NOWOŚCI Monakijskiej marki HELIABRINE:
Krem Odżywczy na noc HELIA GREEN
Monakijskiej marki Heliabrine.
Krem składa się z 99% składników pochodzenia
naturalnego.
Idealnie nawilża, odżywia, działa odmładzająco
oraz pielęgnuje cerę suchą, delikatną i wrażliwą
zapewniając jej komfort. Aksamitna i lekka
konsystencja kremu świetnie się rozsmarowuje i
wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu na
skórze.
Kluczowe składniki Kremu na noc HELIA
GREEN to:
- Wyciąg z Baobabu o właściwościach
nawilżających, łagodzących i odżywczych.
- Biały Hibiskus działa przeciwzmarszczkowo,
ujędrniająco, dostarcza wit C
- Granat spowalnia procesy starzenia i
odmładza, dzięki wysokiej zawartości witamin,
minerałów i przeciwutleniaczy.
- Masło Shea działa przeciwzmarszczkowo,
świetnie natłuszcza cerę nie powodując jej
zatykania, stymuluje produkcje kolagenu w
skórze, jest naturalnym filtrem oraz zawiera wit
Ai E
- Algi Brunatne świetnie nawil żaj ą, koj ą
wra żliw ą i naczynkow ą, such ą cer ę,
odtoksyczniaj ą i lecza wypryski, uzupe łniaj ą
witaminy i minerały.
50 ml

Cena 140,00

Krem Nawilżająco- Rozświetlający na dzień
HELIA GREEN Monakijskiej marki Heliabrine.
Krem składa się z 99% składników pochodzenia
naturalnego.
Codzienny, nawilżający, dodający blasku i
świeżości krem do każdego rodzaju cery.
Naturalne ekstrakty w bezpieczny i szybki
sposób pomagają utrzymać optymalny poziom
nawilżenia skóry czyniąc ją miękką, elastyczną i
zdrową. Krem jest bardzo lekki, szybko się
wchłania, chroni i rozświetla cerę.
Kluczowe składniki Kremu na dzień HELIA
GREEN to:
- Granat spowalnia procesy starzenia i
odmładza, dzięki wysokiej zawartości witamin,
minerałów i przeciwutleniaczy.
- Algi Brunatne świetnie nawilżają, koją
wrażliwą i naczynkową, suchą cerę,
odtoksyczniają i lecza wypryski, uzupełniają
witaminy i minerały.

- Masło Shea działa przeciwzmarszczkowo,
świetnie natłuszcza cerę nie powodując jej
zatykania, stymuluje produkcje kolagenu w
skórze, jest naturalnym filtrem oraz zawiera wit
Ai E
- Golteria Rozesłana silne działanie łagodzące,
nawilżające oraz rozświetlające skórę.
50 ml

Cena 140,00

Krem Aksamitny Sorbet Monakijskiej marki
Coup D'Eclat.
Codzienny krem nawiżająco- matujący do
wszystkich rodzajów skóry a szczególnie
mieszanej, tądzikowej, przetłuszczającej się.
Lekka, aksamitna konsystencja zapewnia gładką
i matową skórę na długi czas. Idealnie sprawdza
się pod makijaż, gdyż przedłuża jego trwałość.
Krem działa również gojąco i przeciwzapalnie
na skórę. Może być stosowany całorocznie.
Składa się z 97 % naturalnych składników
aktywnych. Nakładaj rano i wieczorem na
oczyszczoną twarz i szyję.
Skład aktywny:
- Masło Shea działa przeciwzmarszczkowo,
świetnie natłuszcza cerę nie powodując jej
zatykania, stymuluje produkcje kolagenu w
skórze, jest naturalnym filtrem oraz zawiera wit
Ai E
- Granat spowalnia procesy starzenia i
odmładza, dzięki wysokiej zawartości witamin,
minerałów i przeciwutleniaczy.
- Czarna porzeczka nawilża i wygładza skórę
oraz działa antybakterujnie, łagodzi zmiany
skórne (w tym trądzik)
- Kwas Salicylowy oczyszcza skórę, leczy
trądzik, rozjaśnia przebarwienia, zmiękcza cerę,
goi.- Ekstrakt z Zimozielony(Bluszczu ) łagodzi
stany zapalne, przyśpiesza usuwanie toksyn,
poprawia krążenie oraz ujędrnia skórę.
50 ml

Cena 130,00

Żel- Krem „Satynowe Światło” Monakijskiej
marki Coup D'Eclat.
Składa się z 97 % naturalnych składników
aktywnych.
Codzienny krem nawilżający do wszystkich
rodzajów skóry. Ultralekki, nietłusty o żelowej,
szybko wchłaniającej się konsystencji.
Zapewnia natychmiastowe uczucie nawilżenia,
rozświetlenia i świeżości. Dzięki satynowym
cząsteczkom odbijającym światło, dodaje blasku
i natychmiast rozpromienia skórę.
Nakładaj rano i wieczorem na oczyszczoną
twarz i szyję.
Skład aktywny:
- Algi Brunatne świetnie nawilżają, koją
wrażliwą i naczynkową, suchą cerę,
odtoksyczniają i lecza wypryski, uzupełniają
witaminy i minerały.
- Nasiona Lnu rewelacyjnie zmiękczają,
nawilżają i natłuszczają cerę, działają
osłaniająco i ochronnie.- Ekstrakt z Opuncji ma właściwości
nawilżające i odżywcze wpływa na poprawę
kondycji i elastyczności skóry, mają też
działanie przeciwzapalne i odmładzające.
50 ml Cena 130,00
Krem – Fluid BB Monakijskiej marki Coup
D'Eclat
Wielofunkcyjny krem BB – połączenie lekkiego
podkładu o uniwersalnym odcieniu z kremem
dla każdego rodzaju skóry.
Zawiera 95% naturalnych składników oraz SPF
30. Łączy kilka etapów codziennej pielęgnacji
w zaledwie jednym ruchu:
długotrwale nawilża, zapewnia uczucie
komfortu, zmniejsza oznaki zmęczenia, ukrywa
niedoskonałości i ziemistość skóry, pomaga ją
zmatowić, ma właściwości antyoksydacyjne.
Jego aplikacja nie różni się od aplikacji
podkładu, idealnie wtapia się w skórę, nie
zatyka porów, dzięki czemu skóra oddycha i
wygląda naturalnie.
Skład aktywny:
- Masło Shea działa przeciwzmarszczkowo,
świetnie natłuszcza cerę nie powodując jej
zatykania, stymuluje produkcje kolagenu w
skórze, jest naturalnym filtrem oraz zawiera wit
Ai E
- Algi Brunatne świetnie nawilżają, koją
wrażliwą i naczynkową, suchą cerę,

odtoksyczniają i lecza wypryski, uzupełniają
witaminy i minerały.
- Pigmenty Mineralne to substancje o
właściwościach barwiących, kryjących
pochodzenia naturalnego.
50 ml

Cena 140,00

Balsam do Ust LIFT&PULP Monakijskiej
marki Coup D'Eclat.
Balsam ten ma działanie regenerujące suche i
spierzchnięte usta, ale jego niewątpliwą zaletą
jest też spłycanie zmarszczek oraz ujędrnienie,
wypełnienie i wypełnienie drobnych linii.
Nawilża usta, poprawia ich jedrność już po 7
dniach stosowania, zaś efekt
przeciwzmarszczkowy pojawia się po około 30
dni systematycznego stosowania.
Balsam ma lekką, łatwo wchłanialną bez
uczucia lepkości konsystencję, co umożliwia
dobre utrzymywanie się na nim szminki.
Stosuj systematycznie rano i wieczór a raz w
tygodniu można nałożyć grubszą warstwę
produktu i zastosować, jako maskę na noc.
Skład aktywny:
- Kolagen morski działa nawilżająco, odżywczo,
przeciwzmarszczkowo, napina i ujędrnia skórę.
- Kwas hialuronowy świetnie nawilża i
regeneruje skórę, działa odmładzająco.
- Olej z pestek winogron poprawia krążenie,
rozświetla cerę, odżywia, ujędrnia oraz zawiera
dużą dawkę wit E.
- Masło Shea działa przeciwzmarszczkowo,
świetnie natłuszcza cerę nie powodując jej
zatykania, stymuluje produkcje kolagenu w
skórze, jest naturalnym filtrem oraz zawiera wit
Ai E
- Volulip to składnik opatentowany przez
Labolatoria w Monaco o działaniu
ujędrniającym, odżywczym i
przeciwzmarszczkowym.
15 ml

Cena 85,00

Aksamitny Olejek Oczyszczający z makadamia
i słonecznikiem do demakijażu twarzy, oczu i
ust Monakijskiej Marki Heliabrine. O świetnych
właściwościach nawilżających,zapewnia bardzo
delikatne oczyszczenie twarzy i oczu,
jednocześnie chroniąc skórę hydrolipidowym
filmem. W kontakcie z wodą olej staje się
doskonałą mleczną emulsją, która skutecznie
usuwa wszelkie ślady zanieczyszczeń, sebum i
makijażu, nawet wodoodpornego.
Idealnie oczyszczona skóra jest niesamowicie
miękka, elastyczna i nawilżonaa przy tym cera
jest czysta i świeża.
Sposób użycia Rano i wieczorem delikatnie
masuj opuszkami palców twarz, dekolt i oczy, a
następnie zemulguj - rozmasuj wilgotnymi
rękami i spłucz obficie wodą.Olejek nadaję się
do zmywania dla każdego rodzaju skóry.
Składniki aktywne: Olejek makadamia i
olejsłonecznikowy.
150 ml Cena 95,00 zł

Samoopalacz – Bronzer do twarzy i
ciała dla każdego rodzaju skóry.
Po kilku godzinach nadaje skórze
piękny, naturalny odcień opalenizny.
Uwydatnia i utrwala już istniejącą
opaleniznę, równocześnienawilżając
skórę.Ten krem samoopalający daje
jednolitą i idealną naturalną złotą
opaleniznę przez cały rok. Dzięki
lekkiej, żelowo-emulsyjnej
konsystencji i składnikom
nawilżającym (olejek z mango i z
pestek winogron), samoopalacz łatwo
się rozprowadza i wzmacnia piękną
skórę.
SKUTECZNOŚĆ NAWILŻAJĄCA :
+76% większe nawodnienie 1 godzinę
po aplikacji; +36% 7 godzin po
pojedynczej aplikacji (Test
instrumentalny przeprowadzony na 10
ochotnikach z suchą skórą).
Stosownie: Przed stosowaniem
samoopalacza zaleca się wykonać

gomaż całego ciała. Po gomażu
wmasować Krem Samoopalający
Heliabrine. Po użyciu dokładnie umyć
ręce.
150ml Cena 90,00

