Zmywacze do twarzy:
Pianka myjąca OXY-DEFENSE - Dotleniająca,
energizująca, mocno odświeżająca, świetnie
myjąca i lekka pianka, która wyjątkowo
delikatnie i łagodnie oczyszcza skórę (można
stosować przy cerze wrażliwej). Dzięki niej
skóra staje się jedwabiście gładka, odzyskuje
ładny koloryt i witalność. Polecana dla Pań i
Panów bez względu na wiek. Stosowanie:
Codziennie rano i wieczorem. Po nałożeniu
pianki (omijać okolice oczu) wykonać masaż
kolistymi ruchami, resztki spłukać wodą.
Składniki aktywne: Ginko Biloba, łubin, wyciąg
z kwiatu figi. 200ml.
Cena 90,00

Łagodny Płyn Micelarny - do demakijażu
wrażliwych oczu i skóry (także
wodoodpornego). Zawiera micele - cząsteczki
przyciągające zanieczyszczenia, pozostawiając
skórę świeżą. Działa jak odżywczy kompres,
szybko nawilża i zmniejsza uczucie ściągnięcie.
Oczyszczające działanie uzupełnione jest
efektem rewitalizującym, który sprawia że skóra
jest ożywiona, nawilżona i wygląda młodziej
dzięki zawartości trhalose, gliceryny, ginkgo
biloba, ekstraktu z brzoskwiń, łagodnego
kompleksu oczyszczającego. Stosować rano
i/lub wieczorem, rozprowadzić na skórze twarzy
i oczu z letnią wodą , rozmasoawać i solidnie
spłukać. W ciągu dnia może służyć do
wielokrotnego odświeżania twarzy, jesli
przebywamy w cięzkich dla cery warunkach.
Nie zawiera parabenów, barwników, substancji
zapachowych i alkoholu. Testowany
dermatologicznie. 250 ml
Cena 90,00

Mleczko oczyszczające Melilot- do cery
naczynkowej, wrażliwej. Idealne do demakijażu
delikatnie usuwa wszystkie zanieczyszczenia i
makijaż, nawet jeśli są długotrwałe. Koi i
uspokaja skórę wrażliwą, zaczerwienioną, z
popękanymi naczyniami, gdyż zawiera żółty
nostrzyk. Jego formuła chroni barierę
wilgotność skóry, pozostawiając ją
niesamowicie miękką, eliminując nadmiar
sebum. Dokładnie dostosowany do
fizjologicznego pH skóry. Rozpuszcza wszystkie
ślady makijażu i zanieczyszczeń, utrzymuje
naturalną wilgotność skóry, pozostawia twarz
miękką i wygładzoną. Usuwa nadmiar sebum.
Stosować rano i wieczorem, rozsmarować na
skórze( można też i do oczu, jeśli nie są
nadwrażliwe, alergiczne) a następnie spłukać
solidnie letnią wodą. 200 ml Cena 95,00
Oczyszczający żel musujący HA do cery tłustej to delikatna baza myjąca (ekstrakt z korzenia
lukrecji, ekstrakt z mchu alpejskiego ) łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia, zmniejsza
wydzielanie sebum, ściąga rozszerzona pory
i wygładza powierzchnię skóry . Działa
antybakteryjnie , przyspiesza ustępowanie
wykwitów skórnych . Z powodzeniem używany
przez Panów, jako preparat do golenia, gdyż
pozostawiony na chwilkę i spieniony z wodą
idealnie zmiękcza zarost ułatwiając golenie,
łagodzi podrażnienia i działa antybakteryjnie.
Stosować rano i wieczorem - okrężnymi
ruchami rozprowadzić zwilżonymi palcami na
twarzy . Następnie dokładnie spłukać wodą i
przemyć tonikiem HA. Jako preparat do golenia
stosuj wedle potrzeb. 250 ml Cena 75,00

Łagodne Mleczko do demakijażu HP -do
każdego rodzaju cery dojrzałej . Szczególnie
suchej, po35 roku życia. Dokładnie i delikatnie
usuwa makijaż i inne zanieczyszczenia skóry,
jednocześnie nawilża, zmiękcza i odżywia
naskórek. Składniki aktywne zawarte w mleczku
to : olejek Jojoba i Makadamia, ekstrakt z
pączków drzewa buk, Alantoina, Gliceryna
roślinna. Produkt bez parabenów.
Stosowanie: Rano i wieczorem. Pozostałość
mleczka zmyć wodą i tonikiem HP. 200 ml
Cena 95,00

Posiada delikatną formułę o działaniu
nawilżającym i łagodzącym. Skutecznie i
delikatnie zmywa nawet wodoodporny makijaż
oczu i ust, pozostawiając skórę czystą i
odświeżoną. Pielęgnuje i nawilża delikatne
okolice oczu, poprawia ich wygląd. Posiada
identyczne pH do łez. Jego żelowa konsystencja
jest przyjemna w użytku i daje skuteczne efekty.
Składniki: ekstrakt z chabra bławatka, lipa,
nagietek, rumianek, dziurawiec, gliceryna
roślinna.
Stosowanie: Zaleca się nałożyć żel na brwi,
powieki, rzęsy, usta, po kilku sekundach za
pomocą wacików delikatnie zmyć makijaż.
150 ml Cena 65,00

Toniki:

Tonik antybakteryjny do cery tłustej Ha- działa
przeciwzapalnie, antyseptycznie, przyśpiesza
regenerację naskórka i gojenie drobnych ran.
Zapobiega przetłuszczaniu się skóry, matuje
oraz ją nawilża. Łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia, ściąga rozszerzone pory, ale nie
powoduje uczucia ściągania. Rewelacyjnie
służy, jako płyn po goleniu dla mężczyzn, gdyż
działa odkażająco, łagodząco i antybakteryjnie
oraz łagodzi drobne urazy, zacięcia, wypryski.
Stosowanie: Nasączyć tonikiem wacik
kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę.
Stosować rano i wieczorem podczas codziennej
toalety, zaś jako płyn po goleniu stosuj wedle
uznania.Tonik HA zawiera naturalny kompleks
roślinny, witaminę B6, czynnik ściągający,
nagietek. 250 ml Cena 75,00
Tonik dotleniający Oxy – Defense- jest w
szczególności dedykowany dla skór suchych,
szarych, zmęczonych, z przebarwieniami i
niedotlenionych. Oczyszcza i odtoksycznia,
nawilża, odświeża, dotlenia, wspomaga krążenie
krwi w komórkach skóry i pozwala jej
odetchnąć, daje wyjątkowe uczucie komfortu i
relaksu dzięki takim składnikom jak:
Lipopeptydy z łubinu, Ginkgo Biloba, Imperata
Cylindrica, gliceryna roślinna. Ze względu na
szybkie działanie nawilżające i odświeżające
oraz łagodnośc preparatu jest on polecany dla
Pań i Panów bez względu na wiek, szczególnie
w porach zimowych( ogrzewanie i mróz) oraz
latem, gdyż tonik chłodzi i łagodzi skórę.
Stosować rano i wieczorem - okrężnymi
ruchami rozprowadzić tonik dłońmi na twarzy,
wmasować, wklepać do całkowitej suchości.
Nie zawiera parabenów. 200 ml Cena 90,00

TONIK MELILOT BIO zawiera 100% czysty,
naturalny najwyższej jakości Melilot Bio
(Nostrzyk) z kontrolowanej biologicznie
uprawy. Preparat o działaniu nawilżającym i
uspokajającym, który oczyszcza i odżywia,
działa kojąco, przynosząc ulgę podrażnionej i
zaczerwienionej skórze oraz przywraca
odpowiednie Ph. Stosować rano i wieczór
wklepując w skórę twarzy. Nie zawiera
parabenu. 200ml Cena 95,00

Łagodny Tonik HP dla każdego rodzaju cery,
szczególnie suchej, po 35 roku życia, dojrzałej.
Nie zawiera alkoholu, oczyszcza, daje
natychmiastowe uczucie świeżości, tonizuje
skórę jednocześnie utrzymując optymalny
poziom nawilżenia warstw naskórka. Skutecznie
uzupełnia działanie mleczka do demakijażu. W
celu odświeżenia twarzy można wklepać 1-2
razy w skórę, aż do suchości po uprzednim jej
zmyciu. Składniki aktywne: ekstrakt z pączków
drzewa buk, gliceryna roślinna. Nie zawiera
parabenów. 200 ml Cena 95,00

Kremy:

Delikatny krem o lekkiej, szybko wchłaniającej
się formule do cery naczynkowej, delikatnej,
wrażliwej i reaktywnej, który zawiera doskonale
dobrane składniki aktywne: Melilot Bio,
Margaretka niebieska, Alantoina, Prowitamina
B5, Kwas hialuronowy, Gliceryna roślinna,
Algisium®c, Imperata cylindrica, Olej z lnianki
i pestek winogron. Odbudowuje barierę
ochronną, nawilża, odżywia, koi i łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia, zmiękcza i
uelastycznia skórę, przywraca komfort, chroni ją
przed przedwczesnym starzeniem się,
wspomaga proces regeneracji a także niweluje
jej nadwrażliwość, zapobiegając pojawianiu się
podrażnień. Idealny, jako krem na dzień pod
makijaż, gdyż łatwo się wchłania i rozprowadza,
ale świetny też i dla Męskiej cery, gdyż świetnie
łagodzi podrażnienia np. po goleniu, łagodzi
skórę zaczerwienioną i suchą, narażoną na
zmienne czynniki zewnętrzne np wiatr, mróz,
komputer, samochód.
Po 2 tygodniach stosowania, skóra jest
dostrzegalnie gładka i rozświetlona,poprawia się
jej odporność i zmniejsza reaktywność
naczyniową (test auto evaluation).Testowany
dermatologicznie, nie zawiera parabenów.
Stosować rano i wieczorem bardzo cienką
warstwą i rozsmarować aż do wchłonięcia. może
być przeznaczony pod oczy . 50 ml
Cena 145,00
Krem nawilżający stanowi kompletne
rozwiązanie problemów skóry suchej i
wrażliwej. Bogata odżywcza, ale nie obciążająca
skóry konsystencja i dobrany idealnie skład nie
tylko łagodzi, zmniejsza rumień , usuwa
uczucie ściągnięcia skóry i jej dyskomfort
łagodząc podrażnienia i alergie. Ma działanie
silnie regenerujące oraz
przeciwstarzeniowe.Zawiera koncentrat
substancji czynnych: Melilot BIO, Margaretka
niebieska, kompleks anti-age kwas hialuronowy,
Algisium C®, których skóra wrażliwa
potrzebuje najbardziej aby wyglądać zdrowiej i
promienniej. Stosować rano i wieczorem, dla
skóry wrażliwej wieczorem, może być
przeznaczony również pod oczy.Produkt
testowany dermatologicznie, nie zawiera
parabenów. 50ml
Cena 145,00

Półtłusty o aksamitnej konsystencji , doskonale
wchłaniający się odżywczy krem. Został
opracowany w oparciu o liczne substancje
aktywne, tj: połączenie 2 opatentowanych
peptydów anti-age, witamina B5, pączki buka,
Olej z owoców granatu, świeże komórki kiwi,
masło karite, olej jojoba i makadamia, gliceryna
roślinna. Dzięki tej bogatej recepturze krem
zapewnia skórze natychmiastowe i trwałe
nawilżenie oraz odżywienie, które zwalcza
oznaki starzenia się (po 1 godz. wzrost
nawilżenia o 75%, po 7 godz. o 44%). Po
zastosowaniu kremu skóra staje się gładka,
elastyczna, odzyskuje zdrowy koloryt i młodszy
wygląd. Ze względu na bogaty skład, ale lekką
konsystencję polecany również dla Panów.
Stosować rano i wieczorem cienką warstwą, aż
do wchłonięcia, można stosować na twarz i
szyję, również blisko oczu. Produkt testowany
dermatologicznie, nie zawiera parabenów. 50 ml
Cena 150,00
Krem Oxy - Defense to dotleniający, ochronny i
energizujący krem, który ma też profilaktyczne
działanie przeciwstarzeniowe. Bogata i
odżywcza formuła oraz lekka konsystencja
kremu odżywia, regeneruje i idealnie chroni
skórę. Przeznaczony jest do skóry z objawami
przedwczesnego starzenia się, także dla osób,
których cera jest zmęczona w wyniku stresu,
szarych lub niekorzystnego oddziaływania
czynników zewnętrznych tj; mróz, słońce, suche
lub wilgotne powietrze. Krem ze względu na
swoją łatwo wchłanialną konsystencję,
praktycznie brak zapachu oraz energetyzującodotleniające działanie jest szczególnie polecany
do odziennej pielęgnacji dla Panów.
Zawiera składniki aktywne: Ginko Biloba, łubin,
wyciąg z kwiatu figi, kwas hialuronowy,
Imperata Cylindrica, olejek z pestek
winogron,wyciąg z kwiatu figi. Stosować rano i
wieczór cienką warstwą i dobrze rozsmarować
do wchłonięcia. 50 ml Cena 145,00

Żelo-Krem pielęgnuje i nawilża, skutecznie
usuwa połysk ze skóry, nadając jej na długo
świeży, matowy wygląd. Działa normalizująco i
antybakteryjnie, zmniejszając tym samym
skłonność skóry do przetłuszczania się cery,
tworzenia się zaskórników oraz wyprysków.
Bardzo lekka konsystencja kremo-żelu sprawia,
że nakładamy go małą ilość, ale dobrze
rozkładamy na twarzy, stąd to bardzo wydajny
produkt. Panom idealnie nawilża i łagodzi oraz
działa antyseptycznie na skórę bezpośrednio po
goleniu, zamiast balsamów . Kremo-żel jest
polecany Paniom i Panom, do codziennej
dzienno-nocnej bez względu na wiek.
Składniki: Alantoina, Ekstrakt z aloesu,
Gliceryna roślinna, kompleks naturalnych
olejków eterycznych, Olejek z owoców Dzikiej
Róży. 75 ml Cena 75,00
Confort Du Jour –bogaty krem intensywnie
nawilżający na dzień/noc. Może być stosowany
wokół oczu. Przynosi natychmiastową ulgę
suchej i wrażliwej skórze, koi ją, przywraca
równowagę, elastyczność i upragnione uczucie
komfortu, chroniąc przed czynnikami
zewnętrznymi. . Wzmacnia barierę ochronną
skóry, pomagając jej ograniczyć utratę
substancji nawilżających oraz hamuje proces
starzenia. Zawiera kompleks nawilżający,
odżywczy i ujędrniający.Polecany do codziennej
dzienno-nocnej pielęgnacji dla Pań i Panów.
Sklad :Kwas Hialuronowy, Melilot, Alantoinę,
Kompleks Algisium C, Mikoemulsję witamin A
i E. 50 ml
Cena 90,00

KREM HELIXIENCE chroni skórę przed
wolnymi rodnikami, które sprzyjają
powstawania brązowych plam. Zapobiega
powstawaniu zmarszczek i wygładza istniejące.
Skóra odzyskuje witalność i promienność, rysy
twarzy są bardziej wyraziste a co najważniejsze
pozwala skutecznie rozprawić się z
przebarwieniami oraz pojawiającymi się na
skórze zmarszczakami.
Składniki aktywne kremu to: Kompleks
rozjaśniający whitespere TM premium, Iparzine
- 4 A, gliceryna roślinna, filtr słoneczny IP10,
olej z otrębów ryżu. Stosować dziennie rano i
wieczorem przez 2 miesiące. Aby zapobiec
powstawaniu przebarwień , często ponawiać
stosowanie kremu w połączeniu z zabiegami
HELIXIENCE. 50 ml Cena 150,00
Krem wygładzający, przeciwzmarszczkowy
PREMIERES RIDES
o wyjątkowo lekkiej konsystencji, ale bogatym
składzie, który skutecznie wygładza zmarszczki
i hamuje oznaki starzenia się skóry (po 6 dniach
stosowania o 115% więcej kolagenu-w skórze test ex vivo)
Podwyższona zawartość substancji aktywnych:
świeże komórki kiwi, olej z owoców granatu,
witamina E, opatentowany peptyd anti-age,
kompleks roślinny olej z pestek winogron i
makadamia, imperata cylindrica, gliceryna
roślinna bezpośrednio wpływa na zwiększenie
wytrzymałości skóry, poprawia jej gęstość i
elastyczność, przyspiesza regenerację naskórka
oraz silnie regeneruje i działa
przeciwzmarszczkowo.
Krem natychmiast odżywia i nawilża skórę,
działa odświeżająco na cerę, poprawa ogólnej
kondycji skóry oraz sprężystości oraz nadaje jej
młody i zdrowy wygląd (test auto evaluation).
Krem należy stosować na dzień i na noc na
twarz i szyję. Produkt testowany
dermatologicznie, nie zawiera parabenów. 50 ml
Cena 150,00

Krem Akilenjur - Krem chroni cerę przed
zmienną temperaturą, wilgocią, zimnem,
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.
Redukuje suchość, zmiękcza i redukuje
szorstkość skóry. Skutecznie uspokaja, koi i
pielęgnuje spękaną, zaczerwienioną skórę z
zimna. Wzmacnia jej odporność na zimno i
zmienne temperatury, działa przeciwzapalnie,
poprawia ukrwienie skóry oraz ją uelastycznia.
Idealny dla Pań i Panów bez względu na wiek,
jako codzienny, ochronno- pielęgnacyjny krem
na zimę.75 ml Cena 75,00
Zawiera; Olejek z nagietka, Ginko Biloba, wit.
E, Alantoina, Masło Karite, Wosk pszczeligóry,
Prowitaminę B5

Confort+ to bogaty krem intensywnie
nawilżający na dzień/noc. Może być stosowany
wokół oczu. Przynosi natychmiastową ulgę
suchej i wrażliwej skórze, której przywraca
równowagę, elastyczność i upragnione uczucie
komfortu. Wzmacnia barierę ochronną skóry,
pomagając ograniczyć utratę substancji
nawilżających. Hamuje procesy starzenia.
Zawiera nawilżający i ujędrniający Kwas
Hialuronowy, Mellilot, Alantoinę, Kompleks
Algisium C, Mikro-emulsję witamin A i E .
Duża zawartość gliceryny roślinnej pomaga
przywrócić naturalną równowagę wodną
naskórka. 50ml Cena 90,00

Jedwabisty krem- baza dla każdego rodzaju cery.
Daje natychmiastowy efekt gładkiej i
elastycznej skóry, wygładza zmarszczki oraz
koryguje niedoskonałości. Stanowi doskonałą
podstawę do wykonania makijażu. Intensywnie
nawilża, zapewnia matową i nieskazitelnie
wyglądającą skórę, która promienieje blaskiem
każdego dnia. Ułatwia rozprowadzanie podkładu
i przedłuża jego trwałość. Może być również
użyty samodzielnie jako krem nawilżający.
Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera
parabenów. Składniki: roślinny kompleks
nawilżający Imperata Cylindrica, olej z pestek
winogron, kompleks peptydów
przeciwzmarszczkowych (Anti Aging - Matrixyl
Synthe 6 ), olej z granatu, świeże komórki z
kiwi, korygujące pudry z rozświetlającym
efektem. Po 28 dniach stosowania kremu
stwierdzono: bardziej wygładzoną skórę o 82%,
elastyczną i sprężystą o 59% oraz bardziej
rozświetloną i promienną o 77%. 30ml
Cena 95,00
Idealny krem przeciwzmarszczkowy i przeciw
starzeniu się dla cery dojrzałej. Głęboko
nawilża, odżywia, regeneruje, wygładza, nadaje
uczucie komfortu i miękkości oraz niweluje
widoczne oznaki starzenia się skóry: zmarszczki
stają się mniej widoczne, poprawia się owal
twarzy. Zawiera kompleks roślinny (karite, olej
joboba i makadamia), opatentowane peptydy o
silnym działaniu wygładzającym,
przeciwzmarszczkowym i ujędrniającym
-Matrixyl Synthe 6, Idealif. Stosowanie: rano
i/lub wieczorem na twarz, szyję i dekolt.
Testowany dermatologicznie. Nie zawiera
parabenów. 50 ml Cena 95,00

Wielofunkcyjny krem BB - połączenie lekkiego
podkładu o uniwersalnym odcieniu z kremem
dla każdego rodzaju skóry. Łacząc 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 włąściwości antyoksydacyjne.
Jego aplikacja nie różni się od aplikacji
podkładu, idealnie wtapia się w skórę, nie
zatyka porów, dzięki czemu skóra oddycha i
wygląda naturalnie. Zawiera ekstrakt z algAntileukine-6, masło karite, witaminę E,
pigmenty mineralne, czynnik matujący, filtr
SPF30 UVA/UVB. Bez parabenów. Testowany
dermatologicznie. 30 ml
Cena 140,00

Samoopalacz do twarzy i ciała dla każdego
rodzaju skóry. Po kilku godzinach nadaje skórze
piękny, naturalny odcień opalenizny. Uwydatnia
i utrwala już istniejącą opaleniznę, równocześnie
nawilżając skórę.Ten krem samoopalający daje
jednolitą i idealną naturalną złotą opaleniznę
przez cały rok. Dzięki lekkiej 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

Formuła kremu opracowana została w celu
zapewnienia intensywnej pielęgnacji ochrony
skóry wrażliwej i reaktywnej, suchej i bardzo
suchej. Zawiera Mellilot Bio, niebieską
margaretkę, Algisium C (krzem i brązowa alga),
kwas hialuronowy, kompleks roślinny (Imperata
Cylindrica, olej z pestek winogron i Lnianki).
Zapewnia intensywne nawilżenie oraz trwałe
uczucie komfortu, łagodzi zaczerwienienie i
uczucie pieczenia naskórka, wzmacnia
odporność skóry na czynniki zewnętrzne,
wygładza, nadaje miękkość, opóźnia proces
starzenia się skóry. Stosowanie: rano i/lub
wieczorem na twarz, szyję i dekolt. Można
stosować pod oczy. Testowany
dermatologicznie. Nie zawiera parabenów.
50 ml Cena 95,00
Krem Wodoodporny z filtrem SPF 50
Zapewnia niewidoczną, wysoką skuteczność
ochrony przeciwsłonecznej UVA/ UVB oraz
przed alergiami słonecznymi i fotodermatozami
dzięki kompleksowemu połączeniu
opatentowanych filtró w mikrokapsułkach i
nowoczesnego foto-stabilnego filtra
organicznego Tinosorbs. Stworzony specjalnie
do skóry z alergią na słońce oraz na super
wrażliwe miejsca. Stosować na początek
opalania i po każdej kąpieli, a zwłaszcza po
każdym wytarciu się ręcznikiem. Nawet dobrze
zabezpieczeni nie powinniśmy zbyt wiele czasu
spędzać na ostrym słońcu- unikać ekspozycji
między godz. 12 - 16 . Dzieci do 3 roku życia
nie powinny być eksponowane na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. 50ml
Cena 91,00

Balsam 54 do twarzy – ten ochronny balsam
głęboko odżywia suchą i bardzo suchą skórę.
Zawiera mocny koktajl roślin, który pomaga
skórze twarzy chronić przed zimnem i
wilgotnymi warunkami pogodowymi. Zapobiega
odmrożeniom. Przywraca również komfort i
miękkość skóry, poprawia zdolność skóry do
utrzymania cennego nawilżenia. Jego bogata
tekstura powoduje wzmocnienie bariery hydrolipidowej skóry. Zalecany jest dla suchej i
bardzo suchej skóry.
Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem na
oczyszczoną skórę.
Składniki aktywne: masło shea, wosk pszczeli,
nagietek, ginko-biloba, enoksolon, witamina A,
witamina E, D- Panthenol, gliceryna.
50 ml
Cena 145,00
Zestaw kosmetyków Heliabrine w wersji "mini"
z myślą o podróżujących i dbających o skórę
zarówno twarzy jak i całego ciała. W skład
zestawu wchodzą:
- Łagodny płyn micelarny 50ml
- Dotleniający krem Oxy- Defense 15ml
- Ampułki regenerujące kolagenowe 3x 1ml
- Krem do rąk suchych 15ml
- Intensywnie nawilżające mleczko do ciała
30ml
Cena 130,00

Serum
Serum Helixcience- Retinol i Witamina C w
mikrokapsułkach, Centella Asiatica w
liposomach, Prowitamina B5, Kwas
Hialuronowy, Imperata Cylindrica, Gliceryna
Roślinna.
W ciągu 28 dni dokonuje metamorfozy skóry,
czyniąc ją jedwabistą, optymalnie napiętą i
nawilżoną. Widocznie wygładza i spłyca
zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, odżywia i
ujędrnia, nadaje skórze blask, świetlisty i
młodzieńczy wygląd.
30 ml

Cena 150,00

Płatki pod oczy „Heliabrine”
Świetnie nadają się po długiej podróży czy
niewyspaniu. Żelowa tekstura, natychmiast
odświeża i usuwa wszystkie oznaki zmęczenia.
Użyj 2 do 3 razy w tygodniu, na idealnie czystą i
suchą skórę. Otwórz saszetkę, plasterki są
chronione między dwoma przeźroczystymi
arkuszami. Usuń jeden arkusz i nałóż po jednym
plasterku na każde oko, delikatnie je
przyciskając, aby upewnić się, że dobrze
przylegajądo skóry. Zostaw na 15 minut, a
następnie usuń. Nie ma potrzeby spłukiwania.
Użyj tak często, jak potrzeba. W przypadku
dużego zmęczenia i potrzeby
natychmiastowego, bardzo zauważalnego
efektu, używaj codziennie przez kolejnych 6 dni.
Sładniki aktywne: karageny, woda chabrowa,
oczar wirginijski, D- panthenol, gliceryna,
Eyellss.
Ilość w opakowaniu : 6 x 2 szt. Cena 155,00
Wyjątkowe serum z cennymi perłami
natychmiast poprawia skórę. W sercu perły
znajdą się polisacharydy zapewniające
efekt wygładzenia i działają jak „druga
skóra”, która chroni naskórek przed
agresywnym wpływem środowiska
zewnętrznego. Algisium C ® wbudowany w
strukturę żelu widocznie poprawia oznaki
starzenia (odwodnienie utrata jędrności i
elastyczności). Masa perłowa oświetla cerę.
Dzień po dniu skóra jest wyraźnie
piękniejsza i młodziej wygląda.

Sposób użycia: Stosuj serum na
oczyszczoną skórę, dwa razy dziennie: rano
wieczorem, przed użyciem swojego kremu
na dzień i n noc.
Naciskając pompkę spowodujesz, że perełki
rozpuszczą się w luksusowym serum, które
natychmiast przenika skórę.Unikaj okolic
oka.
Składniki aktywne: Polisacharydy Brązowe
wodorosty, Silicium, Ekstrakt owsiany, masa
perłowa. 30 ml Cena 195,00

Odżywka - Serum wzmacniająca i
wspomagające wzrost rzęs i brwi.
Właściwości: formula łączy ANP 2®+, Trójpeptyd i prowitaminę B5, wzmacniać i
wspomagać wzrost kruchych, cienkich, rzadkich
i krótkich rzęs i brwi. Zwiększa objętość i
długość rzęs już wciągu 30 dni. Wzmacniacz
może być używany pod tusz do rzęs i jest
odpowiedni dla wrażliwych oczu i osób
noszących soczewki kontaktowe.
Sposób użycia: stosuj codziennie na bardzo
dobrze oczyszczone rzęsy i brwi, dokładnie
nakładając serum, szczególnie u nasady, w
czasie kolejnych 2-3miesięcy. Może być
stosowany samodzielnie rano lub przed użyciem
tuszu do rzęs, a także jako maska wzmacniająca
w nocy.
Składniki aktywne: ANP 2®+, Widelash®,
Prowitamina B5
Bez parabenów. 9 ml

Cena 130,00

Intensywna Pielęgnacja Anti-Aging Wypełniacz Zmarszczek Innowacyjny preparat
działający globalnie, skutecznie i trwale na
wszelkie oznaki starzenia się skóry, a tym
samym znacząco spowalnia proces starzenia się,
który w mgnieniu oka wygładza drobne linie i
zmarszczki. Sprawia, że nawilżenie i
elastyczność skóry ulegają widocznej poprawie
zaraz po aplikacji (+86% po 1 godz.) tzw
botoks-like. Efekty stosowania są natychmiast
zauważalne i odczuwalne. Skóra jest wyraźnie
wygładzona, ujędrniona i zregenerowana.
Przeznaczony jest dla każdej skóry wymagającej
intensywnej pielęgnacji i regeneracji.
Pozbawiona parabenów formuła zapewnia
bezpieczeństwo stosowania również przy cerach
alergicznych, wrażliwych i na okolice oczu.
Skuteczność testowano pod kontrolą
dermatologiczną (test in vivo). Dzięki
doskonałemu połączeniu niezwykle skutecznych
substancji aktywnych: Iparzine - 4A (dipalmitoyl aspartat cynku) opatentowany przez
HELIABRINE wzmacnia struktury
podtrzymujące skórę, stymulując syntezę
kolagenu elastyny i kwasu hialuronowego
*Ginkgo Biloba dotlenia źródło polifenolów,
chroni przed wolnymi rodnikami *Wysoko
stężony kwas hialuronowy, który działa jak silny
antyoksydant, rewelacyjnie poprawia
wewnętrzne nawilżenie skóry, zmarszczki
zostają wypełnione od wewnątrz a ich objętość
w widoczny sposób zmniejszona.
Stosowanie: rano i wieczorem na twarz, szyję,
można również pod oczy lub jako baza pod
makijaż. Polecany również dla Panów, którzy
szukają natychmiastowego działania
nawilżającego, odżywczego oraz chcą spłycić w
dyskretny ale efektywny sposób pojawiające się
pierwsze zmarszczki oraz im zapobiegać.
W celu wzmocnienia i podkreślenia efektu,
stosować wieczorem w połączeniu z ampułką
regenerującą HELIABRINE.30ml
Cena 140,00

Ampułki Kolagenowe, to produkt o wspaniałym,
szybkim i zdumiewającym działaniu
regenerującym. Ampułki posiadają dużą
zawartość czystego kolagenu pochodzenia
morskiego, są idealne dla osób, których skóra
jest sucha, matowa, zgaszona, bez jędrności,
elastyczności i ze zmarszczkami.
Natychmiastowo nawilżają, odżywiają i
napinają skórę oraz poprawiają jej elastyczność i
pobudzają wytwarzanie kolagenu. Skład:
Czysty kolagen morski STOSOWANIE:
Ampułki można stosować doraźnie, aby
poprawić kondycję i nawilżenie skóry lub w
formie kuracji - codziennie wieczorem, przez 12
lub 24 dni (kurację powtarzać kilka razy w
roku). Częstotliwość stosowania ampułki zależy
od indywidualnych potrzeb skóry. 12x 1 ml
Cena 120,00
Serum- Krem do intensywnej pielęgnacji skóry
wokół oczu. Już po 28 dniach regularnego
stosowania rano i wieczorem, serum likwiduje
zasinienia, zmarszczki i "kurze łapki", ciężkie
opadające powieki, obrzęki oraz cienie pod
oczami. Ten skoncentrowany produkt
natychmiast liftinguje, napina oraz wygładza i
rozpromienia skórę wokół oczu. Spojrzenie
wydaje się młodsze, zmarszczki mimiczne
wyrażnie spłycone, skóra staje się elastyczna,
delikatna i doskonale nawilżona i odżywiona.
Składniki Aktywne:*Proteiny z zboża
*Liposomy z Centella Asiatica *Algisium C*
Prowitamina B5 *kwas hialuronowy *Busserole
*Ginkgo Biloba *Rutyna * Ekstrakt z owoców
cytrusowych w nanokapsułce *Olejek z
mącznicy * olejek z pestek winogron *Liftilina
*Ekstrakt z drożdży. Serum-Krem należy
nakładać rano i wieczór delikatnie wmasowując
w skórę wokół oczu, od zewnętrznego do
wewnętrznego kącika, by nie naciągać delikatnej
skóry. 15 ml
Cena 130,00

Ekskluzywne ampułki LIFTING 8H to ampułki
dla najbardziej wymagających. Twojej skórze
ubędzie lat dzięki zawartości i połączeniu
specjalnie dobranych cennych składników
naprawczych (opatentowana egzotyczna roślina
rosnąca w Brazylii ACMELLA OLERACEA odpręża i rozluźnia mikro skurcze skóry, dając
efekt podobny do uzyskanego po botoxie.
Kompleks roślinny: biopolimery migdałów +
proteiny zboża, prowitamina B5, które pobudzą
komórki skóry do odnowy i zapewnią jej
wielopoziomowe działanie wygładzające, dając
rewelacyjne efekty poprawy gęstości skóry,
wyraźne spłycenie i redukcję zmarszczek (także
mimicznych). Skóra natychmiast odzyska blask,
będzie wypoczęta i rozświetlona, gładsza i
jędrniejsza. Ampułki można stosować
codziennie rano i/lub wieczorem, jako kuracja
lub dłużej z pod odpowiedni krem, jeśli mamy
cerę dojrzałą. Są idealne pod makijaż i
przedłużają jego trwałość oraz przed 'Wielkim
Wyjściem'. 12x1ml Cena 160,00
Wyjątkowo skuteczne ampułki liftingujące Coup
d`Eclat przynoszą efekt botox-like, dają
natychmiastowo widoczny efekt wygładzenia
skóry. Dzięki zawartości roślinnych protein,
ekstraktu z pączków buku, prowitaminy B5 i
ekstraktu z Acmella (rośliny pochodzącej z
Ameryki Południowej, która ze względu na
efekt wygładzania zmarszczek poprzez
zmniejszenie napięcia mięśni nazywana jest
ziołowym botox`em) Ampułki przywracają
jędrność i elastyczność oraz dają
natychmiastowy efekt wygładzenia zmarszczek
oraz rozpromieniony wygląd cerze. Pielęgnują i
znakomicie odprężają, odstresowują skórę orz
poprawiają trwałość makijażu. Zmarszczki są
mniej widoczne, skóra staje się rozjaśniona,
promienna, bardziej napięta i wygląda młodziej.
Stosowanie: Można stosować rano i/lub
wieczorem na twarz, szyję i dekolt jako kurację
lub wspomaganie codziennej pielęgnacji bez
ograniczeń częstotliwości stosowania. Do
każdego rodzaju skóry, szczególnie szarej, bez
blasku, zmęczonej, zwiotczałej, ze
zmarszczkami, lub gdy przed ważnym
wyjściem. Przełamać ampułkę a jej zawartość
wmasować w skórę. Produkt hipoalergiczny. Nie
zawiera parabenów.
Pojemność: 12 ampułek po 1ml. Cena 120,00

Rozświetlający Lifting 8H to innowacyjny
preparat do każdego typu skóry.
Natychmiastowo nawilża, ujędrnia, wygładza
rysy twarzy, usuwa oznaki zmęczenia. Serum
Lifting 8H wyraźnie spłyca zmarszczki i
rozświetla skórę nadając twarzy młodszy
wygląd i wspaniały blask oraz poprawia
krążenie. Zawiera (bio-polimery z słodkich
migdałów, Imperata cylindrica, olej z pestek
winogron, prowitaminę B5), trafnie dobrane
napinające i szybko ujędrniające substancje
aktywne, które zapewniają efekt
natychmiastowego liftingu (spłycenie
zmarszczek po 8 godz.-27%). Lifting zaleca się
stosować przed kosmetykami HELIABRINE z
codziennej pielęgnacji.Stosować na całą twarz,
pod oczy, szyję i dekolt. 30ml Cena 140,00
Maski:
Maska Melilot do cery naczynkowej - odświeża,
nawilża, odżywia, wygładza i poprawia
elastyczność skóry oraz wzmacnia ścianki
naczyń krwionośnych, koi i zmniejsza podatność
skóry na podrażnienia. Stosować: 1-2 razy w
tygodniu. Po 15 minutach zmyć resztki letnią
wodą a nestępnie wklepać tonik z linii Melilot.
Maskę można pozostawić na skórze na noc, jeśli
skóra jest bardzo sucha. Zaleca się przed
zastosowaniem maski wykonać peeling- gomaż
AHA Heliabrine. Skład: mleczko z bawełny,
nostrzyk żółty, alantoina, nagietek witamina E,
dziurawiec. 75 ml
Cena 75,00

Intensywnie oczyszczająca maska dla skóry
mieszanej i tłustej z serii HA- Zapobiega
przetłuszczaniu się skóry zmniejsza wydzielanie
sebum, działa antybakteryjnie i matująco,
przyspiesza regenerację naskórka oraz posiada
działanie nawilżające. Doskonale oczyszcza,
odświeża koloryt i zmiękcza skórę
pozostawiając ją wygładzoną. Jest to seria
polecana dla Pań, ale i również dla Panów, bez
względu na wiek. Stosować: Cienką warstwę
maski nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy,
omijając okolice oczu a następnie po 15
minutach, zmyć dokładnie wodą. Stosować 1-2
razy w tygodniu. Składniki: Ekstrakt z alg
morskich, sorbitol, masło karite, kaolin. 75ml
Cena 75,00

Maska regenerująca GINKGO – idealna dla
każdej wymagającej odżywienia i regeneracji
cery. Stymuluje mikro-krążenie w skórze,
intensywnie regeneruje, wzmacnia naczynia
oraz sprężystość cery. Bardzo nawilża i odżywia
skóry przesuszone bez względu na wiek, oraz
starzejące się, zniszczone opalaniem i złą
pielęgnacją oraz szare i zmęczone. Maska
świetnie odżywia, napina i rewitalizuje skórę
bardzo suchą, dojrzałą, nawet wrażliwą i
naczynkową.
Składniki: Ginkgo Biloba, Alantoina, Żeń – szeń
rosyjski, Gliceryna roślinna, Pozłacany Olejek
Jojoba, Kwas hialuronowy, Kompleks
niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych, Epaline®. maskę najlepiej
stosować 1-2 razy w tygodniu na 15 min i
spłukać wodą oraz zrobić następnie
odpowiednią dla Nas pielęgnację, lub przy cerze
bardzo suchej można zostawić ją na noc. 75 ml
Cena 75,00
Peelingi:

Kwas mlekowy, ekstrakt z marchwi i
brzoskwini. Dla każdego rodzaju skóry, również
bardzo wrażliwej. Powoduje bardzo delikatne
złuszczenie martwych komórek zrogowaciałego
naskórka, umożliwiając szybką odnowę i
regenerację skóry, gdyż oczyszczona i
przygotowana skóra lepiej wchłania produkty.
Stosowanie: Na czystą skórę nałożyć cienką
warstwę peelingu na całą twarzy i szyję,
omijając okolice oczu a następnie po chwili gdy
zacznie zastygać zacząć delikatnie masować, aż
do momentu pojawienia się małych grudek.
Usunąć je i wszelkie pozostałości nasączonym
wacikiem toniku HP i spłukać wodą a następnie
zastosować maskę GINKO. 75ml
Cena 75,00

Peeling w Kremie, dla wszystkich rodzajów
skóry z łubinem, ginkgo biloba, gliceryną
roślinną, karite, który delikatnie usuwa martwe
komórki warstwy rogowej naskórka, nawilża,
dotlenia, odświeża, odżywia skórę przez co staje
się rozświetlona i cudownie miękka w dotyku.
Jako materiał ścierny zawiera bardzo drobne
cząsteczki pestek kandyzowanych śliwek z
Gascogne i łupin orzecha kokosowego. 1raz w
tygodniu na oczyszczoną pianką Oxy-Defense i
wilgotną skórę, nanieść krem omijając oczy i
okrężnymi ruchami delikatnie masować,
następnie dokładnie zmyć wodą i przemyć
tonikiem Oxy-Defense. Nie zawiera parabenów.
75ml
Cena 75,00

Gomaż z kawiorem - delikatny produkt
złuszczający z ekstraktami z kawioru i
winogron, naturalnie bogaty w witaminy A, B, D
i polifenole. Skutecznie usuwa martwe komórki
i zanieczyszczenia. Pozostawia skórę miękką ,
promienną i bardziej otwartą na następujące
zabiegi. Jego rozpuszczająca się złota tekstura
zachwyca zmysły.
Sposób użycia: raz lub dwa razy w tygodniu
nakładaj cienką warstwę na oczyszczoną i
wilgotną twarz i szyją, unikając obszru konturu
oczu. Okrągłymi ruchami masuj przez kilka
minut. Dokładnie spłucz. W przypadku kontaktu
z oczami przemyj czystą wodą.
Składniki aktywne: Kawior, Ekstrakt z
rodzynek, Gliceryna roślinna, Złote cząstki,
Naturalny środek złuszczający 75 ml
Cena 85,00

