
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARKA MEDIK8 DBA O TWOJĄ SKÓRĘ, JEDNOCZEŚNIE DBAJĄC O ŚRODOWISKO 

 

 

Medik8 skupia się na minimalizacji jego wpływu na środowisko: 

1. Bez plastikowych wkładek 

2. Opakowania kartonowe są w 100% FSC (Forest Stewardship Council) 

3. Wszystkie wkładki wykonane są w 100% z makulatury 

4. Rozmiary opakowań zmniejszyły się 

5. Używamy tyle szkła ile to możliwe 

 

 

 

 

Dążymy tego by robić jak najwięcej dla ochrony środowiska bez uszczerbku na jakości produktu. 

Kontynuujemy pozyskiwanie naturalnych składników w sposób etyczny i zrównoważony dla 

środowiska. 

 

 

 

 



 

FILOZOFIA MARKI MEDIK8 

 

 

 

Czy wiesz, że ilość kolagenu w skórze maleje z każdym rokiem o 1% przez cały okres dorosłego życia? 

Jak wiele rzeczy w życiu, starzenie się skóry jest nieuniknione, ale z małą pomocą Medik8 nie musisz 

się o to martwić. Jesteśmy tu po to, aby każda osoba niezależnie od wieku, mogła cieszyć się piękną 

skórą przez całe życie. 

 

Wierzymy w naukę, nie w fikcję. Oznacza to, że stosowanie sprawdzonych składników w optymalnym 

stężeniu naprawdę działa. 

 

Nasza podstawowa filozofia dotycząca pielęgnacji się skóry jest prosta: witamina C plus ochrona 

przeciwsłoneczna na dzień, witamina  A na noc (CSA). Ten wyjątkowy plan działania jest 

sprawdzony klinicznie i pozwala zmniejszyć wszystkie oznaki przedwczesnego starzenia się skóry. 

Koncentrujemy swoją uwagę na dopracowaniu tej strategii, zapewniając dokładnie to, czego chcesz 

i potrzebujesz – niewiarygodne rezultaty, które możesz zobaczyć i poczuć. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WITAMINA C 

 

 

 Daily Radiance 
Vitamin C (SPF 30) 

C-Tetra Cream C-Tetra C-Tetra+Intense 

Forma 
Witaminy C 

Tetrahexyldecyl 
Ascorbate 7% 

TetraHexyldecyl 
Ascorbate 3% 

TetraHexyldecyl 
Ascorbate 7% 

TetraHexyldecyl 
Ascorbate 14% 

Baza Krem-Baza Wodna Krem-Baza 
Wodna 

Serum-Baza Olej Serum-Baza Olej 

Ciężkość Średnie Średnie Lekka Średnie 

Typ Skóry Każda Każda Każda oprócz 
tłustej 

Każda oprócz tłustej 

Podrażnienie Brak Brak Brak Małe 

Wiek Każdy Każdy Każdy Każdy 

Moc Średnie Średnie Średnie Wysoka 

Kondycja 
Skóry 

Wysoka Wysoka Wysoka Najwyższa 

Rozjaśnienie Średnie Średnie Średnie Średnie 

Połączyć z Night Ritual 
Vitamin A 0,2% 

Night Ritual 
Vitamin A 

Crystal Retinal Crystal Retinal 

 

 

 

 

 

 

 

 



WITAMINA C 

 

 Pure C15 Super C30 Super C-30 Intense 

Forma 
Witaminy C 

L-Ascorbic Acid 15% Ethylated L-Ascorbic Acid 
30% 

Ethylated L-Ascorbic Acid 
30% 

Baza Serum-Baza Wodna Baza Olej Baza Olej 

Ciężkość Wysoka Średnie Średnie 

Typ Skóry Każda oprócz tłustej Każda oprócz tłustej Każda oprócz tłustej 

Podrażnienie Średnie Średnie Średnie 

Wiek Każdy 30+ 30+ 

Moc Wysoka Bardzo Wysoka Najwyższa 

Kondycja 
Skóry 

Średnia Średnia Średnia 

Rozjaśnienie Średnie Wysokie Najwyższe 

Połączyć z Retinol TR Crystal Retinal Crystal Retinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA 

 

 

 

Physical Sunscreen - Ochrona przeciwsłoneczna SPF 30  

Zapewnia skórze dodatkową ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników generowanych 

przez promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Bogaty w naturalne przeciwutleniacze i filtry 

pochłaniające promieniowanie UV. 

Główne składniki: Tlenek cynku, dwutlenek tytanu, thiotaine, olej z nasion moringa, L-karnozyna. 

 

Day Total Advanced Protect – patrz ADVANCED 

 

Day Total Eye Protect – patrz ADVANCED 

 

White Balance Everyday Protect – patrz PRZEBARWIENIA 

 

Daily Radiance Vitamin C – patrz WITAMINA C 

 

Hand & Nail Cream – odżywczy krem do rąk i paznokci z SPF 25 i technologią anti-pollution. 

Główne składniki: kwas hialuronowy, pantenol, aloes, kwas mlekowy, olejek ze słodkiej pomarańczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



WITAMINA A 

 

 Night Ritual 
Vitamin A 

Retinol 3TR -10TR Crystal Retinal 6-10 r-Retinoate 

Postać 
Retinolu 

 

Retinol Retinol Retinaldehyde Retinyl Retinoate 

Procentowość 0,2% 0,3% - 1% 0,06% - 0,1%  

Baza Krem  Serum Lekki krem Lekki krem 

Ciężkość Średnia – bogata Średnia Lekko-średnia Średnia 

Podrażnienie Małe małe Lekkie/średnie Bez 

Wiek Każdy 20-30 30-40 Każdy 

Kondycja 
skóry 

Każda Zmarszczki, 
Zapobieganie 

oznakom starzenia 

Zmarszczki, 
przebarwienia 

wszystko 

Moc Efektywny efektywny Bardzo wysoka Najwyższa 

Dodatkowe 
korzyści 

Nawilżający, 
przeciwstarzeniowy 

krem nocny 

- Działanie 
antybakteryjne 

Stabilna w użyciu 
rano 

Dodatkowe 
składniki 

Witamina E, 
Dragon Fruit 

Extract 

Witamina E Kwas hialuronowy, 
Witamina E 

Kwas hialuronowy, 
Witamina E, 
Witamina C 

Stabilizacja Time Release 
Technology 

Time Release 
Technology 

Crystal Encapsulation Time Release 
Technology 

Gramatura 50ml 15ml 30ml 50ml 

 

 

 

 



OCZYSZCZANIE & TONIZACJA 

 

 

 

Cream Cleanse - Delikatnie złuszczający krem do mycia. 

Złuszczający krem do demakijażu, dzięki obecności kwasu L-migdałowego doskonale sprawdzi się w 

przypadku skóry normalnej, suchej i dojrzałej. Skutecznie usuwa makijaż i codzienne 

zanieczyszczenia. 

Główne składniki:  kwas migdałowy, olejek ze słodkiej pomarańczy. 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: sucha, normalna 

Stosowanie: dzień i noc 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 200 ml 

Profesjonalny: 500 ml 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

Daily Refresh Balancing Toner - Bezalkoholowy tonik nawilżający. 

Główne składniki: alantoina, oczar wirginijski, gliceryna, beta-Glukan, niacynamid. 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: dzień i noc  

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 150 ml 

Profesjonalny: 250 ml 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 

 

 

 



OCZYSZCZANIE & TONIZACJA 

 

 

Gentle Cleanse - Nawilżająca pianka z ekstraktem z rozmarynu 

Główne składniki: organiczny olej z rozmarynu, gliceryna, ekstrakt z juki. 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: sucha, normalna, zaczerwieniona 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 150ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: 40ml

Lipid-Balansing Cleansing Oil - Oczyszczający olej do demakijażu 

Oparty na bazie oleju produkt do demakijażu twarzy, który szybko rozpuszcza makijaż i inne 

zabrudzenia. Odżywcza olejowa formuła emulguje się podczas spłukiwania doskonale usuwając 

zanieczyszczenia. 

Główne składniki: olej z krokosza barwierskiego, oliwa z oliwek, kwas linolowy, witamina E 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Każdy typ skóry 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 140ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: n/a

Surface Radiance Cleanse - Oczyszczający żel myjący z AHA/BHA do codziennego, głębokiego 

oczyszczania. Skutecznie radzi sobie z tłustą i mieszaną skórą, zapewniając jednocześnie działanie 

przeciwstarzeniowe. 

Główne składniki: kwas migdałowy, kwas salicylowy, kwas mlekowy, ekstrakt z mangostanu, ekstrakt 

z malin. 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: tłusta, mieszana 

Dostępne pojemności 

Detal: 150ml 

Profesja: 500ml 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: 5ml

 



LINIA ADVANCED 

 

 

Advanced Day Total Protect – Bogaty krem odżywczy na dzień z SPF 30. 

Główne składniki: Karnozyna, witamina C, ektoina, masło kakaowe, kwas hialuronowy. 

Kto i kiedy 

Wiek: w każdym wieku 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: wieczór 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 50 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 5ml 

 

 

Advanced Day Eye Protect – Bogaty krem odżywczy na dzień z SPF 30 pod oczy 

Główne składniki: Karnozyna, ekstrakt z nasion moringa, kofeina, masło kokosowe, witamina P

Kto kiedy 

Wiek: w każdym wieku 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: wieczór 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki:  n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINIA ADVANCED 

 

 

Advanced Night Restore – Bogaty krem odżywczo-nawilżający na noc. 

Główne składniki: Midnight Recovery Complex, Ceramide Complex, skwalan  

Kto kiedy 

Wiek: w każdym wieku 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: wieczór 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 50 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 5ml 

 

 

Advanced Night Eye – Bogaty, odżywczy krem na dzień. 

Główne składniki: Midnight Recovery Complex, Matriaxyl 3000, kofeina, niacynamid, kwas 

hialuronowy, N-acetylglukozmina.

Kto kiedy 

Wiek: w każdym wieku 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: wieczór 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki:  n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERUM 

 

 

Glow Oil - Jedwabisty, matujący suchy olejek do twarzy nasycony witaminą C oraz kwasami Omega-3 

i -6. Szybko wchłaniająca się formuła doskonale nawilża i błyskawicznie przywraca blask. Mieszanka 

12 olejków eterycznych nadaje skórze młodzieńczy wygląd i powoduje, że staje się promienna i 

rozjaśniona.  

Główne składniki: witamina C (1%), olejek z nasion konopii, olejek Rose Otto, olejek grejfrutowy, 

olejek geraniowy. 

Kto kiedy 

Wiek: w każdym wieku 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 30 ml 

Profesjonalny: 60 ml 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 3 ml 

 

Hydr8 B5 - Serum nawadniające. Bestsellerowe serum zapewnia doskonałe właściwości 

nawadniające skórę, zapewniające 24 godziny nieprzerwanego nawilżania. 

Składniki aktywne:  kwas hialuronowy, pantenol (witamina B5). 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: wszystkie typy skóry  

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15 ml 

Profesjonalny: 60 ml 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 3 ml 

 

 

 

 

 

 

 



FIREWALL 

 

 

Firewall - Opatentowane serum antyoksydacyjne z pirolidynokarboksylanem miedzi. 

Składniki aktywne: miedź PCA,  dysmutaza ponadtlenkowa, witamina E, tripeptyd 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Wszystkie typy skóry, w tym wrażliwa i naczyniowa 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 30 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEDOSKONAŁOŚCI 

 

 

Clarifying Foam – Antybakteryjna pianka do cery łojotokowej z AHA/BHA.  
 

Główne składniki: kwas salicylowy 2%, niacynamid, kwas migdałowy

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: tłusta 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 30 ml 

Profesjonalny: 60 ml 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 3 ml 

 

 

Blemish Control Pads - Bezalkoholowe płatki oczyszczające zawierające 2% kwas salicylowy.  

100% bez alkoholu. 

Główne składniki: kwas salicylowy 2%, alantoina 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: tłusta, mieszana 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15 płatków 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 

 

 



NIEDOSKONAŁOŚCI 

 

 

Breakout Defence & Age Repair - Bezolejowe serum antyoksydacyjne  

Silnie antyoksydacyjne serum z kwasem PCA (pirolidynokarboksylowym) dedykowane skórze z 

niedoskonałościami. 

Główne składniki: Cynk PCA, beta-Glukan, niacynamid, wyciąg z żeń-szenia, wyciąg z wąkroty 

azjatyckiej

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: tłusta, mieszana, zaczerwieniona 

Stosowanie: rano i wieczorem 

Dostępne rozmiary 

Detal: 30 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

 

 

Blemish SOS - Punktowy żel na niedoskonałości 

Codzienny żel do punktowego użycia, który redukuje niedoskonałości tuż po nałożeniu, jednocześnie 

zapobiegając pojawianiu się nowych zmian. 

Składniki aktywne: kwas salicylowy, kwas azelainowy, niacynamid, kwas oktadekonowy 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: tłusta, mieszana, zaczerwieniona 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 

 

 



NIEDOSKONAŁOŚCI 

 

 

Balance Moisturiser & Glycolic Acid – 97% bezolejowy, probiotyczny krem nawilżający z 

aktywatorem kwasu glikolowego. 

Pre- i probiotyki utrzymują zdrową równowagę mikrobiomu na powierzchni skóry. 

Kwas glikolowy stopniowo złuszcza aby poprawić przenikanie substancji aktywnych i zmniejszyć 

przekrwienie cery. 

Główne składniki: Prebiotyki, probiotyki, beta-Glukan, niacynamid, kwas laurynowy 

Aktywator: Kwas glikolowy 20% 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: tłusta / mieszana 

Stosować: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 50 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: 5ml 

 

 

Natural Clay Mask - Maska oczyszczająca. 

Bogata, naturalna maska glinkowa doskonale oczyszcza i matuje skórę. 

Główne składniki: Bentonit, kaolin, witamina E, ekstrakt z owoców żurawiny, wyciąg z kory wierzby. 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry, w szczególności 

tłusta 

Stosować według potrzeb 

Dostępne rozmiary 

Detal: 75 ml 

Profesjonalny: 250 ml 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 



  PRZEBARWIENIA 

 

 

Brightening Powder Cleanse – peelingujący, rozświetlający puder do mycia. 

Główne składniki: Oxyresveratrol, glukonolakton, zmikronizowany proszek bambusowy,                       

N-acetyloglukozamina 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry 

Kiedy stosować: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 75 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

White Balance Original Serum – rozjaśniające serum z kwasem kojowym do walki z przebarwieniami. 

Główne składniki:  oxyresveratrol, kwas kojowy, alfa-arbutyna, kwas mlekowy, niacynamid, Sepiwhite

 Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 2 x 10 ml 

Profesjonalny: 60 ml 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

White Balance Brightening Serum – serum rozświetlające z witaminą C. 

Główne składniki: oxyresveratrol, glukonolakton, etylowany kwas L-askorbinowy  

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 2 x 10 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

 



  PRZEBARWIENIA 

 

 

White Balance Everyday Protect – krem rozświetlający, zapobiegający przebarwieniom. Zawiera 

ochronę przeciwsłoneczną SPF 50. Zawiera pigmenty mineralne, nadające efekt gładkiej, 

rozświetlonej cery. 

Główne składniki: oxyresveratrol, witamina C, niacynamid 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: dzień 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 50 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: 5 ml 

 

White Balance Overnight Repair – krem zapobiegający przebarwieniom na noc. 

Główne składniki aktywne: oxyresveratrol, glukonolakton, wyciąg z lukrecji, ekstrakt z morwy białej, 

witamina E, niacynamid 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: dzień 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 50 ml 

Profesjonalny: n/a 

Rozmiar podróżny: n/a 

Próbki: n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZSZERZONE PORY 

 

 

Pore Cleanse Gel Intense - Żel oczyszczający z kwasem migdałowym. Delikatnie oczyszcza, 

odblokowując i niwelując zatkane pory. 

Główne składniki: ekstrakt z czerwonej koniczyny, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas salicylowy

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: normalna, tłusta 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne pojemności 

Detal: 150 ml 

Profesja: n/a 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: n/a 

 

Pore Refining Scrub - Dwufunkcyjny chemiczny i mechaniczny peeling, pomagający zmniejszyć 

rozmiar porów i poprawiając strukturę skóry. 

Główne składniki: kwas salicylowy, kwas migdałowy, ziarna jojoba, kaolin, alantoina 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: każdy typ cery 

Używać według potrzeb 

 

Dostępne pojemności 

Detal: 75 ml 

Profesja: n/a 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: n/a 

 

Pore Minimising Tonic -  Tonik zmniejszający widoczność porów 

Główne składniki: ekstrakt z czerwonej koniczyny, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas alfa-

liponowy (ALA)

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: normalna, tłusta, mieszana 

Stosowanie: rano i wieczorem 

Dostępne pojemności 

Detal: 100 ml 

Profesja: n/a 

Wersja podróżna: n/a 

 



ROZSZERZONE PORY 

 

 

Refining Moisturiser - Lekki krem nawilżający redukujący widoczność porów i stymulujący 

wydzielanie sebum. 

Główne składniki: ekstrakt z koniczyny czerwonej, kwas migdałowy, kwas hialuronowy, izomerat 

sacharydu 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: normalna, tłusta, mieszana 

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne pojemności 

Detal: 50 ml 

Profesja: n/a 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: 5 ml 

 

Activated Charcoal Refining Mask - Maska oczyszczająca z węglem aktywnym. Maska modelująca z 

węglem aktywnym, glinką bentonitową i kwasem hialuronowym, oczyszcza i wygładza cerę, 

pozostawiając skórę doskonale odświeżoną.  

Główne składniki: węgiel aktywny, polisacharydy, ekstrakt z nasion moringa, kwas hialuronowy 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Typ cery: normalna, tłusta, mieszana 

Używać w razie potrzeby  

 

 

 

 

Dostępne pojemności 

Detal:  

1. 4 saszetki ( 10g każda) + 1 miska + 1 

szpatułka 

2. 5 saszetek ( 10g każda) [bez miski i 

szpatułki] 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: n/a 

 

 

 

 

 

 



REGENERACJA 

 

 

Ultimate Recovery - Intensywny krem regenerująco-naprawczy. 

Odbudowujący krem do bardzo suchej, podrażnionej skóry. Stanowi specjalistyczną kurację 

łagodzącą, po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej. Przynosi natychmiastową ulgę i ukojenie 

podrażnionej skórze. 

Główne składniki: perfluorodekalina, epigallokatechina, beta-Glukan, puder jedwabny, arnika 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Każdy typ cery 

Używać według potrzeby 

 

 

Dostępne pojemności 

Detal: 30 ml 

Profesja: 150 ml 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: n/a 

 

 

Ultimate Recovery Bio-cellulose Mask - Maseczka kojąca wzbogacona cynkiem i kwasem 

hialuronowym w celu uspokojenia, nawilżenia i regeneracji skóry twarzy po zabiegach. 

Główne składniki: cynk PCA, kwas hialuronowy 

Kto i kiedy 

W każdym wieku 

Każdy typ cery 

Używać według potrzeby 

 

 

Dostępne pojemności 

Detal: 6 saszetek 

Profesja:  6 saszetek 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZACZERWIENIENIA 

 

 

Calmwise Soothing Cleanse - Ultra-łagodna pianka chlorofilowa 

Zapewnia ukojenie dla skóry nadwrażliwej. Pomaga zwalczać codzienny stres środowiskowy 

oddziaływujący na skórę, poprawia barierę lipidową i widocznie redukuje objawy starzenia się skóry. 

Główne składniki: teprenon, witamina K, chlorofil 

Kto i kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Rodzaj skóry: zaczerwieniona, podrażniona, z 

trądzikiem różowatym 

Stosowanie: rano i wieczorem 

Dostępne rozmiary 

Detal: 150ml 

Profesja:  250 ml 

Wersja podróżna: 40 ml 

Próbka: n/a 

 

Calmwise serum - Serum przeciw zaczerwienieniom. Minimalizuje objawy związane z wszelkimi 

przyczynami zaczerwienienia i nadwrażliwości. 

Główne składniki: teprenon, organiczny ekstrakt z szałwii

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: skóra nadwrażliwa, ze skłonnościami do 

stanów zapalnych i rumienia  

Stosowanie: rano i wieczorem 

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 15ml 

Profesja:  30 ml 

Wersja podróżna: n/a 

Próbka: 3 ml

 

Calmwise Colour Corrector - Krem neutralizujący z natychmiastowym efektem maskującym 

Zapewnia 6 ukierunkowanych działań, aby natychmiast zmniejszyć widoczne zaczerwienienie, leczyć 

stany zapalne i zapobiegać pojawianiu się w przyszłości rumienia i podrażnień. 

Główne składniki: witamina E, alfa-bisabolol, perfluorodekalina, aloes, kofeina, bakuchiol, pigmenty 

mineralne 

 

 



OCZY 

 

 

Eyes & Lips Micellar Cleanse - Trójfazowy płyn do demakijażu 

Zapewnia dokładne lecz łagodne usunięcie nawet wodoodpornego makijażu. Dzięki delikatnej 

formule bogatej w łagodzące ekstrakty roślinne, preparat nie wywołuje podrażnień. Płyn pozostawia 

skórę wygładzoną i stonizowaną, bez efektu tłustej powłoki.  

Główne składniki: aktywne micele, kwas hialuronowy, wyciąg z rumianku, wyciąg z bławatka, 

pantenol 

Kto kiedy 

Wiek: wszystkie grupy wiekowe 

Typ skóry: wszystkie typy skóry 

Stosowanie: rano i wieczorem  

 

Dostępne rozmiary 

Detal: 100 ml 

Profesjonalny: 250 ml 

Rozmiar podróży: n/a 

Próbki: n/a 

 

Dark Circles Tinted Primer - Profesjonalny krem z technologią peptydową przeciwko cieniom wokół 

oczu. Zdecydowanie zmniejsza cienie pod oczami oraz obrzęk wokół oczu.  

Główne składniki: kwas hialuronowy, lecytyna, kwas mlekowy, gliceryna, peptydy rozświetlające, 

Regu-age 

 

Eyelift - krem liftingujący pod oczy. 

Główne składniki: Matrixyl 3000, Regu-age, Haloyxl 

 

Full Lash & Brow - Zaawansowane serum do brwi i rzęs 

Odżywka do brwi i rzęs o konsystencji skoncentrowanego serum. Doskonale wzmacnia słabe i 

wypadające włoski, pogrubia i nadaje im wyraźną objętość. Zawiera substancje czynne biologicznie, 

które głęboko nawilżają, odżywiają i chronią przed starzeniem. 

Główne składniki: kompleks peptydów, ekstrakt z soi i pszenicy, pantenol, witamina E 

 

 

 


