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I. WPROWADZENIE

Firma Protea Anti Aging została stworzona z myślą o komplek-
sowej kuracji anti aging dla kobiet, mężczyzn i profi laktyki anti 
aging dla młodzieży. Nasz innowacyjny program – „3P” kieru-
jemy do każdego, kto pragnie uzyskać długoterminowe efekty 
odmładzania, wyłącznie dzięki bezinwazyjnym i sprawdzonym 
metodom pielęgnacji skóry. Kompleksowa koncepcja Anti Aging 
„3P”, to połączenie sił trzech, zorientowanych na rezultaty marek
Environ®, Jane Iredale oraz Advanced Nutrition Programme™. In-
dywidualne zestawienia produktów oraz profesjonalnych zabiegów 
proponowanych przez naszych specjalistów dają nieporównywal-
ne z innymi, spektakularne efekty, zarówno odmładzania, a także 
zapewniają skuteczną profi laktykę anti aging. Jesteśmy w stanie 
zmierzyć, uzyskać  i pokazać efekty, a nie tylko o nich mówić!

• Przyjmij idealnie skomponowany suplement dla skóry, odżywiając ją od wewnątrz.

• Pokremuj skórę dermokosmetykiem Environ® o sprawdzonych, długotrwałych efektach 
anti aging.

• Pomaluj ekologicznym makijażem mineralnym Jane Iredale™ o właściwościach odmładza-
jących i leczniczych.

Profesjonalne i bezpieczne zabiegi kosmetologiczne i medycyny estetycznej ENVIRON®:

Bezinwazyjne:

• Mezoterapia domowa Roll-CIT®/ Focus-CIT™ w domu.

• Aparat japońskiej technologii Ionzyme DF II w gabinecie.

Inwazyjne: 

• Roll-CIT® medyczny w gabinecie.

Wizualne i długotrwałe rezultaty odmłodzenia struktury skóry uzyskuje się już po kilku miesiącach stoso-
wania naszych zabiegów profesjonalnych i preparatów.

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktową, wysokiej jakości i świa-
towej klasy dermokosmetykami Environ®, ekologicznego makijażu mineralnego ame-
rykańskiej marki Jane Iredale™ oraz łatwo przyswajalnych suplementów dla skóry 
Advanced Nutrition Programme (ANP).
Zauważ różnicę po naszych bezinwazyjnych kuracjach, które bezpiecznie i skutecznie 
urzeczywistniają nasze motto „Z piękną skórą przez życie”.
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I. DERMOKOSMETYKI ENVIRON®

1. Co czyni unikatowość marki Environ®?

• Environ® jest światowym pionierem wykorzystania 
w  kremach wysoko efektywnych dawek witaminy 
A i przeciwutleniaczy.

• Każdy powstały produkt jest wynikiem wysoce pre-
cyzyjnych badań klinicznych dr Desmonda Fernande-
sa i  jego zespołu, a  także niezależnych laboratoriów 
współpracujących, gwarantujących wysoką efektyw-
ność i bezpieczeństwo stosowania.

• Marka Environ® jest jedną z niewielu fi rm na świecie 
produkujących kosmetyki do pielęgnacji skóry w wa-
runkach sterylnych we własnym zakładzie produk-
cyjnym o najwyższych standardach produkcji i nowo-
czesnej technologii wraz z  zespołem dedykowanych 
ekspertów ds. chemii. Produkty Environ® wytwarzane 
są i wprowadzane do obrotu po szczegółowych i wy-
czerpujących badaniach klinicznych przeprowadza-
nych wyłącznie na wolontariuszach (nie są testowane 
na zwierzętach). 

• Ze względu na włączenie intensywnie działających 
składników przy minimalnym wykorzystaniu środków 
konserwujących, produkty Environ® do pielęgnacji 
skóry pakowane są w specjalne, próżniowe pojemniki, 
tak by chronić je  przed światłem i  powietrzem oraz 
mają krótkie terminy ważności (6-24 m-cy).

• Produkty Environ® można stosować bez względu na 
wiek, płeć i rodzaj skóry, jak również strefę klimatyczną. 

• Większość produktów Environ® zatwierdzona jest 
przez samodzielny, prestiżowy Instytut Badawczy 
Swiss Vitamin Institute „Szwajcarski Instytut Wita-
min”, zapewniając najwyższą jakość, świeżość, wital-
ność i stężenie aktywnych witamin w produktach.

NASZ SEKRET SUKCESU

4. System zimnych peelingów

3. Nakłuwanie kosmetyczne

2. Maszyna Ionzyme® DF II

1. Niezbędne odżywianie dla zdrowia skóry

• Witaminy A, C, E
  oraz z grupy B.
• AHA`S.
• Antyoksydanty.
• Peptydy.

2

3

4
2



Aparat Ionzyme® DF (Ionzyme® Machine DF) jest pierw-
szym na świecie urządzeniem łączącym potencjał pulsa-
cyjnej Jonoforezy i  Sonoforezy o  niskiej częstotliwości. 
Specyfi czne produkty Environ® stosowane do tych zabie-
gów zawierają optymalnie, intensywne stężenia witaminy 
A i C, a dodatkowo także peptydy i czynniki wzrostu. Ten 
innowacyjny system poprzez drastyczne zwiększenie pe-
netracji jest w stanie zwiększyć efektywność składników 

Environ® i tym samym zapewnić szybsze i spektakularne 
wyniki.
Zakres zabiegów profesjonalnych może być dobierany in-
dywidualnie do potrzeb pacjenta. Produkty profesjonalne 
są dostępne w dużych pojemnościach, głównie z pompką 
dozującą, łatwą do stosowania. Natomiast każde aktywne 
serum jest pakowane w mały pojemnik, w celu zapewnie-
nia maksymalnej świeżości i efektywności stosowania.

1.1 Niezbędne odżywienie dla zdrowia skóry

Dr Desmond Fernandes sformułował produkty Environ®, tak 
aby redukować przewlekłe niedobory witaminy A i prze-
ciwutleniaczy, powstające w ciągu życia na odsłoniętych 
obszarach skóry u każdej osoby na świecie.
Receptury Environ® są w całości oparte na konieczności 
uzupełnienia wszystkich składników odżywczych utraco-
nych przez ekspozycję na promieniowanie UV i  innych 

szkodliwych czynników obecnego środowiska. Produkty 
te także optymalnie nawilżają skórę.
Kluczem do sukcesu tej marki jest wyjątkowy, schodkowy 
system poziomów, który umożliwia skórze zaaklimatyzo-
wać się do najwyższego stężenia efektywnych dawek miej-
scowo stosowanej witaminy A bez reakcji retinoidalnej.

1.2 Aparat Ionzyme® DF II

Przed

Przed

Przed

Po

Po

Po

Badania kliniczne – Seria do ciała

Codzienne stosowanie witaminy A, C & E, 

olejku do ciała i lotionu Derma-Lac

w okresie 8 miesięcy.

Badania kliniczne – Seria Ionzyme®

Długotrwałe (8 lat) stosowanie serii

Ionzyme® C-Quence wraz z żelem

wokół oczu C-Quence.

Badania kliniczne – Seria AVST™

Codzienne stosowanie witaminy A, C i E

oraz antyoksydantów przez okres 6 miesięcy. 

Progresywne wejście na poziom 3.
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Zaawansowane opcje leczenia skóry twarzy mogą być 
personalizowane, aby w ten sposób zaspokoić specyfi cz-
ne potrzeby pacjenta. Profesjonalne zabiegi wahają się od 

45 minut w standardowej wersji do 90-120 minut w wersji 
rozbudowanej.

1.3 Kosmetyczne mikronakłucia Roll-CIT®

Kosmetyczne mikronakłucia Roll-CIT® są pomocne w zwiększaniu penetracji miej-
scowo stosowanych produktów Environ®. Przyrządy te są proste w użyciu i mogą 
być stosowane na mniejszych i trudnodostępnych obszarach twarzy i ciała.

Environ® Roll-CIT® kosmetyczny, Focus-CIT™ i Roll-CIT® do ciała mają na celu 
pomóc uzyskać wizualną poprawę wyglądu i kondycji skóry twarzy i ciała.

Environ® Roll-CIT® kosmetyczny jest pierwszym na świecie urządzeniem tego ro-
dzaju zaprojektowanym przez dr Desmonda Fernandesa. Może być używany za-
równo przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Mezoterapia domowa jest bezpieczna 
dla skóry i nie jest bolesna.

Urządzenia Roll-CIT® zaprojektowano w celu uzupełniającym pełen koncept pielęgnacji skóry Environ®, jak również 
synergistycznym w zakresie oddziaływania na skórę.

Przed

Przed

Przed

Po

Po

Po

Badania kliniczne – Maszyna Ionzyme® DF

24 zabiegi z Intensywnym peelingiem C-Peel

z wykorzystaniem Sonoforezy i Jonoforezy 

przez okres 3 miesięcy. Seria Ionzyme® jest

rekomendowana do stosowania w domu.

Badania kliniczne – Maszyna Ionzyme® DF

56 zabiegów z Intensywnym peelingiem C-Peel

z wykorzystaniem Sonoforezy i Jonoforezy 

przez okres 2 lat. Seria Ionzyme® jest

rekomendowana do stosowania w domu.

Badania kliniczne – Maszyna Ionzyme® DF

24 zabiegi z Intensywnym Serum Retinol

z użyciem Sonoforezy i Jonoforezy dwa razy

w tygodniu przez okres trzech miesięcy. 

Ten sam pacjent, to samo miejsce

– 100% grubsza powierzchnia skóry.

4



1.4 System zimnych peeligów

Chłodzący system peelingowy Environ®, to  rewolucyjna 
zmiana w koncepcji peelingowania naskórka. Standardo-
wa koncepcja oparta jest na zniszczeniu komórek, podczas 
gdy peeling Environ® nie koncentruje się na destrukcji 
i  obieraniu naskórka lecz na wspieraniu fi zjologicznych 
i naturalnych procesów zachodzących w zdrowej skórze. 

Długotrwałe stosowanie na skórze peelingu Environ® po-
tęguje wzmożoną produkcję czynników wzrostu uwalnia-
nych przez komórki do skóry. W rezultacie seria lekkich, 
bezinwazyjnych peelingów Environ® pozostawia grubszą, 
zdrowszą i wygładzoną skórę.

Przed

Przed

Po

Po

Badania kliniczne – Przyrządy

Codzienne stosowanie Olejku do ciała

z witaminami A, C & E z serii Dermokosmety-

ków do ciała. Lotion Derma-Lac wraz

z kosmetycznym Roll-CIT®’em przez okres 5 lat. 

Wykonano 1 zabieg z wykorzystaniem

Roll-CIT® w wersji medycznej.

Badania kliniczne – Przyrządy

Codzienne stosowanie witaminy A, C i E

oraz antyoksydantów aż do poziomu 4. 

Roll-CIT® kosmetyczny przez okres

12 miesięcy.

Przed

Przed

Po

Po

Badania kliniczne – Peeling TCA

Działanie zmiękczające szorstkość skóry.

Badania kliniczne – Peeling TCA

Pomaga w oczyszczaniu skór

problematycznych.
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2. KATALOG PRODUKTÓW



2.1 SERIA AVST™ – ZAAWANSOWANA TERAPIA WITAMINOWA

To kompletny program ochronny oraz naprawczy skóry. Zawartość witamin w wybranych produktach z serii AVST™ zatwierdza 

niezależny Szwajcarski Instytut Witamin, który rokrocznie bada ich skład. Seria ta zawiera m.in. 5 nawilżających kremów produ-

kowanych w  różnych stężeniach witaminy A  i  C. Kombinacja witamin, aktywnych antyutleniaczy i  fl awonoidów dają rezultat 

młodszego wyglądu cery. 

Olejek poprzedzający zmywanie AVST™

(AVST™ Pre-Cleansing Oil) – 100 ml

Łagodny środek do wstępnego mycia, pomaga 
w usuwaniu makijażu (nawet wodoodpornych tuszy 
do rzęs, tłuszczów powierzchniowych i zgromadzo-
nych pozostałości środowiskowych). Zawiera głów-
nie oleje pochodzenia roślinnego. 

Maska AVST™

(AVST™ Hydrating Exfoliant Masque) – 50 ml

Została specjalnie sformułowana, by zwiększyć 
nawilżenie skóry i  regularnie usuwać nadmiar se-
bum z powierzchni twarzy, a ponadto koi i łagodzi. 
Zawiera bezpieczniejsze składniki nawilżające, 
współpracujące z  delikatną formą glinki krzemo-
wej, absorbującej nadmierny łojotok.

Lotion zmywający AVST™

(AVST™ Cleansing Lotion) – 200 ml 

Delikatny, nawilżający lotion o działaniu antybak-
teryjnym, wspomagającym utrzymanie naturalnej 
równowagi kwasowości skóry przeznaczony do 
delikatnego zmywania makijażu i zanieczyszczeń.

Płyn do demakijażu powiek AVST™

(AVST™ Eye Make-up Remover) – 100 ml

Jest idealny do codziennego stosowania w celu deli-
katnego usuwania makijażu, bez wysuszania skóry 
wokół oczu, a w formie kompresów stanowi dosko-
nałą okluzję dla zmęczonych oczu.

Lotion nawilżający AVST™

(AVST™ Hydrating Lotion) – 200 ml

To  bezpieczny, zneutralizowany kwas mlekowy, 
który pomaga redukować nadmiar warstwy rogo-
wej, dlatego jest idealny na spierzchnięte partie 
dłoni, łokci i pięt. Pozwala utrzymywać odpowied-
nią kwasowość skóry i  niwelować nagromadzone 
bakterie, zmiękcza i  wygładza skórę, poprawiając 
jej nawilżenie. 

Tonik nawilżający AVST™

(AVST™ Moisturising Toner) – 200 ml

Wspomagający nawilżenie oraz wyrównujący tona-
cję skóry tonik został stworzony do współdziałania 
z produktami nawilżającymi z serii AVST™. Działa 
kojąco, liftingująco, zwiększa spoistość skóry, a po-
nadto wygładza, ujędrnia i działa antyoksydacyjnie.

Żel wokół oczu AVST™

(AVST™ Eye Gel) – 15 ml

Łagodna i  odżywcza formuła żelu stworzona spe-
cjalnie po to, by pielęgnować delikatną skórę wokół 
oczu. Żel wygładza, ujędrnia, głęboko nawilża i re-
dukuje zmarszczki, jednocześnie działa liftingująco 
na powieki. 

Żel nawilżający AVST™

(AVST™ Moisturising Gel) – 50 ml

Wspomaga leczenie skóry atopowej i  stanów za-
palnych (atopowe i  łojotokowe zapalenie skóry). 
Żel redukuje efekt pooparzeniowy po długotrwa-
łym nasłonecznieniu i uzupełnia braki witaminowe 
utracone podczas promieniowania UV. Szczególnie 
zalecany dla bardzo wrażliwej, spoistej lub aler-
gicznej skóry.
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Kremy AVST™ 1-5 – 50 ml

To  stopniowy program (od 1 do 5) 
kremów, zawierających niezbędne 
stężenia witamin A, C i  antyutle-
niaczy oraz składników, które sta-
nowią pełną kurację witaminową 
anti aging sprawiając, że skóra staje 
się jędrna, wygładzona i optymalnie 
odżywiona. Efektem jest młodszy 
wygląd skóry.

2.1 SERIA AVST™ – ZAAWANSOWANA TERAPIA WITAMINOWA

2.2 OPTYMALNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

Istnieje błędne przekonanie, że fi ltry przeciwsłoneczne są konieczne tylko przy ekspozycji na promieniowanie UV podczas go-

rących, letnich miesięcy. Musimy pamiętać, że nawet podczas pochmurnych dni zimą, skóra może być narażona na negatywne 

promienie UV. Environ® oferuje gamę produktów opracowaną w celu zapewnienia codziennej, prawidłowej ochrony. Produkty 

Environ® tej serii to szerokie spektrum ochrony przeciwsłonecznej zarówno przed UVA (anti aging), jaki UVB (antyrakowa). Ponad-

to produkty odwracają powstałe skutki zniszczenia posłonecznego, a do tego są wodoodporne.

Krem RAD SPF 15

(Sun Care Antioxidant Sunscreen) – 100 ml

Krem RAD o szerokim spektrum działania blokuje do 96 proc. pro-
mieni UV, a jego unikatowy skład umożliwił uzyskanie najwyższego 
wskaźnika ochrony przed UVA, co znacznie opóźnia fotozniszcze-
nie. Krem fi rmy Environ® jest wodoodporny i zawiera fotostabilną 
ochronę przeciwsłoneczną SPF 15 (składająca się z  najnowszej 
generacji fi ltrów chemicznych, pochłaniających SPF 4 oraz orga-
nicznych fi ltrów odbijających, które łącznie dają ochronę SPF 15) 
zapewniając najwyższe bezpieczeństwo stosowania.

Balsam do ust SPF 25

(Sun Care RAD Lips)

Delikatny balsam do wrażliwych, podrażnionych i suchych ust. 
Zawiera ochronę przeciwsłoneczną SPF 25 i  antyoksydanty: 
luteinę, witaminę C i  E, które stymulują produkcję kolagenu. 
Balsam nawilża, działa zmiękczająco oraz wygładza spierzch-
nięte usta.

Lotion RAD SPF 25

(Sun Care RAD Sunspray SPF 25)

To delikatna emulsja stanowiąca 
uzupełnienie serii przeciwsłonecz-
nej Environ®. Skuteczna, fotostabil-
na formuła zabezpiecza przed pro-
mieniowaniem zarówno UVA (anti 
aging), jak również UVB (zniszcze-
nia słoneczne). Bardzo łatwa aplika-
cja zapewniona jest przez opakowa-
nie, które przybrało postać spray’u. 
To doskonała oferta dla wszystkich 
wyjeżdżających do ciepłych krajów 
lub uprawiających sporty zimowe 
w  wysokich partiach górskich, po-
lecana także jako kompleksowe 
zabezpieczenie delikatnej skóry 
dziecka.

Olejek z wit. A, C & E AVST™

(AVST™ Vitamin A, C & E Body Oil) 

– 100 ml

Olejek o  działaniu odżywczym, 
ujędrniającym i  zagęszczającym 
skórę. Preparat szczególnie zale-
cany po intensywnych kąpielach 
słonecznych w celu zminimalizowa-
nia fotouszkodzeń, a  także idealny 
w celu redukcji rozstępów i blizn. 
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Olejek poprzedzający zmywanie Sebuprep

(ß-Active Pre-Cleanser) – 100 ml

Olejek do wstępnego mycia skóry na bazie 
oleju mineralnego, którego składniki wpływa-
ją na kontrolowanie wyprysków skóry. Regu-
larne masaże olejkiem rozpuszczają zastoiny 
łoju i odblokowują ujścia gruczołów łojowych 
powodując tym samym znaczną redukcję za-
skórników i  prosówek. Olejek ułatwia rów-
nież penetrację związków aktywnych w skórę 
(I stopień zmywania makijażu).

Maska Sebumasque

(ß-Active Face Masque) – 100 ml

Maska o  działaniu przeciwzapalnym, redu-
kującym łojotok i  wypryski skórne. Przezna-
czona również do stosowania w  połączeniu 
z preparatem Sebutrol. Może być również sto-
sowana na noc po uprzedniej aplikacji Sebugel 
A (II stopień zmywania makijażu).

Żel do mycia twarzy Sebuwash

(ß-Active Cleanser) – 100 ml

Delikatny, lekko pieniący, przeciwzapalny 
żel do mycia skóry łojotokowej i  trądzikowej. 
Zawierając delikatne środki powierzchniowo 
czynne, idealnie zmywa każdy rodzaj skóry, 
nie powodując podrażnień i  uczucia „ściąga-
nia” (III stopień zmywania makijażu).

2.3 SERIA ß-ACTIVE – AKTYWNA REGULACJA SEBUM

Seria produktów szczególnie polecana do skóry łojotokowej z  trądzikiem. Działa przeciwzapalnie, lekko złuszcza i  wzmacnia 

system odporności skóry oraz przyspiesza regenerację komórek. Produkty zawierają olej z  australijskich drzew herbacianych 

w celach antyseptycznych, jak również specjalistyczne składniki, takie jak: kwas salicylowy* i colostrum. Seria zawiera zmywacze 

do twarzy, tonik, nawilżacz i lotion. 

* – Osoby uczulone na aspirynę nie powinny stosować produktów zawierających kwas salicylowy.

Tonik nawilżający Sebutone

(ß-Active Toner) – 100 ml

Nawilżający tonik na bazie kwasu mlekowego, 
zwężający pory i  usuwający nadmiar warstwy 
rogowej z  powierzchni naskórka. Redukuje 
również stany zapalne i  wzmacnia penetrację 
związków aktywnych w  skórę. Reguluje pH, 
co znacznie wzmacnia system immunologiczny 
i zapobiega rozwojowi infekcji bakteryjnej i wi-
rusowej.

Żel Sebugel A

(ß-Active Moisturiser) – 30 ml

Łatwo penetrujący żel/serum o  niewielkim stę-
żeniu witaminy A. Działa przeciwzapalnie i an-
tyseptycznie. Zawiera Colostrum – składnik 
podnoszący odporność skóry oraz redukujący 
mikrouszkodzenia i  zaczerwienienia potrądzi-
kowe. Szybko regeneruje i  wspomaga leczenie 
dermatologiczne chorób skóry.

Żel na wypryski Sebuspot

(ß-Active Spot Gel) – 10 ml

Antyseptyczny żel na pojedyncze wypryski skó-
ry. Zawiera kwas salicylowy o działaniu lekko 
złuszczającym oraz wyciąg z drzewa herbacia-
nego o działaniu przeciwzapalnym.
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2.4 SERIA INTENSYWNA – INTENSYWNA KURACJA WITAMINOWA

Seria ta została opracowana w celu uzupełnienia serii AVST™ i Ionzyme®. Każdy z produktów zawiera specyfi czne, aktywne skład-

niki: witaminę C, colostrum, kwas alpha liponowy i retinol, które oferują intensywne działanie pomagające w uzyskaniu zdrowe-

go, świetlistego wyglądu cery.

Tonik Alpha Forte

(Intensive Alpha Toner Forte)

 – 200 ml

Zalecany dla cery tłustej lub z nad-
miernym rogowaceniem. Zawiera 
kwas glikolowy o działaniu wygła-
dzającym naskórek i  zwężającym 
widoczność porów.

Maska Revival

(Intensive Revival Masque)

 – 50 ml

Rewolucyjny „lifting do twarzy” w butelce. Zawiera unikalną 
kompozycję kwasu azjatyckiego, migdałowego oraz mlekowego. 
Napina zwiotczałą skórę oraz pozwala na uzyskanie efektu roz-
świetlonej, promiennej, wygładzonej, odżywionej i młodszej skóry. 
Maska polecana jest dla osób posiadających nierównomierny kolo-
ryt i strukturę skóry, zmarszczki oraz narażonych na współczesne 
zagrożenia środowiskowe. Ze względu na intensywnie stymulujące 
działanie może powodować przejściowy dyskomfort. Produkt zale-
cany jest z ochroną słoneczną RAD SPF 15 lub RAD Spray SPF 25.

NOW
OŚĆ

Krem Alpha Hydroxy

(Intensive Alpha Hydroxy Cream) 

– 50 ml

Krem nawilżający. Wygładza 
zmarszczki, rozjaśnia i  redukuje 
przebarwienia. Zmiękcza suchą 
i  szorstką skórę. Nadaje uczucie 
gładkości.

Żel Antyutleniający

(Intensive Antioxidant Gel)

 – 50 ml

Lekki żel o  wysokiej zawartości 
antyutleniaczy, witaminy C, E, 
beta-karotenu i  prowitaminy B5 
o działaniu kojącym, antybakteryj-
nym i rozświetlającym. Doskonały 
dla mężczyzn po goleniu, dla osób 
palących i  zestresowanych, po 
oparzeniach słonecznych, a  także 
dla skór z wypryskami.
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Serum Retinol 1, 2, 3 – 30 ml

Preparaty o  najwyższej zawarto-
ści Retinolu o  stężeniach 1, 2 i  3 
wykazują działanie głęboko re-
generujące anti aging: redukują 
zmarszczki, blizny, przebarwienia, 
nadmierny łojotok lub wiotkość 
twarzy, szyi i dekoltu. Są zalecane 
w  przypadku opornego trądziku 
młodzieńczego lub po wyleczeniu 
w  celu redukcji potrądzikowych 
ubytków skóry.

Żel Colostrum

(Intensive Colostrum Gel) – 30 ml

Żel o  lekkiej konsystencji, zawie-
rający aktywny wyciąg colostrum. 
Ze względu na wysoką zawartość 
czynników wzrostu i  przeciwciał 
jest szczególnie zalecany dla skó-
ry dojrzałej, w okresie menopauzy 
lub w  czasie obniżonej odporno-
ści. Regeneruje skórę podnosząc 
energię komórkową. Przyśpiesza 
procesy metabolizmu. Wzmacnia 
system immunologiczny skóry 
i  przyspiesza regenerację tkanek, 
przez co wskazany jest do leczenia 
blizn pooperacyjnych i  potrądzi-
kowych. Działa przeciwzapalnie, 
antybakteryjnie i  antywirusowo. 
Redukuje zmarszczki, ujędrnia 
i pogrubia skórę.

Tonik Hair and Scalp jest produktem szczególnie polecanym 
zarówno dla kobiet i mężczyzn, którzy wymagają skutecz-
nej terapii wzmacniającej włosy. Efektywność produktu 
uzależniona jest od indywidualnych czynników wewnętrz-
nych organizmu, do których należą m.in. dysfunkcje hormo-
nalne, ciąża oraz uboga dieta.

2.4 SERIA INTENSYWNA – INTENSYWNA KURACJA WITAMINOWA

NOW
OŚĆ

Tonik do włosów

(Intensive Hair and Scalp Tonic)

 – 125 ml

Unikatowy tonik do włosów, który ła-
two penetruje skórę głowy i korzenie 
włosa chroniąc je przed wypadaniem. 
Przyspiesza ich porost oraz leczniczo 
wpływa na skalp. Jest pomocny w le-
czeniu łupieżu. W  swoim bogatym 
składzie zawiera m.in. witaminę A, E, 
B5 i  B12 o  działaniu antyoksydacyj-
nym, wzmacniającym i nawilżającym 
włosy. 

Krem - Super Nawilżacz+

(Intensive Super Moisturiser) – 50 ml

Super Nawilżacz+, to luksusowy pro-
dukt pozwalający zwalczyć skutki co-
dziennego przebywania w klimatyzo-
wanych pomieszczeniach. Szczególnie 
polecany podczas podróży samolotem. 
Reguluje naturalny poziom nawilżenia 
skóry i uzupełnia jej warstwę hydro-
lipidową naskórka. Jego właściwości 
kojące skórę idealnie sprawdzą się w 
zimie i w skrajnych warunkach środo-
wiskowych. Wspomaga skóry suche
i wrażliwe.
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2.5 SERIA EVENESCENCE – WZMACJNIAJĄCA KURACJA WYRÓWNUJĄCA KOLORYT SKÓRY

Seria Evenescence obejmuje dwa naukowo opracowane produkty, które pomagają w niwelowaniu nierównomiernych przebar-

wień, piegów a nawet tonacji z jednoczesnym utrzymywaniem zdrowszego wyglądu skóry.

Specjalna, unikatowa kombinacja składników pozwala w fi zjologiczny sposób kontrolować formowanie melaniny w skórze. Re-

dukuje produkcję pigmentu, hamuje jego nadmierny rozwój, jak również zmniejsza migrację melaniny z melanocytów do ke-

ratynocytów. Tak zróżnicowane, wielokierunkowe oddziaływanie gwarantuje uzyskanie bardziej jednolitej i przejrzystej skóry. 

Seria Evenescence nie zawiera składników zapachowych i blokady słonecznej, w związku z czym należy ją stosować z Kremem 

ochronnym RAD SPF 15 lub Lotionem RAD SPF 25.

Lotion na przebarwienia

(Evenescence Clarifying Lotion) 

– 80 ml

Nie zawiera konserwantów, środ-
ków koloryzujących i  zapacho-
wych. Tonizuje cerę z  przebar-
wieniami i przywraca jej naturalny 
koloryt. Dostarcza odpowiedni 
zestaw składników, które regulu-
ją produkcję melaniny. Może być 
stosowany punktowo, jak również 
na większych obszarach twarzy 
i ciała.

Krem C-Boost

(Evenescence Clarifying Cream) 

– 25 ml

Krem o lekkiej konsystencji dla cer 
z  pigmentacją i  problemami na-
czynkowymi. Niezwykle aktywna 
tłuszczowa forma witaminy C działa 
na skórę rozświetlająco i  ujędrnia-
jąco, dodatkowo zmiękcza ją oraz 
bierze czynny udział w formowaniu 
zdrowego kolagenu. Krem C-Boost 
wizualnie redukuje przebarwienia, 
naczynka i  zmarszczki, a  skóra 
uzyskuje prawidłowe nawilżenie 
i zdrowszy wygląd.

Kapsułki nawilżające anti aging 

do wcierania w skórę

(Intensive Hydrating Oil Capsules) – 30 szt.

Regenerujące kapsułki z Retinolem do wcierania w skórę o działaniu głęboko od-
żywczym i  nawilżającym. Szczególnie zalecane na noc, jako miesięczna kuracja 
odmładzająca (30 szt.), a także w celu uzyskania szybkiej poprawy wyglądu skóry 
na specjalne okazje. Doskonale liftingują i redukują kurze stopki. Rezultatem sto-
sowania kapsułek nawilżających jest gładka i napięta skóra o zdrowszym kolorycie.

2.4 SERIA INTENSYWNA – INTENSYWNA KURACJA WITAMINOWA
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2.6 SERIA IONZYME® VIP – LUKSUSOWA ODNOWA SKÓRY

Seria ta zawiera luksusowe preparaty stworzone specjalnie w celu regeneracji skóry foto-uszkodzonej, z nierównym kolorytem 

i wypryskami. Produkty te dają skórze niezrównaną i naukowo opracowaną formułę zawierającą witaminy A, C i E. Krem C-Quence 

pomaga w walce z odwodnieniem i uzupełnia ochronę antyoksydacyjną.

Dermokosmetyki Ionzyme®, to jedyne na świecie kosmetyki, których produkcja uzależniona jest od zapotrzebowania konsumen-

tów na ich możliwie najszybsze wykorzystanie. Produkowane są raz w tygodniu i posiadają krótkie terminy ważności, co czyni 

je prawdziwym unikatem wśród najbardziej prestiżowych półek kosmetycznych. Niezwykle witalne i świeże witaminy gwarantu-

ją uzyskanie młodszego wyglądu w krótszym czasie. Preparaty C-Quence wzbogacając skórę w antyutleniacze, witaminy i pep-

tydy znacznie przyspieszają odnowę komórkową, dzięki czemu skóra staje się gładsza, zdrowsza i promienna. Finałowe produkty 

nie zawierają środków konserwujących i koloryzujących oraz ochrony słonecznej. Minimalna nuta zapachowa sprawia, że mogą 

być one stosowane również dla cer wrażliwych.

Preparaty z serii Ionzyme® redukują przebarwienia, blizny oraz intensywnie wygładzają zmarszczki. Znacznie poprawiają wygląd 

oraz budowę struktury skóry. W celu uzyskania maksymalnych rezultatów mogą być stosowane z serią AVST™ i Intensywną.

Lotion zmywający C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Cleanser) – 200 ml

Delikatna, kremowa emulsja do mycia i  jedno-
czesnego nawilżania oraz odżywiania każdej 
skóry. Zawiera łagodną nutę zapachową.

Tonik C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Toner) – 200 ml

Najbardziej aktywny z  toników Environ®, za-
wierający Matrixyl®, który wspomaga produk-
cję kolagenu i  elastyny w  skórze. Wzmacnia 
penetrację składników aktywnych zawartych 
w serii Ionzyme® używanych do codziennej pie-
lęgnacji skóry i  głęboko nawilża. Nie zawiera 
konserwantów, stymuluje odnowę komórkową 
i  ujednolica koloryt. Polecany dla wszystkich 
rodzajów skór.

Maska energetyzująca C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Energising Masque) – 4x5 ml

Stanowi peeling domowy na bazie skoncentrowanego kwasu 
askorbinowego, który doskonale redukuje uszkodzenia posło-
neczne oraz widoczną pigmentację. Zawarta w produkcie wi-
tamina C bierze udział w produkcji nowego kolagenu i elastyny 
oraz zmniejsza nadmiar warstwy rogowej i wygładza naskórek. 
Stosowanie maski raz w tygodniu przez 2 miesiące nadaje efekt 
odświeżenia zmęczonej i zestresowanej skóry.

Seria Ionzyme® w 1998 roku została uhonorowana
przez Marie Claire nagrodą PRIX D`EXCELLENCE.

Żel wokół oczu C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Eye Gel) – 10 ml

Serum o działaniu korygująco-liftingującym. Za-
stosowane na powiekach redukuje zmarszczki, 
głęboko nawilża i napina je. Dodatkowo wpływa 
na redukcję cieni i woreczków pod oczami oraz 
ujędrnienie skóry zniszczonej i suchej.
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2.6 SERIA IONZYME® VIP – LUKSUSOWA ODNOWA SKÓRY

Serum C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Serum

1, 2, 3, 4) – 35 ml

Czteropoziomowy system optymal-
nie najwyższych stężeń witamin A, 
C i E zawartych w produktach C-Qu-
ence. W  celu uzyskania najlepszych 
i  długoterminowych korzyści, należy 
stosować wszystkie, kolejne stężenia, 
zaczynając od najniższego o numerze 
1 do najwyższego 4. Stopniowe zwięk-
szanie dawki witaminy A pozwala uni-
kać wystąpienia reakcji retinoidalnej 
skóry, która pojawia się w przypadku 
podaży na początku kuracji zbyt wyso-
kiej dawki witaminy A. C-Quence za-
wiera wysokoskoncentrowane witami-
ny A i E oraz aktywną, rozpuszczalną 
w tłuszczu witaminę C. Serum wyrów-
nuje koloryt oraz redukuje zwiotcze-
nia twarzy, szyi i  dekoltu, wpływając 
na poprawę wyglądu i  struktury skó-
ry. Wygładza zmarszczki, rozjaśnia, 
ujędrnia i  nawilża skórę. Dostarcza 
aktywnych antyoksydantów, które 
chronią skórę przed zanieczyszcze-
niem środowiska i  promieniowaniem 
UV.

Krem C-Quence

(Ionzyme® C-Quence Créme

Fragrance) – 35 ml

Odżywczy krem o  działaniu an-
tyutleniającym i  chroniącym 
witaminy zawarte w  serum 
C-Quence, które są bardzo wrażliwe 
na działanie promieni UV. Przezna-
czony dla każdego typu cery. Produkt 
stanowi ochronę przed działaniem 
światła ultrafi oletowego, wzmacnia 
elastyczność i nawilżenie skóry. Krem 
C-Quence pomaga redukować oznaki 
fotostarzenia oraz sprawia, że skóra 
wygląda zdrowiej.

Żel Focus Frown

(Ionzyme® Focus Frown Serum) – 30 ml 

Lekki, wysokoskoncentrowany żel 
przeznaczony do redukcji zmarszczek 
mimicznych głównie czoła, powiek, 
etc. Idealny na kurze stopki i delikatną 
skórę. Może być stosowany jako prze-
dłużenie działania iniekcji Toksyny 
Botulinowej lub jako jego alternatywa 
dla Pacjentów zamiast ostrzykiwań. 
Naukowo i  klinicznie udowodniona 
formuła w wizualny sposób wygładza 
zmarszczki mimiczne, redukuje napię-
cie mięśni odpowiedzialnych za po-
wstawanie linii ekspresyjnych i bruzdy 
między brwiami.

Uwaga!
Produkt (podobnie jak kwas hialuronowy Hydrating H.A.), ze względu na 
wielkość cząsteczek może penetrować skórę tylko po uprzednim mikronakłuciu 
naskórka urządzeniem Roll-CIT® i/lub Focus-CIT™ kosmetycznym lub przy 
zastosowaniu ultradźwięków w gabinecie kosmetycznym.

Zawartość witamin w wybranych produktach
z serii Ionzyme® zatwierdza niezależny Szwajcarski 
Instytut Witamin, który rokrocznie bada ich skład.
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2.6 SERIA IONZYME® VIP – LUKSUSOWA ODNOWA SKÓRY

Serum Hydrating H.A.

(Ionzyme® Focus Hydrating Serum) – 30 ml

Kwas Hialuronowy Environ® redukuje wizualne 
oznaki starzenia powodowane stresem, ubogą 
dietą, zanieczyszczeniami środowiska i  ekspo-
zycją na słońce. Serum Hydrating H.A., to lekka 
konsystencja wysokoskoncentrowanego Serum 
nawilżającego do pielęgnacji skóry suchej, ze 
zmarszczkami i  zniszczeniem posłonecznym. 
Formuła preparatu została specjalnie opracowa-
na w celu pogrubienia skóry właściwej i zredu-
kowania drobnych zmarszczek. Produkt zawiera 
również maksymalnie skoncentrowane stężenie 
kwasu hialuronowego, aplikowanego zewnętrz-
nie na skórę.

Serum Hydrating H.A. to pierwszy dermokosmetyk 

na świecie, którego odpowiednio duże cząsteczki H.A. 

stymulują własną produkcję kwasu hialuronowego 

w skórze!

Uwaga!
Przed aplikacją, z uwagi na wielkość cząsteczek produktu wymaga mi-
kronakłuć urządzeniem Roll-CIT® i/lub Focus-CIT™ kosmetycznym lub 
zastosowania sonoforezy w gabinetach kosmetycznych.

2.7 DERMOKOSMETYKI DO CIAŁA – KONDYCJONUJĄCA KURACJA CIAŁA

Seria ta została stworzona z myślą o poprawie wizualnego wyglądu, uzyskania zdrowszej i młodszej skóry ramion, nóg oraz ca-

łego ciała. Głównym celem jest uzupełnienie skóry w witaminę A oraz także uzyskanie efektów za pomocą kwasów AHA (Alpha 

Hydroxy Acids). Efektem stosowania kosmetyków tej serii jest jędrna, znacznie wygładzona i odmłodzona skóra całego ciała. 

Krem do ciała z wit. A, C i E

(Body Cream Vitamin A, C and E) – 150 ml

Zawiera maksymalne stężenie witaminy 
A  i  antyutleniaczy. Ujędrnia i  zagęszcza 
skórę wybranych partii ciała. Zalecany, 
również jako preparat profi laktyczny o dzia-
łaniu przeciwstarzeniowym. Lekka konsy-
stencja kremu doskonale regeneruje skórę 
mężczyzn po goleniu.

Olejek intensywny EssentiA

(Body Enhanced EssentiA Oil) – 100 ml 

Delikatny olejek o najwyższym stężeniu wi-
taminy A, C i E oraz wyciągu z rozmarynu. 
Zalecany dla skóry dojrzałej i  zniszczonej 
słońcem w  celu jej odmłodzenia. Szcze-
gólnie polecany po zabiegach Roll-CIT® 

kosmetycznym, medycznym czy chirurgicz-
nym, po uprzednim zastosowaniu olejku 
z witaminami serii AVST™.

Seria Ionzyme® w 1998 roku została
uhonorowana przez Marie Claire nagrodą 
PRIX D`EXCELLENCE.
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2.8 PEELINGI – GŁADKA I ZDROWA SKÓRA BEZ ŚCIERANIA NASKÓRKA 

Chłodzący system peelingowy Environ®, to rewolucyjna zmiana w koncepcji peelingowania naskórka. Standardowy system opar-

ty jest na zniszczeniu komórek, podczas gdy peeling Environ® nie koncentruje się na destrukcji i  obieraniu naskórka lecz na 

wspieraniu fi zjologicznych i naturalnych procesów zachodzących w zdrowej skórze. Długotrwałe stosowanie peelingu Environ® 

potęguje wzmożoną produkcję czynników wzrostu, uwalnianych przez komórki do skóry. W rezultacie seria lekkich, bezinwazyj-

nych peelingów Environ® pozostawia ją grubszą, zdrowszą i wygładzoną.

Żel do ciała Body Profi le

(Body Toning Gel) – 130 ml 

Rewolucyjny żel do ciała, który reduku-
je „skórkę pomarańczową” i  intensywnie
napina zwiotczenia skóry. Body Profi le 
wpływa przede wszystkim na:
• Adipocyty (komórki tłuszczowe) –

zapobiega ich gromadzeniu i  wnikaniu 
przez błony komórkowe.

• Zjawisko lipolizy, związane z  destruk-
cją komórek tłuszczowych (w  związku 
z  tym żel nie powinien być stosowany
na obszarze twarzy, szyi, dekoltu i piersi).

• Uzyskanie zdrowego kolorytu skóry, 
a także na znaczną poprawę jej gęstości.

2.7 DERMOKOSMETYKI DO CIAŁA – KONDYCJONUJĄCA KURACJA CIAŁA

Krem do rąk i paznokci

(Body – Hand & Nail Cream) – 50 ml

Krem o lekkiej konsystencji i delikatnym, 
świeżym zapachu. Zmiękcza skórki i jed-
nocześnie wzmacnia płytkę paznokci. 
Działa nawilżająco i  regenerująco na 
skórę dłoni.

Peeling LACM 1

(Cool Peel) – 25 ml

Unikatowy peeling chłodzący w kremie jest idealny do stosowania w warunkach domo-
wych. Pozwala na delikatne i wielokrotne złuszczanie warstwy rogowej naskórka bez 
powodowania codziennych zniszczeń. Doskonale prowokuje skórę do produkcji zdro-
wego kolagenu oraz sprawia, iż wierzchnie warstwy stają się prawidłowo ukrwione, 
a naskórek gładki i spoisty. Jednocześnie występująca pigmentacja staje się coraz mniej 
widoczna. Z  uwagi na zawartość składników, cienka warstwa wystarczy, aby efekty 
były zauważalne. Produkt jest bardzo wydajny i polecany jest dla wszystkich rodzajów 
i typów skóry.

Żel do ciała Body Profi le w 2008 roku został
uhonorowany przez Marie Claire nagrodą
PRIX D`EXCELLENCE.

Lotion Derma-Lac 

Derma-Lac Lotion - 200 ml

Głęboko nawilżający lotion wyrównujący 
nierówną strukturę skóry oraz popra-
wiający jej koloryt. Wspomaga natural-
ną funkcję złuszczającą, pozostawiając 
skórę gładką i optymalnie nawilżoną. 
Polecany szczególnie do stosowania na 
przesuszonych partiach łokci czy stóp. 
Produkt jest także idealny dla skór ze 
zniszczeniami posłonecznymi.
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Pakiet 4: Anti Aging – Piersi

Zestaw do codziennej pielęgnacji delikatnej skóry piersi i dekoltu. 
Pakiet 4 zawiera: wałek do mikronakłuwania Roll-CIT® kosme-
tyczny wraz z płynem oczyszczającym oraz olejek z wit. A, C & E 
AVST™, który normalizuje, koi, nawilża i działa odżywczo na skó-
rę. Pogrubia i  poprawia gęstość naskórka, czego rezultatem jest 
ujędrniona, ze znacznie zredukowanymi rozstępami skóra piersi.

Pakiet 5: Anti Aging – Luksusowy

Pakiet do kompleksowej, codziennej pielęgnacji. Zestaw zawiera: 
wałek do mikronakłuwania Roll-CIT® kosmetyczny wraz z płynem 
dezynfekującym, serum C-Quence 1, krem C-Quence, serum Hy-
drating H.A., żel wokół oczu C-Quence. Zapakowany w eleganckie 
pudełko wraz z pełnymi informacjami na temat zastosowania po-
szczególnych produktów może stanowić idealny prezent.

2.9 ZESTAWY PRODUKTOWE – GOTOWE ROZWIĄZANIA CODZIENNEJ KURACJI ANTI AGING

Gotowe, idealnie dobrane kosmetyki Environ® pozwalają w sposób kompleksowy uzyskać długotrwałe rezultaty regeneracji 

skóry takich partii ciała, jak: oczy; twarz, szyja, dekolt, ramiona; piersi; ciało oraz luksusowy – na wszystkie partie ciała. Rege-

nerujące do codziennego stosowania, jako pełna kuracja anti aging lub też w celu przygotowania poszczególnych partii do 

zabiegów kosmetologicznych, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz w celu rekonwalescencji po zabiegach. Pakiety 

są przenośne, zajmują mało miejsca i posiadają hermetyczne opakowania. Oferowane są w promocyjnych cenach.

Pakiet 1: Anti Aging – Oczy

Zestaw produktów do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry po-
wiek. Pakiet zawiera stempelek do mikronakłuwania Focus-CIT™ 
kosmetyczny oraz żel wokół oczu C-Quence.

Pakiet 2: Anti Aging – Twarz

Zestaw produktów w  celu uzyskania lub utrzymania młodszego 
wyglądu twarzy, szyi i dekoltu. W skład pakietu 2 wchodzą takie 
produkty, jak: wałek do mikronakłuwania Roll-CIT® kosmetyczny 
wraz z płynem oczyszczającym, krem AVST™ 1 do wprowadzania 
poprzez mikrokanaliki w głąb skóry.

Pakiet 3: Anti Aging – Ciało

Zestaw produktów w celu uzyskania jędrnej, elastycznej i gładkiej 
skóry ciała. Żel do ciała Body Profi le oraz olejek z wit. A, C & E 
z serii AVST™ poprawią gęstość i koloryt skóry oraz sprawią, że 
rozstępy czy blizny będą mniej widoczne.

ł
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2.10 PRZYRZĄDY – SPRAWDZONA I POTWIERDZONA METODA ANTI AGING

Roll-CIT® NATURALNA INDUKCJA KOLAGENU – BEZPIECZNA I SKUTECZNA MEZOTERAPIA DOMOWA

Przełom w Medycynie Estetycznej – Odmładzanie XXI wieku.

Tradycyjna aplikacja kremów nie jest w stanie pokonać bariery, jaką jest naskórek i dlatego działa tylko powierzchownie. Więk-

szość składników zawartych w  preparatach pielęgnacyjnych pod wpływem światła ulega utlenieniu i  tylko znikomy procent 

cennych substancji wnika w przestrzenie międzykomórkowe. Barierę tą pokonuje Roll-CIT® – urządzenie zaprojektowane przez 

światowej sławy chirurga plastycznego dr Desmonda Fernandesa – twórcę fi rmy dermokosmetycznej Environ®.

Roll-CIT®

„Roll” oznacza wałeczek, natomiast „CIT” to skrót od ang. Colagen Induction Therapy, czyli terapia indukcji kolagenu. Jest to urzą-

dzenie służące do mikronakłuwania naskórka (jedynie jego warstwy rogowej). Według badań naukowych przeprowadzonych 

w Japonii wynika, że mikronakłucia warstwy rogowej naskórka zwiększają penetrację składników aktywnych w głąb skóry aż 

o 100.000 razy!

Dzięki zastosowaniu urządzenia Roll-CIT® i mikronakłuciom skóry, składniki aktywne docierają do rozrodczych warstw naskórka 

powodując jednocześnie znaczny wzrost skuteczności terapii odmładzającej.

Stempelek do mikronakłuwania

(Focus-CIT™ Cosmetic) – 0,2 mm

To  niewielki instrument ręczny przypo-
minający stempelek z osadzonymi mikro-
igiełkami o długości 0,2 mm, występują-
cy w wersji domowej. Przeznaczony jest 
do codziennego mikronakłucia naskórka 
przed aplikacją aktywnych produktów 
Environ®, których wielkość cząsteczek 
utrudnia samodzielne wnikanie w skórę.
Z  uwagi na wygodny, anatomiczny 
kształt jest niezastąpiony w  użyciu 
w  przypadku precyzyjnego mikronakłu-
wania trudnodostępnych partii twarzy, 
takich jak: powieki, fałdy nosowo-po-
liczkowe, skrzydełka nosa, górna warga, 
okolice małżowin usznych oraz kąciki 
oczu, tzw. kurze stopki.

Urządzenie Roll-CIT® w 2002 roku zostało 
uhonorowane przez Marie Claire nagrodą 
PRIX D`EXCELLENCE.

Wałek do mikronakłuwania

(Roll-CIT® Cosmetic) – 0,2 mm

Urządzenie do mikronakłuwania naskórka, 
to  nic innego jak Mezoterapia domowa. 
Mikronakłuwanie w połączeniu z indywidu-
alnie dobranymi kosmeceutykami Environ® 
wpływa na zwiększoną produkcję kolage-
nu i  tym samym widoczne zredukowanie 
zmarszczek oraz napięcie zwiotczeń. Wy-
raźne pogrubienie naskórka powoduje, że 
popękane naczynka stają się mniej widocz-
ne, a  skóra uzyskuje zdrowszy i  młodszy 
wygląd.
Roll-CIT® kosmetyczny może być stoso-
wany na twarzy łącznie z  powiekami oraz 
na dużych obszarach ciała: szyja, dekolt, 
ramiona, dłonie, brzuch, pośladki i  uda. 
Wałek ten posiada optymalną ilość mikro-
igiełek, wykonany jest z  wysokiej jakości 
materiałów chirurgicznych i dodatkowo dla 
zwiększenia bezpieczeństwa został wyste-
rylizowany promieniami gamma.
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Złoty wałek do mikronakłuwania kosmetyczny 

(Ionzyme® Gold Roll-CIT® Cosmetic) – 0,2 mm

Luksusowy i  długotrwały wykonany z  pozłacanej 
stali chirurgicznej wałek kosmetyczny, to pionier-
ski produkt na rynku światowym. Wałek o optymal-
nej średnicy i sposobie rozmieszczenia 260 igiełek 
zapewnia najefektywniejszą penetrację składników 
aktywnych Environ® w głąb skóry. Produkt jest łatwy 
w dezynfekcji – oczyszczenie za pomocą Roll-CIT® 
Cleaning Solution. Jak pozostałe produkty i  przy-
rządy jest bezpieczny w stosowaniu – potwierdzo-
ne, wieloletnie, udokumentowane badania klinicz-
ne. Posiada znak CE świadczący m.in. o  jakości, 
bezpieczeństwie i sterylności.

Wałek do mikronakłuwania ciała kosmetyczny

(Body Roll-CIT® Cosmetic) – 0,2 mm

Idealnie dostosowany do precyzyjnego mikrona-
kłuwania obszernych partii ciała. Bardzo poręczny, 
dwugłowicowy, umożliwiający szybsze i  bardziej 
precyzyjne wykonanie samodzielnego zabiegu 
w  warunkach domowych. Szczególnie polecany 
w celu redukcji cellulitu oraz rozstępów. Ujędrnie-
nie i wygładzenie skóry przy użyciu tego urządze-
nia wraz z aplikacją produktów Environ® przynosi 
optymalny i długotrwały efekt.

Płyn oczyszczający

(Roll-CIT® Cleaning Solution) – 100 ml

Produkt został specjalnie stworzony do samo-
dzielnego i  precyzyjnego oczyszczania (skon-
centrowanie składników czyszczących) wałków 
kosmetycznych Environ®. Dezynfekcja jest szybka 
– wystarczy namoczyć wałek w płynie 1 raz w ty-
godniu na 10 minut.

2.10 PRZYRZĄDY – SPRAWDZONA I POTWIERDZONA METODA ANTI AGING

Sposób wykonania mikronakłuć – porady

Mikronakłuwanie Environ®, to  bardzo prosty 
i  krótki zabieg wykonywany w  domu. Obejmu-
je on takie partie ciała, jak: twarz, szyja, dekolt, 
wewnętrzna część ramion oraz dłonie, a  także 
wybrane części ciała wymagające korekty skóry. 
Mikronakłucia najlepiej wykonywać na noc. Przed 
zabiegiem należy dokładnie oczyścić skórę najle-
piej stosując trójfazowe zmywanie Environ®. Po 
mikronakłuwaniu dokładnie rozprowadzić na skó-
rze wybrany produkt Environ®. Po zabiegu należy 
unikać kontaktu z kurzem, klimatyzacją i zwierzę-
tami domowymi.

Rys. Etapy wykonania zabiegu Roll-CIT®

        wraz z kierunkami mikronakłuwania. 
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II. EKOLOGICZNY MAKIJAŻ MINERALNY (LECZNICZY) JANE IREDALE™

1. KONCEPT JANE IREDALE™

Zdrowa skóra, to  najlepszy makijaż każdej kobiety, dla-
tego wszystko, co powstaje w Jane Iredale™ jest prawdzi-
wym przedłużeniem pielęgnacji cery. Receptura oparta 
jest wyłącznie na naturalnych minerałach, które nie stano-
wią pożywki dla bakterii. Dlatego też ich zastosowanie za-
lecane jest po wszelkich zabiegach medycyny estetycznej 
(włącznie z laserem głębokim), po których skóra wymaga 
rekonwalescencji. Kosmetyki Jane Iredale™ polecane są 
przez chirurgów plastycznych i dermatologów oraz gabi-
nety medycyny estetycznej i kosmetyczne na całym świe-
cie.

Marka Jane Iredale™, to niekonwencjonalny makijaż o za-
awansowanej technologii produkcji, wykorzystującej naj-
wyższej jakości składniki kosmetologiczne oraz witaminy, 
antyutleniacze, a  przede wszystkim naturalną ochronę 
słoneczną SPF.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt uhonorowania marki 
Jane Iredale™ przez Fundację Raka Skóry wyróżnieniem 
dla pudrów mineralnych (PurePressed® Base, Amazing 
Base® SPF 20, Powder-Me SPF® – SPF 30) oraz Dream 
Tint® – SPF 15 i  LipDrink™ – SPF 15 jako efektywnej 
ochrony słonecznej przed szkodliwymi promieniami UV.

2. EKOLOGICZNY MAKIJAŻ MINERALNY (LECZNICZY) JANE IREDALE™

Jane Iredale™ to przede wszystkim makijaż leczniczy, stworzony dla każdej skóry z czystych, silnie skondensowanych, 
ekologicznych minerałów. To pierwsza na świecie fi rma, która zrealizowała swój koncept działania w oparciu o  linię 
kosmetyków, które nie tylko upiększają, ale także chronią, leczą i korygują wszelkie niedoskonałości skóry.

Wysoka jakość i przełom w makijażu!

• Kosmetyki Jane Iredale™ dają uczucie lekkości, nie 
powodują ściągania, łagodzą i koją wszelkie podraż-
nienia skórne.

• Kosmeceutyczne składniki gwarantują wysoką jakość 
makijażu, który dzięki łatwej aplikacji oraz lekkiej 
konsystencji doskonale koryguje defekty skóry.

• Zawartość antyutleniaczy, naturalnej blokady prze-
ciwsłonecznej (tlenek cynku i  tytanu) oraz witamin 
nadaje skórze nieskazitelny wygląd oraz zapobiega jej 
starzeniu się.

• Na szczególne uznanie zasługują minerały w  płynie 
i  mineralne pudry sypkie i  prasowane, które odbija-
jąc światło, tworzą iluzję perfekcji. Dzięki temu skóra 
jest rozświetlona i wygląda młodziej w odróżnieniu od 
aplikacji tradycyjnych kosmetyków.

• Kosmetyki doskonale pielęgnują skórę objętą trądzi-
kiem młodzieńczym i różowatym, korygują sińce i bli-
zny, nie zatykają porów.

• Marka Jane Iredale™ polecana jest również dla spor-
towców, gdyż makijaż mineralny jest wodoodporny 
(testy kliniczne udowodniły trwałość makijażu nawet 
do 80 minut przebywania pod powierzchnią wody).
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3. KATALOG EKOPRODUKTÓW



3.1 TWARZ

Ekologiczne podkłady mineralne

Baza pudrowo-kremowa

(Absence® Oil Control Primer) – 12 g

Podkład pudrowo-kremowy, transparentny na skórze, o  właściwościach: eliminujących błyszczenie 
naskórka, kontrolujących sebum, wygładzających naskórek, zmarszczki i rozszerzone pory, utrzymu-
jący kolor zastosowanego minerału (makijaż trwalszy i bardziej matowy).

Mineralny krem / baza pod podkład Smooth Aff air™

(Smooth Aff air™ Facial Primer & Brightener) – 50 ml

Mineralny krem lub baza pod podkład o różowo-transparentnej konsystencji wyróżniający się prze-
pięknym zapachem świeżych owoców o właściwościach anti aging, rozjaśniających – nawet o ton – 
skóry, minimalizujących pory oraz kontrolujących nadmiar wydzielanego sebum. Dzięki niemu skóra 
stanie się nawilżona, wygładzona, a aplikacja makijażu prosta i jednocześnie długotrwała. Produkt jest 
hypoalergiczny, niekomadogenny, potwierdzony testami dermatologicznymi i klinicznymi.

Podkład mineralny w kremie/ krem BB Glow Time™ SPF 25 UVB/UVA pokrywający i długotrwały 

(Glow Time™ Full Coverage Mineral BB Cream SPF 25 UVB/UVA Broad Spectrum) – 50 ml

Podkład mineralny – krem BB oferujący pełne pokrycie oraz aksamitną i  rozświetloną skórę. Ten 
innowacyjny, naturalny produkt BB (Blemish Balm lub Beauty Balm) łączy w sobie funkcję korektora, 
kremu do opalania oraz balsamu w  jednym. Zawiera naturalne minerały, które dostosowują się do 
koloru skóry pokrywając jej wszelkie niedoskonałości, minimalizując pory, maskując zmarszczki oraz 
wygładzając i  rozjaśniając cerę. Oryginalna formuła zawarta w produkcie odżywia skórę i pomaga 
chronić przed szkodliwymi promieniami UV (produkt zawiera szerokie spektrum SPF 25 UVA PA 
+ + – wysoki wskaźnik przed fotostarzeniem, odporny na działanie wody do 40 minut) oraz anty-
rodnikowy. Produkt jest hypoalergiczny, niekomadogenny, potwierdzony testami dermatologicznymi 
i klinicznymi.

Krem mineralny nawilżająco-koloryzujący CC Dream Tint® – SPF 15

(Tinted Moisturizer) – 50 ml

To mineralny krem nawilżająco-koloryzujący CC (Color Correcting) o lekkiej konsystencji i beztłusz-
czowej formule. Krem nie tylko nawilża, ale również łagodzi stany zapalne i poprawia elastyczność 
skóry (zapobiegając utracie wody z naskórka). Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB zawierając 
wodoodporną ochronę słoneczną SPF 15. Wspomaga minimalizację porów i drobnych zmarszczek, 
nadając skórze perfekcyjny wygląd. Może być stosowany jako krem koloryzujący na dzień i/lub jako 
ochrona przeciwsłoneczna. Stanowi również rodzaj efektywnego podkładu pod puder lub samodziel-
nego fl uidu, kryjącego wszelkie niedoskonałości skóry.
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3.1 TWARZ

Minerały w płynie

(Liquid minerals™) – 30 ml

Pielęgnujące serum anti aging z  pigmentem mineralnym, który optycznie minimalizuje drobne 
zmarszczki i pory skóry oraz precyzyjnie wyrównuje nierównomierną tonację (przebarwienia). Pro-
dukt dostarcza od lekkiego do średniego pokrycia (w celu osiągnięcia mocniejszego pokrycia należy 
zastosować dodatkowo puder prasowany lub sypki). Minerały w płynie działają kojąco, redukują ru-
mień i zaczerwienienia, nawilżają i odżywiają skórę nadając jej młodszy, perfekcyjny wygląd. Widocz-
ne kuleczki w żelu, to nic innego jak zmikronizowany pigment w liposomach, które chronią aktywne 
składniki przed degradacją. Ta unikatowa technologia zezwala na ciągłą penetrację składników mi-
neralnych w głąb skóry i w efekcie zwiększa ją do 40%. W centrum kuleczek otoczonych lipidami, 
znajdują się między innymi składniki: mika, nadtlenek tytantu, azotek boru i tlenki żelaza. Natomiast 
przezroczysty żel zawiera takie unikaty (również w formie liposomowej), jak: skwalen, witamina C 
i K, koenzym Q10, ekstrakt z alg, a nawet kwas hialuronowy! Minerały w płynie to nie tradycyjny fl uid, 
to przede wszystkim najnowocześniejsza technologia liposomów zawierających składniki ochronne 
i antystarzeniowe!

Ekologiczne pudry mineralne

Puder mineralny prasowany SPF 20 UVB/UVA

(PurePressed® Base Mineral Foundation) – 9,9 g

Lekki, beztłuszczowy puder prasowany pozbawiony syntetycznych związków chemicznych. Utworzo-
ny z mikronizowanych minerałów, zawiera wysoką ochronę UVA i UVB SPF 20. Pełni 4 funkcje: fl uidu, 
pudru, korektora i ochrony słonecznej. Puder dostarcza półmatowego zakończenia od delikatnego do 
intensywnego w zależności od aplikacji. Chroni skórę przed środowiskiem zewnętrznym, zapobiega 
utracie wilgoci, koi, łagodzi i świetnie niweluje zaczerwienienia. Dostarcza również ochrony przeciw-
bakteryjnej oraz minimalizuje optycznie drobne zmarszczki i pory skóry.

Puder prasowany dla kobiet i mężczyzn

(H\E – SPF 20) – 9,9 g

Jest to suchy i matowy fi ltr przeciwsłoneczny o  funkcji lekkiego pudru brązującego, składający się 
z mikronizowanych minerałów posiadających bardzo dużą odporność na wodę. Wartość SPF produktu 
wynosi 20 i  jest to  wystarczająco wysoki fi ltr UVA, chroniący skórę przed fotostarzeniem. Puder 
zachowa trwałość nawet jeśli skóra będzie mokra lub spocona. W celu uniknięcia chemicznych konser-
wantów skład wzbogacony został o antyoksydanty roślinne m.in. ekstrakty z kory sosny oraz składniki 
antyseptyczne, m.in. olejek z drzewa herbacianego.
Wyjątkowo łatwą aplikację zapewnia specjalnie zaprojektowany pędzel do pudru, wyglądem imitujący 
pędzel do golenia. Produkt dostępny jest w 5 uniwersalnych kolorach, ułatwiających właściwy dobór 
tonacji. Formuła produktu pozbawiona jest tłuszczu. Prasowany puder H\E łagodzi podrażnienia i koi 
skórę również po oparzeniach słonecznych. Może być stosowany także dla osób z trądzikiem różowa-
tym, czy rumieniem.
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Ekologiczne pudry sypkie     

3.1 TWARZ

Ekologiczne pudry matujące     

Puder matujący prasowany PureMatte™

(Finish Powder Refi ll) – 9,9 g

Transparentny puder z ekstraktem ryżowym, pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błyszczenie skóry. 
Może być stosowany pod lub na puder mineralny. Produkt nie powoduje wysuszenia skóry, ani zmiany kolo-
rytu. Został stworzony dla gładkiego i matowego zakończenia makijażu lub jako produkt do wtórnej aplikacji. 
Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Puder matujący sypki Amazing Matte™

(Loose Finish Powder) – 10,5 g

Transparentny puder z ekstraktem ryżowym, pochłaniający nadmiar sebum i redukujący błyszczenie skóry. 
Może być stosowany pod lub na puder mineralny. Produkt nie powoduje wysuszenia skóry, ani zmiany kolory-
tu. Został stworzony dla gładkiego i satynowego zakończenia makijażu lub jako produkt do wtórnej aplikacji. 
Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Puder mineralny sypki Amazing Base® SPF 20 UVB/UVA

(Loose Mineral Powder) – 10,5 g

Wodoodporny i beztłuszczowy, pozbawiony syntetycznych związków chemicznych. Puder zawiera zmikroni-
zowane minerały oraz wysoką ochronę UVA i UVB SPF 20. Pełni 4 funkcje: fl uidu, pudru, korektora i ochrony 
słonecznej. Dostarcza efektu rozświetlenia oraz przejrzystego lub intensywnego pokrycia w  zależności od 
aplikacji. Chroni skórę przed środowiskiem zewnętrznym, zapobiega utracie wilgoci, koi, łagodzi i świetnie 
niweluje zaczerwienienia. Dostarcza również ochrony przeciwbakteryjnej oraz optycznie niweluje drobne 
zmarszczki i pory skóry. Szczególnie polecany jest dla skór suchych i mieszanych lub wymagających inten-
sywnego pokrycia. Może być stosowany zarówno w postaci suchej, jak i mokrej poprzez połączenie z wodą do 
twarzy np. D2O™. Taka technika nakładania pozostawia nieskazitelny wygląd na dłuższy czas.

Ochrona przeciwsłoneczna w postaci pudru Powder-Me SPF® – SPF 30

(Dry Sunscreen) – 17,5 g

Funkcjonalna, wodoodporna i pozbawiona środków chemicznych ochrona słoneczna przed UVA i UVB w po-
staci pudru SPF 30. Produkt zawiera tlenek tytanu i naturalną glinkę wysychającą na słońcu, pozbawioną szko-
dliwych substancji i zanieczyszczeń atmosferycznych. Glinka zawiera minerały o działaniu odżywczym i koją-
cym dla skóry. Puder może być stosowany na oparzenia słoneczne w celu łagodzącym stan zapalny. Idealny do 
ochrony twarzy, szyi, dekoltu, jak również dłoni zabezpieczając je przed powstawaniem plam posłonecznych.

Puder perłowy otrzymał w 2014 
roku nagrodę Best Beauty Buys 
nadawaną przez polskie wydanie 
Magazynu InStyle.

Puder perłowy

(Triple Pearl Powder) – 10 g

Luksusowy puder do wykończenia makijażu w ekskluzywnym opa-
kowaniu zawierający ekstrakt z pereł. Celem jest idealne odbicie 
światła księżyca, gwiazd, świec, świateł dekoracji świątecznych, a 
nawet sztucznego oświetlenia każdej szykownej i eleganckiej damy.
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Puder matujący prasowany Beyond Matte®

(HD Matifying Powder) – 9,9 g

Puder niezbędny w celu zmatowienia każdej cery, w 4 odcieniach, a każdy z nich o szczególnych wła-
ściwościach: Translucent – idealne zmatowienie dla każdej skóry, Lilac – kamufl aż ziemistej skóry.
Peach – kamufl aż przebarwień, Dark – konturowanie owalu twarzy.
Opatentowana technologia eliminująca połysk oczyszcza pory i sprawia, że skóra jest gładka, świeża 
i przejrzysta. Beyond Matte® idealnie sprawdzi się jako makijaż sceniczny, telewizyjny, a ze względu 
na odporność na działanie wody jest idealny dla osób uprawiających sporty wodne i zimowe.

Profesjonalna paleta stworzona do kamufl ażu

(Corrective Colors) – 8 g

Paleta stworzona do kamufl ażu wszystkich niedoskonałości skóry. Szczególnie zalecana po intensyw-
nych zabiegach medycyny estetycznej.

3.1 TWARZ

Ekologiczne pudry brązujące      

Puder prasowany brązujący So-Bronze®

(Bronzing Powder) – 9,9 g

Pudry brązujące do konturowania twarzy oraz do uzyskania odpowiedniej tonacji skóry.

Puder prasowany rozświetlający Moonglow/Sunbeam/Rose Dawn

(Quad Bronzers) – 8,5 g

Trzy wersje kolorystyczne Moonglow, Sunbeam oraz Rose Dawn czterech luksusowych cieni, które 
mogą być stosowane samodzielnie lub w dowolnym połączeniu nadając skórze rozświetlający i świeży 
wygląd. Cienie zawierają płatki 24-karatowego złota. Mogą być aplikowane na skórę policzków, oczu 
oraz ust, a także stosowane jako bronzer na całą powierzchnię skóry. Idealne rozwiązanie dla uzyska-
nia efektu modnych „mokrych” policzków.

Ekologiczne róże

Róż prasowany, antyutleniający

(PurePressed® Blush) – 2,8 g

Antyutleniający róż na policzki, pozbawiony składników chemicznych i irytujących skórę. Może być 
również stosowany na powieki i usta.

Róż rozświetlający w kompakcie

(In Touch Cream Blush / Highlighter) – 4,2 g

Róż nadający efekt mokrych policzków. Idealnie uwypukla kształt twarzy, nadając jej efekt świeżo-
ści i naturalności. Lekka formuła w kolorze różu sprawi, że skóra nabierze promiennego i zdrowego 
blasku.
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Ekologiczne korektory

3.1 TWARZ

Korektor pod oczy i rozświetlacz do twarzy w płynie Active Light®

(Under-eye Concealer) – 2 g

Korektor pod oczy i rozświetlacz do twarzy oddziałuje na skórę interaktywnie, tworząc własny efekt 
refl eksu świetlnego. Aktywne składniki, takie jak: ogórek, ekstrakt z białej herbaty i wosku z kaszy 
gryczanej działają kojąco na zmęczone oczy, redukując obrzęki. Witamina C pomaga redukować za-
ciemnione powieki. Delikatne działanie odżywcze dostarcza olejek awokado i słonecznika. Do uzy-
skania zadowalającego efektu, wystarczy użycie niewielkiej ilości produktu. Może być stosowany do 
rozświetlania okolic oczu, nosa, ust i innych okolic twarzy. Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Korektor i rozświetlacz dwukolorowy na okolice powiek Circle/Delete®

(Concealer) – 2,8 g

Dwukolorowy korektor i  rozświetlacz na okolice powiek, o działaniu odżywczym dzięki zawartości 
olejku awokado i witamin A, C, D i E.
Ciemniejszy kolor efektywnie neutralizuje zasinienia, co może być pomocne w pokrywaniu bruzd i siń-
ców pooperacyjnych. Korektor zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu i może być stosowany 
jako rozświetlacz na okolice twarzy. Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Korektor na przebarwienia Enlighten

(Concealer) – 2,8 g

Brzoskwiniowo-pomarańczowy korektor silnie kryjący przebarwienia i sińce na skórze oraz jaśniejszy 
kolor doskonały w celu redukcji zasinień występujących w okolicach oczu. Produkty zawierają mie-
szankę skoncentrowanych ekstraktów z Amazońskiej Marapuamy, korzenia Sumy i Białej Lilii, które 
zmniejszają ciemne cienie i obrzęki występujące pod oczami. Rozjaśniają, nawilżają i ożywiają wygląd 
zmęczonych oczu. Są idealne w celu kamufl ażu niedoskonałości występujących na twarzy.

Korektor beztłuszczowy silnie kryjący Disappear™

(Concealer) – 15 g

Beztłuszczowy korektor silnie kryjący, pomocny w kamufl owaniu wykwitów trądzikowych. Liposomo-
wa formuła zawierająca wysoką koncentrację pigmentu może nawet pokryć tatuaż. Zawiera antyutle-
niający enzym miedzi i ekstrakt zielonej herbaty o działaniu antybakteryjnym.
Produkt wspiera kondycję trądzikową skóry ze względu na działanie przeciwzapalne, kojące, antymi-
krobiotyczne i  niekomedogenne (nie zatyka ujść gruczołów łojowych). Opatentowany aplikator po-
zwala na bezpośredni kontakt ze skórą, co sprawia, że nakładanie produktu jest niezwykle szybkie 
i proste. Gwarancja matowego i nieprzejrzystego pokrycia. Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.
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Sztyft podwójny kamufl ujący i niwelujący wypryski skórne Zap&Hide®

(Blemish concealer) – 3 g

Końcówki korektora zawierają antyseptyczny, przeciwzapalny i  przezroczysty 
balsam w sztyfcie (Blemish Balm) oraz kremowy i wysokoskoncentrowany pig-
ment do kamufl owania wyprysków (Blemish Concealer). Polecany dla wszyst-
kich rodzajów skóry.

3.1 TWARZ

Ekologiczne wody utrwalające makijaż

Woda do twarzy w spray’u kojąca i nawilżająca D
2
O™

(Hydration Spray) – 90 ml

Kojąca i nawilżająca (zdemineralizowana) woda z ekstraktami roślinnymi w spray`u – głównie na bazie Ylang Ylang 
(Jagodlina wonnego), który pozwala nawilżać i napęcznieć komórkom skóry – o działaniu ochronnym i utrwalającym 
makijaż. Doskonały produkt do użycia po laseroterapii ze względu na działanie kojące zaczerwienienia i irytację cery. 
Doskonale utrwala przyleganie minerałów na skórze i nadaje jej aksamitny wygląd. Do stosowania przed aplikacją 
pudru mineralnego w celu nawilżenia suchej skóry i na koniec makijażu w celu jego utrwalenia. Idealna do stosowania 
w klimatyzowanych, suchych pomieszczeniach, np. w biurze lub w samolocie. Polecana dla skóry normalnej, suchej 
i wrażliwej.

Woda różana do twarzy w spray`u nawilżająco-łagodząca Smell the Roses

(Hydration Spray) – 90 ml

Nawilżająco-łagodząca woda do twarzy stworzona na bazie róży damasceńskiej, która jest doskona-
łym tonikiem oczyszczającym skórę. Łagodzi stany zapalne oraz zmniejsza zaczerwienienia skóry, bez 
zakłócania jej naturalnej bariery ochronnej. Oleje i wyciągi z kwiatów róży przenikają do głębokich 
warstw skóry, odżywiając, napinając, oczyszczając, zwiększając krążenie krwi, łagodząc oraz wspie-
rając jej prawidłowe funkcje. Odświeżający i podnoszący dobry nastrój zapach róż, pozwala się od-
stresować i wpływa na ogólne dobre samopoczucie. Woda polecana jest do wszystkich rodzajów skór, 
szczególnie dla suchych lub wrażliwych. Może być także używana jako krem nawilżający do skóry 
tłustej lub do tworzenia makijażu na mokro.

Sto procent zysku ze sprzedaży tego produktu jest przekazywany na rzecz organizacji “Życie poza 
rakiem piersi” działającą na rzecz kobiet dotkniętych tą chorobą.
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3.2 OCZY

Ekologiczne podkłady na powieki

Podkład na powieki Canvas/Lemon/Petal

(Lid Primer) – 1,8 g

Podkład na powieki to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną aby nałożone na nie cienie były ide-
alnie gładkie, bez jakichkolwiek zaciemnień oraz aby długo pozostawały na swoim miejscu. Podkład może 
być stosowany także jako cień. W celu uzyskania połyskującego wyglądu oczu wystarczy dokładnie roz-
prowadzić go od wewnętrznych części powiek do zewnętrznych krawędzi. Podkład dostępny jest w dwóch 
wersjach kolorystycznych, co pozwala na doskonały dobór odpowiedniego podkładu do koloru oczu.

Ekologiczne cienie do powiek

3.1 TWARZ

Woda do twarzy w spray’u nawilżająca i antyutleniająca Balance

(Antioxidant Hydration Spray) – 90 ml

Nawilżająca i antyutleniająca (zdemineralizowana) woda z ekstraktami roślinnymi w spray’u o działa-
niu ochronnym i utrwalającym makijaż, wspomagająca także równowagę skóry mieszanej i tłustej. Kwiat 
mandarynki w połączeniu z ekstraktem z grejpfruta, rumiankiem, mirrą i wyciągami z wodorostów dają 
ukojenie i odżywienie. Mirra, w  szczególności zmniejsza stany zapalne, zwalcza infekcje bakteryjne 
i grzybiczne, poprawia krążenie skóry. Polecana dla skóry tłustej, mieszanej i normalnej.

Woda do twarzy w spray’u nawilżająca i antyutleniająca Pommisst™

(Hydration Spray) – 90 ml

Nawilżająca, zdemineralizowana woda w spray’u o działaniu ochronnym, antyrakowym i utrwalającym 
makijaż. Zawarty w wodzie ekstrakt z granatów jest silnym antyutleniaczem, działa antyrodnikowo i chro-
ni przed promieniowaniem UV. Zmniejsza również widoczność porów i drobnych zmarszczek. Woda Pom-
misst™ wpływa ponadto na poprawę nastroju, działa odświeżająco i kojąco. Polecana dla skóry normalnej 
i suchej.

Wody zostały oznaczone przez niezależny Instytut certyfi katem Ecocert*, co oznacza, iż zawierają 
w przeważającej części (95%) składniki pochodzenia naturalnego i (30%) organicznego.
* – akredytowanym w różnych krajach świata

Cienie do powiek – pojedyncze, podwójne, potrójne

(PurePressed® Eye Shadows) – 1,8 g – 2,8 g

Długotrwałe, mineralne cienie na powieki o wysokiej koncentracji produktu. Są delikatne i bezpieczne 
nawet dla wrażliwych powiek. Mogą być stosowane tradycyjnie (na sucho) lub w połączeniu z wodą np. 
D2O™ (na mokro).
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Cienie do powiek w płynie Eye Gloss

(Eye Gloss Liquid Eye Shadow) – 4,3 g

Eye gloss, to  przepiękna paleta mineralnych, długotrwałych cieni do powiek w  płynie. Ich jedwabna 
konsystencja jest długotrwała i szybkoschnąca. Cienie nie ulegają załamaniom i nie rozmazują się na po-
wiece. Zastosowanie kremowych cieni w płynie nie wymaga skrupulatnej aplikacji, co czyni je idealnym 
rozwiązaniem w domu, w podróży i na wszystkie okazje.

Cienie do powiek modułowe Eye Steppes®

(Eye Steppes® Eye Shadow) – 8,4 g

Trzy kolory, trzy kompakty, jedno proste rozwiązanie! Eko mineralny makijaż oczu zarówno na dzień, 
jak i na noc. Każdy „Eye Step” posiada starannie dobrane kolory, aby zaakcentować brązowe, niebieskie 
lub zielone oczy. Dodatkową zaletą jest również możliwość rozłączenia kompaktów i stworzenia wła-
snego zestawu kolorów! Cienie kompaktowe zostały przebadane dermatologicznie, są hipoalergiczne 
i przede wszystkim długotrwałe.

3.2 OCZY

Cienie do powiek zestawy

(PurePressed® Eye Shadow Kits) – 9 g

Zestawy pięciu cieni eko mineralnych idealnie dobranych do codziennego przygotowania makijażu, jak również na wiele specjalnych 
okazji. Niezwykle eleganckie opakowanie z lusterkiem i delikatnym pędzelkiem, pozwoli na łatwe wykonanie makijażu.

Cienie do powiek na dzień

(Daytime PurePressed® Eye Shadow Kit) – 9 g

Zestaw cieni przeznaczony dla wszystkich opraw oczu na każdy dzień. Idealnie sprawdzi się jako ma-
kijaż biznesowy. Składa się z pięciu ulubionych neutralnych, matowych kolorów: Oyster (jasny beż), 
Almand (stonowany brąz w odcieniu pomarańczy), Cappuccino, Dark Suede (ciemny brąz), Charcoal 
(grafi t).

Cienie do powiek Perfectly Nude

(Perfectly Nude PurePressed® Eye Shadow Kit) – 9 g

To paletka, która odkryje piękno i pozwoli wykonać naturalny makijaż pełen blasku i jednocześnie sto-
nowanej elegancji. Produkt zawiera pięć urzekających odcieni: Cream, Foxy, Cappuccino, Antique Gold 
i Copper.

Cienie do powiek Smoke Eyes

(Smoke Eyes PurePressed® Eye Shadow Kit) – 9 g

Zestaw modnej kombinacji w  kierunku Smoke Eyes. Pięć odcieni: Nude (jasny beż, orzech), 
Violet (ciemny fi olet), Aubergine (oberżyna), Sizale (przejrzysty grafi t) i Sheer Gold (przejrzysty złoty) 
na każdą okazję. Jasne kolory doskonale sprawdzą się jako codzienny makijaż biznesowy, ciemne nato-
miast uwypuklą piękno twarzy na wieczorne wyjście. Naturalne rozświetlenie i pogłębienie spojrzenia 
gwarantowane!
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3.2 OCZY

Ekologiczne kredki i eyelinery do powiek

Kredki do powiek

(Eye Pencils) – 1,1 g

Oparte na woskach i olejkach delikatne kredki na powieki, pozbawione szkodliwych barwników 
(FD&C). Mogą być również stosowane na różne okolice twarzy wg potrzeb. Do ostrzenia zaleca-
na jest temperówka Jane Iredale™, zapobiegająca rozwarstwianiu się kredek.

Eyelinery w kremie

Jelly Jar Gel Eyeliners – 3 g

Długotrwałe, kremowe eyelinery odporne na działanie wody, za pomocą których można spraw-
nie wykonać modne kreski góra-dół. Produkt idealnie przylega, nie rozmazuje się na powiece,
a dodatkowo zapewnia precyzyjną oprawę oczu.

Eyelinery w płynie

(Liquid Eyeliners) – 6 ml

Wysokoskoncentrowany pigment mineralny w płynie. Formuła nie zawiera latexu, a bogactwo 
olejków zabezpiecza produkt przed wyschnięciem i działa odżywczo na skórę. Aplikator w po-
staci pędzelka pozwala na precyzyjną defi nicję oczu. Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.

Eyelinery w aplikatorze Mystikol®

(Mystikol® Powdered Eyeliner / Highlighter) – 12 g

Rewelacyjne Eyelinery! Najbardziej niepowtarzalne połączenie eyelinera i rozświetlenia w spe-
cjalnym aplikatorze imitującym kredkę.
To doskonały sposób na perfekcyjny makijaż oczu, a dzięki zastosowaniu niewielkiej gąbeczki, 
aplikacja produktu jest łatwa, wygodna i poręczna. Eyelinery Mystikol™ są hipoalergiczne, zosta-
ły przebadane dermatologicznie i są tolerowane przez większość wrażliwych oczu.
Kremowa konsystencja produktu jest długotrwała i połyskliwa, a kolorystyka idealnie współgra 
z najnowszymi trendami mody!

Ekologiczne odżywki i tusze do rzęs

Odżywka do rzęs PureLash™

pogrubiająca i wydłużająca

(PureLash™ Lash Extender & Conditioner) – 9 g

Wydłużająca i pogrubiająca, kremowa odżywka do rzęs, 
zapobiegająca ich łamaniu i rozdwajaniu. Wzmacniają-
ca strukturę rzęs i wydłużająca efekt mascary. Konwen-
cjonalne tusze do rzęs zawierają zwykle składniki oparte 
na pochodnych ropy naftowej, które mogą powodować 
kruszenie i  wysuszenie rzęs. Odżywka wspomaga ich 
odrost i uzyskanie optymalnie zdrowych rzęs.

Odżywka do brwi i rzęs PureBrow™

(PureBrow™ Brow Fix & Mascara) – 6,8 g

Podwójny, przezroczysty żel do układa-
nia brwi i malowania rzęs. Wyposażony 
w końcówkę z grzebyczkiem do układa-
nia niesfornych włosków. Może być sto-
sowany na tusz do rzęs w celu utrwalenia 
pigmentu i  wodoodporności. Odżywka 
posiadając proteiny zbożowe pogrubia, 
wzmacnia i zakręca włoski.
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3.2 OCZY

Odżywka do brwi 

pogrubiająca i koloryzująca PureBrow™

(PureBrow™ Brow Gel) – 4,8 g

Pogrubiająca, odżywcza, wygładzająca 
i  koloryzująca maskara do brwi wystę-
pująca w trzech odcieniach. Pokrywająca 
również siwe włoski odżywka może zastę-
pować hennę. Wspomaga ułożenie brwi, 
wygładza i dodaje im objętości. Może być 
również stosowana jako tusz do rzęs.

Zestaw do pielęgnacji brwi Bitty Brow Kit®

(Bitty Brow Kit®) – 2,4 g

Zestaw do uzyskania 
idealnego kształtu i zarysu 
brwi. Produkty te pogrubiają
i wzmacniają włoski 
zastępując potrzebę ich 
farbowania henną.

Zestaw Bitty Brow Kit® w odcieniu Brunette otrzymał 
w 2013 roku nagrodę Best Beauty Buys nadawaną 
przez polskie wydanie Magazynu InStyle.

Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs 

(Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara) – 12 g

Wydłużający, mineralny tusz do rzęs, który regeneruje, podkręca, nadaje objętości, ide-
alnie rozdziela rzęsy, a lekka formuła sprawia, że nie czuje się produktu na powiekach.

3.3 USTA

Ekologiczne odżywki

Balsam do ust koloryzujący, złuszczający i odżywczy Sugar&Butter

(Sugar&Butter Lip Exfoliator / Plumper) – 3 g

Odżywka do ust o podwójnym działaniu: złuszczającym (naturalny, brązowy cukier) i nawilżającym. 
Szczególnie zalecana dla zniszczonych, popękanych i  przesuszonych ust. Połączenie chłodzącego 
ekstraktu z mięty i wyciągu z  imbiru, wygładza i rewitalizuje każde usta. Formuła odżywki wpływa 
na powiększenie i nawilżenie, a także przyspiesza syntezę kolagenu na ustach. Dwustronny balsam, 
umożliwia szybką i  łatwą aplikację. Peeling naturalnym cukrem sprawia, że pomadka nadaje ustom 
zdrowy, lekko różowy kolor.

Balsam do ust LipDrink™ SPF 15 UVB/UVA

(LipDrink™ Lip Balm) – 5,2 g

Transparentny balsam do ust o intensywnym działaniu nawilżającym i ochronnym (posiada szerokie 
spektrum ochrony przeciwsłonecznej – SPF 15). LipDrink™ jest połączeniem różnego rodzaju wo-
sków i olejów. Woski o małych molekułach mają za zadanie głęboko penetrować, nawilżać i poprawiać 
kondycję delikatnej membrany ust. Molekuły o większych cząsteczkach chronią powłokę ust poprzez 
tworzenie na nich delikatnej warstwy. Produkt zawiera silne antyoksydanty – Zieloną Herbatę oraz 
witaminy E i C. Niezwykłą świeżość  zapewnia delikatny, cytrynowy zapach i smak.
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3.3 USTA

Ekologiczne pomadki

Pomadka do ust nawilżająca

(PureMoist™ – SPF 18 LipColour) – 3,4 g

Żywe, malownicze pigmenty połączone z naturalnymi odżywczymi olejami i ekstraktami z owo-
ców stanowią formułę pomadek PureMoist™ występującą w 18 tonacjach. Produkt ten sprawia, że 
usta są miękkie niczym płatek, a także nadaje niesamowity wygląd i smak. Dojrzałe, soczyste ko-
lory nasycają usta, podczas gdy udowodnione, kojące właściwości oleju Moringa nawilżają. Wosk 
ze skórki pomarańczowej, awokado oraz olej z nasion słonecznika dają luksusowe odżywienie 
i poczucie ukojenia na ustach. Witamina A i C oraz ekstrakt z nasion kawy nadają delikatnej skó-
rze ust ochronę antyoksydacyjną. Granaty i organiczne ekstrakty z jeżyn z kolei dają unikatowy 
i luksusowy zapach i smak, które pobudzają zmysły.

Pomadka długotrwała powiększająca usta Just Kissed®

(Just Kissed® – Lip Plumper) – 2,3 g

Pomadka powiększająca usta, czasowo uwalniająca peptydy zwiększające poziom nawilżenia 
skóry oraz przyśpieszające stymulację kolagenu. Polecana dla wszystkich rodzajów skóry. Olejek 
mięty pieprzowej w połączeniu z ekstraktem z korzenia imbiru przyspieszają krążenie krwi, czego 
efektem jest powiększenie ust. Masło Shea, olej słonecznikowy i olej awokado działają zmiękcza-
jąco oraz nawilżająco. Olejek eteryczny limetkowy i mandarynkowy wykazuje działanie złuszcza-
jące martwe komórki naskórka. Długotrwała pomadka dostępna w naturalnych tonacjach.

Pomadka długotrwała powiększająca usta Just Kissed® Forever Pink

(Just Kissed® Lip and Cheek Stain) – 2,3 g

Pomadka, podobnie jak cała seria Just Kissed® uwypukla i wypełnia usta. Odróżnia się od pozo-
stałych tym, iż jej kolor na ustach jest zależny od pH skóry, na której jest stosowana. U jednych 
będzie to kolor łososiowy, u innych różany. Szybka aplikacja, pełne, jasne usta w doskonałej kon-
dycji.

Ekologiczne błyszczyki

Błyszczyk powiększający, nawilżający i stymulujący PureGloss ™

(PureGloss™ Lip Gloss) – 7 ml

Ultrabłyszczące, długotrwałe, nowatorskie błyszczyki o działaniu ochronnym, łagodzącym, na-
wilżającym i wygładzającym. Błyszczyki posiadają przyjemny posmak jeżyn i granatu. Ekstrakty 
te są również silnymi przeciwutleniaczami. Nie zawiera składników ropopochodnych ani glutenu. 
Wyprofi lowany aplikator zapewnia precyzyjne nakładanie produktu.
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3.3 USTA

Konturówki do ust

(Lip Defi ners) – 1,1 g

Delikatne i komfortowe konturówki do ust, wzbogacone o odżywcze oleje 
i woski roślinne do wszystkich rodzajów skóry. Nie zawierają chemicznych 
barwników i produktów ropy naftowej. Lekka i długotrwała formuła umoż-
liwia roztarcie konturówki, celem utworzenia na powierzchni ust podkładu 
lub nawet pomadki.

Pomadka długotrwała, nawilżająca z błyszczykiem Lip Fixation®

(Lip Fixation® – Lip Stain/Gloss) – 6 ml

Pomadka z błyszczykiem do ust wspomagająca uzyskanie głębokiego nawilżenia, odżywienia 
i długotrwałego koloru, od rana do wieczora. W celu uzyskania długotrwałego efektu, należy 
najpierw zaaplikować ciemniejszy kolor błyszczyku, odczekać minutę i pokryć jaśniejszym. 
Wspaniale rozświetla usta, nadając im naturalną tonację. Wyróżnia się przyjemnym, wani-
liowym posmakiem.
Lip Fixation™ – (pomadka/błyszczyk) – produkt powinien być stosowany po wcześniejszym 
użyciu peelingu do ust Sugar&Butter oraz konturówki do ust Lip defi ner. Zalecana aplikacja 
za pomocą pędzla Sable Lip lub Retractable Lip.

Ekologiczne konturówki

Ekologiczne samoopalacze

3.4 CIAŁO

Balsam samoopalający z drobinkami 

złota Tantasia®

(Tantasia® Self Tanner & Bronzer) – 124 ml

To w odróżnieniu od innych samoopalaczy, 
idealny balsam samoopalający z drobinka-
mi złota. Tantasia™ barwi skórę nadając jej 
długotrwały (1-2 tygodnie) efekt naturalnej 
opalenizny oraz doskonale nawilża i pozo-
stawia uczucie aksamitu. Zawarta w  pro-
dukcie delikatna nuta zapachowa pozo-
stawia przyjemny aromat, a  drobinki złota 
doskonale opalizują skórę.

Mineralny krem do rąk Hand Drink™

(HandDrink™ Hand Cream) – 60 ml

Ultranawilżający krem do rąk z szeroką ochro-
ną przeciwsłoneczną SPF 15 zapewnia piękny 
wygląd i doskonałą kondycję dłoni w każdych 
warunkach klimatycznych. Unikalna, liposo-
mowa receptura z ekstraktów z jabłek rozświe-
tla skórę, zaś wyciągi z zielonej herbaty i jeżyn 
zapewniają optymalną ochronę antyoksyda-
cyjną. Ten lekko perfumowany organicznymi 
różanymi olejkami produkt pobudzi zmysły
i nada jedwabną delikatność dłoniom.
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3.5 EKOLOGICZNE ZESTAWY PRODUKTOWE

Zestaw próbny

(Sample KIT)

Doskonały zestaw kosmetyków mineralnych, który sprawdzi się w podróży, jak również 
pozwoli wypróbować najbardziej popularne odcienie. Dostępny w idealnie dobranych do 
urody wersjach kolorystycznych. Zestaw zawiera: puder prasowany, róż prasowany, 3 
cienie prasowane, korektor Circle/Delete®, pamadkę PureMoist™, błyszczyk PureGloss™, 
2 pędzle, w tym jeden podwójny.

Zestaw startowy

(Starter KIT)

Zestaw zawiera optymalnie dobrane produkty w celu kompleksowego wykonania maki-
jażu. Stanowi także idealny prezent. Składa się z następujących produktów: baza Smooth 
Aff air™ – 7 ml, puder prasowany 2,8 g, puder sypki – 1,7 g, woda Pommisst™ – 15 ml 
oraz mini pędzel do pudrów Powder. Zestawy Starter-KIT dostępne są w 5 odcieniach 
zgodnych z kolorami pudrów: jasne: Warm Silk i Warm Sienna, średnie: Golden Glow, 
Latte oraz ciemniejsze Butternut.

Zestaw modułowy My Steppes® Warm / Cool

(My Steppes® Makeup Kit) 

To propozycja zestawu kosmetyków w modułowym opakowaniu z lusterkiem do torebki. 
Oferowane są w dwóch wersjach kolorystycznych Warm (ciepłej) oraz Cool (zimnej).

Lotion rozświetlający do twarzy i ciała Golden Shimmer

(Face and Body Lotion) – 50 ml

Rozświetlający złotem lotion w formie lekkiego balsamu, pozostawia skórę gład-
ką, promienną i optymalnie nawilżoną. Polecany jest na twarz, dekolt i ramiona 
oraz na całe ciało. Gwarancja przedłużenia opalenizny i luksusowego wyglądu 
na wyjątkowe okazje. Naturalny produkt zawiera w składzie m.in. diamentowy 
pyłek z miki, ekstrakt z jabłek, czarnego bzu, jeżyn, zielonej i białej herbaty, jak 
również ekstrakty ze skórek pomarańczy i grejpfrutów.

3.4 CIAŁO
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Ekologiczne pędzle i akcesoria do pędzli

3.6 AKCESORIA

Pędzle

(Brushes)

Profesjonalne pędzle, które ułatwiają sprawną i profesjonalną apli-
kację poszczególnych produktów. Pędzle gwarantują równomierne 
nałożenie kosmetyków na skórze, a także zminimalizowanie zuży-
cia produktów.

Pędzel do pudru prasowanego

w wysuwanym opakowaniu

(Retractable Handi Brush)

Profesjonalny pędzelek do pudru w  eks-
kluzywnym, higienicznym opakowaniu, 
sprawia, iż produkt idealnie nadaje się do 
noszenia w torebce.

Zestaw pędzli w magnetycznym opakowaniu

(Snappy Brush Wand)

Trzy eleganckie pędzelki w jednym, to idealne rozwiązanie do to-
rebki. Zawiera Eyeliner do precyzyjnego wykonywania linii wokół 
oczu, Smudge oraz Crease do aplikacji cieni.

Preparat w spray’u do mycia pędzli

(Botanical Brush Cleaner™) – 118 ml

Jest to szybkoschnący preparat w spray’u, 
przeznaczony do mycia pędzli. Zapewnia 
przyjemny, cytrusowy zapach oraz łatwe 
i szybkie usuwanie pozostałości z pędzli.

Wyjątkowo ergonomiczne opakowanie 

do pudrów sypkich z pędzlem

w wysuwanym opakowaniu

Refi ll-Me™ Refi llable Loose Powder Brush

Opakowanie do pudrów sypkich
z pędzlem do wielokrotnego i łatwe-
go napełniania, ułatwiające aplika-
cję na co dzień i w podróży. Posiada 
mechanizm blokujący, zapobiegający 
wysypywaniu produktu. Opakowanie 
jest kompatybilne z takimi produkta-
mi, jak:
•Amazing Base® SPF 20 UVB/UVA,
•Amazing Matte™,
•Powder-Me SPF® - SPF 30.
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Bibułki pochłaniające nadmiar sebum

(Blotting Papers) – 100 szt.

Naturalne, wysokoabsorbujące bibułki z organicznych ziaren lnu, pochłaniające nadmiar sebum i  re-
dukujące błyszczenie. Delikatne dla skóry, pakowane w złote, eleganckie etui z możliwością wymiany 
samego wkładu (100 sztuk). Polecane szczególnie dla skóry łojotokowej. Do stosowania bez ograniczeń.

3.6 AKCESORIA

Ekologiczne gąbeczka

Gąbeczka do aplikacji podkładów i pudrów

(Flocked Sponge)

To  syntetyczna, nielateksowa gąbeczka przeznaczona do aplikacji pudru sypkiego Amazing Base® 
SPF 20, pudru prasowanego PurePressed® Base SPF 20 oraz minerałów w płynie Liquid Minerals™. 
Stosowana w  celu matowego wykończenia makijażu oraz do rozcierania silnego pokrycia pudrami 
bądź korektorami, a także usuwania nadmiaru produktów ze skóry. Gąbeczka jest bardzo wygodna 
w użyciu i może być stosowana na sucho i na mokro. Z uwagi na łatwy sposób czyszczenia gąbeczki 
wodą z mydłem, może ona być używana wielokrotnie.

Ekologiczne rękawica

Rękawica do demakijażu

 (Magic Mitt™)

Delikatna rękawica, która szybko i  całkowicie usuwa makijaż bez konieczności użycia preparatów 
zmywających. Wykonana jest z nowej generacji specjalnie plecionych mikrowłókien – wiele razy cień-
szych od ludzkiego włosa – które umożliwiają głębszą penetrację i lepsze oczyszczanie powierzchni 
skóry. Wodno-mechaniczny proces zachodzący podczas zmywania skóry rękawicą, zmienia napięcie 
powierzchniowe składników olejowych, dzięki czemu następuje usuwanie makijażu przy jednocze-
snym delikatnym peelingowaniu.
Połączenie mikrowłókien z ciepłą wodą zmienia makijaż w swoistą emulsję, która umożliwia dokładne 
oczyszczenie twarzy, włączając usuwanie tuszu do rzęs (oprócz wodoodpornego). Długotrwałą przy-
datność do użycia zapewnia możliwość regularnego prania rękawicy.
Polecana jest dla wszystkich typów skóry również dla cer wrażliwych. 

Ekologiczne bibułki

Rękawica Magic Mitt™ otrzymała w 2012 roku nagrodę Best Beauty 
Buys nadawaną przez polskie wydanie Magazynu InStyle.
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4. WYKONYWANIE EKO MAKIJAŻU
MINERALNEGO – PORADY



Makijaż mineralny oprócz właściwości upiększających pełni również 

funkcje pielęgnacyjne, ochronne i  przeciwstarzeniowe. Makijaż ten 

w odróżnieniu od tradycyjnego różni się także sposobem jego wykona-

nia. Szeroka gama delikatnych pędzli i innych akcesoriów pozwalają na 

wyjątkowo ekonomiczne zużycie minerałów. 

Kompleksowa oferta sprawia, iż makijaż jest długotrwały i idealnie do-

pasowany do skóry na co dzień i na szczególne okazje. 100% produkty 

mineralne Jane Iredale™ można wykorzystywać wg indywidualnych 

preferencji od makijażu „no make-up” po intensywny makijaż teatralny. 

W tym dziale zamieszczono wskazówki, które pozwolą na idealne przy-

gotowanie makijażu mineralnego.

4.1 TWARZ

Ekologiczny podkład, puder mineralny, korektor

Nakładanie podkładu

Cel: Gładka, jednolita, rozświetlona cera.

• Oczyszczenie twarzy. Przed nałożeniem podkładu i pudru należy dokładnie oczyścić 
twarz. Do tego celu warto wybrać rękawicę do demakijażu Magic Mitt™ lub też 
trójfazowe zmywanie Environ®.

• Nawilżenie. Na tak przygotowaną skórę, należy nałożyć krem np. AVST™ Environ® 
i poczekać do całkowitego wchłonięcia.

• Makijaż mineralny. Należy nałożyć punktowo niewielką ilość bazy Smooth 
Aff air™ i wybranego podkładu (max. 2 pompki): Minerałów w płynie – skóra su-
cha, normalna – lekkie pokrycie; Glow Time™ SPF 25 – mocne pokrycie; Dream 
Tint® – SPF 15 – skóra mieszana i tłusta – średnie pokrycie.

Przy pomocy pędzla Blending lub Foundation rozłożyć podkład równomiernie na 
skórze, stosując najpierw ruchy poziome, zaczynając od środkowej części twarzy na 
boki, następnie czoło, okolice nosa i dolnej części twarzy. Nadmiar podkładu należy 
usunąć gąbeczką Flocked Sponge.

Uwaga!
Nadmiar produktu na twarzy może spowodować efekt maski.
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Nakładanie pudru mineralnego

Cel: Gładka, jednolita, perfekcyjna cera.

1. Następnie nakładamy puder, wcześniej jednak w celu utrwalenia można spryskać 
twarz wodą D2O™, Balance lub Pommisst™. Zastosowanie wybranego pudru brą-
zującego So Bronze® 1, 2 lub 3 pozwoli uzyskać efekt twarzy muśniętej słońcem.

2. Za pomocą lekkiego ucisku, należy nabrać na pędzel okrągłym ruchem puder. Przed 
jego aplikacją, nadmiar należy strzepnąć do środkowej części pudru, lekko uderza-
jąc o opakowanie.

3. Aplikację rozpoczynamy od kości policzkowych, od części skroniowej, długimi posu-
wistymi ruchami w dół do żuchwy. Następnie należy postępować zgodnie ze wska-
zówkami z  działu „Nakładanie podkładu”. Zastosowanie pudru matującego np. 
Beyond Matte® pozwoli uzyskać długotrwałe matowe zakończenie makijażu.

Uwaga!
Intensywne ruchy koliste w aplikacji pudru mogą spowodować efekt świecenia się skóry.
Wody D2O™, Balance lub Pommisst™ mogą być użyte również na koniec makijażu.

Aplikacja korektorów

Cel: Retusz cieni, woreczków pod oczami.

• Poprzez dozowanie małych ilości pod oczy należy nakładać wybrany korektor 
Circle/Delete® – mocne pokrycie lub Active Light® – lekkie pokrycie, a następnie 
od kącika oka rozprowadzać produkt za pomocą pędzelka Camoufl age, w kierunku 
skroni i w kierunku kości policzkowych.

Uwaga!
Produkt Active Light® występuje z własnym aplikatorem. Nie należy wykony-
wać posuwistych ruchów pędzlem po skórze, bo właściwa zasada, to lekkie do-
ciskanie pędzla do skóry lub opuszków dwóch palców. Nie należy także zbytnio 
rozcierać produktu na skórze, gdyż w rezultacie można doprowadzić do usunię-
cia korektora.

4.1 TWARZ

1.

2.

3.

39



Nakładanie różu

Cel: Idealne podkreślenie kości policzkowych.

Wybrany róż mineralny nakładamy przy pomocy pędzla White Fun, kierując go od 
dolnych części policzkowych, z lekkim naciskiem rozprowadzając go na boki. W celu 
mocniejszej aplikacji nabieramy ponownie róż, następnie umieszczamy pędzel na kra-
wędzi opakowania, upewniając się, że nadmiar produktu zostanie strącony do jego 
środkowej części.
Aplikacja Moonglow/Sunbeam/Rose Dawn pozwoli uzyskać efekt „mokrych” po-
liczków.

4.1 TWARZ

4.2 OCZY

Aplikacja mineralnych cieni do powiek

Cel: Uwypuklenie tęczówki oka.

1. Przed nałożeniem cieni do powiek, w celu wygładzenia (tak aby cień nie ważył się na 
powiekach) należy zastosować podkład. Idealną podstawę stanowi Cenvas/Lemon/
Petal®. Podkład należy rozprowadzić rozpoczynając od wewnętrznych części oka do 
jego zewnętrznych partii.

2. Cienie należy nakładać za pomocą pędzelka Deluxe Shader i  Eye Contour, po-
dwójnego pędzelka do oczu i  brwi Eye Liner/Brow czy Crease. Pamiętać nale-
ży o  jego właściwej pielęgnacji, stosując zmywacz do pędzli – Botanical Brush 
Cleaner™. Cienie należy nakładać od wewnętrznych części powiek do zewnętrz-
nych. Polecane jest zastosowanie modułowych cieni do powiek Eye Steppes™, czy 
też zestawów PurePressed® Eye shadows kits dostosowanych do odpowiedniej 
pory dnia i okazji, na którą przygotowywany jest makijaż.

Ekologiczne kredki i eyelinery do powiek

Cel: Akcentowanie oczu – wzmocnienie i wydłużenie efektu „bujnych” rzęs.

Należy je aplikować po nałożeniu cieni, a przed nałożeniem pogrubiającego, wydłu-
żającego, mineralnego tuszu do rzęs. Kreskę kredką lub eyelinerem należy prowa-
dzić rozpoczynając od wewnętrznej części powieki do zewnętrznej, jak najbliżej kra-
wędzi (tuż nad rzęsami).

1.

2.
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Ekologiczne odżywki i tusze do rzęs oraz brwi

Cel: Zapobieganie łamaniu się i rozdwajaniu się rzęs, ułożenie ich; Powiększenie oprawy oczu.

1. Przed nałożeniem pogrubiającego, wydłużającego, mineralnego tuszu do rzęs, 
w  celu ich prawidłowej pielęgnacji warto zastosować odżywkę PureLash™ lub 
PureBrow™ fi x & mascara. Dla tych, którzy pragną wzmocnić kolor brwi polecana 
jest pogrubiająca i koloryzująca odżywka do brwi – PureBrow™ lub zestaw do pie-
lęgnacji brwi Bitty Brow Kit®. Na tak przygotowane rzęsy można zastosować tusz.

2. Przed aplikacją pogrubiającego, wydłużającego, mineralnego tuszu należy rozgrzać 
tubkę poprzez pocieranie jej dłońmi, następnie ruchami poziomymi (lewo, prawo) nało-
żyć tusz na rzęsy. Ważnym jest aby aplikację rozpoczynać u nasady rzęs. Wytuszowanie 
centralnej części górnej powieki pozwoli na uzyskanie bardziej okrągłego kształtu oczu.

Uwaga!
Zbyt mocno zaakcentowane dolne rzęsy mogą dodawać lat.

4.3 USTA

Ekologiczne odżywki, pomadki, błyszczyki, konturówki

Cel: Zdrowe, pełne i większe usta.

1. W celu prawidłowej pielęgnacji warto zastosować balsamy do ust takie, jak: (złusz-
czający i nawilżający) Sugar&Butter, czy też LipDrink™ – SPF 15 z dodatkową 
ochroną SPF 15.

2. Produkty mineralne mogą jednak stanowić pośrednie rozwiązanie pomiędzy wy-
borem balsamu, a błyszczykiem. Linia produktów PureGloss™ lub Lip Fixation® 
sprawi, iż usta będą chronione, nawilżone, wygładzone, a do tego ich kolorystka 
została tak opracowana, iż będą wyglądały na większe i pełniejsze. Natomiast seria 
pomadek Just Kissed® zapewnia odżywione i powiększone usta.

3. Długotrwałe pokrycie ust zapewni położenie na nich niewielkiej ilości korektora 
Circle/Delete® i  obrysowanie konturu wybraną kredką. Natomiast długotrwały 
efekt pomadki Lip Fixation® uzyska się po odczekaniu 1 min. od aplikacji ciemniej-
szej pomadki, a następnie użyciu błyszczyku – jaśniejszej części produktu.

4. Aplikację pomadek ułatwia pędzelek Detail/Rectractable Lip.

4.2 OCZY
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Ekologiczny samoopalacz

Cel: Piękny, połyskujący, brzoskwiniowo-złoty koloryt ciała.

1. Aplikację samoopalaczy rozpoczynamy od twarzy, poprzez nałożenie punktowe 
produktu na jej powierzchni i  roztarcie produktu opuszkami palców wg wskazó-
wek. Wykonanie peelingu przed aplikacją samoopalacza ułatwia jego równomierne 
rozłożenie.

2. Po każdej aplikacji ważne jest umycie rąk, tak aby nie różniły się one kolorytem od 
pozostałych części ciała.

3. Nakładamy równomiernie samoopalacz na górne i dolne części ciała. Po aplikacji, 
przed ubraniem, należy odczekać kilka minut, aż produkt całkowicie się wchłonie 
(nie zalecany jest także basen i  sauna). Rezultat widoczny jest bezpośrednio po 
aplikacji. 

4.4 CIAŁO

1.

2.

3.
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III. SUPLEMENTY DIETY

1. UNIKATOWOŚĆ SUPLEMENTÓW DIETY THE ADVANCED NUTRITION PROGRAMME™

The Advanced Nutrition Programme™ to gama suplemen-
tów premium, wspomagających uzyskanie zdrowej skóry 
i pomagających zwiększyć ogólne dobre samopoczucie. 
Składniki zawarte w produktach są najwyższej jakości, 
co wpływa na łatwość ich przyswajania przez organizm. 
Wszystkie oleje pochodzące z ryb są skrupulatnie spraw-
dzane pod kątem zanieczyszczeń, a jakość składników 

odżywczych zawartych w produktach jest na najwyższym 
poziomie. Wszystkie te elementy wpływają na to, że Ad-
vanced Nutrition Programme™, to doskonałe rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą poprawić wygląd skóry oraz uzyskać 
ogólne lepsze samopoczucie. To pierwszy krok w stronę 
nowego sposobu pielęgnacji skóry.

2. KATALOG PRODUKTÓW THE ADVANCED NUTRITION PROGRAMME™ 

Witamina A + dla skóry

(Skin Vit A+) – 60 kapsułek

Suplement diety idealnie skomponowany dla zdrowia każdej skóry i kości. Zawiera niezbędne witaminy A i D w łatwo 
przyswajalnej formie przyjaznej dla organizmu. Wspomaga odporność.

Witamina A:

• Buduje zdrowe komórki skóry.
• Stymuluje odnowę komórek.
• Zwiększa ochronę przed środowiskiem zewnętrznym.
• Pogrubia naskórek.
• Stymuluje cyrkulację krwi.
• Równoważy gruczoły łojowe.
• Stymuluje kolagen i glikozaminoglikany.
• Wzmacnia odporność skóry.
• Reguluje produkcję melaniny.

Witamina D

• Chroni skórę i odmładza.
• Promuje wzrost i naprawę komórek skóry.

Badania wykazały, że 95% kobiet w Europie ma niedobory wit. A, zaś 85% ma niedobory 
witaminy D, co może skutkować zagrożeniem zdrowia. 
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Omega 3 i 6 oraz witamina A dla skóry

(Skin Omegas+) – 60 kapsułek 

Suplement diety zapewniający optymalne nawilżenie każdej skóry. Zawiera specjalnie opracowany zestaw kwasów 
Omega 3 i Omega 6 oraz witaminę A. Ekstrakt pozyskiwany jest z łososia wolnożyjącego lub z hodowli ekologicznej.  
Nie zawiera metali ciężkich. Szczególnie polecany dla skór: suchych, wrażliwych, ze stanami zapalnymi oraz skór pro-
blematycznych.

Produkt ten:
• Wzmacnia barierę ochronną skóry.
• Zwiększa nawilżenie skóry i ją wygładza.
• Działa przeciwzapalnie.
• Poprawia odporność skóry

Antyoksydanty dla skóry

(Skin Antioxidant) – 60 kapsułek.

To suplement diety specjalnie opracowany dla skóry sta-
nowiący połączenie składników odżywczych pochodzenia 
roślinnego, w tym także Beta karotenu, dostarczający wi-
taminę A dla zdrowia skóry. Produkt zapewnia optymal-
ną ochronę antyoksydacyjną i efektywną ochronę przed 
promieniowaniem UV. Szczególnie polecany jest dla osób 
palących, korzystających z kąpieli słonecznych oraz osób 
z fotouszkodzeniami skóry. Idealna profi laktyka zapobie-
gająca negatywnym wpływom obecnego środowiska.  Su-
plement zawiera m.in. borówkę, kurkumę, zieloną herbatę 
i wyciągi z nasion winogron.
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