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Pragniesz być wyjątkowa! Chcesz, aby Cię 

podziwiano! Niczym bohaterki filmów i 

prawdziwe gwiazdy kina!

Jeśli naprawdę jesteś gotowa do gwiezdnych 

zmian w Twoim życiu, powitaj Premierę 

piękna! Specjalnie dla Ciebie korporacja 

TianDe stworzyła ekskluzywny scenariusz 

Twojego szczęśliwego życia, Twoją Premierę 

piękna – przeniknioną nieokiełznaną 

miłością, niewiarygodnym pięknem i 

doskonałym zdrowiem.

Bohaterka romantycznego melodramatu 

o bogatym świecie uczuciowym, aktywna 

i stylowa gwiazda miejskiej historii, silna 

i zdecydowana aktorka filmu detektywi-

stycznego… Jakikolwiek gatunek wybie-

rzesz, główna rola w Premierze piękna 

będzie należała wyłącznie do Ciebie, nato-

miast drobne sztuczki filmowe, które kryją 

się w nowym katalogu, pomogą Ci zrobić 

prawdziwą furorę wśród wielu widzów.

Zostań gwiazdą Premiery piękna TianDe! 

Wypełnij swoją duszę delikatnością, zaś 

serce – miłością!

                                             Twoja firma TianDe

Dreaming of being special! Aspiring 

to be admired! As if you are a film heroine  

or a real movie star! 

If you got definitely prepared to starry 

changes in your life, meet the " Beauty First 

Performance"! Specially for you TianDe 

Corporation has created an exclusive scenario 

of your happy life, of your "Beauty First 

Performance", permeated by the impetuous 

love, incredible beauty and immaculate 

health.

The Heroine of a romantic melodrama is a 

person of a rich sensibilia, a City Story Star 

is active and trendy, a Spy Movie Actress is 

vigorous and determined ... Whatever genre 

you choose, the main role in the"Beauty First 

Performance" will belong only to you!  Tiny 

cinema tricks concealed in the new catalogue 

will help you make an ultimate furor upon the 

numerous spectators.

Become a Star of TianDe "Beauty First 

Performance"! Fill your soul with tenderness 

and your heart with love!

                                         Yours, TianDe Company

Beauty First  
Performance

Premiera piękna



Ałun do antyperspirantu Natural Veil 
wydobywa się z jego źródeł, 
na południu Chin.

For Natural Veil deodorant Alunite 
is specially  mined in the deposit 
occurrence on the south of China.

 Skutecznie usuwa zapach potu

 Bez aromatyzatorów – nie „kłóci się” z zapachem perfum 

 Absolutnie bezpieczny dla człowieka, 
 może być stosowany przez kobiety 
 w ciąży i alergików

 Eff ectively fi ghts 
 the perspiration odour

 No fl avouring agents – 
 no contradictions with 
 the perfume you are wearing

 Absolutely safe for human 
 beings, can be used 
 by pregnant women 
 and allergic individuals

Kryształ ałunu – naturalny 
minerał, z jego doskonałych 
właściwości z powodzeniem 
korzystali władcy Starożytnego 
Egiptu i imperatorzy Chin

Alunite Crystal is a natural 
mineral, which excellent 
properties have successfully 
been used by the rulers of 
the Ancient Egypt and the 
Emperors of China.

Kryształowy dezodorant 
Natural Veil 

W 100% składa się z minerału 
pochodzenia wulkanicznego, skutecznie 
niwelującego zapach potu. Posiada 
wysokie właściwości bakteriobójcze. 
Bezzapachowy, odpowiedni zarówno 
dla mężczyzn jaki i dla kobiet. 
Bardzo ekonomiczny. 
Kod: 30101, 60 g

Natural Veil Cristal Deo Stick 

100% consists of the igneous volcanic 
mineral, which eff ectively removes 
the perspiration odour. Has high 
antibacterial properties. Non-odourous, 
suitable for both men and women. 
Economizing to use.
Code: 30101, 60 g

KRYSTALICZNA 
ŚWIEŻOŚĆ AŁUNU

THE CRYSTAL 
FRESHNESS OF ALUNITE

WYBÓR 
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1. Kredka do ust i oczu

Komfortowo nakłada się i 
doskonale utrzymuje. Nie 
naciąga cienkiej skóry. W 
celu osiągnięcia efektu 
profesjonalnego makijażu 
rozprowadź ją pędzelkiem.
Kod: 80904, 1 szt.

Eye & Lip Cream Crayon

Comfortable to apply and 
splendid to stay long. Does 
not stretch thin skin. If 
smudged with a brush it 
creates a natural makeup 
eff ect.
Code: 80904, 1 pc.

2. Szklany pilnik do 
paznokci Master Nail 

Krystaliczna powłoka 
z hartowanego szkła 
działa w delikatny sposób. 
Zapobiega rozdwajaniu się 
paznokci i zapewnia 
ich wspaniały wygląd.
Kod: 90201, 1 szt.

Master Nail Glassy File 

A crystalline coverage layer 
of tempered glass works in 
a delicate way. Makes nails 
manicured and look 
conditioned.
Code: 90201, 1 pc.

3. Gąbeczka do makijażu

Idealna do aplikacji 
podkładów. Posiada 
odpowiedni kształt, który 
umożliwia nałożenie podkładu 
na trudno dostępne miejsca 
(okolice nosa i oczu).
Kod: 90138, 2 szt.

Foundation Sponge

Ideal for the foundation 
application. Has an ultimate 
form for the toning 
of the hard-to-reach areas 
(around the nose and 
the eyes).
Code: 90138, 2 pcs.

4. Owocowy balsam 
do ust Brzoskwinia

Kod: 80112/09, 3,5 g

Peach Lip Balm

Code: 80112/09, 3,5 g



kosmetyki do makijażu
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7. Szminka do ust Silver

Delikatnie i równomiernie 
rozprowadza się na ustach, 
zapewniając trwały i 
intensywny blask. Zawiera 
zmiękczające naturalne 
składniki.
Kod: 81002, 3,8 g

Silver Lipstick

Easily and evenly applied, providing for a 
long-lasting intensive lip shine. Contains 
softening natural components.
Code: 81002, 3,8 g

06

9119

52

92319272

8148

9189

5. Temperówka do kredek

Pozwala na zawsze zapomnieć o 
połamanych kredkach podczas 
ich ostrzenia. Nadaje się do dwóch 
rodzajów kredek: o dużej i małej 
średnicy. 
Kod: 90107, 1 szt.

Pencil Sharpener

Makes you forget about the broken 
pencils through the sharpening 
process. For the pencils of both 
types: usual and extra size. 
Code: 90107, 1 pс.

6. Płatki do usuwania lakieru

Błyskawicznie i dokładnie usuwa 
lakier z paznokci. Posiada delikatną 
impregnację bez zawartości 
acetonu . 
Kod: 90140, 32 szt.

Nail Polish Remover Pads

Instantly and effi  ciently remove 
nail polish. Have a delicate 
acetone-free impregnation. 
Code: 90140, 32 pcs.

6
7
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1. Woda perfumowana 
Absolute Lady

Wybuchowy i zarazem 
delikatny korzenno-cytru-
sowy aromat dla stylowej i 
uwodzicielskiej marzycielki. 
Bądź prawdziwą lady!
Kod: 70110, 30 ml

Absolute Lady Eau de 
Perfume

Explosive and delicate spicy 
and citrus fragrance for a 
stylish, seductive and dreamy 
woman. You are an absolute 
lady.
Code: 70110, 30 ml

4. Woda perfumowana
Green Fresh

Jasny i iskrzący aromat, utkany
z bukietu egzotycznych kwiatów 
i przypraw oraz z bułgarskiej 
róży i czystego 
oceanicznego powietrza. 
Kod: 70107, 30 ml

Green Fresh Eau 
de Perfume  

Light and sparkling fragrance, 
woven of the bouquet 
of exotic fl owers and 
spices, Bulgarian Rose 
and pure ocean air. 
Code: 70107, 30 ml

3. Woda perfumowana 
My Angel 

Wspaniały kwiatowy bukiet, 
którego nie sposób zapomnieć. 
Jego cudny powiew przyniesie 
Ci romantyczne myśli, obiecując 
ekscytujące przygody.
Kod: 70113, 30 ml

My Angel Eau de Perfume

Gorgeous fl oral bouquet 
is impossible to forget. Its 
magnifi cent sillage will 
provoke romantic thoughts 
while promising engrossing 
adventures.
Code: 70113, 30 ml

2. Woda perfumowana 
Cristal Love

Lekki, kwiatowy i 
niezobowiązujący 
aromat dla wyzwolonej, 
nowoczesnej i seksownej 
kobiety.
Kod: 70111, 25 ml

Crystal Love Eau de 
Perfume

Airy, fl owery and discreet 
fragrance for an easy-going,  
modern and sexually 
appealing woman.
Code: 70111, 25 ml

1 32 4
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perfumy
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6. Woda perfumowana Power

Gustowny aromat dla solidnego 
mężczyzny, któremu nie jest 
obce uczucie energii, poczucie 
stylu i osobliwości. Symbol 
męskości, indywidualności i 
wyjątkowości. 
Kod: 70114, 30 ml

Power Eau de Perfume

Luxurious, elegant fragrance 
for a solid man possessing 
a sense of energy, style 
and originality. Symbol of 
masculinity, individuality and 
exceptional nature. 
Code: 70114, 30 ml

5. Woda perfumowana 
Dominance

Żywiołowy i optymistyczny zapach 
dla współczesnego mężczyzny, 
który umiejętnie łączy nowe 
modne tendencje z własnym 
stylem. Kwintesencja elegancji 
rozwijającej wrodzoną wolność.
Kod: 70112, 50 ml

Dominance Eau de Perfume

Lively and optimistic fragrance 
for a modernizer, skillfully 
combining new fashion trends 
and a distinct personal style. The 
ultimate embodiment of elegance 
unchaining the brutal nature.
Code: 70112, 50 ml

6
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       będą Ci w niej wiernie asystować

Whatever 
role you 

choose our 
fragrances 

will play 
along  

perfectly
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Podaruj sobie rozkosz SPA: Rewelacyjna 
pielęgnacja i delikatne oczyszczanie

Grant yourself with 
SPA-delightful 
moments:  
splendid care and 
gentle cleansing

The Blossom of Your Beauty

1. Mleczko do mycia Algi 
morskie

Delikatne oczyszczanie.
Kod: 10204, 150 g

Marine Algae Cleansing Milk

Delikatne cleansing.
Code: 10204, 150 g

2. Żel do mycia Zielona herbata 

Promienny kolor twarzy. 
Kod: 10201, 150 g

Green Tea Cleansing Gel 

Refreshed complexion. 
Code: 10201, 150 g

3. Żel do mycia Ocean piękna 

Zwężanie porów. 
Kod: 10202, 150 g

Beauty Ocean Cleansing Gel 

Pores contraction. 
Code: 10202, 150 g

4. Żel do mycia Naturalne piękno 

Zapobiega powstawaniu zaskórników.
Kod: 10203, 150 g

Natural Beauty Antibacterial Cleansing Gel 

Prevents acne formation.
Code: 10203, 150 g

Gąbka kosmetyczna 
do mycia 

Doskonale oczyszcza 
skórę. Przed użyciem 
namoczyć wodą.
Kod: 90136, 12 szt.

Cosmetic Cleansing 
Sponge  

Perfectly cleans the 
skin. Soak with water 
before use.
Code: 90136, 12 pcs.

   

1

3
2

4

Rozkwit Twojego piękna
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pielęgnacja twarzyWSPANIAŁA SKÓRA  – 

to pewność siebie, nawet jeśli czeka

na Ciebie sesja zdjęciowa lub 

casting do fi lmu. Jesteś doskonała!

BEAUTIFUL SKIN means 

self-confi dence, even if you have a 

photo session or a screen audition – 

you look perfect!

Peeling uniwersalny Oliwkowy 

Olejek oliwkowy – 
energia dla Twojej skóry. 

Kod: 30207, 120 g

Peeling uniwersalny Granat

Granat stymuluje produkcję
kolagenu i elastyny.

Kod: 30206, 120 g

Peeling uniwersalny Cytrynowy 

Cytryna sprawia, 
że skóra staje się matowa.

Kod: 30201, 120 g

Peeling uniwersalny Brzoskwiniowy 

Brzoskwinie nadają skórze 
niewiarygodną miękkość.

Kod: 30208, 120 g

Peeling uniwersalny Winogronowy

Winogrona – składnik o potężnym 
działaniu regenerującym 

i nawilżającym.
Kod: 30205, 120 g

Peeling uniwersalny Mleczny 

Poprawia i wyrównuje 
kolor twarzy.

Kod: 30203, 120 g

Peeling uniwersalny Jabłkowy

Jabłko jest bogate w „odmładzające” 
witaminy A, E i C.

Kod: 30209, 120 g

Peeling uniwersalny Ogórkowy 

Ogórek doskonale odświeża 
kolor twarzy.

Kod: 30204, 120 g

Olive Peeling 

Olive Oil is the energy
your skin. 
Code: 30207, 120 g

Pomegranate Peeling

Pomegranat stimulates the 
production of Collagen 
and Elastin.
Code: 30206, 120 g

Lemon Peeling

Lemon makes skin look matte.
Code: 30201, 120 g

Peach Peeling 

Peach makes skin feel 
phenomenally gentle.
Code: 30208, 120 g

Grape Peeling

Grape is a powerful 
regenerative and 
moisturizing element.
Code: 30205, 120 g

Milk Peeling 

Improves and evens the 
complexion.
Code: 30203, 120 g

Apple Peeling

Apple is enriched with “youth 
granting” Vitamins A, E and C.
Code: 30209, 120 g

Cucumber Peeling 

Cucumber perfectly refreshes 
the complexion.
Code: 30204, 120 g

IN THE CENTRE OF A 

SINGLE PICTUREZBLIŻONY KADR



Hamuje 
procesy 

starzenia
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Do jakich sposobów uciekają się gwiazdy fi lmowe, by odbudować 

swoją skórę? Do oczyszczania mechanicznego, podciągania skóry 

oraz innych męczących i czasem bolesnych zabiegów. Wystarczy! 

Jest alternatywa – wspaniałe maseczki TianDe! Podaruj swojej skórze 

przyjemną i relaksującą kurację, a główna rola na scenie Twojego życia 

będzie należała wyłącznie do Ciebie i Twojego piękna!
„Utrwalony” 

efekt spa

«Fixed» 
Spa Eff ect

Modelujące maseczki twardniejąc, doskonale 
„utrwalają” kontury twarzy i ciała, uwydatnia-
jąc je. Szczelna, nieprzepuszczająca powie-
trza folijka, która tworzy się po nałożeniu ma-
seczki, sprzyja głębokiemu nawilżeniu skóry, 
poprawia jej kolor i wzmacnia owal twarzy.

While getting solid the Modeling 
Mask excellently "fi xes" face and body 

contours, providing a lifting eff ect. The 
air-tight fi lm, which is formed during 
the mask application, promotes skin 

deep hydration, improves its colour and 
strengthens the facial contours.

1. Antyoksydacyjna 
modelująca maseczka 
Zielona herbata

Kod: 50222, 100 g

Green Tea Powder Mask

Code: 50222, 100 g

2. Odżywcza modelująca maseczka Kiełki pszenicy

Kod: 50221, 100 g

Wheat Germ Powder Mask

Code: 50221, 100 g

W roli głównej – piękno!

1

2

klatka

Daje w 
prezencje 

siły witalne

Which cosmetic procedures do the movie 

stars resort to in order to restore their skin? 

Mechanical cleansing, facelifts and other 

tedious and at times painful procedures... 

Enough is enough! There is a tremendous 

alternative – TianDe amazing masks! Give 

your skin a pleasant relaxing treatment as 

a present – and the title role in a happy life 

will belong purely to you and your beauty!

With Beauty
in the Lead!
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pielęgnacja twarzy

3. Opaska na włosy

Miękka bawełniana opaska z dodatkiem 
lycry i zapięciem-rzepką.
Kod: 90101, 1 szt.

Hairband

Soft cotton lycra-containing hairband with a 
touch fastener.
Code: 90101, 1 pc.

Piękno nie 
      wymaga poświęceń!

Beauty does not 
       require any sacrifice!

 Przyjemne głębokie oczyszczenie 
 Cudowne uczucie podciągniętej skóry

 Pleasant deep cleansing 
 Miraculous lifted skin perception

5. Maseczka-folia Aloes

Kod: 50201, 80 g

Aloe Film Mask

Code: 50201, 80 g

4. Rozpuszczalna maseczka Perłowy puder

Stosuj ją jako maseczkę lub puder. Wzbogacaj 
środki kosmetyczne.
Kod: 50224, 100 g

Pearl Powder Instant Mask

100% natural pearls. Used as a mask, powder, 
as well as it can enrich cosmetics.
Code: 50224, 100 g

Niweluje 
„czarne 
kropki”
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  100% natural pearls

Nasyca 
witaminami, 
rewitalizuje i 

odmładza

3

4

5
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Spędź 15 minut w poczuciu 

błogiego komfortu. Twoja 

skóra jest świeża niczym 

poranna rosa, delikatna 

niczym płatki róż, młoda

i lśniąca… A to wszystko – 

w mgnieniu oka!

Hyaluronic Acid Hydro 
Intensive Face and Neck Mask

Provides the eff ect of 
“instant beauty”, profoundly 
moisturizes and helps to 
improve skin tone, while 
maintaining external 
smoothness and fi rmness – 
skin turgor. 
Code: 52901, 1 pc.

1. Nawilżająca maseczka 
do twarzy i szyi 
"Kwas hialuronowy"

Zapewnia efekt „błyskawicznego 
piękna”, doskonale nawilża, 
sprzyja poprawie nawilżenia 
skóry, zachowując jednocześnie 
gładkość i sprężystość – 
sprężystość skóry. 
Kod: 52901, 1 szt.

Ling Zhi Revitalizing 
Face and Neck Mask

Renders a strong 
regenerating action, prevents 
the appearance of premature 
ageing signs and nourishes 
skin with energy, increasing 
its protective function.                   
Code: 52902, 1 pc.

2. Rewitalizująca maseczka do 
twarzy i szyi Ganoderma

Posiada mocne właściwości 
regeneracyjne, zapobiega 
pojawieniu się oznak 
przedwczesnego starzenia, 
nasyca skórę energią i poprawia 
jej funkcje ochronne.                   
Kod: 52902, 1 szt.

Coenzyme Q10 Intensive 
Rejuvenation Face and Neck 
Mask 

Helps reduce wrinkles, improves 
turgor and skin elasticity, while 
smoothing the micro relief and 
removing redness and irritation.
Code: 52903, 1 pc.

4. Odmładzające maseczka do 
twarzy i szyi Koenzym Q10 

Sprzyja redukcji zmarszczek, 
poprawia sprężystość i 
elastyczność skóry, wyrównuje 
mikrostrukturę, usuwa 
podrażnienia i zaczerwienienia.
Kod: 52903, 1 szt.

Mineral Complex 
Regenerating Face and 
Neck Mask

Vitamin and mineral fi rst aid 
for the tired face and neck. 
Saturates skin with vitamins, 
macro-and micronutrients, 
improves turgor and 
elasticity. 
Code: 52904, 1 pc.

3. Odbudowująca maseczka 
do twarzy i szyi 
"Kompleks hialuronowy"

Witaminowo-minerałowe 
pogotowie dla zmęczonej skóry 
twarzy i szyi. Nasyca witaminami, 
makro i mikroelementami, 
poprawia turgor i elastyczność 
skóry. 
Kod: 52904, 1 szt.

Potężna 
regeneracja

Ekstra-
odbudowa

Błyskawiczne 
nawilżanie

Wieczna 
młodość

W roli głównej – 

Blask!

1

2

3

4

Maseczki „Pro comfort” stworzone 
są dla prawdziwych koneserów 
relaksujących zabiegów. Ich wyjąt-
kowo naturalny skład daje niepo-
wtarzalne uczucie absolutnego 
komfortu. To nie są zwykłe masecz-
ki, to odpoczynek i bezgraniczna 
radość z uzyskanego beauty-efektu!

Pro Comfort Masks are created 
for the true devotees of relax 

procedures. Their unique natural 
composition gives an unmatched 

feeling of absolute comfort. 
This is not just a mask, it is the 

relaxation and the endless joy of the 
ultimate beauty-eff ect!

klatka
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pielęgnacja twarzy

Spend 15 minutes experiencing blissful comfort. Your skin is as fresh as the 

morning dew, as soft as the rose petals, your skin gets young and brilliant... 

in the fl icker of a second!

5. Rozświetlająca 
maseczka do twarzy i szyi 
Witamina C 

Sprzyja nasyceniu komórek 
tlenem, aktywuje regene-
rację, chroni skórę przed 
negatywnym działaniem 
środowiska. Skóra uzyskuje 
jędrność i lśniący wygląd.
Kod: 52905, 1 szt.

Vitamin C Clarifying Face 
and Neck Mask

Saturates cells with 
oxygen, stimulates 
regeneration and protects 
the skin against harmful 
environmental infl uences. 
Makes skin elastic and 
radiant.
Code: 52905, 1 pc.

6. Odżywcza maseczka 
do twarzy i szyi Mleczko 
królewskie i propolis

Prawdziwy koktajl z odmła-
dzających i odbudowują-
cych składników wygładza 
zmarszczki, podnosi nawilże-
nie, nadaje skórze jędrność i 
lśniący wygląd. 
Kod: 52908, 1 szt.

Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face and Neck 
Mask

A real cocktail of anti-ageing 
and rejuvenating ingredients, 
which smoothes wrinkles, 
improves skin tone, restores 
skin’s elasticity and radiance. 
Code: 52908, 1 pc.

7. Tonizująca maseczka do 
twarzy i szyi Lotos

Wzmacnia ochronną funkcję 
skóry, utrzymuje wysoki 
poziom nawilżenia, hamuje 
procesy przedwczesnego 
starzenia, rewitalizuje i 
poprawia kolor twarzy.
Kod: 52906, 1 szt.

Lotus Rejuvenating Tonic 
Face and Neck Mask

Strengthens the skin barrier 
function, maintaining a high 
level of moisture, slows down 
the processes of premature 
ageing, refreshes and 
brightens the complexion.
Code: 52906, 1 pc.

8. Nadająca lśnienie 
maseczka do twarzy 
i szyi Perła

Przywraca i utrzymuje opty-
malny poziom nawilżenia, 
neutralizuje wolne rodniki, 
zapobiega powstawaniu 
zmian związanych z wiekiem. 
Kod: 52907, 1 szt.

Pearl Vibrant Beauty Face 
and Neck Mask

Restores and maintains the 
optimum moisture levels, 
neutralizes free radicals, 
preventing the appearance of 
the skin age-related changes. 
Code: 52907, 1 pc.

Życiowa 
energia

Pewna 
ochrona

Niewiarygodna 
świeżość

With Radiance

in the Lead!

5

6

7 8

Naturalna 
jędrność 
i lśnienie
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1. Przeciwzmarszczkowa 
maseczka do skóry  
wokół oczu na bazie 
100% kolagenu

Głęboko nawilża, nadaje 
spojrzeniu blask i młodość.
Kod: 51401, 1 szt.

100% Collagen  
Anti-Wrinkle  
Eye Mask 

Deeply hydrates skin, 
making your eyes  
radiant and youthful.
Code: 51401, 1 pc.

2. Maseczka z placentą 
do skóry wokół oczu 
z tłuszczem z rekina i 
ekstraktem z liści oliwy

Niweluje obrzęki i worki 
pod oczami.
Kod: 51402, 1 szt.

Placental Eye Mask  
with Shark Fat  
and Olive Leaves  
Extract

Removes swelling and 
baggy lower eyelids.
Code: 51402, 1 pc.

W roli głównej – 

siła witalna!

With Vitality in the Lead!

Sądzisz, że wygląd diwy filmowej to 

marzenie, które nigdy się nie spełni? 

TianDe łamie stereotypy! Z Dual 

System nikt się Tobie nie oprze!

Do you really think the appearance 

of movie divas is an unattainable 

dream? TianDe throws up the  

stereotypes in the air! «Dual  

System» makes you irresistible!

Redukuje 
głębokość 

zmarszczek

Odbudowuje  
nawilżenie i 
elastyczność

Regeneruje

Nałóż na twarz 
maseczkę-moulage, 

po 15 minutach 
zdejmij ją i umyj twarz

Wzmocnij efekt 
nałożeniem 
odbudowującej 
emulsji z biozłotem

Dual System zachowuje Twoje piękno, 
posiada długotrwały efekt działania. 
Biozłoto dostarcza emulsji cennych 
składników z wyciągu, którym 
nasączona jest maseczka-moulage. 
Wnikają one do głębokich warstw 
skóry i niezawodnie utrwalają efekt!

"Dual System” has a fundamental 
approach towards maintaining your 
beauty, while rendering a long-acting 
effect. BioGold Emulsion delivers 
valuable ingredients of the moulage 
soaking coat deep into the skin and 
guarantees an appalling result!

klatka

Fruity Acids 
Rejuvenating Face 
and Neck Mask 

Renders a delicate 
peeling effect,  
making skin  
tender, soft  
and radiant. 
Code: 51403, 1 pc.

3. Odmładzająca 
maseczka z kwasami 
owocowymi do twarzy 
i szyi

Daje lekki efekt 
peelingujący, sprawia, że 
skóra staje się delikatna, 
gładka i lśniąca. 
Kod: 51403, 1 szt.

4. Kolagenowa 
maseczka do twarzy 
i szyi z ekstraktem  
z żeń szenia

Wzmacnia siły witalne i 
odporność skóry. 
Kod: 51409, 1 szt.

Collagen Face and 
Neck Mask with 
Ginseng Extract

Increases skin vitality  
and resiliency. 
Code: 51409, 1 pc.

Chroni przed 
przedwczesnym 
starzeniem się

1
2

3
4
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With Freshness in the Lead!

Nawilża  
i odmładza  

skórę

Odżywia  
i wzbogaca 
w składniki 
odżywcze

W roli głównej – 

świeżość!

Maseczka do twarzy i szyi Jedwab

Aktywuje odnowę komórkową, 
przywraca zdrowy wygląd skóry, 
intensywnie ją nawilżając i 
wygładzając. Usuwa podrażnienia i 
zapobiega łuszczeniu się skóry.
Kod: 50142, 1 szt.

Silk Face and Neck Mask

Activates cell renewal, instantly 
restores skin healthy looks, whilst 
intensively moisturizing and 
smoothing the skin. Relieves 
irritation and exfoliation.
Code: 50142, 1 pc.

Maseczka do twarzy i szyi 24 karaty

Zapewnia głębokie odżywienie skóry, 
odbudowuje jej strukturę i aktywuje 
procesy komórkowe. Nasyca tkanki 
tlenem. Rozjaśnia przebarwienia.
Kod: 50141, 1 szt.

24 Karats Face and Neck Mask

Provides deep nourishment of the 
skin, while restoring its structure and 
activating cellular processes. Saturates 
the tissues with oxygen. Reduces 
pigmented spots.
Code: 50141, 1 pc.

NAŁÓŻ EMULSJĘ

Apply Neck Mask

NAŁÓŻ MASECZKĘ  
DO TWARZY
Apply Face Mask

UTRWAL EFEKT  
ZA POMOCĄ 
NAWILŻAJĄCEJ EMULSJI

Fix the result with the 
Moisturizing Emulsion



1

2

3

4

5

6

7
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nieskazitelność!
Pragniesz świetnie wyglądać przez 

cały dzień, poświęcając każdego 

dnia swojemu pięknu jedynie 

10-15 minut? Ekskluzywne 

kremowe maseczki TianDe 

niewymagające zmywania – to jest 

to, czego potrzebuje kobieta taka 

jak ty – mobilna i energiczna!

I w dzień…

1. Rozświetlająca kremo-
wa maseczka Galantus

Maseczka o komfortowej 
i świeżej konsystencji 
intensywnie nawilża 
skórę, przywraca jej blask, 
błyskawicznie ją uspokaja i 
poprawia kolor twarzy. 
Kod: 50108, 35 g

Galanthus Clarifying 
Cream Mask

Mask with a comfortable fresh 
texture profoundly hydrates 
the skin, restoring its 
radiance, rendering an 
instant skin soothing eff ect, 
while evening tone and 
improving the complexion. 
Code: 50108, 35 g

2. Uspokajająca kremowa 
maseczka Kalla

Kalla zapewnia skórze wyjąt-
kowe właściwości adapta-
cyjne, tworząc naturalną 
ochronną barierę przed 
agresywnymi czynnikami. 
Szybko usuwa podrażnienia 
i zaczerwienienia.
Kod: 50112, 35 g

Calla Soothing 
Cream Mask

Calla grants the skin with 
unique adaptive qualities, 
creating a natural protective 
barrier against aggressive 
environmental impacts.
Quickly relieves irritation 
and redness. 
Code: 50112, 35 g

3. Nawilżająca kremowa 
maseczka Brzoskwinia 
i sake

Maseczka skutecznie 
nawilża i nasyca skórę wita-
minami i minerałami oraz 
stymuluje mikrokrążenie i 
odnowę komórkową.
Kod: 50106, 35 g

Peach and Sake 
Rehydrating Cream Mask

Mask hydrates skin, while 
saturating it with vitamins 
and minerals, as well as 
stimulating microcirculation 
and cell renewal.
Code: 50106, 35 g

4. Tonizująca kremowa 
maseczka Sinovilsonia

Posiada wyraźne właści-
wości tonizujące, chroni 
skórę przed przedwcze-
snym starzeniem się.
Kod: 50107, 35 g

Sinowilsonia Refreshing 
Cream Mask

Renders strongly 
pronounced tonic 
properties, protects 
the skin from premature 
ageing.
Code: 50107, 35 g

7. Odbudowu-
jąca kremowa 
maseczka Eliksir 
morski

Zapewnia głębokie 
nawilżenie, odży-
wienie i wzmocni-
enie skóry. Usuwa 
zanieczyszczenia i 
toksyny.

 Kod: 50111, 35 g  /

Marine Elixir 
Regenerating 
Cream Mask

Provides deep 
hydration, 
nutrition and skin 
strengthening. 
Helps eliminate 
slags and toxins.
Code: 50111, 35 g

6. Nawilżająca 

kremowa

maseczka Aloes

Zapewnia głębokie 
i długotrwałe 
nawilżenie skóry, 
chroni ją przed ne-
gatywnym działani-
em środowiska.

Kod: 50109, 35 g

Aloe Moisturizing 

Cream Mask

Promotes a deep 
and long-lasting
hydration of the 
skin, while protect-
ing it against harm-
ful environmental 
infl uences.

Code: 50109, 35 g

5. Rewitalizu-

jąca kremowa 

maseczka Woda 

lodowcowa

Błyskawicznie przy-
wraca energię i zad-
bany wygląd skórze 
osłabionej przez 
stres i negatywny 
wpływ środowiska 
zewnętrznego.

Kod: 50110, 35 g

Glacier 

Water 

Cream Mask

Instantly 
restores energy 
and conditioned 
looks to the skin, 
weakened by 
stress and the 
unfavourable 
external factors.

Code: 50110, 35 g

Zdrowy 
kolor twarzy

Niezawodna 
ochrona skóry!

Witaminowa 
obudowa

Energia 
natury Intensywne 

nawilżenie

Idealna 
równowaga

Lśniąca 
świeżość 

W roli głównej –



Pozbycie 
się stresu i 
zmęczenia

pielęgnacja twarzy
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…i wieczorem

Jedynie dwa proste kroki do ideału!

USUŃ NADMIAR MASECZKI 
ZA POMOCĄ WILGOTNEJ 
CHUSTECZKI!
Blot with a damp cloth!

NAŁÓŻ NA 15 MINUT!
Apply it for 15 minutes! 10. Kremowa maseczka 

Nieszpułka 

Nieszpułka – doskonały tonik do 
skóry. Wzmacnia włókna kolage-
nowe, nadając skórze jędrność i 
zadbany wygląd.
Kod: 50105, 1 szt.

Loquat Cream Mask 

Loquat is a great tonic 
for the skin. Strengthens 
Collagen fi bers, reviving 
skin elasticity and 
conditioned looks.
Code: 50105, 1 pc.

11. Kremowa maseczka Jagoda 

Jagoda nasyci skórę koktajlem 
z witamin i mikroelementów, 
nada jej naturalne, delikatne
lśnienie, sprawi, skóra że stanie 
się świeża i gładka.
Kod: 50103, 1 szt.

Bilberry Cream Mask 

Bilberry saturates skin with 
a cocktail of Vitamins and 
Minerals, granting it with a 
natural, gentle radiance, mak-
ing it look fresh and smooth.
Code: 50103, 1 pc.

12. Kremowa maseczka Pomidor

Pomidor – skarbnica soli mineral-
nych i kwasów organicznych – nie 
tylko doskonale zwalcza stres, 
ale także sprzyja odnawianiu 
komórek skóry.
Kod: 50102, 1 szt.

Tomato Cream Mask

Tomato is a treasury house of 
minerals and organic acids – it 
does not only cope with stress, 
but as well profoundly contri-
butes to the skin cell renewal.
Code: 50102, 1 pc.

9. Kremowa maseczka
Winogrono

Winogrona regenerują i stymulują 
komórkową odnowę, usuwają 
toksyny ze skóry, wzmacniają 
jej ochronne właściwości.
Kod: 50104, 1 szt.

Grape Cream Mask

Grape regenerates and 
stimulates cell renewal, 
meanwhile excreting skin 
toxins and  enhancing  skin  
protective properties.
Code: 50104, 1 pc.

8. Kremowa maseczka 
Zielona herbata

Zielona herbata nasyca skórę 
polifenolami i witaminami, które 
błyskawicznie wnikając wewnątrz 
komórek, odżywiają je i sprawiają, 
że skóra długo pozostaje młoda 
i jędrna. 
Kod: 50101, 1 szt.

Green Tea Cream Mask

Green Tea nourishes skin with 
polyphenols, while saturating 
it with vitamins, which can 
quickly penetrate deep into 
the cells, nourish and protect 
them, helping skin stay young 
and supple. 
Code: 50101, 1 pc.

Odświeżony 
kolor twarzy

Doskonałe 
nawilżenie

Młodość
i zdrowie

8

9

10

11

12

There are only two simple steps towards the ideal!

Zdrowa 
jędrność
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Olejek eteryczny i ekstrakt 

z rumianku leczniczego, 

kwasy tłuszczowe z olejku 

kokosowego

Lukrecja, arbutyna, aminokwasy jedwabiu, 

wyciąg z stephaniae glabrae, tokoferol, 

skwalen

ZAPOMNIJ O TRĄDZIKU, ZMARSZCZKACH, 
PRZEBARWIENIACH I „PAJĄCZKACH”!  
Z „SOLUTION” TWOJA SKÓRA BĘDZIE DOBRZE 
WYGLĄDAŁA W KAŻDYM UJĘCIU!

FORGET ABOUT ACNE, 
WRINKLES, PIGMENTATION 
AND VASCULAR SPIDERS! 
«SOLUTION» MAKES YOUR SKIN 
PERFECT IN EVERY SHOT!

UWOLNIJ SIĘ OD 

PĘKAJĄCYCH NACZYNEK!

ZWALCZ PRZEBARWIENIA!

Odbudowujący krem na pękające 
naczynka 

Aktywny zestaw składników 
skierowany na zwalczanie pękających 
naczynek, normalizuje mikrokrążenie 
w naczynkach, zapobiega 
powstawaniu „pajączków”. W sposób 
widoczny usuwa zaczerwienienia 
skóry, wyrównuje kolor twarzy.
Kod: 13201, 15 g

Capillary Restoring Cream 

Active anti-couperosis complex 
normalizes microcirculation in 
capillaries, preventing vascular spiders. 
Visibly eliminates skin redness, while 
evening the complexion.
Code: 13201, 15 g

Rozświetlający krem do twarzy

Innowacyjne rozświetlające składniki i ekstrakty roślinne 
kremu normalizują produkcję melatoniny, usuwają 
przebarwienia, wyrównują koloryt cery. 
Kod: 13202, 15 g

Depigmenting Face Cream

Cream composing innovative lightening ingredients and 
Herbal Extracts enhance melanin production, eliminate 
pigmented spots and even the skin tone. 
Code: 13202, 15 g

Pragniesz wzmocnić efekt rozświetlający kremu? Stosuj 
minimum dwa razy w tygodniu dowolny peeling TianDe. 

Po zabiegu eksfoliacji usuwany jest zrogowaciały 
naskórek, składniki kremu głęboko wnikają i przynoszą 
maksymalnie skuteczny efekt. Rezultat – nieskazitelna 

skóra i zdrowy wygląd twarzy.

Według scenariuszu
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Przeciwzmarszczkowy krem  
do powiek

Rewitalizuje skórę powiek. 
Redukuje widoczne oznaki 
starzenia. Wygładza zmarszczki, 
doskonale tonizując i wzmacniając 
skórę.
Kod: 10306, 50 g

Sheep Placenta Anti-Wrinkle 
Eye Cream

Instantly refreshes eye skin. 
Reduces the visible age-related 
signs. Smoothes wrinkles, renders 
a magnificent skin toning and 
firming action.
Code: 10306, 50 g

MŁODOŚĆ 
NA BIS! Jakąkolwiek rolę byś odgrywała 

w swoim życiu, zawsze powinnaś 
wyglądać oszałamiająco! Stosuj 

rewelacyjny przeciwzmarszczkowy 
krem do powiek i nieustannie ciesz 

się swoją młodością

Tocopherol (Vitamin E)
jest to mocny antyoksydant,  

który spowalnia proces starzenia. 
Chroni skórę przed negatywnym 

wpływem środowiska.

Olejek jojoba  
odżywia i nawilża skórę, popra-

wiając jej jędrność, odbudowuje 
jej strukturę, aktywuje procesy 
komórkowe, wygładza drobne 

zmarszczki.

Kwas hialuronowy  
aktywnie regeneruje. W 

połączeniu z innymi biologicznie 
aktywnymi składnikami działa 
synergicznie, wzmacniając ich 

właściwości.

Olejek rycynowy  
zmiękcza skórę, utrzymuje 

prawidłowy poziom nawilżenia, 
regeneruje. Zawiera zbilansowany 

kompleks witaminy E i karoteno-
idów, które skutecznie hamują 

proces przedwczesnego  
starzenia skóry.

Kolagen 
– białko strukturalne skóry. Dzięki 

doskonałej właściwości wiązania 
wody, kolagen jest stosowany jako 

nawilżacz chroniący skórę przed 
utratą wody. Na powierzchni skóry 

kolagen działa liftingująco.

Tocopherol (Vitamin E)  
is a powerful antioxidant that 
slows the ageing process, pre-
venting unfavourable environ-
mental impacts upon the skin.

Jojoba Oil 
nourishes and moisturizes the 
skin, improving its elasticity and 
restoring its structure, as well as 
activates cellular processes and 
smoothes fine lines.

Hyaluronic Acid  
has a regenerating activity.  
Being combined with other 
biologically active ingredients  
it acts synergistically,  
enhancing their properties.

Castor Oil  
renders a soothing, water-
retaining and regenerating 
effect, contains a balanced 
complex of Vitamin E and 
Carotenoids, which effectively 
slow down the process of skin 
premature ageing.

Collagen is a structural skin 
protein. Due to its good water-
binding capabilities Collagen 
is used as a moisturizer that 
protects against moisture 
loss. Being on the skin surface 
Collagen has a lifting effect.



  20

1. Żel do mycia 

Głęboko oczyszcza 
pory, koi. 
Kod: 11319, 100 g

Cleansing Gel

Provides deep pore 
cleansing and  
sooths the skin.
Code: 11319, 100 g

2. Oczyszczający 
plaster do nosa  
Węgiel  
bambusowy

W naturalny 
sposób absorbuje 
zanieczyszczenia.
Kod: 11325, 1 szt.

Bamboo 
Charcoal  
Cleansing Strip

Absorbs impurities  
in a natural way.
Code: 11325, 1 pc.

4. Płyn oczyszc-
zający do cery 
trądzikowej 

Rewitalizuje, usu-
wa podrażnienia.
Kod: 11320, 60 ml

Anti Acne  
Lotion 

Refreshes and 
removes  
inflammations.
Code: 11320, 60 ml

3. Maseczka do 
twarzy przeciwko 
zaskórnikom 
i bliznom 

Głęboko oczyszcza 
skórę, zmniejsza 
widoczność blizn.
Kod: 11307, 35 g

Anti Acne  
and  
Scar Mask 

Deeply cleanses 
the skin, removes 
blemishes.
Code: 11307, 35 g

DO CIEBIE – STYLOWEJ, 
AKTYWNEJ, ENERGICZNEJ – 

POWINNY NALEŻEĆ NAJLEPSZE 
ROLE. NIE MA MIEJSCA  
NA TRĄDZIK W TWOIM 

ŻYCIOWYM SCENARIUSZU
1

5
8

97

2

3

4

6
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5. Biokompleks 

Koi podrażnienia.
Kod: 11321, 25 g

BioComplex

Instantly removes  
inflammation focuses.
Code: 11321, 25 g

8. Krem przeciwko  
zaskórnikom  
i bliznom 

Wyrównuje kolor  
i strukturę skóry. 
Kod: 11323, 20 g

Anti Acne and  
Scar Cream 

Evens complexion  
and skin texture. 
Code: 11323, 20 g

7. Oczyszczający 
plaster  
do nosa Czyste pory

Aktywnie i głęboko 
oczyszcza pory z 
„czarnych kropek”.
Kod: 11317, 1 szt.

Clear Pore  
Cleansing Strip

Active in-depth pore  
cleansing of the 
blackheads.
Code: 11317, 1 pc.

1. OCZYŚĆ, DOKŁADNIE 
NAWILŻ SKÓRĘ

3. POZOSTAW  
DO CAŁKOWITEGO 

WYSCHNIĘCIA

2. USUŃ FOLIJKĘ 
OCHRONNĄ

9. Ziołowy korektor

Posiada właściwości  
antybakteryjne i 
wysuszające. 
Kod: 11322, 10 g

PhytoCorrector

Reduces 
inflammation, 
has distinct 
antibacterial and 
drying properties.
Code: 11322, 10 g

6. Gąbka kosmetyczna  
do mycia

Doskonale oczyszcza 
skórę. Naturalna baza.
Kod: 90137, 2 szt.

Cleansing Sponge

Perfectly cleanses skin.  
Natural basic formula.
Code: 90137, 2 pcs.

Cleanse and profoundly 
moisturize the skin.

Remove the  
protective film.

Leave it on till fully 
dried up.

Maseczka przeciwtrądzikowa jest szczególnie 
skuteczna przy regularnym stosowaniu. Jeśli 
chcesz pozbyć się zaskrórników i przywrócić 
skórze zdrowy koloryt, stosuj maseczkę codzien-
nie przez okres 2 tygodni. Następnie używaj 2-3 
razy w tygodniu w celu utrzymania uzyskanego 

rezultatu.

Według scenariuszu

Anti-acne mask is especially effective if applied 
systematically. If you want to get rid of acne 
and restore healthy skin tone, use a mask every 
day for 2 weeks. Afterwards 2-3 times a week to 

maintain the acquired result.

Zbliżone ujęcie
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2. Peeling ekspresowy

Delikatnie usuwa zrogowaciały naskórek, 
stymulując odnowę komórek. Zmniejsza 
zmarszczki i przebarwienia.
Kod: 12801, 90 g

Express Peeling

Gently removes the horny layer of the 
dermis, stimulating cell renewal. Instantly 
reduces wrinkles and pigmented spots.
Code: 12801, 90 g

1. Odmładzająca energetyzująca 
emulsja 

Przywraca siły witalne komórek, zapew-
niając dojrzałej skórze nawilżenie i blask 
młodość. Sprzyja wygładzeniu zmarszczek i 
linii mimicznych.
Kod: 12805, 45 ml

Rejuvenating Energy Emulsion 

Restores the vitality of the cells, return-
ing mature skin tone and youthful glow. 
Smoothes wrinkles and facial lines.
Code: 12805, 45 ml

3. Przeciwzmarszczkowy krem-żel  
pod oczy

Środek o potrójnym działaniu: głęboko 
odżywia, zwiększa gęstość skóry,  
wygładza zmarszczki. Spojrzenie  
wyraźnie się odmładza
Kod: 12806, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Cream Gel

Triple action remedy: deep nutrition, skin 
strengthening and wrinkles smoothing. 
Your gaze grows remarkably younger!
Code: 12806, 30 g

Idealna skóra bez żadnej 

zmarszczki, nieskazitelny kolor 

twarzy, siły witalne i świeżość… W 

czym tkwi tajemnica doskonałości? 

W wyjątkowej serii Zhenfei perfect!

Perfect unwrinkled skin, flawless 

complexion, vitality and freshness... 

What is the secret of your 

perfection? Unique „Zhenfei 

perfect“ Series knows the answer!

TAJEMNICA  
WYGLĄDU 
GWIAZDY 

Kompleks biologicznie aktywnych  
składników oddziałuje na zmarszczki  
o każdej głębokości

Naturalne  
składniki biorą  
czynny udział  
w procesach  
przemiany materii  
i stymulują je,  
w ten sposób  
„wypierając”  
zmarszczki  
od wewnątrz
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7. Delikatne mleczko  
do mycia 

Delikatne oczyszcza skórę. 
Pozostawia wspaniałe uczucie 
komfortu i jędrności.
Kod: 12802, 90 g

Gentle Cleansing Milk 

Gentle skin cleansing.  
It leaves a great sense  
of comfort and elasticity.
Code: 12802, 90 g

4. Napinający krem-żel do skóry wokół 
oczu

Rewitalizująca konsystencja kremu-żelu 
błyskawicznie się wchłania, nasycając skórę 
wilgocią. Usuwa napięcie, likwiduje cienie i 
opuchlizne pod oczami. 
Kod: 12807, 30 g

Lifting Eye Cream Gel

A refreshing gel-cream texture gets 
instantly absorbed, profoundly saturating 
the skin with moisture. Relieves stress, re-
duces dark circles and baggy lower eyelids. 
Code: 12807, 30 g

6. Krem intensywnie nawilżający 

Przywraca optymalny poziom 
nawilżenia skóry, stymuluje regenerację 
komórek, wygładza zmarszczki, chroni 
skórę przed negatywnym działaniem 
środowiska.
Kod: 12803, 55 g

Intensive Hydrating Cream

Restores skin healthy hydrobalance 
and stimulates cell renewal, smoothing 
wrinkles and protecting the skin against 
the harmful environmental impacts.
Code: 12803, 55 g

5. Intensywny krem pielęgnacyjny 
przeciwko zmarszczkom

Środek o wysokiej skuteczności do pie-
lęgnacji skóry podczas snu. Stymuluje 
naturalną produkcję kolagenu, przywra-
ca gładkość i jędrność skóry.
Kod: 12804, 55 g

Intensive Anti-Wrinkle Care Cream

Highly effective for night care  
treatment. Stimulates the natural 
production of collagen, restoring  
skin elasticity and smoothness.
Code: 12804, 55 g

1
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Ekstrakt z alg  
skutecznie zmiękcza i nawilża 

skórę, działa bakteriobójczo, 
stymuluje syntezę kolagenu, 

poprawia nawilżenie 
 i elastyczność skóry.

Olejek jojoba  
odżywia i nawilża skórę,  

odmładza i chroni ją przed 
słońcem.

Olejek shea  
głęboko odżywia skórę, 

poprawiając jej jędrność, 
odbudowując strukturę i aktywując 

procesy komórkowe; wygładza 
drobne zmarszczki.

Peptydy grochu  
przywracają skórze jędrność, 

sprawiają, że staje się ona bardziej 
elastyczna, aktywnie normalizuje 

optymalny poziom nawilżenia.

Ekstrakt ze skrzypu polnego 
stymuluje produkcję  

kolagenu i elastyny, usuwa 
zapalenia, sprzyja regeneracji 

tkanek i zwężaniu porów.

Algae Extract  
effectively softens and moisturizes 
the skin, while rendering a distinct 
bactericidal effect, enhancing  
Collagen synthesis, as well as 
improving skin tone and elasticity.

Jojoba Oil  
nourishes and moisturizes the skin, 
has pronounced anti-ageing, sun-
screening.

Shea Butter Tree Oil  
deeply nourishes the skin,  
improving its elasticity,  
restores the structure, activates  
cellular processes, while  
smoothing fine lines.

Pea Peptide  
restores skin elasticity,  
making it look elastic,  
actively normalizes skin  
hydro balance.

Shavegrass Extract  
stimulates the production of collagen 
and elastin, reduces inflammation, 
promotes tissue regeneration  
and  pores contraction. 
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2. Przeciwzmarszczkowe 
mleczko do mycia

Zapewnia jedwabisty efekt. 
Doskonale oczyszcza, odży-
wia i daje uczucie komfortu. 
Kod: 12108, 100 g

Anti-Wrinkle Cleansing Milk

Gives a silky eff ect. Perfectly 
cleanses, nourishes and 
grants a pleasant feeling of 
comfort. 
Code: 12108, 100 g

1. Peeling
do twarzy

Nawilża, 
redukuje 
zmarszczki. 
Kod: 12107, 75 g

Facial Peeling

Moisturizes the 
skin, removes 
wrinkles. 
Code: 12107, 
75 g

NIESKAZITELNA 
SKÓRA BEZ 
MAKE-UPU 

Say no more to hiding age-related 

imperfections! Get rid of them 

with the healing plants of Tibet. 

Tibetan Herbs – you're perfect, 

you're inartifi cially natural...

Wystarczy ukrywania niedoskona-

łości skóry związanych z wiekiem! 

Pozbądź się ich za pomocą roślin 

Tybetu. Tibetan Herbs – jesteś 

idealna, jesteś naturalna…

Podwójnie skuteczne 
działa na skórę

na górne warstwy

na głębokie warstwy

1

2
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3. Wielofunkcyjny lotion  
do twarzy 

Oczyszcza i uspokaja skórę, 
normalizuje optymalny 
poziom pH. Przywraca 
jędrność i świeżość. 
Kod: 12109, 120 ml

Multiaction Lotion 

Cleanses and soothes the skin, 
normalizing its pH-balance. 
Revives elasticity and 
freshness. 
Code: 12109, 120 ml

4. Odżywczy krem przeciwko  
zmarszczkom z efektem matującym 

Aktywuje oddychanie komórkowe,  
stymuluje procesy przemiany materii  
w tkankach. Odżywia, zmniejszając 
zmarszczki i przebarwienia.
Kod: 12110, 50 g

Anti-Wrinkle Nourishing Mat-Effect Cream 

Activates cellular respiration, stimulating 
metabolic processes in tissues. Nourishes 
the skin, whilst reducing wrinkles and 
pigmentation signs.
Code: 12110, 50 g

5. Nawilżający krem do twarzy  
o wysokiej skuteczności 

Szybko przywraca skórze 
odpowiedni poziom nawilżenia. 
Chroni ją przed negatywnymi 
zmianami atmosferycznymi.
Kod: 12111, 50 g

Efficiently Moisturizing Cream 

Immediately restores skin tone 
and a healthy level of hydration. 
Protects against unfavourable 
environmental impacts.
Code: 12111, 50 g

6. Intensywny kompleks  
do skóry wokół oczu

Maseczka-moulage i ziołowa esencja 
zapewniają aktywne odżywianie skóry 
wokół oczu, usuwają obrzęki i „kurze łapki”. 
Nawilżają skórę i nadają jej lśnienie.
Kod: 12106, 100 szt. + 10 ml

Eye Skin Care Intensive Treatment Complex

Moulage Mask and Phyto Essence provide 
active nutrition of the eye skin, eliminating 
puffiness and "crow's feet" effect. Moisturizes 
the skin, restoring its radiant looks.
Code: 12106, 100 pcs. + 10 ml

3

4

5

6

Hamamelis Extract  
renders a tonic and antiedemic action, 
improving the condition of vessels,  
as well as normalizing the activity  
of the sebaceous glands and  
softening the skin.

Crocus Sativus Extract  
excretes toxins and stimulates the 
metabolism in cells, nourishes and 
moisturizes the skin, while preventing its 
age-related changes.

Allantoin  
regenerates and protects the skin,  
while moisturizes and soothes,  
making it look it smooth and supple,  
as well as eliminates shedding  
and revives healthy complexion.

Angelica Extract  
activates blood circulation,  
stimulating regenerative processes  
in tissues.

Aloe Vera  
moisturizes, softens and soothes the skin, 
improving its elasticity and tone.

Wyciąg z oczaru 
wirginijskiego działa tonizująco, 

usuwa obrzęki, poprawia  
stan naczyń, normalizuje  

pracę gruczołów łojowych, 
zmiękcza skórę.

Wyciąg z szafranu 
usuwa toksyny, stymuluje 

przemianę materii w komórkach, 
odżywia i nawilża skórę, 

zapobiegając jej więdnięciu.

Alantoina 
odbudowuje i chroni skórę, 

nawilża i uspokaja, sprawiając,  
że skóra staje się gładka i 

elastyczna, likwiduje łuszczenie, 
przywraca zdrowy kolor twarzy.

Wyciąg z dzięgiela  
aktywuje krążenie krwi  

i odbudowujące procesy  
w tkankach.

Wyciąg z Aloe Vera  
nawilża, zmiękcza, uspokaja skórę, 

podnosi jej elastyczność i tonus.

Według recep
tu

ry m
edycyny wsc
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2. Odżywczy, odbudowujący krem na noc

Kompleksowo odbudowuje skórę od wewnątrz: 
wpływa na redukcję zmarszczek, zagęszcza 
strukturę skóry, podnosi jej elastyczność oraz 
modeluje owal twarzy. 
Kod: 13502, 30 g

Nutritious Rejuvenating Night Cream

Provides a comprehensive restoration of 
the skin from within, reduces the number 
and depth of wrinkles, strengthens the skin 
structure, while improving elasticity and lift-
ing facial contours. Skin looks supple and fi rm. 
Code: 13502, 30 g

3. Wygładzający krem-żel do konturu oczu

Zmniejsza obrzęki i cienie pod oczami, wy-
gładza zmarszczki, chroni przed negatywnych 
działaniem wolnych rodników.  
Kod: 13503, 15 g

Smoothing Eye Gel Cream

Reduces puffi  ness and dark patches, 
smoothes wrinkles, protects against 
the negative impacts of free radicals.  
Code: 13503, 15 g

Every woman has a secret gift of 
an actress... Unlock your talents 
and "Marine Collagen" will take 
gentle care of the ultimate 
appearance of a movie diva!

Każda kobieta kryje w sobie dar 
do bycia aktorką… Odkryj swoje 
ukryte talenty, a o idealnym 
wyglądzie gwiazdy fi lmowej 
zadba Marine Collagen.

1. Odbudowujący tonik 

Rewitalizuje i tonizuje skórę, błyskawicznie ją 
nawilża, sprawia, że staje się ona sprężysta i 
elastyczna. Podnosi skuteczność działania środ-
ków kosmetycznych stosowanych po toniku. 
Kod: 13504, 100 ml

Revitalizing Toner 

Refreshes and tones the skin, instantly 
moisturizing and making it elastic. Increases 
the effi  ciency of subsequent cosmetic care 
procedures. 
Code: 13504, 100 ml

Wnikając do wewnętrz-
nych warstw skóry, kol-
agen przywraca strukturę 
włókna kolagenowego
Penetrating deep into 
the inner layers of the 
skin, Collagen restores 
the structure of the 
collagenous fi bers

Struktura skóry 
wypełnia się 
kolagenem, staje się 
gładka i sprężysta

Skin structure fi lled 
with Collagen becomes 
smooth and supple
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4. Odmładzający krem na dzień

Zapewnia długotrwałe nawilżenie i odżywienie skóry. Wygładza drobne 
zmarszczki, podnosi sprężystość skóry, chroni ją przed negatywnym działani-
em wolnych rodników. Nadaje skórze świeży i lśniący wygląd. 
Kod: 13501, 30 g

Rejuvenating Day Cream

Provides a prolonged skin moisturizing and nourishing effect. Smoothes fine 
lines and wrinkles, improves skin turgor, protecting it against the negative 
influences of free radicals. Revives skin radiant looks. 
Code: 13501, 30 g

Marine Collagen is the analogue of 
the human protein, that is why it can be 
easily and profoundly absorbed into the 
skin, it renders an active and compre-
hensive rejuvenating effect, enhances 
skin elasticity, moisturizes, regenerates, 
nourishes, smoothes wrinkles, grants a 
lifting effect and protects against harm-
ful sun irradiation.
Algae activates skin self-protective 
mechanisms, stimulates circulation  
and cell regeneration, regulates acid-
basic equilibrium, while noticeably 
improving skin conditioned looks.
South Seas Pearls contain 22 kinds 
of amino acids, which are  the basic 
material for the creation of new healthy 
cells, 18 microelements, Magnesium, 
Calcium, Ferrum, Silicon, Vitamins B, D 
and Proteins. Promotes rapid tissue re-
generation and slows down the cellular 
ageing processes.
Hyaluronic Acid actively moisturizes 
the skin, promotes a longer action of 
the cosmetics composing biologically 
active substances, boosting their ef-
fectiveness.
Provitamin B5 stimulates skin  
regeneration, making it feel soft and 
supple.

It is as well composed of:  
Tocopherol, Centella Asiatica,  
Retinol, Allantoin, Jojoba oil,  
Squalene, etc.

Kolagen morski  
jest zbliżony do ludzkich protein, dlatego 

łatwo i głęboko wchłania się w skórę, 
aktywnie i kompleksowo ją odmładzając, 

poprawia jej elastyczność, nawilża, 
regeneruje, odżywia; działa liftingująco, 

chroni przed negatywnych działaniem 
promieni słonecznych.

Algi morskie  
aktywują ochronne mechanizmy skóry, 

stymulują krążenie krwi i proces regeneracji 
komórek, regulują równowagę kwasowo-

zasadową, wyraźnie poprawiając stan skóry.

Perła morska  
zawiera dwadzieścia dwa rodzaje aminok-

wasów – podstawowej materii do tworzenia 
nowych zdrowych komórek, osiemnaście 

mikroelementów, magnez, wapno, żelazo, 
krzem, witaminy B, D oraz proteiny. Sprzyja 

szybkiej regeneracji tkanek, hamuje pro-
cesy starzenia komórek.

Kwas hialuronowy  
aktywnie nawilża skórę, sprzyja 

długotrwałemu działaniu biologicznie akty-
wnych składników zawartych w kosmetyku, 

czym podnosi ich skuteczność.

Prowitamina B5  
stymuluje odnawianie skóry, sprawiając, że 

staje się ona miękka i sprężysta.

W skład wchodzą także:   

tokoferol, Centella azjatycka, retinol,  
alantoina, olejek jojoba, skwalen i inne.

KOSMETYKI 

COSMETICS KLASY  LUXPREMIUM

1

3

2

4

CLASS
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Olive Energy Cream

Strengthens and regenerates 
tired-looking skin, gives  
energy and super hydration.
Code: 12028, 50 g

2. Lekki energetyzujący krem 
(antystresowy) Oliwka

Wzmacnia i odbudowuje 
zmęczoną skórę, daje jej energie i 
supernawilżenie.
Kod: 12028, 50 g

1. Krem-pianka do mycia 
(oczyszczająca) Oliwka 

Delikatnie oczyszcza.  
Zapobiega powstawaniu  
sebum i zaskórników.
Kod: 12024, 100 g

Olive Facial Cleanser

Provides gentle cleansing.  
Prevents appearance of the oily  
sheen and the "blackheads".
Code: 12024, 100 g

PIĘKNA W DZIEŃ… 

BEING SPLENDID 
THROUGHOUT THE DAY… 

Z OLIWKĄ!

WITH OLIVES!
1

2

Olive  
is one of the 

strongest 
natural 

anti-stress 
components. 
The remedies 
based of this 

amazing plant 
grant with 

energy and 
strength, firm 
the cells and 

prolong  
youth. 

Oliwka – potężny, naturalny 
składnik antystresowy. Środki na 
bazie tej wyjątkowej rośliny dają 
energię i siłę, wzmacniają komórki, 
wydłużają młodość.

klatka
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3. Krem-żel do mycia Aloes 

Oczyszcza bez efektu ściągnięcia skóry.
Kod: 12001, 100 g

Aloe Facial Cleanser 

Cleansing with no tightening effect.
Code: 12001, 100 g

4. Balansujący tonik do twarzy Aloes

Delikatnie odświeża i nawilża.
Kod: 12002, 100 ml

Aloe Balance Clarifying Toner

Delicately refreshes and moisturizes skin.
Code: 12002, 100 ml

5. Balansujący krem na dzień Aloes

Nawilża i normalizuje proces  
wytwarzania sebum.
Kod: 12016, 50 g

Aloe Balance Cream

A stunning effect of the  
long-lasting hydration.
Code: 12016, 50 g

PIĘKNA W DZIEŃ... 

 BEING SPLENDID 
THROUGHOUT THE DAY… 

Z ALOE VERA!

WITH ALOE VERA!

3

5

4

Wyciąg z Aloe Vera – potężny 
naturalny ziołowy nawilżacz. 
Uniwersalny lekarz świata 
roślinnego nawilża suchą skórę, 
matuje tłustą, koi wrażliwą.

Aloe Vera is one of the strongest 
natural phyto moisturizers.  
The Universal healer of the plant 
kingdom hydrates dry skin, renders a 
matting effect over the oily one and 
soothes the sensitive one. 

klatka
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PIĘKNA W DZIEŃ… 

BEING SPLENDID THROUGHOUT THE DAY…

Z BOGACTWEM ŚWIATA ROŚLINNEGO!

 WITH THE PLANT KINGDOM RICHES!
1. Oczyszczające 
mleczko do mycia

Bardzo delikatnie oczyszcza 
skórę, normalizuje poziom 
pH i nawilżenia.
Kod: 12003, 100 g

Cleansing Milk

Gently cleanses and 
normalizes pH- and 
hydrobalance.
Code: 12003, 100 g

2. Nawilżający tonik 
do twarzy

Przywraca optymalny poziom 
nawilżenia skóry, usuwa 
podrażnienia, wyrównuje 
strukturę.
Kod: 12004, 100 ml

Moisturizing Toner

Restores moisture
balance of the skin, 
soothes and smoothes 
its texture.
Code: 12004, 100 ml

3. Nawilżający krem na 
dzień z SPF-12

Nasyca wilgocią, przyspiesza 
regenerację skóry, chroni
przed negatywnym 
działaniem promieni UV.
Kod: 12017, 50 g

Optimum Hydration 
Day Cream SPF-12

Saturates skin with moisture, 
promotes skin regeneration, 
while protecting it against 
harmful UV rays.
Code: 12017, 50 g

Greet the 
advanced formula 
of your favourite 
products! Specially 
to meet the 
needs of the 
sensitive skin 
there is a unique 
soothing phyto 
composition.

1
3

2

Przywitaj udoskonalony skład ulu-
bionych produktów! Specjalnie dla 
wrażliwej skóry została dobrana wy-
jątkowo kojąca ziołowa kompozycja.

klatka

Proteiny pszenicy 

stymulują syntezę kolagneu 
i elastyny, odżywiają osłabioną 

przez stres skórę.

Proteiny jedwabiu chronią 
i zapobiegają odwodnieniu skóry.

Witamina C – 
antyoksydant, 

stymuluje odnowę skóry.

Wyciąg z aloesu 

nawilża, zmiękcza i koi.

Wheat Proteins 
stimulate the synthesis 
of Collagen and Elastin, 
nourishing the stress- aff ected skin.

Silk Proteins 
protect and prevent dehydration.

Vitamin C 
is an antioxidant, 
which stimulates skin renewal.

Aloe Vera 
moisturizes, softens and soothes skin.
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 Efekt lśniącej, najdelikatniejszej skóry

 Makronawilżenie, redukcja zmarszczek

 Niepowtarzalne, czarujące odczucie w dotyku

 The effect of the radiant 
 and smooth skin

 Macro hydration and  
 reducing of wrinkles

 Unique and charming  
 tactual sensations

IDEALNA WIECZOREM…

 Równomierny koloryt

 Gładkość skóry

 Głęboka czystość 
 i nawilżenie

 Even tone

 Supple skin

 Profoundly cleansed  
 and hydrated

7. Nawilżająca 
maseczka z  
proteinami jedwabiu

Baza i nasączenie z 
naturalnego jedwabiu. 
Bajkowe uczucie i 
skuteczny rezultat. 
Twarz błyskawicznie 
odzyskuje świeży 
wygląd. 
Kod: 12023, 38 g

Silk Touch Intensive  
Moisture Mask

The base and soaked 
coating are both 
made of natural silk. 
You witness a magical 
feeling and  
an effective result. 
Facial skin regains its 
fresh look. 
Code: 12023, 38 g

4. Peeling-żel 
do twarzy (delikatny)

Głęboko i zarazem 
delikatnie oczyszcza, 
wyrównuje skórę, 
wzbogaca tlenem.
Kod: 12009, 100 g

Delicate  
Peeling Gel

Deep and coincidently 
gentle cleansing,  
skin smoothing  
and oxygenating.
Code: 12009, 100 g

7
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6. Peeling-żel  
do twarzy (aktywny)

Daje niepowtarzalną 
gładkość i zadbany 
wygląd. Wyraźne 
zmniejsza zmarszczki 
i zwęża pory. 
Kod: 12008, 80 g

Active Peeling Gel

Grants a unique 
smoothness and 
conditioned looks. 
A visible reduction 
of wrinkles and 
pores contraction. 
Code: 12008, 80 g

5. Nawilżający  
krem z proteinami  
jedwabiu

Odbudowuje 
uszkodzone komórki, 
intensywnie nawilża i 
wygładza zmarszczki. 
Kod: 12022, 50 g

Silk Touch  
Moisturizing  
Cream

Restores damaged 
cells, intensely  
moisturizing skin  
and smoothing  
the wrinkles. 
Code: 12022, 50 g

Proteiny jedwabiu wnikają w warstwy 
podziału komórek, aktywując tym 
biochemiczne odbudowujące reakcje, 
przywraca świeżość najbardziej  
zmęczonej twarzy.

Silk Protein penetrates deep into the lay-
ers of cell division, activating biochemi-
cal regenerative reaction and reviving 
fresh looks to a very tired face.

klatka
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2. Nawilżający krem  
do twarzy (działanie 24 h)

Połączenie roślinnych 
olejków i wyciągów 
zapewnia ekstranasycone 
nawilżenie.
Kod: 12018, 50 g

24-Hour Hydrating 
Cream

Complex of Vegetable 
Oils and Extracts 
provide extra intensive 
moisturizing.
Code: 12018, 50 g

3. Aktywna 
przeciwzmarszczkowa 
esencja

Intensywnie koryguje 
zmiany skóry związane z 
wiekiem. Skład: kolagen, 
aloes, oczar wirginijski, 
kwas hialuronowy.
Kod: 12011, 30 g

Active Anti-Wrinkle  
Essence

Intensively corrects 
age-related changes 
of the skin. Composed 
of Collagen, Aloe, 
Hamamelis,  
Hyaluronic Acid.
Code: 12011, 30 g

1. Wzmacniający 
i napinający krem  
do twarzy

Kolagen i witamina E 
zapewniają doskonały 
efekt liftingu.
Kod: 12020, 50 g

Firming and  
Lifting Cream

Collagen and Vitamin E 
provide an excellent  
lifting effect.
Code: 12020, 50 g

2
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4. Odbudowujący  
krem na noc

Przywraca skórze 
kwitnący wygląd  
i młodość.
Kod: 12019, 50 g

Recovery Night Cream

Revives fresh 
complexion and skin 
youthful looks.
Code: 12019, 50 g

WYPOCZYNEK W NOCY…

Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen, 
Vitamins, Allantoin, Aloe, Lipids, Silk 
Proteins ... At the heart of all these 
products there is a genuine natural 
diversity for your youth and beauty.

Kwas hialuronowy, hydrolizowany 
kolagen, witaminy, alantoina, 
aloes, tłuszcze, proteiny 
jedwabiu… Bazę tych składników 
stanowi cała różnorodność dla 
Twojej młodości i piękna.

klatka
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6. Krem-żel z biozłotem 
do skóry wokół oczu 
(przeciwzmarszczkowy)

Skutecznie redukuje 
zmarszczki. Przywraca 
elastyczność skóry.
Kod: 12013, 30 g

Anti-Wrinkle BioGold   
Eye Cream Gel

Effectively reduces  
wrinkles. Restores skin 
elasticity.
Code: 12013, 30 g

5. Krem-żel z biozłotem 
do skóry wokół oczu 
(rewitalizacja)

Daje głębokie witaminowe 
odżywienie, przywraca 
funkcje skóry właściwe dla 
młodego wieku.
Kod: 12021, 30 g

Revitalizing BioGold  
Cream Gel

Provides profound  
vitamin nutrition, restores 
skin functions, which are 
distinctly peculiar to the 
young age.
Code: 12021, 30 g

Skład: biozłoto, peptydy, kiełki 
pszenicy, kwas hialuronowy 

Composed of: BioGold, Peptides, 
Wheat Sporules, Hyaluronic Acid

Skład: biozłoto, 
hibiskus, tokoferol, 
bluszcz 

Composed of: 
BioGold, Hibiscus, 
Hedera Helix, 
Tocopherol

Skład: biozłoto, hibi-
skus, oczar wirginijski, 
kwas hialuronowy

Composed of: BioGold, 
Hibiscus, Hamamelis, 
Hyaluronic Acid

Skład: peptydy, olejek z 
pestek jojoby, tokoferol 

Composed of: Peptides, 
Jojoba Seed Oil, Tocopherol

7. Krem-żel z biozłotem  
do skóry wokół oczu  
(efekt liftingu)

Zmniejsza obrzęki. Usuwa 
cienie pod oczami.
Kod: 12012, 30 g

Firming and Lifting 
BioGold Eye  
Cream Gel

Reduces puffiness.  
Removes dark patches.
Code: 12012, 30 g

8. Przeciwzmarszczkowy 
krem do skóry wokół oczu

Łączy w sobie najbardziej 
silne, naturalne i 
odmładzające składniki. 
Redukuje zmarszczki, 
zmniejsza sińce pod oczami, 
usuwa obrzęki.
Kod: 12014, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Gel

Combines the most  
powerful natural 
rejuvenating  
ingredients. Reduces 
wrinkles, removes  
black patches  
and puffiness.
Code: 12014, 30 g

5

6

7

8

WSZYSTKO CO NAJLEPSZE DLA TWOICH OCZU!

Biozłoto i peptydy – jedne z najbar-
dziej silnych, naturalnych i odmładza-
jących składników, posiadają wysokie 
właściwości odbudowujące. 
BioGold and Peptides are both the stron-
gest natural rejuvenating components 
that have a strong recovery capacity.

klatka
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2. Delikatny tonik nawilżający

Skutecznie oczyszcza, rewitalizuje, 
tonizuje i nawilża skórę twarzy, szyi i 
dekoltu, usuwa podrażnienia. 
Kod: 12712, 150 g

Delicate Moisturizing Toner

Effectively cleanses, refreshes, tones 
and moisturizes the face, neck and 
décolleté, relieving any irritation. 
Code: 12712, 150 g

3. Intensywny krem liftingujący

Podnosi, odmładza skórę, przywracając jej 
tonus i elastyczność. Zapobiega powstawaniu 
zmarszczek, zmiękcza i nasyca witaminami. 
Kod: 12703, 50 g

Intensive Lifting Cream

Tightens and rejuvenates the skin, restoring its tone 
and elasticity. Prevents the appearance of wrinkles, 
softens and nourishes the skin with vitamins. 
Code: 12703, 50 g

1. Wzmacniająca i napinająca emulsja 
do twarzy i szyi 

Regeneruje komórki skóry, poprawia jej 
nawilżenie i elastyczność. Wygładza drob-
ne i głębokie zmarszczki.
Kod: 12705, 100 g
Firming Face and Neck Emulsion 

Regenerates skin cells, improves its tone 
and elasticity. Smoothes fine lines and 
wrinkles.
Code: 12705, 100 g

 Daje zauważalny 
efekt liftingu

 Poprawia nawilżenie  
i kolor skóry

 Wzmacnia strukturę 
skóry

 Gives  
a visible 
lifting effect

 Improves 
skin tone 
and colour

 Strengthens 
the skin 
structural 
framework

HYDROLIZOWANY 
KOLAGEN

HYDROLYZED 

COLLAGEN

1

2

3

Blockbaster młodości
      Youth Blockbuster
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7. Wzmacniający krem 
antycellulitowy

Skutecznie zwalcza cellulit i 
tkankę tłuszczową, poprawia 
krążenie krwi, normalizuje 
przepływ limfy, kształtuje 
zgrabną sylwetkę. Usuwa 

toksyny i obrzęki, sprawia, że 
skóra staje się jędrna i gładka.
Kod: 32708, 150 g

Anti-Cellulite Firming  
Body Cream

Effectively treats cellulite 
and fatty deposits, improves 
microcirculation, normalizes 

lymphatics draining, shaping 
a slender silhouette. Excretes 
toxins, removes puffiness, 
restoring skin elasticity and 
smoothness.
Code: 32708, 150 g

6. Modelujący żel do owalu twarzy

Podnosi sprężystość skóry, wyrównuje jej strukturę. 
Redukuje ilość komórek tłuszczowych w okolicach 
policzków i podwójnego podbródka. Usuwa obrzęki i 
modeluje owal twarzy.
Kod: 12707, 150 g

Extra-Firming Face Contouring Gel

Makes skin firm, while smoothing its texture. Reduces the 
amount of fat deposits in the cheeks and a double chin area. 
Removes swelling and enhances facial contours.
Code: 12707, 150 g

4. Wzmacniająca esencja przeciwko pękają-
cym naczynkom

Przywraca nawilżenie i elastyczność naczyń 
krwionośnych, usuwa czerwone pajączki na po-
wierzchni skóry, zaczerwienienia i podrażnienia. 
Kod: 12706, 30 g

Firming Anti-Couperose Essence

Restores the tone and elasticity of capillaries, 
removes vascular net on the skin surface, as 
well as fights redness and inflammation. 
Code: 12706, 30 g

5. Liftingujący krem do konturu oczu

Podnosi skórę wokół oczu, przywracając jej 
młodość i zdrowie, usuwa zmęczenie i uczucie 
ciężkości powiek. Zmniejsza obrzęki 
i cienie pod oczami. 
Kod: 12704, 15 g

Lifting Eye Contour Cream

Tightens the eye skin, reviving its young and healthy 
looks, fights fatigue and a feeling of heavy eyelids. 
Reduces baggy skin and dark patches under eyes. 
Code: 12704, 15 g

342,00 Kč / 13,20 EUR

 Zapewnia zgrabną sylwetkę

 Usuwa toksyny

KAŻDE UJĘCIE  
Z TWOIM UDZIAŁEM 
– TO PRAWDZIWE  
DZIEŁO SZTUKI.  
W CZYM TKWI 
SEKRET?  
W WYJĄTKOWEJ 
FORMULE ŚRODKÓW  
COLLAGEN ACTIVE.

ANY MOVIE SHOT 
OF YOU IS A REAL 
MASTERPIECE. WHAT  
IS YOUR SECRET? –  
THE UNIQUE  
FORMULA OF  
"COLLAGEN ACTIVE" 
SERIES.

5
6

7

4
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2. Kryształowa kolagenowa  
maseczka do powiek

Rewitalizuje, nawilża i wzmacnia 
skórę powiek. Posiada błyskawiczne 
właściwości odmładzające i liftingujące, 
wygładza drobne zmarszczki.
Kod: 12710, 1 szt.

Crystal Collagen Eye Mask

Refreshes, moisturizes and 
strengthens the eyelid skin. 
Rendering a rejuvenating and lifting 
effect, it smoothes fine lines.
Code: 12710, 1 pc.

3. Korygująca maseczka do twarzy Intensywny lifting

Połączenie roślinnych wyciągów na czele z hydrolizowanym 
kolagenem nasyca skórę wilgocią, wzmacnia ją, zapobiega 
starzeniu. Niezawodne trzymanie maseczki (za uszami) 
zapewnia efekt „podniesienia” twarzy.
Kod: 12711, 1 szt.

Intensive Lifting Corrective Facial Mask

Complex of herbal extracts alongside the Hydrolyzed Collagen 
nourishes the skin with moisture, strengthens it, preventing 
premature ageing. Reliable moulage fixation (postaural) 
provides the effect of the face "tightening".
Code: 12711, 1 pc.

1. Kryształowa kolagenowa maseczka do twarzy

Dokładne przyleganie maseczki i efekt termiczny 
zapewniają wchłanianie składników odżywczych  
aż do 97 %! Wzmacnia i tonizuje skórę,  
wyrównuje jej strukturę, hamuje procesy  
starzenia, koryguje owal twarzy. 
Kod: 12709, 1 szt.

Crystal Collagen Facial Mask

Mask tight fixation and the thermal effect provide the 
absorption of nutrients up to 97%! Strengthens and 
tones the skin, smoothes its surface, slows the ageing 
process, and corrects the facial contours. 
Code: 12709, 1 pc.

 błyskawiczny lifting i nawilżenie

 wygładzenie struktury skóry

 hamowanie procesów  
 starzenia, odnowa skóry

 Instant lifting and hydration

 Skin relief evening

 Slowing down of the ageing  
 processes, regeneration

 skuteczne napięcie skóry

 wygładzenie  
 siatki zmarszczek

 przywrócenie elastyczności

 Effective  
 skin tightening

 Smoothing of wrinkles net

 Elasticity restoration 

1

2

3

Kolagen,
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           i bądź zachwycająco  
     piękna!

 
     resources of your skin 

       and be irresistible!

Corrective Serum  in Capsules

Makes skin delightfully velvet like 
and soft. Instantly gets fully absorbed 
leaving no oily sheen, improves 
metabolism, enabling a thorough 
nutrition.
Code: 10101, 36 pcs. х 0,7 g

4. Odbudowujące serum 
w kapsułkach Corrective Serum

Czyni skórę niesamowicie jedwabistą 
i miękką. Błyskawicznie się wchłania, 
nie pozostawiając tłustego blasku. 
Utrzymuje młodość i zdrowie komórek, 
poprawia metabolizm, zapewnia 
ekstranasycone odżywienie.
Kod: 10101, 36 szt. х 0,7 g

 skutecznie odżywia i nawilża

 poprawia sprężystość skóry

 rewitalizuje kolor twarzy,  
 hamuje procesy starzenia

 Effectively nourishes and moisturizes

 Makes skin firm and supple

 Freshens the complexion, slows  
 down the ageing process
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3. Chusteczka  
do mycia

Delikatnie i skutecznie  
oczyszcza skórę twarzy  
i szyi.
Kod: 90139, 1 szt.

Makeup  
Removing Pad

Delicately  
and effectively.
Code: 90139, 1 pc.

1. Mleczko oczyszczające

Dokładnie oczyszcza skórę 
od zabrudzeń i makijażu, 
daje poczucie komfortu. 
Witamina C, wchodząca  
w skład kosmetyku, 
wzmacnia właściwości 
ochronne skóry,  
rewitalizuje ją i odświeża. 
Kod: 13801, 100 g

Cleansing Milk

Thoroughly cleanses the 
skin of impurities and 
makeup, gives a feeling 
of comfort. Composing 
Vitamin C strengthens 
skin protective proper-
ties, refreshes and 
revitalizes the skin. 
Code: 13801, 100 g

2. Tonik rewitalizujący

To prawdziwa witaminowa 
eksplozja i pogotowie dla 
odwodnionej skóry. Skutecz-
nie oczyszcza skórę, usuwa-
jąc pozostałości makijażu i 
środków do mycia, utrzymu-
je jej naturalną równowagę. 
Zapewnia poczucie świeżoś-
ci i czystości, przygotowuje 
skórę do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych.
Kod: 13802, 100 g

Refreshing Toner

This is a real vitamin bomb 
and first aid for dehydrated 
skin. Effectively cleans 
the skin, removing the 
remnants of makeup and 
cleanser, maintains the 
natural skin balance. Gives 
a feeling of freshness and 
purity, prepares the skin 
for the further face care 
treatments.
Code: 13802, 100 g

WITAMINA  C  
stymuluje syntezę 

kolagenu i oddychanie 
komórkowe, regeneruje 

skórę

VITAMIN C 
stimulates Collagen 
synthesis and 
cellular respiration, 
regenerates the skin

WITAMINA  C  
wzmacnia tkanki,  
odżywia, chroni,  

zapobiega starzeniu  
się skóry

VITAMIN C 
strengthens the 
tissues, nourishes, 
protects and 
prevents skin ageing

WITAMINA  C  
aktywuje mikrokrążenie 
krwi, wybiela, zmniejsza 
przebarwienia, podnosi 

odporność

VITAMIN C  
activates blood 
circulation, brightens, 
reduces pigmentation, 
improves immunity

SUPER OCZYSZCZENIE  
W MGNIENIE OKA

DOUBLE-QUICK TIME 
SUPER CLEANSING

SUPERAGENT – VITAMIN C –
SUPER AGENT "VITAMIN C"

uniwersalny środek stosowany  
                              w celu  zachowania młodości!!

is a specialist in the keeping  
                             youthful looks

ODDYCHAJ! BREATHE! NAWILŻAJ! MOISTURIZE! LŚNIJ! SHINE ON!

1

4

6

3

2

5
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4. Lekki nawilżający krem

Lekki nawilżający krem 
zapewnia długotrwałe, inten-
sywne nawilżenie skóry. Bły-
skawicznie czyni skórę gładką, 
lśniącą i wyglądającą zdrowo, 
zapewnia tonus i spręży-
stość. Witamina C wzmacnia 
ochronne właściwości skóry, 
zapobiegając jej przedwcze-
snemu starzeniu się. 
Kod: 13803, 50 g

5. Krem do konturu oczu

Krem nawilża i chroni 
delikatną skórę wokół oczu, 
zapobiegając przedwc-
zesnemu powstawaniu 
zmarszczek, zmniejszając 
obrzęki i cienie pod oczami. 
Skóra powiek staje się mięk-
ka, gładka i lśniąca.
Kod: 13805, 25 g

OCHRONA I NAWILŻENIE 
NA CAŁY DZIEŃ

ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ SKÓRY –   
                 ZADANIE WYKONALNE! 

KEEPING SKIN YOUTH –  
                     MISSION: IS POSSIBLE!

Light Facial Moisturizing 
Cream

Light moisturizer provides 
long-term, intensive skin 
moisturizing. Instantly makes 
skin feel smooth, look radiant 
and healthy, providing tone 
and elasticity. Vitamin C 
enhances the protective 
properties of the skin, 
preventing premature ageing. 
Code: 13803, 50 g

Eye Contour Cream

Cream moisturizes and pro-
tects the delicate eye skin, 
preventing the premature 
appearance of wrinkles, 
reducing puffiness and dark 
patches. Eye skin becomes 
softer, smoother and more 
radiant.
Code: 13805, 25 g

PROTECTION AND 
HYDRATION ALL DAY LONG

6. Odbudowujący krem

Obudowujący, nasycony 
witaminami krem. Aktywne 
składniki kremu zapewniają 
pełnowartościowe odżywianie 
i nawilżenie skóry podczas snu, 
odbudowują uszkodzone komórki, 
neutralizują negatywne działanie 
szkodliwych czynników, napełniają 
skórę energią, zapobiegają 
powstawaniu i wygładzają 
pierwsze powstałe zmarszczki.
Kod: 13804, 50 g

NOCNE ODŻYWIENIE –  
ENERGIA I LŚNIENIE DZIEŃ

Renewal Facial Cream

Revitalizing, vitamin-
enriched cream. The 
active ingredients of 
cream provide adequate 
nutrition and hydration 
while you  are asleep, 
recover damaged cells, 
neutralize aggressive 
factors, charge skin with 
energy, prevent and 
smooth the first wrinkles.
Code: 13804, 50 g

NIGHT NOURISHMENT  
IS ENERGY AND RADIANCE
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TRANSDERMALNA REKONSTRUKCJA  SKÓRY 

TRANSDERMAL  SKIN  RECONSTRUCTION

NANO CORRECTOR – efekt liftingu

Rezultat po siedmiu dniach: sprężysta skóra, wyraźnie 
podniesiony kontur  twarzy, szyi. 
Kod: 12201, 3 g /7 ml

NANO CORRECTOR Lifting Effect

The result’s in 7 days: firm skin, significantly 
tightened facial and neck contours. 
Code: 12201, 3 g /7 ml

 Local muscle relaxation
 Enhances the production of Collagen
 Smoothes wrinkles

 Miejscowa miorelaksacja
 Stymuluje produkcję własnego kolagenu
 Wygładza zmarszczki

Nakładać na suchą oczyszczoną skórę raz dziennie (rano) – w przypadku skóry 
umiarkowanie problematycznej oraz w celach profilaktycznych. Stosować 
dwa razy dziennie (rano i wieczorem) w przypadku skóry zdecydowanie 
problematycznej (rano i wieczorem, na dwie godziny przed snem).

Apply to dry, clean skin once a day (in the morning) – with a moder-
ate problem and for the prophylaxis, 2 times a day (morning and 
evening) – with a pronounced problem (in the morning and evening, 
2 hours before bedtime).

1. Wyciśnij kilka kropel mezokoktajlu (środek nr 1) na koniuszki palców, 
nałóż na skórę.

2. Dodatkowo (jako drugą warstwę) na problematyczne obszary skóry nałóż 
mezokoktajl.

3. Niewielką ilość mikrokapsułek ( środek nr 2) nałóż na opuszek palca i 
poklepując nanieś na obszary skóry, na których wcześniej zastosowano 
mezokoktajl.

4. Rozmasuj skórę w celu równomiernego nałożenia środka.

1. Squeeze a few drops of Meso Cocktail (remedy № 1) over the 
tips of your fingers and spread over the skin.

2. In addition, the second layer of the Meso Cocktail should be applied 
to the problem-prone areas.

3. Apply a small amount of microcapsules (remedy № 2) to the 
fingertip and spread it over the Meso Cocktail treated  
problem-prone zones with percussive movements.

4. Massage your skin for the regular spreading of the remedy.

 Saturates the lower layers of the dermis with Collagen
 Activates the synthesis of its own Collagen fibers
 Restores the skin elasticity and distinct facial contours

 Nasyca dolne warstwy dermy kolagenem
 Aktywuje syntezę własnych włókien kolagenowych
 Przywraca sprężystość i wyrazisty owal skóry

NANO CORRECTOR – efekt botoksu        

Rezultat po siedmiu dniach: redukcja zmarszczek przy 
jednoczesnym zachowaniu mimiki. 
Kod: 12202, 3 g /7 ml
NANO CORRECTOR - botox effect        

The result’s in 7 days: reduced number of wrinkles with 
the whole preservation of the facial mimic expressions. 
Code: 12202, 3 g /7 ml
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  KOSMETOLOG

STARRY EXPERT BEAUTICIAN

Mezoroller – specjalista wyższej klasy z zakresu komfortowego 
odmładzania. Skuteczna procedura zapewni nie tylko nieskazitelną skórę, 
ale także miłe odczucia podczas przyjemnego masażu.

MesoRoller is the first class specialist in the field of 
comfortable rejuvenation. Effective procedure will not only make your 
skin perfect, but also will grant you with an enjoyable massage.

Mezoroller

Zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, odbudowuje młodą strukturę skóry. 
Dzięki mikroukłuciom o głębokości 0,2 mm nałożone środki kosmetyczne 
głęboko się wchłaniają, „pracują” ze zdwojoną siłą. 
Kod: 90141, 1 szt.

MesoRoller

Enhances the synthesis of Collagen and Elastin, restoring the whole 
young skin. Through 0.2 mm-deep pricking the applied cosmetics gets 
profoundly absorbed and "works" with a vengeance. 
Code: 90141, 1 pc.

 Zwalcza zmarszczki i blizny  
 potrądzikowe

 Dostarcza komórkom skóry  
 potężny impuls inicjujący  
 proces samoodnowy

 Zwiększa poziom wchłaniania  
 środków kosmetycznych

 Czyni skórę gładką i sprężystą
 Poprawia krążenie krwi

 Gets rid of wrinkles  
 and post-acne scars

 Gives a powerful impetus  
 to the skin cells to regenerate

 Increases the absorption  
 of cosmetics

 Gives smoothness  
 and elasticity

 Improves blood circulation

Wzmocnić działanie mezorollera? Tak, to jest możliwe! 
Uzupełnij procedurę masażu igłowego środkami NANO 
CORRECTOR. Rezultat – odbudowana i napięta skórą –  

nie każe na siebie czekać!
How to enhance the action of MesoRoller? It's possible! 
Add the usage of NANO CORRECTOR to a regular course of 
needle massage. The result – a restored tightened skin –  

will not keep you waiting!

Według scenariusza

ŚWIEŻY I ZDROWY ODCIEŃ SKÓRY – JUŻ NASTĘPNEGO DNIA!      FRESH HEALTHY SKIN TONE COMES THE VERY NEXT DAY!



1. Mleczny krem  
do rąk 

Mleczna proteina i 
alantoina podarują  
skórze niesamowitą 
delikatność. 
Kod: 40101, 80 ml

Milk Hand Care Cream 

Milk Protein and Allantoin 
will grant unmatched 
softness to your skin. 
Code: 40101, 80 ml

3. Odbudowujący krem 
do rąk z wyciągiem  
z Aloe Vera 

Składnikiem kremu jest Aloe 
Vera – silny ziołowy nawilża-
cz. Zapobiega łuszczeniu.
Kod: 40102, 80 ml

Aloe Vera Extract  
Regenerating Hand Cream 

Cream Composing Aloe Vera 
is a strong phyto moisturizer. 
Works well against shedding.
Code: 40102, 80 ml

2. Odżywczy, nawilżający krem  
do rąk z mlekiem owczym 

Wyjątkowe połączenie  
właściwości – odżywiania i nawilża-
nia – w celu osiągnięcia zadbanego 
wyglądu dłoni.
Kod: 40105, 80 ml

Sheep Milk Nourishing 
and Moisturizing Hand Cream 

The unique combination of proper- 
ties – nutrition and hydration – 
for the conditioned look of hands.
Code: 40105, 80 ml

5. Odmładzający krem do rąk 
z wyciągiem z ganodermy

Wyciąg z grzyba ganoderma 
będzie wygładzać Twoją  
skórę przez cały dzień  
i całą noc.
Kod: 40106, 80 ml

Ling Zhi Rejuvenating  
Hand Cream

Ling Zhi Extract will  
smooth out your skin all day 
and all night.
Code: 40106, 80 ml

4. Krem do rąk 
z tłuszczem z węża 

Koi, odbudowuje skórę, 
usuwa podrażnienia, 
zmiękcza.
Kod: 41102, 80 ml

Snake Oil Hand Cream 

Heals and restores the 
skin. Soothes irritation 
and softens the skin.
Code: 41102, 80 ml

MIĘKKOŚĆ TWOJEGO DOTYKU
KOBIECE RĘCE – TO MAGNES… JEDEN DELIKATNY  
DOTYK MOŻE POWIEDZIEĆ WSZYSTKO BEZ SŁÓW

PRZYWRÓĆ JEDWABISTOŚĆ SKÓRY

2 4 531
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11. Krem do stóp  
z tłuszczem z węża

Odbudowuje popękaną 
skórę. Zapewnia 
niepowtarzalną  
miękkość.
Kod: 41101, 80 ml

Snake Oil Foot Cream 

Restores chapped skin.  
Grants feet with unique  
softness.
Code: 41101, 80 ml

9. Odbudowujący krem  
do stóp z tłuszczem  
z węża 

Niweluje odciski i pęknięcia. 
Walczy z grzybicą. 
Kod: 41103, 30 g

Snake Oil Repairing  
Foot Cream

Removes plantar callosities  
and skin crevices.  
A unique fungus-fighter. 
Code: 41103, 30 g

10. Rozgrzewający krem  
do nóg

Zapobiega powstawaniu  
odcisków, modzeli, otarć.  
Daje odczucie przyjemnego 
ciepła.
Kod: 40108, 50 g

Warming Foot Cream

Prevents appearance of rough-
ness friction-made blisters and 
scratch marks. Gives a feeling 
of comfortable warmth.
Code: 40108, 50 g

8. Profilaktyczny krem  
z tłuszczem z węża 

Zapobiega infekcjom skóry, 
dezynfekuje. Usuwa niepr-
zyjemny zapach, zapobiega 
poceniu. 
Kod: 41104, 30 g

Snake Oil Antifungus Cream 

Prevents skin infections and 
renders a strong asepticizing 
effect. Controls unpleasant 
odour and excessive sweating. 
Code: 41104, 30 g

THE SOFTNESS OF YOUR TOUCH
WOMAN'S HANDS IS A MAGNET... ONE GENTLE  ELOQUENT TOUCH CAN SAY  
A LOT WITHOUT WORDS

REVIVED SKIN SILKY TEXTURE

6 7

9

10 11

TŁUSZCZ  
Z WĘŻA:

 
 zrogowaciałej  
 skóry

 
 nie i odżywienie

 
 i pęknięć

SNAKE OIL:

 
 of rough skin

 
 and nutrition

 
 and cracks

6. Krem do rąk  
Słodka cytryna

Krem zapewnia intensywne 
nawilżenie skóry rąk, 
przywracając jej ochronne 
właściwości. Cytryna i 
witamina E zapewniają 
doskonały wygląd skórze.
Kod: 40110, 80 g

Sweet Lemon Hand Cream

The cream provides 
intense moisturizing skin 
and restores its protective 
properties. Lemon and 
Vitamin E revive fabulous 
hand skin looks.
Code: 40110, 80 g

7. Krem do rąk  
Słoneczne oliwki

Doskonale przywraca mięk-
kość i elastyczność skórze rąk. 
Oliwa z oliwek w połączeniu 
z wyciągiem z perły nasycają 
krem doskonałymi odżywczymi 
i nawilżającymi właściwościami. 
Kod: 40109, 80 g

Sunny Olives Hand Cream

Excellently restores skin 
softness and elasticity. Olive 
Oil and Pearl Extract grant 
the cream with magnificent 
nourishing and moisturizing 
properties. 
Code: 40109, 80 g

8
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Solna kąpiel do nóg Drzewo herbaciane

Zapewnia działanie antyseptyczne i 
antybakteryjne, zmiękcza skórę stóp, 
stymuluje system odpornościowy. 
Kod: 41320, 50 g

Solna kąpiel do nóg Lawenda

Koi, niweluje uczucie ciężkości, 
zmiękcza zrogowaciały naskórek. 
Kod: 41321, 50 g

Solna kąpiel do nóg Chińskie zioła

Skuteczny środek do usuwania zmęczenia 
i ciężkości nóg. Posiada właściwości 
odświeżające i antyseptyczne. 
Kod: 41322, 50 g

Olejek eteryczny  
z lawendy
Lavender  

Essential Oil

Wyciąg z piołunu,  
mlecza, selernicy 

Artemisia Extract, Taraxacun Extract 
and Cnidium Monnier Root Extract

Ekstrakt z rumianku, olejek 
eteryczny z drzewa herbacianego 

Chamomile Exctract  
and Tea Tree Essential Oil

TWOJE NOGI ZASŁUGUJĄ NA TO, 
BY STĄPAĆ PO „CZERWONYM DYWANIE”!

Stosowanie kąpieli do nóg – to nie tylko 
skuteczny zabieg kosmetyczny, który 
przywraca estetyczny wygląd stopom 
i piętom. To prawdziwy rytuał, dający 
zdrowie i energie całemu organizmowi. 
Przecież na stopie człowieka są skupione 
strefy odruchowe wszystkich organów!

The foot baths  
taking is  not only  
an effective cosmetic 
procedure that returns 
the aesthetic looks to 
your feet and heels. 
This is a real healing 
ritual, granting health 
and energy throughout 
the body. As a matter 
of fact, the reflectory 
zones of all organs  
are localized on  
the human foot.

Pilnik do nóg Master Quartz 

Jedna strona usuwa zrogowaciałą 
skórę. Druga – poleruje stopy. 
Najlepszy efekt osiąga się po 
zastosowaniu kąpieli do nóg.

Kod: 90202, 1 szt.

Tea Tree Foot Phyto Salt

Renders a distinct antiseptic and 
antibacterial activity, profoundly softening 
feet and stimulating the immune system. 
Code: 41320, 50 g

Lavender Foot Phyto Salt

Renders a soothing effect, while 
removing a sensation of heavy feet 
and softening the rough skin. 
Code: 41321, 50 g

Chinese Herbs Foot Phyto Salt

An effective remedy to fight tired and 
heavy feet sensations. Has refreshing, 
antiseptic and relaxing effects. 
Code: 41322, 50 g

Master Quartz  Pedicure File 

One side treats rough keratinized 
skin. The other side polishes feet 
soles. A visible result is achieved 

after foot bath taking.
Code: 90202, 1 pc.

Według 
scenariusza
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Ziołowa kąpiel do nóg 

Kod: 42301,  26/8/12 g

Herbal Tonic Foot Bath 

Code: 42301,  26/8/12 g

Rozgrzewająca  
kąpiel do nóg

Dezynfekuje.
Kod: 42302, 24/38/10 g

Warming Jeely  
Foot Bath

Disinfects.
Code: 42302, 
24/38/10 g

33

LEKKOŚĆ!
Lightness! 

ŚWIEŻOŚĆ! 

CUD!
Freshness! 

Magic!

Jedno opakowanie zawiera 
jednocześnie trzy środki:

One package contains 
three remedies:

Profilaktyczna kąpiel
Olejek do masażu
Środek dezynfekujący Therapeutic Bath

Massage Oil
Sanitizer

Usunięcie obrzęków  
i ciężkości w nogach

Removal of 
swelling and 

heavy feet 
sensation

Profilaktyka grzybicy stóp
Prevention of foot fungus

Tonizująca kąpiel do nóg

Usuwa obrzęki i niweluje uczucie ciężkości w 
nogach. 
Kod: 42303, 30/32/10 g
Refreshing Jeely Foot Bath

Removes swelling and a feeling of heavy feet. 
Code: 42303, 30/32/10 g
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                            MMMM, MASZ OCHOTĘ NA COŚ SŁODKIEGO Z SAMEGO RANA… ZANURZ SIĘ  
 W PRZYJEMNOŚCI JUŻ O PIERWSZYCH PROMIENIACH SŁOŃCA, A TWÓJ DZIEŃ MINIE WSPANIALE!

           M-M-M, IN THE MORNING YOU WANT SOMETHING SWEET...  
      PLUNGE YOURSELF INTO THE DELIGHTFUL MOMENTS WITH THE FIRST RAYS OF THE SUN,  
AND YOUR DAY WILL BE INCREDIBLE AND FABULOUS!

1. Żel pod prysznic Deser 
mandarynkowy
Jaskrawy i radosny, delikatny, 
słodki, pobudzający zapach 
mandarynki, odświeża i 
budzi do życia. Żel doskonale 
oczyszcza i tonizuje skórę, 
rozjaśnia zmysły i pomaga 
walczyć ze zmęczeniem
Kod: 33701, 200 ml

2. Kremowy żel pod prysznic 
Czekoladowa fantazja

Wybór dla smakoszy! Wspaniały 
kremowy żel o doskonałej śmie-

tankowej konsystencji zamieni 
kąpiel w prawdziwą rozkosz i 

wypełni łazienkę cudownym aro-
matem czekolady. Działa relaksują-
co i uspakajająco, sprawia, że skóra 

staje się gładka niczym jedwab.
Kod: 33703, 200 ml

3. Żel pod prysznic Poranna kawa

Najbardziej przyjemna rzecz, od jakiej 
można zacząć nowy dzień, to pobudza-

jący i tonizujący prysznic. Pozwól sobie 
na tę przyjemność – każdy poranek z 

żelem pod prysznic Poranna kawa. Żel 
odświeży skórę i obudzi aromatem kawy. 

Kod: 33702, 200 ml

4. Kremowy żel pod prysznic Ciasto  
jabłkowe

Delikatność owoców i niesamowita śmietankowo
-kremowa konsystencja kremowego żelu zapewnią 

Twojej skórze prawdziwą rozkosz. Lekka puszysta pia-
na delikatnie oczyszcza skórę, czyniąc ją miękką i gładką 

oraz otula aromatem lata
Kod: 33704, 200 ml

1 2
3

4
Mandarin Dessert Shower  
Cream Gel
Bright, cheerful, gentle, sweet  
and tantalizing smell of a  
tangerine refreshes and invigorates. 
Gel perfectly cleanses and tones  
the skin, clears the mind and  
helps fight fatigue.
Code: 33701, 200 ml

Chocolate Fantasy Shower  
Cream Gel

The choice of every sweet tooth!  
Delicious Cream-Gel with  
a gorgeous creamy texture turns 
bathing into a real pleasure, while fill-
ing your bathroom with an intoxicat-
ing chocolate aroma. Has a relaxing 
and soothing effect on the skin, 
making it feel silky smooth.
Code: 33703, 200 ml

Morning Coffee Shower Cream Gel

The best thing we can start a new day 
with is an invigorating and refreshing 
shower. Let yourself get plunged into 
the pleasure – every morning with 
Morning Coffee" Shower Gel. The Gel 
refreshes the skin, while cheering you 
up with the coffee aroma. 
Code: 33702, 200 ml

Apple Pie Shower Cream Gel

Fruit tenderness and luxurious 
creamy texture of the Gel will grant 
your skin with ultimate bliss. Light 
airy foam gently cleanses the skin, 
leaving it soft, smooth and possessing 
a delicate summer fragrance.
Code: 33704, 200 ml

               
    "Dolce Vita" is your sweet life

 day by day!

Dolce Vita – słodkie życie
 d

zie
ń z

a
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OWOCOWA POKUSA.  
 NIE SPOSÓB 
  SIĘ OPRZEĆ!

FRUIT TEMPTATION.  
      YOU CAN’T  
  RESIST IT!

1. Aqua mus pod prysznic 
Letnia brzoskwinia

Czyni skórę gładką,  
elastyczną, jedwabiście 
miękką i idealnie czystą. 
Dzięki wyciągu z brzoskwini 
zawiera wszystkie 
zmiękczające i kojące  
właściwości tego owocu. 
Kod: 30107, 240 g

Summer Peach Shower 
Beauty Mousse

Makes the skin feel smooth, 
supple, velvety soft and per-
fectly clean. Thanks to Peach 
Extract it contains all the 
soothing, calming properties 
of this miraculous fruit. 
Code: 30107, 240 g

2. Aqua mus pod prysznic 
Afrykańskie mango

Tworzy delikatną kremową 
pianę, która delikatnie oczy-
szcza i nawilża skórę. Ekstrakt 
z mango posiada niesamowitą 
właściwość wyrównywania 
struktury skóry, usuwając z 
niej drobne zmarszczki.
Kod: 30108, 240 g

African Mango Shower  
Beauty Mousse

Forming a soft creamy 
foam, it gently cleanses 
and moisturizes the skin. 
Mango Extract has a terrific 
property to smooth the skin 
relief and remove wrinkles.
Code: 30108, 240 g

3. Aqua mus pod prysznic Soc-
zyste kiwi

Delikatnie oczyszcza i pielęgnuje 
skórę każdego dnia. Dzięki ekstrak-
tu z kiwi i składnikom pielęgnacyj-
nym poprawia tonus i wzmacnia 
skórę, niweluje ślady zmęczenia, 
zapewnia zdrowy blask.
Kod: 30109, 240 g

Juicy Kiwi Shower Beauty Mousse

Gently cleanses and conditions  
the skin every day. Thanks to Kiwi 
Extract and nourishing compo - 
nents the mousse improves skin 
tone, makes it firm, reducing  
signs of fatigue and granting  
with healthy radiant looks.
Code: 30109, 240 g
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Rozkosz dla duszy                             Soul Delight
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WYBIERZ  SWÓJ NASTRÓJ!

CHOOSE YOUR TEMPER!

Royal Jasmine Body Salt Scrub

Jasmine rejuvenates. The aroma relieves 
insomnia and cheers you up.
Code: 32608, 60 g

Rose Petals Body Salt Scrub

Rose Essential Oil has strongly pronounced 
antioxidant and moisturizing properties.
Code: 32606, 60 g

Fresh Lemon Body Salt Scrub

Lemon improves skin tone, normalizing 
metabolism and promoting weight loss.
Code: 32611, 60 g

Green Tea Body Salt Scrub

Green Tea gives the skin elasticity, 
eliminating toxins and enhancing natural 
protective properties.
Code: 32614, 60 g

Milky Blues Body Salt Scrub

Milk Protein Amino Acids nourish the skin, 
promoting cell renewal.
Code: 32615, 60 g

Strawberry Shake Body Salt Scrub

Strawberries neutralize free radicals, 
slowing down the ageing process.
Code: 32607, 60 g

Magical Olive Body Salt Scrub

Olive regenerates skin cells, rendering 
antiseptic and emollient actions.
Code: 32609, 60 g

Sea Algae Body Salt Scrub

The Algae increases the skin elasticity, 
moisturizing and make it profoundly strong.
Code: 32613, 60 g

Oriental Sandal Body Salt Scrub

Sandalwood Essential Oil rejuvenates and 
revitalizes the skin, refreshing and toning it.
Code: 32616, 60 g

1. Sól do ciała Królewski jaśmin

Jaśmin odmładza. Aromat rozwiązuje pro-
blem bezsenności, poprawia samopoczucie.

Kod: 32608, 60 g

2. Sól do ciała Płatki róż

Olejek eteryczny róży posiada wyraźne an-
tyoksydacje i nawilżające właściwości.

Kod: 32606, 60 g

3. Sól do ciała Pobudzająca cytryna

Cytryna poprawia nawilżenie, normalizuje 
przemianę materii, sprzyja obniżeniu masy ciała.

Kod: 32611, 60 g

4. Sól do ciała Zielona herbata

Zielona herbata czyni skórę jędrną, 
usuwa toksyny, wzmacnia właściwości 

ochronne.
Kod: 32614, 60 g

5. Sól do ciała Mleczny blues

Aminokwasy mlecznej proteiny odżywiają 
skórę, sprzyjają odnowie komórek.

Kod: 32615, 60 g

6. Sól do ciała Truskawkowy shake

Truskawka neutralizuje wolne rodniki, 
hamując procesy starzenia.

Kod: 32607, 60 g

7. Sól do ciała Cudowna oliwka

Oliwka regeneruje komórki skóry, posiada 
działanie antyseptyczne i zmiękczające.

Kod: 32609, 60 g

8. Sól do ciała Algi morskie

Algi morskie poprawiają elastyczność skóry, 
nawilżają i wzmacniają ją.

Kod: 32613, 60 g

9. Sól do ciała Wschodnie drzewo sandałowe

Olejek eteryczny z drzewa sandałowego 
odmładza, koi, odświeża i tonizuje skórę.

Kod: 32616, 60 g
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PIĘKNE CIAŁO STANIE SIĘ BESTSELLEREM! 
 

   A SPLENDID BESTSELLER!

ROZPŁYNIESZ SIĘ OD PIESZCZOTLIWEGO  
 DOTYKU KONSYSTENCJI I AROMATÓW
THE CARING TOUCH OF THE TEXTURES  
 AND FLAVORS WILL MAKE YOU MELT IN A DELIGHT 

11. Kremowy  
żel pod prysznic Aloes

Soczysty aloes doskonale  
nawilża skórę, sprawia, że staje się  

ona jędrna i elastyczna. 
Kod: 32601, 350 g

12. Lotion do ciała 
Jedwabista Róża

Zmysłowa róża doskonale  
odświeża, nasyca skórę  

niesamowitym aromatem.
Kod: 32603, 350 g

13. Kremowy żel pod prysznic 
Słoneczne oliwki

Ekstrakt z oliwek w połączeniu  
z delikatnymi składnikami  

myjącymi troskliwie oczyszcza  
i wydłuża młodość skóry.

Kod: 32602, 350 g

14. Kremowe mleczko do ciała 
Słoneczne oliwki 

Ekstrakt z oliwek i witamina E 
odżywiają skórę, zapewniając jej 

miękkość i jedwabistość.
Kod: 32604, 350 g

10. Piana do  
wanny Słodkie sny

Odpręża, poprawia  
sen i ogólne 
samopoczucie. 
Kod: 32605, 60 g

Sweet Dream  
Bath Foam

It helps relieve stress, 
improving the quality 
of sleep and overall 
health. 
Code: 32605, 60 g

Delikatność  Tenderness

      Rozkosz   Delight

Przebudzenie  Awakening

10

12

13

14

Aloe Shower Cream

Succulent Aloe is an  
unsurpassed skin moisturizer, 
which makes it elastic  
and supple. 
Code: 32601, 350 g

Silky Rose Body Lotion

Sensual Rose is a fabulous  
refresher, which grants the  
skin with the unmatched  
fragrance.
Code: 32603, 350 g

Sunny Olives Shower  
Cream Gel

Olive Extract combined  
with soft cleaning  
ingredients gently  
cleanses the skin,  
prolonging its youthful looks.
Code: 32602, 350 g

Sunny Olives Body Cream Milk 

Olive Extract and Vitamin E  
nourish the skin, making  
it feel soft and velvet like.
Code: 32604, 350 g

11
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Sole do ciała to nie tylko przyjemny, ale także 
zdrowy produkt spa. Stosuj je jako peeling. Sól 
uczyni Twoją skórę delikatną niczym skóra dziecka, 
wygładzi drobne zmarszczki. Aromaty olejków 

eterycznych zrelaksują, zapewnią energię

Body Salts are not only pleasant, but rewarding 

SPA-products. Use them as a scrub. Salt will make 

your skin baby soft and smooth fi ne lines. Aromas of 

Essential Oils help relax and give energy.

ZDROWIE I PRZYJEMNOŚĆ!
BENEFIT AND SATISFACTION

2. Sól do ciała Zielona herbata

Ekstrakt z zielnej herbaty poprawi 
nawilżenie skóry, usunie toksyny.

Kod: 30215, 380 g

Green Tea Body Salt

Green Tea will tone the 
skin and excrete toxins.
Code: 30215, 380 g

4. Sól do ciała Lawenda

Olejek eteryczny lawendy 
zlikwiduje napięcie nerwowe, 

usunie obrzęki.
Kod: 30214, 380 g

Lavender Body Salt

Lavender Essential Oil 
relieves nervous tension 
and removes puffi  ness.
Code: 30214, 380 g

3. Sól do ciała Róża

Róża doskonale nawilży, 
odświeży i odmłodzi 

skórę. 
Kod: 30216, 380 g

Rose Body Salt

Rose perfectly hydrates, 
refreshing and 
rejuvenating the skin. 
Code: 30216, 380 g

5. Sól do ciała Miodowa 
brzoskwinia

Ekstrakt z brzoskwini sprawi, 
że Twoja skóra stanie się 

zadziwiająca miękka i gładka.
Kod: 30213, 380 g

Honey Peach
Body Salt

Peach Extract makes 
your skin miraculously 
soft and smooth.
Code: 30213, 380 g

1. Sól do ciała Miodowa 
brzoskwinia

Kod: 30221, 50 g
Honey Peach Body Salt

Code: 30221, 50 g

1

2
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5

Według scenariusza
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1. Sól antycellulitowa  
z olejkiem z papryczki 
chili 

Przyspiesza 
metabolizm, usuwa 
toksyny, wyrównuje 
powierzchnię skóry.
Kod: 30210, 80 g

Anti-Cellulite Chili Salt 

Speeds up the 
metabolism, while 
detoxifying and 
smoothing the skin 
surface.
Code: 30210, 80 g

2. Krem antycellulitowy z 
olejkiem z papryczki chili 

Posiada efekt rozgrzewający, 
poprawia krążenie krwi, 
„rozbija” tkankę tłuszczową, 
usuwa „pomarańczową 
skórkę”.
Kod: 30211, 100 g

Anti-Cellulite Chili Cream 

Has a warming effect, 
improving blood circulation, 
"breaks" the fat tissue,  
as well as removes  
the "orange peel".
Code: 30211, 100 g

3. Maseczka-moulage 
na brzuch z ekstraktem 
z papryczki chili 

Usuwa zwiotczenia 
i fałdki, sprzyja 
zmniejszeniu masy 
ciała.
Kod: 30212, 1 szt.

Chili Abs Model Mask 

Removes wrinkles and 
sagged skin, while 
profoundly reducing 
volumes.
Code: 30212, 1 pc.

Ujęcie pierwsze:   
poprawia krążenie krwi  
i usuwa toksyny! 

Shot One: Improving  
blood circulation  
and eliminating toxins!

Ujęcie drugie:   
Żegnaj  
„pomarańczowa skórko”! 

Shot Two: Farewell  
to the "orange peel"!

Ujęcie trzecie:   
Zwalczamy zbędne 
centymetry  
i wyrównujemy strukturę 

Shot Three: Fighting 
centimeters and  
evening the relief! 

Happy end:   
Twoje piękno niczym magnez 
przyciąga spojrzenia mężczyzn

Happy End: Your beauty 
attracts the attention of men 
as a magnet

1

2

3

Film: Nic zbędnego…
Movie: Nothing more ...

Reżyseria: Wyłącznie Ty!

Directed by You!

Ujęcia 1, 2, 3 

Shots: 1, 2, 3 

Data: 2013
Date: 2013
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Maska- moulage na biust  
Algi morskie

Przywraca kształt piersiom, napina, 
zapobiega powstawaniu rozstępów.
Kod: 50242, 1 szt.

Sea Algae Bust Mask

Restores bust shape, provides  
a tightening effect and prevents  
stretch marks.
Code: 50242, 1 pc.

Ratunek SPA  
 dla sylwetki!

ŚMIAŁO PRZYMIERZAJ KUSZĄCE KREACJE! O PŁASKI BRZUSZEK I 
CUDNY BIUST ZADBA „SPA TECHNOLOGY”

GO AHEAD, TRY ON SEDUCTIVE OUTFITS! AND "SPA TECHNOLOGY" 
WILL GUARANTEE YOUR FLAT TUMMY AND GORGEOUS BUST.

 Modeluje  
 kształt ciała

 Tonizuje  
 i wzmacnia skórę

 Zapewnia  
 efekt liftingu

  Modeling the body shape  Toning and firming the skin
  Providing a lifting effect

Maska-moulage na brzuch Algi 
morskie

Zmniejsza obwód podskórnej tkanki 
tłuszczowej, wygładza rozstępy, czyni 
skórę jędrną, usuwa obrzęki.
Kod: 50241, 1 szt.

Sea Algae Waist Mask

Reduces the amount of subcutaneous fat, 
smoothes stretch marks, gives elasticity, 
as well as relieves swelling.
Code: 50241, 1 pc.

Figure SPA –               Rescue!
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SIŁA     
   przyciąganiaAttractive 

    POWER

Modelujący krem do biustu

Niweluje rozstępy i zwiotczenia. Odmładza skórę biustu, 
stymulując odnowę komórek.

Kod: 32502, 100 g

Bust Beauty Cream

Eliminates stretch marks and loose skin. Rejuvenates  
the bust skin, pronouncedly stimulating cell renewal.

Code: 32502, 100 g

 Wspaniały  

    kształt biustu

 Jędrna  

   elastyczna skóra

 Zmniejszenie  

   rozstępów

  Gorgeous bust  

    shape 

  Firm and  

     elastic skin

  Reducing  

   of stretch marks

Modelująca maseczka  
do biustu

Stymuluje produkcje kolagenu  
w komórkach piersi. Intensywnie 

przywraca kształt biustu, zapewnia  
skórze dekoltu jędrność.
Kod: 32501, 35 g

Bust Beauty Mask

Stimulates the production of Collagen  
in the bust cells. Intensively restores  
the breast form, making décolleté skin  
look firm and conditioned.

Code: 32501, 35 g

DLA NIKOGO NIE JEST TAJEMNICĄ, ŻE SEKRET KOBIECEGO 
PIĘKNA POLEGA NA WSPANIAŁYM KSZTAŁCIE BIUSTU.  

OSIĄGNĄĆ TO POMOGĄ WYJĄTKOWE ŚRODKI KOSMETYCZNE.  
MODEL UP – PRAWDZIWY ARCHITEKT IDEALNEJ FORMY. 

IT'S NO SECRET THAT THE FEMALE ATTRACTIVENESS ENIGMA  
IS HIDDEN IN THE CHIC BUST SHAPE, WHICH IS GENUINELY 
ACHIEVED THROUGH THE USAGE OF UNIQUE PRODUCTS 

"MODEL UP" – A REAL SCULPTOR OF IDEAL FORMS.
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Mo  

1. Ziołowa sól do wanny

Sól morska w połączeniu z kompleksem ziół  
pomoże pozbyć się zbędnych kilogramów i wody. 
Zapewni przyjemny relaks i uczucie lekkości.
Kod: 32506, 80 g

Bath Phyto Salt

Sea Salt in combination with a complex of herbs 
helps you get rid of fat deposits and excess fluid. 
Give a pleasant feeling of relaxation and lightness.
Code: 32506, 80 g

1

MODEL UP – TO TWOJA POTĘŻNA BROŃ PRZECIWKO 
„POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE” I ZBĘDNYM CENTYMETROM.  

UZBROJONA I BARDZO… ŁADNA! 

ARMED AND VERY…  

    
BEAUTIFUL!UZBROJONA I BARDZO… ŁADNA! 

ARMED AND VERY…  

    
BEAUTIFUL!

"MODEL UP" IS YOUR POWERFUL WEAPON AGAINST 
THE "ORANGE PEEL" AND EXTRA INCHES.

TOKSYNY 

ZNISZCZONO!  

Toxins are  

exterminated!
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WYBÓR 

   WIDZÓW

2. Antycellulitowy kompleks

Stymuluje usuwanie toksyn, „rozbija” tkankę 
tłuszczową. Redukuje nawet najbardziej 
zaawansowane stadium cellulitu.
Kod: 32504, 150 ml

Lipo Reduction Complex

Stimulates the elimination of toxins, "splits" body 
fat deposits. Reduces even the most pronounced 
appearance of cellulite.
Code: 32504, 150 ml

4. Antycellulitowy plaster transdermalny

24 h na dobę działa aktywnie przeciwko 
cellulitowi, sprzyja zmniejszaniu masy ciała. 
Kod: 32503, 2 szt.

Anti-Cellulite Patch

Has an active anti-cellulite eff ect 24 hours a 
day, reduces the body volume. 
Code: 32503, 2 pcs.

3. Antycellulitowy krem z wyciągiem z tachoa

Skuteczny środek w walce z oznakami cellulitu i 
zbędnymi kilogramami. Posiada przyjemną dla 
masażu konsystencję.
Kod: 32505, 100 g

Body Shaping Cream

Eff ective remedy to combat cellulite and excess 
volumes. Has a comfortable texture for massaging.
Code: 32505, 100 g

2

3

4

CELLULIT 

ZWALCZONO!

Cellulite 

is Defeated!

ZBĘDNE KILOGRAMY

STRACONO! 

Excess Weight 

is Overthrown!
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PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA SAM USTALA SOBIE ZASADY. W JEGO MANIFEŚCIE NIE MA MIEJSCA NA LĘKI I NIEPEWNOŚĆ. 
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TO SZYBKOŚĆ, PEWNOŚĆ I SIŁA! O JEGO WYGLĄD, PRZYCIĄGAJĄCY PIĘKNE PANIE, 
ZADBAJĄ WYJĄTKOWE ŚRODKI KOSMETYCZNE DLA MĘŻCZYZN

A REAL MAN SETS UP RULES. IN HIS MANIFESTO ANY FEARS AND DOUBTS  
ARE DISTINCTLY REJECTED. ALL WHAT HE NEEDS IS – SPEED, CONFIDENCE 
AND STRENGTH! AND HIS APPEARANCE, ATTRACTING BEAUTIFUL WOMEN, 
IS GUARANTEED BY UNIQUE PRODUCTS FOR MEN.

Zwycięstwo nad sebum  
i niedoskonałościami!

The victory over the oily 
shine and imperfections

1. Żel do mycia

Doskonale oczyszcza skórę twarzy,  
nie wysuszając jej. Naturalne składniki 
zmiękczają skórę i pomagają utrzymać 
optymalny poziom nawilżenia.
Kod: 10124, 100 g

Face Cleanser

Perfectly cleanses the skin without overdrying it. Natural 
ingredients soften the skin and help keep moisture.
Code: 10124, 100 g

Absolutny komfort skóry.  
Bez podrażnień

Absolute skin comfort.  
No irritation!

2. Odbudowujący balsam po goleniu 

Skutecznie koi skórę po goleniu, usuwa 
podrażnienia. Zapewnia poczucie  

komfortu na cały dzień.
Kod: 10122, 100 ml 

After Shave Balm 

Effectively soothes the skin after  
shaving, relieves irritation.  

Gives a pleasant sense  
of comfort for the  

whole day.
Code: 10122, 100 ml 

1

2
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Nawilżenie rano i wieczorem – energia do nowych czynów
Tonus in the morning and in the evening 
is the energy for your new achievements

Do silnych męskich rąk

For strong men’s hands

Wizytówka żywiołowego mężczyzny

The Brutal Man’s Carte-de-Visite

3. Odbudowujący krem

Opracowany z myślą o męskiej skórze. 
Doskonale odżywia, nawilża, stymuluje 
krążenie krwi, hamuje proces starzenia 
się skóry, zapobiega jej łuszczeniu. 
Kod: 10123, 50 g

Recovery Cream

Formulated specifically for men's skin. 
Perfectly nourishes, hydrates, stimulates 
circulation, slows the skin ageing process 
and prevents its shedding. 
Code: 10123, 50 g

4. Odżywczy krem do rąk

Wspaniale zmiękcza skórę, przywraca 
jej elastyczność. Szybko się wchłania, 
pozostawiając poczucie komfortu.
Kod: 40126, 50 g

Hand Care Cream

Excellently softens the skin and restores its 
elasticity. It is quickly absorbed, leaving your 
skin with a splendid feeling of comfort.
Code: 40126, 50 g

5. Woda perfumowana Joss

Kompozycja: otwarta świeżość 
zieleni, wzmocniona aromatycznymi 
przyprawami, zmysłowa ambra, 
bezpośredni cedr i goździk.
Kod: 10125, 30 ml

Joss Eau de Perfume

Composition: distinct Green freshness, 
enhanced by the Spices, sensual  
Amber, sincere Cedar and  
Clove notes.
Code: 10125, 30 ml

MANIFEST MĘSKOŚCI
MASCULINITY  
       PROCLAMATION

3 5

4
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5. Odbudowujący  
balsam z ekstraktem  
z żeń szenia

Chroni włosy przed uratą 
wilgoci i promieniami UV,  
stymuluje ich wzrost, 
zapobiega wypadaniu.
Kod: 20115, 500 g

Ginseng Recovery  
Hair Balm

Protects against moisture 
and UV loss, stimulating 
hair growth and prevent-
ing its loss.
Code: 20115, 500 g

2. Odbudowująca maseczka do 
włosów Krokodyl

Odbudowuje zniszczone obszary 
włosów, przywraca im zdrowy i 
zadbany wygląd. Chroni przed 
działaniem negatywnych 
czynników.
Kod: 20119, 500 g

Crocodile Restorative 
Hair Mask

Restores damaged hair,  
restores its  healthy and condi-
tioned looks. Protects against  
aggressive factors.
Code: 20119, 500 g

1. Odżywcza maseczka 
do włosów Rekin

Sprzyja pogrubieniu  
i wzmocnieniu włosów. 
Posiada rewelacyjne 
właściwości odżywcze  
i tonizujące.
Kod: 20120, 500 g

Shark Nutritive  
Hair Mask

Contributes to the 
hair thickening and 
strengthening.  
Has excellent nutritional 
and tonic properties.
Code: 20120, 500 g

Antystresowa 
ochrona 

Anti-Stress 
Protection

Ekstraodbudowa 
i nasycenie 
witaminami 

Extra 
regeneration 
and vitamin 
nourishment

4. Tonik aktywator wzrostu włosów 

Baza – nasycony bukiet z ekstraktów 
z ziół tybetańskich, wydobyty za 
pomocą technologii wzmocnionej 
ekstrakcji. To zapewnia środkowi 
skoncentrowane zdrowotne 
właściwośc. 
Kod: 23403, 50 g

Hair Growth Activator Tonic 

At the heart of this remedy there 
is a rich bouquet of Tibetan Herbal 
Extracts, retrieved by means of the 
supercritical extraction technology. 
This provides distinctly concen-
trated beneficial properties. 
Code: 23403, 50 g

3. Szampon-aktywator 
wzrostu włosów 

Ekstrakt z górskiego imbiru 
poprawia przepływ krwi 
do mieszków włosowych 
i zapobiega wypadaniu 
włosów. 
Kod: 23401, 250 g

Hair Growth Activator 
Shampoo 

Mountain Ginger Extract 
improves blood flow to the 
hair follicles and prevents 
hair loss. 
Code: 23401, 250 g

Bazę środków Bio Rehab stanową ekstrakty 
z imbiru, który posiada wyraźne właściwości 
stymulujące skórę głowy. Dlatego stosując te 
produkty, możesz poczuć przyjemne ciepło i 
delikatne szczypanie.

klatka

1

2

3

4 5

6

Wzmocnienie 
i nawilżenie

Strenthening  
and Toning
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6. Odżywczy szampon 
z korzeniem imbiru

Naturalny żeń szeń  
nasycając włoski 
kompleksem witamin i 
mikroelementów przywraca 
ich naturalne piękno i siłę. 
Kod: 20102, 450 ml

Ginseng Shampoo

Natural Ginseng, 
saturating hair  
with vitamins and 
minerals, restores its 
natural beauty and 
strength. 
Code: 20102, 450 ml

7. Szampon 
odmładzający  
z ekstraktem  
z trawy Show Wu 

Kod: 20108, 220 g

Shou Wu Hair 
Rejuvenating 
Shampoo 

Code: 20108, 220 g

8. Odmładzający 
balsam do włosów 
z ekstraktem  
z trawy Show Wu 

Kod: 20110, 220 g

Shou Wu Hair 
Rejuvenating 
Balm 

Code: 20110, 220 g

9. Balsam do włosów 
wzmacniający 
cebulki  
z ekstraktem  
z grzyba ganodermy

Kod: 20109, 220 g

Ling Zhi Hair 
Strengthening 
Balm

Code: 20109, 220 g

Shou Wu w tłumaczeniu z 
chińskiego oznacza zapobiega-
jący siwieniu. Już wiele wieków 
pozostaje w Chinach najbardziej 
popularnym środkiem przeciwko 
siwieniu.
Ganoderma – tłumaczy się jako 
„zioło nieśmiertelników”. Przy-
spiesza proces syntezy kolagenu 
we włosach, wzmacnia cebulki.

"Shou Wu" is translated from Chinese as "does not 
let go gray." For many centuries in China it has 

remained as the most popular folk  
remedy against gray hair.

"Ling Zhi" is translated as "the grass  
of the  immortal." Accelerates the  

synthesis of collagen in the hair  
pivot and strengthens the roots.

klatka

7
8

9

Aktywacja pigmentacji i wzrostu 
włosów. Do włosów siwiejących

Activation of pigmentation  
and hair growth. For graying hair

Wzmocnienie, ochrona  
przed wypadaniem.  

Do włosów  
osłabionych i rzadkich

Strengthening and hair loss  
protection. For weak and recede hair
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1. Szampon Złoty 
imbir

Stymuluje cebulki 
włosów, chroni włosy, 
zwiększa ich objętość, 
odbudowuje strukturę.
Kod: 21308, 300 ml

Gold Ginger Shampoo

Stimulates the hair 
follicles and protects hair, 
making it voluminous-
looking, while restoring 
its structure.
Code: 21308, 300 ml

2. Balsam do włosów Złoty imbir

Wzmacnia włosy, przyspiesza ich 
wzrost. Poprawia strukturę, zapewnia 
jedwabistość, elastyczność, niweluje 
łupież. 
Kod: 21309, 300 ml

Gold Ginger Balm

Strengthens hair, promotes its 
growth. Improves its structure, 
making it soft and elastic, as well as 
removes dandruff . 
Code: 21309, 300 ml

 Doskonale radzą sobie 
 z przetłuszczeniem 
 u nasady włosów

 Zwalczają suche końcówki

 Niwelują matowość 
 i łamliwość

 Zapobiegają powstawaniu 
 łupieżu

 Control the high fat 
 content in the hair roots

 Get rid of the dryness 
 of the hair tips

 Prevent dull, brittle hair

 Prevent dandruff 

Kosmetyki Złoty imbir w 15% 
składają się z imbiru, który nasyca 
włosy i skórę w ponad czterysta 
leczniczych związków.
"Golden Ginger" products consist 
of Ginger by 15%, which nourishes 
the hair and scalp with more than 
400 useful compounds.

klatka

1

2
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PREMIERA ZDROWIA I ENERGII

HEALTH AN ENERGY  
  FIRST PERFORMANCE

Twoje włosy koniecznie powinny lśnić pięknem i zdrowiem? Zatem potrzebujesz 

środków Master Herb stworzonych na bazie wyjątkowej chińskiej terapii ziołowej

Should your hair certainly glow with beauty and health? So, you need "Master 

Herb" products on the basis of a unique recipe of the Chinese Herbal Medicine.

Odbudowują pigmentację

Hamują proces wypadania włosów.

Zapewniają zdrowy zadbany wygląd

  Restore pigmentation

  Stop the process of hair loss

  Grant with healthy and conditioned looks

3. Szampon przeciwko 
siwieniu 

Stymuluje produkcję  
melatoniny, sprzyja przy- 
wróceniu or wytworzeniu 
naturalnego pigmentu, 
odbudowują strukturę 
wewnętrznych i zewnętrz-
nych warstw włosa.
Kod: 21315, 420 ml

Anti Gray Hair Shampoo

Stimulates the production 
of Melanin, the recovery 
of the natural pigment, 
recreates the structure  
of the outer and inner  
hair layers.
Code: 21315, 420 ml

5. Szampon przeciwko 
łysieniu 

Wzmacnia przepływ krwi w 
obszarze łysienia. Wz-
macnia mieszki włosowe, 
odbudowuje uszkodzoną 
strukturę włosa. 
Kod: 21310, 420 ml

Anti Hair Loss Shampoo

Increases blood flow in 
the hearth of baldness. 
Strengthens the roots, 
repairs the damaged hair 
cuticle. 
Code: 21310, 420 ml

4. Krem-balsam do 
zniszczonych włosów

Nasyca włosy 
składnikami 
odżywczymi 
i witaminami, 
posiada właściwości 
regeneracyjne i 
nawilżające. 
Kod: 21316, 500 g

Damaged Hair  
Treatment Cream Balm 

Enriches hair with  
nutrients and vitamins,  
has a pronounced 
regenerating and 
moisturizing effect. 
Code: 21316, 500 g

6. Krem-balsam przeciwko 
łysieniu 

Stymuluje podział komórek, 
aktywuje pracę krwionośnych i 
limfatycznych naczyń. Usprawnia 
międzykomórkowe procesy 
metaboliczne.
Kod: 21311, 500 g

Anti Hair Loss Treatment  
Cream Balm 

Promotes cell division, stimulates 
the activity of the blood and 
lymphatic vessels. Restores 
intracellular metabolic processes.
Code: 21311, 500 g

Według rece
p

tu
r m

edycyny wsch
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1. Szampon z ekstraktem 
z aloesu

Doskonała delikatna pielęgna-
cja włosów słabych i cienkich. 
Zapewnia puszystość i blask. 
Kod: 20117, 200 g
Aloe Volume Up Shampoo

Excellent and delicate care 
for the weak and thin hair. 
Grants it with splendid 
voluminous looks and radiance. 
Code: 20117, 200 g

2. Balsam do włosów 
z ekstraktem z aloesu

Nasyca włosy wilgocią i niezbędnymi 
elementami odżywczymi, wzmacnia, 
zapewnia objętość.
Kod: 20116, 460 ml
Aloe Glossy Volume Balm

Saturates the hair with moisture 
and essential nutrients, 
strengthens, making it 
pronouncedly volume-looking.
Code: 20116, 460 ml

Usuwa 
oznaki 

awitaminozy

 Przywracają 
 siły witalne

 Odżywiają od nasady 
 aż po same końce

 Zapewniają objętość

Eliminates 
the vitamin 

defi ciency signs

 Restore vitality

 Nourish directly 
 from the root up 
 to the hair tip

 Make hair 
 voluminous-looking 

3. Szampon odbudowujący 
przeciwko łamliwości 
Owocowa energia

Owocowe ekstrakty skutecznie 
wzmacniają włosy, nadają im 
aksamitny blask i elastyczność. 
Aktywne składniki łatwo usuwają 
łupież.  
Kod: 20118, 200 ml

Fruit Energy Recovery 
Shampoo

Fruit Extracts eff ectively 
strengthen hair, promoting 
glossy shine and elasticity. 
The active components can 
easily fi ght dandruff .  
Code: 20118, 200 ml

PREMIERA JEDWABISTOŚCI I GŁADKOŚCI

SOFTNESS AND SILKINESS
     FIRST PERFORMANCE

1

2

3
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profilaktyka

TAM, GDZIE WSZYSTKO 
PRZENIKNIONE JEST
MOCĄ, SĄ ZBIERANE 
LECZNICZE ROŚLINY 
DO LINII ALTAI

ZDROWIE ZAPEWNIONE PRZEZ NATURĘ!
NATURE-GRANTED HEALTH

TAM, GDZIE WSZYSTKO 
PRZENIKNIONE JEST
MOCĄ, SĄ ZBIERANE 
LECZNICZE ROŚLINY 
DO LINII ALTAI

WYBÓR 

   WIDZÓW

Plaster do stóp detoksykacyjny

Usuwa toksyny z organizmu, stymuluje 
przywracanie prawidłowych funkcji organizmu. 
Kod: 41314, 2 szt.

Feet Detoxifying Plaster

Excretes toxic substance out of the body and 
stimulates the organism functioning renewal. 
Code: 41314, 2 pcs.

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU: PRZYKLEJAĆ NA STOPY. 
CÍLENÁ LÉČBA: NALEPOVAT NA PLOSKY NOHOU A NA PROBLÉMOVÉ ZÓNY

LECZENIE UKIERUNKOWANE: : PRZYKLEJAĆ NA STOPY I OBSZARY PROBLEMATYCZNE. 
THE DIRECTED TREATMENT: STICK TO THE FOOT SOLES AND PROBLEM-PRONE AREAS

Ziołowy żel do nóg Slawiton

Kod: 43103, 125 ml

Slaviton Foot Phyto Gel

Code: 43103, 125 ml

Żeń szeń, aloe vera, rumianek 

apteczny, melisa, trawa cytrynowa

Ginseng, Aloe Vera, 

Matricaria Chamomilla, 

Melissa, Cymbopogon Citratus

  Usuwa zmęczenie 
      i obrzęki nóg

  Przywraca nogom i lekkość

  Reduces feet fatigue 
     and swelling

  Revives feet lightness
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Ziołowy plaster do ciała 
Wutong 

Skład: żywica sosny zwyczaj-
nej, lanonina, wazelina, tlenek 
cynku, olejek z cynamonowca 
chińskiego, ekstrakty z efedry, 
eukaliptusa niebieskiego, 
korzeń dzięgiela, korzeń 
powojnika chińskiego, olejek 
kamforowy, mentol. 
Kod: 30104, 5 szt.

Wutong Body Phyto Patch 
Composed of: Pinus Sylvestris 
Resin, Lanolin, Petroleum  
Butter, Zinc Oxide, 
Cinnamomum Cassia Essential 
Oil, Common Ephedra Extract, 
Eucalyptus Globulus Extract, 
Angelica Sinensis Root Extract, 
Carthamus Tinctorius Root 
Extract, Camphor and Menthol.
Code: 30104, 5 pcs.

Ziołowy plaster do ciała Jian Kang 

Skład: żywica sosny zwyczajnej, lanonina, wazelina, tlenek cynku, ekstrak-
ty z efedryny, korzeń imbiru, korzeń dzięgiela, babki, olejek z cynamo-
nowca chińskiego, olejek kamforowy, mentol. 
Kod: 30103, 5 szt.

Jian Kang Body Phyto Patch 
Composed of: Pinus Sylvestris Resin, Lanolin, Petroleum Butter,  Zinc Oxide, 
Common Ephedra Extract, Ginger Root Extract  Angelica Sinensis Root Extract, 
Plantago lanceolata Extract,  Cinnamomum Cassia Essential Oil, Camphor and 
Menthol.
Code: 30103, 5 pcs.

Według recep
tu

r m
edycyny wsch

o
d

n
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SEKRETY 
UZDROWICIELI 
CHIN
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profilaktyka

Ziołowy plaster do ciała Dong Feng

Skład: olejek eteryczny cynamonowca chińskie-
go, ekstrakty z łodygi przęśli dwukłosowej, 
korzeń dzięgiela chińskiego, korzeń powojnika 
chińskiego, olejek krokosza barwierskiego, oliba-
num, żywica mirry, borneol, mentol.
Kod: 30119, 4 szt.

Dong Feng Phyto Patch
Composed of: Cinnamomum Cassia Essential Oil, 
Common Ephedra Stem Extract, Angelica Sinensis 
Root Extract, Clematis Vitalba Root Extract, Carthamus 
Tinctorius Oil, Frankincense Oil, Myrrh Resin, Borneol 
and Menthol.
Code: 30119, 4 pcs.

Ziołowy plaster do ciała Tie Gao
Skład: ekstrakt z łodygi przęśli dwukłosowej, 
żywica pistacji kleistej, ekstrakt z korzenia im-
biru, olibanum, ekstrakt z dzięgiela chińskiego, 
wawrzyn, kurkuma, pieprz, ekstrakt z korzenia 
wawrzynu kamforowego, mentol.
Kod: 30113, 2 szt.

Tie Gao Phyto Patch
Composed of: Common Ephedra Stem Extract, 
Pistacia Lentiscu Resin, Ginger Root Extract, 
Frankincense Oil, Angelica Sinensis Root Extracts, 
Laurus Extract, Curcuma Extract, Pepper, 
Camphor Laurus Bark Extract and Menthol.
Code: 30113, 2 pcs.

Ziołowy plaster do ciała Zhui Feng

Skład: ekstrakt z dzięgiela, kory białej wierzby, kro-
kosza barwierskiego, olibanum, żywica mirry, ekstrakt 
z papryczki kayen, olejek eteryczny cynamonowca 
chińskiego, borneol, olejek kamforowy, mentol.
Kod: 30114, 4 szt.

Zhui Feng Phyto Patch
Composed of: Angelica Sinensis Extract, White 
Willow Bark Extract, Carthamus Tinctorius Extract, 
Frankincense Oil, Myrrh Resin, Capsicum Annuum 
Extract, Cinnamomum Cassia Essential Oil, Borneol, 
Camphor and Menthol.
Code: 30114, 4 pcs.

THE SECRETS
OF CHINESE HEALERS
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ENERGIA ZIÓŁ
HERBAL ENERGY

Ekskluzywna ziołowa powłoczka z roślinnymi  
włóknami i ekstraktami z ziół zapewnia:

 Wysoki stopień ochrony przed 
mikroorganizmami

 Dodatkową stymulację biologicznie 
aktywnych punktów

Exclusive phyto membrane with herbal fibers 
and herbal extracts:

 A high degree of protection from 
microorganisms;

 Additional stimulating of bioactive points.

DLA ZDROWIA I DOBREGO 
SAMOPOCZUCIA

FOR HEALTH AND  
SELF-DIAGNOSTIC CHECK
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profilaktyka

Aloe Vera

Korzeń piwonii

Dzięgiel  
chiński

Mięta  
pieprzowa

Liście  
kurkumy

Nasiona  
seler nicy

  Aloe Vera

  Paeonia Root

  Angelica  
  Sinensis

  Peppermint

  Curcuma  
  Leaves

  Cnidium  
  Monnier Seeds

1

2

3

1. Wkładki higieniczne 
Energia ziół na co dzień 

Kod: 61901, 20 szt.

Herbal Energy Daily  
Panty Liners 

Code: 61901, 20 pcs.

2. Podpaski Energia ziół

Kod: 61902, 8 szt.
Herbal Energy Daytime 
Hygiene Phyto Pads

Code: 61902, 8 pcs.

3. Podpaski na noc  
Energia ziół

Kod: 61903, 8 szt.

Herbal Energy Nighttime 
Hygiene Phyto Pads

Code: 61903, 8 pcs.
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1. Ziołowe wkładki  
higieniczne  
Nefrytowa świeżość

Kod: 61905, 20 szt.
 

2. Wkładki higieniczne  
z ekstraktem z aloesu 
Nefrytowa świeżość 

Kod: 61911, 20 szt.
 

3. Ziołowe wkładki 
higieniczne z mentolem 
Nefrytowa świeżość

Kod: 61909, 20 szt.
 

4. Ziołowe podpaski  
Nefrytowa świeżość  
na dzień

Kod: 61906, 10 szt.
 

5. Ziołowe podpaski 
Nefrytowa świeżość 
na noc

Kod: 61907, 10 szt.
 

6. Supercienkie ziołowe 
wkładki higieniczne 
Nefrytowa świeżość

Kod: 61908, 18 szt.
 

7. Supercienkie  
higieniczne wkładki  
ziołowe z mentolem 
Nefrytowa świeżość

Kod: 61910, 18 szt.

Nephritic Freshness  
Panty Liners  
with Herbal Extract

Code: 61905, 20 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Panty Liners  
with Aloe Extract

Code: 61911, 20 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Panty Liners with Mint  
and Herbal Extract

Code: 61909, 20 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Daytime Sanitary Pads  
with Herbal Extract

Code: 61906, 10 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Nighttime Sanitary Pads  
with Herbal Extract

Code: 61907, 10 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Ultrathin Panty Liners  
with Herbal Extract

Code: 61908, 18 pcs.
 

Nephritic Freshness  
Ultrathin Panty Liners  
with Mint and  
Herbal Extract

Code: 61910, 18 pcs.

NEFRYTOWA   
  ŚWIEŻOŚĆ

NEPHRITIC FRESHNESS

 Odpowiedni poziom pH

 Zdrowa mikroflora

 Normal pH

 Healthy microflora

OPATENTOWANE 
ZIOŁOWE KOMPOZYCJE:

PATENTED PHYTO 
COMPOSITION:
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profilaktyka

Lekki żel do delikatnej pielęgnacji 

Delikatnie oczyszcza i zmiękcza skórę, 
daje lekki przyjemny zapach 
i długotrwałe uczucie świeżości. 
Idealny do codziennej pielęgnacji.
Kod: 63104, 360 ml

Soft Gel For Delicate Care 

Gently cleanses and softens the skin, 
giving a delicate fl avour and a pleasant 
feeling of freshness for a long time. 
Suitable for continuous use.
Code: 63104, 360 ml

 Zapewnia poczucie nieskazitelnej czystości i świeżości

 Zapobiega suchości, pozostawiając uczucie komfortu

 Idealny dla higieny intymnej zarówno dla kobiet 

 jak i mężczyzn

 Provides a sense of pristine purity and freshness

 Prevents the development of dryness, creating 

 a sense of comfort

 Perfect for intimate care for both women and men

HARMONIA NATURALNYCH SKŁADNIKÓW:

aloes, szałwia, żeń szeń, rumianek, melisa, 

pantogematogen, kwas mlekowy

THE HARMONY OF THE NATURAL 

COMPOSITION: Aloe, Salvia Leaf, Ginseng, 

Chamomile, Melissa, Pantogematogen, Lactic Acid

NIE ZAWIERA MYDŁA, 

ODPOWIEDNI POZIOM PH

IT DOES NOT CONTAIN 

SOAP; PH-BALANCED

SEKRET TWOJEGO 

 DOSKONAŁEGO 

SAMOPOCZUCIA!

THE SECRET OF YOUR 

       PERFECT MOOD!

SEKRET TWOJEGO 

 DOSKONAŁEGO 

SAMOPOCZUCIA!

THE SECRET OF YOUR 

       PERFECT MOOD!
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Green Fresh Eau de Perfum

Light and sparkling fragrance, weaved  
of a bouquet of exotic flowers and 
spices, Bulgarian Rose and fresh 
oceanic air. 
Code: 70107, 30 ml

For the Radiant 
Beauty

Dla  
   olśniewającego   
  piękna...

Woda perfumowana Green Fresh

Jasny i iskrzący aromat, utkany 
z bukietu egzotycznych kwiatów 
i przypraw oraz z bułgarskiej róży  
i czystego oceanicznego powietrza. 
Kod: 70107, 30 ml



Młodzieńczy 
blask

Effulgent Radiance of Youth

www.tiande.eu

Wasz konsultant/Your Consultant:


