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BUDOWA SKÓRY 



 



    SKÓRA NORMALNA 

• Aloe vera - ma działanie kojąco-gojące i bakteriobójcze, 
stosowany jest przy trądziku pospolitym, poparzeniach, 
grzybicach oraz przy łysieniu. Aloes jest silnym 
antyoksydantem, zawiera wit. A,C,E oraz minerały 
(chrom, magnez, potas, wapń), enzymy oraz 
polisacharydy, które wpływają na odbudowę kolagenu. 
Aloes wspomaga skórę po głębokich zabiegach 
kosmetycznych, zasusza krosty bez pozostawiania blizn, 
doskonale nawilża.    



 



    SKÓRA WRAŻLIWA 

• Działanie Aloesu wzbogacone ziołowym wyciągiem         
z Oczaru i Migdałowca. 

• OCZAR - dzięki zawartości garbników i flawonoidów ma 
działanie ujędrniające i antyzapalne. Przyśpiesza 
regenerację skóry, gojenie mikroran oraz łagodzi 
podrażnienia.  

• MIGDAŁ - bogaty w wit. E i wit. z grupy B, białka          
i minerały. Doskonale nawilża i wzmacnia skórę, włosy    
i paznokcie.     



 



    SKÓRA - PROBLEMATYCZNA 

• Na bazie oleju i ekstraktu z oliwek i oczywiście            
jak cała seria 20,30,40…., z wyciągiem z aloesu. 

• Oliwki - są bogate w NNKT, o strukturze podobnej lub 
zbliżonej do tłuszczu występującego w skórze ludzkiej. 
Wyciąg z oliwek stymuluje produkcję kolagenu, zawiera 
witaminy A,D,E,K. Jest doskonałym przeciwutleniaczem. 

  Idealny do skóry suchej lub słabo ukrwionej. 

   Zawiera fenole, które są naturalną ochroną przed 
wolnymi rodnikami i promieniowaniem słonecznym 

 Zmiękcza skórę. 

  

 



 



• SKÓRA 20+ - wyciąg z aloesu ma działanie nawilżające, 
antybakteryjne i regenerujące.  

• SKÓRA 30+ - krem na noc zagęszcza skórę, reguluje 
produkcję melaniny, nawilża, łagodzi podrażnienia, 
wygładza. Zawiera kwas hialuronowy, algi i aloes.  

• Krem z proteinami jedwabiu - zawiera aminokwasy, 
które są składnikiem NMF (naturalny czynnik 
nawilżający), który występuje w warstwie rogowej skóry   
i ma wpływ na jej elastyczność i nawilżenie.   



 



    SKÓRA WOKÓŁ OCZU  

• Formuła kremów zawiera lifftingujący kompleks na 
osnowie biozłota i fitoestrogeny wpływające na 
zmniejszenie zmarszczek mimicznych.  

• BIOZŁOTO - normalizuje pracę układu limfatycznego 
przez co zmniejsza obrzęki wokół oczu. Jest czynne na 
poziomie komórkowym, wykazuje właściwości 
intensywnie nawilżające, regenerujące i odżywcze.  



 



 



    SERIA ZHENFEI - 35+ 

• Oparta na ekstrakcie z białego lotosu - odmładzanie       
i odnowa komórek. 

• Wyciąg z avocado - odżywia i regeneruje. 

• Bioflawonoidy - utrzymują skórę w zdrowiu                
i o dobrym, młodym wyglądzie. 

• Aminokwasy - stymulują syntezę kolagenu                  
i elastyny. 

• Małocząsteczkowy kwas hialuronowy - wypełnia 
przestrzenie międzykomórkowe, wiąże do 200 cząsteczek 
wody zapewniając pełne nawilżenie, elastyczność           
i właściwy tonus skóry. 



 



    COLLAGEN  ACTIVE - 35+ 

• Drobnokrystaliczny collagen - ma działanie silnie 
nawilżające i podciągające. 

• Krem lifftingujący z krystalicznym collagenem       
- poprawia turgor skóry, niweluje zmarszczki mimiczne, 
aktywizuje procesy regeneracji na poziomie 
komórkowym. 

• Ujędrniający krem do poprawienia owalu i na 
szyję - daje efekt liftingu, stymuluje syntezę collagenu    
i elastyny w skórze, przyczyniając się do zwiększenia jej 
elastyczności gęstości. 

• Krem zdrowe naczynia - zmniejsza napięcie naczyń 
krwionośnych oraz likwiduje podrażnienia skóry skłonnej 
do kruchych naczyń krwionośnych.  



 



    Lifftingujący krem do podkreślenia konturu oczu    
- zawiera BHT, lanolinę, kwas hialurynowy i aloe vera. 
Likwiduje worki i cienie pod oczami, efektywnie podciąga 
skórę wokół oczu, zmniejsza obrzęki i spłyca zmarszczki 
mimiczne. Pozwala na podniesienie opadających powiek.  

• Krem żel do profilowania owalu twarzy                     
- dodatek kofeiny przyśpiesza spalanie tłuszczu co pozwala 
zlikwidować podwójny podbródek. 

• Seria oparta na krystalicznym kolagenie                    
- mająca za zadanie zahamować procesy starzenia skóry     
i wpłynąć stymulująco na syntezę kolagenu. 



 



    MASKI - KOLAGEN KRYSTALICZNY 

• Maski kolagenowe - pod oczy i na twarz. 

• Zastosowany mikrokrystaliczny kolagen, ma działanie 
natychmiastowe. Działa przeciwzapalnie, nawilżająco                      
i regenerująco. Do skóry suchej lub przesuszonej, 
zmęczonej i dojrzałej. Używane, jako pierwsza pomoc, 
gdy chodzi o szybki efekt odmłodzenia skóry. 



 



 



    SERIA Z PLACENTĄ 

• Placenta - wyciąg z łożyska owcy, ma najskuteczniejsze 
działanie regeneracyjne, a zawarte w nim witaminy        
i minerały są najlepiej wchłaniane przez skórę. 

• Wyciąg taki jest bogaty w witaminy A,C,E oraz kwas 
foliowy, biotyny i enzymy nadające elastyczność skórze. 

• Pomaga w asymilacji tlenu, odmładza, wygładza 
zmarszczki, poprawia jędrność, elastyczność oraz koloryt 
skóry. 

• Zalecany do skóry suchej, zwiotczałej. Doskonale 
pomaga przy poparzeniach i na blizny.  



 



 



    ZIOŁA TYBETAŃSKIE 

• Krem na noc i na dzień - o działaniu silnie 
nawilżającym, odżywczym i zabezpieczającym 
równowagę fizjologiczną w skórze. 

• Zawierają aktywne enzymy roślinne, łagodząco 
działający pantenol, kwas hialuronowy, ekstrakt aloesu, 
wodę źródlaną. 

• Wersja o efekcie matującym - zawiera wyciąg             
z jaśminu - nie zawiera syntetycznych związków           
o działaniu matującym. 

• Nawilżające mleczko - naturalne komponenty z ziół 
tybetańskich, głęboko wnikają w skórę, szybko               
i efektywnie ją oczyszczają, nawilżają i odżywiają. 
Usuwa szorstkość i suchość, dzięki zawartości kwiatu 
lotosu, wody źródlanej, imbiru i żeń-szenia. Idealne do 
skóry suchej, cienkiej i wrażliwej.  

 



 



 



    ZIELONA HERBATA 

• Jeden z silniejszych antyoksydantów, który opóźnia 
procesy starzenia, nawilża, ujędrnia, łagodzi 
podrażnienia i stany zapalne. Zmniejsza obrzęki.           
O właściwościach zielonej herbaty decydują polifenole, 
składniki mineralne: potas, krzem oraz witaminy z grupy 
B,A,C,E i K. 

• Seria z zieloną herbatą - na bazie wody z gorących 
źródeł jest zalecana do pielęgnacji skóry tłustej              
i mieszanej, gdyż ten drogocenny na wiele sposobów 
ekstrakt, ma wpływ na wyraźne ograniczenia produkcji 
tłuszczu w skórze, tak twarzy jak i głowy. 



 



    NANOKOREKTOR LIFFTING 

• Dwuskładnikowy preparat, bogaty w aminokwasy, 
kolagen mikrokrystaliczny, biotyny i kwas hialuronowy, 
mający za zadanie przygotować skórę w miejscach 
powstałych zmarszczek do uzyskania efektu 
podciągania. 

• Przywraca naturalny owal twarzy, pozwala pozbyć się 
obrzęków zmęczeniowych pod oczami i wyraźnie daje 
efekt liftingu. 



 



    NANOKOREKTOR BOTOX 

• Dwuskładnikowy preparat ze sproszkowanym jadem 
żmii do uzyskania efektu zniwelowania zmarszczek. 
Dochodzi do tego poprzez rozluźnienie mięśni 
powodujących lub wywołujących mimowolny skurcz 
dający w efekcie, defekt skóry w postaci zmarszczek 
charakterystycznych dla tego, jak mówimy, jak jemy, 
czy tego, jak się zastanawiamy… 

• Wyraźnie redukuje zmarszczki przy zachowaniu 
naturalnej mimiki twarzy. 

• Jest bezinwazyjną formą walki ze zmarszczkami        
i stanowi alternatywę dla zastrzyków z jadem 
kiełbasianym. 



 



 



     SERIA ACNE - PRZECIWTRĄDZIKOWA 

• Fitokorektor - uspokaja, zapobiega, zatrzymuje objawy 
acne, reguluje produkcję tłuszczu, zapobiega tworzeniu 
blizn potrądzikowych, daje mocny efekt antyoksydacyjny 
oraz podwyższa odporność skóry. 

• Krem od zaskórniaków i blizn potrądzikowych        
- zawiera zmikronizowaną perłę naturalną która, 
aktywnie odżywia, chroni antybakteryjnie i reguluje 
gospodarkę lipidową. 

• Mieszanki roślin takich jak: szałwia, rumianek, szafran, 
chryzantema chińska, olej herbaciany - unikatowy, 
naturalny o działaniu przeciw grzybiczym                        
i bakteriobójczym. 

• Tonik przeciwzapalny - zawiera sok aloesowy, 
cykorię, rumianek, szybko likwiduje zapalne wykwity       
i obrzęki.   



 



     PEELINGI ENZYMATYCZNE 

• Oparte na AHA, BHA i PHA, czyli na hydroksykwasach, 
złuszczających skórę. Ich działanie polega na odnowie komórkowej 
skóry, poprzez usunięcie zbędnych, zrogowaciałych komórek, dzięki 
czemu poprawia się struktura i koloryt skóry. Są pomocne               
w przypadkach przebarwień i blizn potrądzikowych. Spłycają 
zmarszczki, poprawiają elastyczność skóry i polepszają wchłanialność  
kremów. Kwasy AHA występują w przyrodzie - trzcina cukrowa, 
mleko, owoce. Są rozpuszczalne w wodzie więc ich działanie jest 
napowierzchniowe, nie przenikają w głąb naskórka. 

• Kwasy BHA - rozpuszczają się w tłuszczach więc przebijają się 
przez sebum, dzięki czemu mogą swobodnie oczyszczać pory skóry. 
W kosmetykach TianDe są zastosowane tylko salicylany, których 
naturalnym źródłem jest np. czarna porzeczka. Nie należy się ich 
obawiać. Są np. stosowane w maściach dla łuszczyków. Skutecznie 
odblokowują  pory, co zapobiega tworzeniu się wyprysków, są 
pomocne w pielęgnacji skóry trądzikowej. Kwas salicylowy jest 
spokrewniony z aspiryną i tak jak ona ma właściwości 
przeciwzapalne. 



 



     ŻELE MYJĄCE 

• Żele do mycia twarzy i ciała - nie zawierają mydła      
w składzie, dzięki temu nie zmienia się nasze ph skóry     
- nie ma wysuszania, ściągania. 

• Zawierają naturalne detergenty zmywające pochodzenia 
roślinnego. 

• Żel z zielonej herbaty - zawiera wodę źródlaną, 
chlorofil i zestaw aktywnych ziół, które delikatnie 
zmywają i pielęgnują skórę. 

• Żel antybakteryjny - doskonale reguluje gospodarkę 
wodno-tłuszczową, zabezpiecza antybakteryjnie              
i poprawia metabolizm, dzięki zawartości esencji roślin 
górskich. 

• Srebro - zabezpiecza antygrzybiczo, bo działa jak 
naturalny antybiotyk, przyśpieszając gojenie ognisk 
zapalnych skóry z acne. 



 



     MASKI PROSZKOWE 

• Maska z perłą - naturalny perłowy puder z biologicznie czynnymi 
solami, 18 aminokwasów i 18 mikroelementów. Działa 
przeciwzmarszczkowo, likwiduje przebarwienia i zmiany 
pigmentacyjne, przywraca elastyczność i zdrowy wygląd skóry.     
Do cery zniszczonej, dojrzałej z przebarwieniami, raczej suchej    
15-20 min. 2 razy w tyg.  

• Maska z zieloną herbata - działanie antyoksydacyjne, 
modelujące, na twarz i szyję. Ekstrakt z zielonej herbaty rozprawia 
się z wolnymi rodnikami, wzmacnia kapilary i likwiduje przekrwienie 
skóry, uspakaja i niweluje skutki stresu, tzw. napięcie 
powierzchniowe skóry. Zawiera ponadto wodorosty i algi, kwas 
hialuronowy i kwas cytrynowy. Zalecana do cery naczyniowej. 

• Maska z kiełkami pszenicy - maska modelująca do twarzy, szyi       
i rąk. Silnie nawilża i odżywia. Wyciąg z kiełków wzmacnia ścianki 
komórek i szybko regeneruje skórę zniszczoną. Ma w składzie 
mączkę z zarodków pszenicy, kwas hialuronowy i kwas cytrynowy 
15-20 min, 2 razy w tygodniu. Zaleca się stosować przez 4-6 
tygodni. 

 

 



     MASKI Z PLACENTĄ  

• Placenta - w kosmetykach TianDe, jest wyciągiem z łożyska owcy. 
Genotyp komórek owcy, jest bardzo zbliżony do genotypu komórki 
ludzkiej. 

• Naturalny wyciąg z placenty ma najskuteczniejsze działanie 
regenerujące, a witaminy zawarte w nim i minerały najlepiej są 
wchłaniane przez skórę ludzką. 

• Wyciąg jest bogaty w tzw. witaminy młodości oraz w kwas foliowy, 
biotyny i enzymy nadające skórze elastyczność. 

• Jest wysoko odżywczym źródłem wielu komponentów i składników 
doskonale przyswajanych przez naszą skórę. Odmładza, wygładza 
zmarszczki, poprawia jędrność, elastyczność i koloryt skóry. 

• Przy skórze suchej placenta łagodzi uczucie napięcia i ściągania oraz 
przeciwdziała wiotczeniu.  

• Doskonale pomaga przy oparzeniach i na blizny. 

• Kwas foliowy - jest witaminą z grupy B. Reguluje wzrost                  
i funkcjonowanie komórek, chroni przed zmianami nowotworowymi 
na skórze oraz ma wpływ na odbudowę komórek. 



 



    MASKA NA BAZIE PERŁY NATURALNEJ 

• Wyciąg jest bogaty w aminokwasy, które doskonale 
odżywiają skórę i spowalniają procesy starzenia, działają 
nawilżająco i reminalizująco wzmacniając skórę. 

• Masa perłowa - ma zdolności pochłaniania UV, 
rozjaśnia i wygładza blizny, łagodzi objawy trądziku, 
korzystnie wpływa na strukturę kolagenu. 

• Dzięki zawartości mikroelementów i aminokwasów 
przyśpiesza regenerację tkanki skórnej. 



 



   MASKI TYPU PEEL-OFF 

• Aloesowa - lekko odbarwia skórę mającą 
przebarwienia, głęboko oczyszcza, zamyka pory             
i odtoksycznia. Przywraca skórze naturalne ph i świeży 
wygląd. Nakładamy na 20-30 minut, do czasu 
wyschnięcia. Zawiera ekstrakt aloe vera, zieloną 
herbatę w postaci oleju, kwas askorbinowy i cytrynowy. 

• Z wyciągiem placenty - mocne działanie 
regenerujące, odbarwiające plamy pigmentowe              
i wygładzające zmiany po bliznach. Do cery dojrzałej,   
ze zmianami potrądzikowymi. Świetnie modeluje              
i podciąga. 



 



    MASKI DLA LENIWYCH NA NOC 

• Nieszpułka - mocno odżywia, nawilża, stymuluje 
procesy syntezy kolagenu, świetnie tonizuje, lekko 
ściąga, ma wpływ na wzmocnienie włókien 
kolagenowych, zwiększa elastyczność i działa 
przeciwzmarszczkowo. 

• Winogrono - najskuteczniejszy antyutleniacz wśród 
owoców, działa przeciwzmarszczkowo, antystarzeniowo, 
ściągająco i tonizująco. Zalecany do skóry naczyniowej   
z tendencją do zaczerwień i czerwonych wykwitów.  



 



    MASKI DLA LENIWYCH NA NOC 

• Pomidor - doskonale nawilża, ma działanie 
przeciwutleniające i ma wpływ na produkcję melaniny, 
przez co zapobiega bielactwu. Pozwala odzyskać energię 
skórze, zalecana do skóry cienkiej, delikatnej i wrażliwej. 

• Borówka - daje efekt lekko matujący, doskonale 
nawilża, odżywia, ściąga pory i spowalnia procesy 
starzenia dzięki dużej zawartości bioflawonoidów. Pięknie 
odświeża i napina. Zalecana do skóry tłustej i mieszanej. 



 



    MASKI DUAL SYSTEM                                              
Są to maski typu mulasz - dwustopniowe z biozłotem, 
który służy za aktywator składników naturalnych 
zawartych w różnych rodzajach masek. 

• Biozłoto - aminokwasy pochodzenia roślinnego, które 
stymulują procesy mikrokrążenia, a tym samym 
powoduje, że skóra nabiera blasku, zdrowego i młodego 
wyglądu, bez zasinień i obrzęków pod oczami. 

• Złoto biologiczne - jest czynne na poziomie 
komórkowym, wykazuje właściwości intensywnie 
nawilżające i odżywcze. Regeneruje i wygładza skórę.  



 



     RODZAJE MASEK MATERIAŁOWYCH 

• Owocowa - zawiera kwasy owocowe, które mają działanie głęboko 
oczyszczające, na zasadzie peelingu. Ma też działanie odmładzające poprzez 
utrzymanie optymalnego nawilżenia oraz działanie stymulujące syntezę 
kolagenu i elastyny. 

• Placenta i kolagen - silna regeneracja skóry zniszczonej i dojrzałej. 

• Placenta, kolagen i kawior czerwony - ma działanie antystresowe         
i znacznie poprawia elastyczność skóry. Odżywia skórę w minerały, stymuluje 
odnowę komórkową dzięki zawartości kawioru, który jest źródłem NNKT. 
Kwasy te mają właściwości przeciwalergiczne, zapobiegają powstawaniu 
stanów zapalnych, hamują utratę wody i opóźniają procesy rogowacenia 
naskórka. 

• Żeń-szeń i kolagen - nawilża, podnosi wydajność układu 
odpornościowego, odmładza, wygładza zmarszczki. Po zastosowaniu 
powstaje efekt miękkiej i delikatnej skóry. 

• Żeń-szeń - stymuluje odnowę naskórka, świetnie tonizuje i przywraca 
równowagę fizjologiczną skóry i zapobiega łysieniu. Zawiera saponiny, dzięki 
czemu ma właściwości odmładzające, ujędrniające i regenerujące. 
Wzmacnia, rewitalizuje, poprawia odporność, usprawnia krążenie i łagodzi 
stres. 



 



     KOMPLEKS  ANTYCELLULITOWY 

• Program do walki z cellulitem oparty na wyciągu z chili        
- kapsaicyna, odpowiada za ostry smak papryki i pomaga               
w zrzuceniu zbędnych kilogramów, zapobiega odkładaniu tłuszczyku, 
gdyż pobudza metabolizm tłuszczu. Ma silne działanie 
rozgrzewające, pobudza krążenie limfy, dzięki czemu usprawnia 
wydalanie produktów końcowych przemiany materii, czyli zapobiega 
odkładaniu się tzw. pomarańczowej skórki. 

• Program antycellulitowy intensywny - 15-20 dni,                         
a podtrzymujący 2-3 razy w tygodniu. 

• Sól z chili - pozwala wydalić toksyny poprzez rozgrzanie poprawia     
i stymuluje procesy fizjologiczne, spalanie tłuszczy i poprawia 
elastyczność skóry. 

• Krem - działanie podobne, a efekt przyśpiesza foliowanie.           
Nie polecać osobom z cerą naczyniową na nogach. 

• Plaster transdermalny - zawiera chili i miętę. Działa od           
30-40 minut. Działanie rozgrzewające utrzymuje się jeszcze przez           
24 godziny od zdjęcia. 

 



 



 



    MASKI NA BIUST I BRZUCH 

• Biust - zarówno maska jak i krem działają ujędrniająco  
i modelująco. Zastosowany tajski kwiat ma wpływ na 
zmianę kształtu piersi. Zaleca się stosować dwa razy     
w tygodniu przez miesiąc. Zbilansowany kompleks 
odżywczych, roślinnych ekstraktów i wodorostów           
z aktywnymi mikroelementami ma działanie wyraźnie 
lifftingujące. 

• Brzuch - algi morskie, collagen, kwas hialuronowy, jako 
naturalne komponenty stymulujące syntezę kolagenu, 
nawilżanie i tonizowanie. Roślinny ekstrakt  z glonami 
nasyca skórę minerałami i proteinami, pobudza krążenie 
limfy i zdejmuje cellulit oraz tłuszcz zalegający na 
brzuchu. Stosować przez dwa tygodnie na oczyszczoną 
skórę przez 15-20 minut. 

 



 



 



    SOLE DO CIAŁA 

• Zielona herbata - zawiera sól morską, ekstrakt             
z zielonej herbaty, morskie wodorosty, enzymy owocowe, 
wodę strukturalną i kwas hialuronowy oraz witaminy    
A,C,E. 

• Brzoskwinia z miodem - ekstrakt z brzoskwini 
przyśpiesza procesy regeneracji skóry, zmiękcza              
i oczyszcza. Ponadto sól ta zawiera wyciąg                    
z rozmarynu, jo-jobę i kwas hialuronowy. 

• Róża - ekstrakt olejku różanego poprawia jakość skóry   
i jej elastyczność, oraz ma świetne działanie 
aromoterapeutyczne.  

• Lawenda - podobny skład i działanie, tylko dodatkowo 
działają tutaj bardzo aktywnie fenole, które podobnie jak 
jo-joba świetnie uszczelniają warstwę rogową skóry, 
zapobiegając jej przesuszaniu.  



 



    BALSAMY  

• Różany balsam do ciała - zawiera proteiny jedwabne, 
zioła chińskie oraz olejek różany o działaniu 
aromoteraupetycznym. Wspaniale nawilża i odświeża. 
Szybko się wchłania i nie zostawia tłustych plam na 
odzieży. Dobrze jest stosować po wcześniejszym 
peelingu solnym również z róży. 

• Oliwkowy - zawiera wyciąg z oliwek, zioła chińskie oraz 
witaminę E. Delikatnie natłuszcza i wspaniale odżywia, 
zmiękcza skórę i pięknie pachnie. Ma postać delikatnego 
mleczka-kremu. 



 



 



 



    KREMY DO RĄK 

• Aloes - mocno regeneruje, lekko natłuszcza i nawilża. 
Zawiera ekstrakt z aloesu, wit. A,E oraz naturalny filtr UV 
- alantoinę i kwas asparginowy. Działa lekko wybielająco 
a dodatek alantoiny sprawia, że dodatkowo łagodzi 
objawy łuszczycy, przyśpiesza gojenie ran i działa 
przeciwzapalnie. Jest to nie toksyczny i nie alergogenny 
związek. 

• Owcze mleko - ma działanie pielęgnacyjno-ochronne 
oraz lekko wybielające plamy starcze. 

• Ganoderma (grzyb lingzhi) - krem ten zawiera 
lecytynę, wosk i naturalny protektor. Likwiduje 
przekrwienia poprzez obniżenie ciśnienia, skutecznie 
likwiduje przebarwienia skóry nadając jej młody wygląd. 

• Placenta - regeneracja, likwidowanie uczucia 
szorstkości, spękań i suchości. Zawiera alantoinę              
i lanolinę. 



 



    SZAMPONY I ODŻYWKI 

• Zioła shou wu - szampon i balsam przeznaczony do 
walki z siwizną. Zioła wpływają na przywrócenie 
pigmentu włosa i mają działanie odmładzające. Zalecane 
do włosów w początkowej fazie siwienia. 

 



    SZAMPON I BALSAM Z GANODERMĄ 

• Ganoderma (grzyb lingzhi) - wzmacnia cebulki 
włosów, stymuluje wzrost, przeciwdziała wypadaniu, 
regeneruje włosy farbowane i zniszczone zabiegami 
upiększającymi. Zapobiega powstawaniu łupieżu. 



 



    SZAMPON I BALSAM Z ŻEŃ-SZENIA 

• Zalecany do włosów zniszczonych. Regeneruje 
uszkodzone włosy, zapobiega wypadaniu, chroni przed 
pojawieniem się łupieżu, działa odżywczo. Nadaje się do 
każdego rodzaju włosów, ale szczególnie do włosów 
zniszczonych, by przywrócić im blask i połysk. 



 



    SZAMPON I BALSAM PRZECIW SIWIENIU 

• Przywraca kolor - wszystkim rodzajom włosów. 
Posiada aktywny system przepływu substancji 
odżywczych i tlenu do mieszka włosowego. Poprawia 
krążenie krwi i metabolizmu oraz stymuluje produkcję 
melaniny, przez co przywraca naturalny pigment włosów 
- zapobiega siwieniu. Po trzech miesiącach stosowania 
efekt staje się widoczny. 

• Seria Master Herb - do włosów siwych. 



 



 
 

    SZAMPON I BALSAM Z IMBIREM 
PRZECIWŁUPIERZOWY  

• Imbir - powstrzymuje nadmierną aktywność gruczołów 
łojowych skóry głowy i likwiduje przyczynę łupieżu. 
Dzięki wyjątkowej technologii, skutecznie przywraca 
strukturę włosa, połysk, zwiększa objętość i sprawia,    
że się dobrze rozczesują. Ponadto imbir uaktywnia mikro 
krążenie w skórze głowy, stymulując cebulki, przez co 
przyśpiesza porost włosów. 

 



 



    SZAMPON I BALSAM ALOE 

• Przeznaczony do włosów matowych, słabych                  
i zniszczonych. Zwiększa objętość, połysk i miękkość.   
Do codziennego użytku. Likwiduje łupież i doskonale 
przedłuża żywot farby na włosach. Aloes przywraca 
równowagę fizjologiczną w skórze głowy. 



 



    PASTY LECZNICZE DO ZĘBÓW 

• Żel mocne zęby - unikalna formuła żelu zawierającego 
ciecz wapienną zmniejsza wrażliwość zębów, skutecznie 
usuwa płytkę nazębną, wybiela i zapobiega próchnicy. 
Wapń uzupełnia rysy na zębach, przywracając zdrowe 
szkliwo. Doskonale odświeża. 

• Żel z naturalną solą z bambusa - skutecznie zwalcza 
choroby dziąseł, wzmacnia zęby, zapobiega osadzaniu 
kamienia nazębnego, chroni przed próchnicą. 
Zbawiennie działa przy zaniku pracy ślinianek, doskonale 
odświeża. Mogą stosować również dzieci. 

• Naturalna perła oceanu - ma działanie wybielające. 
Technologia wybielania oparta jest na zmikronizowanym 
proszku perłowym. Skutecznie usuwa przebarwienia, 
przywracając naturalną biel zębom. 



 



    KRYSTALICZNY, NATURALNY DEZODORANT 

• Składa się w 100% z ałunitu (sól potasowa) - minerału                
skalno-wulkanicznego. Nie zawiera emulgatora, oleju ani 
alkoholu. Jest hypoalergiczny. Wspomaga gojenie ran, nie 
podrażnia i nie upośledza pracy gruczołów potowych. 

• Skutecznie rozkłada bakterie produkujące kwas 
izowalerianowy, odpowiedzialny za przykry zapach. 

• Jest antyseptykiem, dlatego leczy infekcje grzybicze, 
opryszczkę i stany zapalne skóry. 

• Łagodzi obrzęki i swędzenie.  

• Jest niesłychanie wydajny.  

 


