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Roślinne komórki macierzyste mają możliwości ciągłego mnożenia się oraz różnicowania w każdy rodzaj 
komórki roślinnej. Pozwala to roślinie rosnąć przez wiele lat. Dzięki komórkom macierzystym roślina może 
wytworzyć nowe organy takie jak liście, kwiaty czy nasiona. W kosmetykach stosuje się komórki macierzyste 
pozyskiwane z wyselekcjonowanych roślin.

Jabłoń szwajcarska to wielowieczna odmiana jabłoni pochodząca z XVIII wieku. Tę odmianę cechuje 
duża odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a zerwane z niej jabłka można przechowywać o wiele 
dłużej niż innych odmian jabłoni. Dzięki unikalnym żywotnym właściwościom komórki macierzyte jabłoni 
szwajcarskiej zostały wykorzystane w kosmetologii w zabiegach odmładzających.

Unikalne właściwości komórek macierzystych 
zamknięte w naszych produktach anti-aging

Komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej
występują w naszym nowym zabiegu Charmine Rose® do skóry dojrzałej 

Komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej 
(PhytoCellTec Malus Domestica)  
mają zaawansowane działanie anti-aging,  
stymulują procesy odnowy komórkowej.  
Dzięki swoim właściwościom rewitalizującym  
i regenerującym nazywane są „koktajlem młodości” dla skóry.

Stem Cells Care.

CHARMINE ROSE® to polska marka kosmetyków 
profesjonalnych, działająca na rynku europejskim od 1989 r.  
Wszystkie receptury powstają w naszym Laboratorium 
przy ścisłej współpracy technologów i kosmetologów. 
Wykwalifikowana kadra codziennie obserwuje i analizuje 
najnowsze odkrycia oraz trendy kosmetyczne na świecie. 
Dbając o najwyższą jakość naszych produktów współpracujemy 
z najlepszymi na rynku światowym firmami dostarczającymi 
surowce kosmetyczne. 

Prawidłowo dobrana pielęgnacja domowa pozwala utrzymać 
efekt zabiegów gabinetowych i długo cieszyć się piękną  
i zdrową skórą. 

Aby umożliwić klientom salonów kosmetycznych, profesjonalną 
pielęgnację także w domu oddajemy w Państwa ręce katalog 
detaliczny specjalistycznych kosmetyków do twarzy i ciała, 
stworzonych z myślą o pielęgnacji skóry z różnorodnymi 
problemami i dla wszystkich grup wiekowych. Tworzą 
one kompleksowe zestawy kosmetyków do oczyszczania  
i całodobowej pielęgnacji. 

Poproś swoją kosmetyczkę o pomoc w prawidłowym doborze 
produktów do pielęgnacji domowej. 

PODZIAŁ PRODUKTÓW ODPOWIADAJĄCY POSZCZEGÓLNYM PROBLEMOM SKÓRNYM:

PRODUKTY DETALICZNE
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cera naczynkowa

skóra z przebarwieniami

pielęgnacja okolicy oczu
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produkty bazowe do każdego rodzaju cery

cera tłusta, skłonna do trądziku

cera sucha i odwodniona

skóra dojrzała

cera wrażliwa i alergiczna

do stosowania na dzień do stosowania na dzień / noc
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DWA UNIKALNE PREPARATY DO MAKIJAŻU KONDYCJONUJĄCE RZĘSY!

Perfekcyjnie długie rzęsy i idealnie wykonana kreska oraz pielęgnacja rzęs za jednym pociągnięciem  
aplikatora. Preparaty kolorowe zostały opracowane tak, aby wspomagać działanie serum do rzęs  
CharmLash. Obecność olejku rycynowego zapewnia nawilżenie i wspomaga regenerację rzęs.

ODŻYWCZY TUSZ DO RZĘS
CharmLash Mascara

TUSZ DO KRESEK KONDYCJONUJĄCY RZĘSY 
CharmLash Eyeliner

GH0522 – 8,4 ml 87,00 zł  79,00 zł

GH0523 – 8,4 ml 45,00 zł

Ciesz się idealnym makijażem, 
czaruj spojrzeniem i zdrowymi  
rzęsami do nieba!

ODŻYWCZE SERUM DO RZĘS
CharmLash

GH0521 – 1,6 ml 190,00 zł

Serum stymulujące wzrost rzęs. Pielęgnuje  
i sprawia, że rzęsy są dłuższe i gęstsze już  
po 4 tygodniach stosowania. Skuteczna  
i bezpieczna odżywka stymulująca wzrost rzęs. 
Efekty i bezpieczeństwo udowodnione zostało 
wielokrotnymi badaniami aplikacyjnymi.

GH0520 – 3,2 ml 290,00 zł

SUPER EFEKTYBESTSELLER!

ODŻYWCZE SERUM DO BRWI
CharmBrow

GH0525 – 2,2 ml 190,00 zł

Bezpieczne serum odżywcze do pielęgnacji brwi.  
Zawiera wysokie stężenie peptydów i substancji  
stymulujących wzrost włosów brwi. Serum sprawia,  
że brwi stają się wyraźnie grubsze i gęstsze już  
w pierwszym miesiącu, podczas stosowania  
raz dziennie!

GH0524 – 4,2 ml 290,00 zł

SUPER EFEKTYBESTSELLER!

Piękne, gęste i długie rzęsy oraz wyraźne brwi to już nie tylko marzenie, teraz to rzeczywistość!
rezultaty potwierdzone testami aplikacyjnymi

W niezależnych badaniach aplikacyjnych 98,7% osób stwierdziło, że ich rzęsy są zauważalnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze!
CharmLash nie zmienia barwy oka oraz nie powoduje podrażnień.

Po 2 tygodniach – rzęsy i brwi wyraźnie grubsze, łatwiejsza aplikacja tuszu,
Po 4 tygodniach – widoczny efekt dłuższych rzęs i gęstszych brwi,
Po 6 tygodniach – „rzęsy do nieba” i „brwi glamour”!

Składniki aktywne: peptydy, witamina PP, witamina B7, d-pantenol, beta-glukan, polisacharydy, olej sojowy, lecytyna

produkty do rzęs i brwi

produkty do rzęs i brwi

produkty do rzęs i brwi

produkty do rzęs i brwi



KREM ANTYOKSYDACYJNY Z ALGAMI 
ANTI-POLLUTION CREAM

GH0901 - 50 ml 78,00 zł

Zaawansowany krem dostosowany do funkcjonowania skóry w miejskim stresie. Siła 
innowacyjnych składników zmniejsza skutki niekorzystnego wpływu środowiska na 

skórę. Koenzym Q10 odpowiada za pobudzenie naturalnego mechanizmu dotlenienia 
komórek. Zawartość naturalnych wyciągów z alg morskich zapewnia długotrwałe  

i głębokie nawilżenie. Ekstrakt z zielonej herbaty i witaminy C+E wykazują silne  
działanie przeciwutleniające, wspomagają regenerację i ochronę komórek skóry.

Składniki aktywne: 
koenzym Q10, kompleks alg morskich, ekstrakt z zielonej herbaty, witaminy C+E

KREM PRZECIWSŁONECZNY SPF 30 
OMBRELLO SUN CREAM

GH0945 - 50 ml 78,00 zł

Krem z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, idealny również dla wrażliwej skóry.  
Zawiera filtry mineralne, tworzące na powierzchni skóry ochronną warstwę, która 

skutecznie odbija promieniowanie UVA i UVB. Biosacharydy i d-pantenol nawilżają 
i regenerują naskórek, a witaminy C i E chronią komórki skóry przed uszkodzeniami, 

zapobiegając fotostarzeniu. 

Składniki aktywne: 
filtry fizyczne chroniące przed promieniowaniem UVA i UVB

biosacharydy, d-pantenol, witaminy C i E

produkty bazoweB

produkty bazoweB

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GH3506 – 50 ml 149,00  zł 135,00 zł

Krem zawiera filtry fizyczne, które skutecznie odbijają promieniowanie  
UVA i UVB. Nie posiada filtrów chemicznych, ani sztucznych substancji  
zapachowych. Odpowiedni nawet dla skóry wrażliwej.  
Zalecany m.in. po zabiegach inwazyjnych z użyciem kwasów  
Charm Medi® oraz mezoterapii mikroigłowej.

Składniki aktywne:
Rhamnosoft®, d-pantenol, witamina C, witamina E, filtry fizyczne chroniące 
przed promieniowaniem UVA i UVB

KREM PP BLOKER UV

GH3507 – 50 ml 96,00 zł

Połączenie działania kwasów AHA, BHA i PHA oraz retinolu.  
Składniki aktywne kremu, dzięki właściwościom odnawiającym, powodują 
poprawę struktury naskórka, zwężenie ujść mieszków włosowych, redukcję  
zmarszczek oraz wyrównanie kolorytu skóry. Krem polecany na noc.  
Nie stosować u kobiet w ciąży lub planujących ciążę.

Składniki aktywne:
retinol, glukonolakton, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas salicylowy

KREM ODNAWIAJĄCY RETI-A

Od pięknej skóry 
dzielą Cię tylko trzy kroki!

charm medi CHM

charm medi CHM



produkty bazoweB

produkty bazoweB

OCZYSZCZAJĄCY PŁYN MICELARNY 
PURIFYING MICELLAR LOTION

GH0220 – 200 ml 46,00 zł

Dzięki specjalnej recepturze, opartej na micelach, 
delikatnie i skutecznie usuwa makijaż wodoodporny 
oraz inne zanieczyszczenia skóry. Zawarte w składzie 
wyciągi roślinne odświeżają skórę, łagodzą podrażnienia 
i tonizują.

Składniki aktywne:
wyciąg z hamamelisu, wyciąg z szałwii, herbata chińska

MLECZKO Z WYCIĄGIEM Z MALWY CZARNEJ 
MALLOW MILK

GH0202 – 200 ml 46,00 zł

Łagodne mleczko do oczyszczania skóry twarzy i usuwania makijażu, także  
wodoodpornego. Doskonale pielęgnuje okolice oczu, łagodzi podrażnienia, zapewnia 
odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie. Nadaje skórze miękkość i gładkość.

Składniki aktywne:
wyciąg z malwy czarnej

TONIK Z WYCIĄGIEM Z OGÓRECZNIKA LEKARSKIEGO
BORAGE TONIC

GH0102 – 200 ml 48,00 zł  42,00 zł

Łagodzący tonik idealny do każdego typu cery, szczególnie wrażliwej, alergicznej  
i podrażnionej. Wyciąg z ogórecznika działa łagodząco i kojąco na podrażnioną skórę. 

Tonik reguluje ochronną florę bakteryjną oraz przywraca prawidłowe pH naskórka. 
Polecany również do stosowania jako okłady łagodzące na oczy.

Składniki aktywne:
wyciąg z ogórecznika lekarskiego, wyciąg z aloesu,  

olej z drzewa herbacianego

BESTSELLER!

produkty bazowe B

produkty bazowe B

KREM Z WITAMINĄ A 
STABILIZING VITAMIN A CREAM

GH1004 – 50 ml 59,00 zł

Pielęgnacyjny krem idealny do każdego typu skóry. Witamina A reguluje keratynizację 
naskórka, wygładza, wspomaga odbudowę naturalnego płaszcza hydrolipidowego 
skóry. Lekko natłuszcza, nawilża oraz rozświetla skórę.

Składniki aktywne:
witaminy A, E, C, wyciąg z kwiatów róży, wosk pszczeli, olej sojowy

GH0702 – 50 ml 54,00 zł

Aromatyczna, silnie nawilżająca maska odpowiednia dla każdego typu cery  
potrzebującej odświeżenia. Wspomaga odbudowę naturalnego płaszcza  
hydrolipidowego skóry. Regeneruje i odżywia, znakomicie relaksuje oraz przywraca 
naturalny blask.

Składniki aktywne:
wyciąg z mango, wyciąg z kwiatów róży, alantoina

MASKA MELONOWA 
MELON MASK

DELIKATNY PŁYN
DO DEMAKIJAŻU OCZU I UST 

GENTLE EYE & LIP CLEANSER

GH0214 – 75 ml 42,00 zł  34,00 zł

Delikatny, beztłuszczowy preparat szybko i dokładnie usuwa makijaż oczu i ust 
(także wodoodporny). Łagodna formuła łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. 

Może być stosowany przy zagęszczanych lub doczepianych rzęsach metodą 1:1.

Składniki aktywne:
wyciąg z ogórecznika lekarskiego, alantoina, d-pantenol

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY



produkty bazoweB
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OLEJ ZE SŁODKICh MIGDAŁÓW 
SWEET ALMOND OIL

GH2714 - 50 ml 38,00 zł

Organiczny, certyfikowany olej pochodzący z nasion orzechów o wysokiej zawartości 
NNKT, witamin z grupy B i witaminy E. Chroni skórę przed negatywnym wpływem 

środowiska zewnętrznego. Wykazuje działanie zmiękczające, regenerujące, odżywcze 
i ochronne. Jest łagodny dla skóry i hipoalergiczny. Nie powoduje podrażnień, szybko 

się wchłania, nie zatyka porów skóry. Wspomaga łagodzenie stanów zapalnych  
i podrażnień, dlatego może być stosowany wspomagająco przy leczeniu łuszczycy 

i egzemy. Olej ze słodkich migdałów może być stosowany u dzieci i alergików. 

OLEJ JOJOBA 
JOJOBA OIL

GH2713 - 50 ml 78,00 zł

Organiczny, certyfikowany olej o szerokim zastosowaniu, zawierający bogactwo  
składników pielęgnujących i odżywiających skórę. Polecany dla każdego typu cery 
z uwagi na jego dobrą zgodność biologiczną ze skórą ludzką. Może być stosowany 
przy cerze wrażliwej, trądzikowej, dojrzałej, suchej oraz z problemami, np. łuszczycą, 
a także w pielęgnacji skóry dzieci oraz kobiet w ciąży. Zawiera fitosterole, dużo  
witaminy A (wspomaga naturalne funkcjonowanie skóry), witaminę E (przyspiesza 
regenerację skóry i spowalnia jej starzenie się), witaminę F (działa immunostymulująco 
na skórę) oraz skwalen (działa przeciwzapalnie i przeciwwolnorodnikowo). 

NOWOŚĆ

OLEJ TAMANU 
TAMANU OIL

GH2715 - 50 ml 78,00 zł

Organiczny, certyfikowany olej o szerokim zastosowaniu, działa zbawiennie  
szczególnie na skórę dojrzałą, skłonną do podrażnień i powstawania stanów  
zapalnych. Skuteczność działania jest ukryta w wysokiej zawartości antyoksydantów 
i kwasów tłuszczowych wspomagających regenerację skóry i odbudowę jej struktur. 
Wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, zabezpieczając przed nadmierną utratą wody. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆBESTSELLER!
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OLEJ RYCYNOWY 
CASTOR OIL

GH2711 - 50 ml 38,00 zł

Organiczny, certyfikowany olej rycynowy, pozyskiwany poprzez wyciskanie nasion 
Rącznika Pospolitego. Wysoce kompatybilny z ludzkim sebum pod względem struktury 
i konsystencji. Posiada wyjątkowe właściwości łagodzące podrażnienia  
i przyspieszające gojenie ran. Jego antybakteryjne i przeciwgrzybiczne działanie  
pomaga zwalczać wszelkie patogeny. Ma działanie lekko rozjaśniające skórę. 

OLEJ ARGANOWY 
ARGAN OIL

GH2712 - 50 ml 78,00 zł

Organiczny, certyfikowany olej pochodzący z Maroka o wysokiej zawartości  
Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych. Dzięki bogactwu witamin 

i ogromnej biozgodności z komórkami skóry może być stosowany w pielęgnacji skór 
wrażliwych. Szczególnie polecany dla cer dojrzałych i odwodnionych. Daje  

natychmiastowe wygładzenie, odbudowuje struktury międzykomórkowe skóry. 

100% ORGANICZNYCH OLEJÓW
ROŚLINNYCh

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

C E R T Y F I K O W A N E 

PRZEZ BRYTYJSKą ORGANIZACJę 
SOIL ASSOCIATION.

BESTSELLER!



AKTYWNA MASKA-KREM
POD OCZY 
UNDER EYE MASK-CREAM

GH0504 – 17 ml 48,00 zł

Przeznaczona do pielęgnacji skóry 
z pierwszymi oznakami starzenia. 
Niezwykle bogata w cenne 
masło Shea skutecznie wygładza 
i natłuszcza skórę, wspomagając 
odbudowę naturalnego płaszcza 
hydro-lipidowego. Doskonały 
preparat 2 w 1 dla kobiet 
szukających prostych i skutecznych 
rozwiązań. Daje uczucie komfortu 
przez cały dzień.

Składniki aktywne:
masło shea, wyciąg z aloesu, 
witamina E, alantoina, d-pantenol

pielęgnacja okolicy oczuO

pielęgnacja okolicy oczuO

AKTYWNY KOREKTOR ZMARSZCZEK 
LINE FILLER

GH0514 – 17 ml

 98,00 zł  92,00 zł

Preparat o silnych właściwościach 
korygujących i maskujących 
zmarszczki, linie i bruzdy. Nadaje 
skórze jedwabistą miękkość 
z rozświetlającym efektem Soft-Focus. 
Zawiera Volufilinę®, która stymuluje 
wzrost komórek tłuszczowych, 
wypełniając zmarszczki od wewnątrz. 
Obecność lecytyny, masła shea i oleju 
palmowego zapewnia silne odżywienie 
i uelastycznienie skóry. Szczególnie 
polecany na okolice oczu i ust. Idealny 
pod makijaż.

Składniki aktywne:
lecytyna, masło shea, Volufilina®, olej 
palmowy, witamina A, witamina C, 
witamina E, witamina F

GH0518 – 17 ml  56,00 zł

Wyjątkowy krem nawilżający o lekkiej 
konsystencji. Obecność sfingolipidów 
i fosfolipidów uzupełnia niedobory 
cementu międzykomórkowego. 
Kompleks składników nawilżających: 
Fucocert®, kwas hialuronowy, arginina 
i glukonolaton doskonale i intensywnie 
nawilża skórę wokół oczu, która jest 
wygładzona, delikatna i świeża. Idealny 
pod makijaż.

Składniki aktywne: 
sfingo- i fosfolipidy, Fucocert®, kwas 
hialuronowy, arginina, glukonolakton, 
miód, beta-glukan

DERMONAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY 
HYDRAGEN EYE CREAM

ROZJAŚNIAJĄCY KREM  
POD OCZY 
CAFFEE-C EYE CREAM

GH0513 – 17 ml 56,00 zł

Rozjaśnia, silnie nawilża oraz 
usuwa opuchnięcia wokół oczu. 
Wysokie stężenie witaminy C oraz 
miłorzębu japońskiego poprawia 
mikrokrążenie, usuwa cienie 
i poprawia elastyczność ścian 
naczyń krwionośnych. Zawartość 
optycznych rozświetlaczy zapewnia 
natychmiastowe rozjaśnienie okolicy 
oczu. Hydroxyprolisilina poprawia 
napięcie i elastyczność skóry wokół 
oczu – usuwa worki pod oczami.

Składniki aktywne:
witamina C 6%, wyciąg z miłorzębu 
japońskiego 5%, arginina, kofeina, 
hydroxyprolisilina 2%, d-pantenol

BESTSELLER!

NOWOŚĆ

cera sucha i odwodniona S

cera sucha i odwodniona S

NAWILŻAJĄCA WODA MICELARNA
AQUADERM H2O MICELLAR

GH0224 – 200 ml 46,00 zł

Płyn o właściwościach nawilżających do mycia oraz demakijażu oczu, ust i twarzy. Płyn 
micelarny, to roztwór wodny, którego sferyczne micele doskonale wyłapują i pochłaniają 
brud, składniki makijażu, a także nadmiar sebum. Dzięki temu preparat skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia i zmywa makijaż, nienaruszając warstwy hydrolipidowej 
naskórka. Oczyszcza, tonizuje i nawilża. Spłukiwanie preparatu nie jest konieczne.

Składniki aktywne:
kwas hialuronowy, bisabolol, hydrolizowany kolagen, d-pantenol

KREM WIELOWARSTWOWO NAWILŻAJĄCY 
HYDROCREAM HA-UREA 5%

GH0931 – 50 ml 78,00 zł  69,00 zł

Krem zapewnia długotrwałe i głębokie nawilżenie. Dzięki zawartości mocznika 5%  
i kwasu hialuronowego 1% oraz substancji Rhamnosoft redukuje suchość i szorstkość 
naskórka. Wzbogacony o czynnik utrzymujący nawilżenie hamuje przeznaskórkową 
utratę wody (TEWL). Krem intensywnie koi skórę, nawilża, natłuszcza, zmiękcza  
i wygładza, dając uczucie głębokiego nawodnienia. Zwiększa odporność skóry  
na codzienne działanie czynników zewnętrznych. Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:
kwas hialuronowy 1%, mocznik 5%, alantoina, Rhamnosoft®, olej tamanu,  
d-pantenol, masło shea

SUPER EFEKTY



TONIZUJĄCA WODA RÓŻANA 
ROSACALM TONIC WATER

GH0125 – 200 ml 46,00 zł

Aromatyczna, odświeżająca i łagodząca woda różana wzbogacona o składniki o właściwościach 
ochronnych i wzmacniających ściany naczyń krwionośnych. Działa kojąco na podrażnienia oraz 
nawilża, pozostawiając skórę odświeżoną i stonizowaną. Polecana dla każdego typu skóry płytko 
unaczynionej z tendencją do zaczerwienienia.

Składniki aktywne:
wyciąg z róży stulistnej, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z aloesu, alantoina, 
d-pantenol, mocznik

cera naczynkowaN

cera naczynkowaN

WYCISZAJĄCA WODA MICELARNA 
ROSACALM MICELLAR WATER

GH0233 – 200 ml 46,00 zł

Łagodnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu także wodoodpornego.  
Opracowana specjalnie dla skór naczyniowych działa kojąco na podrażnioną skórę.  
Zawiera składniki, które zmniejszają zaczerwienienia oraz redukują uczucie świądu i pieczenia. 
Delikatnie myje i utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry. Stanowi odpowiednią pielęgnację  
dla osób ze skłonnością do trądziku różowatego.

Składniki aktywne: 
naturalna betaina, witamina PP, d-pantenol

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

cera naczynkowa N

cera naczynkowa N

KREM NA ROZSZERZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE 
CERA SUCHA 
ROSALINE CREAM

GH0927 – 50 ml 59,00 zł

Krem dla skóry suchej naczyniowej, skłonnej do trądziku różowatego. Natychmiastowo 
i skutecznie neutralizuje zaczerwienienia oraz zmniejsza nadreaktywność skóry na niekorzystne 
czynniki zewnętrzne (nagły rumień, flushing). Zawiera hesperydynę oraz kompleks witamin 
i wyciągów roślinnych o działaniu wyciszającym, a obecność mocznika i masła shea oraz 
mleczanu wapnia łagodzi uczucie pieczenia i eliminuje efekt ściągania skóry. Długotrwale nawilża 
i przynosi natychmiastowy komfort. Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:
hesperydyna, mocznik, masło shea, niacynamid, mleczan wapnia, kwas laktobionowy, 
wyciąg z kasztanowca, kwas hialuronowy, witamina C

KREM NA ROZSZERZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE 
CERA MIESZANA  
ACTIVE COUPEROSE CREAM

GH0906 – 50 ml 59,00 zł

Lekki, matujący krem dla skóry mieszanej z rozszerzonymi naczynkami i skłonnością do trądziku 
różowatego. Zawartość roślinnych wyciągów reguluje wewnętrzne ciśnienie krwi w naczyniach 
włosowatych, redukując rumień. Krem natychmiastowo wycisza, koi podrażnienia, zapobiega 
świeceniu się skóry nadmiernie produkującej sebum oraz natychmiastowo wyrównuje jej koloryt.

Składniki aktywne:
hesperydyna, wyciąg z róży stulistnej, wyciąg z arniki, wyciąg z kasztanowca, 
olej ze słodkich migdałów, witamina E, alantoina

BESTSELLER!



KREM NCBS Z KWASAMI 
NCBS ACID CREAM

Krem dla każdego rodzaju skóry, redukuje przebarwienia i blizny powstałe przez zmiany 
zapalne i potrądzikowe. Reguluje pH oraz skład flory bakteryjnej. Normalizuje  
wydzielanie sebum, reguluje keratynizację naskórka i grubość warstwy rogowej.  
Do stosowania przez cały rok, raz dziennie.

Składniki aktywne:
kwas migdałowy 8%, kwas salicylowy 2%, glukonolakton

GH0923 – 50 ml 74,00 zł

BESTSELLER!
TONIK ZIOŁOWY 
HERBAL TONIC

GH0104 – 200 ml 48,00 zł 42,00 zł

Tonik dla skóry tłustej i mieszanej. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia skóry, sebum 
i pozostałości makijażu. Przywraca neutralne pH oraz wykazuje silne właściwości 
łagodzenia podrażnień i stanów zapalnych skóry trądzikowej. Zapobiega powstawaniu 
zaskórników.

Składniki aktywne:
wyciąg z limonki, wyciąg z aloesu, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z morszczynu, 
roztwór kamfory

ANTYBAKTERYJNA PIANKA MYJĄCA 
ANTIBACTERIAL CLEANSING FOAM

GH0210 – 200 ml 69,00 zł

Łagodnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego oraz 
pozostałości makijażu. Olejki eteryczne działają przeciwbakteryjnie, nie wysuszając 

skóry oraz wyrównują florę bakteryjną. Łagodzi podrażnienia oraz zapobiega 
powstawaniu zaskórników i innych zmian trądzikowych.

Składniki aktywne:
proteiny jedwabiu, betaina, olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, 

olejek z mięty pieprzowej, olejek geraniowy

PEELING Z KWASAMI 12% NCBS 
NCBS ACID PEELING 12%

GH0415 – 50 ml 59,00 zł

Preparat oparty na mieszaninie kwasów (12%) z grupy AHA, BHA i PHA, o niskim 
odczynie pH=3. Łagodnie złuszcza martwe komórki, przyspiesza gojenie, hamuje 
rozwój stanów zapalnych, zapobiega powstawaniu blizn i przebarwień potrądzikowych. 
Zmniejsza występowanie zaczerwienień, a także przywraca odporność skóry. Reguluje 
wydzielanie sebum i silnie nawilża skórę. Idealny dla każdego rodzaju skóry.

Składniki aktywne:
kwas laktobionowy, glukonolakton, kwas mlekowy, kwas salicylowy

BESTSELLER!

cera tłustaT

cera tłustaT

KREM PIELĘGNACYJNY Z KWASEM AZELAINOWYM 
AZA ULTRA CARE CREAM

GH0938 – 50 ml 78,00 zł

Krem-żel rekomendowany do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, zwłaszcza 
tłustej, mającej predyspozycje do powstawania trądziku (również różowatego) oraz blizn 

pozapalnych. Skutecznie hamuje rozwój Propionibacterium acnes i Staphylococcus 
epidermidis odpowiedzialnych za powstawanie trądziku. Wykazuje działanie 

przeciwzaskórnikowe. Najskuteczniejszy przy codziennym stosowaniu rano i wieczorem.

Składniki aktywne:
kwas azelainowy, arginina

SUPER EFEKTY

KREM-BAZA KORYGUJĄCO-OChRONNA  
DLA SKÓRY TRĄDZIKOWEJ 
SEBOSTATIC SKIN PERFECTIONER

GH0939 – 50ml 110,00 zł 98,00 zł

Krem-baza korygująco-ochronna dla skóry trądzikowej została stworzona specjalnie, 
aby natychmiastowo niwelować niedoskonałości skóry. Ten wyjątkowy, ekskluzywny 
kosmetyk zmniejsza widoczność porów i sprawia, że skóra jest perfekcyjnie 
matowa. Jest to MUST-HAVE wizażystów i kosmetyczek z uwagi na połączenie 
natychmiastowego działania udoskonalającego wygląd skóry i długotrwałego efektu 
sebostatycznego. Krem posiada w sobie składniki aktywne nowej generacji, które nie 
tylko dbają o PERFEKCYJNY makijaż, ale również chronią skórę przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych, pochodzących m.in. z zanieczyszczeń środowiska. 
Bazę należy stosować pod makijaż.

Składniki aktywne:
bisabolol, olej ze słodkich migdałów, witamina C i E

SUPER EFEKTY

cera tłusta T

cera tłusta T



PEELING ENZYMATYCZNY Z PAPAINĄ 
PAPAINA PEELING

Delikatnie i skutecznie usuwa martwe komórki naskórka bez konieczności tarcia skóry. 
Naturalny enzym, papaina działa keratolitycznie, a jednocześnie redukuje rumień  
i podrażnienie skóry. Wspomaga odnowę komórkową. Polecany do skóry bardzo 
wrażliwej, naczyniowej i skłonnej do podrażnień. Pozostawia skórę niezwykle gładką 
i nawilżoną.

Składniki aktywne:
wyciąg z papai

GH0408 – 50 ml 48,00 zł 42,00 zł

KREM ŁAGODZĄCY Z KWASEM SZIKIMOWYM 
PRO-BARIER SHIKIMIC CREAM

Krem do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Zawartość kwasu  
szikimowego, pochodzącego z anyżku zmiękcza naskórek i wygładza fakturę skóry, 

regeneruje skład lipidowy i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Reguluje keratynizację 
naskórka, a także hamuje przeznaskórkową utratę wody. Polecany jest dla każdego 

typu cery oraz do stosowania po zabiegach inwazyjnych: mikrodermabrazja, eksfoliacja 
kwasami, mezoterapia mikroigłowa, itp.

Składniki aktywne:
kwas szikimowy, NNKT, beta-karoten, wyciąg z opuncji,  

wyciąg z różeńca górskiego, d-pantenol

GH0929 – 50 ml 74,00 zł

BESTSELLER!

KREM Z KWASEM LAKTOBIONOWYM 
LACTOBIONIC CREAM

GH0933 – 50 ml 86,00 zł  74,00 zł

Krem z kwasem laktobionowym rekomendowany szczególnie dla skóry wrażliwej.  
Dzięki zawartości składników o synergistycznym działaniu, krem wspomaga odnowę 
naturalnego płaszcza hydrolipidowego skóry, skutecznie łagodzi podrażnienia oraz 
pozostawia niezwykłe uczucie komfortu i wyciszenia skóry.

Składniki aktywne:
kwas laktobionowy, witamina A, witamina C, witamina E, masło shea, 
olej z pestek brzoskwini

cera wrażliwa i alergicznaW

cera wrażliwa i alergicznaW

cera wrażliwa i alergiczna W

cera wrażliwa i alergiczna W

KREM IMMUNOPROTEKCYJNY SPF 20 
IMMUN CREAM SPF 20

Zaawansowany krem ochronny stworzony jako specjalistyczna pielęgnacja dla skór 
wrażliwych, atopowych, alergicznych i nadreaktywnych na działanie czynników  

zewnętrznych. Kompleks innowacyjnych składników wspomaga odbudowę prawidłowej 
mikroflory skóry, znacznie przyspieszając regenerację uszkodzonego naskórka.  

Zapewnia optymalny poziom nawilżenia. 

Składniki aktywne:
MIKROBIOTA, fucocert®, miód, fosfolipidy, sfingolipidy, kwas hialuronowy, arginina, 

olej ze słodkich migdałów, beta-glukan, filtry ochronne UVA i UVB

GH0943 – 50 ml 78,00 zł

NOWOŚĆ

SERUM Z KWASEM LAKTOBIONOWYM 
LACTOBIONIC SERUM

Innowacyjne serum o działaniu kojącym i regeneracyjnym. Kwas laktobionowy silnie 
nawilża skórę oraz wyraźnie redukuje jej zaczerwienienia, wzmacniając naczynia 

krwionośne. Bogactwo alantoiny, mocznika oraz kwasu hialuronowego wspomaga 
łagodzące działanie serum, przyspieszając odnowę naskórka, co sprawia, że skóra staje 

się idealnie gładka i miękka. Do stosowania jako samodzielny kosmetyk lub pod krem 
z kwasem laktobionowym.

Składniki aktywne:
kwas laktobionowy, alantoina, mocznik, kwas hialuronowy

GH1017 – 17 ml 76,00 zł

SUPER EFEKTY



AKSAMITNY TONIK 
VELVET TONIC

Tonik o lekko żelowej konsystencji oraz subtelnym zapachu kwiatu lilii wodnej, polecany 
dla skóry dojrzałej. Silnie nawilża oraz nadaje skórze jedwabistą gładkość i promienny 
wygląd. Tonizuje i przywraca prawidłowe pH skóry.

Składniki aktywne:
aminokwasy jedwabiu, wyciąg z ogórecznika lekarskiego, mocznik, kwas hialuronowy

GH0119 – 200 ml 48,00 zł 42,00 zł

AKSAMITNA ŚMIETANKA DO DEMAKIJAŻU 
VELVET CREAM CLINIQUE

GH0226 – 200 ml 46,00 zł

Delikatna, lekko kremowa śmietanka polecana dla skóry dojrzałej. Doskonale usuwa 
zanieczyszczenia i makijaż oraz pozostawia niezwykłe uczucie lekkości i odświeżenia. 
Dzięki zawartości witamin przywraca skórze witalność i świetlistość. Bogactwo  
aminokwasów jedwabiu czyni skórę aksamitnie gładką w dotyku.

Składniki aktywne:
aminokwasy jedwabiu, witamina A, witamina C, witamina E

BESTSELLER!

MLECZKO IMMUNOPROTEKCYJNE 
IMMUN MILK

Łagodne mleczko oczyszczające o lekkiej konsystencji do pielęgnacji każdego typu 
skóry wrażliwej, nadreaktywnej i skłonnej do podrażnień. Starannie dobrane składniki  
zapewniają efekt precyzyjnego oczyszczenia skóry bez naruszania jej mikroflory  
i płaszcza hydrolipidowego.

Składniki aktywne: 
MIKROBIOTA, naturalna betaina, witamina C, NNKT, wyciąg z aloesu, beta-glukan

GH0231 – 200 ml 46,00 zł

NOWOŚĆ

TONIK IMMUNOPROTEKCYJNY 
IMMUN TONIC

Łagodny tonik przeznaczony do pielęgnacji każdego typu skóry wrażliwej, nadreaktywnej 
i skłonnej do podrażnień. Doskonale tonizuje, odświeża i przywraca skórze neutralne 
pH, a także oczyszcza z nadmiaru sebum i pozostałości makijażu. Zapewnia skórze 
optymalny poziom nawilżenia.

Składniki aktywne: 
MIKROBIOTA, Fucocert®, beta-glukan, bisabolol

GH0123 – 200 ml 46,00 zł

NOWOŚĆ

skóra dojrzałaD

skóra dojrzałaD

cera wrażliwa i alergiczna W

cera wrażliwa i alergiczna W



KREM Z PEPTYDAMI BIOMIMETYCZNYMI 
BIOMIMETIC PEPTIDE CREAM

Ekskluzywny krem do walki ze zmarszczkami mimicznymi z efektem kosmetycznego 
botoksu. Oparty na działaniu tripeptydu Syn®-Ake, który ma udowodnione 
działanie w wygładzaniu i zapobieganiu powstawania zmarszczek mimicznych, poprzez 
hamowanie skurczów mięśni. Syn®-Coll stymuluje syntezę włókien kolagenu i elastyny, 
poprawiając jędrność i gęstość skóry. Wyciąg z różeńca górskiego pobudza produkcję 
endorfin w skórze, wygładza i poprawia jej koloryt oraz dodaje blasku.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:
Syn®-Ake, Syn®-Coll, beta-karoten, witamina A, wyciąg z różeńca górskiego

GH1014 – 50 ml 105,00 zł 94,00 zł

ODMŁADZAJĄCY KREM Z WITAMINAMI C+E 
JUVENILE CREAM with VITAMINS C+E

Aktywny krem dla skóry dojrzałej i suchej, z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi 
oraz tracącej elastyczność. Połączenie aktywnej witaminy C z witaminą E zapewnia 
doskonałe właściwości regenerujące, przeciwrodnikowe i przeciwzmarszczkowe.  
Doskonale regeneruje także szarą skórę palacza, pozostawiając ją gładką  
i rozświetloną.

Składniki aktywne:
witamina C, witamina E, wyciąg z kwiatów róży, wyciąg z bzu czarnego,  
wyciąg z nagietka, wosk pszczeli, alantoina, d-pantenol

GH1006 – 50 ml 69,00 zł

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY
KREM ODMŁADZAJĄCY INTENSYWNA REGENERACJA 
JUVENILE CREAM INTENSIVE REGENERATION

Aktywny krem witaminowy na bazie masła Shea dla skóry dojrzałej, wymagającej silnej 
regeneracji. Witaminy A, E i C oraz wyciąg z kawioru skutecznie pobudzają odnowę  
i odbudowę włókien kolagenowych oraz elastyny. Szczególnie polecany dla cery  
zniszczonej słońcem oraz dla palaczy. Wygładza, nawilża i poprawia napięcie skóry.

Składniki aktywne:
witamina A, witamina E, witamina C, wyciąg z kawioru, kwas hialuronowy, miód,  
masło shea, olej sojowy, wosk pszczeli, alantoina, d-pantenol

GH1008 – 50 ml 76,00 zł 65,00 zł

PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY TWARZY, SZYI I DEKOLTU 
NECK ANTI WRINKLE CREAM

Bogaty krem o działaniu przeciwzmarszczkowym, przeznaczony do pielęgnacji skóry 
z widocznymi oznakami starzenia. Wspomaga odnowę naturalnego płaszcza  
hydrolipidowego, silnie nawilża i regeneruje naskórek. Natychmiastowo przywraca 
gładkość oraz elastyczność skóry.

Składniki aktywne:
witamina E, niacynamid, magnez, wyciąg z marchwi, wosk pszczeli, NNKT, lanolina

GH1002 – 50 ml 69,00 zł

BESTSELLER!

skóra dojrzałaD

skóra dojrzałaD

skóra dojrzała D

skóra dojrzała D



AKTYWNY KOREKTOR ZMARSZCZEK 
LINE FILLER

Preparat o silnych właściwościach korygujących 
i maskujących zmarszczki, linie i bruzdy. Nadaje 
skórze jedwabistą miękkość z rozświetlającym  
efektem Soft-Focus. Zawiera Volufilinę®, która  
stymuluje wzrost komórek tłuszczowych, wypełniając zmarszczki od wewnątrz.  
Obecność lecytyny, masła Shea i oleju palmowego zapewnia silne odżywienie  
i uelastycznienie skóry. Szczególnie polecany na okolice oczu i ust. Idealny pod makijaż.

Składniki aktywne:
lecytyna, masło shea, Volufilina®, olej palmowy, witamina A, 
witamina C, witamina E, witamina F

SERUM hIALURONOWO-FERULOWE 
FERULAC HA SERUM

Serum o działaniu antyoksydacyjnym. Kwas ferulowy jako silny antyoksydant redukuje 
szkodliwe formy tlenu, przyczyniające się do przyspieszonego starzenia się skóry, 
a także suplementuje lipidowy skład naskórka. Wysoka zawartość kwasu hialuronowego 
nawilża naskórek, chroni przed wysuszeniem i poprawia jędrność skóry. Do stosowania 
jako samodzielny kosmetyk bądź pod odpowiednio dobrany krem pielęgnacyjny.

Składniki aktywne:
kwas ferulowy, kwas hialuronowy

GH1015 – 17 ml 76,00 zł

SERUM WYGŁADZAJĄCE Z PEPTYDAMI 
BIOMIMETIC SERUM

Serum o działaniu wygładzającym, redukującym powstawanie zmarszczek oraz  
hamującym proces starzenia się skóry. Peptydy i Hydroksyprolisilane® przyspieszają 
odnowę komórkową i skutecznie poprawiają jędrność skóry. Jedwab i Rhamnosoft® 

doskonale nawilżają i uelastyczniają skórę. Regularna pielęgnacja rozświetla ją, dodając 
blasku i młodzieńczej świeżości. Do stosowania jako samodzielny kosmetyk bądź pod 

odpowiednio dobrany krem pielęgnacyjny. 

Składniki aktywne:
peptydy biomimetyczne, Rhamnosoft®, Hydroxyprolisilane®,  

aminokwasy jedwabiu, kwas laktobionowy

GH1016 – 17 ml 76,00 zł

GH0514 – 17 ml 98,00 zł 92,00 zł

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY

KREM-BAZA KORYGUJĄCO-OChRONNA  
DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ 

ANTI-AGING SKIN PERFECTIONER

Krem-baza korygująco-ochronna dla skóry dojrzałej została stworzona specjalnie, 
aby natychmiastowo niwelować niedoskonałości skóry. Ten wyjątkowy, ekskluzywny 
kosmetyk zmniejsza widoczność porów i sprawia, że skóra jest perfekcyjna. Jest to 
MUST-HAVE wizażystów i kosmetologów z uwagi na połączenie natychmiastowego 

działania udoskonalającego wygląd skóry i długotrwałej ochrony anty-aging. 
Krem posiada w sobie składniki aktywne nowej generacji, które nie tylko dbają 

o PERFEKCYJNY makijaż, ale również chronią skórę przed szkodliwym wpływem 
czynników zewnętrznych, pochodzących m.in. z zanieczyszczeń środowiska. Bazę 

należy stosować pod makijaż.

Składniki aktywne:
NNKT, kompleks witamin młodości

GH1023 – 50 ml 110,00 zł 98,00 zł

KREM WYPEŁNIAJĄCO-MODELUJĄCY 
AGE REVERSE CREAM

Peptydy biomimetyczne i kwas hialuronowy dają efekt optycznego wypełnienia 
zmarszczek i lekkiego liftingu już po 5 minutach od zastosowania. Sacharydy napinają 

i odżywiają skórę, a wyciągi z Bzu Czarnego i Algi z Morza Bałtyckiego chronią ją 
przed wolnymi rodnikami. Krem z powodzeniem może być stosowany jako napinająco-
wygłądzająca baza pod makijaż dająca efekt rozświetlenia twarzy i przedłużająca jego 

trwałość.

Składniki aktywne:
Bacillus Ferment, kwas hialuronowy, olej z pestek brzoskwini, Syn®-Ake, Syn®-Coll, 

bez czarny, morszczyn pęcherzykowaty, sacharydy

GH1020 – 50 ml 89,00 zł

KREM KONTROLA WIEKU 
AGE CONTROL CREAM

Krem wykazuje silne właściwości spowalniające starzenie się skóry. Dostarcza skórze 
naturalne lipidy, poprawia jej napięcie, elastyczność i odporność. Jest to odżywczy krem 
przeciwzmarszczkowy dla skóry dojrzałej, tracącej elastyczność, wymagającej  
rewitalizacji. Zawarte w nim: lecytyna i polisacharydy już po 10 minutach od aplikacji 
widocznie poprawiają napięcie skóry i zmniejszają głębokość zmarszczek. Fitohormony 
oraz witaminy A, E, C i F zapobiegają powstawaniu zmarszczek. Aktywne składniki  
kremu uzupełniają NMF naskórka i odbudowują jego płaszcz hydrolipidowy.  
Przy codziennej aplikacji kremu następuje: znaczne obniżenie TEWL, poprawa  
nawilżenia, gładkości i jędrności skóry. Krem polecany jest szczególnie dla kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym.

Składniki aktywne:
fitohormony, lecytyna, polisacharydy, niacynamid, masło shea, witmaina A, witamina E, 
witamina C, witamina F, alantoina, wyciąg z miłorzębu japońskiego, mocznik

GH1022 – 50 ml 89,00 zł

SUPER EFEKTY

BESTSELLER!
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ROZJAŚNIAJĄCY KREM NA PRZEBARWIENIA SPF 15 
MELANOSTATIC CREAM

Ochronny krem na przebarwienia z SPF 15. Dzięki zawartości wybielających składników 
aktywnych o synergistycznym działaniu, krem intensywnie rozjaśnia skórę, redukuje 
przebarwienia oraz hamuje powstawanie nowych. Działając na kilku poziomach,  
aktywny kompleks blokuje syntezę melaniny i jej przenikanie do komórek naskórka. 
Kwas glikolowy przyspiesza złuszczanie zewnętrznych, przebarwionych komórek 
naskórka oraz umożliwia przenikanie substancji wybielających do głębszych warstw 
skóry.

Składniki aktywne:
alfa-arbutyna, niacynamid, kwas glikolowy, filtry mineralne UV

GH0925 – 50 ml 74,00 zł

MLECZKO POMARAŃCZOWE 
ORANGE MILK

Aromatyczne, cytrusowe mleczko do demakijażu. Skutecznie oczyszcza i pielęgnuje 
skórę. Wyciągi z limonki i pomarańczy rozjaśniją koloryt skóry i wspomagają redukcję 
przebarwień. Mleczko rozświetla skórę, nadając jej promienny wygląd.

Składniki aktywne:
fitoplacenta z pomarańczy, wyciąg z limonki

GH0206 – 200 ml 48,00 zł 42,00 zł

TONIZUJĄCA WODA POMARAŃCZOWA 
ORANGE WATER TONIC

Woda z kwiatów pomarańczy o właściwościach tonizujących i odświeżających.  
Przywraca neutralne pH skóry, rozjaśnia, rozświetla i wygładza naskórek. Polecana 

szczególnie do pielęgnacji skóry dojrzałej z przebarwieniami, szarej oraz naczyniowej.

Składniki aktywne:
woda z kwiatów pomarańczy, beta-karoten

GH0110 – 200 ml 48,00 zł 42,00 zł

BESTSELLER! SUPER EFEKTY

SUPER EFEKTY

KREM CC 
COLOUR CONTROL CREAM

KREM JEST DOSTĘPNY W TRZECh ODCIENIACh:

Krem pielęgnacyjny wyrównujący koloryt skóry. Nawilża, 
nawadnia, zapobiega powstawaniu zmarszczek i chroni przed 
szkodliwym wpływem promieniowania UV. Skutecznie i szybko 
kamufluje niedoskonałości skóry jednocześnie wspomagając 
regenerację. Lekka konsystencja wygładza skórę, dając komfort 
równomiernego nakładania kremu. Olej jojoba wzmacnia  
naturalny płaszcz lipidowy skóry i uzupełnia braki w cemencie 
międzykomórkowym. Działa antyoksydacyjnie,  
przeciwzmarszczkowo i łagodząco. Lekko rozświetla, wyrównuje 
koloryt i zmniejsza widoczność niedoskonałości  
pigmentacyjnych skóry. Może spełniać rolę lekkiego fluidu.

Składniki aktywne:
olej jojoba, pantenol, alantoina, ramnoza, witamina E, mocznik, 
tlenek cynku, tlenek tytanu

110,00 zł 98,00 zł

BESTSELLER!

ALABASTER Gh0934 – 50 ml

NATURAL Gh0935 – 50 ml

TANNED Gh0936 – 50 ml

skóra z przebarwieniamiP
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MAROKAŃSKA POMARAŃCZA
KRYSTALICZNY PEELING DO CIAŁA 
MOROCCAN ORANGE BODY PEELING

Energetyzujący peeling do ciała z kryształkami cukru i soli  
zanurzonymi w olejach pielęgnacyjnych. Perfekcyjnie wygładza 
ciało, uwalniając skórę od niedoskonałości. Złuszczające  
kryształki rozpuszczają się w trakcie masażu i pobudzają 
mikrokrążenie, a obecność oleju tamanu regeneruje naturalny 
płaszcz lipidowy skóry i chroni ją przed przesuszeniem. Soczysty 
aromat marokańskiej pomarańczy i szczypta chili delektuje  
zmysły, dodając energii i stymulując do działania.

Składniki aktywne:
cukier, olej tamanu, witamina C, witamina E

GH0412 – 200 ml 54,00 zł

KOKOSOWY PEELING DO CIAŁA 
COCO BODY PEELING

Kokosowo-cukrowy peeling do ciała. Drobinki z łupin kokosa 
i cukru delikatnie złuszczają naskórek i perfekcyjnie oczyszczają 
ciało. Peeling można wykonać na suchą skórę, bądź zwilżoną 
wodą. Stosowany w czasie kąpieli tworzy niezwykły efekt kąpieli 
w mleczku kokosowym. Regularne stosowanie peelingu eliminuje 
problem wrastania włosów po zabiegach depilacji. Peeling  
pozostawia skórę aksamitnie gładką i aromatycznie pachnącą.

Składniki aktywne:
zmielone łupiny kokosa, cukier trzcinowy

GH2407 – 200 ml 54,00 zł

BESTSELLER!

ŻEL POD OCZY DLA MĘŻCZYZN 
MSC ENERGIZING UNDER EYE GEL

Żel pod oczy o wielokierunkowym działaniu. Nawilża skórę i niweluje efekt zmęczonych 
oczu. Redukuje zasinienia i opuchnięcia pod oczami oraz zapobiega ich powstawaniu. 
Zawiera niezwykle wysokie stężenie wyciągów roślinnych i kofeiny, które zapobiegają 
zastojom limfy i wspomagają mikrokrążenie. Wyciąg z zielonej herbaty ma działanie 
antyrodnikowe. Peptydy biomimetyczne zapobiegają powstawaniu i aktywnie wypełniają 
zmarszczki wokół oczu. Preparat do stosowania codziennego.

Składniki aktywne:
wyciąg z oczaru wirginijskiego, kofeina, wyciąg z miłorzębu japońskiego, wyciąg 
z ogórecznika lekarskiego, bisabolol, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z korzenia 
żywokostu, kwas hialuronowy, Syn®-Ake, Syn®-Coll, mocznik

GH2603 – 17 ml 59,00 zł

PIANKA MYJĄCA DLA MĘŻCZYZN 
MSC CLEANSING FOAM

Łagodny preparat do oczyszczania twarzy. Reguluje wydzielanie sebum, nie pozostawia 
uczucia ściągnięcia na twarzy. Hamuje TEWL (przeznaskórkowy ubytek wody w skórze), 
przez co wspomaga zachowanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Niweluje świecenie skóry, 
wspomaga gojenie. Posiada starannie dobrany męski zapach korzenno-cytrusowy.

Składniki aktywne:
proteiny jedwabiu, betaina, niacynamid

GH2601 – 200 ml 78,00 zł 72,00 zł

BESTSELLER!

KREM W SPRAY’U DLA MĘŻCZYZN 
MSC FACE SPRAY CREAM

Krem posiada lekką konsystencję, nie pozostawia tłustego filmu na powierzchni skóry. 
Działa sebostatycznie, przeciwdziała świeceniu się skóry. Starannie dobrana  

kompozycja wyciągów roślinnych oraz β-glukan zapewniają szybszą regenerację skóry 
podrażnionej goleniem. Krem stabilizuje pH skóry, wspomaga walkę z wolnymi rodnikami  
i uzupełnia ubytki w cemencie międzykomórkowym naskórka. Posiada starannie dobrany 

męski zapach korzenno-cytrusowy. Zawiera olej arganowy i kwas szikimowy.

Składniki aktywne:
kwas szikimowy, wyciąg z oczaru wirginijskiego, wyciąg z ogórecznika lekarskiego, 

wyciąg z aloesu, wyciąg z zielonej herbaty, kwas hialuronowy, olej arganowy, beta-glukan

GH2604 – 75 ml 78,00 zł 72,00 zł

SUPER EFEKTY
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CC BALSAM 
COLOR CONTROL SKIN LOTION

CC BALSAM to kosmetyk do ciała łączący w sobie zalety balsamu i kremu korygującego 
kolor skóry. Perfekcyjnie niweluje widoczność drobnych niedoskonałości (małych blizn, 
pajączków, przebarwień). Aplikując Balsam CC dostarczysz swojej skórze mocznik, 
czyli naturalny czynnik nawilżający (NMF – Natural Moisturising Factor). Balsam sprawi, 
że Twoja skóra będzie nieskazitelnie piękna i nawilżona, a rozświetlające drobinki 
dodadzą jej mistycznego blasku skóry muśniętej słońcem. Kosmetyk świetnie sprawdzi 
się w upalne dni, jako wyrównujące koloryt skóry „rajstopy” w balsamie. Balsam można 
stosować na skórę całego ciała lub w wybrane miejsca (nogi, dekolt, ręce) w celu  
wyrównania ich kolorytu. Po aplikacji na czystą i suchą skórę, należy odczekać około 
5-10 min., a następnie ubrać się w swoją ulubioną kreację! I GOTOWE! Bezpiecznie 
muśnięta słońcem, rozświetlona skóra bez przebarwień!

Składniki aktywne:
mocznik, pantenol, filtry fizyczne chroniące przed promieniowaniem UV

GH3031 – 200ml 110,00 zł 98,00 zł

BESTSELLER!

UJĘDRNIAJĄCE SERUM DO BIUSTU 
FIRMING BUST SERUM

Unikalne połączenie aktywnych składników wzmacnia strukturę skórną, tworząc 
niewidoczny film podtrzymujący biust. Jedwabista konsystencja pozwala na wykonanie 
masażu i badania piersi. Preparat szczególnie polecany podczas kuracji  
odmładzających. Stosować 3 razy w tygodniu.

Składniki aktywne:
Volufilina™, polisacharydy, jedwab hydrolizowany, kwas hialuronowy,  
argirelina, olej z kiełków pszenicy

GH3004 – 100 ml 156,00 zł

BESTSELLER!

NAPRAWCZE SERUM NA ROZSTĘPY 
STRETCH MARKS SERUM

Silnie nawilżające i wspomagające odbudowę skóry serum naprawcze, redukujące  
widoczność rozstępów i blizn. Poprawia elastyczność skóry poprzez uzupełnienie  
niedoborów składników cementu międzykomórkowego, aktywuje syntezę kolagenu 
zwiększając jej odporność na rozciąganie. Stosować 2 razy w tygodniu.

Składniki aktywne:
Hydroksyprolisilina®, beta-glukan, kofeina, argirelina, olej tamanu

GH3018 – 200 ml 132,00 zł 119,00 zł

SUPER EFEKTY
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KREM DO RĄK Z MASŁEM ShEA 
HAND LIFE® SHEA LIPID CREAM

Regenerujący krem dla wysuszonych dłoni. Intensywnie wygładza, zmiękcza i odżywia 
szorstką, podrażnioną przez środki myjące skórę. Bogactwo naturalnych składników  
pochodzących z afrykańskiego masła Shea oraz mocznik odbudowują płaszcz lipidowy 
i NMF naskórka, a aromat egzotycznego ogrodu delektuje zmysły.

Składniki aktywne:
masło shea, wosk pszczeli, witamina F, mocznik, beta-karoten, alantoina

GH2109 – 100 ml 26,00 zł 23,00 zł

KREM DO RĄK Z hESPERYDYNĄ 
HAND LIFE® CACAO ROYAL CREAM

Luksusowy krem regenerujący z hesperydyną i masłem kakaowym natłuszcza i nawilża 
skórę, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Polecany dla skóry przesuszonej 

pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Poprawia mikrokrążenie  
i redukuje zaczerwienienie skóry dłoni, a także efekt „zimnych dłoni”. Skóra pozostaje  

odżywiona i aksamitnie gładka, a delikatny aromat czekolady  
i masła kakaowego delektuje zmysły.

Składniki aktywne:
masło kakaowe, lecytyna, hesperydyna, witamina A, witamina E

GH2110 – 100 ml 26,00 zł 23,00 zł

ALOESOWY KREM DO RĄK 
HAND LIFE® ALOE RESCUE CREAM

Nawilżający i łagodzący krem aloesowy  
dla skóry skłonnej do podrażnień i alergii. 
Krem regeneruje suchą skórę dłoni, 
przywraca jej miękkość oraz elastyczność, 
a tym samym spowalnia procesy starzenia. 
Lekka konsystencja sprawia, że doskonale 
się wchłania.

Składniki aktywne:
wyciąg z aloesu, witamina A, witamina E

GH2108 – 100 ml 26,00 zł 23,00 zł

BESTSELLER!

BALSAM ŁAGODZĄCY Z KWASEM SZIKIMOWYM 
PRO-RELIEF BODY LOTION

Balsam do pielęgnacji skóry. Opracowany SPECJALNIE z myślą o skórze wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień oraz poddawanej intensywnym zabiegom pielęgnacyjnym. 

Dzięki zawartości kwasu szikimowego, preparat zmiękcza naskórek oraz stymuluje jego 
regenerację, a także wygładza fakturę skóry. Dodatek ekstraktu z opuncji powoduje  

bardzo szybkie zmniejszenie rumienia na skórze. Beta-karoten i d-pantenol wraz 
z NNKT i masłem Shea skutecznie wzmacniają barierę ochronną, podnosząc odporność 

skóry na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Preparat może być 
stosowany jako balsam po opalaniu.

Składniki aktywne:
kwas szikimowy, NNKT, beta-karoten, alantoina, d-pantenol, wyciąg z opuncji,  

witamina C, witamina E, kwas cytrynowy, bisabolol, masło shea

GH3036 – 200 ml 98,00 zł 84,00 zł

MULTI-MODELUJĄCY BALSAM DO CIAŁA 
MULTI-MODELING LOTION

Balsam pielęgnacyjny o działaniu wyszczuplającym, ujędrniającym i modelującym. 
Obecność fosfatydylocholiny oraz kofeiny wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej  

i cellulitu. Intensywnie nawilża oraz odżywia skórę. Pozostawia ją niezwykle gładką. 
Dzięki systematycznemu stosowaniu pozwala uzyskać wymodelowaną i wyrzeźbioną 

sylwetkę. Stosować 2 razy dziennie.

Składniki aktywne:
fosfatydylocholina, wyciąg z guarany, kofeina, olej palmowy, wyciąg z aloesu,  

beta-karoten, witamina C, alantoina

GH3035 – 200 ml 89,00 zł

SUPER EFEKTY

BESTSELLER!
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ALOESOWY  
ŁAGODZĄCO-ChŁODZĄCY ŻEL PO DEPILACJI 
ALOE-COOLING AFTER WAX GEL

Preparat, przeznaczony do pielęgnacji skóry po zabiegu depilacji, zarówno  
mechanicznej jak i woskiem. Łagodzi podrażnienia, pielęgnuje, chłodzi i nawilża. 
Przeciwdziała powstawaniu zapalenia mieszków włosowych, wspomaga procesy gojenia 
mikrourazów i mikrouszkodzeń skóry powstałych podczas depilacji. Przeznaczony  
dla każdego typu skóry, w szczególności dla skóry wrażliwej.

Składniki aktywne:
wyciąg z nagietka, wyciąg z aloesu, kwas laktobionowy, mocznik, beta-glukan,  
wyciąg z ogórecznika, bisabolol, mentol, alantoina, hydrolizowane proteiny pszenicy

GH1206 – 200 ml 35,00 zł

ŻEL ZAPOBIEGAJĄCY WRASTANIU WŁOSÓW 
ANTY-INGROWING HAIR GEL

Preparat przeznaczony do codziennej aplikacji punktowej przy pielęgnacji skóry po zabiegu 
depilacji, zarówno mechanicznej jak i woskiem. Przeciwdziała powstawaniu oraz wspomaga  
zwalczanie zapalenia mieszków włosowych. Dzięki wyciągom roślinnym (z ogórecznika 
lekarskiego, oczaru wirginijskiego i zielonej herbaty) działa antyseptycznie i łagodząco, nawilża 
i wspomaga regenerację skóry. Preparat należy aplikować dwa razy dziennie, wmasowując 
okrężnymi ruchami w miejsca zagrożone wrastaniem włosów.

Składniki aktywne:
Happy Skin®, gliceryna, wyciąg z ogórecznika lekarskiego, wyciąg z oczaru wirginijskiego, 
wyciąg z zielonej herbaty, Bacillus Ferment, kofeina

GH1210 – 50 ml 76,00 zł 65,00 zł

BESTSELLER!

ALOESOWY  
ŁAGODZĄCO-ChŁODZĄCY BALSAM PO DEPILACJI 

ALOE-COOLING AFTER WAX LOTION

Preparat profesjonalny, przeznaczony do pielęgnacji skóry po zabiegu depilacji, 
zarówno mechanicznej jak i woskiem. Łagodzi podrażnienia, posiada właściwości 

antyseptyczne, przeciwdziała powstawaniu zapalenia mieszków włosowych, wspomaga 
leczenie mikrouszkodzeń skóry powstałych podczas depilacji.

Składniki aktywne:
olej z drzewa herbacianego, wyciąg z nagietka, wyciąg z aloesu, kwas laktobionowy, 

mocznik, beta-glukan, wyciąg z ogórecznika, bisabolol, mentol, alantoina,  
hydrolizowane proteiny pszenicy

GH1208 – 200 ml 35,00 zł

SUPER EFEKTY

NAWILŻAJĄCA EMULSJA DO STÓP 
MOISTURIZING FOOT EMULSION

Emulsja doskonale odżywia suchą skórę stóp, gwarantuje natychmiastowe nawilżenie, 
regenerację oraz poprawę kondycji skóry. Dzięki oleistym substancjom skutecznie 

wygładza i zmiękcza naskórek.

Składniki aktywne:
lanolina, srebro, masło kakaowe, wyciąg z nagietka,  

wyciąg z kasztanowca, wyciąg z hamamelisu

GH2521 – 100 ml 54,00 zł 46,00 zł

SUPER EFEKTY

KREM S.O.S. DO STÓP Z MOCZNIKIEM 
HYDRO-UREA FOOT CREAM

Lekki krem o intensywnym działaniu nawilżającym i regenerującym. Natychmiast  
zmiękcza i wygładza naskórek. Działa jak opatrunek dla suchych i pękających pięt. 
Regularnie stosowany zabezpiecza przed utratą wody, a tym samym zapobiega  
nadmiernemu odtwarzaniu się warstwy rogowej naskórka. Krem szybko się wchłania,  
nie pozostawiając tłustej warstwy.

Składniki aktywne:
mocznik 10%, witamina E, kwas szikimowy 1%

GH2501– 200 ml 59,00 zł

SUPER EFEKTY

NOWOŚĆ
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Inspiracje i Rozwój

Szkolenia

Inspirują nas: otaczający świat, kobiety (pragnące zachować piękno i zdrowie) oraz ich potrzeby. Tworząc 
nowe linie i produkty kosmetyczne zawsze kierujemy się zasadą, że kosmetyk ma przynosić rzeczywiste 
efekty. Wnikliwa obserwacja światowych trendów i współpraca z najlepszymi dostawcami surowców 
pozwalają nam sukcesywnie dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania konsumentów.

Z pasją podróżników i odkrywców tworzymy niepowtarzalne zabiegi oraz rytuały pielęgnacyjne na twarz 
i ciało – oddziałujące na wszystkie ludzkie zmysły. Można pośród nich znaleźć proste propozycje krótkich 
rytuałów, jak i wieloetapowe programy, łączące aktywną pielęgnację z masażem.

Ze względu na różnorodność potrzeb 
naszą ofertę rozwijamy na trzech płaszczyznach:

My inspirujemy, Ty robisz wrażenie.

W całej Polsce cyklicznie organizujemy szkolenia 
i seminaria dla naszej kadry pracowniczej oraz 
kosmetyczek współpracujących z firmą. Każdy 
uczestnik szkolenia wychodzi z niego z nową wiedzą 
na temat postępów kosmetyki profesjonalnej, rozwoju 
marki i dużą dawką energii do działania. W trakcie 
spotkania przekazywana jest wiedza na temat 
składników wykorzystywanych w produktach, technik 
zabiegowych, możliwości zastosowania produktów 
oraz nowości wprowadzanych do oferty.

Specjalne szkolenia organizujemy również 
w szkołach kosmetycznych – dzięki temu młode 
kosmetyczki zostają zaopatrzone w dodatkową, 
pozaszkolną wiedzę na temat nowości rynkowych. 
Zapoznane z ofertą naszej marki i technikami 
zabiegowymi, opuszczają mury szkoły i są 
przygotowane do samodzielnej pracy w różnego 
typu ośrodkach kosmetycznych – zaczynając 
od gabinetów kosmetyki zachowawczej, przez 
ośrodki Spa do salonów kosmetologiczno-
dermatologicznych.

1
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Profesjonalna i zaawansowana kosmetyka estetyczna, wspomagająca leczenie 
zróżnicowanych defektów skóry twarzy i ciała, m.in: trądziku pospolitego i różowatego, 
nadmiernego łojotoku, skóry ekstremalnie suchej i przesuszonej, niskiej tolerancji 
kosmetyków.

Pielęgnacja relaksacyjna i koncepcja SPA obejmująca zmysłowe zabiegi na twarz i ciało 
wsparte autorskimi masażami powstającymi pod sztandarem Szkoły Masażu 
Charmine Rose®.

Pielęgnacja zachowawcza twarzy i ciała – oddziałująca na wszystkie ludzkie zmysły.  
Promuje zdrowy styl życia i świadome korzystanie z tego, co oferuje nam otaczający 
świat.

3

Piękno i Zdrowie

Jesteśmy polską marką, która na rynku europejskim  
istnieje od 1989 roku. Nasze kosmetyki tworzymy 
z pasją w oparciu o własne receptury, które 
zawierają esencję natury, połączoną ze zdobyczami 
współczesnej kosmetologii. Naszymi atutami są: 
doskonała jakość, tradycja, duża różnorodność 
produktów, a także przystępna cena. Efektywność 
naszych produktów jest rezultatem połączenia 
wiedzy, pasji i badań. Tworzymy unikalne produkty, 
które łączą sprawdzone naukowo, naturalne składniki 
i nowoczesne technologie. Nierzadko naturalność 
produktu jest podkreślana przez jego kolor 
i aromat – eliminujemy alergeny i składniki drażniące, 
dostosowując specjalistyczną oraz profesjonalną 
pielęgnację dla najbardziej wrażliwych skór. Każdy 
z naszych kosmetyków jest wielokrotnie testowany 
w celu zapewnienia zarówno widocznych efektów, jak 
i optymalnego bezpieczeństwa.

Dysponując wiedzą i kreatywnością naszych specjalistów oraz wsłuchując się w potrzeby naszych 
konsumentek, tworzymy profesjonalne produkty oraz zabiegi pielęgnacyjne, które dedykujemy profesjonalnym 
ośrodkom urody: gabinetom kosmetycznym i dermatologii estetycznej, salonom Day Spa oraz Resortom Spa.

Idea indywidualnego podejścia do urody promuje również profesjonalny dobór kosmetyków do pielęgnacji 
domowej (produkty do pielęgnacji skóry w domu są indywidualnie dobierane przez kosmetyczkę 
współpracującą z marką Chramine Rose®).

PROFESJONALNE 
ZABIEGI 
KOSMETYCZNE



MULTIHYDRO 

HYALURONIC THERAPY

Wielowarstwowo nawilżający zabieg  
z kwasem hialuronowym i mocznikiem.

 » cera sucha
 » uczucie ściągania

 » łuszczenie się naskórka
 » pierwsze oznaki starzenia

 » długotrwałe i głębokie nawilżenie
 » regeneracja Naturalnego Czynnika Nawilżającego (NMF)

 » ochrona przed odwodnieniem naskórka (TEWL)
 » zwiększona elastyczność i plastyczność skóry

 » skóra widocznie odświeżona i pełna blasku

Wskazania:

Składniki aktywne:

Efekty:

kwas hialuronowy, mocznik, alantoina, masło shea, olej tamanu,  
Rhamnosoft®, Fucocert®, kolagen

Aquaderm H2O Micellar – Nawilżająca Woda Micelarna
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą

Hydrocream HA-Urea 5% – Krem Wielowarstwowo Nawilżający

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Ultranawilżający program oddziałujący na wielu poziomach naskórka. Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację 
twarzy, szyi i okolic oczu. Dedykowany dla każdego typu cery, zwłaszcza ekstremalnie suchej, potrzebującej 

natychmiastowego nawilżenia. Skoncentrowana dawka, specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych 
takich jak kwas hialuronowy, COLLAPLEX® i mocznik, zapewnia wielopoziomowe działanie nawilżające. Rewolucyjne 

molekuły FUCOCERT® gwarantują długotrwały efekt nawodnienia skóry. Rezultaty widoczne są już po I zabiegu. 

Opis zabiegu

LIGHT-UP EYE 

TREATMENT

Bioaktywny zabieg na okolice oczu.

 » cienie i przebarwienia
 » opuchnięcia
 » utrata sprężystości i gęstości
 » zmarszczki mimiczne

Wskazania:

 » redukcja cieni wokół oczu
 » poprawa cyrkulacji płynów
 » skóra elastyczna i nawilżona
 » redukcja przebarwień skóry wokół oczu

Efekty:

Składniki aktywne:

arginina, glukonolakton, kwas laktobionowy, kofeina, witamina C, miłorząb japoński,  
hydroksyprolisilina, kwas hialuronowy

Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust
Mallow Milk – Mleczko z Wyciągiem z Malwy Czarnej

Borage Tonic – Tonik z Wyciągiem z Ogórecznika Lekarskiego
Caffee-C Eye Cream – Rozjaśniający Krem pod Oczy

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Kompleksowy, intensywny zabieg na zmiany skórne wokół oczu o silnych właściwościach rozjaśniających 
i drenujących. Preparaty wchodzące w skład zabiegu są bogate w skoncentrowaną, dwupostaciową witaminę C, 
miłorząb japoński, argininę, kofeinę, kwas laktobionowy oraz kwas hialuronowy. Program oparty na biologicznie 
czynnych składnikach pozwala na uzyskanie natychmiastowego efektu rozjaśnienia cieni i przebarwień, usunięcie 
opuchlizny, a także wzmocnienie i uelastycznienie sieci naczyń krwionośnych delikatnej skóry wokół oczu.

Opis zabiegu

cera such i odwodnionaS

cera sucha i odwodnionaS

pielęgnacja okolicy oczu O

pielęgnacja okolicy oczu O



ROSALINE 
THERAPY

Intensywna kuracja dla skóry naczyniowej  
z tendencją do trądziku różowatego. 

Wskazania:

cera naczynkowaN

cera naczynkowaN

Składniki aktywne:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

naturalna betaina, witamina PP, hesperydyna, naringenina, niacynamid, witamina C, wyciąg z kasztanowca,  
witamina E, kwas hialuronowy, arginina, beta-glukan, bisabolol, D-pantenol

 » uszczelnienie i wzmocnienie naczyń 
 » redukcja napadowych rumieni (flushing) 

 » nawilżenie i regeneracja 
 » odbudowa płaszcza hydrolipidowego 

 » poprawa elastyczności skóry 
 » odżywienie skóry

 » skóra naczyniowa, z tendencją do trądziku różowatego 
 » cera nadreaktwyna, wrażliwa na „stres naczyniowy”

 » zaczerwnienie i uczucie pieczenia

Rosacalm Micellar Water – Wyciszająca Woda Micelarna | Rosacalm Tonic Water – Tonizująca Woda Różana  
Hydragen Eye Cream – Dermonawilżający Krem pod Oczy | Active Couperose Cream – Krem na Rozszerzone Naczynia 

Krwionośne. Cera Tłusta | Rosaline Cream – Krem na Rozszerzone Naczynia Krwionośne. Cera Sucha  
Lactobionic Cream – Krem z Kwasem Laktobionowym

Delikatna, ale skuteczna pielęgnacja oparta na linii kosmetyków dla cery naczyniowej, bogatych w składniki aktywne 
o działaniu wzmacniającym ściany kapilar, przeciwzapalnym oraz wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie skóry. 

Wielokierunkowe działanie bioaktywnych składników wpływa pozytywnie zarówno na stan naczyń włosowatych, 
regenerację naskórka oraz stan jego nawilżenia.

Opis zabiegu

NEURO CONTROL BALANCE 

SYSTEM NCBS II

NCBS II - zabieg normalizująco-regenerujący  
dla skóry łojotokowej, redukujący blizny i zmiany  
potrądzikowe na bazie kwasu migdałowego.

cera tłusta T

cera tłusta T

Wskazania:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Składniki aktywne:

kwas migdałowy, kwas laktobionowy, wyciąg z hamamelisu, wyciąg z szałwii, olej jojoba,  
ramnoza, witamina E, filtry fizyczne chronące przed promieniowaniem UV

 » blizny i przebarwienia potrądzikowe
 » nadmierny łojotok i świecenie skóry
 » nierównomierny koloryt skóry
 » rozszerzone ujścia mieszków włosowych 

 – pory skóra tłusta i szara

 » regulacja wydzielania sebum i nawilżenia skóry
 » skóra wyraźnie wygładzona
 » eliminacja blizn
 » poprawiona struktura i faktura skóry
 » eliminacja świecenia skóry

NCBS Acid Cream – Krem NCBS z Kwasami
Antibacterial Cleansing Foam – Antybakteryjna Pianka Myjąca
Purifying Miccelar Lotion – Oczyszczający Płyn Micelarny

Program skierowany dla skór tłustych i trądzikowych oparty na synergistycznym działaniu kwasów: migdałowego 
i laktobionowego. Poprzez zewnętrzną stymulację i głębokie działanie cząsteczek kwasów, eliminuje i zapobiega 
powstawaniu blizn potrądzikowych. Doskonale dobrana mieszanka składników aktywnych odpowiada na potrzeby 
skóry trądzikowej: reguluje wydzielanie sebum, eliminuje efekt świecenia się skóry, redukuje blizny, poprawia strukturę 
i fakturę skóry.

Opis zabiegu



IMMUN 
SENSILINE

Zabieg łagodzący, wspomagający odbudowę 
prawidłowej mikroflory skóry.

Wskazania:

Składniki aktywne:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

MIKROBIOTA, Fucocert®, arginina, miód, fosfolipidy, sfingolipidy, kwas hialuronowy, naturalna betaina, witamina C, 
olej tamanu, olej jojoba, olej ze słodkich migdałów, wyciąg z miłorzębu japońskiego, d-pantenol, beta-glukan,  

filtry ochronne UVA i UVB

cera wrażliwa i alergicznaW

cera wrażliwa i alergicznaW

 » cera wrażliwa, podrażniona i skłonna do podrażnień
 » skóra wykazująca niedostateczną odporność na działanie czynników zewnętrznych

 » zaburzona bariera ochronna
 » cera atopowa i z objawami suchości

 » wrażliwa-naczyniowa

 » wspomaganie odbudowy prawidłowej mikroflory skóry
 » zwiększenie immunoprotekcji skóry na działanie czynników zewnętrznych

 » zmniejszenie uczucia pieczenia i świądu
 » łagodzenie podrażnień

 » zmniejszenie objawów reakcji zapalnej 
 » wsparcie pielęgnacyjne kuracji dermatologicznych

Immun Milk – Mleczko Immunoprotekcyjne | Immun Tonic – Tonik Immunoprotekcyjny  
Lactobionic Serum – Serum z Kwasem Laktobionowym | Lactobionic Cream – Krem z Kwasem Laktobionowym  
Immun Cream SPF 20 – Krem Immunoprotekcyjny SPF 20 | Ombrello Sun Cream – Krem Przeciwsłoneczny SPF 30

Zabieg oparty na technologii MIKROBIOTAChR, wspomagający przywrócenie i utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry 
odpowiedzialnej za jej odporność. Opracowany z myślą o cerze nadwrażliwej i alergicznej, a także podrażnionej. 
IMMUN SENSILINE to zabieg przynoszący ulgę i ukojenie dla cer bardzo wymagających, podatnych na uczulenia  

lub podrażnienia. 

Opis zabiegu

ANTI-POLLUTION  
OIL THERAPY

Terapia witaminowo-odżywcza z zastosowaniem  
organicznych olejów bogatych w kwasy omega  
oraz antyoksydacyjnego kompleksu z alg morskich.

każdy rodzaj cery B

każdy rodzaj cery B

Wskazania:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Składniki aktywne:

Spirulina Pacifica, Fucus Vesiculosus Extract, Laminaria Digitata Extract, Spirulina Maxima Extract,  
Porphyra Umbilicalis Extract, Ascophyllum Nodosum Extract, kwasy omega 3, 6 i 9, koenzym Q10, Syn®-Coll,  
witamina C, witamina E, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z limonki, kaolin, alantoina

 » nawilżenie i głębokie odżywienie skóry
 » zwalczenie negatywnego działania wolnych rodników
 » wygładzenie i rozświetlenie skóry
 » pobudzenie odnowy komórkowej
 » wzmocnienie bariery ochronnej skóry

Gentle  Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust | Castor Oil – Olej Rycynowy 
Argan Oil – Olej Arganowy | Jojoba Oil – Olej Jojoba | Sweet Almond Oil – Olej ze Słodkich Migdałów  
Tamanu Oil – Olej Tamanu | Hydragen Eye Cream – Dermonawilżający Krem pod Oczy 
Anti-Pollution Cream – Krem Antyoksydacyjny z Algami

 » każdy rodzaj skóry
 » cera szara, przemęczona
 » skłonność do podrażnień
 » skóra wymagająca rewitalizacji i antyoksydacji

Skuteczność zabiegu opiera się na niezwykłych właściwościach składników: olejów z certyfikowanych upraw 
ekologicznych oraz bogactwu cennych alg morskich. Jest to kompleksowa ochrona oraz obrona skóry przed 
czynnikami zewnętrznymi powodującymi starzenie się skóry. Kuracja działa silnie antyoksydacyjnie,  
wzmacnia barierę ochronną oraz intensywnie nawilża i odżywia skórę.

Opis zabiegu



COLLAGEN SKIN CARE

Kolagenowa kuracja idealna  
dla wielowymiarowych potrzeb skóry.

Wskazania:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Składniki aktywne:

kolagen, witamina C, Hydroxyprolisilina®, kofeina, glukonolakton, kwas laktobionowy, arginina, wyciąg z miłorzębu 
japońskiego, wyciąg z malwy czarnej, wyciąg z ogórecznika lekarskiego, D-pantenol

Mallow Milk – Mleczko z Wyciągiem z Malwy Czarnej | Borage Tonic – Tonik z Wyciągiem z Ogórecznika Lekarskiego 
NCBS Acid Peeling 12% - Peeling z Kwasami 12% NCBS | Caffee-C Eye Cream – Rozjaśniający Krem pod Oczy  
Colour Control Cream – Krem CC (dostępny w trzech odcieniach: Alabaster, Natural, Tanned)

 » każdy typ skóry
 » cera tracąca jędrność i elastyczność

 » dla kobiet i mężczyzn po 25 roku życia

pielęgnacja ciałaD

pielęgnacja ciałaD

 » nawilżenie i rewitalizacja skóry
 » wygładzenie drobnych zmarszczek

 » stymulacja skóry do regeneracji
 » poprawa kondycji skóry

 » nadaje cerze promienny wygląd

Kompletny zabieg pielęgnacyjny wykorzystujący nową technologię płatów kolagenowych Collaplex i ich multifunkcyjne 
zastosowanie. Każdy etap zabiegu stanowi intensywne działanie dające natychmiastowe efekty poprawy wyglądu 

i kondycji skóry. Polecany dla kobiet i mężczyzn po 25 roku życia. Dodatkową stymulację zapewnia autorski masaż, 
opracowany przy współpracy doświadczonych masażystów i trenerów marki Charmine Rose®. 

Opis zabiegu

STEM CELLS CARE  
TREATMENT

Odmładzająco-rewitalizująca pielęgnacja skóry 
oparta na komórkach macierzystych jabłoni 
szwajcarskiej. 

cera dojrzała D

cera dojrzała D

Wskazania:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Składniki aktywne:

komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej (PhytoCellTec Malus Domestica), kwas hialuronowy, kompleks anti-aging, 
tripeptyd biomimetyczny, Syn®-Ake, Syn®-Coll, witamina A

Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust | Velvet Cream Clinique – Aksamitna Śmietanka 
do Demakijażu | Velvet Tonic – Aksamitny Tonik | Biomimetic Serum – Serum Wygładzające z Peptydami  

Biomimetic Peptide Cream – Krem z Peptydami Biomimetycznymi | Age Control Cream – Krem Kontrola Wieku

 » cera dojrzała
 » skóra przesuszona
 » skóra wymagająca odbudowy i regeneracji po serii zabiegów inwazyjnych

 » opóźnianie procesów starzenia
 » regeneracja i rewitalizacja skóry
 » zmniejszenie zmarszczek
 » poprawa elastyczności i jędrności skóry
 » wygładzenie naskórka
 » poprawa nawilżenia

Zabieg oparty na wyselekcjonowanych komórkach macierzystych jabłoni szwajcarskiej (PhytoCellTec Malus 
Domestica). Kompletny program wspomagający odbudowę i regenerację skóry także po zabiegach inwazyjnych. 
Stanowi silną kurację rewitalizującą i odmładzającą. Przebieg zabiegu jest wyjątkowo przyjemny, dzięki czemu 
pozwala osiągnąć stan głębokiego relaksu.

Opis zabiegu



TERAPIA DERMA RENEW 50%  
NA ROZSTęPY

System intensywnej redukcji zmian  
w strukturze skóry – redukcja rozstępów  

na bazie kwasów AHA-BHA 50%.

Wskazania:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Składniki aktywne:

kwas mlekowy, kwas glikolowy, Hydroxyprolisilane®, argirelina, beta-glukan, kofeina, olej tamanu

Naprawcze Serum na Rozstępy – Stretch Marks Serum

 » świeże rozstępy
 » wieloletnie rozstępy

 » niewielkie blizny zanikowe i narosłe na ciele

pielęgnacja ciałaBL

pielęgnacja ciałaBL

 » rozstępy znacznie płytsze i mniej widoczne
 » wyrównana faktura i koloryt skóry

 » skóra miękka i gładka w dotyku

Zabieg wywołujący głębokie zmiany w strukturze skóry, poprzez intensywną, zewnętrzną stymulację z zastosowaniem 
kwasów AHA i BHA. Efektem jest pobudzenie komórek skóry do podziału w miejscu występowania blizny-rozstępu. 

Terapia skutecznie zmniejsza ich głębokość i widoczność i przywraca naturalny kolor skóry. 
Zabieg został uhonorowany Złotym Laurem Kosmetologii! 

Opis zabiegu

Wskazania:

Składniki aktywne:

Efekty:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

skóra z przebarwieniami P

skóra z przebarwieniami P

MELANOSTATIC

Specjalistyczny program na przebarwienia  
z kwasem migdałowym i alfa-arbutyną.

kwas migdałowy, kwas laktobionowy, kwas glikolowy, alfa-arbutyna, niacynamid, witamina C,  
wyciąg z aceroli, filtry UV

 » uporczywe przebarwienia posłoneczne
 » ostuda pociążowa
 » plamy soczewicowate / starcze
 » nierówny koloryt skóry – twarz, dłonie, przedramiona
 » fotostarzenie

 » poprawa faktury i struktury skóry
 » redukcja uporczywych plam i przebarwień
 » skóra wyraźnie odmłodzona i wygładzona

Orange Milk – Mleczko Pomarańczowe | Orange Water Tonic – Tonizująca Woda Pomarańczowa  
Melanostatic Cream  – Rozjaśniający Krem na Przebarwienia SPF 15 | Colour Control Cream – CC Krem 

Innowacyjny, specjalistyczny zabieg kosmetyczny, który polega na aplikacji maski wybielającej na bazie kwasu 
migdałowego oraz bioaktywnego proszku na przebarwienia. Skuteczność kuracji oparta jest na skoncentrowanym 
kompleksie składników aktywnych, które działają na wielu poziomach naskórka: inhibicja produkcji melaniny, 
hamowanie transportu melaniny do naskórka, oraz eliminacja nadmiernie zgromadzonego w niej barwnika.
Badania aplikacyjne wykazały redukcję 95% plam lub ich intensywności zabarwienia u 99% badanych.
Zabieg w 2014 roku został uhonorowany Laurem Kosmetologii! 

Opis zabiegu



Linia preparatów do pielęgnacji i upiększania oczu CharmLash, 
to stymulacja wzrostu, kompleksowa ochrona, super długość, piękny i głęboki kolor  
oraz elastyczność dla Twoich brwi i rzęs!

(miejsce na pieczatkę gabinetu)

Twoja profesjonalna obsługa kosmetyczna

Firma zastrzega sobie możliwość sprzedaży 
niektórych produktów w opakowaniach innych 
niż przedstawione w katalogu. Katalog zawiera 
ceny sugerowane. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów.

www.charmlash.pl


