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– TRENDY WIOSNA/LATO 2022

Jesień i zima to często kolory stonowane, ciemne, bez energii. Dlatego kiedy przychodzi wiosna i wychodzi 
słońce, każdy ma ochotę na odrobinę szaleństwa choćby „kolorystycznego”. W tym sezonie bez dwóch zdań 

królują odważne kolory i przeróżne ich połączenia. Coś, co kiedyś wydawałoby się nie do połączenia, dziś jest 
największym hitem! Róż z czerwienią, paski z kratą lub taki totalny patchwork, gdzie możemy przemycić wszyst-
kiego po trochu.

STYLOWE 
UBRANIA 
DLA DZIECI
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Dopamine Dressing to trend, który wciąż jest bardzo na topie. Dla tych, 
którzy jeszcze nie poznali tego pojęcia wyjaśniamy, że to jest po prostu 
modowy hormon szczęścia, który możemy osiągnąć ubierając przeróż-
ne połączenia kolorystyczne. Odważne kolory, akcenty, indywidualne 
zestawienia, które nie zawsze muszą się każdemu podobać, mają do-
dać nam pewności siebie, dać poczucie komfortu i szczęścia. Różowy 
t-shirt, spódnica w panterkę a do tego zielone trampki – to przykład 
odważnego połączenia kolorystycznego, które z pewnością sprawi, że 
będziemy mieć więcej energii i uśmiechu na twarzy. Warto spróbować! 

MODA NA TOLERANCJĘ 
Od jakiegoś czasu moda stała się również sposobem na naukę tole-
rancji i akceptacji. Wiosna i nadchodzące lato to czas, kiedy chcemy 
ubierać krótkie topy, krótkie szorty nie patrząc na to, że wystaje nam 
za duży brzuch czy może niezgrabne nogi. Takie po-
jęcia pomału przestają mieć znaczenie, jako że 
w ostatnim czasie bardzo mocno podkre-
ślana jest indywidualność i  to, że każde 
ciało jest piękne. Uważam, że to niezwykle 
cenne podejście, które wyzwoliło wielu 
ludzi z kompleksów i pozwoliło na swobo-
dę. Co za tym idzie, dzieci które wzorują 
się na swoich rodzicach i widzą ich nie-
zależność i docenianie własnego pięk-
na, mogą również poczuć się lepiej, 
bardziej pewnie siebie i  uczyć się 
akceptacji. 

Must have!



PASTELOVE 
My, w tym sezonie Wiosna/Lato 2022 postawiliśmy na ciepłe pastelo-
we kolory, które sprawią, że poczujemy to piękne słońce już przy za-
kładaniu ubrań. Stonowane odcienie, ale kolorowe, które jednocześnie 
pozwalają na dodanie fajnych mocniejszych dodatków. 
W  tej kolekcji stworzyliśmy piękny unikatowy print dużej kraty, która 
z pewnością zawsze będzie w modzie. Kolory przechodzące od kre-
mowego po musztardowy, beżowy aż po zgaszoną zieleń dodają dużo 
ciepła i letniej świeżości. Materiały, które mają na sobie wzór, są bar-
dzo lubiane, ponieważ są bardziej oryginalne. Można wtedy połączyć 
np. bluzę w kratę z jednokolorowymi spodniami lub właśnie czymś na 
przekór – np. spodniami w pasy. Ważne jest to, aby dać naszemu dziec-
ku wybór i niech to właśnie on/ona stworzą swój zestaw – na pewno 
doda im to skrzydeł. 

ACID WASH, TIE DYE A MOŻE OMBRE
Acid Wash czy też Tie Dye to metody farbowania ubrań, które spra-
wiają, że rzeczy są bardziej oryginalne i ciekawe. Farbowane zestawy 
są już modne od długiego czasu i wciąż pozostają na topie! 
T-shirt zafarbowany w ten sposób, aby wyglądał na „przetarty” a na-
wet z dziurkami, to na pewno jeden z faworytów. Z kolei jeśli chcemy 
pobawić się kolorami, to warto wybrać produkt farbowany metodą Tie 
Dye. Polega na skręcaniu, zawiązywaniu, zakładaniu lub zgniataniu 
części odzieży przed farbowaniem w celu uzyskania niepowtarzal-
nych wzorów.
Dzięki temu powstają bardzo kolorowe, unikatowe wzory, które czę-
sto są nie do powtórzenia. 
U nas od wielu kolekcji króluje efekt ombre, który łączy stopniowo 
kolory i daje niesamowity look. W tym sezonie postawiliśmy na ciepły 
żółty kolor przechodzący w mocny rdzawy pomarańcz, dzięki czemu 
nasz efekt ombre jest bardzo letni. 

Sesja zdjęciowa: 
Makijaż, stylizacja, opis: Paulina Popek / Pracownia Estilo Paulina Popek / www.estilopp.pl
Zdjęcia: Ryszard Kocaj / www.blackfox.pl / IG @ryszardkocaj

8 2/38/20212/38/2021



BASIC Z DELIKATNYM PRZEKAZEM 
Basic, czyli jednokolorowe ubrania uszyte najczęściej z prawie 100% 
bawełny to na pewno coś na co zawsze możemy postawić. Bardzo 
modne jest ubieranie zestawu Total Look, czyli np. kremowa bluza, t-
-shirt i kremowe spodnie lub szorty. Mając w szafie kilka takich zesta-
wów, możemy wtedy je ubierać całościowo lub robić tzw. Mix & Match 
i mieszać je ze sobą. 
Ciekawym dodatkiem są delikatne napisy, aplikacje, hafty, naszywki, 
które nadają im charakteru. Motywem przewodnim naszej kolekcji jest 
uśmiech i w różny sposób staramy się go przemycić – albo w postaci 
napisu albo w postaci naszywki czy nadruku z uśmiechniętą buźką. 

LEN I UCZUCIE WOLNOŚCI
Len to dobro w czystej postaci. Najlepiej ten stuprocentowy bez do-
datków, chyba że z bawełną. Len jest całkowicie przewiewny i oddy-
chający, dlatego w nim zawsze będziemy czuć komfort. Bardzo mod-
ne są ubrania oversize z lnu, które najlepiej sprawdzają się właśnie 
w upalne lato. Krótkie topy, luźne koszule, spodnie culotte czy sukien-
ka z kieszeniami – te wszystkie fasony są rewelacyjne zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 
Kupując ubrania warto zwrócić uwagę na metkę ze składem. Ważne 
jest, aby wybierać to co najbardziej naturalne i dobre dla naszego 
ciała. 

Trendy są bardzo różne. Jedni noszą falbanki i kwiaty a drudzy wolą 
proste basicowe ubrania, jednak najważniejsze jest to, aby móc wyra-
zić siebie i przede wszystkim czuć się w zgodzie ze sobą. 
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Must have!

Tekst:
Natalia Herba 

 
Właścicielka marki odzieży  

dziecięcej Pan Robak. Prywatnie, 
szczęśliwa mama trójki dzieci. 

 

www.panrobak.pl 



SIĘ NA ODBUDOWIE WAR-
SZY KREM, A NOCĄ SKUP 

PODSTAWĄ LETNIEJ PIELĘGNACJI
NAWILZENIE 

.
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YOSKINE VEGE ZOOM HYDRO-
ŻEL NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ 

I NA NOC
Wegański, lekki hydrożel, który zdecydo-

wanie poprawia wygląd skóry. Zawiera 
ekstrakt ze śnieżnego grzyba Shiro 

Kikurage, który wypełnia skórę i nawilża ją 
z mocą nawet większą, niż klasyczny kwas 
hialuronowy. Pozostawia cerę miękką, wy-
gładzoną i cudownie nawilżoną przez cały 
dzień. Minimalistyczna formuła – zawiera 

tylko 12 składników.

AA CERA WRAŻLIWA 
KREM INTENSYWNIE 
NAWILŻAJĄCY 72 H 
NA DZIEŃ
AA Cera Wrażliwa to 40 lat do-
świadczenia w pielęgnacji skóry 
wrażliwej i skłonnej do alergii, 

reagującej podrażnieniem 
na skutek negatywnych 
czynników środowiskowych. 
Krem 72h intensywnie 
nawilżający na dzień o inno-
wacyjnej, mocno odżywczej 
i ultralekkiej konsystencji, za-
pewnia wymagającej skórze 
intensywne nawodnienie oraz 
długotrwały komfort.



STWY HYDROLIPIDOWEJ

SIĘ NA ODBUDOWIE WAR-
SZY KREM, A NOCĄ SKUP 
W DZIEŃ POSTAW NA LŻEJ-

Uroda pod lupą

ZŁOTO LODOWCA AVA LABORATORIUM 
Nowa linia kosmetyków zawiera unikalny kwas bursz-

tynowy pozyskany ze szwajcarskiego lodowca – super 
składnik do intensywnej rewitalizacji. Seria kosmetyków 

stanowi prawdziwy unikat w świecie beauty: łączy 
ekologiczne receptury i opakowania z utraodmładzają-

cym działaniem, które przeciwdziała starzeniu się skóry 
powstałemu przez brak snu czy zmęczenie. Wszystkie 

produkty wchodzące w skład linii zostały wyróżnione 
certyfikatem ECOCERT COSMOS NATURAL, który 

gwarantuje, że są ekologiczne i wegańskie.

AA PINK ALOES NAWILŻENIE I UKOJENIE
AA Aloes to multinawilżający program pielęgnacji każ-
dego typu skóry, a zwłaszcza odwodnionej i wrażliwej, 
wymagającej ukojenia i regeneracji. Krem intensywnie 
nawilżający żelowy na dzień zawiera unikatowy ekstrakt 
z różowego aloesu, który wyróżnia zwiększony poziom 
aminokwasów inicjujących mechanizmy nawodnienia 
oraz odbudowy bariery hydrolipidowej naskórka, dzięki 
czemu zapewnia: komfort już od 1. minuty oraz intensyw-
ne nawilżenie do 72 h.

BIELENDA CRYSTAL GLOW 
ROSE QUARTZ  KRYSZTA-

ŁOWE SERUM NAWILŻA-
JĄCO-ROZŚWIETLAJĄCE 

Przeznaczone jest do pielęgnacji 
cery normalnej, suchej i pozbawionej 

blasku. Lekka formuła nie obciąża 
skóry, szybko się wchłania i dobrze 

rozprowadza, zawiera wyłącznie we-
gańskie składniki aktywne. Różowy 

kwarc, który słynie z właściwości 
odżywczych, rozświetla, wygładza 
i ujednolica koloryt skóry. Ekstrakt 

z orchidei zmiękcza i wygładza 
naskórek, a kwas hialuronowy 

skutecznie nawilża i ujędrnia. Serum 
zawiera błyszczące drobinki, które 

rozświetlają skórę, niweluje uczucie 
ściągnięcia, przesuszenia i dyskom-

fortu.

ZIAJA JAGODY ACAI 
EKSPRESOWE SERUM 
DO TWARZY I SZYI 
WYGŁADZAJĄCO-
-UJĘDRNIAJĄCE
Serum acai jest silnie skon-
centrowanym kremo - żelem 
o ekspresowym wchłanianiu 
i wysokiej zawartości kom-
pleksu naturalnych substancji 
aktywnych. W rozumieniu 
pielęgnacji skóry, przeciwdzia-
łanie procesom oksydacyjnym 
zapewnia skórze profilaktykę 
powstawania zmarszczek, 
ujędrnienie, wzmocnienie 
skóry, łagodzenie podrażnień, 
promienny i zdrowy wygląd.

SERUM ODMŁADZAJĄCE 
DO TWARZY AGE RESET 

SOLVERX
Intensywnie odmładzające serum 
odbudowujące mikrobiom skóry 

przeznaczone do każdego typu skóry. 
Sekret działania tkwi w wyselekcjonowa-
nych składnikach aktywnych. Wzmacnia 
odporność immunologiczną. Kompleks 

peptydów oraz zawartość protein 
przyczynia się do poprawy napięcia 

i jędrności skóry. Z kolei kofeina wspo-
maga procesy odnowy komórkowej. Po 

zastosowaniu serum cera zyskuje na 
promiennym blasku i młodym, świeżym 

wyglądzie.

NIVEA CELLULAR EXPERT 
LIFT CHŁODZĄCO-MODELU-
JĄCA MASKA W PŁACHCIE 
Zapewnia uczucie ujędrnienia skóry już 
w 10 minut. Zainspirowana zabiegami 
wykorzystującymi zimno modeluje 
kontur twarzy, wypełnia zmarszczki oraz 
napina, nawilża i nawadnia skórę. 

KREM NAWILŻAJĄCO-REGE-
NERUJĄCY KONOPIE Z KO-
LAGENEM HERBAL CARE 
Kosmetyk świetnie sprawdzi się 
w przypadku cery wrażliwej. Intensyw-
nie i długotrwale nawilża, błyskawicznie 
koi, dzięki czemu skóra jest idealnie 
wygładzona i przyjemna w dotyku. Olej 
konopny wykazuje wybitne właściwości 
odżywcze. Kolagen poprawia spręży-
stość skóry i wyraźnie ją napina. Inulina 
chroni przed powstawaniem podraż-
nień, a kompleks minerałów zapobiega 
przesuszeniu naskórka, przywracając 
skórze gładkość. 

OLEIQ HYDROLAT OGÓREK
Hydrolat z ogórka intensywnie nawilża, 
wygładza, zmiękcza i daje uczucie świeżo-
ści. Rozjaśnia przebarwienia i zmniejsza 
zaczerwienienia na skórze. Redukuje wy-
dzielanie sebum. Jest to również roślinny 
składnik przeciwstarzeniowy. W pielęgnacji 
włosów nawilża je. Hydrolat polecany do 
każdego typu cery.



PROWADZIĆ DO POGORSZENIA KONDYCJI SKÓRY
BRAK ODPOWIEDNIEGO NAWODNIENIA MOŻE 
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PHARMACERIS A 
PHYSIOPURIC-GEL NAWILŻA-

JĄCY FIZJOLOGICZNY ŻEL DO 
MYCIA TWARZY I OCZU

Przeznaczony do codziennego oczysz-
czania skóry szczególnie wrażliwej, 

suchej i alergicznej, ze skłonnością do 
podrażnień. Dostosowany do potrzeb 

skóry nietolerującej mydła, nadmiernie 
ulegającej podrażnieniom oraz dla osób po 

zabiegach dermatologicznych. Zastępuje 
tradycyjne mydło. Odpowiedni dla skóry 

w każdym wieku.

THE SAEM JEJU FRESH ALOE 89% 
KREM DO TWARZY  

O lekkiej konsystencji, o 89% zawartości czystego 
ekstraktu z aloesu. Główny składnik - aloes 

z wyspy Jeju, posiada właściwości nawilżające 
i kojące, dzięki którym skóra Twojej twarzy staje 

się odświeżona i świetlista. Dodatkowo w składzie 
kremu znajdziesz kompleks 7 ziołowych składni-

ków, które wspomagają dobroczynne działanie 
ekstraktu z aloesu, dając efekt nawilżonej, rozja-

śnionej, zrelaksowanej i odżywionej skóry.

PERFECTA BIO VITAMIN KREM-
ODŻYWKA WITAMINOWA PRO A
Suplementacja składników odżywczych bezpośrednio 
na skórę twarzy zapewnia Ci wyjątkowo przyjemne 
i energetyczne działanie w skoncentrowanej formie. 
Jak nowoczesny nutrikosmetyk, dopasowuje się do 
Twoich indywidualnych potrzeb, pomagajac Ci w osią-
gnięciu upragnionego efektu. EFEKT: Odmłodzona 
i promienna cera, mniej widoczne zmarszczki.

FEEDSKIN HYDRATED ORIGIN 
TONIK NAWILŻAJĄCY  
Tonik w formie lekkiego żelu. Silnie nawilża i utrzymuje 
optymalny poziom nawilżenia cery. Przywraca elastyczność, 
niweluje szorstkość, poprawia wygląd 
i strukturę skóry. Reguluje barierę hy-
drolipidową, przyspiesza regenerację 
i zwiększa wchłanianie składników 
aktywnych z innych kosmetyków. 

LIRENE ACID 
POWER SERUM 

NAWILŻAJĄ-
CE Z KWASEM 

HIALURONOWYM 
I HYDROLATEM 

Z BŁAWATKA 
Kompleks kwasu mleko-
wego i laktobionowego 

(7%) wnika do naskórka, 
stymulując jego odnowę. 
Kwas mlekowy  podnosi 

poziom nawilżenia a kwas 
laktobionowy redukuje wi-
doczność zaczerwienień.

THE SAEM NATURAL MASK 
SHEET - MASKI NA TKANINIE
Wszystkie maski z linii oparte są na spe-
cjalnej płachcie, dzięki której substancje 
odżywcze mają możliwość jeszcze 
głębszego wniknięcia w skórę, mocno 
ją odżywiając i nawilżając. Maseczki 
dedykowane są specjalnym potrzebom 
skóry - maska Argan nadaje cerze mak-
symalną gładkość; Granat stymuluje 
naskórek do odnowy; Aloes intensywnie 
nawilża, koi i regeneruje skórę, a Bo-
rówka Amerykańska to regenerująca 
propozycja dla skóry, która wymaga 
energetycznego zastrzyku.

KREM PIELĘGNACYJNY 
I OCHRONNY Z FILTREM SPF 50 
AVA LABORATORIUM
Przed wyjściem nałóż wybrany krem AVA na 
twarz, szyję i dekolt, dokładnie rozsmaruj. 
Poczekaj aż kosmetyk się wchłonie i… ciesz 
się chwilami spędzonymi w pełnym słońcu! 
Zapewnia wysoką ochronę przeciwsłonecz-
ną. Bez efektu bielenia.

MEDIC SERUM 
Z WITAMINĄ C  
Stosowane rano i wieczorem 
na twarz, zapewnia skórze 
całodzienną ochronę przed 
wolnymi rodnikami. Dzięki temu 
znacznie spowalnia procesy 
starzenia i opóźnia powstawanie 
zmarszczek. Jeśli zależy Ci, by 
Twoja skóra twarzy była gładka 
i promienna, postaw na nasze 
serum do twarzy z witaminą C. 
To produkt, który szybko pozwoli 
Ci zauważyć efekty. 
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To zależy! Działanie promieni słonecznych na od-
powiednio przygotowaną skórę niewątpliwie ma 

bardzo dużo plusów. Powoduje m.in. tworzenie wita-
miny D, pobudzenie produkcji serotoniny, a co za tym 
idzie - poprawę nastroju. Przyspiesza również proces 
skórnej przemiany materii, pobudza odnowę komór-
kową. Ma także działanie dezynfekujące i bakterio-
bójcze. 

DLA SKÓR WRAŻLIWYCH POLECANE SĄ 

MIESZANE FILTRY. DLA TRĄDZIKOWEJ CZY 

TŁUSTEJ - CHEMICZNE. 

DLA NIEMOWLĄT FILTRY FIZYCZNE, 

JEDNAK NALEŻY TUTAJ BYĆ 

PRZYGOTOWANYM, ŻE FILTRY TE MOGĄ 

ZOSTAWIAĆ BIAŁY FILM NA SKÓRZE. 

CZY OPALANIE 
JEST 
KORZYSTNE DLA 
ZDROWIA? 

Długotrwałe opalanie, szczególnie to pozbawione ochrony SPF, 
bez wątpienia szkodzi naszej skórze. Przyspiesza procesy starze-
nia, przenika przez skórę uszkadzając włókna kolagenowe i może 
spowodować nieodwracalne zmiany komórkowe, co w konse-
kwencji prowadzi do nowotworów skóry. 
Nie należy jednak rezygnować z ekspozycji na słońce, ponieważ 
ma ono dobroczynny wpływ na wiele procesów niezbędnych do 
funkcjonowania naszego organizmu. Ponadto słońce poprawia 
nastrój i nadaje ciału piękny, czekoladowy odcień. 
Opalanie się nie ma samych wad, ale zagrożenia są na tyle poważ-
ne, że warto mieć je z tyłu głowy. Na szczęście z pomocą przy-
chodzą  kremy ze średnim i wysokim filtrem, które odpowiednio 
chronią skórę przed zagrożeniem ze strony słońca. Należy jedy-
nie regularnie smarować skórę i uzupełniać warstwę kremu po ką-
pieli czy wycieraniu ciała. Decyzja o stosowaniu SPF jest właściwa. 
Wszystkie towarzystwa i organizacje naukowe jednogłośnie zale-
cają stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, jako formy profilak-
tyki nowotworowej. 
Pozostaje jedynie wybór filtra odpowiedniego dla nas. Oferta jest 
naprawdę spora, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Mo-
żemy postawić na same filtry chemiczne, mineralne lub wybrać 
produkt, który zawiera oba rodzaje. Wszystko zależy od indywidu-
alnych kryteriów, preferencji i potrzeb. Filtry fizyczne (mineralne) 
i chemiczne wcale nie są skrajnym wyborem. To po prostu dwie 
różne opcje, które pełnią tąką samą funkcję – chronią nas przed 
negatywnym działaniem promieniowania UV. 

Najważniejsze, by filtry były wodoodporne i fotostabilne, czyli ta-
kie, które nie zmieniają swoich właściwości pod wpływem promie-
niowania słonecznego. W ostatnim czasie kosmetyki do opalania 
podlegają jeszcze jednemu kryterium wyboru: dbałość o środowi-
sko. Kolejne kraje zakazują używania kremów z konkretnymi filtra-
mi (Oxybenzone, oktinoksat i octocrylene): Hawaje, Palau, Wyspy 
Dziewicze, Aruba i niektóre meksykańskie rezerwaty - tam zakaz 
już obowiązuje. Także władze Florydy poważnie rozważają, by 
Key West była wolna od chemicznych substancji obecnych w kre-
mach z filtrem. 
Badania naukowe przeprowadzone w  2015 roku dowodzą, że 
każdego roku do mórz i oceanów trafia nawet 14 tysięcy ton kre-
mów z filtrem. A to stanowi już poważny problem, który na szczę-
ście dostrzegają już nie tylko nurkowie czy członkowie organizacji 
ekologicznych, ale także politycy, urzędnicy i my - zwykli konsu-
menci. Dlatego niezależnie od tego, gdzie spędzamy wakacje, 
warto użyć produktów z holistycznym podejściem do rozwoju. 
Takich, które zawierają składniki minimalizujące reakcje alergicz-
ne. Są przebadane dermatologicznie, bezpieczne i bardzo dobrze 
tolerowane przez skórę. Ponadto posiadają opakowania, pocho-
dzące z materiałów z recyklingu i nadających się do recyklingu.
EKSPERT MARKI KOLASTYNA

Uroda pod lupą
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DO OPALANIA

DAX SUN RODZINNA 
EMULSJA DO OPALA-
NIA DLA DOROSŁYCH 

I DZIECI SPF 50 
Emulsja zapewnia bezpieczeń-

stwo delikatnej skórze o bardzo 
jasnej karnacji i wysokiej wrażli-
wości na promienie słoneczne. 

Polecana jest dla dorosłych, 
dzieci i niemowląt powyżej 6. 

miesiąca życia.

KOLASTYNA COCONUT PARADISE 
TRANSPARENTNA SUCHA MGIEŁKA 

OCHRONNA SPF 30  
Ultralekka formuła przyjemnie otula skórę, nie pozostawiając 

uczucia lepkości oraz przeciwdziałając przyklejaniu się piasku. 
Zapewnia fotostabilną ochronę przed szkodliwym działaniem UVA, 

UVB, VL, IR. Przynosi natychmiastowy efekt schłodzenia skóry 
o 20C oraz odczucie rześkości. Egzotyczny, kokosowy zapach 

uprzyjemnia stosowanie. 

WODOODPORNE 
MLECZKO DO 

OPALANIA SPF 50 
FAMILIJNE HERBAL 

CARE 
Bardzo wysoka ochrona 

SPF 50 dla całej rodziny od 
3. roku życia. Do aplikacji 

na suchą lub mokrą skórę. 
Formuła wodoodporna 

i piaskoodporna. Zawiera 
nawilżający sok z aloesu, 

łagodzącą wodę termalną 
i aktywator witaminy D.

DERMOPEDIATRIC MINE-
RALNY SPRAY OCHRON-
NY DO TWARZY I CIAŁA 
SPF 50+ PHARMACERIS
Polecany do stosowania w celu 
zapewnienia codziennej, bardzo 
wysokiej ochrony przed intensyw-
nym nasłonecznieniem wyjątko-
wo delikatnej, wrażliwej skóry 
niemowląt od 1. dnia życia, dzieci 
i dorosłych. Polecany dla osób 
preferujących ochronę opartą na 
100% filtrach mineralnych. 

KOLASTYNA WRAŻLIWA SKÓRA 
EMULSJA OCHRONNA SPF 50+
Zapewnia fotostabilną ochronę przed szkodliwym działaniem 
UVA, UVB, VL, IR nawet najbardziej wrażliwym rodzajom 
skóry. Zawiera bioolej z nasion konopi, znany z nawilżających 
i pielęgnujących właściwości. Produkt bezzapachowy, nie po-
zostawiający białych śladów na skórze, testowany klinicznie.

OCHRONNA EMULSJA DO TWARZY 
Z ALOESEM SPF 50 LIRENE
Wodoodporna formuła na bazie wody aloesowej 
wzbogacona w ekstrakt ze złotej algi zapewnia 
szerokopasmową ochronę przed poparzeniem 
słonecznym. Jej konsystencja jest wyjątkowo lekka 
i delikatna, pozwala skórze swobodnie oddychać 
i doskonale nadaje się pod makijaż.

ZIAJA SOPOT SUN WODO-
ODPORNA EMULSJA DO 
OPALANIA SPF 50+ 
Produkt wegański. Wodoodporna 
tłusta emulsja polecana szczególnie 
dla osób o skórze łatwo ulegającej 
poparzeniom podczas ekspozycji na 
słońce. Odpowiednia do stosowania 
w okresie ekstremalnych warunków 
klimatycznych. Idealna również dla 
osób aktywnie uprawiających sport.

BIELENDA BIKINI 
ALOESOWE MLECZKO 
DO OPALANIA SPF 30 

Zapewnia ochronę całego ciała (SPF 
30), jest wodoodporne i chlorood-
porne. Zawiera sok z liści aloesu, 

który koi i regeneruje oraz kwas 
hialuronowy, który ogranicza 

migrację wody z naskórka. Bogaty 
jest w kompozycję filtrów, ogranicza-

jących wpływ promieniowania UV 
+ IR + HEV na skórę. Chroni przed 

wysuszaniem i fotostarzeniem. 

KREM DO TWARZY 
Z SPF 50+ SENSITIVE 
SKIN SOLVERX
Krem do twarzy nawilżająco - 
regenerujący przeznaczony do 
skóry wrażliwej i naczynkowej 
z bardzo wysoką ochroną SPF 
50+ do całorocznego stosowa-
nia. Odpowiedni dla dorosłych 
i dzieci od 3. roku życia.
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PO OPALANIU

DAX SUN ŻEL CHŁODZĄCO-
-ŁAGODZĄCY PO OPALANIU 
10% D-PANTENOL 
Żel polecany jest do stosowania po 
opalaniu, po zbyt intensywnej ekspo-
zycji na słońce lub w solarium. Idealny 
jako pierwsza pomoc po przedawko-
waniu słońca.

SOS FAMILIJNY 
BALSAM PO 
OPALANIU ALOES  
Z D-PANTENOLEM 
HERBAL CARE
Do twarzy i ciała. Błyskawicz-
nie koi i nawilża, przynosi 
ulgę rozgrzanej skórze. 
Przeznaczony dla całej rodzi-
ny od 3. roku życia. Zawiera 
10% nawilżającego soku 
z aloesu i kojący D-pantenol.

FEEDSKIN BRIGHT LIGHT TONIGHT 
TONIK ROZJAŚNIAJĄCY 
Tonik w formie lekkiego żelu. Rozjaśnia i redukuje już istnie-
jące przebarwienia różnego rodzaju (posłoneczne, pozapal-
ne, hormonalne, potrądzikowe). Wyrównuje koloryt skóry, 
minimalizuje pojawianie się nowych plam pigmentacyjnych. 
Poprawia stan cery z trądzikiem, wycisza zmiany. 

ZŁOTY 
OPALIZUJĄCY BALSAM 

AVA LABORATORIUM 
Balsam na odkryte partie ciała to 
uniwersalne połączenie kosmety-

ku 2w1: nada skórze atrakcyjnego 
wyglądu, ale zadba również o głę-
boką pielęgnację. W miesiącach 

letnich pokreśli opaleniznę. Na co 
dzień widocznie rozświetli, nawilży 

i poprawi elastyczność skóry. 

LIRENE 
S.O.S RATUNEK 
BALSAM ŁAGO-

DZĄCY NA 
PODRAŻNIENIA

Po przedawkowaniu 
słońca to wyjątkowo 

skuteczny preparat kojący 
podrażnienia skóry spo-
wodowane opalaniem. 

Błyskawicznie likwiduje 
skutki nadmiernej ekspo-
zycji na słońce i niedosta-

tecznej ochrony antyUV.

BIELENDA BIKINI 
CHŁODZĄCA 
MGIEŁKA PO OPA-
LANIU 
Łagodzi podrażnienia skó-
ry wywołane nadmiernym 
opalaniem. Chłodzi, koi, 
nawilża i przynosi skórze 
ulgę po nadmiernym 
kontakcie ze słońcem. Ma 
w sobie 15% składników 
łagodzących – miąższ 
z aloesu, mentol, alantoinę, 
glicerol i d-panthenol. 

KOLASTYNA 
BALSAM PO 

OPALANIU S.O.S. 
Zawiera ekstra kojący 

kompleks: Pantenol, 
Alantoina, Bisabolol. 
Przynosi skórze ulgę 

i nawilżenie po ekspozy-
cji na słońce, zapewnia-

jąc utrzymanie efektu 
opalenizny na dłużej. 

Skóra zyskuje miękkość 
i gładkość w dotyku. ZIAJA SOPOT SUN 

ŻEL ŁAGODZĄCY 
PO OPALANIU 

Łagodzi powierzchniowe 
podrażnienia skóry wywołane 

nadmiernym przebywaniem 
na słońcu lub opalaniem w so-

larium. Skutecznie likwiduje 
skutki niedostatecznej ochro-
ny skóry. Działa uspokajająco 

i osłaniająco na naskórek. 
Przynosi natychmiastową ulgę 

podrażnionej skórze. 
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UTRWALENIE

DAX SUN KOKOMO EXTRA DARK  
BRĄZUJĄCA PIANKA 

DO CIEMNEJ KARNACJI 
Kochasz wakacyjny klimat? Kokomo to brązują-
ca pianka, która nawilża skórę wielowymiarowo. 
Wiąże wodę w głębszych warstwach, jednocze-
śnie otulając skórę powłoką, która chroni przed 
ucieczką wody z jej wnętrza. Aktywnie zwalcza 

wolne rodniki, spowalniając proces starzenia się 
skóry. Rozświetla skórę tak, że jej blask rozjaśni 
każdy Twój dzień. Indywidualnie dobierzesz od-
cień brązu swojego ciała do ulubionego looku - 

im więcej lub częściej mnie użyjesz, tym głębszą 
uzyskasz opaleniznę. 

KOLASTYNA LUXURY BRONZE 
DWUFAZOWY SAMOOPALACZ 
W SPRAYU 
Formuła Luxury Bronze podkreśli piękno 
i otuli skórę naturalnym brązem! Wygodny 
w aplikacji, szybko wchłaniający się samo-
opalacz już po 1. użyciu daje poczwórną 
gwarancję wymarzonej opalenizny. Skóra zy-
skuje naturalny, brązowy koloryt, bez smug, 
przebarwień i bez efektu przesuszenia.

PERFECTA CHOCO-
LATE BRONZE NA-
WILŻAJĄCY BALSAM 
BRAZUJĄCO - ROZ-
ŚWIETLAJĄCY
Balsam brązująco-rozświetla-
jący CHOCOLATE DESSERT 
– nada Twojej skórze odcień 
delikatnej, równomiernej 
opalenizny niczym mleczna 
czekolada – bez smug i prze-
barwień. Drobinki rozświetla-
jące sprawią, że Twoja skóra 
nabierze złocistego blasku. 
Składniki aktywne zapewnią 
doskonałe nawilżenie oraz 
wyrównanie kolorytu skóry.

LIFT4SKIN GET YOUR TAN 
BALSAM BRĄZUJĄCY 
Efekt wzmacnia się wraz z kolejnymi apli-
kacjami. Idealne rozwiązanie dla osób unika-
jących ekspozycji na słońce, świadomych 
negatywnego wpływu promieniowania 
słonecznego na procesy starzenia się skóry. 
Kompozycja zapachowa niweluje nieprzy-
jemny zapach charakterystyczny dla produk-
tów samoopalających.

LIRENE WITAMINOWY 
BALSAM PO OPALANIU 
UTRWALA OPALENIZNĘ

Kompozycja aktywnych składników od-
żywczych zapewnia niezwykle przyjemną 

i skuteczną pielęgnację opalonego 
ciała, pozostawiając skórę aksamitną 

i jedwabiście miękką w dotyku. Zawarty 
w formule balsamu SunTan™ istotnie 

wpływa na przedłużenie efektu opalania, 
wzmacniając naturalny kolor opalenizny.
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NAWILŻAJĄCY PODKŁAD 
KIND & FREE™ RIMMEL 

Za sprawą swojej lekkiej, delikatnej formuły wy-
równuje koloryt cery, tuszuje niedoskonałości oraz 

nawilża skórę. Został wzbogacony kompleksem an-
tyoksydacyjnym z witaminą E i prowitaminą B5 oraz 

ekstraktem z aloesu, dzięki czemu cera wygląda 
promiennie, a makijaż – świeżo i naturalnie.

ANTI-AGING ODŻYWCZY KREM 
PRZECIWZMARSZCZKOWY LIRENE

Nowa linia kosmetyków przeznaczonych do cer dojrzałych 
z FORMUŁĄ ANTI-AGING zapewnia skuteczne działa-

nie odmładzające. To efekt zastosowania wyjątkowego 
ekstraktu z jednego z największych i najstarszych drzew 

świata – SEKWOI OLBRZYMIEJ.  Sekwoja (ekstrakt) 
przywraca prawidłowy poziom nawilżenia, wzmacnia 

odporność naskórka na codzienne uszkodzenia, przez co 
cera jest lepiej chroniona przed powstawaniem zmarsz-

czek oraz podrażnień.

ON LINE FROM 
PLANTS WITH LOVE  

KREM DO RĄK 
AWOKADO I MASŁO 

SHEA 
Krem do rąk o delikatnym 

zapachu awokado stwo-
rzony został dla miłośników 

naturalnych kosmetyków. 
Zawiera aż 97% składników 

pochodzenia naturalnego. 
W 100% wegańska formuła 

zawiera masło shea oraz 
ekstrakt z awokado. 

PERFECTA PIELĘGNU-
JĄCE MYDŁO W PŁYNIE 
OLIWKA
Mydło w płynie Perfecta Planet 
Essence to skuteczne oczysz-
czenie Twoich dłoni połączone 
z odpowiednią pielęgnacją. Dzięki 
optymalnie skomponowanym 
składom, skóra Twoich rąk będzie 
oczyszczona, nawilżona i odświe-
żona. Receptura wegańska.

UTRWALAJĄCY 
MINERALNY PUDER 
SYPKI ROYAL 
PIERRE RENE
O wyjątkowo miękkiej 
konsystencji i aksamitnym 
matowym wykończeniu. Ma 
pielęgnacyjne właściwości, 
nawilża i wygładza cerę. 
Produkt wegański, bez 
składników pochodzenia 
zwierzęcego.

BALTIC HOME SPA FIT 
GRUBOZIARNISTY PE-
ELING DO CIAŁA ZIAJA 
90% składników pochodzenia 
naturalnego. Glicerynowy 
peeling do ciała peelinguje 
i wygładza naskórek. Natłusz-
cza, zmiękcza i uelastycznia. 
Pozostawia skórę zadbaną 
i pachnącą. Sprawdza się w do-
mowej aplikacji spa. 

ALOESOVE ŻELOWA 
REGENERACJA DO 
TWARZY, CIAŁA I WŁOSÓW 
Do stosowania na: twarz - jako krem 
nawilżający, łagodząco-chłodzący, żel 
na okolice oczu i po goleniu; ciało - jako 
nawilżająco-chłodzący balsam do ciała, 
po opalaniu, ukąszeniach, jako krem 
do rąk i stóp; włosy - jako serum na 
zniszczone i suche końce włosów.

YOSKINE VEGE ZOOM MICELARNA 
PIANKA-CHMURKA DO MYCIA TWARZY
Wegańska, łagodna pianka do oczyszczania skóry twarzy, 
która usuwa ze skóry makijaż i zanieczyszczenia. Zawiera 
ekstrakt z morskich winogron Umibudo, który intensywnie 
nawilża i rewitalizuje skórę. Minimalistyczna formuła, która 
zawiera tylko 12 składników jest prosta, lecz jednocześnie 
umiejętnie skomponowana, aby zapewniać niezbędną 
skuteczność oraz komfort.

BOTANICAL PA-
ROWY ZABIEG W 

NASĄCZONYM 
CZEPKU MARION

Rekomendowany do wło-
sów wysokoporowatych, 

charakteryzujących się 
kruchością i łamliwością. 

Ceramidy wspomagają 
poprawę sprężystości 

i elastyczności włosów. Eks-
trakt ze skrzypu polnego 
wspomaga regenerację 

oraz wzmacnia kosmyki. 

Uroda pod lupą



PŁYN MICELARNY 5W1 
DO CERY WRAŻLIWEJ 
I NADWRAŻLIWEJ NIVEA
Kochamy czystą skórę! Właśnie 
dlatego powstał płyn micelarny NI-
VEA 5w1 - wielozadaniowa formuła 
z panthenolem i olejkiem z pestek 
winogron efektywnie usuwa 
makijaż oraz łagodnie oczyszcza 
wrażliwą i nadwrażliwą skórę, 
przywracając jej komfort. Płyn 
micelarny świetnie sprawdzi się do 
demakijażu twarzy, oczu oraz ust, 
nawet w przypadku najbardziej 
wrażliwej cery.

ON LINE FROM PLANTS WITH 
LOVE SZAMPON ALOES 
I ZIELONA HERBATA 
Stworzony został dla miłośników natural-
nych kosmetyków. W 100% wegańska 
formuła oparta została na działaniu BIOek-
straktów  m.in. z zielonej herbaty*, jaśminu 
oraz soku z aloesu. Zawiera 92% składni-
ków pochodzenia naturalnego.*Składnik 
aktywny certyfikowany przez Ecocert wg 
standardu COSMOS.

SZAMPON BIOPOINT 
EXTREME REPAIR 
Zaawansowana technologia 
oparta na białkach pszenicy. 
Mikrocząsteczki głęboko wnikają 
we włosy na poziomie kapilarnym, 
wzmacniając je od zewnątrz. 
Hydrolizowana keratyna działa na 
powierzchni włosów odbudowując 
ich strukturę.

ORGANICZNY SZAMPON DO 
WŁOSÓW N.A.E RIPARAZIONE  

To ukłon w stronę włoskiej oliwy i bazylii, 
znanych ze swojej łagodnej pielęgnacji 

i wiecznego charakteru. Organiczny ekstrakt 
z oliwki uważany jest za doskonałą odżywkę 

do włosów. Organiczny ekstrakt z bazylii - 
bogaty w witaminy A, K, C, magnez, potas, 

żelazo i wapń regeneruje i pomaga koić 
świąd i suchość skóry głowy, a także reduko-

wać nadmierne wypadanie włosów. 

BIELENDA SCRUB COCTAIL
REGENERUJĄCY PEELING DO 

CIAŁA 
Złuszcza, zmiękcza i pielęgnuje naskórek. 

Zawiera 99% składników pochodzenia 
naturalnego – detoksykującą i kojącą blue 
matcha oraz blueberry o właściwościach 

antyoksydacyjnych i nawilżających. Peeling 
jest bogaty również w prebiotyki, których 

zadaniem jest ochrona mikrobiomu 
naskórka. 

WILD WILDBERRY WYGŁADZA-
JĄCY KREM DO RĄK
LIRENE
Zawiera kompleks składników aktywnych 
poprawiających jędrność i elastyczność. 
Wygładza i pobudza odnowę głębokich 
warstw skóry. Doskonale się wchłania pozo-
stawiając soczysty, owocowy zapach. Ide-
alny dla skóry pozbawionej elastyczności. 
Produkt wegański. Zawiera 94% składników 
pochodzenia naturalnego.

WODA TOALETOWA 
MEXX SIMPLY 

Mexx Simply to świeże 
i minimalistyczne zapachy dla 

niej i dla niego. Kompozycje 
wyróżniają czyste, wegańskie 

formuły pochodzące w 90% ze 
składników naturalnych. 

BOTANICAL SZAMPON 
KOLORYZUJĄCY SREBRZYSTY 

BLOND MARION  
Receptura wzbogacona jest o kompleks 
ziół takich jak nagietek, arnika, nasturcja, 
które pielęgnują i chronią włosy podczas 

koloryzacji. Łagodna, wegańska formuła bez 
amoniaku nadaje włosom piękny, zdrowo 

wyglądający kolor, który utrzymuje się do 24 
myć. Efekt końcowy koloryzacji zależy od 

naturalnego koloru. 
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LETNI MAKIJAŻ

IM MNIEJ
TYM LEPIEJ
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CASHMERE HYDRO BASE ŻE-
LOWA BAZA NAWILŻAJĄCA
Przedstawiamy Ci innowacyjną bogatą 
bazę o żelowej lekkości, która łączy w 
sobie właściwości pielęgnacyjnego kremu 
i bazy przedłużającej trwałość makija-
żu. Formuła ułatwia rozprowadzenie 
podkładu i stanowi idealną podstawę do 
wykonania dalszych kroków.

NAWILŻAJĄCY 
KREM KOLORY-
ZUJĄCY MAGIC 
MAKE UP CC 
LIRENE
MAGIC MAKE UP CC 
to unikalny nawilżający 
krem, który podczas 
rozprowadzania na twa-
rzy zmienia się w lekki 
podkład. Mineralne 
pigmenty sprawiają, 
że produkt ujednolica 
koloryt i ukrywa niedo-
skonałości perfekcyjnie 
dopasowując się do 
koloru cery. Dzięki 
zawartości błękitnej 
algi i witaminy E, skóra 
pozostaje odpowiednio 
nawilżona i wygląda na 
świeżą przez cały dzień.

VIANEK ŁAGODZĄCY KREM 
DO TWARZY BB SPF 15   

Lekki, wielofunkcyjny krem do pielęgnacji 
na dzień, zawierający tylko filtry fizyczne 

(tlenek cynku i dwutlenek tytanu), chroni 
skórę wrażliwą i podrażnioną przed szko-

dliwym działaniem promieni UV. Naturalne 
pigmenty ujednolicają koloryt, korygują 

drobne niedoskonałości i rozświetlają cerę. 

Uroda pod lupą



PODKŁAD AA TECH-
NOLOGIA WIEKU 
5REPAIR
Pielęgnujący Podkład AA 
Technologia Wieku 5Repair 
zawiera naturalne pigmenty 
i lekką formułę o średnim 
poziomie krycia. Ale to nie 
wszystkie jego atuty! Oprócz 
tego, że gwarantuje naturalny 
efekt, jednocześnie pielęgnuje 
skórę, nawilżając ją. Wygląda 
na to, że mamy prawdziwego 
eksperta! 

THE WATERPROOF MASCARA 
REVOLUTION 
Posiada specjalną szczoteczkę o kształcie 
klepsydry, która nadaje rzęsom naturalne-
go podkręcenia, dużej objętości i wydłu-
żenia. Formuła mascary jest stworzona 
tak, aby tusz się nie rozmazywał ani nie 
osypywał w ciągu dnia.

AQUA SPORT 
MASCARA 

PIERRE RENE
Wodoodporny tusz 

do rzęs niezastąpiony 
w czasie letnich, wod-
nych szaleństw i pod-

czas upalnych dni! 
Klasyczna szczotecz-

ka dopasowuje się 
do każdego rodzaju 

rzęs, gwarantuje 
idealne rozdzielenie 

i makijaż bez grudek.

BIG LASH XL 
MAKEUP  
REVOLUTION 
To mascara o szerokiej 
szczoteczce, specjalnie za-
projektowanej, aby nadać 
każdej rzęsie dramatyczny 
look. Produkt wydłuża 
rzęsy oraz nadaje im mak-
symalnej objętości. 

PODKŁAD 
WODOODPORNY 
PIERRE RENE SKIN 
BALANCE 
Skutecznie maskuje wszel-
kie niedoskonałości cery. 
Perfekcyjnie dopasowuje się do 
struktury skóry, przywracając jej 
blask i elastyczność.Unikalna 
receptura wodoodpornego 
fluidu kryjącego sprawia, że 
utrzymuje się przez wiele 
godzin, gwarantując promienny 
i młody wygląd.

SUN CORRECTION FLUID OCHRON-
NO-KORYGUJĄCY 

SPF 50+ PHARMACERIS F 
Specjalistyczny fluid zapewnia najwyższą ochronę 

przed promieniowaniem słonecznym oraz skutecz-
ną osłonę przed powstawaniem i intensyfikacją 

przebarwień. Dzięki zmikronizowanym pigmentom 
idealnie maskuje defekty skórne, zapewniając 

długotrwały efekt krycia, nadając skórze wyrównaną 
strukturę i zdrowy koloryt. 

NAWILŻAJĄCY KREM TONUJĄCY
BOURJOIS TINTED BEAUTIFIER 
To nawilżający krem tonujący zapewniający 

krycie od delikatnego po średnie. Błyskawicz-
nie nadaje cerze zdrowy, promienny blask 

i poprawia ogólny wygląd skóry w zaledwie 2 
tygodnie. Wzbogacona kompleksem witamin 
C i E, lekka i oddychająca formuła zapewnia 
komfort dla skóry i uczucie nawilżenia przez 

24h. 

MAX FACTOR 
MIRACLE PURE 
Podkład poprawia kon-
dycję skóry łącząc moc 
substancji aktywnych, 
takich jak kompleks Col-
lagen Boosting, witamina 
C i kwas hialuronowy 
w każdej kropli. Formuła 
zapewnia 24-godzinne 
nawilżenie oraz poprawia 
jędrność i elastyczność 
skóry. 

BB AKTYWNY KREM 
NA NIEDOSKONAŁO-
ŚCI SKÓRY TŁUSTEJ 

I MIESZANEJ ZIAJA 
Wyrównuje koloryt skóry i pod-

kreśla jej naturalny odcień. 
Ukrywa zaczerwienienia, prze-
barwienia i rozszerzone pory. 

Działa matująco oraz redukuje 
błyszczenie skóry. Skutecz-
nie normalizuje wydzielanie 

sebum. Wygładza nierówności 
potrądzikowe naskórka.

IT’S A MATCH! 
MINERALNY POD-

KŁAD DOPASOWU-
JĄCY SIĘ SPF 15  

LIRENE
Ten podkład scali się z Two-
ją skórą, ukryje niedoskona-
łości i nada cerze naturalnej 

świetlistości! Zawiera 93% 
składników pochodzenia 
naturalnego, w tym PIG-

MENTY MINERALNE, które 
perfekcyjnie dopasują się 

do cery. Wegańska formuła 
dzięki zawartym filtrom 

zapewnia szerokopasmową 
ochronę przed promienio-

waniem słonecznym.
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OKRYJ  SIĘ
DELIKATNOŚCIĄ
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BALSAM HYDRO 
LASER AVA 

LABORATORIUM 
Przeznaczony do ciała 
zapewnia 5-poziomo-

we nawilżenie skóry 
i sprawia, że skóra staje 

się gładka, miękka, 
wolna od podrażnień, 
słowem: miła niczym 

plusz. Produkt redukuje 
niekomfortowe uczucie 

suchości, pomaga 
w odbudowie warstwy 

ochronnej. Nadaje 
się do całorocznego 

stosowania – ochroni 
skórę zarówno latem, 

jak i zimą.

ORGANICZNY ŻEL 
POD PRYSZNIC 

N.A.E IDRATAZIONE  
To relaksująca błoga chwila pod 
figowymi drzewami dojrzewają-

cymi we włoskim słońcu. Zanurz 
się w niesamowitych słodkich 

i zmysłowych zapachach. Orga-
niczny ekstrakt z figi jest znanym 

składnikiem o właściwościach 
nawilżających i ochronnych 

w walce z wolnymi rodnikami. 
Organiczny ekstrakt z hibiskusa 
jest powszechnie stosowany ze 

względu na silne właściwości 
nawilżające oraz przeciwdziała-

nie matowemu wyglądowi skóry.

ANANAS LEKKI MUS 
DO CIAŁA ZIAJA

Lekki mus do ciała o dopin-
gującej, aktywnej formule 
bogatej w antycellulitowy 
ekstrakt z ananasa oraz 
energetyzującą kofeinę. 

Wykazuje wysoką skutecz-
ność ujędrniającą. Popra-
wia sprężystość i ogólną 

kondycję skóry. Pielęgnuje 
oraz zapewnia kosmetyczny 

doping. Wygładza, uelastycz-
nia i nawilża naskórek. Ener-

getyzuje, pachnie świeżo 
i egzotycznie. 

SERUM OLEJKOWE DO 
CIAŁA I WŁOSÓW KAŻDY 
TYP SKÓRY LIRENE 
TRUFFLOVE
Wyjątkowa formuła olejkowego serum 
doskonale odżywia oraz intensywnie 
nawilża. Przywraca skórze właściwą 
elastyczność. Stosowane na włosy 
wygładza je, nawilża oraz nadaje połysk. 
Produkt wegański. 99% składników 
pochodzenia naturalnego.
Dla każdego typu skóry. Dla włosów 
wysoko i średnioporowatych.

SENSITIVE SKIN WOMAN 
BALSAM DO CIAŁA 
Balsam do ciała przeznaczony do 
skóry wrażliwej dla kobiet. Dzięki 
zastosowaniu unikalnego komplek-
su olejów z wiesiołka, lnianego, 
słonecznikowego z oliwą z oliwek 
zapewnia perfekcyjne natłuszczenie 
skóry. Produkt zawiera innowacyjny 
kompleks ekstraktów roślinnych 
z krwawnika i lukrecji oraz kwasu 
laktobionowego, który regeneruje, 
łagodzi podrażnienia, redukuje stany 
zapalne, świąd oraz zapewnia mocne 
nawilżenie skóry.
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DOVE SILKY 
KREM DO CIAŁA  

Dove Silky to bogaty krem nawilżający 
do całego ciała, którego wyjątkowo 

delikatna, kremowa konsystencja łatwo 
się rozprowadza, szybko wchłania 

i pozostawia skórę jedwabiście miękką, 
gładką i pełną blasku. Formuła kremu 

została wzbogacona olejkiem sło-
necznikowym, który dostarcza skórze 
niezbędnych składników odżywczych 

oraz cząsteczkami jedwabiu, które 
zatrzymują 30 razy więcej wilgoci niż 

same ważą.

KOKTAJL ROZŚWIETLAJĄCY 
DO CIAŁA PERFECTA 

Zachwycający koktajl rozświetlający w ko-
lorze Gold Champagne lub Pink Prosecco. 
Zatopiliśmy w nim mnóstwo mieniących się 
drobinek. Nasycony naturalnymi olejami za-
pewnia skórze odpowiednią dawkę energii, 
pielęgnacji i nawilżenia w wydaniu glamour. 
Oszałamiający efekt blasku, wyrafinowanej 

gładkości, czaruje wdziękiem przez całą 
noc. Zostawia skórę cudownie miękką, 

rozświetloną i super seksowną.

ODŻYWCZA KĄPIEL SOLANKOWA 
BAŁTYCKA PLAŻA Z OLEJKIEM 

BERGAMOTOWYM FARMONA 
Powstała w wyniku połączenia siły solanki z ekstraktem z macie-

rzanki, akacji i aromatycznym olejkiem bergamotowym. Ekstrakty 
z kwiatów charakterystycznych dla regionu Bałtyku sprawiają, 
że skóra jest wyraźnie zregenerowana, odżywiona, nawilżona 

i gładka. Miękka piana otula ciało, zapewniając wymarzony relaks 
i odnowę biologiczną. 

FLEURS DE ROSES JFENZI
Cudowna kompozycja, która urzeka mnogością róża-
nych aromatów. Połączenie wytrawności róży majowej, 
głębi róży bułgarskiej oraz słodyczy róży tureckiej 
gwarantuje niezwykle zmysłowe doznania, którym 
pikanterii dodaje szczypta pieprzu syczuańskiego i 
ostryżu. Dzięki delikatnej bazie w postaci paczuli i fasoli 
tonka kompozycja nabiera subtelności, która urzeka 
otoczenie przez długi czas. 

MAGIQUE DIAMONDE JFENZI 
Kompozycja stworzona z myślą o kobiecie, która 

uwielbia się wyróżniać z tłumu, roztaczając wokół 
siebie oszałamiający zapach. Świeżość cytrusów, 
herbaty oraz żurawiny doskonale współgra z sub-
telnymi aromatami kwiatowymi. Delikatna piwonia 

oraz łagodna lilia wodna idealnie komponują się 
z urzekającym jaśminem i różą, nadając całości 

eleganckiego wymiaru. Dopełnieniem kompozycji 
jest niezwykle kobieca i zmysłowa baza pełna 

piżma, paczuli, wanilii i akordów drzewnych.

ROSADIA 
BALSAM DO CIAŁA
Delikatny balsam do ciała, 

przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji każdego rodzaju 

skóry, szczególnie suchej i mało 
elastycznej. Zawiera m.in. olej 

z pestek dzikiej róży, gwarantują-
cy poprawę napięcia i spręży-

stości skóry. Redukuje rozstępy, 
rozjaśnia przebarwienia, inten-

sywnie nawilża i wygładza. 



BEZSPRZECZNIE ZADBANĄ. 
POZOSTAW SKÓRĘ MIĘKKĄ, PACHNĄCĄ, 
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YOSKINE FOREST SPA VEGE-
-BALSAM DO CIAŁA OWOC 
Z DRZEWA YUZU
Wegański, intensywnie nawilżający bal-
sam do ciała bazujący na Shinrin-yoku 
– japońskiej terapii lasem. Idealny do 
rewitalizacji odwodnionej skóry. Zawiera 
naturalny wyciąg z owocu yuzu, który 
zwiększa nawilżenie oraz wygładza 
i rewitalizuje skórę. 98% SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA NATURALNEGO

PERFECTA BUBBLE TEA SKONCEN-
TROWANE ŻELE POD PRYSZNIC 
Odkryj unikalne, owocowe żele pod prysznic 
Perfecta Bubble Tea z ekstraktem z zielonej lub 
czarnej herbaty i owocową nutą. Poczuj delikatną, 
kremową pianę na swojej skórze. Dodatkowy 
efekt nawilżenia zapewnią Ci hydrożelowe kulki 
rozcierające się w czasie mycia! Świeży, orzeźwia-
jący zapach uprzyjemni chwile relaksu w czasie 
kąpieli. Wegańska formuła.

ŻEL POD PRYSZNIC 
ORIGINAL SOURCE 

ZINGY LIME
Prysznic, który orzeźwia bardziej niż 

poranna kawa! Cytrusy to najbardziej 
orzeźwiające owoce, a limonka bezdy-

skusyjnie znajduje się na jej podium. 
Dlatego aż 40 limonek zostało użytych 

do stworzenia 250 ml wariantu Original 
Source Zingy Lime i aż dwa razy tyle 

do pojemności 500 ml! Istne owocowe 
szaleństwo! 

ON LINE KREMOWY ŻEL POD 
PRYSZNIC PINK FREESIA 

Kremowy żel pod prysznic o zapachu różowej 
frezji to kwiatowy powiew świeżości i ciepła. 

Otulające nuty zapachowe pozwolą na chwilę 
relaksu i pobudzą zmysły. Bogata, kremowa 

formuła zawiera 93% składników pochodzenia 
nautralnego. Produkt przyjazny dla wegan.

BIELENDA SHOWER 
COCTAIL 
ENERGETYZUJĄCY 
ŻEL POD PRYSZNIC 
Energetyzujący żel pod prysznic 
to połączenie funkcji oczysz-
czania ciała z jej pielęgnacją. 
Wegańska formuła zawiera 95% 
składników pochodzenia na-
turalnego. Detoksykująca blue 
matcha (bogata w witaminy B2, 
C i E) eliminuje szorstkość, koi 
i łagodzi naskórek. 

VIANEK REGENERUJĄCA 
PIANKA DO HIGIENY 
INTYMNEJ
Delikatna pianka do higieny intymnej, 
przeznaczona do codziennej pielę-
gnacji. Dzięki zawartości ekstraktów 
z babki lancetowatej, kory dębu oraz 
owoców żurawiny, wykazuje działanie 
regenerujące, łagodzące i osłonowe. 
Olej z owoców żurawiny, alantoina 
i panthenol zapewniają odpowiednie 
nawilżenie i przeciwdziałają podraż-
nieniom.
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DOVE NOURISHING 
BODY CARE INTENSIVE 
BALSAM DO CIAŁA DO 
SKÓRY SUCHEJ  
Jego wysoce skuteczna, nietłusta, 
kremowo-olejkowa formuła łączy 
w sobie bogaty krem i olejek 
o odżywiającym działaniu, dzięki 
którym zapewnia suchej skórze 
pielęgnację niezbędną do przywró-
cenia jej gładkości. 

LIPIDOWY ŻEL MYJĄCY 
Z FORMUŁĄ ANTYBAKTE-

RYJNĄ I OCHRONĄ MIKRO-
BIOMU DO CIAŁA
PHARMACERIS G

REGENOVUM
Żel skutecznie i delikatnie oczyszcza 
skórę całego ciała, a dzięki łagodnej 

formule, zgodnej z fizjologicznym pH 
skóry, nie narusza jej równowagi hydroli-

pidowej. Specjalnie dobrana, bogata 
kompozycja składników aktywnych 

niweluje nieprzyjemne uczucie napię-
cia, przynosząc ulgę silnie przesuszonej 
skórze, która szybko odzyskuje komfort 

i odpowiedni poziom nawilżenia. 

NIVEA ODŚWIEŻAJĄCY 
ŻEL POD PRYSZNIC FRESH 
BLENDS BANAN I ACAI 
Oferuje odrobinę radości dla Twojej 
skóry i dużo miłości dla naszej planety. 
Rozkoszna i orzeźwiająca formuła jest 
z miłością mieszana z naturalnie pozyski-
wanych składników, soku owocowego, 
pysznego zapachu banana i acai oraz 
mleka roślinnego.



CELIA MASKA DO WŁOSÓW 
INTENSYWNIE REGENERU-
JĄCO-WZMACNIAJĄCA
Do każdego rodzaju włosów, 
w szczególności suchych, matowych 
i zniszczonych (także zabiegami 
fryzjerskimi i stylizacją). Zawarte 
naturalne składniki aktywne, takie jak: 
ekstrakty z mango i papai, wnikając 
w głąb włosa dostarczają niezbędnych 
elementów odżywczych i odbudowują 
strukturę włosów. 

MASKA BOIPOINT MIRACLE 
LISS
Odżywczy preparat pielęgnujący włosy 
bez ich obciążania. Jedwabiście gład-
kie włosy nawet do 72 godzin, ochrona 
przed wysoką temperaturą suszarek 
czy prostownic.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
WAKACYJNA 
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EMOTOPIC- HYDRO-
-MICELARNY SZAM-
PON KOJĄCY – WM

Polecany do częstego mycia 
wrażliwej, suchej i skłonnej 

do podrażnień skóry głowy. 
Rekomendowany dla osób 

z tendencją do alergii, świądu, 
łupieżu, dotkniętych proble-
mem AZS oraz nadreaktyw-
nością na drażniące środki 

myjące i nietolerancję na 
SLS i SLES [laurylosiarczan 
sodu i forma etoksylowana]. 

Wyjątkowo łagodna receptura 
bez siarczanów, zapobiega 

ryzyku powstawania podraż-
nień i reakcji uczuleniowych. 
Rekomendowany dla dzieci 
i dorosłych bez ograniczeń 

wiekowych.

ATOPIC SKIN 
SZAMPON DO 
WŁOSÓW 
Szampon o kon-
systencji emulsji 
przeznaczony do 
pielęgnacji włosów 
słabych, wypadają-
cych oraz tłustych 
przy atopowym 
zapaleniu skóry 
głowy lub łuszczycy. 
Zawarty w produkcie 
kompleks 12 ekstrak-
tów z ziół powoduje 
wzmocnienie włosów, 
odżywienie oraz 
zahamowanie ich 
wypadania. Olej 
lniany, alantoina oraz 
pantenol powodują, 
że skóra głowy jest 
właściwie nawilżona, 
uczucie pieczenia 
oraz świąd zostają 
skutecznie zniwelo-
wane. 

PANTENE PRO-V 
OLEJEK DO WŁOSÓW 
Z KOKOSEM
Oto olejek do codziennego 
odżywiania włosów, który 
nawilża, wygładza i chroni 
włosy przed utratą protein. 
Doskonały do suchych, znisz-
czonych włosów. Codzienne 
stosowanie sprawia, że włosy 
są pełne życia.

ROMANTIC PROFES-
SIONAL HYDRATE NA-
WILŻAJĄCA MASKA DO 
WŁOSÓW SUCHYCH 
I ODWODNIONYCH 
Przeznaczona do profesjonalnej pie-
lęgnacji w domu. Zawiera kwas hia-
luronowy, D-Pantenol i masło shea. 
Wzmacnia i nawilża włosy. Ułatwia 
rozczesywanie, zapobiega puszeniu 
się włosów. Chroni przed łama-
niem i uszkodzeniami. Nie obciąża 
włosów, zwiększa ich podatność na 
układanie i ułatwia stylizację. 

DOVE REPAIR THERAPY 
INTENSE REPAIR 
Maska regenerująca do włosów 
zniszczonych Dove Intense Repair 
zapewnia głęboką regenerację włosów 
zniszczonych. Zaawansowana regene-
rująca technologia Dove zawiera Fibre 
Actives, które wnikają w głąb włosów, 
żeby odbudowywać je od środka, oraz 
Micro Moisture Serum, które odżywia 
włosy, nawilża i pomaga regenerować 
ich powierzchnię od cebulek aż po 
same końce.

DUETUS ŻEL POD PRYSZ-
NIC I SZAMPON 2W1  

Uniwersalny żel myjący do ciała 
i włosów do codziennego stosowa-
nia o świeżym, ziołowym aromacie. 
Zawiera łagodne składniki oczysz-

czające, nawilżającą glicerynę 
oraz ekstrakt z kwiatów malwy 

o właściwościach zmiękczających 
i łagodzących. Skutecznie myje, bez 

efektu przesuszenia, nie podrażnia 
nawet najbardziej wrażliwej skóry. 

Posiada fizjologiczne pH, pozostawia 
ciało i włosy nawilżone, odświeżone 

i pachnące.

GLISS MASKA NA-
WILŻAJĄCA 4W1 
SCHWARZKOPF 

Maska z proteinami soi 
i masłem kakaowym do 
zniszczonych i suchych 

włosów. Zapewnia włosom 
równowagę nawilżenia 

oraz wzmacnia je i zabez-
piecza przed łamliwością. 

96% składników pocho-
dzenia naturalnego. 

ROMANTIC PROFESSIONAL 
HYDRATE NAWILŻAJĄCY 
SZAMPON DO WŁOSÓW SU-
CHYCH I ODWODNIONYCH
Przeznaczony do profesjonalnej pielę-
gnacji w domu. Zawiera kwas hialuro-
nowy i D-Pantenol. Wzmacnia i nawilża 
włosy. Pozostawia przyjemny zapach. 
Po użyciu szamponu włosy są nawilżo-
ne, miękkie, gładkie i błyszczące.
Produkt 100% vegan.

Uroda pod lupą



RĄ BLASKU A ODPOWIEDNIA OD-

ŻYWKA DOPEŁNI CAŁOŚCI

LATO SPRAWI, ŻE WŁOSY NABIO-
IDEALNY SZAMPON NA 

NIVEA MICELARNY SZAMPON 
PURE COLOR  

Do włosów farbowanych z octem 
malinowym oraz pielęgnującym olejkiem 

makadamia. Łagodna, potwierdzona 
dermatologicznie formuła chroni natu-
ralne pH skóry. Dba o zdrowie włosów 
i skóry głowy utrzymując ich naturalną 

równowagę.

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY 
HEAD&SHOULDERS DEEP CLEANSE 

SUB ZERO FEEL 
Nowa kolekcja Head & Shoulders Sub Zero z chłodzącym mentolem to 

doskonały wybór na lato. Przyjemnie chłodzi skórę głowy, zwalcza łupież 
i nadmiar sebum, a przy tym nie obciąża włosów i nadaje im świeżość. 

Przezroczyste butelki szamponu zostały wykonane z plastiku pochodzą-
cego z recyklingu i można je ponownie przetwarzać, dbając w ten sposób 

o naszą planetę.

REVOLUTION 
HAIRCARE  

Poznaj nowość od Revo-
lution! Pielęgnacja włosów 

jeszcze nigdy nie była na 
tak wysokim poziomie. 

Pożegnaj się z wysuszony-
mi, zniszczonymi włosami 
z serią Plex, specjalnie za-
projektowaną, aby zadbać 
o każdą ze struktur włosa, 

prawdziwie je odbudowują-
cą i wzmacniającą. 

SPRAY DO 
WŁOSÓW BIO-
POINT MIRAC-

LE LISS 
Wyjątkowo lekka 
kuracja w sprayu 

cudownie wygładzają-
ca włosy. Jedwabiście 

gładkie włosy nawet 
do 72 godzin, ochro-

na przed wysoką 
temperaturą suszarek 

czy prostownic.

BIOVAX ULTRA VIOLET
Intensywnie regenerujący szampon i ma-
ska do włosów blond i siwych to nowy duet 
do włosów BIOVAX. Zawiera starannie 
dobrane składniki aktywne oraz fioletowe 
pigmenty, które zapewniają włosom po 
koloryzacji chłodny odcień i poprawiają 
ich kondycję. Niwelują żółte i miedziane 
tony, a siwym włosom nadają perłowy 
odcień. Formuły wzbogacone są kwasem 
hialuronowym i olejkiem z kwiatów błękit-
nego rumianku, które regenerują włosy 
uszkodzone zabiegami fryzjerskimi.

SUCHY SZAMPON DO 
WŁOSÓW MARION
Odświeża i pochłania nadmiar 
sebum zaledwie w 1 minutę! 
Szczególnie polecany do 
pielęgnacji włosów cienkich, 
osłabionych lub normalnych, 
wymagających odświeżenia. 
Produkt nadaje lekkości, nie 
obciążając włosów. 

BIOLAVEN ODŻYWKA-MGIEŁ-
KA DO WŁOSÓW I SKÓRY 
GŁOWY  
Multifunkcyjna odżywka – mgiełka do 
włosów, ułatwiająca rozczesywanie. Bez 
spłukiwania. Może być stosowana stan-
dardowo na długości włosów oraz jako 
wcierka regulująca stan skóry głowy. 

MICELARNY SZAMPON WŁOSY 
ZNISZCZONE SUCHE KRĘCONE 
ZIAJA
Micelarny szampon oparty na układzie czą-
steczek, które skutecznie oczyszczają włosy 
i skórę głowy. Działają łagodnie nie powodując 
wysuszania. Szampon posiada funkcję mycia 
i pielęgnacji. Formuła z kondycjonującą biotyną 
aktywnie nawilża włosy, chroni je przed utratą 
blasku i elastyczności. Sprawia, że włosy stają 
się miłe w dotyku. Szampon jest wydajny i łatwy 
do spłukiwania. Zalecany do użycia w okresie 
letnim i po kąpielach w basenie i w słonych 
wodach.
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DLA MĘŻCZYZN I JEJ WNĘTRZE...
KOSMETYCZKA 
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NA CZAS WAKACJI!

PIELĘGNACYJNY RÓWNIEŻ 
USTAL SWÓJ PLAN 

KREM DO TWARZY 
AKTYWUJĄCY 
FEROMONY 
AVA ECO MEN 
Sprawdzi się w przypadku 
każdego rodzaju cery, a na 
połączeniu jego unikal-
nych składników skorzysta 
również skóra sucha. Beta 
glucan zapewnia ochronę 
przed utratą wody, regene-
ruje skórę, łagodzi też po-
drażnienia i zaczerwienienia. 
Krem szybko się wchłania, 
a zawarty w nim Gin Toniq® 
zapewnia skórze nawilżenie 
nawet do 8 h. 

STR8 ORIGINAL 
MĘSKA WODA 
PO GOLENIU  
To bestseller wśród 
wszystkich zapachów 
STR8. To bezkompro-
misowo męski zapach, 
który otwierają nuty 
ziół i japońskiej cytryny 
i przechodzą w nuty 
drzewne i korzenne, 
a dopełnieniem są 
mocne nuty mchu oraz 
kadzidła. Zapach, który 
podkreśli elegancję 
i męskość każdego 
mężczyzny.

AA MEN PEELING DO MY-
CIA TWARZY 
Został stworzony w odpowiedzi na 
potrzeby męskiej skóry, wymagającej 
dogłębnego oczyszczenia, wyrówna-
nia kolorytu i wygładzenia. Unikalna 
formuła zawiera system Carbon De-
tox, kwas migdałowy i mikrodrobinki 
peelingujące.

WODA TOALETOWA 
BRUNO BANANI SUM-

MER EDITION 
To żywiołowe połączenie pociąga-

jących nut wybranych specjalnie 
na lato. Zapach otwiera orzeźwia-

jąca mieszanka olejku grejp-
frutowego, guarany i świeżego 

czerwonego jabłka. Mocne nuty 
serca odważnie łączą aroma-
tyczną lawendę i orzechowe 

akordy z egzotycznym drzewem 
gwajakowym, które kojarzy się ze 
śmiałą, pewną siebie męskością. 

Drzewno-żywiczne nuty wetywerii, 
benzoiny i bursztynu dodają 

zapachowi wyrafinowanej głębi 
i zmysłowości.

KREM BRZOZOWO-NAGIETKOWY 
Z BETULINĄ SYLVECO
Naturalny krem brzozowo-nagietkowy z betuliną 
powstał w oparciu o składniki naturalne, które nie 
podrażniają nawet najbardziej wrażliwej skóry. 
Głównymi substancjami aktywnymi są betulina 
i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy, które 
łagodzą podrażnienia i regenerują skórę. Działanie 
łagodzące i kojące kremu jest wzmocnione dodat-
kiem ekstraktu z nagietka, który również odżywia 
i oczyszcza, przywracając skórze równowagę.

PERFECTA KREM DO 
RĄK JAMAICA MAN 

Odkryj krem do rąk dedyko-
wany mężczyznom. Poznaj 
działanie specjalnej formuły 
2w1, która zapewnia inten-

sywne nawilżenie i regenera-
cję. To podwójna dawka pie-

lęgnacyjna dla męskich dłoni. 
Zadbane dłonie to najlepsza 
wizytówka każdego mężczy-

zny! Wegańska formuła.

MAN OF THE NIGHT 
JFENZI 

Zapach mężczyzny pewnego 
siebie i lubiącego się wyróżniać, 

charakteryzujący się zaskaku-
jącym zestawieniem nut drzew-

nych i korzennych. Otwarcie 
kompozycji to mocno aroma-

tyczny kardamon, do którego po 
chwili dołącza subtelna lawenda, 
cedr i orzeźwiająca bergamotka. 

Baza to klasyczna wetyweria oraz 
rzadko spotykany kminek, któ-
rych połączenie nadaje całości 

męskiej elegancji. 

ZIAJA YEGO ŻEL POD PRYSZNIC 
I SZAMPON DO WŁOSÓW  

Kod zapachu: cytrynowa werbena. Produkt 
wegański, 92% składników pochodzenia natural-

nego. Odświeżający i oczyszczający żel pod 
prysznic z szamponem o żelowej konsystencji 

i formule przyjaznej środowisku. Orzeźwia 
i oczyszcza ciało i włosy, nie wysusza skóry, od-
powiednio się pieni i łatwo spłukuje, pozostawia 

wytrawny, męski zapach. 

Męska strefa



ŻEL POD PRYSZNIC 
ADIDAS UEFA CHAM-
PIONS EDITION
Poczuj orzeźwiającą świe-
żość i przypływ pewności 
siebie, dzięki kosmetykom 
z linii Champions Edition. Żel 
pod prysznic 2 w 1 do ciała 
i włosów nawilży Twoją skórę 
i zapewni uczucie niesamowitej 
świeżości. Doskonale sprawdzi 
się, gdy po 90 minutach inten-
sywnego wysiłku potrzebujesz 
ukojenia i regeneracji. 

ON LINE MEN ŻEL 3W1 
DEEP BLUE
Żel 3w1 On line MEN to idealny, 
wielofunkcyjny kosmetyk 
dla współczesnego MĘŻCZY-
ZNY. Uniwersalna formuła 
do mycia twarzy, włosów i ciała 
sprawdzi się w codziennej pielę-
gnacji męskiej skóry. Wzboga-
cony w ekstrakt z soli morskiej, 
która znana jest z właściwości 
antybakteryjnych, pomaga rów-
nież w utrzymaniu równowagi 
wodnej skóry i zapewnieniu jej 
prawidłowego funkcjonowania. 

AXE DARK TEMPTA-
TION ŻEL POD PRYSZ-
NIC DLA MĘŻCZYZN 
Kosmetyk stworzony z myślą 
o wymagających i pewnych sie-
bie facetach lubiących uwodzić 
i czuć się doskonale w swoim 
ciele. Preparat nie tylko dokład-
nie oczyszcza skórę całego ciała, 
lecz także pobudza do działania 
i otula wyjątkowo uwodzicielskim 
zapachem.

BIELENDA OFM BARBER 
EDITION NAWILŻAJĄCO-

ENERGETYZUJĄCY KREM DO 
TWARZY 

Przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy 
z zarostem i bez. Stosowany po goleniu 
utrzymuje prawidłowy poziom nawilże-

nia, łagodzi i regeneruje podrażniony 
naskórek oraz likwiduje uczucie suchości 

i ściągnięcia. 

SENSITIVE SKIN MEN AFTER SHA-
VE BALM BALSAM PO GOLENIU 
SOLVERX
Przeznaczony do skóry wrażliwej dla mężczyzn. 
Dzięki zastosowaniu unikalnego kompleksu 
olejów z wiesiołka i oleju lnianego zapewnia 
perfekcyjne natłuszczenie skóry. Innowacyjna 
synteza ekstraktu z krwawnika, lukrecji oraz 
kwasu laktobionowego wywołuje efekt rege-
neracji i nawilżenia skóry, a także doskonałe 
łagodzenie podrażnień.

NIVELAZIONE BLO-
KER ZAPACHU ANTI-

-STRESS HELP
Zapewnia komfort i poczucie 

bezpieczeństwa zwłaszcza 
w stresujących sytuacjach. 
Jego delikatny i przyjemny 

zapach sprawia, że można go 
łączyć z ulubionym zapachem 

perfum. 

ANTYPERSPIRANT 
W KULCE FA MEN 
SPORT  
Wybierz antyperspirant dla 
mężczyzn w kulce Fa Men Sport 
o odświeżającym i energetyzują-
cym zapachu zielonych cytrusów, 
który zapewni Ci niezawodną 
i długotrwałą ochronę do 3 dni. 
Odśwież swoje ciało & umysł i po-
zwól swoim zmysłom odkrywać 
nowe doznania każdego dnia. 

OLD SPICE LAGOON 
DEZODORANT 
W SPRAYU
Old Spice oferuje szeroką 
gamę zapachów dla męż-
czyzn, którzy żyją w dyna-
miczny i niekonwencjonalny 
sposób. Wyrazisty męski 
zapach, który odświeża 
i dodaje energii. Wybierz 
ten dezodorant w sprayu, 
a odkryjesz, jak pozbyć się 
przykrej woni i pachnieć 
jeszcze lepiej, roztaczając 
zapach pikantnej wolności.

NIVEA MEN 
SENSITIVE PRO 
ULTRA-ŁAGODZĄ-
CA PIANKA DO 
GOLENIA  
Minimalizuje oznaki 
stresu skóry, takie jak 
suchość i podrażnienia. 
Gęsta formuła ze 100% 
roślinnym olejem z nasion 
konopi i witaminą E 
zmiękcza zarost i chroni 
skórę przed podrażnienia-
mi po goleniu, zapewnia-
jąc komfort i widocznie 
zdrowy wygląd skóry. 
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100% SILNIEJSZE* WŁOSY PRZEZ CAŁE LATO
Pantene Pro-V Intensywna Regeneracja 3 w 1 Szampon do włosów
Pantene Pro-V Intensywna Regeneracja 3 w 1 to szampon, odżywka  
i kuracja w jednym produkcie, który jednocześnie oczyszcza,  
ułatwia rozczesywanie i odżywia włosy. Dostarcza włosom aktywne
składniki odżywcze Pro-V. Błyskawicznie usuwa oznaki uszkodzeń.

Pantene Pro-V Większa objętość Szampon do włosów
Szampon Pantene Pro-V Większa objętość delikatnie myje, dostarczając 
włosom aktywne składniki odżywcze Pro-V i nadając im zdrowy wygląd 
oraz blask. Błyskawicznie nadaje cienkim włosom objętość, praktycznie 
ich nie obciążając. 

Pantene Pro-V Lśniący kolor 3 w 1 Szampon
Pantene Pro-V Lśniący kolor 3 w 1 to szampon, odżywka i kuracja  

w jednym produkcie, który jednocześnie oczyszcza,  
ułatwia rozczesywanie i odżywia włosy.  

Dostarcza włosom aktywne składniki odżywcze Pro-V.  
Pomaga chronić blask koloru.

* odporność na uszkodzenia spowodowane stylizacją, w porównaniu z szamponem bez właściwości odżywczych

Head & Shoulders Men Ultra Hair Endurance Szampon przeciwłupieżowy 
Szampon przeciwłupieżowy zapobiegający wypadaniu włosów Head & Shoulders Men Ultra Hair Endurance zawiera 
skutecznie działające składniki i zaspokaja potrzeby ultrawymagających mężczyzn (w kwestii włosów i skóry głowy).  
Ten szampon przeciwłupieżowy z kofeiną wzmacnia włosy i pomaga zapobiegać ich przedwczesnemu wypadaniu  
z powodu łupieżu i łamliwości. Używaj szamponu z kolekcji Head & Shoulders Men Ultra, który usuwa aż do 100% 
łupieżu (usuwa widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu).

Head & Shoulders Classic Clean 2 w 1 Szampon przeciwłupieżowy
Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean 2 w 1 z odżywką oczyszcza włosy i zapewnia im piękne nawilżenie. 

Zaawansowana formuła Derma&Pure skutecznie zwalcza problemy swędzącej, tłustej i suchej skóry głowy,  
zapobiegając łupieżowi, zanim jeszcze stanie się widoczny. Formuła ta została opracowana z myślą o pięknie naw-

ilżonych włosach i skórze głowy do 100% bez łupieżu (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu).

Head & Shoulders Citrus Fresh Szampon przeciwłupieżowy 
Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin 
ochrony przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym  
stosowaniu; swędzenie związane z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie,  
ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami, aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry 
głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została potwierdzona klinicznie  
(przy regularnym stosowaniu). Szampon Citrus Fresh skutecznie oczyszcza przetłuszczające się włosy  
i przetłuszczoną skórę głowy, zapewniając uczucie świeżości i długotrwały, przyjemny zapach.
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