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Wreszcie wiosna, a  wraz z  nią eksplozja barw 
i  energii… A  co za tym idzie, to oczywiście 

nowe kolory w  szafie i  odświeżona garderoba oraz 
nasz styl, którym możemy wyrazić swoją osobowość 
i samopoczucie! Co więc przynosi oraz obiecuje nam 
moda i trendy na kolejne miesiące? 

MODOWA 
WIOSNA

Propozycje w  modzie lubią się powtarzać, ale zwykle powracają 
w zupełnie nowej i odświeżonej odsłonie. Dlatego wiosna 2022 
jest pełna dobrze nam znanych rodzajów ubrań i  fasonów, które 
odkrywamy na nowo! Wybieramy wśród wielu opcji: łączymy szalo-
ne detale z klasykami, zestawiamy intensywne kolory z neutralny-
mi, wyraziste wzory lub jednorodne zestawy oraz total looki. Mamy 
również pole do popisu przy selekcji długości i krojów, które do-
pasowujemy przede wszystkim do naszych proporcji i ulubionych 
strojów. Dzięki temu z łatwością stworzymy stylizacje w indywidu-
alnym stylu, w których będziemy czuć się komfortowo i na czasie. 
Pamiętajmy też, że dobry styl to sprytne połączenie ulubionych fa-
sonów, linii i barw, ponadczasowych klasyków z aktualnymi trenda-
mi i hitami. A w tym sezonie w popularnych butikach i sieciówkach 
jest w czym przebierać - jest różnorodnie i to jest najważniejsze! 

6 1/41/20221/41/2022 Must have!

Tekst, stylizacje i makijaże:
Paulina Popek 

Stylistka wizerunku, wizażystka 
i szkoleniowiec. Właścicielka 

Pracowni Estilo Paulina Popek oraz 
Estilo Paulina Popek PRO MAKEUP 

SCHOOL 

ul. Wita Stwosza 50, Rzeszów
www.estilopp.pl

IG @estilo_paulina_popek
FB @pracowniaestilopp
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Sesja zdjęciowa: 
Makijaż, stylizacja, opis: Paulina Popek / Pracownia Estilo Paulina Popek / www.estilopp.pl
Zdjęcia: Ryszard Kocaj / www.blackfox.pl / IG @ryszardkocaj
Fryzury: Justyna Urbanik / IG @rudaczeszehery / FB @rudaczeszehery

MAGIA KROJU 
Wybór kroju jest niezwykle ważny dla naszej sylwetki – to czy bę-
dziemy wyglądać smukło i zgrabnie zależy od długości i kształtu 
ubrania. Czasem warto jednak przełamać schematy nieoczywi-
stymi rozwiązaniami i  zadziałać tylko na określone partie sylwet-
ki, takie jak ramiona, szyja czy talia – tym samym odkryć, zakryć 
lub je podkreślić. Najważniejsze, aby w swoich outfitach zachować 
równowagę i dobry styl oraz wyeksponować atrybuty. Tej wiosny 
niezależnie od tego, czy podkreślamy nogi czy ręce, zawsze znaj-
dziemy coś modnego. Kto chce, może oczywiście pokazać trochę 
ciała – i to niezależnie od tego, czy nosi rozmiar S czy XXL. Kto woli 
natomiast zakryć nieco więcej, może sięgnąć po obszerniejsze 
i dłuższe fasony oraz łączyć je w ciekawe zestawy. Wybór krojów 
i form jest imponujący. 

INSPIRACJE 
Tęsknimy za słońcem, plażą i podróżami, dlatego śmiało na począt-
ku wiosny możemy nosić dodatki z letnich zestawów - bikini, krótkie 
bluzki, koronki, falbanki, duże naszyjniki, chusty czy plecione torby. 
Z tymi akcentami nie dość, że będziemy wyglądać pogodnie to po-
czujemy się jak na słonecznym urlopie czy w egzotycznej podróży. 
Inspirujemy się również poprzednimi dekadami i szykiem w stylu 
retro. Moda lat 50. i  60. wciąż powraca z  klasycznymi fasonami 
i wzorami, a przede wszystkim z kratką na bluzkach, sukienkach 
i żakietach, dziewczęcymi opaskami i perłami oraz spódniczką i su-
kienką mini. Delikatne i subtelne, dopasowane sweterki i komplety 
są aktualnie bardziej pożądane aniżeli obszerne oversizowe swe-
try i  narzutki. Detale w  klimacie retro, drobne wzory i  pastelowe 
odcienie są bardzo urokliwe i pasują do wiosennej aury. 
Inspiracją jest też styl glamour, który wszedł już dawno do naszej 
codziennej mody. Jest to elegancja w luksusowym i olśniewającym 
stylu z błyskiem oraz różnorodnością wzorów i zdobień. Przeźro-
czyste i połyskujące tkaniny, brokaty, szykowna biżuteria i akceso-
ria to jego główne elementy. Zestaw typu cekinowa spódnica czy 
spodnie, krótki top i oryginalne kolczyki w połączeniu z fantazyjną 
fryzurą stworzą efektowną stylizację w stylu disco z lat 70. 

DŁUGOŚCI I ROZMIARY
W tym sezonie w długościach i rozmiarach panuje rów-
nowaga. Obok skali mikro pojawia się skala makro. Mini 
w spódniczkach i sukienkach powróciła jak bumerang 

na fali popularności mody lat 60. i na pewno jest bardzo 
lubiana, a co więcej niezwykle kobieca. Ten rozmiar 

przybrały również bluzki i wciąż modne „crop topy”, 
które mają odsłaniać brzuch lub być mocno do-
pasowane. Nosimy je do marynarek, kardiganów 
i  kurtek oraz szerokich dołów. Trendowe są tak-

że małe torebki i nerki, które mieszczą tylko telefon 
i pomadkę, noszone nawet po kilka na raz. Jeśli wolimy natomiast 
rozmiar XXL to nic nie szkodzi, bo jest równie ważny i pożądany tej 
wiosny. Wybieramy więc sukienki maksi aż do ziemi w  intensyw-
nym kolorze lub marynarki o kroju oversize zakładane do spódnicy 
mini lub luźnych spodni. Duży format odnosi się również do dodat-

Modelka: Marianna Skupień / IG @meryannek 
Studio: Goya Studio, Rzeszów ul. Jagiellońska 5 / IG @goya.studio.atelier  
/ FB @studiogoyarzeszow

ków – efektownych pierścieni, sygnetów, kolczyków i łańcuchów 
oraz stylowych toreb, które pomieszczą laptopa, książkę, kosme-
tyczkę i zestaw na przebranie. Biżuterię łączymy w zestawy po kil-
ka na szyi i na ręce. 

KOLORY 

Wiosna zawsze przywodzi na myśl feerie barw i  odważne kom-
pozycje. Mamy ochotę porzucić czerń i szarości na rzecz jasnych 
i świeżych kolorów. Dobrze się składa, ponieważ ten sezon obfitu-
je w burzę kolorów i intensywne połączenia. Super modne są co 
prawda również pastele, takie jak lila róż, błękit, karmel i odcienie 
bieli. Jednak żółć, fiolet i trawiasta zieleń pojawiły się w bardziej na-
syconej wersji. Mocnym akcentem i królową wiosennej palety jest 
czerwień w szafranowym wydaniu w wersji od stop do głów z do-
datkiem złotych wieczorowych akcentów lub letnich akcesoriów 

WZORY
Obok szalonych kolorów mamy też niebanalne i  ciekawe wzory. 
Te najmodniejsze to graficzne, geometryczne oraz nawiązujące do 
malarstwa i sztuki. Ponadczasowym deseniem jest kratka vichy, któ-
ra pojawia się na bluzkach, kurtkach i płaszczach. A największym 
zainteresowaniem na tkaninach cieszy się nowość – szachownica, 
która jest mocnym akcentem nowych kolekcji. Oprócz tego mamy 
do wyboru również pionowe pasy, kształtne linie, kropki oraz wie-
lobarwne kwiaty w okazałych rozmiarach.

AKCESORIA I DETALE
Modne akcesoria dodają oryginalności i charakteru do każdej sty-
lizacji. W zależności od stylu dobieramy detale. Styl vintage świet-
nie uzupełnią artystyczne broszki i złote pierścienie z kamieniami, 
a dziewczęcości dodadzą błyszczące czy plastikowe ozdoby we 
włosach, takie jak spinki, wsuwki, gumki i kokardki. Modny jest też 
powrót do dawnych fryzur i opasek w deseniach dopasowanych 
do stylizacji oraz romantycznych i wiosennych akcentów kwiatowo 
- roślinnych. Bardzo trendy są też szalone rajstopy. Ten niedoce-
niany do niedawna dodatek pokochały ostatnio influencerki i mo-
delki, które zainspirowane pokazami projektantów noszą cienkie 
rajstopy w  drobny wzór: monogramy, kropki, paski lub gwiazdki. 
Wiosną i  latem 2022 możemy nosić nie tylko rajstopy, ale i skar-
petki i podkolanówki w wersji koronkowej i wzorzystej – zdobio-
ne falbankami, strusimi piórami czy kokardami. Całości dopełnią 
czółenka, baleriny oraz sandały i klapki na obcasie lub wysokiej 
i barwnej koturnie. Ma być bardzo odważnie, intrygująco i bajkowo! 
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WEGAŃSKA PIANKA OCZYSZ-
CZAJĄCA DO TWARZY URBAN 
ECO HARAKEKE FOAM 
CLEANSER THE SAEM
Delikatna pianka do mycia twarzy o dzia-
łaniu nawilżająco-łagodzącym. Doskonale 
oczyszcza skórę, redukując rozszerzone 
pory. Przywraca skórze równowagę, zmniej-
szając wydzielanie nadmiernej ilości sebum, 
nie wysuszając oraz nie podrażniając skóry. 

NATURALNIE PIELĘGNUJEMY 
OCZYSZCZAJĄCY PEELING DO 
TWARZY ZIAJA
Produkt wegański, 99% składników 
pochodzenia naturalnego. Bioaktywność 
wyciśnięta z oliwki. Opracowaliśmy kremo-
wy peeling do twarzy złożony ze składników 
pochodzących z natury. Jego roślinna re-
ceptura oparta jest na oliwkowej aktywności 
fitosteroli, tokoferoli i lipidów oraz roślinnych 
sterolach z oleju canola. 

BIELENDA GOOD SKIN 
ACID PEEL
5-MINUTOWY PEELING 
KWASOWY ZŁUSZCZAJĄ-
CO-KORYGUJĄCY
5-minutowy peeling złuszczająco-
-korygujący z linii Bielenda Good 
Skin Acid Peel przeznaczony jest do 
pielęgnacji skóry o nierównomier-
nym kolorycie, pozbawionej blasku 
i z szorstką strukturą. 

PLANT ESSENCE 
NORMALIZUJĄ-
CY PEELING DO 

TWARZY Z DELIA 
COSMETICS

Wzbogacony o ekstrakt 
z zielonej herbaty. Odpo-
wiedni do każdego typu 
skóry, w tym skłonnej do 
trądziku. W składzie 95% 
składników pochodzenia 

naturalnego, recep-
tura vegan friendly. 
Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia 

i martwy naskó-
rek, ogranicza 

nadmierne 
wydzielanie 
sebum oraz 
niweluje wy-

pryski na 
skórze.

PERFECTA PLANET 
ESSENCE PEELING 

BIO-ENZYMATYCZNY
Skutecznie złuszcza martwy 

naskórek, intensywnie wygładza 
i wyrównuje niedoskonało-

ści, przywraca odpowiednie 
nawilżenie i koi skórę. Peeling 

łączy działanie dwóch enzymów: 
z dyni i papai. Złuszczają one 

martwe komórki naskórka i po-
budzają do odnowy biologicz-

nej, pozostawiając skórę gładką 
i pełną blasku.

PEELING GRUBOZIARNISTY 
DO TWARZY LIRENE

Wygładzający peeling gruboziarnisty 
zawiera zmielone pestki liczi, które 
oczyszczają i złuszczają naskórek, 

odblokowują pory i redukują niedo-
skonałości. Ekstrakt z malin zapewnia 

odpowiedni poziom nawilżenia, a kwasy 
AHA sprzyjają prawidłowej keratynizacji 

i złuszczaniu.

PORE SOLUTIONS 
BIO PEELING 

AVA LABORATORIUM 
Łagodny, nie wymagający neu-

tralizacji bio peeling, zawierający 
5% naturalnego kwasu fitowego 

pochodzącego z ryżu. Przeznaczo-
ny do pielęgnacji każdego rodzaju 

skóry z rozszerzonymi porami. 
Oczyszcza, odświeża, przywraca 

naturalny blask i równomierny 
koloryt.

YOSKINE JAPAN PURE GLOW 
TONIK 

Rozświetlający tonik z 3% kompleksem 
składników aktywnych. Zawiera ekstrakt 

z mandarynki Satsuma i kwas migda-
łowy, który natychmiastowo przywraca 
cerze blask. Znakomicie złuszcza mar-
twy naskórek, rozjaśnia przebarwienia 
i zwęża pory. Dla każdego typu skóry. 

PREPARATY 
PEELINGUJĄCE 
SEBO-ALMOND 
PEEL PHARMA-
CERIS T
Krem na bazie 10% 
kwasu migdałowego 
inspirowany peelinga-
mi dermatologicznymi 
skutecznie redukuje 
istniejące niedosko-
nałości, reguluje wy-
dzielanie sebum oraz 
wygładza skórę. Kwas 
migdałowy złuszcza 
martwe komórki na-
skórka, odblokowuje 
i oczyszcza pory, które 
znacząco ulegają zwę-
żeniu. Łagodzi zmiany 
trądzikowe i przyspie-
sza proces regeneracji 
naskórka.

ŁAGODNA PIANKA DO 
MYCIA TWARZY
RÓŻA JAPOŃSKA 
I WITAMINA B3
AVA LABORATORIUM
Aktywna pianka doskonale 
oczyszcza i chroni skórę przed 
wysuszającym działaniem 
wody. Ekstrakty z Róży japoń-
skiej i Imperaty cylindrycznej 
zapewniają optymalny poziom 
nawilżenia, wyrównują koloryt 
skóry. Witamina B3 reguluje 
wydzielanie sebum, a D-pante-
nol łagodzi podrażnienia.
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LINIA SERUM DO TWA-
RZY DELIA COSMETICS
Seria składa się z 6 produktów 
o skoncentrowanej formule 
i bogatym składzie odpowiada-
jących na najczęstsze problemy 
skórne. Higieniczne opakowanie 
z pipetką gwarantuje stabilność 
i długie działanie zawartych 
w produkcie składników. Duża 
pojemność - aż 30 ml!

JAGODY ACAI EKSPRESOWE 
SERUM DO TWARZY, SZYI WYGŁA-
DZAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCE ZIAJA
Produkt wegański, 95% substancji pochodzenia 
naturalnego, antyoksydacja, jagody acai przeciw 
efektom tech neck (czyli technologiczna szyja to 
zmarszczki na szyi powstałe w wyniku ciągłego 
pochylania głowy podczas korzystania z telefo-
nów komórkowych i innych urządzeń mobilnych). 

OLEJ KONOPNY 
10% CBD TERAPIQ
Wysokiej jakości naturalny olej 
konopny, pochodzący z pol-
skich upraw z zawartością kan-
nabinoidów, terpenów i flawo-
noidów. Flawonoidy poprawiają 
kondycję skóry z oznakami 
starzenia. Natomiast kanna-
binoidy i terpeny wzbogacają 
o właściwości antyoksydacyjne 
oraz przeciwzapalne. 

SUPERNAWILŻAJĄCA MASECZ-
KA ŻELOWA Z LINII GLAM OILS  

SORAYA
Intensywnie nawilża i wygładza skórę. 

Odświeża i łagodzi podrażnienia. Formuła 
z antyoksydacyjnym i regenerującym eks-

traktem z kwiatów brzoskwini oraz kwasem 
hialuronowym. Zawiera 99% składników 

pochodzenia naturalnego.

PIERRE RENE MEDIC - AMPUŁ-
KI NAWILŻAJĄCE Z KWASEM 
HIALURONOWYM 
Głęboko nawilżająca 7 dniowa kuracja 
małocząsteczkowym kwasem hialurono-
wym w ampułkach. Regularne stosowanie 
preparatu w znaczący sposób zmniejsza 
głębokie zmarszczki, zapobiega powstawa-
niu nowych. Doskonale nawodniona skóra 
staje się gładka, jędrna, i sprężysta.

WEGAŃSKI KREM DO TWARZY URBAN 
ECO HARAKEKE CREAM THE SAEM
Wegański i niesamowicie bogaty w dobroczynne składniki 
krem nawilżający, którego zaawansowana i skoncentrowana 
formuła zawiera m.in. ponad 70% wyciągu z ekstraktu hara-
keke (len nowozelandzki). Hydrożelowy krem, dzięki swojej 
zaawansowanej formule, dostarcza skórze maksymalnego 
nawilżenia oraz tworzy film hamujący proces przeznaskórko-
wej utraty wody.

NAWILŻAJĄCY KREM-TARCZA 
Z LINII CITY S.O.S. SPF15 

SORAYA
Krem nawilżający do codziennej pielęgnacji 

skóry, który zapewnia szeroką ochronę przed 
agresją czynników zewnętrznych - wolnych 

rodników, toksyn i miejskich zanieczyszczeń. 
Ujędrnia, wygładza i łagodzi podrażnienia. 

Zawiera zestaw filtrów, które tworzą skuteczną 
barierę przed działaniem promieniowania 

UVA, UVB, IR oraz HEV. 

GREEN RETINOL
KREM LIFTINGUJĄ-

CY NA DZIEŃ 50+  
LIRENE

Liftingujący krem na dzień 
zmniejsza widoczność 
zmarszczek, poprawia 

napięcie i koloryt skóry. 
To skuteczna pielęgnacja 

przeciwzmarszczkowa 
oparta na certyfikowanych 

składnikach pochodzą-
cych z natury!

C-CAPILIX KONCENTRAT 
WIT. C 1200 MG
PHARMACERIS N
Zastosowanie w koncentracie spe-
cjalnej formy witaminy C pozwala na 
głębszą jej penetrację z jednoczesnym 
zwiększeniem potencjału antyoksyda-
cyjnego i wygładzającego. Stymu-
luje syntezę kolagenu, poprawiając 
elastyczność i jędrność, w efekcie 
korygując oznaki starzenia się skóry.

MASKA W PŁACHCIE 
BORÓWKA AMERY-
KAŃSKA THE SAEM

Rewitalizująca propozycja 
dla skóry, która poszukuje 

energetycznego zastrzyku. 
Ekstrakt z borówki amerykań-

skiej uznany za superfood 
pomaga przywrócić skórze 

blask i witalność.

WEGAŃSKA EMULSJA DO 
TWARZY URBAN ECO 

HARAKEKE EMULSION 
THE SAEM

 To produkt dedykowany osobom, dla 
których krem nie jest wystarczającą 

opcją. Jego zadaniem jest intensyw-
ne nawilżenie bardzo suchej skóry 

i przygotowanie jej przed nałożeniem 
kremu. 

BIELENDA GOOD 
SKIN HYDRA 

BOOST SERUM 
SILNIE NAWILŻA-

JĄCE
Przeznaczone jest do 

pielęgnacji skóry suchej, 
odwodnionej i wrażliwej. 
Zawiera kwas hialurono-

wy, którego zadaniem 
jest ochrona przed 

wysuszeniem i nawilże-
nie naskórka. 

PERFECTA ORGANIC NATURE SE-
RUM-KURACJA PRZECIWZMARSZCZ-
KOWA NA DZIEŃ I NA NOC
Skoncentrowane wodne serum przeciwzmarszcz-
kowe zostało stworzone z myślą o Twojej dojrzałej 
cerze. Stanowi skuteczną i naturalną terapię odmła-
dzającą, która zapewnia wygładzenie i odpowiednie 
napięcie skóry. 

SKONCENTROWANE 
STIMUSERUM ROZ-

ŚWIETLENIE I WY-
GŁADZENIE

LIRENE
Specjalistyczne serum, 

zapewnia idealną pielęgnację 
uzupełniającą, gwarantując 
widoczny efekt rewitalizacji 
i stymulacji energetycznej 

skóry: rozświetlenie i odmło-
dzenie, nawilżenie i ultra wy-

gładzenie, stymulująca dawka 
energii komórkowej.
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WIT. C 1200 MG
PHARMACERIS N
Zastosowanie w koncentracie spe-
cjalnej formy witaminy C pozwala na 
głębszą jej penetrację z jednoczesnym 
zwiększeniem potencjału antyoksyda-
cyjnego i wygładzającego. Stymu-
luje syntezę kolagenu, poprawiając 
elastyczność i jędrność, w efekcie 
korygując oznaki starzenia się skóry.

MASKA W PŁACHCIE 
BORÓWKA AMERY-
KAŃSKA THE SAEM

Rewitalizująca propozycja 
dla skóry, która poszukuje 

energetycznego zastrzyku. 
Ekstrakt z borówki amerykań-

skiej uznany za superfood 
pomaga przywrócić skórze 

blask i witalność.

WEGAŃSKA EMULSJA DO 
TWARZY URBAN ECO 

HARAKEKE EMULSION 
THE SAEM

 To produkt dedykowany osobom, dla 
których krem nie jest wystarczającą 

opcją. Jego zadaniem jest intensyw-
ne nawilżenie bardzo suchej skóry 

i przygotowanie jej przed nałożeniem 
kremu. 

BIELENDA GOOD 
SKIN HYDRA 

BOOST SERUM 
SILNIE NAWILŻA-

JĄCE
Przeznaczone jest do 

pielęgnacji skóry suchej, 
odwodnionej i wrażliwej. 
Zawiera kwas hialurono-

wy, którego zadaniem 
jest ochrona przed 

wysuszeniem i nawilże-
nie naskórka. 

PERFECTA ORGANIC NATURE SE-
RUM-KURACJA PRZECIWZMARSZCZ-
KOWA NA DZIEŃ I NA NOC
Skoncentrowane wodne serum przeciwzmarszcz-
kowe zostało stworzone z myślą o Twojej dojrzałej 
cerze. Stanowi skuteczną i naturalną terapię odmła-
dzającą, która zapewnia wygładzenie i odpowiednie 
napięcie skóry. 

SKONCENTROWANE 
STIMUSERUM ROZ-

ŚWIETLENIE I WY-
GŁADZENIE

LIRENE
Specjalistyczne serum, 

zapewnia idealną pielęgnację 
uzupełniającą, gwarantując 
widoczny efekt rewitalizacji 
i stymulacji energetycznej 

skóry: rozświetlenie i odmło-
dzenie, nawilżenie i ultra wy-

gładzenie, stymulująca dawka 
energii komórkowej.



ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TO DOPIERO 

WAŻNE JEST TEŻ TO CZYM 

I PIĘKNĄ CERĘ.

WNĄTRZ, CZYLI NASZA DIETA.

POŁOWA STARAŃ O ZDROWĄ 

KARMIMY SKÓRĘ OD WE-
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INTENSYWNIE REGENERUJĄ-
CY KREM NA DZIEŃ BIO HAR-
MONY AVA LABORATORIUM
Unikalna receptura zapewnia komplek-
sową pielęgnację przeciwzmarszczkową. 
Krem redukuje oznaki starzenia się skóry, 
zmniejsza głębokość zmarszczek oraz 
opóźnia proces ich powstawania. Do-
datkowo kosmetyk odbudowuje barierę 
hydrolipidową i daje nawilżające ukojenie 
suchej skórze oraz przywraca jej blask.

PERFECTA ME & MY 
HYDRO KREM NA DZIEŃ 
I NA NOC
Zapewnia Twojej skórze głębokie 
i długotrwałe nawilżenie, skutecz-
nie zapobiegając przeznaskórko-
wej utracie wody. Receptura oparta 
na organicznym aloesie sprawia, że 
Twoja cera odzyskuje prawidłowe 
nawodnienie, naturalną gładkość 
oraz zdrowy, świetlisty wygląd. ZIAJA BALTIC HOME SPA FIT 

LEKKI KREM NAWILŻAJĄCO-DO-
TLENIAJĄCY DO TWARZY

 Krem zawiera algę oceaniczną o szerokim 
spektrum ochrony skóry przed: wolnymi rod-

nikami, stresem oksydacyjnym, niebieskim 
światłem (HEV Light). Odświeża i tonizuje 

naskórek. Aktywnie nawilża i wygładza 
zmarszczki. Poprawia koloryt cery, wyraźnie 

upiększa skórę.

NAWILŻAJĄCY KREM DO TWA-
RZY VEGAN HEMP MARION
Krem do twarzy o aksamitnej, szybko 
wchłaniającej się formule. Z każdą aplikacją 
skóra zyskuje zdrowszy wygląd. Efekt? Skóra 
wyraźnie nawilżona, ukojona i pełna blasku. 
Sposób użycia: na oczyszczoną skórę twarzy, 
szyi i dekoltu nałóż niewielką ilość kremu. 
Aplikuj rano i/lub wieczorem.

ACID POWER REWITALIZUJĄCY 
KREM WYRÓWNUJĄCY KOLO-
RYT Z HYDROLATEM Z GREJP-

FRUTA LIRENE
Krem przeznaczony do pielęgnacji cery 
z przebarwieniami i problemem rozsze-

rzonych porów. Zawarty w formule kremu 
kwas bursztynowy poprawia metabolizm 
komórkowy, dotleniając oraz rewitalizując 
skórę, a niacynamid redukuje przebarwie-
nia, zapobiega powstawaniu nowych oraz 

ujednolica koloryt skóry.

VITA-CAPILARIL 
KREM NAWILŻAJĄ-
CO-WZMACNIAJĄCY 
DO TWARZY SPF 20
PHARMACERIS N
Krem nawilżająco-wzmacnia-
jący o lekkiej, szybko wchła-
niającej formule, dzięki syner-
gicznemu działaniu wosku z 
oliwek i gliceryny penetruje w 
głąb skóry doskonale wiążąc 
i trwale utrzymując wodę w 
naskórku. 

BIELENDA ZŁOTE CERAMIDY 
NAWILŻAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY 

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 
40+

Krem intensywnie nawilża, wygładza i ujędrnia 
cienką skórę, na której pojawiły się pierwsze oznaki 

starzenia. Zawarte w kremie 24 karatowe złoto 
pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu, 

regeneruje, poprawia sprężystość i napięcie skóry.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lirene_AA_SU_210x270.pdf   1   14/01/2022   16:15



MAKIJAŻOWE 

kultowego podkładu
HD LIQUID COVERAGE
- CZYSTSZA, POZBAWIONA MIKROPLASTIKU FORMUŁA
- NOWY SKŁADNIK: NIACYNAMID WYGŁADZAJĄCY CERĘ
- PERFEKCYJNE I NATURALNE WYKOŃCZENIE
- EFEKT DRUGIEJ SKÓRY
- TRWAŁOŚĆ DO 24H
- ODPORNOŚĆ NA POT I WODĘ

CATRICE.EU/PL

NOWA FORMUŁA

RE
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M
A

PEREŁKI 
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MATT-MINERAL-CORRECTION 
MINERALNY DERMO-FLUID MA-

TUJĄCY PHARMACERIS F
Polecany do skóry normalnej, mieszanej i tłu-

stej, skłonnej do nadmiernego błyszczenia. 
Rekomendowany dla osób poszukujących 

receptury o naturalnym składzie, zmaga-
jących się z problemem trądziku, w celu 

ukrycia i niwelowania niedoskonałości, także 
dla osób w trakcie farmakoterapii.

CELIA DE LUXE KOREK-
TOR ROZŚWIETLAJĄCY 

DO TWARZY
Korektor rewelacyjnie rozświetla, 

usuwa oznaki zmęczenia, roz-
świetla strefę cienia. Zapewnia 
delikatne krycie z rozświetlają-
cym wykończeniem na skórze. 
Idealnie dopasowywuje się do 

kolorytu skóry.

WEGAŃSKI TUSZ 
DO RZĘS RIMMEL 

KIND AND FREE 
Pielęgnujący tusz, który 

ekstremalnie wydłuża rzęsy 
i dodaje im objętości, bez 
kompromisów. Gwaranto-

wana 36-godzinna trwałość. 
Kremowa konsystencja 

tuszu zapewnia wyjątkowo 
łatwą aplikację, a połączenie 

organicznego certyfikowa-
nego masła shea i biotyny 
odżywia rzęsy. Nowy tusz 

do rzęs Rimmel zawiera 
bioszczoteczkę zrobioną 

w 100% z biowłókien. Ten 
wegański produkt idealnie 

podkreśla rzęsy, a przy tym 
jest przyjazny dla zwierząt. 

MASKARA POGRUBIAJĄCA PURE 
VOLUME CATRICE
Czysta elegancja, czysta objętość – tusz do rzęs 
Pure Volume zapewnia rzęsom intensywną obję-
tość, gęstość i grubość dzięki szczoteczce z włók-
na, która chwyta każdą pojedynczą rzęsę i pokrywa 
ją intensywnie napigmentowaną konsystencją. 
Formuła tuszu została wzbogacona o olejek migda-
łowy i olejek rycynowy, znane ze swoich właściwo-
ści odżywczych i wspomagających wzrost włosów. 
Formuła tuszu jest wegańska i bezzapachowa. 

MASKARA DO RZĘS  
SO VEGAN DELIA COSMETICS
Pogrubi Twoje rzęsy i maksymalnie 
je wydłuży. Dedykowana, silikonowa 
szczoteczka precyzyjnie rozczesuje włoski 
idealnie pokrywając je głęboko nasyconą 
czernią. Wegańska formuła to gwarancja 
bezpieczeństwa dla delikatnych okolic 
oczu. Maskara zapewnia trwały makijaż 
bez osypywania się przez cały dzień.
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ROZŚWIETLACZ W KAMIE-
NIU GLOW LOVER OIL-
-INFUSED HIGHLIGHTER 
CATRICE
Jest wzbogacony o odżywczy olejek maka-
damia i tworzy subtelny blask na kościach 
policzkowych, łuku Kupidyna, na czole. 
Unikalna mieszanka delikatnych tonów 
pasuje do każdej tonacji skóry, a konsysten-
cja wypiekanego pudru jest bardzo łatwa 
i przyjemna w aplikacji. 

MACIEJ ZIEŃ X 
PIERRE RENE 
- TUSZ TOTAL 
ECLIPSE
Mascara Total Eclipse 
zapewnia łatwą i precyzyjną 
aplikację oraz perfekcyjne 
rozdzielenie rzęs, które 
stają się widocznie dłuższe 
i grubsze. Posiada w swoim 
składzie wosk ryżowy oraz 
olej arganowy. Dzięki szczo-
teczce w formie klepsydry 
tusz łatwo się rozprowadza. 
Ekskluzywna, kremowa 
formuła produktu nadaje 
efekt sztucznych rzęs oraz 
zapewnia intensywną czerń 
bez efektu kruszenia.

PODKŁAD KRYJĄCY HD LIQUID 
COVERAGE FOUNDATION CATRICE
Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników 
piękna! Podkład HD Liquid Coverage Foundation, 
świętuje ponowne lansowanie! Formuła jest teraz 
jeszcze czystsza, pozbawiona mikroplastiku i wzbo-
gacona o poprawiający stan skóry niacynamid. 
Produkt wegański.

STYLIZUJĄCO-PIELĘGNUJĄCE 
MYDŁO DO BRWI Z EKSTRAK-

TEM Z ŻEŃ-SZENIA DELIA 
COSMETICS

Skutecznie dyscyplinuje brwi przez cały 
dzień, zapewniając dodatkowo ich pielęgna-
cję i nawilżenie. Żelowa konsystencja mydła 
gwarantuje łatwą i szybką aplikację. Produkt 
ujarzmia niesforne włoski nadając im wyma-

rzony kształt bez efektu sklejania i widocz-
nych grudek. Mydło nie barwi brwi, dlatego 
pasuje do każdej karnacji i koloru włosków.

BŁYSZCZYK DO UST  
DELIA COSMETICS

Seria wegańskich błyszczy-
ków do ust w delikatnych 

wiosennych kolorach. 
Iskrzące drobinki optycznie 

powiększają usta i nadają im 
piękny blask. Nawilżające 

składniki wygładzają i pielę-
gnują skórę.

NO MASK! NAWILŻAJĄCY 
PODKŁAD + SERUM LIRENE
Wegański podkład o pielęgnacyjnej formu-
le serum. Wyrównuje koloryt skóry, ukrywa 
niedoskonałości i oznaki zmęczenia, nie 
podkreśla porów i zmarszczek. Płynna 
konsystencja ułatwia równomierną aplika-
cję. Niewyczuwalny na twarzy, nie obciąża 
skóry i pozwala jej oddychać.

Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzo-
ne w Laboratorium Naukowym LIRENE.

SERIA MAKEUP REVOLUTION X FRIENDS
Kosmetyki stworzone z myślą o fanach Amerykańskiego sitcomu. W serii znaj-
dziemy m.in. palety cieni, pomadki do ust czy akcesoria inspirowane serialem.

CATRICE PALETA CIENI DO POWIEK
PRO HINT OF MINT SLIM EYESHADOW PALETTE
Masz ochotę na odrobinę mięty? Jeśli lubisz bawić się makijażem 

i eksperymentować z kolorami, będziesz unosić się na miętowozielonych 
chmurach, dzięki nowej palecie z kolekcji PRO SLIM. Zawiera 14 mocno 

napigmentowanych cieni do powiek, w wysokiej jakości papierowym etui, 
które gwarantują bajeczny look. Odcienie idealnie ze sobą współgrają: 

od miętowej zieleni po ciepłe tony ziemi i złote refleksy… Wykończenia są 
metaliczne, błyszczące lub matowe, więc możesz wyczarować dowolny 

efekt i styl: od dziennego po totalnie imprezowy.

CELIA DE LUXE LAKIER DO 
PAZNOKCI VINYL NAIL 

VINYL NAIL to kolekcja wyjątkowych lakierów do pa-
znokci dla każdej z nas! Szeroka paleta pozwala dobrać 
idealny kolor na każdą porę roku. Lakiery bazują na poli-

merach winylowych, które chronią paznokcie i zapew-
niają trwały efekt. Elastyczna formuła sprawia, że lakier 
zachowuje głęboki kolor i połysk oraz nie odpryskuje.





zapachu zwanego halitozą). Na końcu zabiegu zęby są polerowane 
specjalnymi szczoteczkami i gumkami, dzięki czemu ich powierzchnia 
jest super gładka, co opóźnia powstawanie kolejnych przebarwień. 
Elementem zabiegu jest lakierowanie zębów preparatem fluoru, który 
zabezpiecza przed próchnicą oraz niweluje nadwrażliwość.

3. ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA ZĘBÓW 
Wybierając szczoteczkę do zębów: manualną, soniczną czy elektrycz-
ną pamiętajmy o wyborze tej z miękkim włosiem, oznaczonej soft, ul-
trasoft. Dzięki temu usuwamy płytkę nazębną delikatnie, nie niszcząc 
szkliwa. Twarde szczoteczki w połączeniu z pastą wybielającą powo-
dują mikrouszkodzenia w szkliwie. Agresywne szorowanie zębów nie 
wybiela ich, lecz powoduje, że wydają się bardziej żółte. Dlaczego tak 
się dzieje? Ścieramy szkliwo, ukazując zębinę. Warstwę zęba, która 
ma żółtawy kolor. Uwaga na pasty wybielające! Większość z nich ma 
wysoki współczynnik ścieralności zębiny tzw. RDA. Zalecana wartość 
to poniżej 100, idealnie RDA znajduje się na poziomie 70 lub niższym. 
Polecam sprawdzone i bezpieczne pasty wybielające, jak Prevdent czy 
Elgydium. Pasta Prevdent zawiera nanohydroksyapatyt, który wbudo-
wując się w szkliwo, naprawia mikroubytki, tym samym zmienia sposób, 
w jaki nasze szkliwo odbija światło. Efekt – zęby wyglądają na bielsze.

4. DIETA 
Jeśli zaczynasz dzień od filiżanki aromatycznej kawy, uwielbiasz soki 
z ciemnych owoców, nie martw się. Nie musisz rezygnować z ulubio-
nych przysmaków. Bezpośrednio po wypiciu kawy, herbaty, czerwo-
nego wina, czy zjedzeniu barwiących produktów, wypłucz usta czystą 
wodą – tak długo, aż woda po przepłukaniu ust będzie przezroczysta 

OLŚNIEWAJĄCY 
UŚMIECH

(nie zabarwiona tym, co było spożywane). Uwaga! Nie myj zębów przez 
30 minut po zjedzeniu, wypiciu kwaśnych produktów o niskim pH, jak 
jabłka, cytryny, kwaśne owoce, napoje typu cola, kawa, energetyki. Na-
leży odczekać lub obficie wypłukać usta wodą, w przeciwnym razie 
narażamy szkliwo na tzw. ubytki erozyjne.

5. WYBIELANIE ZĘBÓW 
I w końcu – najskuteczniejsza metoda rozjaśniania zębów – profesjo-
nalne wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym. 
Stosując w  swojej praktyce zawodowej różne metody rozjaśniania 
zębów, skupiłam się na regeneracyjnym wybielaniu zębów metodą 
Prevdent, którą stosuję z powodzeniem od przeszło 5 lat. Jest to jed-
noetapowy zabieg pozwalający na rozjaśnienie zębów do 7-8 odcieni 
w 1,5 godziny. Z mojego punktu widzenia największą zaletą systemu 
Prevdent jest to, że preparat jest naturalny i  bezpieczny, dzięki za-
wartości nano-hydroksyapatytu, który jest naturalnym budulcem szkli-
wa. Podczas wybielania regeneruje zęby oraz znosi nadwrażliwość. 
Po zabiegu wymaga utrzymania tzw. białej diety jedynie przez 3 dni. 
Przeciwwskazaniem do zabiegu jest próchnica, okres ciąży i karmienia 
piersią. Efekt profesjonalnego wybielania zębów utrzymuje się do 3 lat, 
minimum rok.

Przemyślana pielęgnacja, regularne wizyty stomatologiczne oraz profe-
sjonalne zabiegi kluczem do pięknego białego uśmiechu.

A Ty jak dbasz o swoje zęby?

Białe, lśniące zęby to świetne samopoczucie i pewność siebie. Stąd 
stale szukamy sposobów na rozjaśnienie uśmiechu, a pasty wybie-
lające - jak podają statystyki, cieszą się największą sprzedażą wśród 
klientów drogerii. Uśmiech i zęby są pierwszą rzeczą, na którą zwra-
camy uwagę poznając nowe osoby. Dbając o zęby, dbamy nie tylko 
o estetykę uśmiechu, ale o nasze zdrowie!
Na kolor zębów wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest barwa 
zębiny ( jest to warstwa zęba skryta pod szkliwem). Naszym zębom 
nie pomaga palenie papierosów, nadmierne spożywanie koloro-
wych produktów i przede wszystkim zaniedbania higieniczne. Uwa-
ga na nieumiejętne stosowanie płukanek. Te zawierające związek 
o nazwie chlorheksydyna, używane dłużej niż 2 tygodnie zmieniają 
kolor zębów i wypełnień.
Sprawdźmy, co możemy zrobić dla bielszych, zdrowszych zębów.

1. LECZENIE PRÓCHNICY 
Pierwszą przyczyną przebarwień zębów są ubytki próchnicowe. Lecząc 
zęby pozbywamy się nieestetycznych przebarwień, bólu i dyskomfortu. 
Próchnica jest bakteryjną chorobą zakaźną, zatem niewyleczone ubytki 
to także zagrożenie dla naszych bliskich – których całując czy używając 
tych samych sztućców, zarażamy bakteriami próchnicotwórczymi, tym 
samym narażamy na próchnicę. Na szczęście współczesna stomatolo-
gia to skuteczne znieczulenia, dzięki czemu leczenie zębów jest kom-
fortowe i całkowicie bezbolesne.

2. PROFESJONALNA HIGIENIZACJA 
Regularne wizyty w gabinecie higieny, tj. usuwanie kamienia nazębne-
go i osadów to prawdziwe SPA dla zębów. Zęby są bielsze i odczuwal-
nie czystsze, a oddech świeży (bonus! Pozbywamy się nieprzyjemnego 
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SENSODYNE NATURAL WHITE 
To pasta, która posiada aktywny składnik, który 

zapewnia 24-godzinną ochronę przed nadwrażliwo-
ścią a także naturalne działanie wybielające. Pasta 
zawiera ekstrakt z eukaliptusa i naturalnie pozyski-

wany węgiel pochodzący z orzecha kokosowego dla 
naturalnie bielszych zębów.

POMADKI DO UST LIP VINYL 
MAKEUP REVOLUTION

Pomadki z serii Lip Vinyl to produkty w formie błyszczyków 
o wyjątkowym błysku. Są trwałe, mocno napigmentowane 

i mają przyjemną konsystencję.

ELMEX WOSKOWANA 
NIĆ DENTYSTYCZNA

Nić dentystyczna usuwa płytkę nazębną 
z przestrzeni międzyzębowych. Nić o spe-

cjalnym splocie włókien rozszerzającym się 
podczas czyszczenia. Skutecznie usuwa osad 

nazębny i resztki pokarmów z przestrzeni 
międzyzębowych pomagając chronić przed 

próchnicą i problemami z dziąsłami. 

ORAL-B 1-2-3 MANUALNA 
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Zadbaj o bielszy uśmiech każdego ranka, dzięki 
szczoteczce Oral-B 3D 1-2-3. Specjalnie zapro-

jektowana szczoteczka 3D z końcówkami do 
polerowania, które otaczają każdy ząb, zapew-
niając dokładne czyszczenie. Posiada również 
włókna Power Tip, które docierają do ciasnych 

przestrzeni międzyzębowych, a jednocześnie są 
delikatne dla szkliwa. Dba o dziąsła i pomaga 

wzmacniać zęby. 

POMADKI POWDER 
MATTE MAKEUP 
REVOLUTION
Pomadki o pięknej kolorystyce 
i pudrowym wykończeniu. Za-
mknięte w estetycznych opako-
waniach. Pudrowe wykończenie 
sprawia, że są trwałe i mocno 
napigmentowane oraz dobrze się 
je nakłada na usta.

OLEJEK DO PIELĘ-
GNACJI UST LIP OIL 
PIERRE RENE 
PROFESSIONAL
Niezawodny i perfekcyj-
ny olejek pielęgnujący 
usta i podkreślający ich 
naturalny kolor. Połączenie 
nawilżenia oraz elegancji 
świetnie się sprawdzi za-
równo podczas mrozu, jak 
i w dni pełne słońca. Dzięki 
bogatej mieszance olejków 
z moreli, brzoskwiń, wino-
gron oraz słonecznika usta 
stają się jędrne i miękkie, 
dogłębnie zregenerowane.

ORAL-B PRO-EXPERT CLINIC 
LINE NIĆ DENTYSTYCZNA
Nić dentystyczna Oral-B Pro-Expert Clinic Line 
łatwo wsuwa się między zęby, pomagając 
zapobiegać chorobom dziąseł. Pozostawia 
orzeźwiający miętowy smak i uczucie świeżo-
ści w ustach.

LISTERINE COOL MINT ŁA-
GODNY SMAK - PŁYN DO 
PŁUKANIA JAMY USTNEJ
Stosowany dwa razy dziennie płyn 
do płukania jamy ustnej Listerine 
Cool Mint łagodny smak poprawia 
codzienną higienę jamy ustnej, dzięki 
zawartości olejków eterycznych. Jest 
łagodny w smaku, ale silny w dzia-
łaniu. Skutecznie zwalcza bakterie 
również tam, gdzie nie dociera 
szczoteczka: pomiędzy zębami, na 
dziąsłach i na języku. 

DENIVIT COMPLETE 7 PŁYN DO 
PŁUKANIA JAMY USTNEJ
Stworzony przez ekspertów stomatologii, 
zawiera formułę z ekstraktem z 7 roślin 
i fluorkiem, aby zapewnić kompleksową 
ochronę przeciw bakteriom. Działa przeciw 
przebarwieniom. Pomaga wzmocnić Twoje 
zęby. Idealnie uzupełnia codzienne mycie 
zębów, zapewniając kompleksową ochronę 
dla optymalnej higieny jamy ustnej. 

ORAL-B GUM CARE & BAC-
TERIA GUARD DOKŁADNE 
OCZYSZCZANIE PASTA DO 
ZĘBÓW
Pasta do zębów Oral-B Gum Care & 
Plaque Guard redukuje ilość szkodliwej 
płytki bakteryjnej i pomaga zapobiegać jej 
powstawaniu. Dowiedziono klinicznie, że 
chroni zęby i pomaga poprawić zdrowie 
dziąseł. Unikalna formuła ActivGuard 
zapewnia większą redukcję płytki bakte-
ryjnej i zwiększa odporność na problemy 
z dziąsłami w przyszłości.

BLEND-A-MED 3D WHITE DELICATE WHITE 
PASTA DO ZĘBÓW 

Pasta do zębów Blend-a-med 3D White Cool Water zapewnia 
3 działania w 1: usuwa przebarwienia powierzchniowe 

i zaczyna wybielać zęby już od pierwszego szczotkowania, 
wzmacnia i chroni.

CELIA NAWILŻAJĄCA 
POMADKA-BŁYSZCZYK

Półtransparentny, lekki a zarazem 
trwały makijaż ust, ożywiony deli-
katnymi błyszczącymi drobinami 

łączy najlepsze zalety pomadki 
i błyszczyka. Wzbogacony o wita-

miny C i E, nawilża usta i nadaje 
im piękny niezobowiązujący kolor 
i połysk. Apetyczny, winogronowy 

zapach dodatkowo uprzyjemnia 
stosowanie pomadki.
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Aby pielęgnacja ciała była jednocześnie 
skuteczna i przyjemna, warto wybierać 
dobre kosmetyki. Muszą być dobierane 

z uwagą, w trosce o indywidualne potrzeby skóry – 
to minimalny wymóg.

CIAŁO 
   JAK  
   AKSA
  MIT

Naskórek  p rzys tosowu je  s ię  do  s ta -

ł ych ,  nawet  na jmn ie j  ko rzys tnych 

wa runków,  a le  ź le  reagu je  na  zm iany. 

P raw id łowa  p ie lęgnac ja  pozwo l i  za -

chować  p iękną  skó rę  na  d ług i  czas .

DZAJU PRZEDE WSZYSTKIM NAWILŻENIA!
CZEGO POTRZEBUJE SKÓRA? NIEZALEŻNIE OD JEJ RO-
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BUDYŃ DO CIAŁA DAIRY 
FUN DELIA COSMETICS
Seria trzech budyni do ciała o aksamit-
nej konsystencji oraz zniewalających, 
otulających zapachach figi, pomarań-
czy lub migdałów. Budynie zawierają 
bogate kompozycje składników od-
żywczych zapewniających odczuwal-
ne nawilżenie i odżywienie skóry.

BIO HARMONY NAPINAJĄCY BALSAM 
DO CIAŁA: RELAKS I UKOJENIE 
AVA LABORATORIUM
Efekty stosowania balsamu to skóra gładka jak aksamit 
o widocznie zwiększonej jędrności i poziomie nawil-
żenia. Intensywnie napinający i szybko wchłaniający 
się balsam z 24-godzinnym nawilżaniem odbudowuje 
barierę hydrolipidową i jest ratunkiem dla podrażnionej, 
suchej skóry, która wymaga ekspresowej pomocy. 

JEJU FRESH ALOE 
SOOTHING GEL 
THE SAEM
Żel w tubce o właściwościach 
nawilżających. 99% żelu wyko-
nane jest ze świeżego aloesu 
pochodzącego z wyspy Jeju, 
czyli jednego z najczystszych 
miejsc na świecie. Zapewnia 
długotrwałe nawilżenie bez 
tłustej warstwy, ponieważ 
idealnie się wchłania. Działa 
kojąco na podrażnioną skórę 
oraz na oparzenia słoneczne. 
Zapewnia efekt natychmiasto-
wego chłodzenia. Wybierz aloes 
w tubie jeżeli preferujesz mieć 
go zawsze przy sobie.

KAROTENOWE MASŁO DO 
CIAŁA AVA ECO

Aksamitne masło do ciała o lekkiej kon-
systencji i aromacie wanilii. Pozostawia 

uczucie jedwabiście gładkiej skóry, inten-
sywnie nawilżonej, naturalnie poprawia 

koloryt. 

MASŁO DO CIAŁA Z OLEJEM KONOPNYM I CBD TERAPIQ
Dogłębnie nawilża i odżywia skórę. Sprawia, że nawet najbardziej przesuszone 

miejsca powracają do naturalnej miękkości i jędrności. Masło chroni skórę przed 
wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych oraz przed nadmierną ucieczką 
wody z naskórka, powodującą suchość i szorstkość. Oprócz tego skóra zyskuje 

ochronę przeciwstarzeniową, poprzez właściwości antyoksydacyjne, ujędrniające 
i zmniejszające podatność na powstawanie przebarwień.

TRUFFLOVE REGENERUJĄ-
CY KREM DO CIAŁA SKÓRA 

SUCHA LIRENE
Bogata konsystencja kremu, dzięki 

zawartości wyjątkowych składników 
aktywnych, intensywnie regeneruje pozo-

stawiając skórę delikatną, jedwabiście 
gładką i miękką w dotyku. Wzmacnia 

barierę lipidową naskórka, długotrwale 
nawilża i odżywia. W widoczny sposób 

poprawia elastyczność i sprężystość 
skóry. Kremowa formuła zapewnia przy-
jemną aplikację i możliwość wykonania 

masażu, dzięki któremu skóra odzyskuje 
zdrowy koloryt. 
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NEUTROGENA INTENSE 
REPAIR - REGENERUJĄCA 

EMULSJA DO CIAŁA
Dotkliwe wysuszenie może sprawić, że 

Twoja skóra stanie się spierzchnięta, 
swędząca i podrażniona. Nowa inten-

sywnie regenerująca emulsja do ciała, 
działa jak regenerujący opatrunek, aby 

regenerować bardzo suchą, szorstką 
i podrażnioną skórę już od pierwszej 

aplikacji. 

PERFECTA BUBBLE TEA BALSAM DO CIAŁA - 
SZAFRAN, ROZMARYN, ZIELONA HERBATA

Intensywnie odżywia i nawilża skórę. Zawiera olej jojoba oraz bo-
gaty w polifenole ekstrakt z zielonej herbaty. Działa regenerująco, 

nawilżająco i ochronnie.

EMOTOPIC-BALSAM 
NAWILŻAJĄCO-NA-
TŁUSZCZAJĄCY DO 
CODZIENNEGO STOSO-
WANIA
Seria EMOTOPIC to innowa-
cyjne emolienty, oparte na 
naturalnych olejach, wykazujące 
wysoką skuteczność w łagodze-
niu dolegliwości suchej skóry 
i towarzyszących jej objawów: 
świądu, pieczenia, zaczerwie-
nienia. Przywracają naturalną 
barierę naskórka, zapobiega-
jąc nawrotom suchości oraz 
objawów atopowego zapalenia 
skóry (AZS).

ODŻYWCZE MLECZ-
KO DO CIAŁA 
Z KASZMIREM ZIAJA
95% składników pochodze-
nia naturalnego. Kremowe 
mleczko do ciała z proteinami 
kaszmiru do skóry suchej, 
mało elastycznej. Łączy w so-
bie wszystkie mocne strony 
produktu do pielęgnacji 
ciała - lekką, ale odżywczą 
formułę, skuteczność, szybkie 
wchłanianie oraz elegancki, 
szykowny zapach. 

BALSAM NAWILŻAJĄCO-ODŻYW-
CZY PHARMACERIS REGENOVUM
Stworzony z myślą o skórze dojrzałej, przesu-
szonej i skłonnej do podrażnień, z zaburzoną 
równowagą fizjologicznego mikrobiomu, która 
utraciła jędrność i właściwy poziom nawodnie-
nia. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
skóry z oznakami starzenia, wymagającej kom-
pleksowej regeneracji, głębokiego odżywienia 
oraz ochrony antybakteryjnej. 

BIELENDA ZŁOTE 
CERAMIDY REGENE-

RUJĄCY BALSAM DO 
CIAŁA 

O aksamitnej, kremowej 
konsystencji wykorzystuje 

moc ceramidów w głębokiej 
odbudowie i naprawie skóry. 

Dodatkowo zawiera 24 K złoto, 
które pobudza komórki skóry 

do produkcji kolagenu, tym 
samym spowalnia procesy 

wiotczenia. Balsam bogaty jest 
również w olej cacay (źródło 
witaminy A i E oraz kwasów 

omega 3, 6 i 9), nawilża, wygła-
dza i zmiękcza naskórek. 

PERFECTA CUKRO-
WY PEELING DO CIA-

ŁA PINK POMELO
Wypróbuj cukrowy peeling do 

ciała o unikalnych właści-
wościach wygładzających 

i odżywczych oraz o orzeźwia-
jącym, cytrusowym zapachu. 

Peeling delikatnie złuszcza 
naskórek, pozostawiając 

skórę jedwabiście gładką. 
Poprawia wygląd i kondycję 
skóry. Sięgnij po owocowe 

odżywienie dla swojego ciała! 
Wegańska formuła.

TRUFFLOVE SERUM OLEJKOWE DO 
CIAŁA I WŁOSÓW KAŻDY TYP SKÓRY 

LIRENE
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.

PERFECTA JAMAICA NATURAL 
BRONZE BRĄZUJĄCE MASŁO DO 
CIAŁA
Aksamitne masło do ciała stopniowo i delikatnie 
nadaje skórze odcień słonecznej opalenizny. 
Głęboko odżywia, intensywnie nawilża i regene-
ruje skórę, zapewniając jej doskonały wygląd. 
Jedwabista konsystencja idealnie rozprowadza 
się na skórze, nie pozostawia smug. Tropikalny, 
aromatyczny zapach doskonale relaksuje zmysły. 
Po kliku aplikacjach skóra zyskuje opaleniznę 
niczym z Jamajki. Wegańska formuła.

JEJU FRESH ALOE 
SOOTHING GEL 
THE SAEM
Kojący żel aloesowy w słoicz-
ku do twarzy i ciała zawierają-
cy aloes z wyspy Jeju. Działa 
nawilżająco, koi podrażnioną 
skórę oraz niweluje oparze-
nia słoneczne. Ta kompozy-
cja zapewnia również efekt 
natychmiastowego chłodze-
nia, dlatego produkt idealnie 
sprawdzi się latem, łagodząc 
skutki opalania, a także zimą, 
kojąc podrażnioną skórę od 
mrozu i wiatru. Żel zamknięty 
w wygodnym słoiczku 
pozwoli Ci na pełne zużycie 
produktu.

PERFECTA SKONCENTROWANY 
KREM-MASKA DO STÓP 35% 

UREA
Ultra zmiękczający krem do stóp z wysoką 
zawartością mocznika. Polecany do pielę-

gnacji skóry ze stwardniałym, zrogowaciałym 
i przesuszonym naskórkiem oraz proble-

mem pękających pięt. Pomaga skutecznie 
zmiękczyć i aksamitnie wygładzić skórę stóp. 

Redukuje zgrubienia i zrogowacenia skóry, re-
generuje naskórek. Polecany do stosowania na 

stopy wymagające natychmiastowej pomocy 
pielęgnacyjnej.
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Nie tylko w określonych fazach życia, ale także 
po prostu na co dzień, różne czynniki mogą 
zaburzać Twoje zdrowie intymne. Dobra hi-

giena intymna jest ważna, abyś czuła się beztrosko 
i mogła  uniknąć wszelkich dolegliwości związanych 
z  pochwą. Oto kilka wskazówek dotyczących co-
dziennej pielęgnacji okolic intymnych, które zapew-
nią Ci komfort i zdrowie.

UŻYWAJ ODPOWIEDNICH PRODUKTÓW 
Ponieważ Twoje okolice intymne są wrażliwe, ważne jest, aby wybie-
rać produkty pielęgnacyjne, które zawierają składniki dostosowane do 
potrzeb kobiecego ciała. Zawsze używaj produktów przeznaczonych 
specjalnie do higieny intymnej, takich jak płyny myjące Lactacyd®. Ze 
względu na to, że pH Twoich stref intymnych jest bardziej kwaśne niż 
reszty skóry, zwykłe mydło, żel pod prysznic czy szampon mogą zabu-
rzyć kwaśne środowisko intymne.

UŻYWAJ SWOICH RĄK 
Zachowaj ostrożność, jeśli używasz myjki lub gąbki. Ze względu na 
swoją gąbczastą strukturę myjki i gąbki mogą być siedliskiem bakterii 
i grzybów. Jeśli ich używasz, wymieniaj je regularnie i pierz w wysokiej 
temperaturze. Aby prawidłowo oczyścić okolice intymne, lepiej jest po 
prostu delikatnie namydlić je rękami.

CZYSTOŚĆ Z UMIAREM 
Twoje ciało nieustannie utrzymuje równowagę i może reagować nawet 
na najmniejsze zmiany. Nadmierna ekspozycja na produkty mydlane 
- w tym piankę do kąpieli - może prowadzić do infekcji, suchości okolic 
intymnych i dyskomfortu. Nie zaleca się stosowania irygatorów ani in-
nych form wewnętrznego oczyszczania pochwy. Wystarczy wyczyścić 
zewnętrzną część swojej strefy intymnej, bo wnętrze samo utrzymuje 
czystość.

REGULARNIE ZMIENIAJ TAMPONY 

I PODPASKI PODCZAS MIESIĄCZKI 
Krew ma zasadowe pH, które może zaburzać naturalną kwasowość 
pochwy. Oznacza to, że podczas miesiączki równowaga okolic intym-
nych jest bardziej narażona na zakłócenia. Regularnie wymieniaj tam-

INTYMNE 
ABC

pon lub podpaskę i wybierz ochronę o możliwie najniższym poziomie 
wchłaniania. Stosowanie ochrony o  nadmiernym wchłanianiu może 
powodować tarcie lub wysuszanie.

DAJ SWOJEMU CIAŁU PRZESTRZEŃ DO 

ODDYCHANIA 
Noszenie ciasnych ubrań lub tkanin, które nie oddychają - jak poliester 
- może stworzyć ciepłe, wilgotne środowisko, co powoduje tarcie i po-
drażnienia wokół sromu. Aby uniknąć podrażnień i infekcji, noś luźną, 
oddychającą odzież wykonaną z naturalnych materiałów, takich jak ba-
wełna. Koronkowe brzegi, syntetyczne stringi i rajstopy również mogą 
powodować otarcia i podrażnienia.

REGULARNIE ODWIEDZAJ GINEKOLOGA 
Począwszy od 18. roku życia, należy regularnie odwiedzać ginekologa 
w celu wykrycia infekcji, nieprawidłowości lub raka szyjki macicy. Kon-
trole są zwykle bardzo szybkie i praktycznie bezbolesne.

SKORZYSTAJ Z ŁAZIENKI PO SEKSIE 
Oddawanie moczu przed i po stosunku pomaga zapobiegać infekcjom 
dróg moczowych. Mogą się one zdarzyć, gdy zarazki z pochwy zostaną 
wepchnięte do cewki moczowej podczas kontaktu seksualnego. Za-
wsze myj ręce przed i po stosunku, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się bakterii. Więcej wskazówek na temat utrzymania zdrowia intymne-
go podczas seksu można znaleźć w artykule o seksualności i znacze-
niu odpowiedniej higieny osobistej.
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PŁYN DO HIGIENY INTYM-
NEJ Z SZAŁWIĄ LEKARSKĄ 
ZIAJA
Produkt wegański, 96% składników 
pochodzenia naturalnego. Ziołowy 
płyn do higieny intymnej przeznaczony 
szczególnie dla kobiet w ciąży i w okre-
sie okołoporodowym. Zawiera ekstrakt 
z szałwii, kwas mlekowy, prowitaminę 
B5 (D-panthenol). Nie zawiera mydła. 

LACTACYD GIRL ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ

Lactacyd Girl żel do higieny intymnej 
zapewnia wyjątkowo łagodne oczysz-

czenie delikatnej i wrażliwej skóry dziew-
czynek. Formuła zawierająca naturalny 
kwas L-mlekowy, ekstrakt z brzoskwini 

i aloes pomaga koić oraz nawilżyć skórę.  
 Lactacyd Girl pomaga dziewczynkom 

wyrobić nawyk prawidłowego, codzien-
nego dbania o higienę intymną.  

    Do codziennej higieny intymnej dziew-
czynek od 3. roku życia.  

    Bez mydła. Bez alkoholu.

BIOLAVEN ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ

Odświeżająco-ochronny żel do 
codziennej pielęgnacji, pozwala 

zachować fizjologiczną równowa-
gę skóry i błon śluzowych miejsc 
intymnych. Łagodne detergenty 

i niskie pH (4.0) utrzymują 
naturalną mikroflorę bakteryjną 

i zmniejszają ryzyko infekcji. Ole-
jek eteryczny z lawendy, symbol 
Prowansji, znany jest ze swoich 

antyseptycznych właściwości. 
Regularne stosowanie żelu 

zapewnia uczucie czystości, 
świeżości i komfortu.
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Nie tylko w określonych fazach życia, ale także 
po prostu na co dzień, różne czynniki mogą 
zaburzać Twoje zdrowie intymne. Dobra hi-

giena intymna jest ważna, abyś czuła się beztrosko 
i mogła  uniknąć wszelkich dolegliwości związanych 
z  pochwą. Oto kilka wskazówek dotyczących co-
dziennej pielęgnacji okolic intymnych, które zapew-
nią Ci komfort i zdrowie.

UŻYWAJ ODPOWIEDNICH PRODUKTÓW 
Ponieważ Twoje okolice intymne są wrażliwe, ważne jest, aby wybie-
rać produkty pielęgnacyjne, które zawierają składniki dostosowane do 
potrzeb kobiecego ciała. Zawsze używaj produktów przeznaczonych 
specjalnie do higieny intymnej, takich jak płyny myjące Lactacyd®. Ze 
względu na to, że pH Twoich stref intymnych jest bardziej kwaśne niż 
reszty skóry, zwykłe mydło, żel pod prysznic czy szampon mogą zabu-
rzyć kwaśne środowisko intymne.

UŻYWAJ SWOICH RĄK 
Zachowaj ostrożność, jeśli używasz myjki lub gąbki. Ze względu na 
swoją gąbczastą strukturę myjki i gąbki mogą być siedliskiem bakterii 
i grzybów. Jeśli ich używasz, wymieniaj je regularnie i pierz w wysokiej 
temperaturze. Aby prawidłowo oczyścić okolice intymne, lepiej jest po 
prostu delikatnie namydlić je rękami.

CZYSTOŚĆ Z UMIAREM 
Twoje ciało nieustannie utrzymuje równowagę i może reagować nawet 
na najmniejsze zmiany. Nadmierna ekspozycja na produkty mydlane 
- w tym piankę do kąpieli - może prowadzić do infekcji, suchości okolic 
intymnych i dyskomfortu. Nie zaleca się stosowania irygatorów ani in-
nych form wewnętrznego oczyszczania pochwy. Wystarczy wyczyścić 
zewnętrzną część swojej strefy intymnej, bo wnętrze samo utrzymuje 
czystość.

REGULARNIE ZMIENIAJ TAMPONY 

I PODPASKI PODCZAS MIESIĄCZKI 
Krew ma zasadowe pH, które może zaburzać naturalną kwasowość 
pochwy. Oznacza to, że podczas miesiączki równowaga okolic intym-
nych jest bardziej narażona na zakłócenia. Regularnie wymieniaj tam-

INTYMNE 
ABC

pon lub podpaskę i wybierz ochronę o możliwie najniższym poziomie 
wchłaniania. Stosowanie ochrony o  nadmiernym wchłanianiu może 
powodować tarcie lub wysuszanie.

DAJ SWOJEMU CIAŁU PRZESTRZEŃ DO 

ODDYCHANIA 
Noszenie ciasnych ubrań lub tkanin, które nie oddychają - jak poliester 
- może stworzyć ciepłe, wilgotne środowisko, co powoduje tarcie i po-
drażnienia wokół sromu. Aby uniknąć podrażnień i infekcji, noś luźną, 
oddychającą odzież wykonaną z naturalnych materiałów, takich jak ba-
wełna. Koronkowe brzegi, syntetyczne stringi i rajstopy również mogą 
powodować otarcia i podrażnienia.

REGULARNIE ODWIEDZAJ GINEKOLOGA 
Począwszy od 18. roku życia, należy regularnie odwiedzać ginekologa 
w celu wykrycia infekcji, nieprawidłowości lub raka szyjki macicy. Kon-
trole są zwykle bardzo szybkie i praktycznie bezbolesne.

SKORZYSTAJ Z ŁAZIENKI PO SEKSIE 
Oddawanie moczu przed i po stosunku pomaga zapobiegać infekcjom 
dróg moczowych. Mogą się one zdarzyć, gdy zarazki z pochwy zostaną 
wepchnięte do cewki moczowej podczas kontaktu seksualnego. Za-
wsze myj ręce przed i po stosunku, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się bakterii. Więcej wskazówek na temat utrzymania zdrowia intymne-
go podczas seksu można znaleźć w artykule o seksualności i znacze-
niu odpowiedniej higieny osobistej.
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PŁYN DO HIGIENY INTYM-
NEJ Z SZAŁWIĄ LEKARSKĄ 
ZIAJA
Produkt wegański, 96% składników 
pochodzenia naturalnego. Ziołowy 
płyn do higieny intymnej przeznaczony 
szczególnie dla kobiet w ciąży i w okre-
sie okołoporodowym. Zawiera ekstrakt 
z szałwii, kwas mlekowy, prowitaminę 
B5 (D-panthenol). Nie zawiera mydła. 

LACTACYD GIRL ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ

Lactacyd Girl żel do higieny intymnej 
zapewnia wyjątkowo łagodne oczysz-

czenie delikatnej i wrażliwej skóry dziew-
czynek. Formuła zawierająca naturalny 
kwas L-mlekowy, ekstrakt z brzoskwini 

i aloes pomaga koić oraz nawilżyć skórę.  
 Lactacyd Girl pomaga dziewczynkom 

wyrobić nawyk prawidłowego, codzien-
nego dbania o higienę intymną.  

    Do codziennej higieny intymnej dziew-
czynek od 3. roku życia.  

    Bez mydła. Bez alkoholu.

BIOLAVEN ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ

Odświeżająco-ochronny żel do 
codziennej pielęgnacji, pozwala 

zachować fizjologiczną równowa-
gę skóry i błon śluzowych miejsc 
intymnych. Łagodne detergenty 

i niskie pH (4.0) utrzymują 
naturalną mikroflorę bakteryjną 

i zmniejszają ryzyko infekcji. Ole-
jek eteryczny z lawendy, symbol 
Prowansji, znany jest ze swoich 

antyseptycznych właściwości. 
Regularne stosowanie żelu 

zapewnia uczucie czystości, 
świeżości i komfortu.
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NATURELLA LIGHT 
CAMOMILE WKŁADKI 
HIGIENICZNE
Naturella Light Camomile 
Wkładki higieniczne
Cienkie i elastyczne wkładki 
higieniczne Naturella inspi-
rowane zapachem rumianku 
zapewnią Ci uczucie świeżości 
niezależnie od tego, gdzie 
jesteś. Świeżość przez cały 
dzień dzięki wkładkom higie-
nicznym Naturella Light!

PERFECTA FEMINA ŁAGODZĄ-
CY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 
WSPOMAGAJĄCY PRZY STA-
NACH ZAPALNYCH
Stosowany codziennie u osób ze skłonnością 
do stanów zapalnych i podrażnień pomaga 
zapobiegać ich nawrotom. Dodatkowo łagodzi 
uczucie swędzenia i pieczenia oraz koi mikro-
podrażnienia i przyspiesza ich regenerację.

CAREFREE COTTON ALOE 
20 WKŁADKI HIGIENICZNE
Z ekstraktem z bawełny i aloesem. 
Unikalne połączenie 4 przewiewnych 
warstw.100% oddychające. Długo-
trwała świeżość. Powłoczka testowana 
dermatologicznie. Doskonałe dopa-
sowanie - dostosowują się do ruchów 
ciała. DISCREET MULTIFORM 

IRRESISTIBLE WKŁAD-
KA HIGIENICZNA
Wkładki Discreet Multiform 
Irresistible pomogą Ci poczuć 
się świeżo i pięknie, bez wzglę-
du na to, jaki jest Twój styl! Te 
wkładki higieniczne pozwalają 
swobodnie oddychać skórze 
miejsc intymnych, co zapewnia 
uczucie świeżości i komfortu aż 
do 12 godzin. Są tak cienkie, że 
nawet ich nie poczujesz, a ich 
uniwersalny kształt sprawia, że 
pasują do każdego typu bielizny. 

LACTIMA SENSITIVE 
KOJĄCY RUMIANKO-
WY OCHRONNY ŻEL 
DO HIGIENY INTYM-

NEJ LIRENE
Żele do higieny intymnej Lacti-

ma stworzone przez zespół 
kobiet-ekspertek Labora-

torium Naukowego Lirene 
są oparte na naturalnych 

i skutecznych składnikach 
aktywnych, które zapewniają 
bezpieczeństwo stosowania 
i są niezwykle delikatne dla 

skóry.

ALWAYS ULTRA 
NORMAL 

Znajdź podpaskę idealnie 
dopasowaną do Twojego 

ciała, dzięki Always My Fit, 
systemowi spersonalizowane-
go dobierania rozmiaru, który 
pomoże Ci znaleźć najlepsze 

zabezpieczenie oferowane 
przez markę Always w czasie 
okresu, zależnie od intensyw-

ności miesiączki i rozmiaru 
bielizny, jaki nosisz.

NATURELLA COTTON 
PROTECTION ULTRA 
NORMAL PODPASKI 
ZE SKRZYDEŁKAMI 
Mają hipoalergiczną warstwę 
wierzchnią wykonaną w 100% 
z bawełny oraz wzmocniony 
system włókien chłonnych. 
Te podpaski nie zawierają 
substancji zapachowych 
ani barwników. Posiadają 
certyfikat Cotton Inc. i zostały 
zatwierdzone przez organiza-
cję Skin Health Alliance.

LACTACYD 
EMULSJA DO 

HIGIENY INTYM-
NEJ - OCHRONA 

I ŁAGODZENIE
Lactacyd® Łagodzący 

to emulsja do higieny 
intymnej opracowana by 

zapewnić odpowiednią 
pielęgnację i ukojenie 
okolic intymnych z ob-

jawami podrażnienia tj. 
zaczerwienienie, uczucie 

pieczenia i swędzenia 
miejsc intymnych.

VIANEK REGENERU-
JĄCA PIANKA DO 

HIGIENY INTYMNEJ
Delikatna pianka do higieny 

intymnej, przeznaczona 
do codziennej pielęgnacji. 

Dzięki zawartości ekstraktów 
z babki lancetowatej, kory 

dębu oraz owoców żurawiny, 
wykazuje działanie regeneru-

jące, łagodzące i osłonowe. 
Olej z owoców żurawiny, 

alantoina i panthenol zapew-
niają odpowiednie nawilżenie 

i przeciwdziałają podrażnie-
niom. Optymalne stężenie 

kwasu mlekowego pozwala 
utrzymać równowagę natural-
nej mikroflory bakteryjnej, za-
pewniając uczucie czystości 
i komfortu. Nawilża, łagodzi 

podrażnienia, zapewnia uczu-
cie czystości i komfortu.

LACTACYD FRESH ŻEL 
DO HIGIENY INTYMNEJ 
OCHRONA I ODŚWIEŻENIE
Został stworzony, by zapewnić 
przyjemne uczucie świeżości okolic 
intymnych na dłużej. Jego delikatna 
formuła nie zawiera mydła i jest 
wzbogacona o naturalny kwas L - 
mlekowy, intensywnie odświeżający 
mentol oraz kompleks deo - active. 
Dzięki temu zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu, dbając 
przy tym o naturalną mikroflorę okolic 
intymnych. Długotrwała, intensywna 
świeżość. Może być stosowany 
codziennie – szczególnie wskazany 
w czasie miesiączki, po ćwiczeniach, 
pływaniu i skorzystaniu z sauny.

O.B. ORGANIC
Tampony w 100% z organicznej bawełny, bez plastiku, dające 
naturalną ochronę.
Bez dodatku niekorzystnych substancji*, chloru, substancji 
zapachowych.
 *przetestowane i zaakceptowane zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
GOTS (Międzynarodowy Standard Tekstyliów Organicznych)

DISCREET MULTI-
FORM 0% NORMAL 

WKŁADKA HIGIE-
NICZNA

Bezzapachowe wkładki 
Discreet Normal pomogą 

Ci czuć się świeżo i pięknie 
przez cały dzień. Zapew-
niają pełną ochronę i za-

bezpieczają bieliznę przed 
zabrudzeniem. Budowa tej 

wkładki higienicznej pozwa-
la skórze miejsc intymnych 

swobodnie oddychać, co 
zapewnia Ci uczucie świe-
żości i komfortu aż do 12 
godzin. Są tak cienkie, że 
nawet ich nie poczujesz. 

VIANEK KOJĄCY ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ
Delikatny żel skomponowany na 
bazie łagodnych środków myjących, 
do codziennego stosowania. Dzięki 
zawartości ekstraktu z liści borówki 
brusznicy wykazuje działanie kojące 
i osłonowe. Skwalan oraz kompleks 
składników łagodzących (alantoina, 
panthenol) zapewniają odpowied-
nie nawilżenie i ochronę przed 
podrażnieniami. Odpowiednio 
niskie pH, zapewnione przez kwas 
mlekowy, pozwala utrzymać równo-
wagę flory bakteryjnej i zapewnia 
uczucie komfortowej czystości 
i świeżości.
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NATURELLA LIGHT 
CAMOMILE WKŁADKI 
HIGIENICZNE
Naturella Light Camomile 
Wkładki higieniczne
Cienkie i elastyczne wkładki 
higieniczne Naturella inspi-
rowane zapachem rumianku 
zapewnią Ci uczucie świeżości 
niezależnie od tego, gdzie 
jesteś. Świeżość przez cały 
dzień dzięki wkładkom higie-
nicznym Naturella Light!

PERFECTA FEMINA ŁAGODZĄ-
CY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 
WSPOMAGAJĄCY PRZY STA-
NACH ZAPALNYCH
Stosowany codziennie u osób ze skłonnością 
do stanów zapalnych i podrażnień pomaga 
zapobiegać ich nawrotom. Dodatkowo łagodzi 
uczucie swędzenia i pieczenia oraz koi mikro-
podrażnienia i przyspiesza ich regenerację.

CAREFREE COTTON ALOE 
20 WKŁADKI HIGIENICZNE
Z ekstraktem z bawełny i aloesem. 
Unikalne połączenie 4 przewiewnych 
warstw.100% oddychające. Długo-
trwała świeżość. Powłoczka testowana 
dermatologicznie. Doskonałe dopa-
sowanie - dostosowują się do ruchów 
ciała. DISCREET MULTIFORM 

IRRESISTIBLE WKŁAD-
KA HIGIENICZNA
Wkładki Discreet Multiform 
Irresistible pomogą Ci poczuć 
się świeżo i pięknie, bez wzglę-
du na to, jaki jest Twój styl! Te 
wkładki higieniczne pozwalają 
swobodnie oddychać skórze 
miejsc intymnych, co zapewnia 
uczucie świeżości i komfortu aż 
do 12 godzin. Są tak cienkie, że 
nawet ich nie poczujesz, a ich 
uniwersalny kształt sprawia, że 
pasują do każdego typu bielizny. 

LACTIMA SENSITIVE 
KOJĄCY RUMIANKO-
WY OCHRONNY ŻEL 
DO HIGIENY INTYM-

NEJ LIRENE
Żele do higieny intymnej Lacti-

ma stworzone przez zespół 
kobiet-ekspertek Labora-

torium Naukowego Lirene 
są oparte na naturalnych 

i skutecznych składnikach 
aktywnych, które zapewniają 
bezpieczeństwo stosowania 
i są niezwykle delikatne dla 

skóry.

ALWAYS ULTRA 
NORMAL 

Znajdź podpaskę idealnie 
dopasowaną do Twojego 

ciała, dzięki Always My Fit, 
systemowi spersonalizowane-
go dobierania rozmiaru, który 
pomoże Ci znaleźć najlepsze 

zabezpieczenie oferowane 
przez markę Always w czasie 
okresu, zależnie od intensyw-

ności miesiączki i rozmiaru 
bielizny, jaki nosisz.

NATURELLA COTTON 
PROTECTION ULTRA 
NORMAL PODPASKI 
ZE SKRZYDEŁKAMI 
Mają hipoalergiczną warstwę 
wierzchnią wykonaną w 100% 
z bawełny oraz wzmocniony 
system włókien chłonnych. 
Te podpaski nie zawierają 
substancji zapachowych 
ani barwników. Posiadają 
certyfikat Cotton Inc. i zostały 
zatwierdzone przez organiza-
cję Skin Health Alliance.

LACTACYD 
EMULSJA DO 

HIGIENY INTYM-
NEJ - OCHRONA 

I ŁAGODZENIE
Lactacyd® Łagodzący 

to emulsja do higieny 
intymnej opracowana by 

zapewnić odpowiednią 
pielęgnację i ukojenie 
okolic intymnych z ob-

jawami podrażnienia tj. 
zaczerwienienie, uczucie 

pieczenia i swędzenia 
miejsc intymnych.

VIANEK REGENERU-
JĄCA PIANKA DO 

HIGIENY INTYMNEJ
Delikatna pianka do higieny 

intymnej, przeznaczona 
do codziennej pielęgnacji. 

Dzięki zawartości ekstraktów 
z babki lancetowatej, kory 

dębu oraz owoców żurawiny, 
wykazuje działanie regeneru-

jące, łagodzące i osłonowe. 
Olej z owoców żurawiny, 

alantoina i panthenol zapew-
niają odpowiednie nawilżenie 

i przeciwdziałają podrażnie-
niom. Optymalne stężenie 

kwasu mlekowego pozwala 
utrzymać równowagę natural-
nej mikroflory bakteryjnej, za-
pewniając uczucie czystości 
i komfortu. Nawilża, łagodzi 

podrażnienia, zapewnia uczu-
cie czystości i komfortu.

LACTACYD FRESH ŻEL 
DO HIGIENY INTYMNEJ 
OCHRONA I ODŚWIEŻENIE
Został stworzony, by zapewnić 
przyjemne uczucie świeżości okolic 
intymnych na dłużej. Jego delikatna 
formuła nie zawiera mydła i jest 
wzbogacona o naturalny kwas L - 
mlekowy, intensywnie odświeżający 
mentol oraz kompleks deo - active. 
Dzięki temu zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu, dbając 
przy tym o naturalną mikroflorę okolic 
intymnych. Długotrwała, intensywna 
świeżość. Może być stosowany 
codziennie – szczególnie wskazany 
w czasie miesiączki, po ćwiczeniach, 
pływaniu i skorzystaniu z sauny.

O.B. ORGANIC
Tampony w 100% z organicznej bawełny, bez plastiku, dające 
naturalną ochronę.
Bez dodatku niekorzystnych substancji*, chloru, substancji 
zapachowych.
 *przetestowane i zaakceptowane zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
GOTS (Międzynarodowy Standard Tekstyliów Organicznych)

DISCREET MULTI-
FORM 0% NORMAL 

WKŁADKA HIGIE-
NICZNA

Bezzapachowe wkładki 
Discreet Normal pomogą 

Ci czuć się świeżo i pięknie 
przez cały dzień. Zapew-
niają pełną ochronę i za-

bezpieczają bieliznę przed 
zabrudzeniem. Budowa tej 

wkładki higienicznej pozwa-
la skórze miejsc intymnych 

swobodnie oddychać, co 
zapewnia Ci uczucie świe-
żości i komfortu aż do 12 
godzin. Są tak cienkie, że 
nawet ich nie poczujesz. 

VIANEK KOJĄCY ŻEL DO 
HIGIENY INTYMNEJ
Delikatny żel skomponowany na 
bazie łagodnych środków myjących, 
do codziennego stosowania. Dzięki 
zawartości ekstraktu z liści borówki 
brusznicy wykazuje działanie kojące 
i osłonowe. Skwalan oraz kompleks 
składników łagodzących (alantoina, 
panthenol) zapewniają odpowied-
nie nawilżenie i ochronę przed 
podrażnieniami. Odpowiednio 
niskie pH, zapewnione przez kwas 
mlekowy, pozwala utrzymać równo-
wagę flory bakteryjnej i zapewnia 
uczucie komfortowej czystości 
i świeżości.
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MASKA DO WŁOSÓW Z OLEJEM MASKA DO WŁOSÓW Z OLEJEM 
KONOPNYM I CBD TERAPIQKONOPNYM I CBD TERAPIQ
Maska wspomaga poprawę kondycji wło-Maska wspomaga poprawę kondycji wło-
sów oraz skóry głowy. Nawilża, wzmacnia sów oraz skóry głowy. Nawilża, wzmacnia 
i chroni przed wpływem szkodliwych czynni-i chroni przed wpływem szkodliwych czynni-
ków zewnętrznych. Po zastosowaniu maski ków zewnętrznych. Po zastosowaniu maski 
na włosach tworzy się warstwa chroniąca na włosach tworzy się warstwa chroniąca 
przed nadmierną utratą wody, co oznacza przed nadmierną utratą wody, co oznacza 
zmniejszone przesuszenie i łamliwość wło-zmniejszone przesuszenie i łamliwość wło-
sów. Włosy stają się mocniejsze i dogłębnie sów. Włosy stają się mocniejsze i dogłębnie 
odżywione. Powraca ich naturalna objętość, odżywione. Powraca ich naturalna objętość, 
miękkość i łatwość rozczesywania. miękkość i łatwość rozczesywania. 

PANTENE PRO-V MIRACLES PANTENE PRO-V MIRACLES 
SILKY & GLOWING ODŻYWKA SILKY & GLOWING ODŻYWKA 
DO WŁOSÓWDO WŁOSÓW
Kolekcja Pantene Silky & Glowing łączy Kolekcja Pantene Silky & Glowing łączy 
formułę Pro-V z biotyną i jedwabiem hy-formułę Pro-V z biotyną i jedwabiem hy-
drolizowanym. Bogata formuła odżywcza drolizowanym. Bogata formuła odżywcza 
Pantene wzbogacona o witaminy i białka Pantene wzbogacona o witaminy i białka 
pomaga regenerować włosy suche pomaga regenerować włosy suche 
i zniszczone, często poddawane stylizacji i zniszczone, często poddawane stylizacji 
oraz rozjaśniane. Ciesz się niezwykle oraz rozjaśniane. Ciesz się niezwykle 
miękkimi włosami, które są jedwabiście miękkimi włosami, które są jedwabiście 
gładkie w dotyku.gładkie w dotyku.

SERIA CAMELEO SERIA CAMELEO 
ANTI-DAMAGE DELIA ANTI-DAMAGE DELIA 
COSMETICSCOSMETICS
Bestsellerowa linia 5 Bestsellerowa linia 5 
produktów z biomimetycz-produktów z biomimetycz-
ną keratyną wzbogacona ną keratyną wzbogacona 
o roślinne ekstrakty, zapewnia o roślinne ekstrakty, zapewnia 
intensywną pielęgnację intensywną pielęgnację 
włosów ekstremalnie znisz-włosów ekstremalnie znisz-
czonych. Seria składa się czonych. Seria składa się 
z szamponu keratynowego, z szamponu keratynowego, 
odżywki keratynowej, maski odżywki keratynowej, maski 
keratynowej, płynnej keratyny keratynowej, płynnej keratyny 
oraz jedwabiu na końcówki oraz jedwabiu na końcówki 
włosów.włosów.

SYOSS BEAUTY SYOSS BEAUTY 
ELIXIR ELIXIR 
Z olejkiem absolut-Z olejkiem absolut-
nym zawiera wysoko nym zawiera wysoko 
skoncentrowane skoncentrowane 
olejki pielęgnacyjne, olejki pielęgnacyjne, 
które wyjątkowo które wyjątkowo 
szybko wnikają szybko wnikają 
do wnętrza włosa do wnętrza włosa 
z misją ich odżywienia z misją ich odżywienia 
i odbudowy. Włosy i odbudowy. Włosy 
nabierają wspania-nabierają wspania-
łego połysku, mocy łego połysku, mocy 
i zdrowego wyglądu. i zdrowego wyglądu. 
Otacza każdy włos Otacza każdy włos 
niewidzialną warstwą niewidzialną warstwą 
ochronną, która nie ochronną, która nie 
obciąża włosów i nie obciąża włosów i nie 
powoduje ich prze-powoduje ich prze-
tłuszczenia. Dlatego tłuszczenia. Dlatego 
może być stosowany może być stosowany 
na całej powierzchni na całej powierzchni 
włosów.włosów.

H–STIMUPEEL H–STIMUPEEL 
OCZYSZCZA-OCZYSZCZA-

JĄCY PEELING JĄCY PEELING 
TRYCHOLO-TRYCHOLO-

GICZNY GICZNY 
PHARMACERISPHARMACERIS
Polecany do dogłęb-Polecany do dogłęb-

nego oczyszczania nego oczyszczania 
skóry głowy dla kobiet skóry głowy dla kobiet 

i mężczyzn z pro-i mężczyzn z pro-
blemem wypadania blemem wypadania 
włosów, przerzedze-włosów, przerzedze-
nia, łysienia oraz dla nia, łysienia oraz dla 
osób z problemem osób z problemem 

łupieżu i łojotokowym łupieżu i łojotokowym 
zapaleniem skóry zapaleniem skóry 

głowy. głowy. 

PANTENE PRO-V PANTENE PRO-V 
FRIZZ SOS SPRAY FRIZZ SOS SPRAY 

BEZ SPŁUKIWANIABEZ SPŁUKIWANIA
Spray do włosów bez Spray do włosów bez 
spłukiwania Pantene spłukiwania Pantene 

Pro-V, który natychmiast Pro-V, który natychmiast 
ogranicza puszenie się ogranicza puszenie się 

włosów i chroni je przed włosów i chroni je przed 
wilgocią sprawiając, że wilgocią sprawiając, że 
są gładkie i błyszczące są gładkie i błyszczące 
jak po ułożeniu fryzury. jak po ułożeniu fryzury. 

Ten shake z formułą Pro-Ten shake z formułą Pro-
-V i korą brzozy szybko -V i korą brzozy szybko 

schnie, dzięki czemu mo-schnie, dzięki czemu mo-
żesz zregenerować włosy żesz zregenerować włosy 
w dowolnym momencie. w dowolnym momencie. 
Doskonale sprawdza się Doskonale sprawdza się 

w przypadku cienkich wło-w przypadku cienkich wło-
sów, nie obciążając ich.sów, nie obciążając ich.

ZIAJA KOZIE MLEKO ZIAJA KOZIE MLEKO 
MASKA Z KERATYNĄ MASKA Z KERATYNĄ 

INTENSYWNIE INTENSYWNIE 
KONDYCJONUJĄCAKONDYCJONUJĄCA

Satynowa, kremowa maska inten-Satynowa, kremowa maska inten-
sywnie kondycjonująca do włosów sywnie kondycjonująca do włosów 
zniszczonych, suchych, szorstkich zniszczonych, suchych, szorstkich 
i matowych. Zawiera keratynę oraz i matowych. Zawiera keratynę oraz 
proteiny koziego mleka - substan-proteiny koziego mleka - substan-

cje czynne, które odbudowują cje czynne, które odbudowują 
włosy w miejscach uszkodzenia, włosy w miejscach uszkodzenia, 

poprawiają ich elastyczność, zapo-poprawiają ich elastyczność, zapo-
biegają kruchości i łamliwości. biegają kruchości i łamliwości. 

SUCHY SZAMPON SUCHY SZAMPON 
SYOSS DO CIEMNOBRĄ-SYOSS DO CIEMNOBRĄ-

ZOWYCH WŁOSÓWZOWYCH WŁOSÓW
Zyskaj jeden dzień dodatkowej Zyskaj jeden dzień dodatkowej 

świeżości bez mycia włosów. świeżości bez mycia włosów. 
Nowy suchy szampon Syoss Nowy suchy szampon Syoss 

został stworzony z myślą o ciem-został stworzony z myślą o ciem-
nobrązowych włosach. Formuła nobrązowych włosach. Formuła 

ze skrobią ryżową pokrytą ze skrobią ryżową pokrytą 
barwnikiem kryje siwe włosy oraz barwnikiem kryje siwe włosy oraz 

przykrywa pojawiające się odro-przykrywa pojawiające się odro-
sty. Lekka formuła dodaje włosom sty. Lekka formuła dodaje włosom 

objętości i nie obciąża ich. objętości i nie obciąża ich. 

SZAMPON DO WŁO-SZAMPON DO WŁO-
SÓW Z OLEJEM KO-SÓW Z OLEJEM KO-
NOPNYM I CBD NOPNYM I CBD 
TERAPIQTERAPIQ
Łączy w sobie działanie pielę-Łączy w sobie działanie pielę-
gnujące skóry głowy i włosów. gnujące skóry głowy i włosów. 
Łagodzi podrażnienia oraz regu-Łagodzi podrażnienia oraz regu-
luje wydzielanie sebum, co jest luje wydzielanie sebum, co jest 
niezwykle ważne przy pielęgnacji niezwykle ważne przy pielęgnacji 
włosów przetłuszczających się. włosów przetłuszczających się. 
Zyskują nawilżenie, miękkość, Zyskują nawilżenie, miękkość, 
sprężystość oraz ochronę przed sprężystość oraz ochronę przed 
wypadaniem. Posiada również wypadaniem. Posiada również 
właściwości aromaterapeutycz-właściwości aromaterapeutycz-
ne, dzięki zawartości naturalnych ne, dzięki zawartości naturalnych 
olejków eterycznych ze słodkiej olejków eterycznych ze słodkiej 
pomarańczy oraz mięty – orzeź-pomarańczy oraz mięty – orzeź-
wia umysł, a także pobudza wia umysł, a także pobudza 
skórę głowy.skórę głowy.
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MASKA DO WŁOSÓW Z OLEJEM MASKA DO WŁOSÓW Z OLEJEM 
KONOPNYM I CBD TERAPIQKONOPNYM I CBD TERAPIQ
Maska wspomaga poprawę kondycji wło-Maska wspomaga poprawę kondycji wło-
sów oraz skóry głowy. Nawilża, wzmacnia sów oraz skóry głowy. Nawilża, wzmacnia 
i chroni przed wpływem szkodliwych czynni-i chroni przed wpływem szkodliwych czynni-
ków zewnętrznych. Po zastosowaniu maski ków zewnętrznych. Po zastosowaniu maski 
na włosach tworzy się warstwa chroniąca na włosach tworzy się warstwa chroniąca 
przed nadmierną utratą wody, co oznacza przed nadmierną utratą wody, co oznacza 
zmniejszone przesuszenie i łamliwość wło-zmniejszone przesuszenie i łamliwość wło-
sów. Włosy stają się mocniejsze i dogłębnie sów. Włosy stają się mocniejsze i dogłębnie 
odżywione. Powraca ich naturalna objętość, odżywione. Powraca ich naturalna objętość, 
miękkość i łatwość rozczesywania. miękkość i łatwość rozczesywania. 

PANTENE PRO-V MIRACLES PANTENE PRO-V MIRACLES 
SILKY & GLOWING ODŻYWKA SILKY & GLOWING ODŻYWKA 
DO WŁOSÓWDO WŁOSÓW
Kolekcja Pantene Silky & Glowing łączy Kolekcja Pantene Silky & Glowing łączy 
formułę Pro-V z biotyną i jedwabiem hy-formułę Pro-V z biotyną i jedwabiem hy-
drolizowanym. Bogata formuła odżywcza drolizowanym. Bogata formuła odżywcza 
Pantene wzbogacona o witaminy i białka Pantene wzbogacona o witaminy i białka 
pomaga regenerować włosy suche pomaga regenerować włosy suche 
i zniszczone, często poddawane stylizacji i zniszczone, często poddawane stylizacji 
oraz rozjaśniane. Ciesz się niezwykle oraz rozjaśniane. Ciesz się niezwykle 
miękkimi włosami, które są jedwabiście miękkimi włosami, które są jedwabiście 
gładkie w dotyku.gładkie w dotyku.

SERIA CAMELEO SERIA CAMELEO 
ANTI-DAMAGE DELIA ANTI-DAMAGE DELIA 
COSMETICSCOSMETICS
Bestsellerowa linia 5 Bestsellerowa linia 5 
produktów z biomimetycz-produktów z biomimetycz-
ną keratyną wzbogacona ną keratyną wzbogacona 
o roślinne ekstrakty, zapewnia o roślinne ekstrakty, zapewnia 
intensywną pielęgnację intensywną pielęgnację 
włosów ekstremalnie znisz-włosów ekstremalnie znisz-
czonych. Seria składa się czonych. Seria składa się 
z szamponu keratynowego, z szamponu keratynowego, 
odżywki keratynowej, maski odżywki keratynowej, maski 
keratynowej, płynnej keratyny keratynowej, płynnej keratyny 
oraz jedwabiu na końcówki oraz jedwabiu na końcówki 
włosów.włosów.

SYOSS BEAUTY SYOSS BEAUTY 
ELIXIR ELIXIR 
Z olejkiem absolut-Z olejkiem absolut-
nym zawiera wysoko nym zawiera wysoko 
skoncentrowane skoncentrowane 
olejki pielęgnacyjne, olejki pielęgnacyjne, 
które wyjątkowo które wyjątkowo 
szybko wnikają szybko wnikają 
do wnętrza włosa do wnętrza włosa 
z misją ich odżywienia z misją ich odżywienia 
i odbudowy. Włosy i odbudowy. Włosy 
nabierają wspania-nabierają wspania-
łego połysku, mocy łego połysku, mocy 
i zdrowego wyglądu. i zdrowego wyglądu. 
Otacza każdy włos Otacza każdy włos 
niewidzialną warstwą niewidzialną warstwą 
ochronną, która nie ochronną, która nie 
obciąża włosów i nie obciąża włosów i nie 
powoduje ich prze-powoduje ich prze-
tłuszczenia. Dlatego tłuszczenia. Dlatego 
może być stosowany może być stosowany 
na całej powierzchni na całej powierzchni 
włosów.włosów.

H–STIMUPEEL H–STIMUPEEL 
OCZYSZCZA-OCZYSZCZA-

JĄCY PEELING JĄCY PEELING 
TRYCHOLO-TRYCHOLO-

GICZNY GICZNY 
PHARMACERISPHARMACERIS
Polecany do dogłęb-Polecany do dogłęb-

nego oczyszczania nego oczyszczania 
skóry głowy dla kobiet skóry głowy dla kobiet 

i mężczyzn z pro-i mężczyzn z pro-
blemem wypadania blemem wypadania 
włosów, przerzedze-włosów, przerzedze-
nia, łysienia oraz dla nia, łysienia oraz dla 
osób z problemem osób z problemem 

łupieżu i łojotokowym łupieżu i łojotokowym 
zapaleniem skóry zapaleniem skóry 

głowy. głowy. 

PANTENE PRO-V PANTENE PRO-V 
FRIZZ SOS SPRAY FRIZZ SOS SPRAY 

BEZ SPŁUKIWANIABEZ SPŁUKIWANIA
Spray do włosów bez Spray do włosów bez 
spłukiwania Pantene spłukiwania Pantene 

Pro-V, który natychmiast Pro-V, który natychmiast 
ogranicza puszenie się ogranicza puszenie się 

włosów i chroni je przed włosów i chroni je przed 
wilgocią sprawiając, że wilgocią sprawiając, że 
są gładkie i błyszczące są gładkie i błyszczące 
jak po ułożeniu fryzury. jak po ułożeniu fryzury. 

Ten shake z formułą Pro-Ten shake z formułą Pro-
-V i korą brzozy szybko -V i korą brzozy szybko 

schnie, dzięki czemu mo-schnie, dzięki czemu mo-
żesz zregenerować włosy żesz zregenerować włosy 
w dowolnym momencie. w dowolnym momencie. 
Doskonale sprawdza się Doskonale sprawdza się 

w przypadku cienkich wło-w przypadku cienkich wło-
sów, nie obciążając ich.sów, nie obciążając ich.

ZIAJA KOZIE MLEKO ZIAJA KOZIE MLEKO 
MASKA Z KERATYNĄ MASKA Z KERATYNĄ 

INTENSYWNIE INTENSYWNIE 
KONDYCJONUJĄCAKONDYCJONUJĄCA

Satynowa, kremowa maska inten-Satynowa, kremowa maska inten-
sywnie kondycjonująca do włosów sywnie kondycjonująca do włosów 
zniszczonych, suchych, szorstkich zniszczonych, suchych, szorstkich 
i matowych. Zawiera keratynę oraz i matowych. Zawiera keratynę oraz 
proteiny koziego mleka - substan-proteiny koziego mleka - substan-

cje czynne, które odbudowują cje czynne, które odbudowują 
włosy w miejscach uszkodzenia, włosy w miejscach uszkodzenia, 

poprawiają ich elastyczność, zapo-poprawiają ich elastyczność, zapo-
biegają kruchości i łamliwości. biegają kruchości i łamliwości. 

SUCHY SZAMPON SUCHY SZAMPON 
SYOSS DO CIEMNOBRĄ-SYOSS DO CIEMNOBRĄ-

ZOWYCH WŁOSÓWZOWYCH WŁOSÓW
Zyskaj jeden dzień dodatkowej Zyskaj jeden dzień dodatkowej 

świeżości bez mycia włosów. świeżości bez mycia włosów. 
Nowy suchy szampon Syoss Nowy suchy szampon Syoss 

został stworzony z myślą o ciem-został stworzony z myślą o ciem-
nobrązowych włosach. Formuła nobrązowych włosach. Formuła 

ze skrobią ryżową pokrytą ze skrobią ryżową pokrytą 
barwnikiem kryje siwe włosy oraz barwnikiem kryje siwe włosy oraz 

przykrywa pojawiające się odro-przykrywa pojawiające się odro-
sty. Lekka formuła dodaje włosom sty. Lekka formuła dodaje włosom 

objętości i nie obciąża ich. objętości i nie obciąża ich. 

SZAMPON DO WŁO-SZAMPON DO WŁO-
SÓW Z OLEJEM KO-SÓW Z OLEJEM KO-
NOPNYM I CBD NOPNYM I CBD 
TERAPIQTERAPIQ
Łączy w sobie działanie pielę-Łączy w sobie działanie pielę-
gnujące skóry głowy i włosów. gnujące skóry głowy i włosów. 
Łagodzi podrażnienia oraz regu-Łagodzi podrażnienia oraz regu-
luje wydzielanie sebum, co jest luje wydzielanie sebum, co jest 
niezwykle ważne przy pielęgnacji niezwykle ważne przy pielęgnacji 
włosów przetłuszczających się. włosów przetłuszczających się. 
Zyskują nawilżenie, miękkość, Zyskują nawilżenie, miękkość, 
sprężystość oraz ochronę przed sprężystość oraz ochronę przed 
wypadaniem. Posiada również wypadaniem. Posiada również 
właściwości aromaterapeutycz-właściwości aromaterapeutycz-
ne, dzięki zawartości naturalnych ne, dzięki zawartości naturalnych 
olejków eterycznych ze słodkiej olejków eterycznych ze słodkiej 
pomarańczy oraz mięty – orzeź-pomarańczy oraz mięty – orzeź-
wia umysł, a także pobudza wia umysł, a także pobudza 
skórę głowy.skórę głowy.
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DOVE NUTRITIVE 
SOLUTIONS INTENSI-
VE REPAIR SZAMPON 
DO WŁOSÓW ZNISZ-
CZONYCH 
Pomaga w regeneracji włosów 
na dwa sposoby. Po pierwsze 
naprawia oznaki uszkodzenia 
na powierzchni włosa, dzięki 
czemu włosy stają się gładsze 
i są bardziej odporne na 
złamanie. Po drugie wnika 
do wewnątrz włosa, aby za-
pewnić głębokie odżywienie, 
dzięki czemu włosy z każdym 
myciem wyglądają zdrowiej. 

HEAD & 
SHOULDERS 
MENTHOL 2 
W 1 SZAMPON 
PRZECIWŁU-
PIEŻOWY
Szampon przeciwłu-
pieżowy z odżywką 
Menthol 2 w 1 sku-
tecznie oczyszcza 
włosy, zapewniając 
uczucie mentolowej 
świeżości i długo-
trwałą ochronę 
przeciwłupieżową. 
Zaawansowana for-
muła Derma&Pure 
skutecznie zwalcza 
problemy swędzą-
cej, tłustej i suchej 
skóry głowy, zapo-
biegając łupieżowi, 
zanim jeszcze stanie 
się widoczny. 

SZAMPON Z EKSTRAKTEM 
Z POKRZYWY MARION

Do włosów przetłuszczających się. 
Skutecznie oczyszcza włosy i skórę 
głowy, a regularnie stosowany w wi-
doczny sposób pomaga poprawić 

kondycję pasm, zwiększając ich 
puszystość oraz wzmacniając je od 

zewnątrz. 

DOVE REPAIR THERAPY INTENSE 
REPAIR MASKA DO WŁOSÓW SU-

CHYCH I ZNISZCZONYCH 
Zapewnia głęboką regenerację włosów zniszczo-
nych. Zaawansowana regenerująca 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.

WCIERKA DO SKÓRY 
GŁOWY Z EKSTRAKTEM 

Z ŻEŃ-SZENIA MARION  
Do włosów cienkich i delikatnych. Wspo-

maga wzmocnienie cebulek, tak by włosy 
były bardziej odporne na uszkodzenia. 

Pomaga odżywić pasma, wspierając 
zapobieganie wypadaniu włosów, a także 
nawilża skórę głowy i zapobiega powsta-

waniu podrażnień.

GLISS AQUA REVIVE 
Do normalnych i suchych włosów. Zawiera KOMPLEKS 
KWASU HIALURONOWEGO zapewniający nawilżenie i pie-
lęgnację włosów oraz ALGI MORSKIE bogate w witaminy, 
minerały i magnez nadające włosom elastyczność i zdrowy 
wygląd. Utrzymuje równowagę nawilżenia we włosach aż 
do 48h. Produkty nie obciążają włosów. Do codziennego 
stosowania.

CELIA MASKA DO 
WŁOSÓW INTENSYW-
NIE REGENERUJĄCO-

-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, wni-
kając w głąb włosa dostarczają 

niezbędnych elementów odżyw-
czych i odbudowują strukturę 

włosów. Dzięki temu maska za-
pewnia im odpowiedni poziom 

nawilżenia, a także przywraca 
sprężystość i elastyczność.
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CAMELEO MEN OLEJEK 
DO WĄSÓW I BRODY 

DELIA COSMETICS
Zawiera olejek arganowy i masło 

shea, nawilża włosy i skórę, zmięk-
cza zarost oraz nadaje mu połysk 

i świeży zapach. 

BIELENDA OFM BARBER EDITION 
NAWILŻAJĄCO-ENERGETYZUJĄCY 
ŻEL-BOOSTER DO PIELĘGNACJI 
TWARZY 
Nawilżająco-energetyzujący żel-booster przezna-
czony jest do pielęgnacji każdego rodzaju cery. 
Wielozadaniowa formuła utrzymuje optymalny 
poziom nawilżenia i przywraca wypoczęty wy-
gląd. Zawiera składniki aktywne, takie jak: 
chmiel, konopie oraz magnez (który 
rewitalizuje naskórek). 

OCZYSZCZAJĄCY SZAMPON 3W1 
DO WŁOSÓW, CIAŁA I TWARZY 

NATURE BOX MEN 
Z tłoczonym na zimno olejem z orzecha wło-
skiego. Do normalnego typu włosów i skóry. 

Certyfikowany przez Ecocert Greenlife certyfika-
tem COSMOS NATURAL zgodnie ze standar-

dem COSMOS. 98% składników pochodzenia 
naturalnego (w tym woda). Razem z Plastic Bank 

walczymy z plastikowymi odpadami, wspierając 
zbiórki z plaż i lądów.

CAMELEO MEN 
TRWAŁA FARBA DO 

WŁOSÓW 
DLA MĘŻCZYZN 

DELIA COSMETICS
Szybki i łatwy sposób użycia 

– idealny dla mężczyzn! 
Efekt już w 5 minut. Nadaje 
się również do farbowania 

wąsów i brody. Cztery kolory 
do wyboru.

AVA ECO MEN ŻEL MYJĄCY  
DO TWARZY 6 W 1

Niezwykle skuteczny, odświeżający żel 
do mycia twarzy idealnie oczyszcza i pie-
lęgnuje męską skórę bez efektu ściąga-
nia i wysuszania. Pomimo spłukiwania, 

wykazuje wyjątkowo silne działanie 
nawilżające wynikające z innowacyjne-
go połączenia naturalnych ekstraktów 

z opuncji figowej i aloesu.  

ŻEL POD PRYSZNIC 
BRUNO BANANI MAGIC MAN
To idealne uzupełnienie wody toaletowej. 
Oczyszcza skórę i pobudza zmysły. Stworzony 
dla charyzmatycznych mężczyzn, eleganc-
ki zapach Magic Man to czarujący męski 
zapach, który hipnotyzuje i uwodzi.

AXE DARK TEMP-
TATION ŻEL POD 
PRYSZNIC DLA 
MĘŻCZYZN 
Odświeżający żel pod 
prysznic dla mężczyzn 
Mroczna pokusa Axe 
Dark Temptation Shower 
Gel to kosmetyk stwo-
rzony z myślą o wymaga-
jących i pewnych siebie 
facetach lubiących uwo-
dzić i czuć się doskonale 
w swoim ciele. Preparat 
nie tylko dokładnie 
oczyszcza skórę całego 
ciała, lecz także pobudza 
do działania i otula wy-
jątkowo uwodzicielskim 
zapachem.

ANTYPERSPI-
RANT FA MEN 
COFFEE BURST 
W SPRAY’U 
Wyśmienity ponadczaso-
wy zapach, który pobu-
dza zmysły z domieszką 
ciepłej nuty kawy. Chroni 
przed potem i przykrym 
zapachem aż do 72h. 
Bez alkoholu. Z techno-
logią przeciw śladom na 
ubraniach.

OLD SPICE 
CAPTAIN DEZODO-
RANT W SZTYFCIE 
DLA MĘŻCZYZN
Stosuj pod pachami, aby 
zyskać długotrwałą ochro-
nę. Świat stoi przed Tobą 
otworem – wystarczy trochę 
ambicji i uporu, a Old Spice 
Captain pomoże Ci nie 
tylko zręcznie wypatroszyć 
rybkę, ale i oczarować 
towarzystwo zapachem, 
tuszując wszelki nietakt. 
Dezodorant dla mężczyzn 
Old Spice przezwycięża 
nawet najcięższy zapach 
swoją kolosalną świeżością. 
Dzięki technologii zapew-
niającej niesłabnący zapach 
możesz przez cały dzień 
czuć świeżość tak samo, 
jak ludzie wokół Ciebie.

PHARMACERIS H-STIMUTONE 
SZAMPON O PODWÓJNYM DZIA-
ŁANIU SPOWALNIAJĄCY PRO-
CES SIWIENIA & STYMULUJĄCY 
WZROST WŁOSÓW
Polecany dla mężczyzn i kobiet do mycia skó-
ry głowy i włosów, z tendencją do wypadania, 
łysienia oraz siwienia. Rekomendowany do 
włosów osłabionych, które ulegają przed-
wczesnemu procesowi starzenia, objawiając 
się ich widocznym przerzedzeniem oraz 
pierwszymi oznakami siwizny. 
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GILLETTE CLASSIC PIANKA 
DO GOLENIA O ZAPACHU 
ORIGINAL
Nie bez powodu cieszy się popularno-
ścią wśród konsumentów – produkt 
ten umożliwia szybkie i łatwe golenie, 
zapewniając przy tym pożądaną 
gładkość i ochronę. Formuła pianki 
Gillette Classic pomaga zmniejszyć 
podrażnienia, skaleczenia, zacięcia 
i szczypanie skóry. 

ZIAJA YEGO ŻEL 3 W 1 POD PRYSZ-
NIC DLA MĘŻCZYZN 
Produkt wegański, 95% składników pochodzenia 
naturalnego, energetyzujące orzeźwienie. Preparat 
o precyzyjnym działaniu pielęgnującym i nowo-
czesnej recepturze. Zapewnia skuteczną higienę 
twarzy, ciała oraz włosów. Rekomendowany dla 
aktywnych i dynamicznych mężczyzn. 

MATUJĄCA PASTA 
DO WŁOSÓW GOT2B 
BEACH BOY SURFER 
LOOK SCHWARZKOPF
Nieważne czy Twoje włosy mają 
być potargane, poskromione 
czy proste - najważniejsze, że 
są matowe i bardzo mocno 
utrwalone! 

DAX MEN ŻEL DO MYCIA 3W1 
TWARZ - CIAŁO - WŁOSY

Oczyszczający żel do mycia twarzy, 
ciała i włosów, nie szczypie w oczy, 

o unikalnym, świeżym zapachu. 
Regeneruje mikrouszkodzenia, takie 

jak podrażnienia i zaczerwienienia. 
Przywraca naturalne pH skóry, 

łagodzi ją i koi dzięki odpowiednio 
dobranym składnikom. Oczyszcza 

i silnie odświeża.

AVA ECO MEN BALSAM 
WYSZCZUPLAJĄCY MĘSKI BRZUCH 
I TALIĘ
Składniki aktywne przebadane na mężczyznach. 
Intensywna terapia wspomagająca spalanie 
tłuszczu w okolicach brzucha i talii. Aktywny 
składnik LipoutTM, przebadany na mężczyznach, 
przekształca tkankę tłuszczową magazynującą 
w tkankę aktywnie spalającą tłuszcz, w efekcie 
redukując jego nadmiar. Zmniejsza obwód brzucha 
nawet do 10 cm oraz podskórną tkankę tłuszczową 
o 66,5%. Kompleks wyszczuplający w ciągu 28 dni 
poprawia jędrność i napięcie skóry brzucha.

FA MEN RED 
CEDARWOOD ŻEL 

POD PRYSZNIC 
Długotrwała formuła zapacho-

wa oparta na bogatych nutach 
drzewnych czerwonego cedru 

i akordzie starej whisky. For-
muła 2w1 do ciała i włosów. 

95% składników pochodzenia 
naturalnego. 

AXE DARK TEMPTATION 
DEZODORANT W SPRAYU DLA 

MĘŻCZYZN 
To dzieło twórczyni najbardziej ekscytujących 

i intrygujących męskich zapachów, Ann 
Gottlieb - kreatorki najbardziej pożądanych 

perfum na świecie. Axe to ikona męskiej pie-
lęgnacji - pomaga czuć się pewnie i pachnieć 

najlepiej. Dark Temptation to wyjątkowy, na 
wskroś męski zapach skomponowany z sub-

telnych aromatów m.in. gorącej czekolady, 
bursztynu i czerwonego pieprzu.

BIELENDA OFM 
BARBER EDITION 
ODŚWIEŻAJĄCO-

-OCZYSZCZAJĄCY 
ŻEL DO MYCIA 

TWARZY I ZARO-
STU

Żel do mycia twarzy 
i zarostu przeznaczony jest 
do pielęgnacji każdego ro-

dzaju cery. Wielozadaniowa 
formuła nawilża skórę i jed-
nocześnie zmiękcza zarost, 

ułatwiając jego stylizację. 
Zawiera składniki aktywne, 

takie jak: normalizujący 
chmiel, konopie niwelujące 
niedoskonałości skóry oraz 

jeden z najcenniejszych 
biopierwiastków – rewitali-

zujący magnez. 





Pasta do zębów Blend-a-med 3D White Cool Water 
zapewnia 3 działania w 1: usuwa przebarwienia 
powierzchniowe i zaczyna wybielać zęby już od 
pierwszego szczotkowania, wzmacnia i chroni.

Pasta do zębów Blend-a-med Complete Protect 7 
wybiela dzięki usuwaniu przebarwień 
powierzchniowych i daje pełną ochronę, 
zapewniając 7 oznak zdrowych i pięknych zębów. 

Oral-B Gum Care Deep Clean to specjalistyczna 
pasta do zebów do codziennego stosowania, 
która aktywnie chroni dziasła, zapewniajac 
zdrowie jamy ustnej. 

CHROŃ JAMĘ USTNĄ  
PRZED  

PŁYTKĄ BAKTERYJNĄ
OD 1. UŻYCIA
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