
SIMPLE WAY TO GET PERFECT SKIN

PRODUKTY DO PIELEGNACJI DOMOWEJ,



POLITYKA JAKOŚCI

Peel Mission® to marka, która w kwestii 
jakości i profesjonalnego zarządzania nie uznaje 

kompromisów. Bierzemy pełną odpowiedzialność 
za spełnianie wymagań prawa polskiego, jak 

również sprawdzonych i powszechnie stosowanych 
światowych standardów (ISO 22716, GMP).
Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów 
i wysoką jakość produkcji, nasza firma działa 

w oparciu o standardy Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice). 

Certyfikat GMP to gwarancja stosowania 
rygorystycznych wymagań jakości w odniesieniu 

do procesu produkcji, surowców oraz pełnej 
kontroli nad ich pochodzeniem.

WYRÓŻNIENIA
I NAGRODY KONSUMENCKIE
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Diamenty Beauty 2018
Kobieca Marka Roku 2019
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Preparaty należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją postępowania. Nie należy przekraczać zaleconej ilości i czasu aplikacji produktów. Nie stosowanie się do zaleceń, może być 
przyczyną wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku zaobserwowania działania niepożądanego, po zastosowaniu kosmetyku (obrzęk, intensywne zaczerwienienie, itp.), powinno się 
natychmiast zmyć produkt za pomocą ciepłej wody, a następnie zasięgnąć porady lekarza.
PRODUKTY PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE



DEMAKIJAŻ
Linia produktów do demakijażu nie zawierająca 
substancji drażniących oraz detergentów.

Skład produktów został ograniczony do 
niezbędnego minimum, żeby produkty były jak 
najbardziej przyjazne skórze. Produkty zawierają 
składniki i konserwanty zaakceptowane przez 
ECOCERT.

0%  
sztucznych barwników
SLS-u
PEG-ów
silikonów
parabenów
donorów formaldehydu



Płyny micelarne

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

500 ml
skóra
SUCHA

PŁYN MICELARNY

Wyjątkowo łagodna i skuteczna formuła bazująca na 
destylacie z płatków róży, perfekcyjnie usuwa makijaż 
twarzy, oczu i ust oraz zanieczyszczenia, jednocześnie 
nawilżając cerę, działając łagodząco, relaksująco 
i przeciwzapalnie.

do demakijażu

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

500 ml
skóra
TŁUSTA 
I MIESZANA

PŁYN MICELARNY

Zaawansowana formuła płynu micelarnego 
przeznaczona do skóry tłustej z tendencją do 
powstawania niedoskonałości takich jak zaskórniki, 
trądzik, stany zapalne czy rozszerzone pory.

do demakijażu

PŁYN MICELARNY

Preparat, którego składniki zostały starannie 
wyselekcjonowane, tak by optymalnie 
pielęgnować cerę bardzo wrażliwą i reaktywną. 
Dodatek ekstraktu z rumianku działa łagodząco 
i przeciwzapalnie jednocześnie nawilżając skórę. 
Idealny do demakijażu okolicy oczu.

do demakijażu

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

500 ml
skóra
WRAŻLIWA



Pianki

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

200 ml
skóra
SUCHA

PIANKA OCZYSZCZAJĄCA

Łagodna i delikatna dla skóry pianka oczyszczająca. 
Składniki preparatu zapewniają optymalny poziom 
nawilżenia oraz uczucie świeżości i czystości. Kluczowy 
komponent - wyciąg z liści szałwii, tonizuje i działa 
przeciwzapalnie. Bardzo dobrze przygotowuje cerę 
do kolejnych kroków zabiegowych zwiększając 
przepuszczalność naskórka.

DRY SKIN

UPREMOVER
FOAM BEFORE COSMETIC PROCEDURE

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

200 ml
skóra
TŁUSTA

PIANKA OCZYSZCZAJĄCA

Głęboko oczyszczająca pianka do mycia twarzy do skóry tłustej i problematycznej 
z tendencją do występowania trądziku. Łagodnie i skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar łoju, idealnie przygotowując skórę do dalszych 
etapów zabiegu i zwiększając przepuszczalność naskórka. Dzięki zawartości 
wyciągu z drzewa herbacianego, który wykazuje działanie przeciwzapalne 
i oczyszczające skórę, przyczynia się do minimalizacji niedoskonałości cery.
Skład pianki korzystnie wpływa na pracę gruczołów łojowych.

OILY SKIN

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

200 ml
skóra
WRAŻLIWA

PIANKA OCZYSZCZAJĄCA

Aksamitna pianka oczyszczająca stworzona dla 
potrzeb cer wrażliwych, skłonnych do powstawania 
podrażnień. Dzięki zawartości wyciągu z rumianku 
pospolitego, posiada silne działanie łagodzące, ale 
również nawilżające skórę. Bardzo dobrze przygotowuje 
do kolejnych kroków zabiegowych zwiększając 
przepuszczalność naskórka.

SENSITIVE SKIN



Żele

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

250 mlskóra
Z PRZEBARWIE-
NIAMI

UPWASHING

Delikatny żel do mycia twarzy idealny dla skóry skłonnej 
do hiperpigmentacji. Kompilacja kwasu migdałowego, 
azeloglicyny i witaminy B3, wykazuje silne działanie 
rozjaśniające przebarwienia oraz hamujące powstawanie 
nowych zmian barwnikowych. Po zastosowaniu żelu skóra 
jest wygładzona, rozjaśniona i perfekcyjnie przygotowana 
do kolejnych etapów zabiegu.

HYPERPIGMENTATION SKIN

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

250 ml
skóra
TŁUSTA

UPWASHING

Skutecznie oczyszcza skórę z makijażu, zanieczyszczeń 
i nadmiaru sebum. Zawarte w żelu kwas azelainowy oraz 
wyciąg z drzewa herbacianego, zapewniają działanie 
przeciwzapalne oraz regulujące pracę gruczołów łojowych. 
Żel nie powoduje ściągnięcia i przesuszenia naskórka, a po 
jego użyciu cera jest idealnie czysta, gładka i świeża.

ACNE SKIN

TAKŻE DEMAKJAŻ
OCZU!

250 ml
skóra
WRAŻLIWA

UPWASHING

Żel myjący do skóry twarzy o wysokiej aktywności 
łagodzącej. Dzięki unikalnym własnościom wynikającym 
z połączenia kwasu laktobionowego, wyciągu z rumianku 
oraz pantenolu, skład żelu wzmacnia barierę ochronną 
skóry, nawilża, wygładza i łagodzi podrażnienia. Produkt 
perfekcyjnie myje skórę, przygotowując ją do kolejnych 
etapów pielęgnacyjnych.

SENSITIVE SKIN

Produkty UPWASHING wyróżnia:

 zawartość terapeutycznych kwasów,

 żel implantowany, tzw. czysta forma tlenu,

  wysoka wydajność – do 4 miesięcy stosowania,

  ekologiczne składniki z certyfikatami ECOCERT,

  brak składników drażniących oczy.



TONIZACJA
Profesjonalna tonizacja skóry to podstawa 
codziennej pielęgnacji skóry.

Dlatego w ofercie Peel-Mission znajdują się 
specjalistyczne toniki z linii kosmetyków
„THERAPEUTIC ACID TONIC”,
których głównym składnikiem aktywnym są 
kwasy AHA lub BHA lub polihydroksykwasy.

Toniki przeznaczone są do codziennej pielęgnacji 
skór problematycznych. Zawierają wysokie 
stężenia składników aktywnych, a użyte 
konserwanty zaakceptowane są przez ECOCERT.



200 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA 
- WRAŻLIWA, TRĄDZIK 
RÓŻOWATY

AZA TONIC

Tonik do pielęgnacji skóry twarzy z kwasem azelainowym 
o udowodnionym działaniu minimalizującym problem 
trądziku, także różowatego. Dodatkowo  wykazuje 
działanie zmniejszające przebarwienia po trądziku 
sterydowym, polekowym, młodzieńczym czy opryszczce. 
Doskonale wycisza skórę skłonną do rumienia, wrażliwą 
i płytko unaczynioną.

200 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA - 
TRĄDZIK POSPOLITY

ANTI ACNE TONIC

Tonik opracowany specjalnie z myślą o skórze 
borykającej się z problemem trądziku. Dzięki 
recepturze wzbogaconej o lipidową pochodną kwasu 
salicylowego, produkt działa silnie antybakteryjnie, 
hamuje wydzielanie łoju i zapobiega rozwojowi 
mikroorganizmów.

200 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA 
-  TRĄDZIK 
ZASKÓRNIKOWY

ANTI COMEDO TONIC

Preparat idealny do codziennej pielęgnacji skóry 
z niedoskonałościami. Wykorzystuje cenne właściwości 
kwasu pirogronowego, który zmniejsza wielkość zaskórników 
i wyprysków oraz ogranicza powstawanie nowych zmian. 
Tonik regularnie stosowany wspomaga uzyskanie efektu 
doskonale czystej, gładkiej i odświeżonej skóry.

200 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA - 
TRĄDZIK DOROSŁYCH

SHIKI TONIC

Składniki aktywne preparatu poprawiają poziom 
nawilżenia skóry, poprzez ograniczenie TEWL. Mają 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dzięki 
czemu normalizują pracę gruczołów łojowych, 
oczyszczają pory, przyspieszają gojenie się zmian 
i podrażnień.

THE THERAPEUTIC ACID TONICS

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)



200 ml
skóra
DOJRZAŁA -
ZMARSZCZKI

ANTI AGE TONIC

Aktywny tonik zawierający kwas glikolowy, który 
stymuluje procesy odnowy komórek, dzięki czemu 
wyraźnie poprawia kondycję skóry i napina ją. 
Tonik, dzięki wzbogaceniu receptury o ekstrakt 
z róży damasceńskiej, nadaje skórze aksamitną 
miękkość, nawilża i wygładza.

200 ml
skóra
PIERWSZE OBJAWY 
STARZENIA, DROBNE 
ZMARSZCZKI

AMBER TONIC

Tonik bazujący na kwasie hydroksybursztynowym. 
Składniki aktywne produktu wykazują działanie 
minimalizujące drobne zmarszczki i zmniejszające 
widoczność ujść gruczołów łojowych.
Ponadto wykazują działanie nawilżające 
i rozjaśniające. 

200 ml
skóra
DOJRZAŁA, POTRZEBUJĄCA 
ODNOWY I PRZEBUDOWY 
KOMÓRKOWEJ

RETI PEEL™ TONIC

Tonik bazujący na czystym retinolu o działaniu stymulującym 
odnowę komórek, wpływającym na poprawę struktury 
i spoistości naskórka. Dodatkowo, dzięki zawartości glicyny 
o właściwościach aktywujących syntezę kolagenu, wspomaga 
redukcję istniejących zmarszczek i zapobiega powstawaniu 
nowych. Rekomendowany, jako pielęgnacja podtrzymująca 
efekty zabiegu RetiPeel™.

200 ml
skóra
WIOTKA

LIFT TONIC

Tonik rekomendowany do pielęgnacji skóry wiotkiej, 
z problemem utraty jędrności. Produkt zawiera czysty 
kwas glicyryzynowy, który ceniony jest za właściwości  
kondycjonujące, poprawiające elastyczność i gładkość cery. 
Rekomendowany, jako pielęgnacja podtrzymująca efekty 
zabiegu Lift Peel®.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

THE THERAPEUTIC ACID TONICS



200 ml
skóra
Z PRZEBARWIENIAMI

LIGHTENING TONIC

Delikatny tonik polecany dla skóry 
z przebarwieniami. Bazuje na kwasie mlekowym, 
który subtelnie rozjaśnia zmiany pigmentacyjne, 
wyrównuje koloryt cery oraz minimalizuje drobne 
zmarszczki. Ponadto wyraźnie poprawia strukturę 
skóry, zapewniając jej miękkość i elastyczność.

200 ml
skóra
Z PRZEBARWIENIAMI

DEPI GEN PEEL TONIC

DepiGen Peel Tonic przeznaczony jest do codziennej 
pielęgnacji skóry z przebarwieniami. Zawiera kwas 
gentyzynowy oraz ekstrakty z mango i kiwi, bogate 
w enzymy, które bezpośrednio oddziałują na aktywność 
tyrozynazy i odnowy komórek, aby skóra stała się 
rozjaśniona i bardziej jednolita. Tonik, stosowany 
regularnie, podtrzymuje efekty zabiegu DepiGen PEEL.

200 ml
skóra
Z OBJAWAMI FOTOSTARZENIA

FERUL TONIC

Tonik do codziennej pielęgnacji skóry twarzy bazujący na 
kwasie ferulowym, cenionym za właściwości antyoksydacyjne, 
dodatkowo wspomagającym walkę z objawami fotostarzenia 
i poprawiającym kondycję skóry. Przy regularnym stosowaniu, 
preparat wykorzystuje działanie składników aktywnych, które
znakomicie wyrównują koloryt cery, ujędrniają i przeciwdziałają 
procesom starzenia się skóry.

200 ml
skóra
Z TENDENCJĄ DO 
POWSTAWANIA 
PRZEBARWIEŃ,

PHYTIC TONIC

Tonik do pielęgnacji skóry twarzy z kwasem fitowym. 
Preparat stworzony z myślą o pielęgnacji skóry wrażliwej, 
z objawami starzenia i tendencją do powstawania przebarwień. 
Wykorzystuje cenne właściwości kwasu fitowego, który blokuje 
proces melanogenezy, wybielając przebarwienia i zapobiegając 
powstawaniu nowych. Dodatkowo posiada właściwości 
chelatujące, dzięki czemu redukuje widoczność popękanych 
naczynek.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

THE THERAPEUTIC ACID TONICS



200 ml
skóra
ZMARSZCZKI MIMICZNE

B-LIKE® TONIC

Tonik bazujący na kompleksie składników o działaniu 
przeciwzmarszczkowym i nawilżającym. Kluczowym 
komponentem formuły jest kwas gamma-
aminomasłowy wpływający na redukcję stymulacji 
mięśniowej, dzięki czemu wygładza zmarszczki 
mimiczne. Preparat reguluje pH skóry, pozostawia ją 
odświeżoną i wygładzoną. Szczególnie polecany jako 
pielęgnacja podtrzymująca efekty zabiegu B-Like® Peel.

200 ml
skóra
ROZSZERZONE PORY, 
DROBNE ZMARSZCZKI

ARCHITECT PEEL™ TONIC

Tonik przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry 
z rozszerzonymi porami i nierównomierną strukturą 
cery. Formuła zawierająca ekstrakty bogate w kwasy 
huminowe oraz ekstrakt z albicji jedwabistej, wykazuje 
silne działanie detoksykujące i dotleniające skórę, 
dzięki czemu chroni włókna kolagenowe. Przywraca 
skórze równowagę, odświeża i łagodzi podrażnienia. 
Tonik idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kremu 
Architect Peel™ Cream.

200 ml
skóra
SKÓRA SZARA, POZBAWIONA 
BLASKU

VITAMIN C TONIC

Preparat rekomendowany do codziennej pielęgnacji skóry szarej, 
pozbawionej blasku, z oznakami zmęczenia, narażonej na stres 
oksydacyjny. Receptura wzbogacona aktywną formą witaminy 
C, wzmacnia naczynia krwionośne oraz skutecznie zwalcza 
wolne rodniki. Skóra staje się jaśniejsza i pełna witalnego blasku.

200 ml
skóra
ZMARSZCZKI, SKÓRA 
POTRZEBUJĄCA 
ODNOWY I PRZEBUDOWY 
KOMÓRKOWEJ

SKIN REVITAL TONIC

Tonik rekomendowany do pielęgnacji skóry odwodnionej, 
wymagającej odświeżenia. Kluczowym składnikiem produktu 
jest kwas migdałowy, który doskonale wyrównuje koloryt, 
wygładza teksturę i pobudza skórę do regeneracji, jednocześnie 
jej nie podrażniając. Produkt działa odświeżająco, nadając cerze 
blask i miękkość.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

THE THERAPEUTIC ACID TONICS



200 ml
skóra
NACZYNKOWA
I WRAŻLIWA

LACTO TONIC

Preparat Lacto Tonic przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji 
odwodnionej, wrażliwej i naczynkowej skóry. Kwas laktobionowy 
nawilża i wzmacnia ochronną barierę naskórkową. Dodatkowo 
stymuluje fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych 
i elastynowych. Hamuje działanie enzymów, tzw. metaloproteinaz 
oraz rodników tlenowych, przez co zapobiega tworzeniu się 
zmarszczek, teleangiektazji i zwiotczeniu skóry. Kwas laktobionowy 
nie zwiększa wrażliwości skóry na promieniowanie UV.

200 ml
skóra
ODWODNIONA 
I SUCHA

ASIATIC PEEL TONIC

Asiatic Peel Tonic to preparat przeznaczony do 
codziennej pielęgnacji skóry odwodnionej i suchej. 
Zawiera kwas azjatykowy oraz olej z wiesiołka, dzięki 
którym łagodzi podrażnienia, wzmacnia barierę 
naskórkową oraz zapewnia efekt nawilżenia skóry. 
Podtrzymuje efekt zabiegu ASIATIC PEEL.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

THE THERAPEUTIC ACID TONICS



ŻELE, SERUM
KREMY

Codzienna pielęgnacja ma za zadanie chronić 
skórę twarzy przed działaniem czynników 
zewnętrznych.

W zależności od wieku i stanu cery wymaga ona 
różnego zastosowania składników aktywnych.

Produkty Peel Mission® dzięki zaawansowanym 
formułom bazującym na monokwasach 
połączonych z wyselekcjonowanymi 
komponentami oferowanymi w postaci kremów, 
specjalistycznych żeli i serum, tworzą remedium 
skrojone na miarę potrzeb.



Żele

30 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA, 
WRAŻLIWA, TRĄDZIK 
RÓŻOWATY

AZA GEL

Produkt stworzony z myślą o codziennej 
pielęgnacji cery trądzikowej, wrażliwej (także 
z problemem trądziku różowatego), skłonnej do 
podrażnień i zaczerwienień. Zawiera 5% stężenie 
kwasu azelainowego, dzięki czemu zapewnia 
działanie przeciwzapalne, antybakteryjne oraz 
sebostatyczne.

30 ml
skóra
ODWODNIONA, SUCHA

ASIATIC PEEL GEL

Skoncentrowane serum-żel, którego skład stanowi 
źródło nawilżenia dla odwodnionej, ściągniętej cery. 
Preparat swoje właściwości zawdzięcza unikalnemu 
połączeniu kwasu azjatykowego oraz oleju z wiesiołka. 
Taka receptura wspomaga skórę do walki ze 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo 
inicjuje tworzenie długotrwałych rezerw wilgoci, 
redukcję odczucia ściągnięcia i dyskomfortu. Preparat 
podtrzymuje efekty zabiegu ASIATIC PEEL.

30 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA
- TRĄDZIK DOROSŁYCH

SHIKI GEL

Żel do twarzy zapewniający wielowymiarową pielęgnację. 
Dzięki zawartości kwasu szikimowego, azeloglicyny 
i olejku z drzewa różanego, które aktywnie nawilżają 
i zabezpieczają skórę przed ponownym przesuszeniem, 
cera staje się wygładzona i promienna. Dodatkowo, kwas 
szikimowy, zapewnia doskonałą troskę skórze z problemem 
trądziku, oczyszczając ją,minimalizując mikrostany zapalne 
oraz redukując niedoskonałości.

30 ml
skóra
TŁUSTA, TRĄDZIKOWA - 
TRĄDZIK DOROSŁYCH

PHYTIC GEL

Specjalistyczny żel bazujący na składnikach o aktywności 
przeciwstarzeniowej i rozjaśniającej przebarwienia. Preparat ten 
to idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji poprawiającej 
kondycję skóry i stymulującej ją do odnowy. Aktywne 
komponenty zawarte w formule żelu, wspomagają neutralizację 
wolnych rodników i zapobiegają uszkodzeniom związanym 
z ich działaniem. Wykazują również działanie wzmacniające 
ściany naczyń krwionośnych. Stosowanie produktu wspomaga 
uzyskanie efektu poprawy elastyczności skóry, rozświetlenia, 
rozjaśnienia oraz wygładzenia cery.

1 RAZ DZIENNIE
(wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)



Żele, serum

30 ml
skóra
SZARA, POZBAWIONA 
BLASKU

VITAMIN C GEL

Skoncentrowany żel stanowiący odpowiedź na 
potrzeby skóry szarej i wyglądającej na zmęczoną. 
Łączy w sobie silne działanie stabilnej formy 
witaminy C o stężeniu 6% oraz glukonolaktonu. 
Duet ten wspomaga walkę z oznakami starzenia 
się skóry. Dzięki regularnej pielęgnacji bogatej 
w energetyczną witaminę, cera jest nawilżona, 
wygląda na promienną i wypoczętą, a lekka 
konsystencja produktu stanowi doskonałą bazę pod 
krem Vitamin C Cream.

30 ml
skóra
Z PRZEBARWIENIAMI

DEPIGEN PEEL SERUM

Serum zapewniające wielokierunkowe działanie 
pielęgnacyjne skóry z problemem przebarwień. 
Posiada formułę bazującą na kwasie gentyzynowym, 
który jest silnym a zarazem bezpiecznym inhibitorem 
tyrozynazy. Jego działanie wzmacnia heksylrezorcynol, 
który działa wybielająco. Równolegle kompilacja 
oleju z nasion dzikiej róży oraz oleju z pestek czarnej 
porzeczki, wpływa na redukcję przebarwień 
posłonecznych i wzmacnia barierę lipidową naskórka.

LIFT PEEL® EYE CREAM

Krem do pielęgnacji okolic oczu, którego składniki wykazują 
potrójne działanie: redukują zmarszczki, napinają i odżywiają 
skórę. Zawiera kwas glicyryzynowy, który hamuje wydzielanie 
hialuronidazy. Ekstrakt z nasion quinoa tworzy film o działaniu 
liftingującym. Natychmiastowy efekt minimalizacji zmarszczek 
zapewniają liofilizowane mikrosfery, które posiadają zdolność 
długotrwałego wypełniania niedoskonałości. Dodatek oleju 
z nasion słonecznika sprzyja wzmocnieniu naturalnej bariery 
ochronnej i odżywia skórę.

DOUBLE-ACTION EYE GEL

Lekki, odświeżający żel do codziennej pielęgnacji okolic oczu 
o podwójnym działaniu: niwelującym problem opuchnięć oraz 
wygładzającym zmarszczki. Szczególnie rekomendowany dla 
osób z cieniami pod oczami. Doskonale się wchłania, przynosząc 
ukojenie i wywołując uczucie komfortu. Kluczowym składnikiem 
preparatu jest kompleks ekstraktów roślinnych (z arniki, malwy 
i kasztanowca), ma silne działanie redukujące zastoje limfatyczne, 
przyczyniając się do zniwelowania opuchnięć i cieni pod oczami.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

15 ml
skóra
OBRZĘK, OPUCHNIĘCIA, 
DROBNE ZMARSZCZKI

10 ml
skóra
WIOTKA, ZMARSZCZKI



Kremy, serum

50 ml
skóra
PODRAŻNIONA PO 
EKSFOLIACJI CHEMICZNEJ

B-LIKE® SERUM 

B-Like® Serum to silnie skoncentrowana formuła 
przeznaczona do codziennej redukcji zmarszczek 
mimicznych. Zapewnia natychmiastowy, intensywny 
i długotrwały efekt wygładzenia skóry. Receptura 
produktu bazuje na innowacyjnym składniku aktywnym 
– kwasie gamma-aminomasłowym, dającym efekty 
porównywane do toksyny botulinowej. 

50 ml
skóra
PODRAŻNIONA PO 
EKSFOLIACJI CHEMICZNEJ

REGENER MAX® CREAM

Krem rekomendowany jako „opatrunek” na skórę w trakcie 
rekonwalescencji po inwazyjnych zabiegach kosmetycznych, 
np. peelingach chemicznych, mezoterapii czy RF. Formuła 
opracowana ze starannością bazuje na składnikach 
o farmaceutycznej czystości, dzięki czemu zapewnia 
optymalny poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku 
aplikacji na partie z przerwaną ciągłością naskórka. 
Składniki preparatu przyspieszają proces regeneracji skóry, 
a dzięki zawartości pantenolu oraz kolagenu odbudowują 
naturalną barierę skóry i łagodzą podrażnienia.

REGENER MAX® COVER CREAM

Specjalistyczny krem do stosowania w celu kamuflażu 
podrażnienia, zaczerwienienia oraz innych niedoskonałości 
skóry.

ANTI ACNE CREAM

Anti Acne Cream został opracowany z myślą o całorocznej 
pielęgnacji skóry ze zmianami trądzikowymi. Swoją wysoką 
skuteczność pielęgnacyjną zawdzięcza kompleksowi składników 
aktywnych, który bazuje na kwasie salicylowym o stężeniu 2% 
i cynku PCA. Substancje te wykazują działanie przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne, jednocześnie tworząc formułę 
o niskim wskaźniku komedogenności. Dodatkowo pomagają 
normalizować pracę gruczołów łojowych, poprawiają teksturę 
skóry i nadają cerze matowe wykończenie. Krem nie zawiera 
substancji zapachowych.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 1 RAZ DZIENNIE

(rano

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

15 ml
skóra
ZMARSZCZKI MIMICZNE

50 ml
skóra
TRĄDZIKOWA



Kremy

50 ml
skóra
ODWODNIONA, SUCHA

LACTO CREAM 

Delikatny krem do pielęgnacji skóry wrażliwej, której 
mogą towarzyszyć pieczenie, napięcie, zaczerwienienie 
czy rozszerzone naczynia krwionośne. Formuła produktu 
oparta o cenne właściwości kwasu laktobionowego, 
wyciągu z krwawnika pospolitego i oleju jojoba 
wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej naskórka, 
wpływa korzystnie na stan rozszerzonych naczynek 
krwionośnych oraz redukuje zaczerwienienia skóry. 

50 ml
skóra
SZARA, POZBAWIONA 
BLASKU

VITAMIN C CREAM

Energetyzujący krem przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji skóry szarej, matowej, o nierównym kolorycie. 
Zawiera stabilną witaminę C, która znacząco wpływa 
na ujędrnienie skóry i wygładzenie zmarszczek. 
Hamuje i regeneruje uszkodzenia skóry powodowane 
promieniowaniem UV. Unikalny kompleks odżywczy, 
bazujący na oleju lnianym i oleju z czarnuszki pobudza 
regenerację i opóźnia procesy starzenia skóry. Regularne 
stosowanie preparatu sprzyja zachowaniu młodego 
i promiennego wyglądu.

ASIATIC PEEL CREAM

Ultranawilżający, lekki i orzeźwiający krem wykorzystujący 
siłę fuzji kwasu azjatykowego oraz kompozycji 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z drzewa 
Sacha Inchi. Składniki aktywne produktu zapewniają 
błyskawiczny efekt głębokiego i długotrwałego nawilżenia 
oraz wygładzenia naskórka na poziomie komórkowym. 
Wspomagają łagodzenie podrażnień, wzmacniają barierę 
naskórkową i zapobiegają transepidermalnej utracie wody.

LIFT CREAM

Aksamitny krem zapewniający wielopłaszczyznowy lifting 
skóry. Działanie produktu bazuje na wykorzystaniu czystego 
kwasu glicyryzynowego poprawiającego sprężystość, napięcie 
i gładkość cery. Unikalne rozbudowanie formuły o azeloglicynę 
(opatentowana formuła stanowiąca połączenie kwasu 
azelainowego ze specjalnym aminokwasem - glicyną) zapewnia 
dodatkowo podniesienie poziomu nawilżenia i pojędrnienia 
skóry, a wyjątkowość produktu podkreśla ceniony za swoje 
właściwości odżywcze olej arganowy.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem) 2 RAZY DZIENNIE

(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

50 ml
skóra
WIOTKA, Z UTRATĄ 
JĘDRNOŚCI

50 ml
skóra
NACZYNKOWA, 
WRAŻLIWA



Kremy

50 ml
skóra
Z PRZEBARWIENIAMI

ARCHITECT PEEL™ CREAM 

Rekomendowany do pielęgnacji skóry z problemem 
rozszerzonych porów, powstałych w wyniku procesów 
starzenia. Synergiczne działanie ekstraktów bogatych 
w kwasy huminowe, ekstrakt z kory drzewa mahoniowego 
oraz alblicji jedwabistej, wpływa na zwężenie porów, 
wygładzenie i minimalizację zmarszczek. Ponadto, za 
sprawą trzech, wyjątkowo cennych olejów o działaniu 
detoksykującym, antyoksydacyjnym i odżywczym, 
wzmocniona zostaje bariera lipidowa, a skóra pozostaje 
chroniona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

50 ml
skóra
DOJRZAŁA, 
ZMARSZCZKI

FILLER MAX® CREAM

Krem FillerMax rekomendowany jest do pielęgnacji skóry 
dojrzałej. Kluczowy składnik produktu - retinol o stężeniu 
1%, pobudza aktywność i zwiększa liczbę fibroblastów 
w skórze właściwej, dzięki czemu wzrasta synteza 
włókien kolagenowych i elastynowych. W efekcie 
skóra jest lepiej odżywiona i dotleniona, odzyskuje 
gęstość i jędrność, a zmarszczki ulegają wygładzeniu. 
Uzupełnienie formuły stanowią kwas ferulowy, ceniony 
antyoksydant oraz olej z drzewa moringa o silnych 
właściwościach odżywczych.

LIGHTER+ CREAM

Siła produktu tkwi w unikalnym połączeniu kwasu 
kojowego, witaminy C, arbutyny i retinolu. Kwas 
kojowy odpowiada za hamowanie aktywności oraz 
syntezę tyrozynazy, a witamina C wyrównuje koloryt 
cery. Natomiast retinol skutecznie działa w przypadku 
przebarwień pozapalnych, jednocześnie wspomagając 
regenerację skóry i zabezpieczając ją przed utratą jędrności.

B-LIKE® CREAM

Krem bazujący na unikalnych składnikach, o działaniu 
przeciwzmarszczkowym. Kompleksy aktywne zawarte 
w produkcie, hamują przewodzenie sygnałów nerwowych do 
mięśni, wykorzystując przy tym inne mechanizmy działania. 
Prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Spektakularne 
efekty zapewnia dodatkowo zawartość tripeptydów, 
stymulujących proces regeneracji oraz pobudzających 
budowę prawidłowych łańcuchów kolagenowych.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

50 ml
skóra
ZE ZMARSZCZKAMI 
MIMICZNYMI

50 ml
skóra
Z ROZSZERZONYMI
PORAMI



AZA CREAM

AZA CREAM

AZA Cream to aksamitny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry 
trądzikowej, także z problemem trądziku różowatego. Kluczowy składnik 
formuły - kwas azelainowy, ceniony jest za działanie przeciwtrądzikowe 
i przeciwbakteryjne.Ponadto zmniejsza liczbę mikrozaskórników, 
w wyniku normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania 
nadmiernego rogowacenia naskórka. Jego działanie antybakteryjne 
wzmacnia srebro, często nazywane „naturalnym antybiotykiem”.
Recepturę uzupełniają oleje o drogocennych właściwościach dla cery 
trądzikowej - olej z owoców dzikiej róży, zawierający naturalny kwas 
trans-retinowy, który regeneruje tkanki na poziomie komórkowym 
oraz olej z pestek malin, bogaty w kwas elagowy, który ma działanie 
przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Lekka formuła preparatu nie zawiera 
perfum ani konserwantów, dzięki czemu jest pozbawiona czynników 
mogących działać podrażniająco na skórę.

2 RAZY DZIENNIE
(rano i wieczorem)

50 ml
skóra
Z PROBLEMEM 
TRĄDZIKU



PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE

Peelingi, maski i inne produkty uzupełniające 
stosujemy jako wzbogacenie codziennego 
programu pielęgnacyjnego.

Stanowią obowiązkowy element każdej troski 
o cerę bez względu na wiek, czy też typ skóry. 

Co do zasady stosujemy je nie częściej niż 
jeden-dwa razy w tygodniu, dlatego możemy je 
porównać z regularnymi porządkami w skórze, 
które pozwalają na zintensyfikowane i dogłębne 
działanie pielęgnacyjne.



Maski i produkty uzupełniające

30 ml
skóra
KAŻDY RODZAJ

PAPAYA ENZYME PEEL

Papaya Enzyme Peel to delikatny peeling do stosowania na skórę twarzy i okolic oczu. Usuwa 
zrogowaciały naskórek bez pocierania i dodatkowych podrażnień. Wykorzystuje synergię dwóch 
enzymów proteolitycznych: usieciowanej papainy i keratynazy, które rozpuszczają martwe 
komórki naskórka oraz wyrównują koloryt cery. Kremowa formuła peelingu, wzbogacona została 
o olej z orzechów makadamia, który wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroniąc komórki 
przed działaniem wolnych rodników.

1-2 RAZY W TYGODNIU



B-LIKE®

B-LIKE® SHOT

Produkt wykorzystujący właściwości kwasu gamma-
aminomasłowego i peptydów, stosowany w celu wygładzenia 
zmarszczek mimicznych i uzyskaniu efektu odmłodzenia. 
Składniki preparatu poprawiają napięcie, elastyczność 
oraz zwartość skóry. Formuła zawierająca 16% stężenie 
wielofunkcyjnych czynników biomimetycznych (GABA i peptydy) 
odpowiadających m.in. za mechanizmy blokowania skurczy 
mięśni twarzy i wypłycenia zmarszczek. Ponadto ekstrakt z liści 
majeranku wzmacnia kondycję skóry. Regularne stosowanie 
wpływa na zachowanie młodego wyglądu.
Idealny jako zabieg bankietowy, także pod makijaż.

1 RAZ DZIENNIE
(rano)

ampułki

2x5 ml
skóra
ZE ZMARSZCZKAMI 
MIMICZNYMI

Efekty po zastosowaniu B-LIKE® SHOT



BLOC®

50 ml
skóra
KAŻDY RODZAJ

BLOC® CREAM

Wysokospecjalistyczna receptura 
zabezpieczająca skórę przed 
promieniami UVA i UVB.
Zaprojektowany z myślą o pielęgnacji 
skóry podrażnionej po zabiegach 
medycyny estetycznej oraz intensywnych 
zabiegach dermokosmetycznych.

Zapewnia wysoką ochronę 
przeciwsłoneczną

150 ml
skóra
KAŻDY RODZAJ

BLOC® 
SUN PROTECTOR SPF 50+

Komfortowa w aplikacji, transparentna 
mgiełka do twarzy i ciała zapewniająca 
ultrawysoką ochronę - SPF 50+

Zapewnia wysoką ochronę 
przeciwsłoneczną



BLOC®

200 ml
skóra
KAŻDY RODZAJ

BLOC® BALSAM

Najnowsze osiągnięcie w pielęgnacji przeciwsłonecznej! 
„Recykling komórkowy” i maksymalna ochrona skóry 
przed promieniowaniem UVA/UVB oraz promieniowaniem 
podczerwonym (IR). SUNBLOCK EXPERT SPF 50+ przewyższa 
standardowe działanie produktu przeciwsłonecznego! 
Jego formuła została wzbogacona o technologię łączącą 
właściwości trehalozy i pajeonifloryny, dzięki czemu komórki 
odzyskują całą swoją energię, co przekłada się na widoczne 
zmniejszenie oznak starzenia, takich jak zmarszczki, suchość 
czy niejednorodność koloru. Dodatkowo naturalne prebiotyki, 
sprzyjają rozwojowi przyjaznych bakterii skóry, wzmacniając jej 
naturalną barierę ochronną i utrzymując ją w dobrej kondycji. 
Aksamitna konsystencja zapewnia szybkie wchłonięcie kremu, 
nie pozostawiając na skórze tłustej warstwy.

Zapewnia wysoką ochronę 
przeciwsłoneczną



PIELĘGNACJA 
CIAŁA

Czy wiesz, że codzienna i prawidłowa 
pielęgnacja ciała jest tak samo ważna, jak 
codzienna i prawidłowa pielęgnacja twarzy? 

Wymaga odpowiedniego traktowania każdego 
dnia, gdyż podobnie jak skóra twarzy, jest 
narażona na działanie wielu szkodliwych 
czynników zewnętrznych, które powodują 
jej przesuszanie i łuszczenie, a tym samym 
przyspieszają jej proces starzenia.

Podczas codziennej pielęgnacji ciała, musimy 
zadbać nie tylko o jej dokładne oczyszczanie, 
ale też dogłębne nawilżenie i odżywienie.



Balsamy, żele

200 ml
skóra
PODRAŻNIONA
I WRAŻLIWA

ASIATIC PEEL SHOWER GEL 

Nawilżający żel pod prysznic łączący właściwości 
kwasu azjatykowego z łagodnym działaniem substancji 
myjących. Ma to zagwarantować skórze naturalną 
pielęgnację już pod prysznicem. Kwas azjatykowy 
oraz witamina B3 pomagają utrzymać optymalny 
poziom nawilżenia i pozostawiają skórę bardziej miękką 
i gładką.Produkt przyjazny dla skóry.
Nie zawiera: SLS’ów, SLES’ów i barwników.

200 ml
skóra
ODWODNIONA 
I SUCHA

ASIATIC PEEL BODY BALM

Balsam do pielęgnacji ciała o unikalnej formule z kwasem 
azjatykowym i systemem mikrogąbek, które utrzymują 
nawilżenie głębokich warstw skóry na optymalnym 
poziomie. Balsam intensywnie stymuluje rewitalizację 
skóry, aktywnie regeneruje, nawilża i wzmacnia jej barierę 
ochronną. Dzięki obecności związków wapnia i oleju 
z wiesiołka, przywraca równowagę lipidową, poprawia 
strukturę i kondycję skóry oraz zwiększa jej elastyczność.

ASIATIC PEEL BODY BALM

Balsam do pielęgnacji ciała z problemem wrastających 
włosów. Kwas azjatykowy, kluczowy składnik formuły, 
wykazuje silne działanie nawilżające oraz przeciwzapalne, 
a ponadto łagodzi podrażnienia. Dzięki zawartości oleju 
z awokado bardzo skutecznie wygładza skórę, a tym 
samym zapewnia uczucie jedwabistej miękkości. Olej ten, 
ceniony za wysoką zawartość witaminy E, efektywnie 
chroni skórę przed stanami zapalnymi i swędzeniem, 
pomagając w ten sposób utrzymać jej zdrową kondycję 
i piękny wygląd. Balsam ma w składzie papainę, dzięki 
której złuszcza martwe komórki naskórka, zmniejszając 
grubość warstwy rogowej, tym samym minimalizując 
ryzyko pojawiania się wrastających włosków.

250 ml
skóra
KAŻDY RODZAJ

ANTI-ROUGHNESS & INGROWN HAIR

INTENSE RECOVERY MOISTURIZER

INTENSE RECOVERY MOISTURIZER



REKOMENDOWANA
PIELĘGNACJA DOMOWA
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SIMPLE WAY TO GET PERFECT SKIN
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