
KON TAKT

LUKSUSOWE
PRODUKTY KOSM ETYCZNE



Liftingujące serum z peptydami

Skoncentrowane serum ujędrniające 
i nawilżające skórę. 
PPeptyd biomimetyczny Argireline ma 
właściwości liftingujące, a kwas hialu- 
ronowy, dzięki zdolności wiązania wody 
na powierzchni naskórka głęboko nawilża 
i odżywia skórę. Nanometale złoto 
ii platyna mają dodatkowe działanie 
przeciwzmarszczkowe i wygładzające, 
dzięki czemu cera wygląda młodo 
i promiennie. Doskonały jako baza pod 
krem.

SposóbSposób użycia: na oczyszczoną skórę 
nanieść i delikatnie wmasować opuszkami 
palców niewielką ilość serum. 

Poj. 30 ml

Płyn micelarny do demakijażu

Delikatny płyn micelarny przeznaczony do 
demakijażu twarzy oraz okolic oczu.  
Wyjątkowo skutecznie i łagodnie usuwa 
makijaż,makijaż, nadmiar sebum oraz inne zanie- 
czyszczenia z powierzchni skóry, pomagając 
utrzymać jej równowagę hydrolipidową. 
Aktywne nanocząsteczki złota stymulują 
procesy regeneracyjne i pobudzają syntezę 
kolagenu, zwiększając elastyczność 
i wyrównując koloryt skóry. Kwas 
hialuronowyhialuronowy wiąże cząsteczki wody 
tworząc ochronny film na skórze oraz 
zapewnia jej optymalny poziom nawilżenia. 
Pantenol łagodzi podrażnienia często 
towarzyszące skórze wrażliwej. 
Kompleksowe połączenie składników 
sprawia, że kosmetyk jest idealny do 
każdego rodzaju cerkażdego rodzaju cery.

Sposób użycia: nanieść płyn na skórę przy 
użyciu wacika kosmetycznego i wykonać 
demakijaż delikatnie przecierając twarz 
kolistymi ruchami. Stosować według potrzeb.

Poj. 200 ml

Liftingujący krem pod oczy

Krem przeznaczony do pielęgnacji 
delikatnejdelikatnej skóry okolic oczu. Zawiera 
pobudzające procesy regeneracyjne 
srebro i złoto oraz peptyd  biomimetyczny, 
zapobiegający powstawaniu zmarszczek 
mimicznych, o intensywnym działaniu 
liftingującym. 
ZawarteZawarte w recepturze kwas hialuronowy 
i masło shea  zwiększają nawilżenie 
i napięcie skóry oraz przywracają natu-
ralną równowagę bariery hydrolipidowej 
naskórka.

Sposób użycia: na oczyszczoną skórę 
wokół oczu nanieść i delikatnie wmasować 
opuszkami palców niewielką ilość 
kremu. Unikać kontaktu z workiem 
spojówkowym.

Poj. 15 ml

Liftingujący krem na noc

Liftingujący krem na noc z ekstraktem 
z liści paproci (Cyathea Cumingii Leaf) - 
składnika bogatego w polisacharydy 
oraz substancje napinające skórę - już 
po kilku minutach daje efekt napięcia 
ii  wygładzenia. Aktywne nanocząsteczki 
złota i srebra stymulują procesy regenera-
cyjne i pobudzają syntezę kolagenu, 
zwiększając elastyczność i wyrównując 
koloryt skóry. Głęboko nawilżający 
kwas hialuronowy pozytywnie wpływa 
na sprężystość i młody wygląd cery. 
MasłoMasło shea przywraca naturalną 
równowagę hydrolipidową naskórka, 
dodatkowo wzmagając jego nawilżenie 
i elastyczność.

Sposób użycia: na oczyszczoną skórę 
nanieść i delikatnie wmasować opuszkami 
palców niewielką ilość kremu.

             Poj. 50 ml

Liftingujący krem na dzień

Krem ze złotem i platyną przeznaczony 
do dziennej pielęgnacji twarzy. Naturalne 
oleje z jojoby, orzechów macadamia, 
arganowyarganowy oraz masło shea utrzymują 
właściwą równowagę hydrolipidową 
naskórka, a kwas hialuronowy zatrzymuje 
wodę na jego powierzchni  wygładzając 
go, uelastyczniając i dogłębnie nawilżając.  
Biomimetyczny peptyd Argireline zapobiega 
powstawaniu zmarszczek mimicznych 
ii ma działanie liftingujące, które wspo-
magane jest przez pobudzający produkcję 
kolagenu wyciąg z Wąkrotki azjatyckiej. 

Sposób użycia: na oczyszczoną skórę 
nanieść i delikatnie wmasować opuszkami 
palców niewielką ilość kremu.

Poj. 50 ml


