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PIELĘGNACJA
TWARZY

FAR-X
INNOWACYJNY LIFTING SKÓRY
PROFESSIONAL CARE

Profesjonalny produkt do użytku wyłącz-
nie w gabinecie kosmetycznym. Wysokie 
stężenie składników aktywnych mocno 
napina i liftinguje skórę. Zawarty w prepa-
racie nowej generacji neuropeptyd 3D lift 
to doskonała alternatywa dla botoksu. Do-
datkowo wzbogacony skład kwasem hialu-
ronowym doskonale nawilża skórę a kwas 
fitowy wyrównuje jej koloryt. W połącze-
niu z aktywnymi składnikami zawartymi w 
preparatach Retin Gold daje spektakularne 
efekty.

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTYD 3D 
LIFT, KWAS HIALURONOWY, KWAS FITOWY

Pojemność: 5x5ml;
Indeks: ACD0007

FAR-X
ZABIEG MOCNO LIFTINGUJĄCY

PRZEZNACZENIE

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

• każdy rodzaj skóry
• skóra starzejąca się 
• skóra z licznymi zmarszczkami
• skóra mało elastyczna 
• utracona jędrność skóry

• opóźnienie efektów starzenia się skóry
• przeciwdziałanie wiotczeniu skóry 
• poprawa elastyczności skóry
• poprawa jędrności skóry

NEUROPEPTYD 3D LIFT - neuropeptyd 3D Lift to peptyd biomimetryczny nowej generacji. To synte-
tyczny związek chemiczny działający podobnie do toksyny botulinowej. Rozluźnia napięcie mięśni 
twarzy zapobiegając powstawaniu zmarszczek mimicznych.

KWAS HIALURONOWY - kwas hialuronowy jest to organiczny związek chemiczny, a konkretnie polisa-
charyd z grupy glikozoaminoglikanów ( jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie związać 
aż 250 cząsteczek wody). Doskonale nawilża skórę, uelastycznia i ujędrnia.

KWAS FITOWY – naturalny związek organiczny, zaliczany do grupy łagodnych związków eksfoliują-
cych. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne i chelatujące, ułatwiając usuwanie z organizmu nad-
miaru metali ciężkich, dzięki czemu zapobiega generowaniu procesów wolnorodnikowych. Efektywny 
składnik w zabiegach przeciwstarzeniowych i zmniejszających przebarwienia.

50 minut

1 raz w tygodniu

3-5 zabiegów

• widoczny lifting skóry
• wygładzenie zmarszczek
• wyrównanie kolorytu skóry
• ujędrnienie i uelastycznienie naskórka
• poprawa owalu twarzy

FAR-X
INNOWACYJNY LIFTING SKÓRY
HOME USE

To wyjątkowy produkt do pielęgnacji domowej, mocno liftingujący. Po-
siada kompleks wyselekcjonowanych składników, które działają aktywnie 
podczas snu, mocno liftingując skórę.

Czas zabiegu: 10 minut
Częstotliwość zabiegów: 3 razy w tygodniu

Przebieg zabiegu:
Nałożyć niewielką ilość ampułki na czoło i mocnym ruchem wmasować 
aż do całkowitego wchłonięcia preparatu. Następnie niewielką ilość 
ampułki mocnym ruchem wmasować w jeden policzek, połowę nosa 
i brody aż do całkowitego wchłonięcia preparatu. Następnie niewielką 
ilość ampułki mocnym ruchem wmasować w drugi policzek, drugą po-
łowę nosa i brody aż do całkowitego wchłonięcia preparatu. Czynność 
powtórzyć trzy razy, zawsze zaczynając od czoła. Pozostawić do wchło-
nięcia na noc. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTYD 3D LIFT, KWAS HIALURONOWY, 
KWAS FITOWY

Pojemność: 5x5ml;
Indeks: ACD0008

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wykonać dokładny demakijaż wodą micelarną do demakijażu 

twarzy i oczu z linii PURE ICON.
2. Nałożyć Peeling enzymatyczny PURE ICON. Pozostawić na 10 

minut. Zmyć letnią wodą. Opcjonalnie zamast Peelingu enzy-
matycznego można wykonać peeling kawitacyjny.

3. Nałożyć niewielką ilość ampułki na czoło i mocnym ruchem 
wmasować aż do całkowitego wchłonięcia preparatu. Następnie 
niewielką ilość ampułki mocnym ruchem wmasować w jeden 
policzek, połowę nosa i brody aż do całkowitego wchłonięcia 
preparatu. Następnie niewielką ilość ampułki mocnym ruchem 
wmasować w drugi policzek, drugą połowę nosa i brody aż do 
całkowitego wchłonięcia preparatu. Czynność powtórzyć trzy 
razy, zawsze zaczynając od czoła. 

4. Preparat pozostawić na 15 minut. 
5. Cały czas monitorować odczucia Klienta. Uczucie ciepła, deli-

katne mrowienie lub zaczerwienienie skóry może być typową 
reakcją na działanie preparatu. W przypadku pojawienia się 
silnego zaczerwienienia, pieczenia, swędzenia i uczucia dys-
komfortu natychmiast zmyć preparat. 

6. Nałożyć na ampułkę złotą maskę ujędrniająco-rozświetlającą 
RETIN GOLD. Pozostawić na 20 minut. Zmyć letnia wodą skóry. 

7. Nałożyć na zakończenie krem wygładzająco-rozświetlający 
anti-ageing RETIN GOLD oraz krem liftingująco-rozświetlający 
pod oczy RETIN GOLD.  Pozostawić do wchłonięcia.

8. Przed wyjściem na zewnątrz zabezpieczyć skórę Regenerują-
cym kremem barierowym SPF50 Acid Tech.

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
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PIELĘGNACJA
TWARZY

ACID TECH
MASKA 
REGENERUJĄCA 

Idealna maska po zabiegach 
eksfoliacji oraz do pielęgnacji 
skóry podrażnionej zabiegami 
inwazyjnymi. Wspomaga fi-
zjologiczną regenerację skóry, 
zapewnia nawilżenie, łagodzi 
podrażnienia, uelastycznia skó-
rę, wygładza. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT ZE SMOCZEJ KRWI, 
CERAMIDY, OLEJ AWOKADO, 
OLEJ ARGANOWY, WOSK 
PSZCZELI, ALANTOINA

Pojemność: 200ml;
Indeks: ACD0005

ACID TECH
REGENERUJĄCY KREM
BARIEROWY SPF 50

Wyjątkowy krem polecany 
szczególnie po zabiegach 
eksfoliacji oraz do pielęgnacji 
skóry podrażnionej zabiegami 
inwazyjnymi. Wspomaga fi-
zjologiczną regenerację skóry 
w jej głębszych warstwach, 
odbudowuje barierę ochronną 
skóry, regeneruje i łagodzi po-
drażnienia.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ALANTOINA, D-PANTENOL, 
KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY 

Pojemność: 150ml;
Indeks: ACD0006

ACID TECH
BIOINFUZYJNE SERUM 
REGENERUJĄCE 

Serum przeznaczone szczegól-
nie dla skóry suchej i  wrażli-
wej. Polecany zwłaszcza po 
zabiegach eksfoliacji oraz do 
pielęgnacji skóry podrażnio-
nej zabiegami inwazyjnymi. 
Łagodzi podrażnienia, niwe-
luje zaczerwienienie, nawilża, 
wygładza.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
BIOMIMETYCZNE LIPIDY, 
SEPICALMTM, PREBIOTYK

Pojemność: 30ml;
Indeks: ACD0004

ACID TECH
KWAS GLIKOLOWY 50% 
+ SZIKIMOWY10% 

Kwas polecany dla skóry problema-
tycznej, trądzikowej, tłustej, z licznymi 
zaskórnikami, również dla skóry sta-
rzejącej się, z przebarwieniami, w celu 
spłycenia blizn i poprawy kolorytu skó-
ry. Złuszcza naskórek i silnie pobudza 
procesy regeneracji, oczyszcza, regulu-
je pracę gruczołów łojowych i wydzie-
lanie sebum, poprawia koloryt skóry, 
spłyca zmarszczki i blizny.

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWAS 
GLIKOLOWY 50%, KWAS 
SZIKIMOWY 10%

Pojemność: 30ml
Indeks: ACD0002

ACID TECH
KWAS 
MIGDAŁOWY 40% 

Kwas przeznaczony do każdego rodzaju 
skóry, szczególnie skóry suchej, miesza-
nej, trądzikowej, tłustej, starzejącej się, 
z  przebarwieniami, również wrażliwej. 
Oczyszcza skórę, reguluje pracę gruczo-
łów łojowych i wydzielanie sebum,  wy-
gładza drobne zmarszczki, wyrównuje 
koloryt skóry, uelastycznia. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWAS 
MIGDAŁOWY 40%

Pojemność: 30ml
Indeks: ACD0001

ACID TECH
ZŁUSZCZAJĄCY TONIK 
DO TWARZY 

Doskonały produkt przygotowujący 
skórę do zabiegów z kwasami. Polecany 
do każdego rodzaju skóry, szczególnie 
dla skóry problematycznej, nadmiernie 
suchej, mieszanej, trądzikowej, tłustej, 
z licznymi zaskórnikami, również dla 
skóry starzejącej się. Bardzo dobrze 
oczyszcza skórę, reguluje pracę gruczo-
łów łojowych i wydzielania sebum.

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWAS 
GLIKOLOWY (10%), EKSTRAKT 
Z ALOESU

Pojemność: 280ml
Indeks: ACD0000

ACID TECH
NEUTRALIZATOR

Produkt do neutralizacji wszystkich 
preparatów eksfoliujących. Neutrali-
zuje działanie kwasów, zapobiega po-
drażnieniom, koi, likwiduje nadmierne 
pieczenie, szczypanie, mrowienie, swę-
dzenie i zaczerwienienie skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWAS 
HIALURONOWY, D-PANTENOL, ALOES

Pojemność: 280ml
Indeks: ACD0003

ACID TECH
ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCO - REGENERUJĄCY

PRZEZNACZENIE

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

• każdy rodzaj skóry 
• polecany dla skóry suchej, mieszanej, trądzikowej, tłustej, starzejącej się 
• skóry z przebarwieniami
• również  skóry wrażliwej

• oczyszczenie skóry 
• wyrównanie kolorytu skóry
• regulacja wydzielania sebum
• wygładzenie zmarszczek
• pobudzenie skóry do produkcji kolagenu i elastyny 

KWAS MIGDAŁOWY - zaliczany do alfa – hydroksykwasów, dobrze tolerowany nawet przez wrażliwą skórę. 
Rozluźnia spoiwa łączące komórki warstwy rogowej naskórka, przyspiesza naturalny proces złuszczania, 
stymuluje odnowę głębiej położonych warstw. Aktywuje fibroblasty w obrębie skóry właściwej, zwiększa 
syntezę kolagenu i elastyny, ogranicza tworzenie melaniny, działa depigmentująco.

KWAS GLIKOLOWY - zaliczany do alfa – hydroksykwasów, ma zdolność stymulacji fibroblastów, które są 
odpowiedzialne za produkcję elastyny i kolagenu, wspomaga proces keratynizacji - regularne złuszczanie 
naskórka. Przyspiesza regenerację skóry, zwiększa nawilżenie skóry oraz reguluje wydzielanie sebum.

KWAS SZIKIMOWY – organiczny związek należący do grupy alfa – hydroksykwasów. Wykazuje bardzo sze-
rokie i kompleksowe działanie, usuwa martwe komórki naskórka, powoduje wzrost nawilżenia, prowadzi 
do poprawy jędrności i elastyczności, regeneruje skórę z fotouszkodzeniami i przebarwieniami posłonecz-
nymi. Jest bardzo skuteczny, a przy tym wykazuje niewielkie działanie drażniące.

60 minut

1 raz w tygodniu

5-6 zabiegów

• oczyszcza skórę, reguluje pracę gruczołów łojowych i wydzielania sebum 
• wygładza drobne zmarszczki 
• uelastycznia skórę
• rozjaśnia przebarwienia 
• spłyca zmarszczki i blizny

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wykonać dokładny demakijaż skóry.
2. Odtłuścić skórę złuszczającym tonikiem, omijając okolice oczu
3. Zabezpieczyć: miejsca gdzie doszło do przerwania ciągłości naskórka, 

okolice ust oraz zmiany barwnikowe wazeliną. Oczy Klienta zabezpie-
czyć płatkami kosmetycznymi i poprosić aby w trakcie zabiegu miał za-
mknięte oczy. Zabezpieczyć ręce rękawiczkami lateksowymi lub winy-
lowymi i nałożyć równomierną warstwę kwasu pędzelkiem. Pozostawić 
go od 2 do 8 minut w zależności od wrażliwości skóry. Cały czas moni-
torować odczucia Klienta. Uczucie ciepła, delikatne mrowienie i zaczer-
wienienie skóry jest typową reakcją na działanie kwasów. W przypadku
pojawienia się silnego zaczerwienienia, pieczenia, swędzenia i uczucia 

dyskomfortu natychmiast przerwać działanie kwasów.
4. Usunąć kwas za pomocą suchego płatka kosmetycznego.
5. Nałożyć Neutralizator
6. Zmyć letnią wodą pozostałości Neutralizatora
7. Nałożyć Bioinfuzyjne serum regenerujące i delikatne wmasować

(serum zostawiamy, nie spłukujemy)
8. Nałożyć kryjącą warstwę maski regenerującej na 20 minut. Zmyć

maskę letnią wodą.
9. Nałożyć na zakończenie Regenerujący krem barierowy i pozostawić

do wchłonięcia.
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PIELĘGNACJA
TWARZY I CIAŁA

FACE&BODY ROLLER
ZABIEG MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ Z KWASAMI

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• widoczne zmarszczki • utrata jędrności i elastyczności skóry, 
• fotostarzenie • hiperpigmentacja • nadmierna keratynizacja naskórka

KWAS MIGDAŁOWY – rozluźnia spoiwa łączące komórki warstwy rogowej naskórka, przyspiesza naturalny 
proces złuszczania, stymuluje odnowę głębiej położonych warstw. Aktywuje fibroblasty w obrębie skóry 
właściwej, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, działa depigmentująco.
KWAS SZIKIMOWY – wykazuje bardzo szerokie i kompleksowe działanie, usuwa martwe komórki naskórka, 
powoduje wzrost nawilżenia, prowadzi do poprawy jędrności i elastyczności, regeneruje skórę z fotouszko-
dzeniami i przebarwieniami posłonecznymi
KWAS FITOWY – wykazuje właściwości antyoksydacyjne i chelatujące, ułatwiając usuwanie z organizmu 
nadmiaru metali ciężkich, dzięki czemu zapobiega generowaniu procesów wolnorodnikowych

EFEKTY

• widoczna poprawa kondycji i struktury skóry, wygładzenie jej powierzchni
• zwiększenie gęstości skóry • redukcja zmarszczek, przyspieszenie odnowy skóry
• widoczne rozjaśnienie przebarwień, wyrównanie kolorytu cery
• stopniowe, głębokie oczyszczenie skóry • przywrócenie młodego i świeżego wyglądu

TRYCHO TECHNOLOGY
ZABIEG WZMACNIAJĄCY WŁOSY

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy rodzaj skóry głowy i włosów 
• polecany szczególnie do włosów osłabionych,  rzadkich, cienkich, wolno rosnących, z tendencją do wypadania

TRICHOGEN -  jest unikalnym kompleksem trichogenicznym. Składa się z wyselekcjonowanych syner-
gicznych kompleksów botanicznych, biotechnologicznych i pochodzenia syntetycznego. Poprawia 
odrastanie włosów: wzrost jest bardziej intensywny i szybszy we wszystkich obszarach głowy.  
FISION KERAVEG 18 jest innowacyjną formułą keratyny pochodzenia roślinnego. Zawiera 18 aminokwa-
sów, włączając soję, proteiny pszenicy oraz argininę, serynę i threoninę czyli 3 najważniejsze amino-
kwasy wybrane do naśladowania naturalnej keratyny - głównego budulca włosów. 
KOFEINA - naturalny ekstrakt pozyskiwany z roślin takich jak kawa, herbata czy guarana,  pobudza ciało, 
umysł i włosy. Produkty z dodatkiem kofeiny aktywują czynniki wzrostu włosów i stymuluje ich cebulki. 
Ma także dobry wpływ na kondycje samych włosów. Wzmacnia ich strukturę, wygładza, że stają się one 
łatwiejsze do ułożenia.

EFEKTY
• wyraźne wzmocnienie i intensywna regeneracja włosów osłabionych
• skuteczne zmniejszenie wypadania włosów
• pobudzenie wzrostu nowych włosów

TRYCHO TECHNOLOGY
SPECJALISTYCZNY MASKA 
WZMACNIAJĄCY WŁOSY

Maska przeznaczona do każdego ro-
dzaju skóry głowy i włosów.
Intensywnie regeneruje osłabione 
włosy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
FISION KERAVEG 18, 
D-PANTENOL, L-ARGININA

Pojemność: 250ml
Indeks: TRY0001

TRYCHO TECHNOLOGY
SPECJALISTYCZNY SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY WŁOSY 

Szampon przeznaczony do każde-
go rodzaju skóry głowy i włosów. 
Polecany szczególnie do włosów 
osłabionych,  rzadkich, cienkich, 
wolno rosnących, z tendencją do 
wypadania.

SKŁADNIKI AKTYWNE: TRICHOGEN, 
KOFEINA, EKSTRAKT ZE SKRZYPU

Pojemność: 250ml
Indeks: TRY0000

TRYCHO TECHNOLOGY
SPECJALISTYCZNY PEELING 
DO SKÓRY GŁOWY

Peeling przeznaczony do każdego ro-
dzaj skóry głowy i włosów. Dokładnie 
oczyszcza skórę głowy i przygotowu-
je do kolejnych etapów zabiegu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: LINKED 
PAPAIN, AHA CONCENTRATE OG,  
D-PANTENOL

Pojemność: 200ml
Indeks: TRY0002

TRYCHO TECHNOLOGY
SPECJALISTYCZNE AMPUŁKI WZMACNIAJĄCE DO WŁOSÓW OSŁABIONYCH I WYPADAJĄCYCH

Wyjątkowe ampułki, które można zastosować jako domowa wcierka lub zastosować przy użyciu 
mezoterapii mikroigłowej. Skutecznie zmniejszają wypadanie włosów. Pobudzają do wzrostu no-
wych włosów. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: TRICHOGEN, WITAMINA B3, BIOLIN

Pojemność: 10x5ml
Indeks: TRY0003

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Niewielką ilość peelingu nanieść na skórę głowy, delikatnie wmasować 

przez 3-5 minut a następnie spłukać. 
2. Niewielką ilość szamponu nanieść na mokre włosy, wmasować do mo-

mentu pojawienia się piany, a następnie spłukać.  Po umyciu rekomen-
dujemy użycie specjalistycznej maski wzmacniającej włosy.

3. Niewielką ilość maski nanieść na umyte specjalistycznym szamponem 
wzmacniającym włosy i skórę głowy, delikatnie wmasować a następnie 
spłukać.

4. Zawartość ampułki nanieść na skórę głowy i wykonać masaż. Ampułki
można również zastosować przy użyciu mezoterapii mikroigłowej. 

5. Wysuszyć.

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wykonać demakijaż skóry. Osuszyć skórę.
2. Przed rozpoczęciem zabiegu zabezpieczyć dłonie rękawiczkami 

ochronnymi.
3. Powierzchnię skóry objętą zabiegiem zdezynfekować preparatem

dezynfekującym i odtłuszczającym. Rozpocząć mikronakłuwanie
skóry za pomocą rollera lud dermapena, zgodnie z technikami pra-
cy - proponowana długości igieł od 0,3 do 0,5mm, w zależności od
rodzaju i kondycji skóry.

4. Podstawowa technika pracy z rollerem lub dermapenem: mikronakłu-
wanie rozpocząć od czoła, następnie rolować policzki, nos, brodę, szy-
ję i dekolt. Jedną ręką napiąć skórę i rolować ją w czterech kierunkach 
– pionowo, poziomo, ukośnie w prawo i lewo, dostosowując siłę naci-
sku do indywidualnych odczuć Klienta. Każdy ruch powtórzyć 4 razy.

5. Cały czas obserwować reakcję skóry. Podczas zabiegu może pojawić 
się obrzęk i zaczerwienienie, które w zależności od indywidualnej 
wrażliwości i rodzaju skóry, może utrzymywać się do kilku godzin.

6. Po zakończeniu mikronakłuwania zdezynfekować skórę preparatem 
bezalkoholowym. Na skórze objętej zabiegiem rozprowadzić prepa-
rat. Uważać by nie dostał się on do oczu. Cały czas obserwować reak-
cje skóry, w razie potrzeby kilkakrotnie zmyć wodą. Po nałożeniu na 
skórę koncentratu może pojawić się uczucie szczypania i mrowienia, 
którego intensywność i długość trwania zależy od indywidualnej 
wrażliwości i rodzaju skóry. Pozostawić do wchłonięcia.

7. Po całkowitym wchłonięciu się produktu, na skórę objętą zabiegiem 
nałożyć Maskę regenerującą z linii ACID TECH. Pozostawić na 20-30 
minut. W przypadku skóry silnie zaczerwienionej nadmiar maski de-
likatnie usunąć suchym kompresem, a pozostałość delikatnie wmaso-
wać w skórę.

8. Na zakończenie na skórę objętą zabiegiem zaaplikować regenerujący 
krem barierowy z filtrem SPF50.

FACE&BODY ROLLER 

To preparat, który w jednej procedurze zabiegowej  łączy dwie wysoce skuteczne techniki stymulacji 
skóry – mezoterapię mikroigłową i eksfoliację kwasami. Połączenie działania mikronakłuć i kwasu po-
woduje powstawanie mikrourazów, które pobudzają skórę do dwóch procesów – eksfoliacji i regenera-
cji. W efekcie dochodzi do odbudowy naskórka, w skórze właściwej powstają nowe włókna kolageno-
wei elastynowe oraz następuje spłycenie zmarszczek i bruzd. Produkt do zastosowania w:
• mezoterapii mikroigłowej za pomocą dermapena
• mezoterapii mikroigłowej za pomocą rollera
• do bezpośredniego nakładania na skórę, bez specjalistycznych urządzeń

Pojemność: 5x5ml;
Indeks: ROL0001

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW



1110

PIELĘGNACJA
TWARZY

PURE ICON
KREMOWY PEELING 
DROBNOZIARNISTY

Profesjonalny preparat o deli-
katnej kremowej konsystencji 
zawierający drobinki peelingu-
jące, które masują i dokładnie 
usuwają martwe komórki na-
skórka. Skutecznie oczyszcza 
pory i wygładza powierzchnię 
skóry. Pobudza mikrocyrkula-
cję, dzięki czemu przygotowu-
je ją do przyjęcia składników 
aktywnych z kolejno apliko-
wanych preparatów. Po użyciu 
peelingu skóra nabiera zdro-
wego kolorytu, staje się mięk-
ka i gładka. Peeling polecany 
do cery normalnej, tłustej, mie-
szanej, ze skłonnością do wy-
stępowania zaskórników. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KRYSZTAŁ GÓRSKI, OLEJ 
MIGDAŁOWY, PANTENOL

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: KRY1006

PURE ICON
DEMAKIJAŻ I OCZYSZCZANIE

• każdy rodzaj skóry 
• polecany dla skóry suchej, mieszanej, trądzikowej, tłustej, starzejącej się
• skóry z przebarwieniami
• również  skóry wrażliwej

ALANTOINA - nawilża przesuszoną skórę i koi. Ma działanie regeneracyjne (zmniejsza liczne zaczerwienienia, 
łagodzi pieczenie, pobudza produkcję komórek) oraz przeciwzapalne

KWAS HIALURONOWY  – mukopolisacharyd naturalnie występujący w naszej skórze, który dzięki małej wiel-
kości cząsteczek jest w stanie penetrować stratum corneum. Wiąże wodę i zatrzymuje ją w głębszych war-
stwach skóry, wypełnia zmarszczki i poprawia jędrność. 

KOLAGEN I ELASTYNA – dwa najważniejsze białka, będące składnikami skóry i odpowiadające za jej odpo-
wiednie nawilżenie, elastyczność i jędrność. 

20 minut

codziennie

• napięcie i ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry 
• zmniejszenie widoczności zmarszczek
• zredukowanie objawów zmęczenia i stresu, rozświetlenie i rozjaśnienie skóry 
• przywrócenie młodzieńczego blasku  i wypoczętego wyglądu

PRZEZNACZENIE

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

EFEKTY

PURE ICON 
MIKRODERMABRAZJA 
W KREMIE

Mikropeeling emulsyjny umoż-
liwiający indywidualne dopaso-
wanie intensywności eksfoliacji 
i łatwe usunięcie preparatu. 
Idealny do każdego typu cery, 
polecany szczególnie do skóry z 
wyraźnymi oznakami starzenia, 
wymagającej odnowy i wygła-
dzenia. Skutecznie usuwa mar-
twe komórki naskórka, niweluje 
szorstkość skóry, wygładza drob-
ne linie i zmarszczki, przywra-
cając skórze gładki i promienny 
wygląd. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MIKROCZĄSTECZKI 
EKSFOLIUJĄCE, BOTANICZNY 
KOMPLEKS EKSTRAKTÓW 
Z ALG MORSKICH, PANTENOL,
ALANTOINA.

Pojemność: 200ml; 
INDEKS: PRO7037

PURE ICON 
PEELING ENZYMATYCZNY

Wyjątkowo łagodny pre-
parat oparty na eksfoliacji 
enzymatycznej. Przezna-
czony do każdego rodzaju 
cery, a w szczególności cery 
suchej, naczynkowej, wraż-
liwej, trądzikowej, ze sta-
nami ropnymi i zapalnymi. 
Delikatnie, a zarazem sku-
tecznie eliminuje martwe 
komórki naskórka, pozosta-
wiając skórę jasną, gładką 
i odświeżoną, bez efektu 
ściągnięcia. Pobudza mikro-
cyrkulację i przygotowuje 
skórę do przyjęcia skład-
ników aktywnych z kolejno 
aplikowanych preparatów. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
PAPAINA, EKSTRAKT 
Z KASZTANOWCA, INULINA. 

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: PRO1108

PURE ICON 
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL-MASKA
Z AKTYWNYM WĘGLEM 2w1

To preparat dokładnie oczysz-
czający skórę z makijażu i za-
nieczyszczeń, redukcjący nie-
doskonałości, zmniejszający 
widoczność porów, odświeża-
jący i poprawiający kondycję 
skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
WĘGIEL AKTYWNY, TRZY 
GLINKI MINERALNE – BIAŁA, 
ZIELONA, GHASSOUL, WODA 
OCZAROWA.  

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: PRO7042

PURE ICON 
DWUFAZOWY PŁYN DO 
DEMAKIJAŻU OCZU I UST

Specjalistyczny dwufazowy 
preparat polecany do dema-
kijażu oczu i ust, skutecznie 
usuwa również wodood-
porny makijaż. Formuła nie 
wysusza i nie podrażnia de-
likatnej skóry wokół oczu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: OLEJ 
CANOLA, KRYSZTAŁ GÓRSKI. 

Pojemność: 250 ml; 
INDEKS: KRY1004

PURE ICON
MLECZKO DO DEMAKIJAŻU

Profesjonalny preparat w po-
staci lekkiej emulsji przezna-
czony do usuwania makijażu 
i zanieczyszczeń. Dzięki de-
likatnej formule i zawartości 
składników nawilżających nie 
powoduje wysuszenia naskór-
ka, działa jednocześnie pielę-
gnująco i łagodząco.  Polecany 
każdego rodzaju cery, szcze-
gólnie suchej i odwodnionej.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z ALG, KRYSZTAŁ 
GÓRSKI.  

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: KRY1001

PURE ICON 
MULTIFUNKCYJNY ŻEL MICELARNY 
DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU

Preparat dokładnie i skuteczne oczyszcza, a zara-
zem łagodnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia 
bez naruszenia naturalnej równowagi hydrolipi-
dowej skóry, nawilża, pozostawia uczucia odświe-
żenia, wygładzenia, ukojenia i komfortu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: WODA KOKOSOWA, 
EKSTRAKT Z ALG MORSKICH, KWAS HIALURONOWY, 
PANTENOL, ALANTOINA.

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PRO7041

PURE ICON
TONIK NAWILŻAJĄCY 
DO TWARZY

Delikatny, bezalkoholowy tonik pielęgnacyjny poleca-
ny do cery normalnej, suchej i odwodnionej. Pomaga 
utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i przywraca 
skórze optymalne pH. Dzięki zawartości ekstraktu z alg 
dodaje jej witalności. Niweluje nieprzyjemne uczucie 
ściągnięcia i doskonale odświeża. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT Z ALG, KRYSZTAŁ 
GÓRSKI, WODA OCZAROWA, PANTENOL.  

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: KRY1002

PURE ICON
TONIK ŁAGODZĄCY DO TWARZY

Wyjątkowo delikatny tonik przeznaczony do pielęgna-
cji cery naczynkowej, wrażliwej, skłonnej do podraż-
nień i zaczerwienień. Odświeża i przywraca optymalne 
pH, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, przynosi 
ukojenie wrażliwej cerze. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: SEPICALM™VG, 
HYDROMANIL™, PRO – SMOOTH COMPLEX.  

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PRO7000

PURE ICON
WODA MICELARNA DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU

Produkt polecany do każdego rodzaju cery, w szcze-
gólności cery wrażliwej i naczynkowej. Efekty sto-
sowania preparatu: idealne oczyszczenie skóry 
z makijażu, nadmiaru sebum i innych zanie-
czyszczeń, nawilżenie, złagodzenie podrażnień.

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT Z LILII WODNEJ, 
EKSTRAKT Z MYDLNICY, EKSTRAKT Z ALOESU. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: KRY1005

• dokładne oczyszczenie skóry 
• regulacja wydzielania sebum
• odświeżenie i stonizowanie skóry
• przywrócenie otymalnego ph skóry
• odpowienie nawilżenie skóry

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY RETIN GOLD 

ZŁOTA MASKA UJĘDRNIAJĄCO 
– ROZŚWIETLAJĄCA

Złota maska dająca natych-
miastowy, wyraźny i widoczny 
efekt poprawy stanu skóry. Na-
pina, ujędrnia, wygładza i rege-
neruje skórę. Skutecznie redu-
kuje objawy zmęczenia i stresu, 
rozświetla skórę, poprawia jej 
koloryt i przedłuża trwałość 
makijażu. Idealnie sprawdza się 
przed wielkim wyjściem. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KOLOIDALNE ZŁOTO, 
RETINOL, AKTYWNY 
POLIMER 
LIFTINGUJĄCY.

Pojemność: 200ml; 
INDEKS: PRO7034

RETIN GOLD 
KREM WYGŁADZAJĄCO - 
ROZŚWIETLAJĄCY 
ANTI – AGEING 

Wyjątkowy preparat spra-
wiający, że skóra wygląda na 
promienną już od momentu 
aplikacji. Gwarantuje subtelne 
rozświetlenie, przywrócenie 
skórze blasku i młodzieńczego 
wyglądu, a ponadto wygładze-
nie, nawilżenie, poprawienie 
jędrności, elastyczności i gęsto-
ści. Idealny dla każdego rodzaju 
skóry dojrzałej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KOLOIDALNE ZŁOTO, RETINOL, 
HYDROXYPROLISILANE CN®. 

Pojemność: 150ml; 
INDEKS: PRO7035

RETIN GOLD 
BIOAKTYWNY ZŁOTY 
KONCENTRAT NAPINAJĄCY 

Bioaktywny preparat polecany 
do stosowania w przypadku 
skóry dojrzałej, który w kom-
pleksowy sposób poprawia ar-
chitekturę włókien sprężystych 
skóry, zwiększając jej właściwo-
ści biomechaniczne – jędrność, 
elastyczność i gęstość. Gwaran-
tuje natychmiastowe rozświe-
tlenie i przywrócenie skórze 
młodzieńczego wyglądu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KOLOIDALNE ZŁOTO, RETINOL, 
HYDROXYPROLISILANE CN®, 
PHYTORENEWAL COMPLEX.

Pojemność: 30ml; 
INDEKS: PRO7033

RETIN GOLD
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO - ROZŚWIETLAJĄCY

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem zmyć dokładnie oczy i usta. Skórę twa-

rzy, szyi i dekoltu oczyścić mleczkiem. Stonizować skórę. 
2. Mikrodermabrazję w kremie nanieść na oczyszczoną, suchą lub 

zwilżoną skórę, jeśli jest ona wrażliwa i pożądany jest mniej-
szy efekt tarcia. Delikatnie masować okrężnymi ruchami nie 
dłużej niż pół minuty w jednym miejscu. Jeśli chcemy uzyskać 
delikatniejszy efekt i większy komfort podczas masażu, dłonie 
delikatnie zwilżyć wodą. 

3. Po wykonaniu peelingu starannie zmyć preparat za pomocą 
wilgotnych, ciepłych kompresów i stonizować skórę.

4. Otworzyć Dermokapsułkę ujędrniającą 100% retinol* prze-
kręcając lub przecinając w miejscu zwężenia, a następnie deli-
katnie rozprowadzić zawartość na oczyszczonej skórze twarzy, 
szyi i dekoltu, omijając okolice oczu. Wykonać krótki masaż do 
całkowitego wchłonięcia. 

5. Następnie na skórę twarzy, szyi, dekoltu, okolice oczu i ust 

nałożyć 10 kropli Bioaktywnego złotego koncentratu napina-
jącego. 

6. Koncentrat zaaplikować lekko przyciskając dłonie do skóry – 
zaczynać od policzków, kolejno czoło i broda, następnie szyja 
i dekolt. Po dokładnym rozprowadzeniu preparatu, delikatnie 
wmasować go w skórę, a na zakończenie wykonać serię punk-
towych ucisków wokół oczu i ust. 

7. Na skórze objętej zabiegiem rozprowadzić warstwę Złotej ma-
ski ujędrniająco - rozświetlającej, omijając okolice oczu. Po-
zostawić na 20 minut, a następnie zmyć za pomocą ciepłych, 
wilgotnych kompresów. 

8. Na zakończenie zabiegu na okolice oczu zaaplikować Liftingu-
jąco – rozświetlający krem pod oczy. Preparat można również 
nałożyć na górną powiekę. Na twarz, szyję i dekolt nanieść nie-
wielką ilość Kremu wygładzająco – rozświetlającego i delikat-
nie wmasować w skórę.

RETIN GOLD 
LIFTINGUJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY 
KREM POD OCZY 

Bogaty w składniki atywne krem 
polecany do pielęgnacji dojrza-
łej skóry wokół oczu.  Optycznie 
koryguje oznaki starzenia, na-
tychmiast redukuje widoczność 
zmarszczek i oznak zmęczenia, 
rozjaśnia skórę wokół oczu, przy-
wracając jej promienny i mło-
dzieńczy blask. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KOLOIDALNE ZŁOTO, AKTYWNY 
LIPOAMINOKWAS, AGE BLURRING 
COMPLEX.   

Pojemność: 50ml; 
INDEKS: PRO7036

RETIN GOLD
DERMOKAPSUŁKI UJĘDRNIAJĄ-
CE 100% RETINOL

Dermokapsułki zawierające reti-
nol i ceramidy, podane w pojedyn-
czych dozach, przeznaczone do 
aplikacji na twarz, szyję i dekolt. 
Polecane do stosowania w przy-
padku skóry dojrzałej, z wyraźny-
mi oznakami starzenia, wymaga-
jącej rozświetlenia i ujędrnienia. 
Zawartość dermokapsułki ma 
przyjemną, jedwabistą konsysten-
cję, która bardzo łatwo rozprowa-
dza się na skórze. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
RETINOL, CERAMIDY. 

Pojemność: 15 szt;
INDEKS: PRO7032

• każdy rodzaj skóry z wyraźnymi oznakami starzenia, zmęczenia 
• skóra wymagająca rozświetlenia
• utrata jędrności skóry 

• pobudzenie skóry do produkcji kolagenu i elastyny 
• wzmocnienie struktur podporowych 
• aktywowanie funkcji witalnych i rewitalizacja skóry 
• poprawienie mikrorzeźby naskórka i kolorytu cery

KOLOIDALNE ZŁOTO - mikroskopijne cząsteczki złota, które pobudzają mechanizmy odpowiedzialne za 
rewitalizację skóry. Stymulują syntezę kolagenu, wzmacniają struktury podporowe skóry, poprawiając 
jej właściwości biomechaniczne.

RETINOL - forma witaminy A charakteryzująca się wysoką skutecznością przeciwstarzeniową. 
Stymuluje proces odnowy skóry, pobudza syntezę fibryliny i kolagenu typu I, II i IV, przyczynia się do 
wygładzenia zmarszczek oraz poprawy jędrności i napięcia skóry. 

HYDROXYPROLISILANE CN® - połączenie hydroksyproliny i krzemu, które silnie regenerują, pobudzają 
syntezę fibroblastów, odnowę i cytostymulację komórek skóry, w rezultacie prowadząc do jej 
wygładzenia i poprawy elastyczności. 

AKTYWNY POLIMER LIFTINGUJĄCY - wielkocząsteczkowy polimer poprawiający architekturę włókien 
sprężystych oraz zmniejszający skutki działania siły ciężkości na skórę, poprzez jej odpowiednie 
napięcie i ujędrnienie.

AGE BLURRING COMPLEX - kompleks specjalnie dobranych, krystalicznych cząsteczek, które wypełniają 
wszelkie nierówności skóry, rozpraszają promieniowanie świetlne, sprawiając, że zmarszczki i inne 
niedoskonałości skóry pojawiające się wraz z wiekiem stają się mniej widoczne.

60 minut

1 raz w tygodniu

4 zabiegi

• napięcie i ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry 
• zmniejszenie widoczności zmarszczek 
• zredukowanie objawów zmęczenia i stresu, rozświetlenie i rozjaśnienie skóry 
• przywrócenie młodzieńczego blasku i wypoczętego wyglądu

PRZEZNACZENIE

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY
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PIELĘGNACJA
TWARZY

SKIN GENIC
GENOAKTYWNY ZABIEG NAPRAWCZO - ODMŁADZAJĄCY

• każdy rodzaj skóry
• zmniejszenie oznak epigenetycznego starzenia
• skóra wymagająca regeneracji
• skóra uszkodzona przez działanie czynników zewnętrznych

• pobudzenie syntezy i regeneracji białek strukturalnych 
• poprawienie integralności naskórka 
• poprawienie kondycji matrycy pozakomórkowej 
• stymulowanie mechanizmów obronnych skóry
• przyspieszenie 3 etapowego procesu odnowy skóry
• aktywowanie “genów młodości” 
• przedłużenie cyklu życia komórek skóry

DNA SMART BOOSTER- składnik ujędrniający otrzymywany z daktyla chińskiego i jujuby. Wpływa 
na ekspresję genów odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry - m.in. kolagen IV, kola-
gen VII, enzym metaloproteinaza 9.

SKIN DRONES - drony kosmetyczne - precyzyjne inteligentne nośniki dostarczające składniki 
aktywne do głębszych warstw skóry i pobudzające komórki do efektywnego działania.

COCOONH OCCULUSIVE COMPLEX - połaczenie składników tworzących warstwę okluzyjną na 
skórze, która podnosi temperaturę skóry, zwiększa krążenie krwi i przepływ limfy, zwiększając 
tym samym absorpcję i działanie składników aktywnych.

DURAQUENCHTM IQ - zaawansowany kompleks nawilżający tworzący podwójna warstwę 
struktualną aby zregenerować i wzmocnić naturalną barierę i zapewnić długotrwałe nawilżenie 
utrzymujące sie do 72 godzin.

50 - 60 minut

1 raz w tygodniu

5 - 6 zabiegów

• poprawianie jędrności, elastyczności i sprężystości skóry 
• wygładzenie mikro wypukłości naskórka 
• nawilżenie 
• poprawienie kolorytu cery

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem zmyć dokładnie oczy i usta. Skórę twarzy,

szyi i dekoltu oczyścić mleczkiem. Stonizować skórę.
2. Nałożyć cienką warstwę Peelingu enzymatycznego, pozosta-

wić na 10-15 minut, a następnie zmyć wilgotnym kompresem.
Opcjonalnie zamiast Peelingu enzymatycznego można wykonać
peeling kawitacyjny. Stonizować skórę.

3. Na skórę objętą zabiegiem - twarz, szyję i dekolt - nanieść rów-
nomiernią, grubszą, kryjącą warstwę Genoaktywnej maski na-
prawczej, omijająć okolice oczu.

4. Pozostawić maskę na około 3 minuty i wytworzyć okluzję 
Piankową maską aktywującą COCOON MASK, co jest niezbęd-

Innowacyjny preparat nowej generacji zainspirowany odkryciami epige-
netyki, którego działanie wzmacnia mechanizmy, biorące udział 
w regulacji procesów naprawczych zachodzących w skórze. Kremo-
żelowa formuła wzbogacona o specjalne nośniki składników aktywnych 
dostarcza je bezpośrednio do komórek skóry przedłużając ich młodość

Potrójne działanie
OBRONNE - stymuluje mechanizmy obronne skóry przed czynnikami 
stresogennymi i środowiskowymi, pomagając zachować jej młody 
i zdrowy wygląd. Chroni przed niewidocznymi uszkodzeniami wy-
wołanymi chronicznym mikrostresem.
UJĘDRNIAJĄCE - poprawia integralność naskórka oraz kondycję matry-
cy pozakomórkowej, a tym samym pozytywnie wpływa na biomecha-
niczne właściwości skóry.
STYMULUJĄCE - pobudza funkcjonowanie komórek epidermy, zapew-
niając efekt gładkiej, elastycznej i miękkiej skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: DNA SMART BOOSTER, SKIN DRONES, 
HYDROMATRIX 3D

Pojemność: 50 ml; INDEKS: SKG0003

SKIN GENIC
KOMÓRKOWY KREM 
PRZECIWSTARZENIOWY

SKIN GENIC
GENOAKTYWNY KREM 
STYMULUJĄCY

Zaawansowany preparat nowej generacji zainspirowany epigenetyką. 
Formuła kremu zmieniającego się w olejek, połączona z zaawansowa-
nymi składnikami, aktywuje nocną regenerację, stymulując skórę do 
przeciwdziałania zaburzeniom wywołanym procesem starzenia i po-
zwala na dłużej zachować młody wygląd skóry.

Potrójne działanie
STYMULUJĄCE - pobudza syntezę i regenerację białek struktualnych 
macierzy międzykomórkowej.
PRZYSPIESZAJĄCE ODNOWĘ - wspomaga naturalny, 3 etapowy proces 
odnowy skóry poddanej stresogennemu działaniu czynników środowi-
ska i procesom starzenia - lifting, ujedrnianie i regenerację.
SPOWALNIAJĄCE STARZENIE SIĘ SKÓRY - aktywuje “geny młodości”, 
które przedłużają życie komórek skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: DNA SMART BOOSTER, SKIN DRONES,
DURAQUENCHTMIQ

Pojemność: 50 ml; INDEKS: SKG1002

ne w celu uzyskania optymalnych efektów zabiegu.
5. Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie Piankowej maski 

aktywującej, zabezpieczyć oczy płatkami kosmetycznymi, 
zaaplikować kryjącą, równomierną warstwę maski piankowej.
Delikatnie rozsmarować maskę szpatułką, omijając okolice oczu,
otwory nosowe i usta. Pozostawić na 15 minut.

6. Piankową maskę usunąć najpierw szpatułką, a następnie zmyć
za pomocą ciepłego, wilgotnego kompresu. Stonizować i osu-
szyć skórę.

7. Na zakończenie zabiegu wmasować Genoaktywny krem odmła-
dzający.

SKIN GENIC
GENOAKTYWNA MASKA 
NAPRAWCZA

Specjalistyczny preparat bę-
dący połączeniem aktywnego 
koncentratu i maski, stanowiący 
bazę, która dzięki zastosowa-
niu okluzyjnej maski kokono-
wej wnika w głębsze warstwy 
naskórka i stymuluje komórki 
skóry do odnowy, przyspie-
sza regenerację i chroni przed 
zmianami  wywołanymi epige-
netycznym starzeniem

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
DNA SMART BOOSTER, 
SKINDRONES, HYDRO 3D

Pojemność: 200ml; 
Indeks: SKG0000

COCOON MASK
PIANKOWA MASKA 
AKTYWUJĄCA

Produkt do użytku wyłącznie w ga-
binecie kosmetycznym, służący do 
wytworzenia okluzji i potęgowa-
nia absorbcji składników aktyw-
nych z preparatów aplikowanych 
pod piankową maskę, poprzez 
podniesienie temperatury na po-
wierzchni skóry oraz pobudzenie 
krążenia krwi i przepływu limfy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KWAS HALIURONOWY, 
COCOON OCCLUSIVE COMPLEX

Pojemność: 180ml;
Indeks: SKG0001

SKIN GENIC
GENOAKTYWNY KREM 
ODMŁADZAJĄCY

Krem o wyjątkowej  konsystencji 
zmieniającej się w trakcie aplikacji 
w jedwabisty, szybko wchłaniają-
cy się olejek. Polecany do każdego 
rodzaju skóry w celu zmniejszenia 
oznak epigenetycznego starzenia. 
Skutecznie pobudza odnowę ko-
mórkową, przyspiesza regenerację 
epidermy i wygładza mikro wypu-
kłości naskórka, przedłużając tym 
samym młodość skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
DNA SMART BOOSTER, 
SKINDRONES, DURAQUENCHTMIQ

Pojemność: 150ml;  
Indeks: SKG0002

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

PRZEZNACZENIE

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
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PIELĘGNACJA
OKOLIC OCZU

EYE CONTOUR
DERMOODBUDOWUJĄCY ZABIEG NA OKOLICE OCZU

EYE CONTOUR
TRÓJAKTYWNY DERMOWYGŁADZAJĄCY KREM POD OCZY

Intensywnie dermowygładzający, trójaktywny krem pod oczy redukuje zmarszczki mimiczne 
i skutecznie opóźnia pojawienie się oznak starzenia. Specjalnie wyselekcjonowane składniki aktywne 
wnikają w głąb skóry, by wygładzić, zredukować zmarszczki i przywrócić efekt wypoczętego 
i promiennego spojrzenia.

Potrójne działanie:
WYGŁADZAJĄCE – stymuluje produkcję włókien kolagenowych i elastynowych, zapewnia skórze spek-
takularne wygładzenie i odczuwalnie zwiększoną jędrność. 
PRZECIWZMARSZCZKOWE – zmniejsza długość i głębokość zmarszczek pod okiem, na górnej powiece 
oraz kurzych łapek. Przeciwdziała powstawaniu pięciu rodzajów zmarszczek wokół oczu (statycznych, 
mimicznych, grawitacyjnych, liniowych, posłonecznych).  
REDUKUJĄCE – zmniejsza widoczność cieni pod oczami i niweluje opuchnięcia spowodowane zmę-
czeniem i odwodnieniem skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: USIECIOWANY KWAS HIALURONOWY, IDEALIFT™, EYELISS™.

Pojemność: 30 ml; 
INDEKS: EYE0000

IDEAL PROTECT
MASKA REGENERUJĄCO - ŁAGODZĄCA

Profesjonalny preparat polecany do skóry po-
drażnionej, szczególnie po zabiegach narusza-
jących barierę naskórkową – z użyciem derma 
rollera na twarz i okolice oczu, kwasów, mikro-
dermabrazji, zabiegach laserowych, jako ochro-
na przed negatywnymi odczuciami pozabiego-
wymi. Maska przynosi natychmiastowe ukojenie 
i złagodzenie podrażnień, redukuje zaczerwie-
nienia skóry, przyspiesza  regenerację, i przy-
wraca właściwy poziom nawilżenia. Poprawia 
elastyczność, wygładza, zmniejsza dyskomfort 
związany z uczuciem „ściągnięcia” skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: SEPICALM™VG, 
BETA-GLUCAN, COMFORT REPAIR SYSTEM. 

Pojemność : 200 ml; 
INDEKS: IDP0000

IDEAL PROTECT
REGENERUJĄCY KREM BARIEROWY SPF50+

Specjalistyczny preparat regenerująco - ochronny 
idealnie odpowiada na potrzeby każdego typu cery, 
zabezpieczając skórę przed promieniowaniem sło-
necznym i łagodząc podrażnienia. Tworzy delikatny 
film regenerujący i chroniący skórę przed działa-
niem słońca. Polecany do codziennej pielęgnacji 
skóry narażonej na działanie promieniowaniem UV, 
a także po zabiegach kosmetycznych naruszających 
barierę naskórkową lub innych zabiegach wymaga-
jących fotoprotekcji. 
Krem o działaniu: ochronnym i regenerującym.

SKŁADNIKI AKTYWNE: UV FILTERS 50+, 
SEPICALM™VG, NIACYNAMID. 

Pojemość:  50 ml; 
INDEKS: IDP0001

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• każdy rodzaj cery ze zmarszczkami mimicznymi i oznakami starzenia

HYALCARE®FILLER – mikrosfery usieciowanego kwasu hialuronowego, które skutecznie wygładzają i wypełniają 
zmarszczki od wewnątrz, zapewniając ich szybkie spłycenie oraz intensywne nawilżenie skóry.
IDEALIFT™ - lipodipeptyd stymulujący syntezę włókien podporowych skóry – kolagenu i elastyny, przeciwdziała 
wiotczeniu i zwiększa odporność na działanie siły grawitacji. 
EYELISS™ - połączenie trzech aktywnych molekuł, które poprawiają przepływ limfy, skutecznie redukują wor-
ki i cienie pod oczami spowodowane zmęczeniem lub innymi czynnikami fizjologicznymi. 

EFEKTY
• skuteczne zredukowanie worków i cieni pod oczami
• zmniejszenie widoczności zmarszczek
• natychmiastowe i intensywne nawilżenie
• usunięcie objawów zmęczenia i  poprawienie wyglądu skóry okolicy oczu

IDEAL PROTECT
OCHRONA I REGENERACJA SKÓRY PO ZABIEGACH

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra podrażniona, szczególnie po zabiegach naruszających barierę naskórkową – z użyciem derma rollera na 
twarz i okolice oczu, kwasów, mikrodermabrazji, zabiegach laserowych, jako ochrona przed negatywnymi 
odczuciami pozabiegowymi

UV FILTERS 50+ – innowacyjne połączenie filtrów pochłaniających i odbijających promienie UV, zapew-
nia bardzo wysoką ochronę (SPF50+) przed uszkodzeniami i oparzeniami skóry wywołanymi promienio-
waniem słonecznym. 
SEPICALM™VG – lipoaminokwas połączony z ekstraktem z lilii wodnej zapewnia kompleksową regenera-
cję skóry, doskonale łagodzi i koi podrażnienia, przywraca równowagę i naturalne właściwości barierowe 
naskórka.  
NIACYNAMID – zmniejsza negatywny wpływ czynników środowiskowych prowadzących do przyspiesze-
nia procesu starzenia się skóry.

EFEKTY

• ochrona przeciwsłoneczna,
• natychmiastowe ukojenie i złagodzenie podrażnień,
• redukcja zaczerwienienia skóry, przyspieszenie regeneracji,
• przywrócenie właściwego poziomu nawilżenia, poprawienie elastyczności, wygładzenie

PIELĘGNACJA
TWARZY
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PIELĘGNACJA
TWARZY

ANTI A.G.E.
ZABIEG KORYGUJĄCY OZNAKI STARZENIA SIĘ SKÓRY 
I ZAPOBIEGAJĄCY ICH POWSTAWANIU

• każdy rodzaj cery ze zmianami związanymi z glikopochodnym starzeniem się skóry - utrata 
jędrności i elastyczności,  zmarszczki, żółty odcień skóry 

• zabieg polecany od 25 roku życia. Przy braku widocznych oznak starzenia się skóry 
• zapobiegawczo dla zachowania zdrowego i młodego wyglądu.

• opóźnienie efektów starzenia się skóry spowodowanych glikopochodnym starzeniem się skóry,
• zmniejszenie ilości akumulowanych zaawansowanych   produktów glikacji (A.G.E.) oraz degradacji

GAG-ów

WITAMINA PP – amid kwasu nikotynowego, posiada silne właściwości antyoksydacyjne, popra-
wia funkcjonowanie bariery hydrolipidowej naskórka. Wykazuje silne działanie antyglikacyjne 
– hamuje utlenianie protein skóry – kolagenu i elastyny, a co za tym idzie przeciwdziała sztywnieniu
włókien podporowych i zmianie właściwości biomechanicznych skóry. Przeciwdziała zażółceniu i ziemistemu 
kolorytowi cery pojawiającemu się z wiekiem. 

AKTYWATOR KOLAGENU I ELASTYNY – związek powstały poprzez syntezę aminokwasu naturalnie występują-
cego w kolagenie i elastynie z krzemem. Pobudza syntezę fibroblastów, wpływa na uporządkowanie włókien 
kolagenowych, wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe, poprawia jędrność i elastyczność skóry. 

IDEALIFT™ – lipopeptyd, stymuluje syntezę elastyny, wspiera prawidłową i funkcjonalną architekturę włókien 
sprężystych przez pobudzanie najważniejszych elementów zawartych w strukturze tkankowej. Wykazuje silne 
działanie na strukturę tkanki sprężystej, pomaga w zwalczaniu obwisłości, korygując kontur twarzy.

FITORETINOL – stymuluje produkcję oksydazy lizynowej i tym samym poprawia stan naskórka. Indukuje pro-
ces ekspresji kolagenu I, zwiększa elastyczność i pozwala zachować na dłużej zdrowy i młody wygląd skóry.

GLIKOZAMINOGLIKANY – mukopolisacharydy poprawiające stopień nawilżenia skóry i zwiększające przepusz-
czalność bariery naskórkowej i stopień penetracji składników aktywnych w głąb skóry. 

40-50 minut

1 raz w tygodniu

5-6 zabiegów 

• opóźnienie efektów starzenia się skóry spowodowanych glikopochodnym starzeniem się skóry,
• zmniejszenie ilości akumulowanych zaawansowanych produktów glikacji (A.G.E.) oraz degradacji GAG-ów
• Wygładzenie i ujędrnienie skóry, poprawienie elastyczności i sprężystości,
• zredukowanie drobnych linii i zmarszczek, przywrócenie skórze zdrowego kolorytu i młodszego wyglądu 
• Regularne wykonywanie zabiegu pozwala skutecznie zminimalizować i opóźnić skutki upływającego czasu,

pozwalając przedłużyć młodość skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem zmyć dokładnie oczy i usta. Skórę twarzy, 

szyi i dekoltu oczyścić mleczkiem. Stoniozwać skórę. 
2. Nanieść na skórę peeling drobnoziarnisty i delikatnie masować. 

Skórę zmyć ciepłym, wilgotnym kompresem. Opcjonalnie w przy-
padku skóry wrażliwej, naczynkowej zastosować Peeling enzy-
matyczny lub peeling kawitacyjny.  

3. Na skórę objętą zabiegiem nanieść aktywator przenikania, delikatnie 
wmasować i pozostawić do wchłonięcia na około 5 minut. 

4. Następnie nałożyć na skórę równomierną warstwą bioaktywnego 
koncentratu, pozostawić do wchłonięcia. Dla wzmocnienia dzia-
łania preparat można wprowadzić za pomocą mezoterapii bezi-
głowej lub sonoforezy. 

5. Przygotowanie i aplikacja maski: 
- bazę maski połączyć w miseczce z  aktywatorem - bąbel- 
kowanie maski jest naturalną reakcją podczas łączenia się dwóch faz;
- powstałą piankę nałożyć  równomierną warstwą na skórę, 
omijając okolice oczu; 
- maskę pozostawić na skórze na 20 minut. Podczas działania 
maski może być odczuwalne uczucie mrowienia i chłodzenia; 
- usunąć maskę szpatułką, a ewentualne pozostałości 
zmyć wilgotnym kompresem. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu wmasować peptydowy krem 
deglikacyjny. 

ANTI A.G.E.
KREM PRZEDŁUŻAJĄCY 
MŁODOŚĆ SKÓRY

Zaawansowany krem na dzień, dzięki skoncentrowanej formie 
składników aktywnych zapewnia wielokierunkowe działanie. 
Intensywnie chroni przed glikopochodnym starzeniem się skóry 
i minimalizuje oznaki upływającego czasu.

Potrójne działanie:
PRZECIWSTARZENIOWE – spowalnia procesy tworzenia się A.G.E., przeciw-
działa degradacji włókien kolagenu i elastyny, poprawia wygląd i minimali-
zuje oznaki wewnętrznego starzenia się skóry. 
WYGŁADZAJĄCE – intensywnie wygładza skórę, widocznie reduku-
je długość i głębokość pierwszych zmarszczek.
NAWILŻAJĄCE – gwarantuje wielopoziomowe, inteligentne na-
wilżenie skóry utrzymujące się do 72 godzin, ogranicza utratę 
wody ze skóry w różnych temperaturach i wilgotności.

SKŁADNIKI AKTYWNE: ANTI A.G.E. COMPLEX, IDEALIFT™,  
DURAQUENCH™IQ.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: ANG1001

ANTI A.G.E.
FIBRONAPRAWCZE SERUM 
W KREMIE DO TWARZY 
I POD OCZY

Inteligentna formuła, która w trakcie aplikacji zmienia się  
z bogatego kremu w jedwabiste, szybko wchłaniające się  
serum. Pozwala na precyzyjne zwalczanie najbardziej widocznych 
oznak starzenia glikopochodnego i przedłużenia młodości skóry.

Potrójne działanie:
NAPRAWCZE – przyspiesza regenerację i przebudowę włókien 
strukturalnych skóry, zwiększa właściwości biochemiczne i odwra-
ca procesy starzenia glikopochodnego.
STYMULUJĄCE –  pobudza syntezę włókien podporowych skóry, 
a tym samym poprawia jej jędrność, elastyczność i gęstość.  
PRZECIWZMARSZCZKOWE – efektywnie wygładza i spłyca 
zmarszczki, redukuje drobne linie oraz zapobiega ich ponownemu 
powstawaniu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: ANTI A.G.E. COMPLEX, FITORETINOL,  
GLIKOZAMINOGLIKANY.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: ANG0002

PRZEZNACZENIE

DZIAŁANIE ZABIEGU

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

ANTI A.G.E. 
PEPTYDOWY KREM 
DEGLIKACYJNY

Kompleksowy krem polecany dla 
cery ze zmianami związanymi z 
procesami starzenia się skóry. 
Skutecznie opóźnia skutki glika-
cji, pobudza procesy odbudowy 
i tworzenia się włókien podporo-
wych skóry, wygładza i ujędrnia 
oraz redukuje zmarszczki. Chroni 
przed starzeniem glikopochod-
nym i pomaga przedłużyć mło-
dość skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
WITAMINA PP, IDEALIFT™, 
FILTRY UV.  

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: ANG0001

ANTI A.G.E. 
ANTYGLIKACYJNY ZESTAW PRZECIWSTARZENIOWY 

• AKTYWATOR PRZENIKANIA
baza pod aktywne preparaty, której zadaniem jest zwiększenie przepuszczalności bariery na-
skórkowej, wzmocnienie przenikania i działania kolejno aplikowanych preparatów oraz zwięk-
szenie ich aktywności. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: GLIKOZAMINOGLIKANY, KWAS HIALURONOWY.BIOAKTYWNY 

• KONCENTRAT ANTYGLIKACYJNY
skoncentrowany, aktywny preparat opóźniający efekty starzenia się skóry spowodo-
wane procesami glikacji, pobudzenie odbudowy i tworzenia się włókien podporowych, 
zwiększenie jędrności i elastyczności, zlikwidowanie zażółcenia skóra. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: WITAMINA PP, IDEALIFT™, EKSTRAKT Z ACAI.  

Pojemność: 10 x 5 ml;  
INDEKS: ANG0000
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PIELĘGNACJA
TWARZY

ANTI POLLUTION
MASKA 
DOTLENIAJĄCA

Maska o silnym działaniu do-
tleniającym, stymulującym 
regeneracje uszkodzonych ko-
mórek i dezaktywującym wol-
ne rodniki. Wycisza podrażnie-
nia i zmniejsza nadwrażliwości 
skóry. Doskonale nawilża, 
przywraca zdrowy i promienny 
wyglądu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
PRONALEN BIO - PROTECT, 
NIACINAMID, 
OLIGOPHYCOCORAIL®.  

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: APO0002

ANTI POLLUTION 
ZESTAW 
DOTLENIAJĄCO - DETOKSYKUJĄCY

Koncentrat i baza o intensywnym działaniu dotleniającym, 
regenerującym, aktywującym naturalne funkcje witaminy 
D, dezaktywującym wolne rodniki, pobudzającym wielo-
poziomową restrukturyzację skóry, zmniejszającym nega-
tywny wpływ zanieczyszczenia miejskiego na skórę. Baza, 
dodana do ampułki z koncentratem aktywuje zawarte w 
niej składniki, uwalniając je z hydrożelowej matrycy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: PRONALEN BIO - PROTECT, 
NIACINAMID, ACTI VITAMIN-D, OXYGEN BOOSTER. 

Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: APO0000

ANTI POLLUTION
ZABIEG DOTLENIAJĄCO - DETOKSYKUJĄCY

• każdy rodzaj cery ze szczególnym uwzględnieniem skóry niedotlenionej, szarej i zmęczonej 
• polecany dla osób żyjących w zanieczyszczonym środowisku, narażonych na stres, 

promieniowanie UV, a także palących papierosy

PRONALEN BIO - PROTECT – kompleks ekstraktów roślinnych chroniących skórę przed uszkodze-
niami wywołanymi przez toksyczne substancje (takie jak  metale ciężkie, gazy) i promieniowa-
niem UV. Hamuje lipo peroksydację i przeciwdziała formowaniu wolnych rodników. 

ACTI VITAMIN D – działa w sposób analogiczny do witaminy D, aktywuje jej naturalne funkcje 
immunologiczne, przyspiesza regenerację funkcji barierowych i reguluje proces prawidłowej 
gospodarki wodno-lipidowej.

DNA REPAIR SYSTEM – biofunkcyjny ekstrakt oparty na nukleotydach rewitalizujących i sty-
mulujących syntezę protein, m.in. filagryny i kolagenu. Chroni komórkowe DNA przed fotosta-
rzeniem i stresem oksydacyjnym wywołanym przez promieniowanie UV oraz zwiększa mecha-
nizmy obronne skóry. 

NIACYNAMID – witamina B3, reguluje procesy odnowy naskórka, widocznie poprawia strukturę 
i koloryt skóry. Stymuluje syntezę AQP3, kwasu hialuronowego i kolagenu. Działa antyoksyda-
cyjnie i immunostymulująco. 

ENERGISOME™Q10 – wspomaga detoksykację skóry, dostarcza komórkom energii potrzebnej 
do regeneracji i przeciwdziała ich uszkodzeniom, poprzez zwalczanie negatywnych skutków 
działania wolnych rodników. Opóźnia efekty starzenia i przyspiesza biologiczną odnowę skóry. 

45-60 minut

1 raz w tygodniu.

jednorazowo lub w serii 5-6 zabiegów 

• dotlenienie, przywrócenie funkcji receptora witaminy D
• nawilżenie i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej skóry, dezaktywacja wolnych rodników
• pobudzenie wielopoziomowej restrukturyzacji skóry
• zniwelowanie efektów działania stresu i zmęczenia, zmniejszenie widoczności zmarszczek
• zabezpieczenie skóry przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych
• przywrócenie zdrowego i promiennego wyglądu 

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wodą micelarną oczyścić dokładnie skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Stonizować skórę Tonikiem łagodzącym. 
2. Nałożyć cienką warstwę Peelingu enzymatycznego. Pozostawić na

10 – 15 minut. Zmyć preparat wilgotnymi kompresami. Opcjonal-
nie zamiast peelingu enzymatycznego można wykonać peeling
kawitacyjny.

3. Stonizować i osuszyć skórę.
4. Przygotować Koncentrat dotleniająco - detoksykujący. W tym celu

zdjąć kapsel zabezpieczający z ampułki, do zawartego w ampułce
żelu dodać za pomocą zakraplacza 2-3 ml Aktywatora (wizualnie
do poziomu załamania ampułki). Zamknąć ampułkę i przytrzymu-

jąc zamknięcie kilkakrotnie wstrząsnąć, do momentu całkowitego po-
łączenia się obu preparatów. Koncentrat nałożyć na oczyszczoną skórę 
twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasować Koncentrat lub wprowa-
dzić za pomocą jonoforezy, mezoterapii bezigłowej lub tlenowej. W 
przypadku zastosowania urządzeń, aby zachować odpowiedni poślizg 
nałożyć na skórę żel do ultradźwięków. 

5. Cienką warstwę maski pozostawić na 15 -20 minut do wchłonięcia,
ewentualny nadmiar, zmyć za pomocą ciepłych wilgotnych kompre-
sów. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu nałożyć Krem aktywnie dotleniający SPF15.

ANTI POLLUTION
KREM AKTYWNIE 
DOTLENIAJĄCY
NA DZIEŃ

Kompleksowy krem o intensywnym działaniu do-
tleniającym wykorzystujący najnowsze odkrycia 
w kosmetologii. Idealnie odpowiada na potrzeby 
każdego typu cery, ze szczególnym uwzględ-
nienie skóry niedotlenionej, szarej i zmęczonej, 
narażonej na zanieczyszczenia środowiska i pro-
mieniowanie UV.

Potrójne działanie:
DOTLENIAJĄCE – stymuluje krążenie i transport 
tlenu w komórkach skóry, zwiększając tym sa-
mym ich witalność. 
OCHRONNE – aktywuje  naturalny potencjał 
ochronny skóry i  przywraca prawidłowe mecha-
nizmy odnowy komórkowej. Zabezpiecza skórę 
przed niekorzystnym wpływem promieniowania 
UV i zanieczyszczeniami powietrza.
PRZECIWSTARZENIOWE - zmniejsza widoczne 
skutki upływu czasu i niekorzystnego działania 
środowiska na skórę. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: PRONALEN BIO - PROTECT, 
ACTI VITAMIN-D, DNA REPAIR SYSTEM. 

Pojemność: 50 ml; INDEKS: APO0004

ANTI  POLLUTION
REWITALIZUJĄCO – 
ODŚWIEŻAJĄCY 
ROLL - ON 
POD OCZY

Zaawansowany krem dostosowany do funkcjo-
nowania skóry   w cyklu nocnym aby odtwarzać 
efekty regenerującego snu i sprawić by cera 
była wypoczęta i promienna. Idealnie odpo-
wiada na potrzeby każdego typu cery, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem skóry niedotlenionej, 
szarej i zmęczonej, narażonej na zanieczysz-
czenia środowiska i promieniowanie UV.

Potrójne działanie:
ANTYOKSYDACYJNE – wielokierunkowo walczy 
z utlenianiem – kontroluje powstawanie wol-
nych rodników, zapewnia komórkom energię 
niezbędną do zapobiegania uszkodzeniom oraz 
odbudowy wewnątrzkomórkowej. 
REGENERUJĄCE – zmniejsza skutki niekorzyst-
nego wpływu środowiska na skórę, aktywuje ko-
mórki skóry i pobudza jej autoregenerację. 
ANTYSTRESOWE – niweluje efekty działania stre-
su i zmęczenia. Relaksuje skórę i sprawia, że cera 
wygląda na wypoczętą jak po 8 godzinach snu.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: PRONALEN BIO - 
PROTECT, NIACINAMID, ENERGISOME™Q10. 

Pojemność: 50 ml; INDEKS: APO0006

ANTI POLLUTION
KREM AKTYWNIE 
DOTLENIAJĄCY SPF15

Kompleksowy krem o intensyw-
nym działaniu dotleniającym 
wykorzystujący najnowsze od-
krycia w kosmetologii. Idealnie 
odpowiada na potrzeby każde-
go typu cery, ze szczególnym 
uwzględnieniem skóry niedo-
tlenionej, szarej i zmęczonej, 
narażonej na zanieczyszczenia 
środowiska i promieniowanie 
UV. Dotlenienie, przywraca funk-
cje receptora witaminy D, nawil-
ża i wzmacnia naturalną barierę 
ochronną skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
PRONALEN BIO - PROTECT, ACTI 
VITAMIN-D ,DNA REPAIR SYSTEM. 

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: APO0003

ANTI POLLUTION
ANTYOKSYDACYJNY 
KREM  REGENERUJĄCY
NA NOC

Wyspecjalizowany preparat przywracają-
cy idealny wygląd skóry wokół oczu i dający 
natychmiastowe uczucie odświeżenia. Spe-
cjalny aplikator w postaci kulki doskonale 
sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu cery, 
w przypadku cieni i opuchnięć pod oczami.  
Preparat polecany dla osób żyjących w zanie-
czyszczonym środowisku, narażonych na stres, 
promieniowanie UV, a także palących papierosy.

Potrójne działanie:
REDUKUJĄCE - niweluje opuchnięcia i cienie 
pod oczami, chłodzi i odświeża, przynosząc ulgę 
zmęczonym oczom. 
REGENERUJĄCE - zmniejsza skutki niekorzyst-
nego wpływu środowiska na skórę, pobudza 
jej autoregenerację. Relaksuje skórę, redukuje 
efekty działania stresu i zmęczenia. 
WYGŁADZAJĄCE - spłyca widoczne linie, 
zmarszczki i kurze łapki, odbudowuje i wygładza 
strukturę skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: PRONALEN BIO - 
PROTECT, DNA REPAIR SYSTEM, KOFEINA.

Pojemność: 15 ml; INDEKS: APO0005

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

HYDRA QUEST
MASKA NAWILŻAJĄCO 
– UJĘDRNIAJĄCA

Długotrwale i skutecznie dzia-
łające składniki nawilżające w 
postaci aksamitnej maski. Pre-
parat błyskawicznie przywraca 
skórze odpowiedni poziom na-
wilżenia, wygładza ją, poprawia 
jędrność i elastyczność. Sprawia, 
że skóra odzyskuje zdrowy ko-
loryt i piękny, młody wygląd. 
Maska przeznaczona do pielę-
gnacji cery suchej i odwodnionej,  
po nadmiernym korzystaniu 
z kąpieli  słonecznych, działa-
niu suchego, ciepłego powietrza  
(klimatyzacja, ogrzewanie).

SKŁADNIKI AKTYWNE: HYALURON 
INTENSE SYSTEM, NISKOCZĄ-
STECZKOWY USIECIOWANY KWAS 
HIALURONOWY, AQP 8 BOOSTER, 
EKSTRAKT Z ALG KORALOWYCH.  

Pojemność : 200 ml; 
INDEKS: UKR1004

HYDRA QUEST
ZABIEG NAWILŻAJĄCY O DZIAŁANIU ANTI - AGING

• każdy rodzaj skóry 
• skóra odwodniona
• przesuszona słońcem lub opalaniem w solarium 
• wymagająca intensywnego nawilżenia 
• zmęczona i niedotleniona 

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy i usta.

Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Mleczkiem do demakijażu.
Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 minut. Na-
stępnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, stonizować i osu-
szyć skórę. 

3. Wykonać masaż przy użyciu Nawilżająco - ujędrniającego kremu
do masażu twarzy. Pozostałość kremu usunąć i stonizować skórę. 

4. Aktywny koncentrat nawilżający równomiernie rozprowadzić na
twarzy, szyi i dekolcie. Preparat wmasować manualnie lub wpro-
wadzić za pomocą ultradźwięków. 

5. Przygotować Maskę nawilżająco-ujędrniającą. Pozostawić na 15-
20 minut do wchłonięcia, ewntualny nadmiar zmyć za pomocą
ciepłych, wilgotnych kompresów. Stonizować i osuszyć skórę.

6. Na zakończenie zabiegu nanieść na skórę Krem intensywnie nawil-
żający. 

HYDRA QUEST
WIELOPOZIOMOWY KREM 
NAWILŻAJĄCY

Zaawansowany preparat będący połączeniem aktywnych składników 
nawilżających z przełomową technologią stymulacji akwaporyn 
w skórze. Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery wymaga-
jącej nawilżenia, suchej, odwodnionej, również skóry dojrzałej. 
Potrójne działanie:
NAWILŻAJĄCE – zapewnia kompleksowe, potrójne działanie na 3 po-
ziomach, poprzez dostarczanie nawilżenia w głąb skóry, wiązanie 
wody w naskórku oraz zapobieganie jej utracie. 
WYGŁADZAJĄCE – wyraźnie poprawia jędrność i elastyczność skóry, 
wygładza drobne linie i zmarszczki, opóźnia naturalne procesy starze-
nia się skory. 
ODBUDOWUJĄCE – przywraca skórze prawidłową barierę ochronną, 
utrzymując optymalne nawilżenie skóry. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP 8 BOOSTER, 
MATRIX MOIST 3D.  

Pojemność: 50 ml; INDEKS: UKR1005

Zaawansowany preparat działający jak intensywny zastrzyk z długotrwałym efek-
tem nawilżającym i przeciwstarzeniowym, łączący składniki nawilżające z przeło-
mową technologią stymulacji akwaporyn w skórze. Polecany do pielęgnacji każ-
dego rodzaju cery wymagającej nawilżenia, suchej, odwodnionej, po nadmiernej 
ekspozycji na promieniowanie słoneczne, wystawionej na szkodliwe działanie kli-
matyzacji, również skóry dojrzałej. 
Potrójne działanie:
INTENSYWNE NAWILŻENIE – zapewnia natychmiastowe, wielopoziomowe nawilże-
nie nawet w najgłębszych warstwach skóry utrzymujące się nawet do 72 godzin, 
poprzez poprawę stopnia nawodnienia i regulację procesu keratynizacji naskórka. 
STYMULUJĄCE –  pobudza naturalny system nawilżenia skóry, zarówno w głębszych 
jej warstwach, jak i na jej powierzchni, hamując procesy starzenia się skóry. 
WYGŁADZAJĄCE – w widoczny sposób poprawia jędrność i elastyczność skóry, wy-
gładza drobne linie i zmarszczki. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: HYALURON INTENSE SYSTEM, IQ MOISTURE COM-
PLEX, AQP 8 BOOSTER.  
Pojemność: 30 ml; INDEKS: UKR1006

HYDRA QUEST
NAWILŻAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCY 
KREM DO MASAŻU TWARZY

Preparat do masażu twarzy, szyi, 
dekoltu, zapewniający doskonały 
poślizg, polecany do każdego ro-
dzaju cery, w szczególności cery su-
chej i odwodnionej. Zawarte w nim 
składniki odżywiają, nawilżają 
skórę. Dodatkowo poprawiają jej  
jędrność i elastyczność. Zapew-
niają skórze poprawę jej wyglą-
du i kondycji.

SKŁADNIKI AKTYWNE: OLEJ 
MIGDAŁOWY, KOLAGEN, 
HYDROMANIL™. 

Pojemność: 280 ml; 
INDEKS: UKR1000

HYDRA QUEST 
SERUM GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCE 

HYDRA QUEST
KREM INTENSYWNIE 
NAWILŻAJĄCY

Krem pielęgnacyjny o delikat-
nej formule, przeznaczony do 
pielęgnacji cery suchej i odwod-
nionej. Synergiczne połączenie 
innowacyjnych, inteligentnych 
składników aktywnych radykal-
nie i długotrwale zwiększających  
nawilżenie skóry, zapewniają-
cych jej jędrność i witalność. Od-
żywia i wygładza naskórek. Ide-
alnie sprawdza się pod makijaż.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
AQP 8 BOOSTER , 
OLIGOPHYCOCORAIL®, 
HYDROMANIL™. 

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: UKR1003

PRZEZNACZENIE

HYALURON INTENSE SYSTEM – specjalnie wyselekcjonowana mieszanina różnej wielkości cząsteczek  kwasu 
hialuronowego zapewniającego wielopoziomowe działanie nawilżające i ujędrniające skórę. 

NISKOCZĄSTECZKOWY KWAS HIALURONOWY  – mukopolisacharyd naturalnie występujący w naszej skórze, 
który dzięki małej wielkości cząsteczek jest w stanie penetrować stratum corneum. Wiąże wodę i zatrzymuje 
ją w głębszych warstwach skóry, wypełnia zmarszczki i poprawia jędrność. 

AQP 8 BOOSTER – zwiększa ilość akwaporyn. Stymuluje syntezę kolagenu, a co za tym idzie wygładza 
i ujędrnia skórę oraz spłyca zmarszczki. 

HYDROMANIL™ – specjalnie wyselekcjonowana trójwymiarowa koloidalna matryca polisacharydowa z drze-
wa tara, bogata w oligosacharydy. Dzięki stopniowemu uwalnianiu składników aktywnych, długotrwale do-
starcza skórze odpowiedniej dawki nawilżenia i zabezpiecza ją przed utratą wody.

KOLAGEN I ELASTYNA – dwa najważniejsze białka, będące składnikami skóry i odpowiadające za jej odpo-
wiednie nawilżenie, elastyczność i jędrność. 

OLIGOPHYCOCORAIL – ekstrakt z czerwonej algi koralowej aktywuje komórki skóry, reguluje katalizę enzy-
matyczną, działa energizująco. Przywraca witalność i zdrowy wygląd. 

60 minut

4–6 zabiegów 

• natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry
• poprawa jędrności i elastyczności
• wygładzenie zmarszczek, zdrowy koloryt i odmłodzony wygląd skóry

1 raz w tygodniu.

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

HYDRA QUEST 
AKTYWNY KONCENTRAT NAWILŻAJĄCY

Skoncentrowany preparat będący synergicznym połączeniem innowacyjnych, inteli-
gentnych składników aktywnych radykalnie i długotrwale zwiększających nawilżenie 
skóry, zapewniających jej jędrność i witalność. Polecany do cery suchej, odwodnionej, 
przesuszonej słońcem, działaniem suchego, ciepłego powietrza (klimatyzacja, ogrze-
wanie). Preparat można wprowadzać za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bez-
igłowej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP 8 BOOSTER, HYDROMANIL™. 

Pojemność: 10 x 5 ml; 
INDEKS: PRO7002

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

NEURO LIFT+
EMULSJA LIFTINGUJĄCA SPF15

Profesjonalny preparat o delikatnej, 
lekkiej formule, polecany intensywnej 
pielęgnacji każdego rodzaju cery doj-
rzałej, z wyraźnie zaznaczonym spad-
kiem gęstości, widocznie zarysowaną 
linią zmarszczek, a także utratą jędrno-
ści i elastyczności. Połączenie zaawan-
sowanych technologicznie składników 
aktywnych gwarantuje wielopozio-
mowe wygładzenie skóry. Skutecznie 
wzmacnia struktury podporowe skóry, 
stymuluje produkcję kolagenu i chroni 
przed jego degradacją. Wypełnia za-
marszczki, hamuje procesy ich powsta-
wania i pogłębiania się.

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE, 
LIFTING 4D, HYALURON INTENSE 
SYSTEM, HYDROXYPROLISILANECN®. 

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: NEU0003

NEUROLIFT
ZABIEG DERMO - LIFTINGUJĄCY

• każdy rodzaj skóry dojrzałej, z wyraźnie zaznaczonymi objawami spadku gęstości, utratą jędrności 
i napięcia, widocznymi zmarszczkami mimicznymi i grawitacyjnymi, 

• jako uzupełnienie i podtrzymanie efektów zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

NEUROPEPTIDE – neuroaktywny peptyd nowej generacji ograniczający skurcz mięśni prowadzący do po-
wstawania zmarszczek mimicznych. 

LIFTING 4D – specjalna, unikalna trójwymiarowa siateczka dająca natychmiastowy, widoczny i odczuwalny 
efekt liftingu. Poprzez wzmocnienie struktur podporowych na każdym poziomie skóry, działa ekspresowo 
dając zauważalną poprawę owalu twarzy, napięcia i naprężenia skóry.

HYALURON FILLER – mikrosfery usieciowanego kwasu hialuronowego niezwykle skutecznie wypełniają linie 
i zmarszczki zaledwie w ciągu godziny, zapewniając ich spłycenie, a także długotrwałe i głębokie nawilżenie. 

BOTANIC CELLULAR COMPLEX – kompleks roślinnych komórek macierzystych będących naturalnym stymu-
latorem wzrostu komórkowego. Pobudza produkcję kolagenu i elastyny, chroni przed ich degradacją i wspo-
maga odnowę. 

HYDROXYPROLISILANE CN® – składnik uzyskiwany poprzez połączenie krzemu z hydroksyproliną (amino-
kwasem występującym w kolagenie i elastynie). Silnie regeneruje skórę, wpływa na odnowę 
i cytostymulację komórek, pobudza syntezę fibroblastów i wyraźnie wygładza strukturę skóry. 

TGF β-BOOSTER – opatentowany tripeptyd spowalniający procesy starzenia się skóry. Aktywuje TGF – do pro-
dukcji kolagenu, a dodatkowo chroni przed jego degradacją. 

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy i usta. 

Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Mleczkiem do demakijażu.
Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 minut. Na-
stępnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, stonizować i osu-
szyć skórę. 

3. Wmasować w skórę Aktywny koncentrat dermo liftingujący, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie występują zmarszczki 
mimiczne lub wprowadzić za pomocą ultradźwięków.

4. Na zakończenie zabiegu nanieść na skórę Emulsję liftingującą
Spf 15

NEURO LIFT+
EMULSJA LIFTINGUJĄCA 
SPF15

Profesjonalny preparat o delikatnej, lekkiej 
formule, polecany intensywnej pielęgnacji 
każdego rodzaju cery dojrzałej, z wyraźnie 
zaznaczonym spadkiem gęstości, widocznie 
zarysowaną linią zmarszczek, a także utratą 
jędrności i elastyczności. Połączenie zaawan-
sowanych technologicznie składników ak-
tywnych gwarantuje wielopoziomowe wygła-
dzenie skóry. Skutecznie wzmacnia struktury 
podporowe skóry, stymuluje produkcję kola-
genu i chroni przed jego degradacją. Wypełnia 
zamarszczki, hamuje procesy ich powstawania 
i pogłębiania się. 

Potrójne działanie: 
PRZECIWZMARSZCZKOWE – wypełnienie li-
nii zmarszczek, redukcja głębokości zmarsz-
czek mimicznych spowodowanych skurcza-
mi mięśni twarzy, zahamowanie procesów  
ich powstawania i pogłębiania się.
ODBUDOWUJĄCE – stymulacja naturalnych 
mechanizmów aktywujących produkcję kola-
genu i odbudowa struktury skóry;
REGENERUJĄCE - odbudowanie struktur pod-
porowych skóry poprzez aktywację produkcji 
kolagenu i elastyny, a tym samym poprawę 
jędrności i elastyczności.

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE, 
LIFTING 4D, HYALURON INTENSE SYSTEM, 
HYDROXYPROLISILANE CN®

Pojemność: 50 ml;  INDEKS: NEU1003

NEURO LIFT+
REDUKTOR 
ZMARSZCZEK 
MIMICZNYCH  
POD OCZY 
I WOKÓŁ UST

Specjalistyczna, nocna kuracja przeciwzmarszcz-
kowa o silnym działaniu regenerującym, prze-
znaczona do intensywnej pielęgnacji skóry 
dojrzałej, z zaznaczonymi objawami spadku 
gęstości, widocznie zarysowaną linią zmarsz-
czek, a także utratą jędrności i napięcia.  
Wykorzystuje rozwiązania zainspirowane do-
świadczeniami z zakresu medycyny estetycznej 
i stanowi unikalne połączenie zaawansowanych 
technologicznie składników aktywnych najnow-
szej generacji o szerokim i udowodnionym spek-
trum działania. 

Potrójne działanie: 
PRZECIWZMARSZCZKOWE – wypełnienie li-
nii zmarszczek, redukcja głębokości zmarsz-
czek mimicznych spowodowanych skurcza-
mi mięśni twarzy, zahamowanie procesów  
ich powstawania i pogłębiania się.
NAPINAJĄCE – widoczne napięcie i ujędrnienie 
skóry;
REGENERUJĄCE - odbudowanie struktur pod-
porowych skóry poprzez aktywację produkcji 
kolagenu i elastyny, a tym samym poprawę 
jędrności i elastyczności.

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE,  LIFTING 
4D, HYALURON INTENSE SYSTEM, PHYTOSTERO-
LE COMPLEX.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: NEU0004

NEURO LIFT+ 
AKTYWNY KONCENTRAT DERMO LIFTINGUJĄCY

Skoncentrowany, aktywny preparat liftingujący polecany do pielęgnacji każdego 
rodzaju skóry dojrzałej, z utratą jędrności i elastyczności, zmarszczkami mimicz-
nymi. Dzięki kombinacji zaawansowanych składników aktywnych widocznie po-
prawia wygląd i kondycję skóry. Przywraca jej gęstość i jędrność, poprawia owal 
twarzy, redukuje i spłyca zmarszczki. Preparat można wprowadzać za pomocą 
ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE, BOTANIC CELLULAR COMPLEX,  
HYDROXYPROLISILANE CN®, HYALURON FILLER, CYTOKINES+.  

Pojemność: 10 x 5 ml; 
INDEKS: NEU000

NEURO LIFT+
PRZECIWZMARSZCZKOWY 
KREM REGENERUJĄCY

Skoncentrowany, błyskawicznie działają-
cy preparat redukujący zmarszczki mimicz-
ne, przeznaczony do intensywnej pielę-
gnacji skóry z zaznaczonymi objawami 
starzenia mimetycznego. Wykorzystuje 
rozwiązania zainspirowane doświadczenia-
mi z zakresu medycyny estetycznej oraz  
stanowi unikalne połączenie zaawansowanych 
technologicznie składników aktywnych naj-
nowszej generacji o szerokim i udowodnionym 
spektrum działania.

Potrójne działanie:
WYPEŁNIENIE – radykalnie i natychmiastowo 
zmniejsza widoczność linii zmarszczek, a jed-
nocześnie pozwala zachować naturalną mimikę 
twarzy. Skutecznie hamuje proces ich powsta-
wania i pogłębiania się;
ODBUDOWA – stymulacja naturalnych mecha-
nizmów aktywujących produkcję kolagenu 
i odbudowa struktury skóry;
OCHRONA – aktywna ochrona delikatnych włó-
kien podporowych skóry przed ich degradacją.

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE, TGF 
β-BOOSTER, HYALURON FILLER.

Pojemność: 30 ml; INDEKS: NEU0005

60 minut

1 raz w tygodniu.

6 zabiegów 

• natychmiastowy efekt liftingu, spłycenie zmarszczek, nawilżenie i zregenerowanie skóry
• wyraźne poprawienie jędrności i elastyczności, poprawienie wyglądu i kondycji skóry
• wygładzenie i wypełnienie zmarszczek,
• zredukowanie skurczu mięśni, a co za tym idzie zahamowanie procesów powstawania i pogłębiania się 

zmarszczek mimicznych 
• poprawienie owalu twarzy 

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

REVOLU C WHITE
ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA

• każdy rodzaj skóry z przebarwieniami różnego pochodzenia: związanymi z procesami starzenia
posłonecznymi, potrądzikowymi, hormonalnymi 

• cera szara, o niejednolitym kolorycie, skóra palacza
• jako zabieg wspomagający wybielające zabiegi dermatologiczne (Cosmelan,  laseroterapia)

WITAMINA C – skutecznie rozjaśnia przebarwienia, rozświetla skórę i poprawia koloryt skóry. 

SEPICALM™VG – lipoaminokwas połączony z ekstraktem z lilii wodnej, zmniejsza przebarwienia skóry wywo-
łane słońcem, stanami zapalnymi i trądzikiem, działa kojąco i łagodząco, chroni DNA komórki przed wpływem 
promieniowania słonecznego.

WHITENING CELLULAR COMPLEX – aktywny kompleks ekstraktów z lukrecji, mącznicy lekarskiej, cytryny 
i morwy, o działaniu rozjaśniającym, przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. 

MELASLOW™ – ekstrakt z mandarynki japońskiej, który rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia i plamy starcze. 

SEPIWHITE™MSH – związek organiczny będący mieszaniną aminokwasów, witamin, ekstraktu 
z aloesu, żeń-szenia i rozmarynu. Zapobiega syntezie melaniny skutecznie zwalczając przebarwienia. 

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy i usta.

Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić mleczkiem do demakijażu. Sto-
nizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, przed przystąpieniem do właściwej
części zabiegu, proponujemy wykonać mikrodermabrazję skóry
twarzy, która idealnie przygotuje ją do dalszych etapów zabiegu.
Opcjonalnie wykonać Peeling enzymatyczny. Nałożyć na skórę
cienką warstwę preparatu i pozostawić na 10 – 15 minut. Następnie
zmyć wilgotnym kompresem, stonizować i osuszyć. 

3. Aktywny koncentrat rozjaśniający nałożyć na oczyszczoną skórę ob-

jętą zabiegiem i wmasować. Dla wzmocnienia efektu wprowadzić 
koncentrat za pomocą ultradźwięków. 

4. W szklanej miseczce połączyć bazę maski z aktywatorem, mieszać
do momentu aż maska będzie spójna i jednolita. Nałożyć na skórę 
objętą zabiegiem, omijając okolicę oczu. Pozostawić na około 15
minut. Nadmiar maski usunąć za pomocą szpatułki, dokładnie zmyć
skórę ciepłym, wilgotnym kompresem. Stonizować i osuszyć skórę. 

5. Na zakończenie zabiegu delikatnym ruchem wmasować Regeneru-
jący krem barierowy SPF50+.

REVOLU C WHITE
KREM REDUKUJĄCY PRZEBARWIENIA SPF30
NA DZIEŃ

Specjalistyczny krem na dzień o wielokierun-
kowym, zróżnicowanym i kompleksowym dzia-
łaniu, przeznaczony do pielęgnacji skóry szarej, 
z widocznymi przebarwieniami, nierównym ko-
lorytem oraz skłonnej do powstawania zmian 
barwnikowych.

Potrójne działanie:
ROZJAŚNIAJĄCE - stopniowo rozjaśnia istnieją-
ce przebarwienia posłoneczne, potrądzikowe, 
hormonalne i starcze, wyrównuje koloryt cery. 
ROZŚWIETLAJĄCE - przywraca skórze naturalny 
blask, jednolity  i świeży wygląd. 
OCHRONNE - podnosi odporność skóry na 
nowe zmiany barwnikowe.  Zawiera filtry UV, 
dzięki czemu chroni skórę przed niekorzyst-
nym działaniem promieniowania słonecznego, 
a co za tym idzie fotostarzeniem.

SKŁADNIKI AKTYWNE: WITAMINA C, SEPIWHI-
TE™MSH, WHITENING CELLULAR COMPLEX.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: WHI1004

REVOLU C WHITE
NOCNA KURACJA 
Z WITAMINĄ C

Aktywny krem na noc o kompleksowym dzia-
łaniu i skoncentrowanej sile. Polecany do 
regeneracji skóry szarej, z widocznymi prze-
barwieniami, nierównym kolorytem oraz po-
datnej na powstawanie zmian barwnikowych.

Potrójne działanie:
ROZJAŚNIAJĄCE - rozjaśnia istniejące przebar-
wienia. Hamuje aktywność  tyrozynazy, a co 
za tym idzie wyrównuje koloryt cery i pod-
nosi odporność skóry na nowe zmiany barw-
nikowe. 
ODNOWA KOMÓRKOWA - stymuluje procesy 
odbudowy i regeneracji skóry. 
RESTRUKTURYZUJĄCE - reguluje proces kera-
tynizacji naskórka, zapewnia jego stopniową 
i kontrolowaną eksfoliację.

SKŁADNIKI AKTYWNE: WITAMINA C, KWAS
 SZIKIMOWY, MELASLOW™.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: WHI1005

REVOLU C WHITE
AKTYWNY KONCENTRAT WYBIELAJĄCY

Profesjonalny, wysoce skoncentrowany preparat przeznaczony do każdego 
rodzaju cery z przebarwieniami - hormonalnymi, słonecznymi, potrądziko-
wymi i starczymi, cery szarej, o niejednolitym kolorycie. Dzięki zawartym 
w nim składnikom aktywnym zmniejsza syntezę melaniny, skutecznie roz-
jaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery. Podnosi odporność skóry 
na nowe zmiany barwnikowe i chroni przed działaniem wolnych rodników. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: WITAMINA C, MELASLOW™, WHITENING CELLULAR 
COMPLEX, SEPICALM™VG. 

Pojemność: 10 x 5 ml; 
INDEKS: WHI1002

REVOLU C WHITE
KREM RESTRUKTURYZUJĄCY
NA NOC

Specjalistyczna,   wielopoziomowa nocna kuracja.  
Podtrzymuje efekt zabiegu REVOLU C WHITE, stano-
wi także doskonałe przygotowanie skóry do kuracji 
wybielającej. Polecana do pielęgnacji skóry z nie-
równą pigmentacją, przebarwieniami posłoneczny-
mi, potrądzikowymi, hormonalnymi i starczymi.

Potrójne działanie:
ROZJAŚNIAJĄCE - redukuje przebarwienia usu-
wając nadmiar pigmentu z wierzchnich warstw 
naskórka. Reguluje syntezę melaniny i podnosi 
odporność skóry na powstawanie nowych zmian 
barwnikowych.
REGENERUJĄCE - pobudza system odnowy skóry, 
odbudowuje jej strukturę poprzez stymulację pro-
dukcji kolagenu i elastyny. 
ŁAGODZĄCE - koi podrażnienia i zaczerwienia, 
aktywuje naturalne funkcje ochronne skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: WITAMINA C, 
SEPICALM™VG, MELASLOW™ .
Ampułki do stosowania na noc, samodzielnie lub 
pod krem. Kuracja rekomendowana pomiędzy za-
biegami wykonywanymi w gabinecie dla podtrzy-
mania i przedłużenia efektów.

Pojemność: 5 x 5 ml; INDEKS: WHI1006

60 minut

1 raz w tygodniu

6 zabiegów 

• rozjaśnienie przebarwień i zmniejszenie ich widoczności 
• wyrównanie kolorytu skóry, odświeżenie
• poprawienie wyglądu i kondycji skóry

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

DERMAACNE+
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy i usta. 

Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Gruszkowym żelem do mycia 
twarzy. Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na skórę Peeling drobnoziarnisty, delikatnie masować. 
Po wykonaniu peelingu zmyć skórę ciepłym, wilgotnym kompre-
sem, stonizować i osuszyć. 

3. Nałożyć na skórę Aktywny koncentrat normalizujący, wykonać 
sonoforezę przez 10 minut. Aby zachować odpowiedni poślizg 
nałożyć uniwersalny żel do ultradźwięków. Po zakończeniu sono-
forezy nadmiar żelu usunąć. 

4. Nałożyć na skórę cienką warstwę Maski oczyszczającej. W przy-
padku cery mieszanej, maskę tę nałożyć na przetłuszczające się 
partie twarzy, np. strefa T. Natomiast na suche partie twarzy nało-
żyć Maskę nawilżająco – ujędrniającą. 

5. Po upływie 20 minut usunąć maskę za pomocą wilgotnego, cie-
płego kompresu. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu wmasować Matujący krem nawilżający. 

DERMAACNE+
GRUSZKOWY ŻEL 
DO MYCIA TWARZY

Łagodny żel przeznaczony do 
cery tłustej, mieszanej, za-
nieczyszczonej, z tendencją 
do błyszczenia. Skutecznie 
oczyszcza, dokładnie usu-
wa makijaż, wszelkie zanie-
czyszczenia i nadmiar sebum 
z powierzchni skóry. Dzięki 
optymalnie dobranym skład-
nikom aktywnym redukuje nie-
doskonałości skóry i zwęża pory, 
a także łagodzi stany zapalne. 
Pozostawia skórę oczyszczoną 
i odświeżoną. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z GRUSZKI, KWASY 
OWOCOWE, PROTEOL™APL, 
EKSTRAKT Z KORY WIERZBY, 
CYNK PCA. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: DER2000

DERMAACNE+
TONIK ANTYBAKTERYJNY

Profesjonalny preparat prze-
znaczony do oczyszczania 
skóry tłustej, mieszanej, trą-
dzikowej, z tendencją do 
błyszczenia. Doskonale od-
świeża i reguluje wydzielanie 
sebum, jednocześnie zwęża 
pory skóry i redukuje ich wi-
doczność. Przywraca skórze 
odpowiednie pH i wspomaga 
profilaktykę antytrądzikową. 
Pozostawia skórę gładką, wy-
raźnie rozjaśnioną i matową. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWASY 
AHA, EKSTRAKT Z GRUSZKI, 
CYNK PCA, SREBRNA WODA.  

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: DER2001

• cera tłusta i mieszana,
• skóra skłonna do powstawania zaskórników i łojotoku, 
• pozbawiona świeżości, z tendencją do błyszczenia się

EKSTRAKT Z GRUSZKI – wykazuje właściwości wygładzające – delikatnie usuwa martwe komórki na-
skórka, niweluje niedoskonałości skóry, koi, nawilża i rewitalizuje, zawarte w nim pektyny korzystnie 
wpływają na cerę trądzikową.

CYNK PCA – ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego sebum, przywraca jej naturalne pH, re-
dukuje rozszerzone pory i zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników, łagodzi stany zapalne. 

NORMAL SEBUM SYSTEM – innowacyjny kompleks ekstraktów roślinnych (ekstrakt z borówki, wierz-
by, woda oczarowa), reguluje nadmierne wydzielanie sebum, zmniejsza ilość i wielkość porów, ma-
tuje tłustą skórę i poprawia jej wygląd.

GLINKA ZIELONA – ma właściwości dezynfekujące i gojące, a także oczyszczające i regenerujące. Ha-
muje namnażanie bakterii, zwęża rozszerzone pory i zapobiega tworzeniu się zaskórników, ponadto 
działa ściągająco, matująco i wysuszająco.

60 minut

1 -2 razy w tygodniu

jednorazowo, w celu odświeżenia i poprawy wyglądu, jako seria 6 zabiegów

• oczyszczenie, zwężenie porów 
• zredukowanie wydzielania sebum 
• wygładzenie i zmatowienie skóry 
• poprawienie kolorytu

DERMAACNE+ 
MASKA ŚCIĄGAJĄCA

Maska na bazie glinki zielonej 
i białej szczególnie polecana 
do cery tłustej, mieszanej i ło-
jotokowej. Zwęża rozszerzone 
pory i reguluje pracę gruczołów 
łojowych. Ponadto redukuje 
nadmiar sebum, koi i łagodzi 
podrażnioną oczyszczaniem skó-
rę. Działa antybakteryjnie i prze-
ciwzapalnie. Pozostawia skórę 
czystą, gładką i matową.

SKŁADNIKI AKTYWNE: GLINKA 
ZIELONA, GLINKA BIAŁA, CYNK 
PCA, WODA OCZAROWA, 
PANTENOL. 

Pojemność: 200 g; 
INDEKS: DER2006

DERMAACNE+
MASKA ROZPULCHNIAJĄCA

Preparat przygotowujący skórę 
do oczyszczania manualnego, 
rozpulchnia warstwę rogową 
naskórka i odblokowuje pory, 
co sprzyja usuwaniu zaskórni-
ków. Intensywnie odżywa skó-
rę, a zawarte w niej składniki o 
działaniu łagodzącym zapobie-
gają powstawaniu podrażnień.

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKS-
TRAKT Z SIEMIENIA LNIANEGO, 
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, 
LANOLINA. 

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: DER2005

DERMAACNE+
MATUJĄCY KREM 
NAWILŻAJĄCY

Krem przeznaczony do pielę-
gnacji cery tłustej, mieszanej 
i łojotokowej. Zawiera kom-
pleks składników o działaniu 
seboregulującym i matują-
cym. Redukuje błyszczenie się 
przetłuszczających partii twa-
rzy. Sprawia, że nabiera zdro-
wego kolorytu, jest jednolicie 
matowa i dobrze nawilżona.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
POWERMATT COMPLEX, AHA 
COMPLEX, EKSTRAKT 
Z GRUSZKI, HYALURON 
INTENSE SYSTEM. 

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: DER2003

DERMAACNE+                                                            
AKTYWNY KONCENTRAT NORMALIZUJĄCY

Wyjątkowe, synergiczne połączenie składników aktywnych regulujących pracę gruczołów łojo-
wych. Redukuje wydzielanie sebum, zwęża pory i zapobiega błyszczeniu się skóry. Dodatkowo 
oczyszcza skórę, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Pomaga redukować niedo-
skonałości skóry. Sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza, matowa, o jednolitym kolorycie. 
Przeznaczony do cery tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami, skłonnej do zaskórników. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: AZELOGLICYNA, CYNK PCA, EKSTRAKT Z BOROWINY, EKSTRAKT Z KORY 
WIERZBY, WODA OCZAROWA. 

Pojemność: 5 x 5 ml; 
INDEKS: PRO7103

DERMAACNE+
MASKA OCZYSZCZAJĄCA

Kremowa maska na bazie glinki 
zielonej polecana po zabiegu 
oczyszczania skóry. Zapewnia 
dokładne oczyszczenie ujść 
gruczołów łojowych, działanie 
detoksykujące. Reguluje wy-
dzielanie sebum, absorbuje 
nadmiar łoju, zwęża rozszerzo-
ne pory i zapobiega błyszczeniu 
się skóry. Zapobiega powstawa-
niu zaskórników, wygładza i wy-
równuje koloryt cery.

SKŁADNIKI AKTYWNE: KWASY 
AHA, EKSTRAKT Z GRUSZKI, 
GLINKA ZIELONA, CYNK PCA, 
PANTENOL  

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: DER2002

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

DERMACOS
ZABIEG KOJĄCO - ŁAGODZĄCY 

• cera naczynkowa, wrażliwa, delikatna i skłonna do podrażnień 
• trądzik różowaty
• skóra podrażniona i zaczerwieniona, narażona na działanie niekorzystnych czynników 

zewnętrznych (zmiany temperatur, mróz, wiatr)

PRONALEN ANTI - FATIGUE HSC – nowatorski system wzmacniający naczynka, będący połącze-
niem ekstraktów z ruszczyka, borówki czarnej i cytryny. Aktywuje mikrokrążenie, zwiększa od-
porność i szczelność naczyń krwionośnych. 

ANTICOUPEROSE SYSTEM – synergiczne połączenie ekstraktów z kasztanowca, oczaru wirginijskiego 
i aronii. Usprawnia mikrokrążenie krwi i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza nadpobu-
dliwość i reaktywność skóry na czynniki zewnętrzne oraz redukuje obrzęki. 

MIKROSFERY Z TROKSERUTYNĄ – bioflawonoid pochodzenia naturalnego, który zmniejsza przepusz-
czalność, poprawia elastyczność drobnych naczyń krwionośnych i zapobiega ich pękaniu. 

SEPICALM™VG – lipoaminokwas połączony z ekstraktem z lilii wodnej, działa kojąco i łagodząco, chro-
ni DNA komórki przed wpływem promieniowania słonecznego.

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy i usta. 

Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Mleczkiem do demakijażu. 
Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 minut. 
Następnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, stonizować, 
osuszyć skórę. 

3. Zawartość ampułki z Koncentratem wzmacniającym 
rozprowadzić równomiernie na skórze i wykonać sonoforezę 
przez około 10 minut. Stonizować i osuszyć skórę. 

4. Zabieg można wykonać również bez użycia ultradźwięków, 
zawartość ampułki rozprowadzić równomiernie na skórze i pozo-
stawić do wchłonięcia na około 10 minut. 

5. Na skórę objętą zabiegiem nałożyć cienką warstwę Maski łago-
dząco- wzmacniającej  pozostawić na 10-15 minut. Następnie 
zmyć preparat wilgotnym kompresem, stonizować, osuszyć skórę.

6. Na zakończenie zabiegu nałożyć Krem wzmacniający.

DERMACOS
MASKA ŁAGODZĄCO – WZMACNIAJĄCA

Profesjonalna maska wykazująca wy-
jątkowo skuteczne działanie łagodzące 
polecana do każdego rodzaju cery po-
drażnionej, zaczerwienionej. Szczegól-
nie cery wrażliwej, naczynkowej, z trą-
dzikiem różowatym. Szybko i wyraźnie 
poprawia wygląd skóry podrażnionej 
i zaczerwienionej, koi i likwiduje za-
czerwienienia. Wzmacnia i uelastycznia 
ściany naczyń krwionośnych, zapobiega 
ich pękaniu. Aktywuje naturalny system 
obronny skóry, chroniąc ją przed dzia-
łaniem niekorzystnych czynników ze-
wnętrznych. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: SEPICALM™VG, 
WITAMINA C, ANTI INFLAMMATE SYSTEM, 
EKSTRAKT Z ARNIKI, EKSTRAKT Z KASZTA-
NOWCA. 

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: PRO6107

DERMACOS
KREM WZMACNIAJĄCY NA NACZYNKA

Krem o działaniu silnie regenerującym, 
wzmacniającym kruche naczynia krwiono-
śne. Polecany do pielęgnacji cery naczynko-
wej, wrażliwej, skłonnej do zaczerwienienia 
i podrażnień. Wyraźnie poprawia kondycję 
skóry, wycisza grę naczyniową i zapobiega 
powstawaniu teleangiektazji.

SKŁADNIKI AKTYWNE: SEPICALM™VG, 
WITAMINA C, ANTI INFLAMMATE SYSTEM, 
WITAMINA E. 

Pojemność: 150 ml
INDEKS: PRO6103

DERMACOS 
AKTYWNY KONCENTRAT WZMACNIAJĄCY

Profesjonalny koncentrat oparty na składnikach wykazujących wielokierunkowe 
działanie kojące i wzmacniające. Skutecznie wzmacnia ścianki naczyń krwiono-
śnych i zwiększa ich elastyczność, dzięki czemu zapobiega pękaniu. Dzięki zawar-
tości składników łagodzących koi podrażnioną i  zaczerwienioną skórę, wzmacnia 
jej  naturalne funkcje ochronne i zapobiega powstawaniu nowych zmian rumienio-
wych. Preparat polecany do cery naczynkowej, wrażliwej, delikatnej i skłonnej do 
podrażnień, również w przypadku trądziku różowatego. Preparat można wprowadzać  
za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: SEPICALM™VG, WITAMINA C, ANTI INFLAMMATE SYSTEM. 

Pojemność: 10 x 5 ml; 
INDEKS: PRO7004

60 minut

1 -2 razy w tygodniu

10 zabiegów

• obkurczenie naczyń krwionośnych 
• poprawienie kolorytu i ochrona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych
• uszczelnienie i wzmocnienie naczyń krwionośnych 
• zmniejszenie skłonności do ich pękania i tworzenia się teleangiektazji 
• zwiększenie immunoprotekcji skóry

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
TWARZY

FACE ROLLER
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

PRZEBIEG ZABIEGU
ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM: przed rozpoczęciem zabiegu obo-
wiązkowo należy  przeprowadzić z Klientem dokładny wywiad 
przed użyciem derma rollera zaleca się odbycie szkolenia z tech-
nik wykonywania mikronakłuwania skóry rekomendowana dłu-
gość igieł rollera: 0,3–0,5 mm. 

1. Wodą micelarną zmyć dokładnie twarz, szyję i dekolt. Stonizować
i osuszyć skórę. 

2. Przed rozpoczęciem zabiegu zabezpieczyć dłonie rękawiczkami
ochronnymi. 

3. Powierzchnię skóry objętą zabiegiem zdezynfekować preparatem
do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. 

4. Zaaplikować na skórę równomierną warstwę Aktywnego koncen-
tratu anti-ageing. Na jeden zabieg polecane jest użycie jednej am-
pułki (5 ml). 

5. Przejść do zabiegu mikronakłuwania zaczynając od czoła, następ-
nie rolować policzki, nos, brodę, szyję i dekolt. Zwrócić szczególną 
uwagę na zmarszczki – między brwiami, na czole, wokół oczu, ust, 
bruzdę nosowo – wargową, poziome zmarszczki na szyi. Stosować 
się do zasad pracy z derma rollerem – jedną ręką napiąć skórę 
i rolować ją w czterech kierunkach – pionowo, poziomo, ukośnie  

w prawo i lewo, dostosowując siłę nacisku do indywidualnych od-
czuć Klienta. Każdy ruch powtórzyć 4 razy. Cały czas obserwować 
reakcję skóry. Podczas zabiegu może pojawić się obrzęk i zaczer-
wienienie, które może utrzymywać się do kilku godzin, w zależno-
ści od indywidualnej wrażliwości i rodzaju skóry.

6. Po zakończeniu rolowania, wmasować pozostałą część koncen-
tratu, pozostawić do wchłonięcia. Zaaplikować na skórę Maskę 
regenerującą z linii Acid Tech. Pozostawić na 15–20 minut. Zmyć, 
stonizować i osuszyć skórę.

7. Na zakończenie zabiegu nałożyć krem Regenerujący krem bariero-
wy SPF50+ ACID TECH 

ZALECENIA PO ZABIEGU do 12 godzin po zabiegu z użyciem derma 
rollera unikać alkoholu, kawy, pikantnych przypraw, nie nakładać 
makijażu. Do 24 godzin po zabiegu nie korzystać z sauny i basenu. 
Do 2 tygodni po zabiegu unikać ekspozycji na słońce, chronić skó-
rę przed promieniowaniem słonecznym. 

FACE ROLLER 
AKTYWNY KONCENTRAT ANTI–AGING  
DO ZABIEGÓW MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

Profesjonalny preparat przeznaczony do zabiegów mezo-
terapii mikroigłowej na twarz. Dedykowany do skóry doj-
rzałej, z widocznymi objawami starzenia, utratą jędrności 
i elastyczności skóry, spadkiem gęstości skóry. Efekty uży-
cia preparatu: stymulowanie mikrokrążenia, zwiększenie 
elastyczności, jędrności i gęstości skóry, spłycenie zmarsz-
czek i bruzd, remodeling twarzy, zregenerowanie, odmło-
dzenie, nawilżenie, dotlenienie, poprawienie kolorytu 
i kondycji skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: NEUROPEPTIDE, COLLAGEN 
BOOSTER, HYALURON INTENSE SYSTEM. 

Pojemność: 5 x 5 ml; 
INDEKS: ROL0000

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra dojrzała, z widocznymi objawami starzenia
• utrata jędrności i elastyczności skóry, spadek gęstości skóry, 
• zmarszczki płytkie i głębokie, skóra sucha. 

NEUROPEPTIDE – neuroaktywny peptyd nowej generacji, skutecznie spowalnia proces powstawania i pogłę-
biania się zmarszczek. Posiada właściwości dermoodprężające – działa na poziomie synaps nerwowo-mię-
śniowych rozluźniając napięcie mięśni mimicznych. Pobudza także skórę do produkcji kolagenu, widocznie 
ją wygładzając.

COLLAGEN BOOSTER – innowacyjny peptyd mający zdolność inicjowania nieaktywnych form TGF-β będą-
cych kluczowym czynnikiem stymulującym produkcję kolagenu. Jednocześnie chroni go przed degradacją 
poprzez hamowanie białek MMP mających udział w starzeniu się skóry.  Wzmacnia jej struktury podporowe, 
aktywuje produkcję kolagenu i elastyny, wygładza, poprawia jędrność i elastyczność oraz modeluje owal 
twarzy. 

HYALURON INTENSE SYSTEM – wyselekcjonowana mieszanina kwasu hialuronowego o różnej wielkości czą-
steczek, zapewniająca długotrwałe, wielopoziomowe nawilżenie skóry. Dodatkowo wygładza, poprawia ję-
drność i elastyczność skóry, a dzięki zwiększeniu nawodnienia warstwy rogowej naskórka sprawia, że staje 
się on bardziej przepuszczalny dla substancji czynnych.

DZIAŁANIE ZABIEGU
• Stymulowanie mikrokrążenia, zwiększenie elastyczności, jędrności i gęstości skóry, 
• spłycenie zmarszczek i bruzd, remodeling twarzy, zregenerowanie, odmłodzenie, 
• dotlenienie, poprawienie nawilżenia, kolorytu i kondycji skóry.

ZESTAW AKTYWNYCH KONCENTRATÓW  
DO PIELĘGNACJI SKÓRY

Najpopularniejsze koncentraty z pięciu linii zamknięte  
w jednym opakowaniu – DERMAACNE+, HYDRA QUEST,  
AMBER LAVI, SKALPEL, DERMACOS. Synergiczne połącze-
nie wyselekcjonowanych, nowoczesnych składników ak-
tywnych w wysokim stężeniu, zapewniająca wyjątkową 
skuteczność działania. Preparaty można wprowdzać za po-
mocą mezoterapii bezigłowej, tlenowej, ultradźwięków lub 
bez użycia aparatury, podczas zabiegów kosmetycznych - 
bezpośrednio pod maskę kremową, algową lub manualnie 
w trakcie masażu. JEDNO OPAKOWANIE - WIELE KURACJI.

Pojemność: 10 x 5 ml: 
INDEKS: PRO7007

• każdy rodzaj skóry

HYALURON INTENSE SYSTEM – specjalnie wyselekcjonowana mieszanina różnej wielkości cząsteczek  kwasu 
hialuronowego zapewniającego wielopoziomowe działanie nawilżające i ujędrniające skórę. 

WITAMINA C – skutecznie rozjaśnia przebarwienia, rozświetla skórę i poprawia koloryt skóry. 

CYNK PCA – ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego sebum, przywraca jej naturalne pH, re-
dukuje rozszerzone pory i zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników, łagodzi stany zapalne. 

• natychmiastowe, intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry  •  ochrona przed utratą wody z naskórka 
• zwiększenie jędrności i elastyczności skóry •  wygładzenie naskórka •  poprawa wyglądu i kondycji skóry

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY
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PIELĘGNACJA
CIAŁA

VEGAN NATURE
WEGAŃSKA UCZTA DLA CIAŁA I ZMYSŁÓW

• każdy rodzaj skóry
• zabieg polecany dla osób zabieganych, przemęczonych, z poczuciem „braku energii”

poszukujących relaksu i pragnących w kompleksowy sposób zadbać o swoje ciało 
• doskonała propozycja przed ważnym spotkaniem, kiedy musimy być w wyjątkowej formie fizycznej 

i psychicznej

100% wegańskie receptury preparatów, skomponowane z naturalnych składników, które stanowią 
minimum 90% wszystkich surowców zastosowanych w preparatach: olejów roślinnych, minerałów 
i botanicznych ekstraktów. Pozostałe składniki zapewniają miłe doznania sensoryczne oraz wysoką 
trwałość formuł. 

60 minut

1 -2 razy w tygodniu

polecany jako pojedynczy seans relaksująco – odprężający 

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Test zapachowy – dopasowanie zapachu zabiegu do upodobań i 

nastroju Klienta. Pozwalamy Klientowi na wybór zapachu, który 
będzie pojawiał się we wszystkich  preparatach wykorzystywa-
nych podczas zabiegu. Do wyboru są 4 aromatyczne olejki zapa-
chowe inspirowane czterema żywiołami – ziemia, ogień, woda, 
powietrze. 

2. Do szklanej miseczki przełożyć około 60g Suchego peelingu do 
ciała, dodać 5 kropli wybranego przez Klienta Aromatycznego 
olejku zapachowego, dokładnie wymieszać Nanieść peeling na 
wilgotną skórę i delikatnie masować. Dla osób preferujących de-
likatny efekt ścierania, przygotowany peeling połączyć z Olejem 
do masażu. Zmyć pod prysznicem lub za pomocą wilgotnych, cie-
płych kompresów. 

3. Do szklanej miseczki wlać około 30ml Oleju do masażu, dodać 5 
kropli wybranego przez Klienta Aromatycznego olejku zapacho-

wego, dokładnie wymieszać. Wykonać relaksujący masaż całego 
ciała, z uwzględnienie stóp, dłoni i głowy. Dla pełnego relaksu 
wykonać również masaż twarzy. Do masażu twarzy użyć oleju 
bez dodatku Aromatycznego olejku zapachowego. Po zakończe-
niu masażu nadmiar oleju zmyć za pomocą ciepłych, wilgotnych 
kompresów i osuszyć skórę. 

4. Zabieg zakończyć nałożeniem na ciało preparatu, który najlepiej 
odpowiada na potrzeby skóry Klienta. W przypadku skóry suchej, 
odwodnionej, wrażliwej i wymagającej regeneracji zastosować 
Hydro mus do ciała. W przypadku skóry wiotkiej, pozbawionej 
jędrności, elastyczności i napięcia wybrać Multi balm do ciała. Do 
szklanej miseczki zadozować około 20g wybranego preparatu, 
dodać 5 kropli wybranego przez Klienta aromatycznego olejku 
zapachowego, dokładnie wymieszać. Wmasować w skórę i pozo-
stawić do wchłonięcia. 

• wygładzenie i odświeżenie
• przywrócenie jędrności i elastyczności, odżywienie i nawilżenie skóry 
• ciało zmysłowo pachnące, poczucie odprężenia, relaksu i rozluźnienia 

VEGAN NATURE 
OLEJ DO MASAŻU TWARZY I CIAŁA 

Olej do masażu zawierający 98% natural-
nych składników, który idealnie nadaje się 
do każdego rodzaju skóry, również wrażli-
wej i delikatnej, również do masażu twarzy. 
Polecany do stosowania samodzielnie lub 
jako olej bazowy przy zabiegach aroma-
terapeutycznych. Skutecznie regeneruje, 
nawilża i odżywia  skórę, pobudza odnowę 
naskórka, poprawia jędrność i elastyczność. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: OLEJ BURITTI, OLEJ 
AWOKADO, OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, 
BOTANICZNY KOMPLEKS EKSTRAKTÓW 
Z ALG MORSKICH.

Pojemność: 500ml; 
INDEKS: PRO7017

VEGAN NATURE 
HYDRO MUS DO CIAŁA 
NAWILŻAJĄCO – REGENERUJĄCY 

Długotrwale nawilżający hydro mus do cia-
ła zawierający 94% naturalnych składni-
ków.  Ultra lekka formuła błyskawicznie się 
wchłania i nie pozostawia uczucia tłustości 
na skórze. Idealnie sprawdza się do pielę-
gnacji każdego rodzaju skóry, w szczegól-
ności skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej, 
wymagającej regeneracji i odżywienia. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT Z ALG 
MORSKICH, MINERAŁY MORSKIE, 
WITAMINA E. 

Pojemność: 500ml; 
INDEKS: PRO7018

VEGAN NATURE 
SUCHY PEELING DO CIAŁA 

Wyjątkowy preparat zawierający 90% 
naturalnych składników, łączący zalety 
peelingu solnego, cukrowego i olejowe-
go. Idealnie sprawdzi się jako wstęp do 
każdego zabiegu na ciała. Oczyszcza, 
usuwa martwe komórki naskórka, wygła-
dza i ujędrnia skórę. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: KRYSZTAŁKI CUKRU 
I SOLI, DROBINKI ŁUPIN ORZECHÓW MACA-
DAMIA, OLEJ PERILLA, OLEJ ZE SŁODKICH 
MIGDAŁÓW, EKSTRAKT Z ALG, WITAMINA E. 

Waga: 600g; 
INDEKS: PRO7016

VEGAN NATURE 
MULTI BALM DO CIAŁA 
WYGŁADZAJĄCO – UJĘDRNIAJĄCY 

Multi balm zawierający 92% naturalnych 
składników, które ujędrniają i uelastycznia-
ją skórę, aktywnie ją regenerują, przywra-
cając jej miękkość i jedwabistą gładkość. 
Preparat polecany do każdego rodzaju 
skóry, w szczególności skóry wiotkiej, po-
zbawionej jędrności i napięcia. Multi balm 
ma podwójne zastosowanie - jako preparat 
na zakończenie zabiegu i/lub jako maska 
do ciała. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT Z ALG 
MORSKICH, KOFEINA, CENTELLA ASIATICA. 

Waga: 600g; 
INDEKS: PRO7019

VEGAN NATURE 
AROMATYCZNY OLEJEK ZAPACHOWY – CZTERY ŻYWIOŁY 
Aromatyczne kompozycje zapachowe przeznaczone do połączenia z preparatami bazowymi - peelingiem, olejem do masażu, hydro musem, multi balmem, po-
zwalające stworzyć zabieg zgodny z upodobaniami i nastrojem Klienta.  Olejki  można również stosować do kominków zapachowych. 

AROMAT ZIEMIA 

Aromatyczna kombinacja drzew-
no – kwiatowa z wyczuwalnymi 
nutami ziołowymi, połączonymi 
z gorzką pomarańczą, malinami, 
gardenią, nerolą oraz ambrą, 
z dodatkiem paczuli, drzewa 
cedrowego i sandałowego, 
które dodają niezwykłej ele-
gancji. 

Pojemność: 30ml; 
INDEKS: PRO7028

AROMAT OGIEŃ 

Niepowtarzalna, aromatyczna, 
pobudzająca zmysły kombinacja 
aromatów kwiatowych i owoco-
wych, połączonych z różowym 
pieprzem, uzupełnionych nutą 
paczuli, ambry i piżma. 

Pojemność: 30ml;
INDEKS: PRO7029

AROMAT POWIETRZE 

Kombinacja wodnych zapachów 
połączonych z pobudzającymi 
zmysły akordem kwiatu lotosu 
i zielonych owoców przełama-
nych delikatnym, odświeżają-
cym aromatem eukaliptusa.

Pojemność: 30ml; 
INDEKS: PRO7030

AROMAT WODA 

Aromatyczna kombinacja świe-
żych, morskich oraz owocowo 
- kwiatowych nut zapachowych, 
z wyczuwalnym akordem drze-
wa cedrowego, piżma i ambry, 
które dodają kuszącej słodyczy. 

Pojemność: 30ml; 
INDEKS: PRO7031

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

CZAS TRWANIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY
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PIELĘGNACJA
CIAŁA

GUARANA SLIM
ZABIEG NA CIAŁO ANTYCELLULITOWO - ORZEŹWIAJĄCY

• cellulit wodny i tłuszczowy
• nadmierna ilość tkanki tłuszczowej
• skóra potrzebująca  oczyszczenia z toksyn 
• bierny tryb życia

L-KARNITYNA – znany składnik o działaniu antycellulitowym. Zwiększa metabolizm komórkowy, 
zapobiegając powiększaniu się adipocytów. Jest niezbędna do prawidłowego metabolizmu lipidów, 
powodując przemianę kwasów tłuszczowych w energię. 

EKSTRAKT Z GUARANY – wyciąg z rośliny znanej z działania energetyzującego i stymulującego 
metabolizm, wynikającego z wysokiego udziału guaraniny i alkaloidów, teobrominy i teofiliny, adeniny, 
terpenów, tanin, skrobi, tłuszczów oraz flawonoidów i saponin, które działają synergistycznie wobec 
kofeiny. Składniki te nadają guaranie właściwości termogeniczne, prowadzące do pobudzenia lipolizy, 
powodującej rozpad tłuszczy do produktów metabolizowanych w tkankach. Guarana zapobiega 
lipogenezie czyli procesowi ponownego gromadzenia się tłuszczu 
w adipocytach. 

EKSTRAKT Z IMBIRU – pobudza krążenie, przyspieszając usuwanie toksyn, wspomaga walkę 
z cellulitem.

jako jednorazowy zabieg pielęgnacyjny lub w serii zabiegów uzależnionej od indywidualnych 
potrzeb lub/i kondycji skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Antycellulitowy peeling nanieść na całe ciało lub partie obję-

te zabiegiem. Kolistymi ruchami wykonać krótki masaż. Masaż 
rozpocząć od stóp i kierować się górę. Spłukać preparat  ciepłą 
wodą pod prysznicem lub usunąć za pomocą wilgotnego, cie-
płego kompresu kosmetycznego. Osuszyć skórę. Intensywność 
złuszczania można regulować poprzez siłę masażu.

2. Na oczyszczoną i suchą skórę nałożyć kryjącą warstwę Maski. 
Owinąć ciało folią. Można zastosować koc termiczny lub w kap-
sule SPA. Pozostawić na ok. 20–30 minut.

3. Nadmiar preparatu zmyć pod prysznicem lub usunąć wilgot-
nymi kompresami.

4. Wykonać ujędrniający masaż ciała z elementami drenażu lim-
fatycznego przy użyciu Olejku do masażu.

5. Po zakończeniu masażu przetrzeć skórę wilgotnym kompre-
sem, osuszyć.

6. Na zakończenie zabiegu wmasować w skórę Antycellulitowe 
masło do ciała.

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWY ORZEŹWIAJĄCY  
OLEJEK DO MASAŻU

Pobudza zapachem soczystych, tropi-
kalnych owoców. Poprawia sprężystość, 
wzmacnia i ujędrnia skórę. Intensywnie 
regeneruje, łagodząc podrażnienia i kon-
dycjonując naskórek.

SKŁADNIKI AKTYWNE: OLEJ 
Z WINOGRON, OLEJ SŁONECZNIKOWY. 

Pojemność: 950 ml; 
INDEKS: PRO1007

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWY 
PEELING DO CIAŁA

Dedykowany osobom borykającym 
się z problemem cellulitu. Złuszcza 
martwe komórki naskórka, zmięk-
cza go, przygotowując skórę do 
wchłaniania składników aktywnych.  
Pozostawia na skórze zniewalający za-
pach soczystych, tropikalnych owoców.

SKŁADNIKI AKTYWNE:  ROŚLINNE 
EMOLIENTY, WOSK PSZCZELI, DROBINKI 
PEELINGUJĄCE Z ŁUPIN ORZECHÓW 
MACADAMIA. 

Waga:  600 g; 
INDEKS: POR1005

• zregenerowanie, wygładzenie i wzmocnienie
• zmniejszenie widoczności cellulitu 
• ujędrnienie, przywrócenie elastyczności i sprężystości skóry

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWE MASŁO 
DO CIAŁA

Polecane dla skóry dotkniętej cellulitem 
wodnym, i tłuszczowym. Wzmacnia skórę, 
poprawiając jej jędrność i elastyczność. 
Redukuje widoczność „skórki pomarań-
czowej”. Długotrwale wygładza i zmięk-
cza, pozostawiając na skórze aromatyczny 
zapach soczystych, tropikalnych owoców.

SKŁADNIKI AKTYWNE: L-KARNITYNA, 
EKSTRAKT Z GUARANY I IMBIRU. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: POR1008 

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWA MASKA 
DO CIAŁA

Dedykowana osobom borykającym się  
z problemem cellulitu i nadmierną ilo-
ścią tkanki tłuszczowej lub dla skóry 
potrzebującej oczyszczenia. Poprawia 
jędrność i elastyczność, pozostawiając 
naskórek przyjemnie miękki i gładki.  
Przyspiesza lipolizę skóry i wspomaga 
usuwanie toksyn. Intensywnie regene-
ruje i wzmacnia. Dodatkowo pozosta-
wia na skórze zniewalający zapach so-
czystych, tropikalnych owoców.

SKŁADNIKI AKTYWNE: L-KARNITYNA, 
EKSTRAKT Z GUARANY I IMBIRU. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: POR1006

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

ILOŚĆ ZABIEGÓW W SERII

EFEKTY

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
DŁONI

• profesjonalny zabieg manicure
• suche, szorstkie, przerośnięte, zadzierające się skórki wokół paznokci
• kruche i łamliwe paznokcie 
• paznokcie zniszczone zabiegami stylizacji 
• sucha i szorstka skóra dłoni

CUTICLE REMOVER FORMULA – kompozycja wodorotlenku sodu, 4 kwasów AHA - mlekowego, jabłkowego, 
glikolowego, cytrynowego  oraz kwasu salicylowego ekspresowo i skutecznie zmiękcza skórki wokół paznokci 
pozwalając na ich łatwe odsunięcie i/lub usunięcie oraz oczyszczenie płytki paznokciowej. 

LIPOSOMOWY KOMPLEKS WITAMIN A, C, E – odżywia, wspomaga odbudowę skóry i paznokci oraz  chroni je przed 
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 

PAPAINA – enzymy z papai działają oczyszczająco, usuwają martwy naskórek oraz pobudzają procesy regeneracji 
skóry. Poprawiają jej koloryt i kondycję. 

KWAS HIALURONOWY – trójcząsteczkowy kwas hialuronowy działający z potrójną siła, na powierzchni skóry. 
Intensywnie nawilża, regeneruje skórę, poprawia elastyczność i jędrność. 

NATURALNE OLEJE ROŚLINNE – połączenie oleju ze słodkich migdałów i oleju z pestek winogron wygładza, 
uelastycznia, wspomaga regenerację, dogłębnie nawilża i zmiękcza skórę i skórki wokół paznokci. 

• perfekcyjnie oczyszczona płytka paznokciowa 
• gładkie i wypielęgnowane skórki wokół paznokci
• wygładzona i zmiękczona skóra dłoni 
• zregenerowana, odżywiona i nawilżona skóra dłoni i skórki wokół paznokci 
• wzmocnione paznokcie
• idealny wygląd skóry dłoni, paznokci i ich okolic

HANDS& NAILS ARTIST
ENZYMATYCZNA PIANKA 
PELEINGUJĄCA DO DŁONI I PAZNOKCI 

Delikatny, a jednocześnie skuteczny 
preparat peelingujący oparty na enzy-
mach owocowych. Oczyszcza i usuwa 
martwe komórki naskórka, poprawia 
koloryt skóry dłoni i paznokci.  Wygła-
dza skórę, skórki wokół paznokci i ni-
weluje niedoskonałości płytki paznok-
ciowej, poprawiając wygląd i kondycję 
dłoni. Preparat nie zmienia trwałości 
zabiegów stylizacji paznokci. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: PAPAINA, 
MOCZNIK, KWAS HIALURONOWY, 
PANTENOL.

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: PRO7009

HANDS& NAILS ARTIST
EKSPRESOWY ŻEL ZMIĘKCZAJĄCY DO 
USUWANIA SKÓREK WOKÓŁ PAZNOKCI 

Ekspresowy preparat  skutecznie 
zmiękczający skórki wokół paznokci, 
pozwalający na ich łatwe odsunięcie 
i/lub usunięcie w kilkanaście sekund. 
Przeciwdziała zadzieraniu, pękaniu i na-
rastaniu skórek na płytkę paznokciową, 
wygładza i nawilża je. Polecany przy 
wykonywania każdego rodzaju mani-
cure. Preparat nie zmienia trwałości za-
biegów stylizacji paznokci. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: CUTICLE 
REMOVER FORMULA, PANTENOL.  

Pojemność: 50 ml; 
INDEKS: PRO7008

HANDS& NAILS ARTIST
WITAMINOWY BALSAM – MASKA 
DO DŁONI, PAZNOKCI I SKÓREK

Połączenie lekkiej konsystencji balsamu 
ze skoncentrowaną siłą maski. Formuła 
preparatu oparta na liposomowym kom-
pleksie witamin została opracowana tak, 
aby nie zmieniać trwałości manicure 
i pozwala stosować go bezpośrednio 
po stylizacji paznokci. Nawilża skórę, 
zmiękcza i odżywia skórki wokół pa-
znokci i wzmacnia płytkę paznokciową. 
Szybko się wchłania i nie pozostawia 
uczucia tłustości. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: LIPOSOMOWY 
KOMPLEKS WITAMIN A, C, E, 10% 
MOCZNIKA, PANTENOL, ALATOINA, OLEJ 
Z SŁODKICH MIGDAŁÓW, OLEJ Z PESTEK 
WINOGRON. 

Pojemność: 280 ml; 
INDEKS: PRO7010
Pojemność: 50 ml; 
INDEKS: PRO7011

HANDS& NAILS ARTIST
OLEJEK DO PIELĘGNACJI SKÓREK 
I PAZNOKCI

Olejek przeznaczony do  profesjonal-
nego manicure, nawilża  suche skórki 
wokół paznokci, kruche i łamliwe pa-
znokcie. Idealny do płytki paznokcio-
wej zniszczonej zabiegami stylizacji 
paznokci oraz przesuszonej  i szorstkiej 
skóry wokół paznokci. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: OLEJE 
NATURALNE: OLEJ ZE SŁODKICH 
MIGDAŁÓW; OLEJ SEZAMOWY; 
OLEJ AVOCADO; WITAMINA A,E,F,H

Pojemność: 30ml
Indeks: PRO7013

HANDS & NAIL ARTIST
PROFESJONALNY MANICURE

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Zmyć pozostałości lakieru lub odżywki z paznokci i oczyścić 

skórę dłoni. 
2. Dozę Ekspresowego żelu zmiękczającego zaaplikować na skór-

ki wokół paznokci i płytkę paznokciową, w miejscach gdzie na-
chodzi na nią skórka. 

3. Pozostawić na 40 – 60 sekund, ale nie dłużej niż 1 minutę. Czas 
aplikacji powinien być uzależniony od grubości skórek wokół 
paznokci. Następnie delikatnie usunąć skórki za pomocą pa-
tyczka. 

4. Nadmiar preparatu dokładnie zmyć ciepłą wodą z mydłem. 
5. Na skórze dłoni (również na wewnętrznej stronie), paznokciach 

i skórkach wokół nich rozprowadzić równomierną, kryjącą war-
stwę Enzymatycznej pianki peelingujące. 

6. Rozprowadzoną na dłoniach piankę pozostawić na około 5 minut. 
Po tym czasie zmyć za pomocą ciepłego, wilgotnego kompresu. 

7. Przejść do kolejnych etapów zabiegu manicure. 
8. Przed przystąpieniem do stylizacji paznokci (również do malo-

wania paznokci odżywką) odtłuścić płytkę. 
9. Na zakończenie zabiegu zaaplikować na skórę dłoni i skórki 

wokół paznokci niewielką ilość Witaminowego balsamu – maski, 
delikatnie wmasować i pozostawić do wchłonięcia. 

10. W przypadku bardzo suchej skóry i skórek wokół paznokci oraz 
zniszczonych i łamliwych paznokci, nałożyć grubszą warstwę 
Balsamu, zawinąć w folię i pozostawić na około 10 minut, po 
tym czasie pozostałość preparatu wmasować w skórę.

11. Po zakończonym zabiegu zaaplikować olejek do paznokci

HANDS& NAILS ARTIST
WITAMINOWY BALSAM – MASKA DO DŁONI, PAZNOKCI I SKÓREK

Połączenie lekkiej konsystencji balsamu ze skoncentrowaną siłą maski. Formuła preparatu 
oparta na liposomowym kompleksie witamin została opracowana tak, aby nie zmieniać trwa-
łości manicure i pozwala stosować go bezpośrednio po stylizacji paznokci. Nawilża skórę, 
zmiękcza i odżywia skórki wokół paznokci i wzmacnia płytkę paznokciową. Szybko się wchła-
nia i nie pozostawia uczucia tłustości. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: LIPOSOMOWY KOMPLEKS WITAMIN A, C, E, 10% MOCZNIKA, 
PANTENOL, ALATOINA, OLEJ Z SŁODKICH MIGDAŁÓW, OLEJ Z PESTEK WINOGRON. 

Pojemność: 50 ml; 
INDEKS: PRO7011

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
DŁONI

HANDS & NAIL ARTIST
ZABIEG WYBIELAJĄCO - PRZECIWSTARZENIOWY

HANDS SLOW AGE
TRÓJAKTYWNY PEELING 
DO DŁONI ANTI - AGEING

Delikatny, a jednocześnie skutecz-
ny preparat zapenia skuteczne 
oczyszczenie i złuszczenie mar-
twych komórek naskórka, rozja-
śnienie przebarwień i zmniejsze-
nie ich widoczności. Wyrównuje 
kolorytu, wygładza skórę dłoni, po-
prawia jej wygląd i kondycję oraz 
przygotowuje do dalszych etapów 
zabiegu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KWAS SZIKIMOWY, EKSTRAKT 
Z PAPAI, MIKRODROBINKI 
EKSFOLIUJĄCE.

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: PRO7038

HANDS SLOW AGE
ROZJAŚNIAJĄCO – PRZECIWSTARZENIOWA 
MASKA PARAFINOWA DO DŁONI

Produkt wygładza, odżywia i regeneruję skórę, zwięk-
sza jej jędrności i elastyczność. Rozjaśnieniaprzebar-
wienia i wyrównuje koloryt, zmniejsza widocznoścć 
plam starczych, pobudza odnowę i regenerację na-
skórka. Odmładza i  poprawia wygląd skóry dłoni. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: WHITENING CELLULAR 
COMPLEX, MELASLOW™, KWASY AHA, CERAMIDY, 
WOSK PSZCZELI.

Pojemność: 300 g; 
INDEKS: PRO7039

HANDS SLOW AGE
PRZECIWSTARZENIOWE 
SERUM DO DŁONI 

Preparat zapewniający wygła-
dzenie, poprawienie jędrności 
i elastyczności skóry, intensyw-
ne nawilżenie i wzmocnienie 
jej bariery hydrolipidowej, opóź-
nienie procesów starzenia, rozja-
śnienie i ujednolicenie kolorytu, 
zmniejszenie widoczność plam 
starczych, przywrócenie skórze 
aksamitnej gładkości i miękkości. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
WHITENING CELLULAR COMPLEX, 
CERAMIDY, DURAQUENCH IQ SA, 
KOENZYM Q10.

Pojemność: 200 ml; 
INDEKS: PRO7040

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra sucha, szorstka, zniszczona działaniem detergentów i czynników atmosferycznych

EKSTRAKT Z MIODU – intensywnie odżywia i regeneruje skórę, a ponadto łagodzi podrażnienia. 
PROTEINY JEDWABIU – zawierają aminokwasy przypominające budową strukturę skóry, dzięki 
czemu łatwo w nią wnikają, poprawiając jej sprężystość i elastyczność. Wykazują również zdolność 
zatrzymywania wody w naskórku. 
EKSTRAKT Z OWOCÓW NONI – ekstrakt z morwy indyjskiej, będący bogatym źródłem witamin, składników 
mineralnych i aminokwasów. Łagodzi podrażnienia, odżywia i działa przeciwstarzeniowo. 

• zregenerowanie, nawilżenie i wygładzenie skóra dłoni • złagodzenie podrażnień, 
• wzmocniona odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych.

EFEKTY

HANDS REPAIR
ZABIEG ŁAGODZĄCO – NAWILŻAJĄCY

HANDS REPAIR
NAWILŻAJĄCA MASKA 
DO DŁONI

Kremowa maska intensywnie 
i długotrwale nawilża skórę. 
Dostarcza jej składników o 
działaniu odżywczym i regene-
rującym. Łagodzi podrażnienia 
i wzmacnia barierę ochronną 
naskórka. Polecana do skóry 
suchej, szorstkiej, zniszczonej 
działaniem detergentów i czyn-
ników atmosferycznych. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z OWOCÓW NONI, 
EKSTRAKT Z MIODU, MOCZNIK, 
PROTEINY JEDWABIU, 
WITAMINA E. 

Pojemność: 300 ml; 
INDEKS: PRO1201

HANDS REPAIR
AROMATYCZNA SÓL 
DO KĄPIELI DŁONI

Sól do kąpieli zmysłowo 
pachnąca soczystą brzoskwi-
nią, polecana szczególnie 
do skóry suchej i szorstkiej. 
Oczyszcza, zmiękcza zrogo-
waciały naskórek, optymal-
nie nawilża i przygotowuje 
dłonie do zabiegu manicure.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z OWOCÓW NONI. 

Waga: 600 g; 
INDEKS: PRO1204

HANDS REPAIR 
NAWILŻAJĄCY SORBET 
DO DŁONI I PAZNOKCI

Lekka, szybko wchłaniająca się for-
muła. Przeznaczony do pielęgnacji 
skóry suchej i szorstkiej po zabiegu 
manicure. Łagodzi podrażnienia, 
głęboko nawilża, zmiękcza i wy-
gładza skórę. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z OWOCÓW NONI, 
PROTEINY JEDWABIU, 
PANTENOL.  

Pojemność: 500 ml;
INDEKS: PRO1203

PRZEBIEG ZABIEGU

1. Przygotować kąpiel dla dłoni z użyciem Aromatycznej soli.
Przewidywany czas kąpieli - około 5 -10 minut. 

2. Na osuszoną skórę dłoni nałożyć Galaretkę peelingującą i wykonać
masaż dłoni. 

3. Pozostałość peelingu spłukać lub usunąć za pomocą wilgotnych 
kompresów. 

4. Na oczyszczoną i osuszoną skórę objętą zabiegiem nałożyć
grubą warstwę Maski, zawinąć dłonie w folię i nałożyć rękawice
frotte. Pozostawić na około 20 minut. W przypadku dłoni
bardzo zniszczonych, dla wzmocnienia efektu preparat można
zastosować pod maskę parafinową. 

5. Po upływie tego czasu zdjąć rękawice i folię. Ewentualny nadmiar
preparatu usunąć wilgotnym kompresem. 

6. Na zakończenie wmasować Nawilżający sorbet. 

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Na oczyszczoną, suchą skórę dłoni nałożyć niewielką ilość  

Trójaktywnego peelingu do dłoni, wykonać delikatny masaż i 
pozostawić na około 3 minuty. Następnie dokładnie zmyć za 
pomocą ciepłych, wilgotnych kompresów i osuszyć dłonie.

2. Tak oczyszczona i wygładzona skóra gotowa jest na przyjęcie 
składników aktywnych z maski. Na skórę dłoni oraz paznokcie 
nałożyć kryjącą warstwę Rozjaśniająco – przeciwstarzeniowej 

maski parafinowej do dłoni. Wykonać krótki masaż, a by akty-
wować rozgrzewającą formułę i zintensyfikować jej działanie. 
Zawinąć dłonie w folię i nałożyć rękawice frotte. Pozostawić na 
około 5 minut, a następnie nadmiar maski usunąć za pomocą 
ciepłych, wilgotnych kompresów.

3. Na zakończenie zabiegu wmasować w dłonie Przeciwstarze-
niowe serum  i pozostawić do wchłonięcia.

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

• skóra sucha • szorstka skóra dłoni  • skóra z wyraźnymi oznakami starzenia – utratą jędrności  i elastyczności
• skóra z widocznymi przebarwieniami – posłonecznymi, starczymi, hormonalnymi i o nierównomiernym

kolorycie.

WHITENING CELLULAR COMPLEX – aktywny kompleks ekstraktów roślinnych z lukrecji, mącznicy lekarskiej, 
cytryny i morwy, wykazujące działanie rozjaśniające, przeciwzapalne i antyoksydacyjne.
MELASLOW™ - ekstrakt z mandarynki japońskiej, który rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia i plamy starcze.
KWASY AHA - połączenie kwasów: glikolowego, jabłkowego, cytrynowego i mlekowego, wykazujących działanie 
keratolityczne, stopniowo i delikatnie złuszcza naskórek, wygładza powierzchnię skóry i wyrównuje jej koloryt.

• wygładzenie i zregenerowanie skóry •  intensywne i długotrwałe nawilżenie
• zwiększenie jędrności i elastyczności skóry dłoni • rozjaśnienie przebarwień i zmniejszenie ich

widoczności • wyrównanie kolorytu • odmłodzenie i poprawienie wyglądu skóry dłoni.
EFEKTY

HANDS REPAIR
GALARETKA PEELINGUJĄCA DO DŁONI

Delikatny peeling o przyjemnej, żelowej 
formule, w której zawieszone zostały dro-
binki peelingujące. Polecany do skóry su-
chej, szorstkiej, zniszczonej działaniem 
detergentów i czynników atmosferycznych. 
Oczyszcza skórę i usuwa martwe komórki, 
pozostawiając ją gładką i miękką.  Nawilża 
i poprawia absorpcję składników aktyw-
nych z kolejno aplikowanych preparatów.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT 
Z OWOCÓW NONI, PANTENOL.  

Pojemność: 300 ml; 
INDEKS: PRO1202
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PIELĘGNACJA
DŁONI

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Na skórę dłoni nałożyć Peeling i delikatnie przemasować. 

Zmyć wodą lub wilgotnym kompresem. 
2. Na osuszoną skórę nałożyć Maskę regenerującą i wykonać re-

laksujący masaż dłoni. 
3. Po zakończeniu masażu ponownie nałożyć na dłonie Maskę, 

grubszą warstwą. Owinąć folią i nałożyć rękawice frotte. Pozo-

stawić na 20 minut. Dla wzmocnienia efektu, wykonać zabieg 
parafinowy na dłonie. 

4. Nadmiar preparatu zmyć wilgotnym kompresem. 
5. Na zakończenie zabiegu wmasować Krem regenerujący, pa-

miętając o tym aby wmasować go również w płytkę paznokci. 

EXOTIC MANICURE
REGENERUJĄCA MASKA 
DO DŁONI

Kremowa maska o intensyw-
nym działaniu regenerują-
cym, przeznaczona do pie-
lęgnacji skóry odwodnionej 
oraz kruchych i łamliwych 
paznokci. Dzięki optymalnie 
dobranym składnikom ak-
tywnym nie tylko nawilża, 
zmiękcza skórę, ale również 
chroni płaszcz hydrolipido-
wy  naskórka i regeneruje 
paznokcie.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MOCZNIK, MULTIOILS 
COMPLEX, EKSTRAKT 
Z MIGDAŁÓW.  

Pojemność: 300 ml;
INDEKS: PEM1002

EXOTIC MANICURE
PEELING CUKROWY 
DO DŁONI

Intensywnie oczyszczający 
peeling przeznaczony do 
skóry suchej i odwodnio-
nej. Dokładnie oczyszcza, 
złuszcza zrogowaciały na-
skórek. Pobudza mikrokrą-
żenie krwi i przygotowuje 
skórę do przyjęcia składni-
ków aktywnych z kolejno 
aplikowanych preparatów. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MASŁO SHEA, 
WITAMINA E.  

Waga: 300 g; 
INDEKS: PEM1001

• skóra odwodniona
• kruche i łamliwe paznokcie

MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetrację składników aktywnych. Intensywnie nawilża 
i zatrzymuje wodę w skórze.
EKSTRAKT Z MIGDAŁÓW – bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę. Doskonale odżywia i rege-
neruje skórę, przywraca jej jędrność i aksamitną gładkość. 
MULTIOILS COMPLEX – kompleks będący połączeniem oleju kokosowego i migdałowego z masłem Shea. 
Intensywnie regeneruje, nawilża i odżywia skórę. 

• intensywne zregenerowanie, • długotrwałe nawilżenie, • poprawa elastyczności i miękkości skóry 
• odbudowa naturalnej bariery lipidowej naskórka, • wzmocnione paznokcie i zmniejszenie ich łamliwości

EXOTIC MANICURE 
REGENERUJĄCY KREM  
DO DŁONI I PAZNOKCI

Intensywnie regenerujący 
krem o jedwabistej kon-
systencji, polecany do pie-
lęgnacji skóry odwodnio-
nej, również w przypadku 
suchych i łamliwych pa-
znokci. Dogłębnie nawilża, 
regeneruje i odżywia, po-
prawia jędrność i elastycz-
ność skóry. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MULTIOILS COMPLEX, 
EKSTRAKT Z MIGDAŁÓW, 
WITAMINA E. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PEM1003

• skóra odwodniona
• kruche i łamliwe paznokcie

MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetracje składników aktywnych. Wspomaga utrzymanie 
właściwego poziomu nawilżenia skóry. 
CERAMIDY – sfingolipidy chronią przed utratą wody i wzmacniają naturalne zdolności barierowe skóry. 
Tworzą w naskórku warstwę chronią przed utratą wody i wzmacniają skórne zdolności jej pochłaniania. 
Przyspieszają procesy regeneracji i wygładzają skórę. 
FOSFOLIPIDY MLECZNE –  wykazują silne działanie nawilżające i natłuszczające. 

• intensywne zregenerowanie, 
• długotrwałe nawilżenie
• poprawa elastyczności i miękkości skóry, 
• odbudowa naturalnej bariery lipidowej naskórka 
• wzmocnione paznokcie i zmniejszenie ich łamliwości

VELVET HANDS 
PEELING DO DŁONI

Aromatyczny peeling poleca-
ny do dłoni z oznakami starze-
nia, suchością i utratąelastycz-
ności. Dokładnie oczyszcza 
skórę, usuwa martwe komórki 
naskórka. Wygładza i ujędrnia 
skórę, optymalnie ją nawilża 
i przygotowuje do przyjęcia 
składników aktywnych z ko-
lejno aplikowanych prepara-
tów. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z LILII WODNEJ, 
OLEJ MIGDAŁOWY, OLEJ 
MAKADAMIA.  

Waga: 550 g; 
INDEKS: EKS2001

VELVET HANDS
PEREŁKI DO KĄPIELI DŁONI

Delikatne kuleczki o dzia-
łaniu oczyszczającym i od-
świeżającym. Polecane do 
kąpieli dłoni przed mani-
cure. Zmiękczają naskórek, 
intensywnie i długotrwale 
nawilżają skórę, przygoto-
wując ją do zabiegu. Przy-
jemny zapach zwiększa kom-
fort stosowania produktu.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MOCZNIK, EKSTRAKT 
Z LILII WODNEJ.

Waga: 380 g; 
INDEKS: EKS2000

VELVET HANDS
KREMO-MASKA DO DŁONI

Połączenie lekkiej, aksamitnej 
konsystencji kremu z bogatą w 
składniki aktywne maską. Do 
suchej skóry dłoni z oznakami 
starzenia i utratą elastyczności. 
Ekspresowo odżywia i nawilża 
skórę, niwelując efekt suchości. 
Chroni przed starzeniem 
się i szkodliwym wpływem 
czynników zewnętrznych.  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z LILII WODNEJ, 
MOCZNIK, CERAMIDY, 
FOSFOLIPIDY MLECZNE
.  
Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: EKS2002

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel dla dłoni z użyciem Perełek. Przewidywa-

ny czas kąpieli - około 5–10 minut. 
2. Na osuszoną skórę dłoni nałożyć Peeling i wykonać masaż dło-

ni. Pozostałość peelingu spłukać lub usunąć za pomocą wilgot-
nych kompresów. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę objętą zabiegiem nałożyć 

grubą warstwę Kremo - maski, zawinąć dłonie w folię i nałożyć 
rękawice frotte. Pozostawić na około 20 minut. W przypadku 
dłoni bardzo zniszczonych, dla wzmocnienia efektu preparat 
można zastosować pod maskę parafinową. 

4. Po upływie tego czasu zdjąć rękawice i folię. Nadmiar maski 
wmasować w dłonie. 

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

VELVET HANDS
ZABIEG WYGŁADZAJĄCO - NAWILŻAJĄCY

VELVET HANDS
ZABIEG ODŻYWCZO - REGENERUJĄCY
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PIELĘGNACJA
STÓP

NIVELAZIONE
ZABIEG ODŚWIEŻAJĄCO - PRZECIWPOTOWY NA STOPY

• skóra bardzo sucha, szorstka, 
• nadmierne rogowacenie, 
• wzmożona potliwość stóp 
• opuchnięcia, uczucie „ciężkich” stóp

MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetrację składników aktywnych, wspomaga utrzy-
manie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry.

WOSK PSZCZELI – zmiękcza i regeneruje skórę. 

EKSTRAKT Z SZAŁWI LEKARSKIEJ – działa ściągająco i odświeżająco, zmniejsza zaczerwienienia i działa 
silnie przeciwbakteryjnie.  

ODOR STOP SYSTEM – skutecznie neutralizuje przykry zapach potu.

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel do stóp z użyciem Mineralnej soli  do ką-

pieli. Moczyć stopy przez 15 – 20 minut. Po upływie tego czasu 
osuszyć skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na stopy Peeling do stóp i wykonać masaż. Pozostałość 
peelingu zmyć ze skóry lub usunąć wilgotnym kompresem. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę nałożyć Maskę, owinąć folią, 

nałożyć skarpety frotte. Pozostawić na 20 minut. 
4. Nadmiar maski wmasować w skórę lub usunąć wilgotnym kom-

presem. Preparat można stosować pod maskę parafinową. 
5. Na zakończenie zabiegu nałożyć cienką warstwę Odświeżają-

cego kremu do stóp lub Lekkiego kremu do stóp intensywnie 
nawilżającego. 

• nawilżenie i zmiękczenie warstwy rogowej naskórka 
• wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej
• zredukowanie nadmiernej potliwości stóp
• poprawiene mikro-krążenia i zredukowanie opuchnięć
• ulga dla zmęczonych stóp 
• profilaktyka antybakteryjna

NIVELAZIONE
ZMIĘKCZAJĄCA MASKA DO 
STÓP

Intensywnie zmiękczająca kre-
mowa maska do stóp, przezna-
czona do bardzo suchej i szorst-
kiej skóry. Wykazuje działanie 
odżywcze i nawilżające. Redu-
kuje nadmierne rogowacenie 
naskórka, wygładza i zapobiega 
powstawaniu modzeli i odci-
sków. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MOCZNIK, LANOLINA, EKS-
TRAKT Z MIODU, WOSK 
PSZCZELI, ALANTOINA, 
WITAMIN E, OLEJ ZE SŁODKICH 
MIGDAŁÓW. 

Pojemność: 500 ml;  
INDEKS: PRO2101

NIVELAZIONE
MINERALNA SÓL DO KĄPIELI STÓP

Kąpiel z dodatkiem mineralnej soli 
doskonale przygotowuje skórę do za-
biegu pedicure. Polecana do skóry 
bardzo suchej, szorstkiej, w przypadku 
nadmiernego rogowacenia i wzmożo-
nej potliwości. Zmiękcza zrogowaciały 
naskórek, dzięki czemu ułatwia usuwa-
nie modzeli i odcisków. Działa dezyn-
fekująco, odświeża i niweluje przykry 
zapach potu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT 
Z KRWAWNIKA, EKSTRAKT Z SZAŁWI. 

Waga: 1500 g; 
INDEKS: PRO2102 

NIVELAZIONE
PEELING DO STÓP

Intensywnie oczyszczający pre-
parat polecany do peelingu stóp 
i kolan, szczególnie w przypadku 
skóry suchej i nadmiernie rogowa-
ciejcej. Dokładnie oczyszcza i złusz-
cza obumarły naskórek. Pobudza 
mikrokrążenie krwi i przygotowu-
je skórę do przyjęcia składników 
aktywnych z kolejno aplikowa-
nych preparatów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z HIBISKUSA, 
EKSTRAKT Z MYDLNICY, 
LANOLINA. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PRO2103

NIVELAZIONE
LEKKI KREM DO STÓP
 INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

Lekki krem w postaci wygodnej 
do aplikacji pianki. Szybko się 
wchłania i przenika do głębo-
kich warstw skóry. Przynosi na-
tychmiastowe nawilżenie i ulgę 
dla zmęczonych stóp, bez zbęd-
nego uczucia lepkości i tłustości 
skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
MOCZNIK, KWAS HIALURO-
NOWY, DURAQUENCH™ IQ SA, 
DEO ACTIVE.

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: PRO2105

NIVELAZIONE
ODŚWIEŻAJĄCY KREM DO STÓP

Krem do stóp na zakończenie zabiegu 
pedicure, polecany w przypadku skóry 
ze skłonnością do nadmiernego poce-
nia się. Silnie regenerujący, redukujący 
suchość i szorstkość naskórka. Chroni 
go przed pękaniem i łagodzi podraż-
nienia. Posiada działanie dezodorujące, 
odświeża i zapobiega poceniu się stóp.

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT 
Z SZAŁWII, RYCYNOLEINIAN CYNKU, 
BIO-SIARKA, MENTOL, ODOR STOP 
SYSTEM. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PRO2104

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

S A B E L L Kosmetyki Profesjonalne 
Warszawa, ul. Krańcowa 41 tel. 22 303 9999, 

hurtownia@sabell.pl, www.sabell.pl
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PIELĘGNACJA
STÓP

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel do stóp z użyciem Grejpfrutowej soli 

do kąpieli. Przewidywany czas kąpieli 15 – 20 minut.  
Po upływie tego czasu osuszyć skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na stopy Peeling do stóp i wykonać masaż. Pozostałość 
peelingu zmyć ze skóry lub usunąć wilgotnym kompresem. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę nałożyć Krem i wykonać re-
laksujący masaż stóp. Zawinąć stopy w folię i nałożyć skarpet-
ki frotte. Pozostawić na 15 minut. Preparat można zastosować 
pod zabieg parafinowy. 

4. Po upływie tego czasu zdjąć folię. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, na
zakończenie nałożyć cienką warstwę Kremu regenerującego.

SMOOTH FEET
ZABIEG REGENERUJĄCO - WYGŁADZAJĄCY NA STOPY

• sucha skóra stóp z tendencją do pękania naskórka
• stopy zmęczone, potrzebujące regeneracji i odprężenia

MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową, ułatwia penetracje składników aktywnych.
EKSTRAKT Z GREJPFRUTA – oczyszcza, odświeża i tonizuje zmęczone stopy. 
SKIN SMOOTH SYSTEM – połączenie składników o silnych właściwościach wygładzających, regenerują-
cych i nawilżających (alantoina, lanolina hipoalergiczna, wosk pszczeli, Inulina).

• nawilżenie i zmiękczenie warstwy rogowej naskórka 
• wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej
• zredukowanie nadmiernej potliwości stóp • profilaktyka antybakteryjna
• poprawiene mikro-krążenia i zredukowanie opuchnięć • ulga dla zmęczonych stóp 

SMOOTH FEET
GREJPFRUTOWA SÓL 
DO KĄPIELI STÓP

Sól do kąpieli stóp o przyjem-
nym, orzeźwiającym zapa-
chu, doskonale przygotowuje 
skórę do zabiegu pedicure. 
Polecana szczególnie w przy-
padku skóry suchej, z ten-
dencją do pękania. Oczysz-
cza i zmiękcza zrogowaciały 
naskórek, ułatwia usuwanie 
modzeli i odcisków. Pobudza 
mikrokrążenie, odświeża i re-
laksuje. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z GREJPFRUTA. 

Waga: 1500 g; 
INDEKS: PEP1001

SMOOTH FEET
KREM NAWILŻAJĄCY
DO STÓP

Skoncentrowany, szybko wchła-
niający się krem do skóry su-
chej, ze skłonnością do pękania. 
Skutecznie zmiękcza naskórek, 
zapobiega jego pęknięciom, 
przyspiesza gojenie. Silnie re-
generuje i odżywia skórę, po-
prawia ukrwienie, pozostawia 
stopy miękkie i gładkie. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
EKSTRAKT Z GREJPFRUTA, 
OLEJEK ETERYCZNY 
Z GREJPFRUTA, WOSK 
PSZCZELI, ALANTOINA.

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PEP1004

SMOOTH FEET
GREJPFRUTOWY PEELING 
DO STÓP

Intensywnie oczyszczający 
peeling solny do stóp i ko-
lan. Polecany do skóry su-
chej i odwodnionej. Złusz-
cza zrogowaciały naskórek 
i wygładza powierz- chnię 
skóry. Poprawia mikrokrą-
żenie krwi i absorcję skład-
ników aktywnych z apliko-
wanych preparatów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
OLEJEK ETERYCZNY 
Z GREJPFRUTA, MASŁO 
SHEA. 

Waga: 690 g; 
INDEKS: PEP1002

PODOLOGIC ACID
ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCY NA STOPY

• silnie zrogowaciała • sucha, szorstka, zniszczona skóra stóp 
• w przypadku skłonności do powstawania modzeli i odcisków, do stosowania w trakcie zabiegów
podologicznych.

PEDI – PRO ACIDS COMPLEX – kompleks kwasów owocowych – glikolowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, 
salicylowy. Dokładnie rozluźnia połączenia między korneocytami, jednocześnie regulując proces nadmiernego 
złuszczania i przesuszenia skóry. Skutecznie zmiękcza nadmiernie zrogowacenia, umożliwia szybkie i łatwe 
usuwanie zgrubiałej i szorstkiej skóry. 
MOCZNIK – rozluźnia połączenia między komórkami naskórka, zmiękcza skórę i zwiększa absorpcję składników 
aktywnych z kolejno aplikowanych preparatów. 
SÓL MINERALNA – oczyszcza i odświeża skórę, zmiękcza zrogowacenia, pobudza mikrokrążenie, a co za tym idzie 
niweluje obrzęki, opuchnięcia i uczucie ciężkich stóp. 
WITAMINA F – zespół wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), regeneruje naskórek i zapobiega 
wysychaniu skóry, przyspiesza gojenie uszkodzeń, wzmacnia paznokcie, poprawia ich wygląd i kondycję.

• silne zmiękczenie, złuszczenie zrogowaciałego naskórka • stymulowanie odnowy i regeneracji skóry 
• intensywne wygładzenie • optymalne nawilżenie • regulowanie nadmiernego rogowacenia 
• rozjaśnienie płytki paznokciowej, 

PODOLOGIC ACID
SILNIE ZMIĘKCZAJĄCA 
SÓL DO KĄPIELI STÓP 
Z KWASAMI AHA I BHA

Specjalistyczny preparat do kąpieli 
stóp będący połączeniem soli mine-
ralnej, mocznika , kwasów AHA i BHA. 
Polecany szczególnie w przypadku 
problemów z nadmiernym rogo-
waceniem naskórka, zgrubieniami, 
bardzo suchą, szorstką i zniszczoną 
skórą stóp. Skutecznie oczyszcza 
i odświeża stópy, rozluźnia połą-
czeń między komórkami naskórka 
i ułatwienie jego mechanicznego 
usuwania, zmiękczenie zrogowa-
ciałej skóry, dostarczenie jej nie-
zbędnych minerałów i mikroele-
mentów, nawilżenie i wygładzenie, 
przywrócenie skórze stóp zdrowe-
go wyglądu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: SÓL 
MINERALNA, MOCZNIK, KWASY 
OWOCOWE – KWAS GLIKOLOWY, 
MLEKOWY, CYTRYNOWY, JABŁKO-
WY ORAZ KWAS SALICYLOWY. 

Waga: 1500 g; 
INDEKS: PAC0001

PODOLOGIC ACID
ZMIĘKCZAJĄCY KREM – 
MASKA DO STÓP 
Z KWASAMI AHA I BHA

Preparat zapewnia optymal-
ne nawilżenie i zmiękczenie 
skóry, rozjaśnienie płytki pa-
znokciowej oraz zmniejsza 
skłonność do tworzenia się 
odcisków, modzeli i pęknięć 
skóry. Krem – maska   w postać 
lekkiej pianki łatwo i wygod-
nie się rozprowadza, szybko 
się wchłania i przenika do 
głębokich warstw skóry, nie 
pozostawiając nieprzyjemne-
go uczucia tłustości i lepkości.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KWASY AHA I BHA – KWAS 
GLIKOLOWY, MLEKOWY, 
CYTRYNOWY I JABŁKOWY, 
KWAS SALICYLOWY, 
MOCZNIK, PANTENOL, 
ALANTOINA, WITAMINA F. 

Pojemność: 150 ml; 
INDEKS: PAC0002 

PODOLOGIC ACID
ŻEL ZŁUSZCZAJĄCY 
DO STÓP

Preparat podologiczny, prze-
znaczony do silnie zrogo-
waciałej, zniszczonej skóry 
stóp, w przypadku skłonności 
do powstawania modzeli, 
odcisków, do stosowania w 
trakcie zabiegów podologicz-
nych. Silne zmiękcza, złusz-
cza zrogowaciały naskórek, 
stymuluje odnowę i regene-
rację naskórka. Intensywne 
wygładza, zmniejsza skłon-
ność do nadmiernego rogo-
wacenia i pękania naskórka. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
PEDI-PRO ACIDS COMPLEX 

Pojemność: 75 ml;  
INDEKS: PAC0000

PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel do stóp z użyciem PODOLOGIC ACID Silnie

zmiękczającej soli do kąpieli stóp z kwasami AHA i BHA.
2. Osuszyć skórę. Zabezpieczyć dłonie rękawiczkami. Kryjącą warstwę

Żelu złuszczającego nanieść na całą powierzchnię podeszwy stóp lub
punktowo w miejsca silnego zrogowacenia.

3. Zawinąć stopy w folię i pozostawić na 5 – 10 minut w zależności od
kondycji skóry. Czas aplikacji powinien być uzależniony od grubości
zrogowaciałego naskórka. 

4. Zdjąć folię i dokładnie usunąć pozostałość Żelu za pomocą wilgotnego,
ciepłego kompresu.

5. Zetrzeć zgrubiałą skórę tarką do stóp lub frezarką usuwając jej nadmiar. 
6. Umyć dokładnie stopy.
7. Na zakończenie zabiegu pedicure wmasować w stopy PODOLOGIC ACID

Zmiękczający krem – maska do stóp z kwasami AHA i BHA. W przypadku
bardzo suche, zrogowaciałej i grubej skóry stóp, nałożyć grubszą 
warstwę kremo – maski, pozostawić na około 5 minut, a następnie
nadmiar wmasować w skórę.

UWAGA: Preparaty z linii PODOLOGIC ACID Żel złuszczający  do stóp  to produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Używać tylko zgodnie z instrukcją. Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi. Przerwać stosowanie w przypadku 
pojawienia się podrażnienia, pieczenia, świądu, zaczerwienienia. Nie stosować na podrażnioną i uszkodzoną skórę, u dzieci, 
kobiet w ciąży, osób z niedokrwistością, zespołem Rey’a, uczulonych na salicylany, chorych na cukrzycę, grzybicę, egzemę. 
Chronić przed światłem i wysoką temperaturą. Przechowywać w oryginalnym kartoniku, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

SMOOTH FEET
KREM NAWILŻAJĄCY DO STÓP 

Intensywnie nawilża, wygładza i przynosi 
natychmiastową ulgę nawet bardzo suchym 
stopom.

SKŁADNIKI AKTYWNE: EKSTRAKT 
Z GREJPFRUTA, OLEJEK ETERYCZNY 
Z GREJPFRUTA, WOSK PSZCZELI, 
ALANTOINA. 

Pojemność: 50 ml; 
INDEKS: PEP1005 
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PIELĘGNACJA
STÓP

PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNA SÓL DO 
KĄPIELI STÓP Z JONAMI SREBRA

Specjalistyczna sól do ką-
pieli stóp polecana przed za-
biegiem podologicznym lub 
pedicure. Połączenie krysz-
tałków soli z jonami srebra 
i tlenkiem cynku, nie tylko 
zmiękcza zrogowaciały na-
skórek, ale przede wszystkim 
zapewnia stopom ochronę 
antybakteryjną, zmniejsza 
potliwość i niweluje nieprzy-
jemny zapach potu. Kąpiel 
w soli oczyszcza i odświeża 
stopy, pozwala na szybsze, sku-
teczniejsze usunięcie odcisków 
i modzeli oraz zapobiega pęka-
niu naskórka. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
KRYSZTAŁKI SOLI, JONY 
SREBRA, TLENEK CYNKU. 

Waga: 1400 g;  
INDEKS: PFI1000 

PODOLOGIC FITNESS
SPRAY OCHRONNY 
DO STÓP

Specjalistyczny preparat za-
pewniający odświeżenie stóp, 
zniwelowanie nieprzyjemnego 
zapachu. Jako profilaktyka anty-
bakteryjna, szczególnie w przy-
padku stóp z problemem nad-
miernej potliwości. Długotrwale 
odświeża, pozostawia stopy 
delikatne i miękkie. To preparat 
ułatwiający pracę z tarką i fre-
zarką. Może być zastosowany 
zarówno przed jak i po zabiegu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
SREBRNA WODA NANO-TECH, 
SENSIDIN DO, MOCZNIK 

Waga:200 ml 
INDEKS: PFI1005

PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNY KREM 
DO STÓP Z JONAMI SREBRA

Intensywnie działający, profesjonal-
ny krem do stóp polecany dla osób 
aktywnych, z problemem nadmier-
nej potliwości stóp oraz w profilak-
tyce antybakteryjnej. Synergiczne 
połączenie składników aktywnych 
zapewnia stopom skuteczną ochro-
nę przeciwbakteryjną, działa dezo-
dorująco a także reguluje nadmier-
ną aktywność gruczołów potowych. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
JONY SREBRA, AŁUN, TLENEK 
CYNKU, EKSTRAKT Z SZAŁWII 
LEKARSKIEJ. 

Pojemność: 500 ml;
INDEKS: PFI1001

PODOLOGIC FITNESS
ZABIEG ANTYBAKTERYJNY NA STOPY

• pielęgnacja stóp ze skłonnością do nadmiernej potliwości 
• profilaktyka antybakteryjna

JONY SREBRA – mają mocne działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. 
TLENEK CYNKU - regulują ilość wytworzonego sebum. Złuszcza skórę, przywracając jej naturalne pH, 
łagodzi stany zapalne, zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników. Przyśpiesza także regenerację 
uszkodzonych tkanek.
EKSTRAKT Z SZAŁWII - wykazuje silne działanie przecwizapalne i odkażające. Działa ściągająco.

• działanie antyseptyczne i ochrona przeciwbakteryjna 
• zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu
• zmniejszenie nadmiernej aktywności gruczołów potowych 
• odświeżenie stóp

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY

PODOLOGIC FITNESS
PEELING DO STÓP Z JONAMI SREBRA

Solny peeling polecany do pielęgnacji stóp aktywnych, ze skłonnością do nadmiernego rogowacenia naskórka, w pro-
filaktyce antybakteryjnej, jako przygotowanie do zabiegu podologicznego lub pedicure. Błyskawicznie i skutecznie 
złuszcza zrogowaciały naskórek, wygładza i przyspiesza naturalne procesy jego regeneracji. Poprawia mikrokrążenie 
krwi, zwiększając tym samym absorpcję składników aktywnych. Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne i antybakte-
ryjne oraz niweluje przykry zapach potu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: KRYSZTAŁKI SOLI, JONY SREBRA, TLENEK CYNKU, INULINA. 

Waga: 650 g 
INDEKS: PFI1003

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
KREMOWY PLASTER 
NA ZROGOWACENIA

Specjalistyczny preparat będący połą-
czeniem składników o działaniu silnie 
natłuszczającym, nawilżającym i rege-
nerującym. Polecany do pielęgnacji stóp 
bardzo suchych, zniszczonych, z tenden-
cją do nadmiernego rogowacenia. Jego 
skuteczne i szybkie działanie skupia się 
na odnowie i regeneracji uszkodzonego 
naskórka. Wzmacnia i chroni skórę przed 
nadmiernym wysychaniem. Dzięki wyso-
kiej zawartości mocznika niweluje pro-
blem nadmiernego rogowacenia naskór-
ka i zapobiega  jego nawrotom. Polecany 
dla diabetyków. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: MOCZNIK (30%), 
MULTIOILS COMPLEX, SKIN SMOOTH 
SYSTEM, NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY 
Z ROZMARYNU I SOSNY. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PLS1001

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
HIPOALERGICZNA MAŚĆ 
NA SPĘKANE STOPY

Profesjonalna, specjalistyczna maść 
lipidowa polecana do skóry bardzo su-
chej i pękającej. Zawarta w maści lano-
lina, dzięki swoim właściwościom pielę-
gnacyjnym i składowi kompatybilnemu 
z warstwą lipidową skóry, przyspiesza 
gojenie, łagodzi i wspomaga prawidło-
wą regenerację. Skutecznie zmiękcza, 
wygładza naskórek, przywraca skórze 
elastyczność i chroni przed ponownym 
pękaniem. Maść polecana jest również 
do szorstkiej i popękanej skóry dłoni, 
łokci i kolan, a także w profilaktyce sto-
py cukrzycowej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: LANOLINA, 
WITAMINA F, OLEJ CANOLA, ALANTOINA. 

Pojemność: 75 ml; 
INDEKS: PLS1002

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
ZABIEG OCHRONNY NA STOPY

• bardzo sucha, szorstka i zniszczona skóra stóp, z tendencją do nadmiernego rogowacenia,
• polecany dla diabetyków.

MOCZNIK - zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetracje składników aktywnych. Wspomaga utrzymanie 
właściwego poziomu nawilżenia skóry.
ALANOLINA – posiada właściwości zmiękczające skórę, oczyszczające, natłuszczające i wygładzające.
WITAMINA F – łagodzi odbudować płaszcz lipidowy naskórka, wzmacniając jego ochronne właściwości.  
Dodatkowo pomaga ona zatrzymać wodę w skórze i hamuje procesy starzenia się.

• natłuszczenie
• nawilżenie skóry
• wygładzenie
• przeciwdziałanie nadmiernemu rogowaceniu
• przyspieszenie procesów regeneracji
• wzmocnienie bariery hydrolipidowej naskórka.

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY



PODOLOGIC HERBAL
INTENSYWNIE ZMIĘKCZAJĄCA 
PIANKA DO STÓP

Specjalistyczny preparat polecany do nad-
miernie zrogowaciałej skóry stóp przed 
zabiegiem podologicznym lub pedicure. 
Dzięki wysokiej koncentracji mocznika 
(30%) skutecznie zmiękcza zrogowacia-
ły naskórek, ułatwia usuwanie modzeli  
i nagniotków. Zawarte w preparacie skład-
niki dodatkowo tonizują i odświeżają skórę 
stóp, idealnie przygotowując ją do dalszych 
zabiegów. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: MOCZNIK (30%), 
BIOSIARKA, EKSTRAKT Z SZAŁWII, INULINA. 

Pojemność: 165 ml; 
INDEKS: PHF1001

PODOLOGIC HERBAL
PEELING DO STÓP

Profesjonalny peeling do stóp polecany do 
skóry bardzo suchej. Doskonale przygotowuje 
do zabiegu podologicznego lub pedicure. Sku-
tecznie złuszcza zrogowaciały naskórek, wy-
gładza i poprawia mikrokrążenie, zwiększając 
tym samym absorpcję składników aktywnych 
z kolejno aplikowanych preparatów. Zawarte 
w nim naturalne olejki eteryczne działają prze-
ciwzapalnie i antybakteryjnie. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: NATURALNY OLEJEK 
ETERYCZNY Z EUKALIPTUSA I SOSNY, 
EKSTRAKT Z OTRĘBÓW PSZENNYCH, 
KWAS MLEKOWY. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PHF1003

PODOLOGIC HERBAL
REGENERUJĄCY KREM DO STÓP

Profesjonalny krem do pielęgnacji bardzo 
suchej skóry stóp. Optymalnie natłuszcza 
i głęboko nawilża naskórek.Zawarte w nim 
składniki skutecznie regenerują, przyspiesza-
ją odnowę i łagodzą podrażnienia. Pozosta-
wia delikatne, gładkie i zdrowo wyglądające 
stopy. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: MOCZNIK (10%), 
ALANTOINA, BISABOLOL, WITAMINA E, 
NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY Z LAWENDY. 

Pojemność: 500 ml; 
INDEKS: PHF1004

PODOLOGIC HERBAL 
ZMIĘKCZAJĄCE PEREŁKI 
DO KĄPIELI STÓP

Delikatne perełki do kąpieli stóp polecane 
jako preparat do kąpieli stóp przed zabiegiem 
podologicznym lub pedicure, szczególnie dla 
skóry bardzo suchej i wrażliwej. Preparat ten 
skutecznie oczyszcza i zmiękcza zrogowacia-
ły naskórek, ułatwia usunięcie modzeli i od-
cisków. Dzięki zawartych w nim składnikach 
działa odświeżająco. Niweluje problem nad-
miernej potliwości stóp i przykrego zapachu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: MOCZNIK, 
NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY 
Z EUKALIPTUSA, EKSTRAKT Z SZAŁWII. 

Waga: 800 g; 
INDEKS: PHF1002
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PIELĘGNACJA
STÓP

PODOLOGIC HERBAL
ZABIEG REGENERUJĄCY NA STOPY

• skóra sucha, odwodniona skóra stóp, z tendencją do pękania naskórka

MOCZNIK - zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetracje składników aktywnych. Wspomaga utrzymanie 
właściwego poziomu nawilżenia skóry.
ALANTOINA - nawilża przesuszoną skórę i koi. Ma działanie regeneracyjne (zmniejsza liczne zaczerwienienia, 
łagodzi pieczenie, pobudza produkcję komórek) oraz przeciwzapalne
BISABOLOL - to składnik aktywny o bardzo silnych właściwościach kojących, łagodzących i przeciwinfekcyjnych.

• natłuszczenie, głębokie nawilżenie skóry
• zregenerowanie naskórka i przyspieszenie jego odnowy
• złagodzenie podrażnień, zmniejszenie rogowacenia
• zwiększenie ochrony przed pękaniem naskórka

PRZEZNACZENIE

SKŁADNIKI AKTYWNE

EFEKTY




