
Kosmetyka Naturalna & Aromaterapia



W CV Primary Essence gwarantujemy, że nie używamy syntetycz-
nych zapachów i barwników, parabenów i naszych kosmetyków nie  
testujemy  na zwierzętach.

Sekret sukcesu firmy CV tkwi w kosmetykach, które są oparte na 
100% olejkach eterycznych pozyskiwanych z roślin i kwiatów  
o wyjątkowej czystości i jakości.

Nasze kosmetyki wypełnione są naturalną siłą, esencją i energią.

To dzieła sztuki wykorzystujące potęgę i siłę Aromaterapii tak, 
żeby skóra promieniowała  urodą i zdrowiem.

W Kosmetyce Aromaterapia dostarcza wysokiego po-
ziomu wartości dodanej, zabiegi są podwójnie skuteczne, 
ponieważ działają poprzez zapach dostarczając doskonałego  
samopoczucia i charakteryzują się wysoką efektywnością 
wchłaniania do układu krążenia generując witalność i zdrowie.

Witamy w Świecie Cosmética Vital Primary Essence. 
Z naszymi kosmetykami i zabiegami osiągniesz szybkie  
i spektakularne rezultaty.

Cosmética Vital
Zdrowie i Doskonałe Samopoczucie

Polska
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MLECZKO DO DEMAKIJAŻU 
RÓŻA BUŁGARSKA

TONIK RÓŻA BUŁGARSKA

Pielęgnacja codzienna

Poczuj czystość i świeżość wilgotnych pą-
ków Róży.
Rozkoszuj się rytuałem codziennego 
oczyszczania i nawilżania skóry, dzięki 
zastosowanemu Absolutowi z Róży Buł-
garskiej.
Mleczko do demakijażu i Tonik uzupeł-
niają się i pozostawiają skórę czystą, zdro-
wą i rozświetloną. 

Opakowanie: 200 ml - 500 ml

 KREM RÓŻA BUŁGARSKA

Uroda Absolutna dzień po dniu

Krem z Róży Bułgarskiej i Ametystu to ko-
smetyk specjalny, który odżywia i głębo-
ko regeneruje skórę.
Połączenie w nim substancji aktywnych  
o wyjątkowej czystości pomaga w osią-
gnięciu skóry gładkiej i ujędrnionej. 
Krem  odpowiedni do każdego typu cery 
uwzględniając cery wrażliwe. 

Opakowanie: 50 ml

RÓŻA BUŁGARSKA
Mleczko do demakijażu | Tonik | Krem 
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Drzewo Herbaciane | Mleczko do Demakijażu | Tonik

Drzewo Herbaciane   

 Rozwiązanie na Trądzik   
Olejek eteryczny z Drzewa Herba-
cianego posiada właściwości an-
tyseptycze, działa antybakteryjnie, 
antywirusowo i antygrzybicznie. 
Dodatkowo przyspiesza gojenie, 
działa przeciwzapalnie, łagodzą-
co,  polecany  przez australijski de-
partament sanitarny.

   
Linia wykorzystuje Olejek z Drze-
wa Herbacianego pochodzący 
z upraw ekologicznych szczegól-
nie przeznaczony do cery tłustej 
z tendencją do trądzikowej.

 MLECZKO DO DEMAKIJAŻU  
TONIK  

DRZEWO HERBACIANE

Sekretem tej linii na trądzik jest odpo-
wiednia higiena codzienna. Delikatny żel 
wykorzystujący właściwości Drzewa Her-
bacianego efektywnie usuwa zanieczysz-
czenia dotleniając skórę i dostarczając jej 
świeżości.   
Emulsja do demakijażu i tonik to perfek-
cyjny duet przeznaczony do pielęgnacji  
cer problematycznych i trądzikowych. 
 
Opakowanie: 200 ml - 500 ml 

KREM  
DRZEWO HERBACIANE

Odżywia, matuje, chroni i równoważy 
cery tłuste i trądzikowe. Tekstura  kremu 
zapobiega zatykaniom się porów skóry, 
redukuje wydzielanie sebum, bez efektu 
przesuszenia. 
Zawiera  olejki eteryczne z Drzewa Her-
bacianego, Grejpfruta, Lawendy i Ylang-
-Ylang. 
Posiada filtr ochronny.

Opakowanie: 50 ml 

DRZEWO HERBACIANE
Krem | Roll-on na trądzik 

ESSENCE ROLL-ON  
DRZEWO HERBACIANE

Kosmetyk typu shock do szybkiego goje-
nia się krost i zaskórników. Jeden produkt, 
który działa antyseptycznie, dzięki zasto-
sowaniu olejków z Drzewa Herbacianego 
i Cytryny, która dodatkowo działa oczysz-
czająco wyrównując  koloryt skóry.
Idealny na opryszczkę.  

Stosować bezpośrednio na miejsca zmie-
nione tyle razy ile potrzebujesz,  na noc 
nakładaj maseczkę z zielonej glinki. 

Opakowanie: 15 ml 
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SECRET EVOLUTION

Po 15 latach od ukazania się kremu 
z serii SECRET z ekstraktem uwalniającym  
endorfiny świat kosmetyki XXI wieku 
przeszedł wyjątkową ewolucję. Pojawiły 
się nowe składniki aktywne, które wyko-
rzystaliśmy tworząc całkowicie nową linię 
Secret Evolution co poprawiło i wzmoc-
niło działanie  naszego kremu. Składnik, 
który aktywuje endorfiny  pozyskiwany 
jest  z Róży Polarnej, dodatkowo synergia 
olejków eterycznych, ceramidów, masła 
z Makadamii i innych ekstraktów dzia-
ła ochronie przed zanieczyszczeniami  
atmosferycznymi i antyoksydantami.
Linia uzupełniona jest o filtr UV.

Opakowanie: 50 ml 

Radość odzwierciedla się na twa-
rzy każdego. Jak jesteś szczęśliwa, 
widać to na twarzy i odpowie-
dzialne za to są endorfiny tzw. 
hormony szczęścia.  

Substancje aktywne będące 
składnikami tej sekretnej linii  po-
magają uwolnić w sposób natu-
ralny endorfiny, czego efektem 
jest spektakularny wygląd naszej 
skóry pełnej świeżości, zdrowia 
i rozświetlenia bez widocznych  
zmarszczek i linii mimicznych. 

SECRET EVOLUTION 
Unikalna ceremonia odmładzają-
ca na twarz  pobudzająca wytwa-
rzanie endorfin.

Znamy sekret  
szczęśliwej SKÓRY  

SECRET FLASH

To kosmetyk z  natychmiastowym efek-
tem liftingu  przeznaczony dla skóry ze-
stresowanej i zmęczonej. 

Emulsja skutecznie napina skórę pozosta-
wiając  ją wygładzoną i delikatną. Kosme-
tyk można stosować na całą twarz, kontur 
oka, szyję i dekolt przed zastosowaniem 
kremu nawilżającego.

Stosowany  przed makijażem spowoduje 
jego utrwalenie i idealny wygląd skóry. 

Opakowanie: 30 ml 

SECRET
Kontur oka | Lifting Flash   

SECRET EYES

Krem regenerująco nawilżający kontur 
oka wykonany na bazie ekstraktów ro-
ślinnych najwyższej jakości i czystości ak-
tywujący endorfiny i aminokwasy dające 
efekt naturalnego botoksu.

Stworzony jest na bazie kwasu hialuro-
nowego, kolagenu, kiełków gryki i ekolo-
gicznego masła karite, co daje spektaku-
larny efekt.

Opakowanie: 15 ml 
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SERUM 

Efekt jedwabistej skóry po pierwszym za-
stosowaniu.
Serum 24h  charakteryzuje się wyjątkowo 
miłą skoncentrowaną konsystencją dzię-
ki zastosowaniu w nim Nagietka, Mimo-
zy, Wąkrotki  i oleju z Makadamii.

Już po pierwszym użyciu skóra jest na-
prężona, nawilżona, delikatna, odmło-
dzona i rozświetlona.

Opakowanie: 30 ml 

KREM DO TWARZY      

Uniwersalny krem dla kobiet i mężczyzn 
na bazie Nagietka i Masła Karite zapew-
niający 24 godzinny efekt ochrony i na-
wilżenia skóry. 
Regeneruje i chroni. Dzięki właściwo-
ściom łagodzącym jest idealny dla cery 
wrażliwej, doskonały po goleniu lub de-
pilacji twarzy. 
Krem to połączenie oleju z Nagietka, 
Róży Mosqueta, Mimozy, Wąkrotki azja-
tyckiej i Masła Karité.

Opakowanie: 50 ml 

Odkryj siłę i moc Nagietka 
 kropla po kropli.

ANTI-AGEING
Krem odmładzający | Regenerujący krem do rąk  

KREM DO RĄK RÓŻA 
MOSQUETA I MIRRA 

Regeneruje i chroni skórę dłoni za-
trzymując procesy starzenia oraz 
wyrównuje koloryt skóry. Wzboga-
cony o olejek eteryczny z Mirry rege-
neruje skórę i wzmacnia paznokcie. 
Posiada filtr UV. 

Opakowanie: 100 ml 

KREM ODMŁADZAJĄCY

Krem do twarzy zatrzymujący procesy 
starzenia się skóry. Działa progresywnie 
zapobiegając i zatrzymując utratę jędr-
ności, elastyczności i suchości skóry. 

Prezentowana formuła przeznaczona jest 
dla kobiet po 30 roku życia. Zastosowane 
w nim wyjątkowe składniki jak Olej z Oli-
wy, ekologiczne Masło Karite i Wąkrotka 
azjatycka pomogą zatrzymać postępu-
jące procesy starzenia oraz pierwsze mi-
miczne  zmarszczki.

 Opakowanie: 50 ml 

Krem 24h | Serum 24h  
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WODA ROZMARYNOWA

Działa stymulująco i tonizują-
co na skórę, poprawia krążenie, 
wzmacnia układ odpornościowy. 
Stosując na włosy wzmacnia je 
i pobudza ich porost, dodatkowo 
pozytywnie wpływa na zmęczenie 
umysłowe, osłabienie i wyczerpa-
nie nerwowe.

Opakowanie 200-500 ml
 

Woda Rozmarynowa pochodzi z proce-
su destylacji w alembiku dziko rosnące-
go ziela Rozmarynu.
Woda ta znana jest również jako desty-
lat kwiatowy lub hydrolat.
Skutecznie wpływa na jędrność skóry.

WODA RÓŻANA   

Poczuj pieszczące twoją skórę  
płatki róży, które oczyszczają od-
świeżają i tonizują.
 
Woda Różana doskonała jest do 
każdego rodzaju cery, nawet tej 
najbardziej wrażliwej, idealna po 
depilacji, czy goleniu oraz do okła-
dów na zmęczone oczy.

Opakowanie 200-500 ml

 
Woda Różana (hydrolat różany) pozy-
skiwana jest w procesie destylacji świe-
żych pąków róży. 

Działanie:
tonizuje, nawilża, ujędrnia, łagodzi, 
przywraca odpowiednie Ph skóry.

HIGIENA TWARZY
Woda Różana | Woda Rozmarynowa  
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DEMAKIJAŻ OCZU 
ALOES I HAMMAMELIS

Delikatna żelowa emulsja całkowicie 
usuwa makijaż oczu. Dzięki naturalnym 
składnikom rekomendowana jest dla 
osób, które mają super wrażliwe oczy lub 
osób używających soczewki kontaktowe.

Podstawowy skład: Aloes i Hammamelis
(Oczar Wirginijski)

Opakowanie: 100 ml. 

  HIGIENA TWARZY
Demakijaż oczu z Hammamelisem i Aloesem 

TECHNIKA STOSOWANIA 

Użyj płatków kosmetycznych nasączo-
nych produktem i oczyść  kontur oka i ust 
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Natural Visage to opracowany system 
pracy pozwalający wykonać zabiegi dla 
wszystkich rodzajów cery, dzięki synergii 
połączenia właściwości  olejków eterycz-
nych, olejów roślinnych i kremów biolo-
gicznych. 

Zabieg w takim zestawie staje się wyjąt-
kowo rentowny i skuteczny.

2 Kremy + 1 Peeling + 1 Maseczka

Olej Arganowy / Olej Jojoba / Olej Róża Mosqueta

Quinta Essenza Cell Renew
Quinta Essenza Age stop
Quinta Essenza Balancer
Quinta Essenza Lifting

NATURAL COSMETIC  VISAGE SKŁAD:

PROFESJONALNY ZABIEG NA TWARZ 
 Naturalny Program Kosmetyczny Visage     

NATURALNA KOSMETYKA VISAGE

Profesjonalna rewolucja w gabinecie.
Oferujemy osiem naturalnych zabiegów 

o natychmiastowym efekcie  dla wszystkich, 
którym zależy na rentowności gabinetu oraz 
na skutecznych i ekonomicznych systemach 

pracy. 

8 zabiegów na twarz w 1:

NATURAL COSMETIC VISAGE:  
Krem | Maska | Peeling | Quinta Essenzas 

KREM 

100% Naturalny krem do twarzy z certy-
fikatem Ecocert do wszystkich rodzajów 
cery  oparty na oleju z Sezamu Bio, Aloesie, 
Witaminie E i roślinnej glicerynie.
Opakowanie: 150 ml

MASKA

Naturalna maska oczyszczająca i regene-
rująca  zawierająca wysoki procent Bio Na-
gietka bez chemicznych dodatków.
Do wszystkich rodzajów cery. 
Opakowanie: 150 ml

PEELING 

Peeling w formie kremu  składający się ze 
sproszkowanej  łupiny kokosa, który sku-
tecznie usuwa martwy naskórek na twarzy 
szyi i dekolcie.
Opakowanie: 150 ml

Krem Maska i Peeling nie zawierają perfum  
i idealnie łączą się z M.O.E. Quinta Essenza, 
olejkami eterycznymi i olejami roślinnymi.

QUINTA ESSENZA 

Skoncentrowane olejki eteryczne o naj-
wyższej jakości i czystości.
Opakowanie: 10 ml

 Mieszanka odmładzająca, która 
skutecznie zatrzymuje procesy starzenia się 
skóry.    Substancje aktywne: O.E Cytryna, Ge-
ranium, Paczula i Mirra.

: Mieszanka ujędrniająca  i regeneru-
jaca skórę.  Składniki aktywne: O.E. Geranium, 
Cyprys, Cytryna, Mięta, Paczula i Rozmaryn

Mieszanka równoważąca  cery 
tłuste i trądzikowe. Substancje aktywne: O.E. 
Pomarańcza, Cytryna, Mandarynka, Lawenda, 
Ylang -Ylang.

:  Mieszanka regenerująca cery 
suche i wrażliwe. Substancje aktywne: O.E. 
Pomarańcza, Kadzidło, Róża Damasceńska, 
Rumianek, Sandałowiec.
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GLINKA ZIELONA

Na twarz i ciało 
Glinka, która od zawsze używana 
była w leczeniu różnego rodzaju ran 
i innych uszkodzeń naskórka. Dzięki  
swoim właściwościom wchłaniania jest 
w stanie wyeliminować nieczystości 
i toksyny, równocześnie dostarczając 
minerałów i oligoelementów dla skóry. 
Idealna na trądzik i bóle reumatyczne.

Opakowanie: 300 gr

MASKI DO TWARZY  
DLA PROFESJONALISTÓW

Chłodząca Maska Ujędrniająca | Glinka Zielona  

CHŁODZĄCA MASKA  
SPIRULINA

Plastyczna maska, która restrukturyzuje 
i ujędrnia tkanki  dzięki Spirulinie. Do-
skonała przy zabiegach ujędrniających 
i rewitalizujących, między innymi dzięki 
wysokiej zawartości naturalnego mento-
lu. Pozostawia skórę ujędrnioną, gładką 
z odczuciem świeżości i młodości. 

 1000 ml

MASKI DO TWARZY  
DLA PROFESJONALISTÓW

Biosatin Naturalna Maska  

BIOSATIN MASKA NATURALNA NA TWARZ 

Skutecznie spłyca linie ekspresyjne, zmarszczki mimiczne, reduku-
je opuchnięcia oraz sińce pod oczami  dzięki zawartości kolagenu 
morskiego  i sproszkowanego ryżu. Rewitalizuje, relaksuje i zmięk-
cza skórę dzięki ekstraktowi z Róży Damasceńskiej.  
Rozjaśnia i równoważy koloryt skóry, a w szczególności kontur oka.

Opakowanie: 1000 ml 

Rekomendowana 
do wszystkich rodza-
jów cery i konturu oka. 
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RÓŻA BUŁGARSKA

Klejnot Aromaterapii  

Róża Bułgarska i jej delikatne płatki dostar-
czają najsilniejszego i znakomitego Abso-
lutu.
To potężny i wyjątkowy składnik o działa-
niu regenerującym i nawilżającym.
Jego właściwości to więcej niż regeneracja 
i głębokie nawilżenie, doskonale działa na 
zmarszczki, przywraca witalność Kobiecie. 
Olejek może być stosowany do wszystkich 
rodzajów cery.
Absolut CV wyróżnia się wyjątkową czy-
stością, w każdej kropli znajdują się   tony 
płatków Róży, które  rozpieszczają  skórę 
i emocje Kobiety.

Opakowanie: 5 ml

Absolut Róży Bułgarskiej po-
zyskuje się metodą enfleura-
ge.
Świeżo zebrane płatki Róży po-
daje się specjalnej maceracji 
respektując substancje aktywne 
i zapach Róży, aby pozyskać Ab-
solut. 
Jest to metoda żmudna 
i pracochłonna, ale tylko ona 
pozwala na otrzymanie czyste-
go Absolutu Róży Bułgarskiej.

ABSOLUTO DE 
ROSA BÚLGARA 

PREMIO AL MEJOR 
ACEITE ESENCIAL

OLEJKI ETERYCZNE ABSOLUTY
100% czyste 
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OLEJKI ETERYCZNE ABSOLUTY
100% czyste 

ABSOLUT JAŚMINU

Doskonały do pielęgnacji twarzy, 
a w szczególności cer bardzo wrażli-
wych i suchych.
Na poziomie umysłowym i emocjonal-
nym jest uspokajający i przeciwdepre-
syjny, jest silnym afrodyzjakiem i po-
prawia autoestymę.

Sensualny olejek  podobnie jak Róża 
potęguje w kobiecie siłę uwodzenia.

Opakowanie: 5 ml

ABSOLUT NEROLI

Silnie nawilża i rewitalizuje oraz po-
budza odnowę  komórkową równo-
cześnie zatrzymując procesy przed-
wczesnego starzenia się skóry, którą  
pozostawia  rozświetloną i młodą.

Działa antydepresyjnie, relaksująco 
i łagodząco na emocje. Dostarcza do-
skonałego samopoczucia i spokoju we-
wnętrznego.

Pozyskiwany z kwiatu Drzewa Gorzkiej  
Pomarańczy Citrus Aurantium Amara.
Nazywany jest również Azahar.

Opakowanie: 5 ml
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100% CZYSTE

KAMFORA „Cinnamomum campho-
ra”  przeciwbólowy, reguluje tempe-
raturę, działa ściągająco.

DRZEWO HERBACIANE  „Melaleu-
ca alternifolia” najsilniejszy antysep-
tyk wśród O.E. działa antywirusowo  
i bakteriobójczo  

BERGAMOTA „Citrus bergamia”  
Na depresje , relaksacyjny, wycisza, 
odświeża, tonizuje organizm

CYNAMON  „Cinnamomum ceyla ni-
cum” pobudza krążenie, działa  lipo-
lityczne i rozgrzewająco,  naturalny 
afrodyzjak.

CYPRYS  „Cupressus sempervirens” 
reguluje krążenie, działa odchudza-
jąco i detoksykująco.

GOŹDZIK  „Eugenis caryophyllata” 
znieczula, łagodzi bóle,  na reuma-
tyzm i choroby zwyrodnieniowe sta-
wów, osteoporoza, rozgrzewa.

JAŁOWIEC „Juniperus comunis”  
działanie ściągające, oczyszczające  
i  usuwające nadmiar wody.

EUKALIPTUS „Eucaliptus globulus” 
działa antyseptycznie, bakteriobój-
czo i przeciwwirusowo, oczyszcza 
płuca, na grypę, orzeźwiający, nie 
stosować w przypadku astmy.  

GERANIUM „Pelargonium odo-
rantissimum”  regeneruje, drenuje, 
orzeźwia, reguluje pracę gruczołów 
łojowych, tonizuje, reguluje poziom 
estrogenów.  

KADZIDŁO „Boswelia carteri” działa 
oczyszczająco, łagodząco, przeciw-
zapalnie i ściągająco, tonizuje, na 
rozstępy, odmładza, wycisza napię-
cia nerwowe, na stres, równoważy 
problemy emocjonalne. 

LAWENDA „Lavandula officinalis”  
Królowa O.E, posiada wiele korzyst-
nych właściwości dla organizmu, 
równoważy  gruczoły łojowe, działa 
kojąco i przeciwzapalne. relaksuje 
i równoważy umysł. 

CYTRYNA „Citrus limonum” remine-
ralizuje, oczyszcza, działa antybakte-
ryjnie, ściągająco, usuwa zanieczysz-
czenia, złuszcza i pomaga leczyć 
uszkodzony naskórek. 

MANDARYNKA „Citrus limonum” 
remineralizuje, oczyszcza, działa 
antybakteryjnie, ściągająco, usuwa 
zanieczyszczenia, złuszcza i pomaga 
leczyć uszkodzony naskórek. 

MAJERANEK „Origanum majorana” 
relaksuje, usuwa napięcia mięśnio-
we, redukuje stres fizyczny,  skutecz-
ny przy tikach nerwowych.

MIĘTA „Mentha piperita” wyjątkowe 
właściwości tonizujące i orzeźwiają-
ce, stymuluje umysł.  

MIRRA „Commiphora molmol” to-
nizuje, regeneruje  tkankę, działanie 
przeciwzapalne, przeciwzmarszcz-
kowe i na rozstępy. Pomaga zrelak-
sować psychikę i poprawić  samo-
poczucie.  

POMARAŃCZA „Citrus aurantium” 
łagodzi, antydepresyjna, uspokaja-
jąca.

PACZULA „Pogostemon patchouli” 
goi rany, ściąga, tonizuje  układ ner-
wowy, pobudza ciało i umysł, ujędr-
nia skórę.

SOSNA  „Pinus silvestre “ działanie 
antyseptyczne  na drogi moczowe 
i układ  oddechowy,  wykrztuśne, 
reguluje układ krążenia. Pobudza  
i przynosi radość.

GREJPFRUT „Citrus paradisi” 
oczyszcza, detoksykuje, reguluje 
gospodarkę wodną w organizmie,  
działa uspokajająco na układ ner-
wowy.

ROZMARYN  „Rosmarinus officina-
lis” tonizuje układ  krążenia, ujędr-
nia, moczopędny, pobudza umysł.

RÓŻA „Róża Damasceńska” orzeź-
wia, działa przeciwzapalnie i kojąco  
na  wszystkie rodzaje skóry. Jej skład 
chemiczny jest bardzo podobny do 
żeńskich hormonów, dzięki czemu 
nadaje się do leczenia problemów  
związanych z menstruacjami, płod-
nością, reguluje układ hormonalny, 
łagodzi objawy menopauzy.

YLANG-YLANG „Cananga odorata” 
regenerator komórkowy, reguluje 
gruczoły łojowe, goi , doskonały jako 
lek przeciwdepresyjny. 

MARCHEW „Daucus carota” silny 
regenerator komórkowy, idealny 
dla dojrzałej i suchej skóry,  bogaty 
w witaminę A.

Opakowanie: 15 ml
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Kropla tego olejku położona na Twoją skórę wprowadza w stan 
zmysłowości, dobrego samopoczucia i równowagi emocjonalnej.
Nasza formuła łączy w jednym produkcie oleje roślinne i subtelne 
olejki eteryczne o 100% czystości, które odżywiają najbardziej wy-
magającą skórę.

Poczuj się wyjątkowo i pięknie każdego dnia  używając naszego  
eliksiru Kobiecości, a zauważysz, że Twoje ciało i umysł są zrówno-
ważone, a Ty jesteś pewna siebie i zmysłowa. 

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

afrodita
Esencja Kobiecości 
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ELIKSIR TWARZ AFRODYTA

Unikalny eliksir do pielęgnacji twarzy. Odżywia, toni-
zuje, regeneruje tkanki przywracając blask i młodość 
cerze suchej i dojrzałej. Równoważy i przywraca 
miękkość, jest idealny dla skóry wrażliwej.
Formuła eliksiru to mieszanka olejów roślinnych 
i olejków eterycznych, które zapewniają odpowied-
nią wilgotność, elastyczność oraz odpowiednią ilość 
witaminy E.

Opakowanie: 50 ml

perfect body lipout
Naturalny sprzymierzeniec w odchudzaniu 

Za każdym razem kiedy go użyjesz aktywujesz mechanizmy or-
ganizmu, które skutecznie eliminują miejscowy tłuszcz sprzyja-
jąc jego redukcji oraz zapobiegając tworzenia się cellulitu. 
Szybko zauważysz  poprawę kształtów Twojej sylwetki  oraz 
metamorfozę  skóry, która stanie się  bardziej elastyczna, sprę-
żysta, jędrna i bez rozstępów.

Opakowanie: 150 ml - 500 ml 

100%

N

AT
URAL

N

A T U R A
L1,3 cm 1,4 cm 2,2 cm 

Przedstawione rezultaty to wynik testów na kobietach i mężczyznach 
olejku Perfect Body Lipout stosowanego dwa razy dziennie codziennie 
przez miesiąc bez zmiany codziennego stylu życia.

Brzuch

Do

Uda

Do

Biodra

Do
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    NA ROZSTĘPY                     UJĘDRNIANIE

-
Rozmarynu, Kamfory, Pomarańczy, Mirry 

i Cytryny.

 
Migdał, Kiełki Pszenicy i olejek eteryczny  
z Lawendy.
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Nowoczesna mieszanka olejów jak 
Róża Mosqueta i Kiełki Pszenicy  
oraz synergia  olejków eterycznych 
jak Lawenda sprawia, że do Twoich 
rąk trafia kosmetyk wyjątkowy. Pro-
filaktyczne stosowanie w miejscach 
najbardziej wysuszonych pozosta-
wia skórę naprężoną, delikatną i od-
powiednio nawilżoną.
Do stosowania codziennego. Na-
kładamy zawsze na wilgotną skórę 
poprzez delikatny masaż. Olejek po-
lecany dla kobiet w ciąży, młodzieży 
w okresach  dojrzewania i tych, któ-
rzy gwałtownie przybierają na wa-
dze lub chudną. Doskonałe efekty 
na rozstępy i ich przebarwienia. 
 
Opakowanie: 150 ml - 500 ml

Olejek do ciała o działaniu ujędr-
niającym, który powstał na bazie  
olejków eterycznych i olejów  ba-
zowych. Silnie  odżywia, ujędrnia, 
napina skórę oraz  zapobiega  jej 
zwiotczeniu.

Produkt doskonały jako komple-
ment podczas terapii odchudza-
jących, który powinien stać się 
rutynową pielęgnacją codzienną  
w profilaktyce zdrowia i urody.

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

Formuła tego 100%  naturalnego olejku 
roślinnego wykorzystuje wszystko co 
najcenniejsze z każdego z użytych w nim 
olejów:
Olej z Migdała - nawilża i uelastycznia
Olej z Kiełków Pszenicy - głęboko odży-
wia i odmładza  
Róża Mosqueta - regeneruje
Nagietek - łagodzi 
Ogórecznik - równoważy 

Idealny do stosowania poprzez masaż. 
Bezpieczny dla kobiet w ciąży i dzieci po-
nieważ nie posiada olejków eterycznych.
  
Opakowanie: 150 ml - 500 ml

Synergia olejów roślinnych i olejków 
eterycznych zawartych w kompozycji 
Anti-Stress pozwoli głęboko się zrelakso-
wać i pokona nagromadzony stres.
Zapach olejku  ma właściwości antyde-
presyjne i równoważy umysł  obniżając 
tym samym niepokój oraz spowalnia od-
dech i głęboko uspokaja.
Zapomnisz o stresie używając go jako 
kosmetyk i nakładając  poprzez delikat-
ny masaż  na wilgotną skórę  ciała, która 
będzie głęboko nawilżona i aksamitna 
w dotyku. 

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

oleje roślinne: Migdał, 
Kiełki Pszenicy i O.E. Bergamota, Pomarańcza, 
Lawendina, Grejpfrut, Mandarynka.  

 olejki roślinne: Róża  
Mosqueta, Migdał, Nagietek, Kiełki Pszenicy.
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ANTI-STRESS       VEGETAL PLUS
RELAKSUJĄCY                   KOBIETA W CIĄŻY
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TONIZUJĄCY                      PRZECIWBÓLOWY

Olejek wykorzystuje olejki eteryczne 
o działaniu łagodzącym i przeciwzapal-
nym, odpręża układ nerwowy i zmniejsza 
bóle mięśni i stawów.
Doskonały przy zwichnięciach i zakwa-
sach, dlatego jest tak chętnie używany 
przez osoby aktywne fizycznie. 
Stosuj na bolące miejsca poprzez delikat-
ny masaż, aż do całkowitego wchłonięcia 
się produktu.

Podczas kąpieli wlej dwie nakrętki olejku 
do wanny, a otrzymasz efekt przeciwbó-
lowy i relaksacyjny.

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

Zdarza się, że niekiedy masz opuchnięte 
i zmęczone nogi lub cierpisz z powodu 
zatrzymania płynów w organizmie? 
Nasz tonizujący olejek pobudza krążenie  
żylne, nawilża skórę  i rewitalizuje Twoje 
nogi. 
Można stosować go na skórę nawet   naj-
bardziej wrażliwą. Orzeźwia i reguluje 
wszystkie problemy związane z nogami 
i krążeniem.

Idealny na ciężkie nogi, poprawia krą-
żenie, na siniaki. Rekomendowany dla 
osób, które mają stojący lub siedzący 
tryb życia.

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

O.E. Cytryna, Cyprys,  
Rozmaryn, Mięta pieprzowa,  olej z Migdała

 O.E. z Rumianku, Majeran-
ku, Grejpfruta i Jałowca oraz oleje z Dziurawca, 
Migdała i ekstrakt z Arniki.
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Olejek z Nagietka to kosmetyk, który 
może być używany do ciała i twarzy do 
skór najbardziej wrażliwych, alergicznych 
i podrażnionych.
 
Skuteczny na stany zapalne skóry, otar-
cia lub jako balsam po kąpieli słonecznej 
- naturalny After Sun.  Idealny do złago-
dzenia podrażnienia po depilacji. 

Stosuj zawsze na wilgotną skórę poprzez 
delikatny masaż do całkowitego wchło-
nięcia.
Podczas kąpieli wlej trzy nakrętki do 
wanny, a Twoja skóra poczuje komfort 
nawilżania.

Bogaty skład olejku Bust UP to kombina-
cja najlepszych olejów roślinnych i olej-
ków eterycznych utrzymująca biust i skó-
rę w idealnej kondycji. 
Biust staje się  jędrny, zdrowy  i piękny.

Opakowanie: 150 ml - 500 ml

QUINTA ESSENZA BUST UP

Mieszanka olejków eterycznych wzboga-
cona o Absolut z  Róży Bułgarskiej i Neroli.
Wymieszaj jedną kroplę z olejkiem bazo-
wym i wykonaj automasaż biustu.
Zaskoczy i zadziwi cię efekt i skuteczność 
tego produktu.

Opakowanie: 10 ml

Oleje roślinne z Migdała, Kiełków 
Pszenicy, Nagietka oraz Olejki eteryczne: 
Rozmaryn, Trawa cytrynowa, Mirra, Mięta, 
Geranium, Ylang-ylang. 

 Olejek roślinny  
i olejek eteryczny z Nagietka 
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        BUST UP                CALÉNDULA
UJĘDRNIAJĄCY BIUST                    NAGIETEK
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Innowacyjny 100% naturalny i nieinwazyjny zabieg odchudzający 

Efekt spalania 
tkanki tłuszczowej

Efekt odchudzający 
i antycellulitowy

Odpowiedź wydaje się oczywista, ale bardzo niewielu ludzi zna tą  prawidłową. 
W rzeczywistości: większość tego tłuszczu wydalana jest przez oddech.

84% tłuszczu jest wydychana przez płuca przekształcona w dwutlenek węgla. 
Pozostała część to woda, która jest wydalana z moczem, w pocie, łzach i innych 
płynach ustrojowych.

Technika TROE to unikalna metoda  technik 
masażu celem wyeliminowania toksyn przez 
oddychanie. 

Perfect Body LIPOUT  TM
jest wzbogacony o ekstrakt z wodorostów 
Tisochrys Lutea, które zmieniają nadbagaż 
tłuszczowy w postaci białych  adipocytów na 
brunatny, aktywny metabolicznie co powo-
duje szybką przemianę tłuszczów w energię 
i błyskawiczne  ich usuwanie.  

Co się dzieje z tłuszczem podczas odchudzania?

plan lipout
Dla profesjonalistów 

MUS Z ZIELONEJ HERBATY 

Drobno sproszkowana maseczka do ciała  
z zielonej herbaty, która po wymieszaniu  
z wodą staje się ciepłą pastą musującą. 
Maseczka pobudza i ułatwia usuwanie tok-
syn z organizmu i poprawia dopływ tlenu 
do tkanek.

Opakowanie: 1000 ml

PERFECT AIR

Synergia 100% naturalnej aromaterapii, 
która  aktywuje układ oddechowy.
Olej sporządzony specjalnie z myślą o tech-
nice TROE co stanowi element zabiegu Per-
fect Lipout.

Opakowanie: 1000 ml

Quinta Essenza                  
Perfect Lipout

Synergia 100%  olejków eterycznych i eks-
traktu z czarnej herbaty oraz opatentowa-
nego koncentratu Lipout.
Nie zawiera olejów roślinnych.

Zastosowana technika masażu Lipout 
znacznie potęguje siłę zabiegu odchudza-
jącego Perfect Body.

Opakowanie: 30 ml
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DETOX

FEEL

STOP

RELAX

4SPA RITUALS

 
Eliminuje toksyny, 
redukuje cellulit,
spala tłuszcz.

Wzmacnia sensualność 
i seksapil  drzemiący 
w Tobie uwalniając 
emocje zarówno 
u kobiet, jak i mężczyzn. 

Ceremonia masażu, 
który uwalnia napięcia 
mięśniowe, redukuje 
i łagodzi ból.

Ceremonia masażu 
w celu osiągnięcia stanu 
równowagi fizycznej 
i emocjonalnej.

REWOLUCJA W MASAŻU 
DLA PROFESJONALISTÓW

rose   therapy
Luksusowa Ceremonia dla Kobiety

Siła Absolutu Róży Bułgarskiej, czyli kwiatu kobiecości to podstawa tej te-
rapii.
Jest to  połączenie 100% kosmetyków naturalnych z kamieniami kwarcytu 
różowego, refleksologii twarzy opartej na wietnamskim systemie masażu 
Dien-Cham i chiromasażu ciała.
Podczas Ceremonii Rose-Therapy osiągamy równowagę pomiędzy ciałem 
i umysłem, osiągając wyjątkowy stan doskonałego samopoczucia fizycz-
nego i psychicznego.

Korzyści :
Na poziomie twarzy: silny efekt odmładzający i regenerujący.
Na poziomie ciała: równoważy system hormonalny, oczyszcza z toksyn 
dostarczając witaminę E, odmładza. 
Na poziomie psychicznym, reguluje system hormonalny, działa antyde-
presyjnie, dostarcza spokoju ducha, pobudza autoestymę.

 
 Olejek Afrodyta 500 ml | Eliksir do twarzy Afrodyta 30 ml |  

Absolut Róża Bułgarska 5 ml | O.E. Grejpfrut 15 ml | O.E. Cyprys 15 ml |   
zestaw kwarcytów do masażu.  
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Zabieg Ajurwedyjski 

witalność i uroda

Ceremonia równoważy dominujące  
„Dosha”: Vata, Pita lub Kapha.
Według medycyny ajurwedyjskiej
przeciążanie energii zwanej „santrasa” 
jest główną przyczyną utraty równowa-
gi fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. 
Poprzez ten masaż osiągniemy i przy-
wrócimy odpowiednią równowagę,  
która przekłada się na siłę, witalność 
i piękno.
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Olej Makadamia 500 ml | Olej Awokado 500 ml | Olej Vegetal Plus 500 

ml | Quinta Essenza Pitta 10 ml | Quinta Essenza Vata 10 ml | Quinta Essenza Kapha 
10 ml | zmikronizowane zioła do zrobienia stempli.

Hindú Essence Massage to połacznie terapii manu-
alnych opartych na tradycyjnym masażu hinduskim 
oraz  aromaterapii.
Dzięki temu osiągniesz równowagę używając najbar-
dziej efektywnych, zintegrowanych i holistycznych 
metod, które dostarczą doskonałego samopoczucia 
i zdrowia.
Wypełnij się pozytywną energią i doskonałym samo-
poczuciem podczas aromaterapii i spersonalizowane-
go masażu ciała  aktywując regenerację komórkową, 
równowagę umysłową i energię witalną.
Unikalny masaż wykonany na czystych olejkach ete-
rycznych, leczniczych ziołach i olejach tłoczonych na 
zimno.

HOT KARITÉ SPA
Ciepły masaż ekologiczny 

 
 Hot Karite Spa Chi 200 ml | Hot Karite Spa Thalassa 200ml | Hot Karite 

Spa Zen 200 ml | Kule Drewniane Oyuyu | Opaska do masażu Jaspis Czerwony | 
Opaska do masażu Jade Zielony | podgrzewacz Undu Hot Karite Spa.

Rytuał gorącego masażu ekologicznym masłem Karite ze specjalnie do-
branymi olejkami eterycznymi i ekstraktami, które w efekcie tonizują 
skórę, uelastyczniają ją i regenerują. To wyjątkowe doświadczenie dla 
organizmu, które jest naturalnym antidotum  na  psychiczne i fizyczne 
zmęczenie.

HOT KARITE CHI: pomoże rozładować napięcie fizyczne i mięśniowe,
HOT KARITE THALASSA: efekt oczyszczający, eliminujący toksyny  
i wspomagający odchudzanie
HOT KARITE ZEN: efekt głębokiego relaksu.  
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Peeling do ciała | Maska odchudzająca ciało Alga Laminaria  

PEELING DO CIAŁA

Peeling w postaci żelu ze zmielonego 
bambusa, pestek moreli i olejku eterycz-
nego z Grejpfruta.
Skutecznie usuwa martwe komórki po-
zostawiając skórę aksamitnie gładką i go-
tową do dalszego zabiegu.  Oczyszczona 
skóra lepiej wchłania składniki aktywne 
następnego produktu, który  zastosuje-
my.

Składniki aktywne: zmielony bambus 
i Pestki Moreli, olejki eteryczne: Grejpfrut, 
Cynamon i Pomarańcza 

Sposób użycia: nakładać poprzez delikat-
ny masaż, zmyć bez żelu do mycia.

Opakowanie: 500 ml - 1000 ml

MASKA ALGOWA NA CIAŁO  

Odchudzająca maseczka do ciała oparta 
na algach morskich. Maska pobudza  po-
cenie się w celu usunięcia toksyn i zbęd-
nych płynów. Doskonała dla skór wiot-
kich, na tkankę tłuszczową i na cellulit.

Składniki Aktywne: Alga Laminaria i Alga 
czerwona ( skalinek ostrogowaty) 

Sposób użycia: 1 porcja alg + 2 porcje  
wody +  olejek eteryczny, który spotęguje 
działanie, należy wymieszać i nałożyć na 
ciało po wcześniejszym wykonaniu pe-
elingu i zawinąć w folię. Po 20 minutach 
zmyć i nałożyć odpowiedni kosmetyk lub 
wykonać masaż. 
Nie stosować na twarz lub u osób cier-
piących na tarczycę, gdyż algi  zawierają 
wysokie stężenie aktywnego jodu. 

Opakowanie: 1000 ml

 NIEZBĘDNE DODATKI   
Krem do masażu ciała  Kiełki Pszenicy | Balsam na bóle 

KREM DO MASAŻU 
KIEŁKI PSZENICY

Krem do masażu wykonany jest na bazie 
kiełków pszenicy, to jedyna w swoim rodza-
ju baza roślinna o największym działaniu 
odżywiającym jaka istnieje. 
Idealna dla profesjonalistów do masażu cia-
ła między innymi ze względu na swoją wy-
dajność. 
Krem również można spersonalizować do-
dając olejek eteryczny. 

* krem bez zapachu 
Składnik aktywny: Kiełki Pszenicy. 
 

Opakowanie:1000 ml

 
KREM NA BÓLE  

Balsam o działaniu przeciwzapalnym do-
starczającym efektu zimna i ciepła, delikat-
ny i przyjemny dzięki kompozycji mentolu 
i kamfory.
Wypełniony substancjami aktywnymi działa 
na bóle mięśniowe, neutralizuje dyskomfort 
spowodowany chorobą zwyrodnieniową sta-
wów i reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Dla osiągnięcia lepszej skuteczności  zasto-
suj przed masażem.

Zalecamy stosować codziennie co wzmocni 
działanie terapeutyczne i profilaktyczne i  za-
pobiegnie  zmęczeniu mięśni.

Opakowanie: 100 ml

Wymieszaj jedną łyżkę 
kremu i dodaj odrobinę Arti Cream na bóle.

Krzem organiczny, Czarci Pazur, Arnika, 
Dziurawiec MSM (Metilsufonimetano), gluko-
zamina, chondroityna, O.E. Rumianek, Jałowiec, 
Majeranek i Pomarańcza, Kasztanowiec, Mentol 
i Kamfora. 
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Olej Migdałowy | Olej Makadamia | Olej Awokado 

OLEJ AWOKADO

Bogaty w białko i witaminę A,B, D i E. 
Swoim składem przypomina  ludzkie „ se-
bum” i dlatego jest rekomendowany dla 
skór suchych, łuszczących się i starszych.

Opakowanie: 500 ml

OLEJ MIGDAŁOWY

Bazowy olej doskonałe harmonizujący 
w aromaterapii.
Posiada właściwości zmiękczające, za-
pewnia elastyczność pozostawiając skó-
rę  głęboko nawilżoną i odżywioną. 

Opakowanie: 500 ml

OLEJ MAKADAMIA

Bardzo lekki „ suchy” olej , który pomaga 
w zatrzymaniu wilgoci skóry bez zatyka-
nia porów. 
Działa odmładzająco i zapobiega działa-
niom oksydacyjnym komórek skóry.

Opakowanie: 500 ml

MASŁO KARITE BIO 

Masło Karite to 100% naturalny produkt z  
upraw ekologicznych niezmydlający lipi-
dów skóry, które są podstawą do zacho-
wania jej odpowiedniej kondycji. Masło 
tonizuje i utrzymuje skórę w odpowied-
niej elastyczności i silnie regeneruje. 

Mało Karite  wygląda tłusto, jednak nie 
zatyka porów. Jest  doskonałe do pielę-
gnacji skór od najbardziej wrażliwych, aż 
do tych tłustych. 

Opakowanie: 1000 ml

OLEJEK Z DZIURAWCA BIO  

Macerat Dziurawca pochodzący z upraw 
biologicznych, bez pestycydów i wolnych 
od chemii.
Aktywuje krążenie krwi, regeneruje, leczy 
i łagodzi. 
Na twarz: cery wrażliwe.
Na ciało: siniaki, rany.
Zwiększa swoje lecznicze  działanie wy-
mieszany z glinką zieloną.
Jest fotouczulający i dlatego po jego sto-
sowaniu nie powinno wystawiać się na 
słońce.

Opakowanie: 150 ml

100% NATURALNE BAZY 
Ekologiczny olej z Dziurawca | Ekologiczne Masło Karite 
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CV ESSENTIAL COSMETICS, S.L.
Ul. Klonowa 20/1 00-591 Warszawa Polska

Tel: 513109909
mail: info@alchemiaurody.pl 

www.alchemiaurody.pl

www.cvpe.pl

CV na świecie

CV powstało w 1997 roku w Barcelonie i od tego czasu nasza miłość do aromatera-
pii i pasja w poszukiwaniu  innowacyjności w terapiach naturalnych doprowadziła 
nas do najlepszych profesjonalistów, z którymi pracujemy w ponad 25 krajach  na 
całym świecie.

PROFESJONALNE NOWOŚCI

KOBIDOTAPE

Spektakularny lifting i program od-
mładzania twarzy oparty na trady-
cyjnym masażu japońskim i me-
todzie Taping Therapy połączony  
z kosmetyką naturalną i aromaterapią.  
Zabieg modeluje kontury twarzy,  
odmładza oraz łagodzi bóle migrenowe.

Absolutna Nowość
Krem intensywnie modelujący kontur 
ciała oparty na ekstrakcie z Różowego 
Pieprzu, który redukuje tkankę tłusz-
czową i zapobiega jej ponownemu 
powstawaniu oraz na olejkach eterycz-
nych z Pomelo, Cytryny i Cynamonu.  
28 dni : - 2 cm talia i biodra / -2,5 cm brzuch

Absolutna Nowość
Krem poprawiający jakość i kondycję nóg,
skutecznie nawilża, wyszczupla, pobudza
krążenie, zapobiega opuchnięciom i za-
trzymywaniu płynów dzięki skutecznej 
mieszance olejków eterycznych z Cyprysu,
Cytryny, Rozmarynu i Mięty.

I CAN SLIM 
SKUTECZNE ODCHUDZANIE

I CAN ACTIVE 
LEKKIE NOGI



Kosmetyka Naturalna & Aromaterapia


