Primary Essence
T U NATURALNY
I N S T I N TO N AT
UR A L
TWÓJ
INSTYNKT

TWÓJ
NATURALNY
INSTYNKT
TU INSTINTO
NATURAL
Recorrer
el mundo
Instynkt.en busca de los activos naturales más
Naturalny
Twój
eficientes parapoel świecie
cuidado wdeposzukiwaniu
la piel es unanajskuteczniejszych
parte vital y muy
Podróżowanie
pielęgnacji skóry jest
do
aktywnych
składników
naturalnych
importante de nuestro trabajo.
istotną i bardzo ważną częścią naszej pracy.
możliwości
i jej ynieskończone
naturę
na la
wsteczhacia
Spojrzenie
Volver la mirada
naturaleza
sus infinitas posibilidades
pomnożone przez naukę jest naszym celem, podobnie jak
multiplicadas
por la naszych
ciencia eskosmetyków
nuestro objetivo,
igual que
od parabenów,
receptur
uwolnienie
wytwarzanie
naftowej,
liberar lasi fórmulas
de parabenos,ropy
siliconas
y otros
derivados
innych pochodnych
silikonów
organicznych,
kosmetyków
certyfikowanych
nawet
a
naturalnych,
del petróleo, fabricando cosmética natural e incluso certificada
odpowiednich dla wegan, zapakowane w bardziej zrównoważone
ecológica, apta
para vegános,
con un un packaging más
z luksusu.
bez rezygnacji
opakowania
i to podstawa naszych
jest Aromaterapia
pasją
Naszą
sostenible
sin renunciar
al lujo.
profesjonalnych zabiegów, które są podwójnie skuteczne,
dobre
Nuestra pasión
es la Aromaterapia
y es lawpływając
base de na
nuestros
działają na umysł
olejki eteryczne
ponieważ
wnikają do tkanek,
a także dzięki
samopoczucie,
tratamientos profesionales,
losdużej
cuales,mocy
son doblemente
eficaces i
krwiobiegu czego efektem jest niezwykła skuteczność.
los aceites esenciales
actúan
sobre
la mente
generando
spektakularne
uzyskasz
Essence
CV Primary
liniami kosmetyków
Zporque
rezultaty.
bienestar y, también, son altamente eficaces por su gran poder
szkolenia kosmetyczne.
w swoim rodzaju
Jedyne
de penetración
en los tejidos,
llegando incluso hasta el torrente
sanguíneo.
Con las líneas de cosmética de CV Primary Essence, obtendrás
świecie o Twojego Naturalnego Instynktu.
unos resultados
espectaculares.
Cię w naszym
Witamy

Te damos la bienvenida a nuestro Instinto Natural.

ROSA
BÚLGARA
RÓŻA BUŁGARSKA
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MoussePianka
| Agua| Tonik
ecológica
| Krem| Crema

PIANKA
MOUSSE
DO
DEMAKIJAŻU
LIMPIADORA DE RÓŻA
ROSAS
WODA EKOLOGICZNA
RÓŻANA
AGUA
ECOLÓGICA DE
ROSAS

KREM
CREMA
DE ROSA
RÓŻA
BUŁGARSKA
BÚLGARA

Estrena
cada día
dnia
każdego
skórapiel
Nowa

Belleza absoluta
los días
dnia
każdego
Uroda todos
Absolutna

Disfruta
la sensación
limpieza y
i świeżości
czystościde
uczuciem
Ciesz sięcon
płatków
mokrych
frescura
de olos
pétalos de
rosa húmedos
zmierzchu
zbieranych
róż.
recolectados
al anochecer.
dogłębnego oczyszczania,
Skorzystaj zde
Benefíciate
la limpieza profunda, la renawilżania i ochronnego działania Róż.
hidratación y la acción protectora
de las
Mus i organiczna woda różana doskonale
Rosas.
się uzupełniają, zapewniając głębokie i
La
Mousseczyszczenie.
y el Agua de Rosas Bio, se
naturalne
complementan perfectamente para una
limpieza profunda y natural.

Nuestra
cremakrem
de rosa
búlgara
y amatista
to
i ametystem
z różą
bułgarski
Nasz
głęboko
es un cosmético
muyktóry
especial
que nutre
kosmetyk,
wyjątkowy
i regeneruje.
odżywia
y regenera
en profundidad.
w sobie składniki aktywne o
Łączy
Combina principios activos de gran purewysokiej czystości, bardzo skuteczne w
za, muy eficaces para conseguir una piel
celu uzyskania gładszej i bardziej miękkiej
más tersa y suave.
skóry.
Elígela para
tusswoich
tratamientos
antiarrugas,
zabiegów
go do
Wybierz
dlainjest idealny
przeciwzmarszczkowych,
es ideal para todos los tipos
de piel,
skóry, w tym najbardziej
rodzaju
każdego
cluidas las
más sensibles.
wrażliwej.

Presentación:
150 /ml.
200 ml
150/200
Pojemność:

Presentación:
ml.ml
5050
Pojemność:

PURITY
PURITY

PURITY
PURITY

Geldo
limpiador
facial| Tonik
| Tónico
Facial
Żel
mycia twarzy
do twarzy

Crema
Anti
acne
Krem || Roll-on
Roll-on na
trądzik
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NEW

SERUM
SERUM
OCZYSZCZAJĄCE
PURIFICANTE

GEL LIMPIADOR FACIAL
TONIK
DO FACIAL
TWARZY
TÓNICO

ŻEL DO MYCIA

PURITY
PURITY
KREM
CREMA

ESSENCE
ROLL-ON
ESSENCE ROLL-ON
PRZECIW
ANTITRĄDZIKOWI
ACNE

Serum depurativo
nooczyszczające
graso, elaborado
na
serum
Odtłuszczające
con
ceras
vegetales
a
base
dejojoby,
jojoba, hibazie wosków roślinnych, oleju
i olejków
périco, macadamia
y aceites
esenciales.
makadamii
dziurawca,
dla
pielęgnacja
Niezbędna
eterycznych.
Un mimo esencial
para tu
piel.
Twojej skóry.

Cosméticos kosmetyki
ecológicosna
elaborados
sobre
bazie bio aloesu
Ekologiczne
una
base
de
aloe
vera
bio
y
aceites
eterycznych.
i oczyszczających olejków
polecany do codziennej
Szczególnie
esenciales depurativos.
Especialmente
przetłuszczania
cer z tendencją
higieny
recomendados
para lado
higiene
diaria de
i mieszania.
się
las pieles
con tendencia grasa y mixta.

Es
excelentekrem
crema
libre de grasa,
beztłuszczowy,
to doskonały
Jestuna
muy
fluida,
hidratante,
especial
para cuido
szczególnie
nawilżający,
bardzo płynny,
do
mieszanej,
i / lub
dar
las pieles
grasas
mixtas,
para cetłustejy/o
cery
pielęgnacji
leczenia
zamykania
rrar
poros yporów
tratar ilas
pieles skóry
con acné..
trądzikowej.
Con
tres acciones que actúan en sinergia:

Tratamiento
de choquewalkę
para
z ganar
szok wygrywająca
Kuracja
la batalla która
a losłączy
granitos,
que reúne
w jednym
pryszczami,
właściwości
antyseptyczne
produkcie
en un solo
producto las
propiedades
i del Árbol
olejku z drzewa
antisépticas
delherbacianego
aceite esencial
z cytryny.
moc olejku
oczyszczającą
del
Té y el poder
purificante
del aceite

Modo de
uso: Aplicar
con
piel húmeda,
skórę
użycia:
nalawilgotną
Sposób
nanieść
użycia:
masajeando
en forma
de círculos
hasta
do uzyskania
ruchami
okrężnymi
masując
formar iespuma
y aclarar
abundante
wody.
ilością
dużą con
spłukać
piany
aby
Purity,Purity
tonik
nakładając
Zakończ,
agua. Finalizar
aplicando
el tónico
czyszczenie.
doskonałe
uzyskać
para una limpieza perfecta.

1PUREZA: Purificante para las pieles
synergii:
grasas, gracias a la acción de los aceites
1- CZYSTOŚĆ: Oczyszczanie skóry tłustej
esenciales.
dzięki działaniu olejków eterycznych.
2- ANTI-AGE: Especial para las pieles
gra2- ANTI-AGE: Specjalny dla skóry tłustej
sas,
gracias
a
nuestro
Ácido
Hialurónico
dzięki naszemu roślinnemu kwasowi
vegetal.
hialuronowemu.
podstawą
3- ALOE
3ALOE VERA
VERABIO:
BIO:Jest
Es la
base dekremu
la cre(20%)
składnik
największy
jego
PURITY,
ma PURITY, su mayor componente
(20%),
odmładza i reguluje
nawilża, rejuvenece
hidrata,
y regula pH.
el pH.

Presentación:
30 ml
30 ml.
Pojemność:

PURITY
PURITY
skóry
Rozwiązanie
La solucióndla
para
tłustej
las pieles
grasas
stej
s kó r y t ł upor
z a n i e d l acertificada
z w i ąecológica
Ro
Linea
z certyfikatem
linia especialmente
Ekologiczna
Ecocert, indicada
wskazana
szczególnie
Ecocert,
para las pieles
con tendencia
gra-dla
eeeee
przetłuszczania
do
tendencją
z
cery
sa y acné.
się i trądziku.

Presentación:
ml. ml
Pojemność: 200200
. Sin
derivados
del petróleo
ropy naftowej
pochodnych
- Bez
· Sin
parabenes
parabenów
- Bez
· Sin
Peg’s
Peg
- Bez
syntetycznych
- Brak
· Sin
perfume
sintéticoperfum
na zwierzętach.
testowany
- Nie
· No
testada
en animales
wegan
dla
Odpowiedni
· Apto para veganos

O trzech działaniach, które pracują w

98,9%
El
98,9%całości
del total de los
naturalnego.
Składniki są
ingredientes
sonpochodzenia
de origen natural.
pochodzi z
składników
20%
El
20%wszystkich
del total de los
ingredientes
ekologicznych.
upraw
proceden de la agricultura ecológica.
50 ml.
Pojemność:
Presentación:
50 ml

esencial de Limón.
Nakłada się go bezpośrednio na leczony
Se
aplica
sobre
Abyla zona a
razy, ile potrzeba.
tyledirectamente
obszar
tratar,
tantas
veces
como
sea
necesario.
przyspieszyć znikanie wyprysków
Para
acelerar
la desaparición
del granito
go na noc warstwą
przykryj
polecamy
cúbrelo
por la noche con una capa de
zielonej glinki.
arcilla verde.
Presentación: 10 ml

GENUITY
GENUITY

GENUITY
GENUITY

Tratamiento
reafirmante
Ekologiczny
zabieg ecológico
ujędrniający| |Contorno
Kontur okade ojos

Crema
Krem|| Serum
Serum
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GENUITY
GENUITY,
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NEW

EL LABORATORIO
LABORATORIUM PRZYRODY
DE
LA NATURALEZA
Ekologiczny zabieg

ujędrniający z wyciągu drzew
Yosemite
Tratamiento
reafirmante
ecológico
w parku przyrody
de(USA),
los árboles
del parque
natural
aktywne
jego składniki
Yosemite
(EEUU),
sus principios
kolagenu
eksplozję
powodują
activos
creanktóra
una explosión
zapewni de
na skórze,
colágeno
sobre
la
piel,
que te
i silne
odżywienie, elastyczność
aportarán nutrición, elasticidad y
działanie ujędrniające.
un poderoso efecto reafimante.

ACCIONES:
DZIAŁANIE
Antienvejecimiento de la piel
Skóra
Mejoraprzeciwstarzeniowa
la firmeza de la piel
Poprawia jędrność skóry
Mejora la szorstkość
rugosidadtekstury
de la textura
skóry
Poprawia
de
la
piel
Poprawia elastyczność skóry
eksplozję kolagenu
Powoduje
Mejora la elasticidad
de la piel
Pomaga w syntezie kolagenu i
Crea una explosión de colágeno
elastyny
Ayuda en
la síntesis
de colágeno y
komórek
odnowę
Stwórz
de la elastina
syntezę ATP
Promuje
ATP jest
(Adenozynotrifosforan
Crea una renovación celular
głównym źródłem energii dla istot
FavoreceJest
la síntesis
de la ATP
cząsteczką
żywych.

(El trifosfato de
wszystkich ATP es
we adenosina
występującą
la
principal
fuente
de energía
de los
głównym
i jest
żywych
istotach
seres
vivos.
Es una
molécula
mogą que se
którą
energii,
źródłem
encuentra
en todos
los do
seres vivos
komórki
wykorzystywać
ywykonywania
constituye laswoich
fuenteczynności).
principal de
energía utilizable por las células
para realizar sus actividades).

CONTORNO
OJOS
KONTUR DE
OKA

GENUITY CREAM
GENUITY
KREM

GenuityKontur
Contorno
desilny
ojoskoncentrat
es un poderooka to
Genuity
so concentrado
de ingredientes
do
aktywnych activos
składników
organicznych
ecológicoskonturów
para cuidar
el który
contorno
de los
wywołuje
oczu,
pielęgnacji
ojos, que produce
una rejuvenecedora
exkolagenu,
eksplozję
odmładzającą
elastyczności,
i nabierając
ujędrniając
plosión deskórę
colágeno,
reafirmando
la piel
efekt
dając natychmiastowy
jednocześnie
y ganando elasticidad
mientras produce
tonizujący.
i
napinający
un efecto inmediato de tensión y tonifica-

Genuity
esekologiczny
una crema ecológica
certificakrem z certyfikatem
Genuity to
da
por Ecocert,
que creaeksplozję
una explosión
de
kolagenu
który wywołuje
Ecocert,
colágeno
mejorando
firmeza y elasticiskóry.
jędrność ilaelastyczność
poprawiając
dad de la piel.
Es a la vez muy hidratante y nutritiva, a la
vez que tiene un rápido y natural efecto
Działa silnie nawilżająco i odżywczo, a także
tensor sobre la piel.napina skórę.

ción.
Posiada odświeżającą, nietłustą
Tiene una textura
refrescante,
w
się grasa
wchłaniano
która łatwo
konsystencję,
que
se
absorbe
fácilmente
en
la
piel.
skórę.
Es el complemento perfecto creado para
do
stworzone
idealne
To
usar
con uzupełnienie
nuestra Crema
Reafirmante
y
kremem
naszym
z
stosowania
Serum Genuity.
ujędrniającym i serum Genuity.
Para
unaz de
las zonas más delicadas
obszarów del
najdelikatniejszych
jeden
Na
rostro... najlepsze
la mejor cosmética
organiczne.
kosmetyki ecológica.
twarzy…
ml.ml
Pojemność: 15 15
Presentación:

szybko i naturalnie

Presentación:
ml
Pojemność: 5050ml.

GENUITY SERUM
GENUITY
SERUM
Genuity
Firming Serum
es to
unsilny
poderoso
Genuity
Ujędrniające
Serum
concentrado
de ingredientes
activos
que
który
aktywnych,
składników
koncentrat
kolagenu,
eksplozję
produce una
rejuvenecedora
explosión
odmładzającą
wywołuje
i uelastyczniając
ujędrniając
de colágeno,
reafirmando laskórę,
piel y ganannatychmiastowy
jednocześnie
do elasticidaddając
mientras
produce unefekt
efeci tonizujący.
napinający
to inmediato
de tensión y tonificación.
Tiene
una textura
refrescante,
garsa
tłustą
i nie jestno
zapach
odświeżający
Ma
que
se
absorbe
fácilmente
en
la
piel.
Es el
konsystencją, łatwo się wchłania w skórę.
complemento
perfecto
creado
para
użycia
To idealne uzupełnienie stworzone do usar
nuestra
cremaujędrniającym
reafirmante Genuity.
Genuity.
kremem
naszym
zcon
Presentación:
ml.ml
15 15
Pojemność:

Modo de
uso: Nanieś
Poner sobre
las manos
limpias
unasręce
gotas de serum
na czyste
serum
kilka kropli
użycia:
Sposób
extender porna
el rostro,
y escote. Wykonaj
Realizar pequeños
palmoteosaby
krótkie oklepywanie,
szyi i dekolcie.
twarzy,cuello
iyrozprowadzić
Genuity.
nałożenie
zalecamy
para facilitar
su absorción.Następnie
Aconsejamos
aplicar,
después,kremu
la crema
Genuity.
jego wchłanianie.
ułatwić

24 h
24h

ANTY-AGING
ANTI-AGEING

Crema
24h
Krem
dofacial
twarzy
24h| |Serum
Serum 24
24 hh

AgeAge
Stop
| Crema
regenerante dłonie
de manos
Stop
| Krem regenerujący
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KREM
DO TWARZY
24h CREMA
FACIAL 24 h
Crema
hidronutritiva
a base ide
caléndula
na
mężczyzn
krem dla kobiet
Uniwersalny
zapewniający
Masła Karite
Nagietka
ybazie
karité
que te iasegura
24 horas
de proi nawilżenia Por
efekt ochrony
24 godzinny
tección.
Es regenerante
y protectora.
skóry.
sus propiedades calmantes, es ideal para
właściwościom
i chroni.
Regeneruje
pieles
sensibles,
conDzięki
rojeces
o eccemas y
dla cery wrażliwej
idealny
jest
łagodzącym
para después del afeitado o la depilación.
z zaczerwieniami, łuszczącymi się,
Combina
de caléndula,
rosa
mostwarzy.
lub depilacji
po goleniu
doskonałyaceite
queta,
centella
asiática
Różyy
z Nagietka,
połączenie oleju
Krem totepezcohuite,
manteca
Karité. Wąkrotki azjatyckiej i
Mosqueta,deMimozy,

Masła Karité.
Presentación:
ml.ml
Pojemność: 5050

SERUM
24 h
24h SERUM

AGE STOP
AGE
STOP

Piel dejedwabistej
seda desdeskóry
la primera
aplicación.
po pierwszym
Efekt
zastosowaniu…
El serum facial 24h, es un fluido sedoso
się wyjątkowo
24h charakteryzuje
Serum
super concentrado
en caléndula,
extracto
dzięki
skoncentrowaną
miłą
de Mimosa
Tenuiflorakonsystencją
(conocido también
w nim Nagietka, Mimozy,
zastosowaniu
como Tepezcohuite) y aceite de macadamia.
Wąkrotki i oleju z Makadamii.
Traspo
supierwszym
primera aplicación
notarás
jest que la
użyciu skóra
Już
piel se vuelve
más suave,
tersa e hidratada;
delikatna,
nawilżona,
naprężona,
con un tacto ide
seda. En sólo unas semarozświetlona.
odmłodzona

Es
la crema
facial
que te ayudará
procesya dezatrzymujący
do twarzy
Krem
tener
el
paso
del
tiempo.
Actúa
de una
starzenia się skóry. Działa progresywnie
manera
progresiva
para
prevenir
zapobiegając i zatrzymując utratę la pérdida
de firmeza,
elasticidad
y sequedad
skóry.
i suchości
elastyczności
jędrności,
Prezentowana formuła przeznaczona jest
cutánea.
roku życia.en las mujeres
kobiet po 30pensando
dlaformulamos
La
Zastosowane w nim wyjątkowe składniki
de más de 30 años. Con materias primas
jak Olej z Oliwy, ekologiczne Masło Karite i
maravillosas
como el aceite de oliva, la
Wąkrotka azjatycka pomogą zatrzymać
manteca
de
karité
ecológica
la centella
starzeniayoraz
postępujące procesy
asiática.
Te
ayudará
a
retrasar
la
pierwsze mimiczne zmarszczki. aparición
de las primeras arrugas y la flacidez.

nas, estará más uniforme, joven y luminosa.
Pojemność: 3030ml.
Presentación:
ml

ml.ml
5050
Pojemność:
Presentación:

Descubresiłę
el poder
de la Caléndula,
Nagietka
Odkryj
concentrado
cada gota
kropli
po en
kropla

KREM DO RĄK RÓŻA
CREMA DE MANOS DE
MOSQUETA
I MIRRA
ROSA
MOSQUETA
Y MIRRA
Nutre,
protege
y repara
ladłoni
piel de las
skórę
i chroni
Regeneruje
starzenia
procesycon
manos.
Enriquecida
aceiteoraz
esenzatrzymując
Wzbogacony
skóry. anti
koloryt
wyrównuje
cial
de mirra,
poderosa
edad y
regeneruje
eteryczny
o olejek
anti
manchas,
granz Mirry
regenerador
de
paznokcie.
skórę
la
piel iywzmacnia
de las uñas.
Posiada filtr UV.
Con factor de protección solar.
Presentación:
100
ml.ml
Pojemność: 100
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PRODUKTY
SPECJALISTYCZNE
PRODUCTOS
ESPECÍFICOS
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NEW

ŻEL
DOVERA
DEMAKIJAŻU
OKA
ALOE
Y HAMMAMELIS
DESMAQUILLANTE
DE OJOS
ALOES HAMAMELIS
Graciasemulsja
a su composición
es aprousuwa makijaż
całkowicienatural
Żelowa
piadoDzięki
incluso
para personas
con los ojos
składnikom
naturalnym
oczu.
fácilmente irritables
o que
utilicen
mają
którelentes
osób,
jest dla
rekomendowany
używających
osób
lub el
oczy
wrażliweSin
super
de contacto.
duda,
desmaquillante
Podstawowy
kontaktowe.
soczewki
de ojos más
delicado del
mercado. skład:
Aloes i Hammamelis (Oczar Wirginijski)

Exfoliante
enzimático
ecológico.
do
peeling
enzymatyczny
Ekologicznyfacial
Produce
una renovación
y profuni delikatną
głębokąsuave
twarzy. Zapewnia
da
en todos
los tipos de
piel. skóry.
Al no Nie
protypach
na wszystkich
odnowę
wytwarzając
ducir
ningúnżadnego
tipo de rodzaju
arrastre,pozostałości,
evitamos
zanieczyszczenia
unikamy
la
contaminación
de microorganismos.

Presentación:
ml.ml
Pojemność: 100100

NEW

NEW

Z ALOESU
GEL ŻEL
DE ALOE
VERA PURE

Protégete,
siempre,
esta crema
elaz filtrami
kremem
tymcon
Chroń się zawsze
(bez
borada
con
filtros
de
origen
natural
(sin
naturalnego
pochodzenia
olejkiem
nanocząsteczek),aceite
nanopartículas)
de lawendowym
lavanda y Abi-i
organicznymi
aloesem,
abisinia,
sinia,
aloe
vera, extractos
de tomillo y rooraz
i rozmarynu
z tymianku
ekstraktami
mero
ecológicos
y vitamina
E.

97%
puro
jugo de
Vera BarbadenAloe Vera
organiczny
sokAloe
to czysty
W 97%
sis
ecológico
y
enriquecido
con aceiBarbadenisis wzbogacony o antyseptyczne
drzewo
takie
olejki eteryczne,
i kojące
tes
esenciales
antisépticos
y jak
calmantes
chroni,
i lawenda.
herbaciane
como
el Árbol
del Té yNawilża,
Lavanda.
Hidrata,
skórę. la piel.
i regeneruje
zmiękczasuaviza
protege,
y regenera

Presentación:
ml.ml
Pojemność: 5050

Presentación:
200
ml.ml
Pojemność: 200

witaminą E.

RITUAL
CEREMONIA
EKOLOGICZNA
ECOLÓGICO
UJĘDRNIAJĄCA
REAFIRMANTE

PEELING
ENZYM
PEELING
ENZYMATYCZNY

mikroorganizmami.
ml.ml
Pojemność: 5050
Presentación:

KREMSOLAR
NA SŁOŃCE
CREMA
FACIAL

ZABIEG PROFESJONALNY
NA TWARZ
TRATAMIENTO
PROFESIONAL
FACIAL

100%
NATURA L

działaexTratamiento
bioenergetico
facialocon
un gran efecto
reafirmante,
que który
se trabaja
ujędrniającym,
działaniu
doskonałym
zabieg na twarz
Bioenergetyczny
lifting
kosmetykami,
i naturalnymi
clusivamente
con cosméticos
ecológicos
y naturales,wykonywany
se realiza unjest
lifting
detwarzy
facias iy
wyłącznie z ekologicznymi
kinesiotechniczną.
taśmą
manipulacje
wykonujemy
gdy
podczas
stosowane,
one
są
se aplican, a la vez que realicamos las manipulaciones kinesio tape.
Osiągnięty efekt to natychmiastowe przesunięcie objętości: brwi unoszą się, oczy

El
efecto que
se consigue
la recolocación
de volúmenes
de forma
inmediata: las
Ma również
wypływają.
a kości policzkowe
jędrna,
staje sięes
się, skóra
otwierają
cejas
suben,
los
ojos
se
abren,
la
piel
se
vuelve
firme
y
los
pómulos
resurgen.
También
własnej
naszej
kanały
otwierając
działanie bioenergetyczne, uwalniając napięcie,
tiene
unaktywujący
efecto bioenergético
al liberar
canalesco
deoznacza
nuestra prokultury chińskiej,
tradycyjnejabriendo
się z tensiones,
Chi, wywodzący
energii;
pia
energia;
activando
el Chi, originario de la cúltura tradicional china y que significa
energii”.
przepływ
„witalny
“el flujo vital de energía”.
Ten rytuał jest nowy, ponieważ jest wskazany dla osób: kobiet i mężczyzn, którzy nadal

Este
ritual es novedoso
porque
está indicado
aquellasz personas:
y hombez
wyglądu
młodszegomujeres
rezygnować
nie chcą para
po prostu
operacji lub
nie potrzebują
bres,
que
todavía
no
necesiten
cirugía
o
simplemente,
no
quieran
renunciar
a un
konieczności poddania się operacji, masaż oparty na technice kobidotape.
aspecto más joven sin tener que pasar por quirófano.
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ZABIEG PROFESJONALNY
NA TWARZ
TRATAMIENTO
FACIAL PROFESIONAL

NATURALNE
KOSMETYKI VISAGE
NATURAL COSMETIC
VISAGE:

Natural Cosmetic
Naturalne
KosmetykiVisage
Visage

Cremas
faciales
| Quinta
Essenza
Krem
do twarzy
| Synergie
Quinta
Essenza

VISAGE
KOSMETYKI
NATURALNE
NATURAL COSMETIC
VISAGE
La revolución
profesional
enwtugabinecie.
cabina.
rewolucja
Profesjonalna
Ofrece
a
tus
clientas
unos
protocolos
de o
Oferujemy osiem naturalnych zabiegów
tratamiento
verdaderamente
naturales,
natychmiastowym efekcie dla wszystkich
gabinetu
y termina
con los
stocks innecesarios
na rentowności
którym zależy
oraz na skutecznych
rentabilizando
tu cabinai ekonomicznych
con un sistema
pracy.
eficaz, naturalsystemach
y económico.

UR
AT A

TUR

Crema
facial 100%
natural
con zel aval de
do twarzy
krem
100% Naturalny
wszystkich
Ecocert.
Para Ecocert
todos losdotipos
de piel. Elabocertyfikatem
z Sezamu
oparty na
cery vegetal
rodzajów
rada
con aceite
deoleju
sésamo
bio, aloe
E i roślinnej
Witaminie
Bio, Aloesie,
vera
bio, vitamina
E y glicerina
vegetal.
glicerynie.
Presentación:
150 ml

system para
to opracowany
Natural
Natural Visage
Cosmetic
Visage, un sistema
dla
zabiegi
wykonać
pozwalający
pracy
tratar todos los tipos de pieles que combina
synergii
dzięki esenciales,
rodzajów
wszystkich
las
diferentes
sinergiascery,
de aceites
właściwości
połączenia
aceites
vegetales
y cremasolejków
biológicas.
i kremów
olejów
eterycznych,
Es
el tratamiento
facialroślinnych
bio más rentable.
biologicznych.
Opakowanie 150 ml.

MASKA
MASK
22Cremas
+ Peeling
+ Mascarilla
+ 1 Maseczka
1 Peeling
Kremy+faciales

i
Mascarilla
naturaloczyszczająca
purificante, regeneranNaturalna maska
procent
regenerująca
te,
reguladora yzawierająca
con un altowysoki
porcentaje
de
dodatków.
Bio Nagietka
caléndula
bio.bez
Nochemicznych
contiene química.
Para
Do wszystkich
todos
los tipos rodzajów
de piel. cery.
150
Opakowanie:
Presentación: 150 ml.
ml

PEELING
PEELING

Aceite de/Argán,
Jojoba
y Rosa
Mosqueta
Mosqueta
Róża
/ Olej
Olej Jojoba
Olej Arganowy

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

Crema
elaborada
con polvo
de
się ze
składający
w formie kremu
Peelingexfoliante
który
kokosa,a eliminar
łupiny
la
cáscara de coco,
que ayuda
las
sproszkowanej
napiel.
naskórek
usuwa
skutecznie
células
muertas
de martwy
la capa córnea
de la
twarzy szyi i dekolcie.
Presentación: 150 ml
Opakowanie: 150 ml.

No
se combinan
conz
łączą się
perfum i idealnie
zawierają perfume,
Niecontienen
quinta
essenzas,
aceites
esenciales
olejkamiy veEssenza,
Quinta
Synergiami
eterycznymi i olejami roślinnymi.
getales.

A

N

KREM
CREAM

L

100%

A

NATURALNE
VISAGE
W SKŁADZIE
NATURALKOSMETYKI
COSMETIC VISAGE
CONTIENE:

L

8 zabiegów na twarz w 1:
8 tratamientos
faciales en 1: • NA
• ODMŁADZAJĄCY
NAWILŻAJĄCY
TŁUSTA
• CERA• ACNÉ
TRĄDZIK • LIFTING
HIDRATANTE
• AGE STOP
• •
WRAŻLIWA •• NA
• CERA
DOTLENIAJĄCY
LIFTING • GRASAS
• OXIGENANTE
PRZEBARWIENIA
PIELES SENSIBLES
• DESPIGMENTANTE

N
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QUINTA ESSENZA
Concentrados
desynergie
aceites esenciales
de la
olejki eteryczne
Skoncentrowane
máxima
calidad
natural.
o najwyższej jakości i czystości.
Opakowanie: 10
Presentación:
10ml.
ml
Odmładzająca
AGE STOP: Efecto
rejuvenecedor anti-edad
yskutecznie
preventivozatrzymuje
antiarrugas.procesy starzenia
Principios
AE de aktywne:
limón, geranio,
O.E
Substancje
się skóry. activos:
pachulí
y mirra.
Geranium, Paczula i Mirra.
Cytryna,

Ujędrniająca
LIFTING: Reafirma
y regenera la dermis.

Principios
activos: AEO.E.
de geranio,
ciprés,
Cyprys,
Geranium,
Składniki aktywne:
limón,
menta,
pachulí
y romero.
i Rozmaryn
Paczula
Mięta,
Cytryna,

Cera trądzikowa
BALANCER: Equilibra
las pieles con

tendencia grasa.
Substancje aktywne: O.E. Pomarańcza,
Principios activos: AE de naranja, limón,
Cytryna, Mandarynka, Lawenda, Ylang
mandarina, lavanda, ylang ylang.
-Ylang.
Cera sucha
CELL RENEW: Regenera
las wrażliwa
pieles secas y
sensibles.
Substancje aktywne: O.E. Pomarańcza,
Principios
activos:
AE de naranja,Rumianek,
incienso,
Damasceńska,
Kadzidło, Róża
rosa
damascena, manzanilla y sándalo.
Sandałowiec.
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MASCARILLAS
FACIALES
USO PROFESIONAL
MASKI DO TWARZY
DLADE
PROFESJONALISTÓW

MASCARILLAS
FACIALES
DE USO PROFESIONAL
MASKI DO TWARZY
DLA PROFESJONALISTÓW

Criomascarilla
reafirmante| |Glinka
Arcillazielona
verde
Krio maseczka ujędrniająca

Biosatin
natural
Naturalnamascarilla
maska naturalna

KRIOMASECZKA
CRIOMASCARILLA
Mascarilla
que reestructura
y rei
restrukturyzuje
maska, która
Plastyczna plástica
afirma
la
piel
gracias
a
la
alga
spirulina.
Spirulinie.
dzięki
tkanki
ujędrnia
Es
apropiada
tratamientos
reafir-i
ujędrniających
zabiegach
przypara
Doskonała
między innymi
rewitalizujących,
mantes
y revitalizantes,
debidodzięki
a su alto
mentolu.
naturalnego
wysokiej zawartości
contenido
en mentol.
Deja la piel
firme,
z
gładką
ujędrnioną,
Pozostawia
lisa
y suave,skórę
con una
sensación
de fresca
młodości.
i
świeżości
odczuciem
juventud.
Presentación:
300
ml.gr
Pojemność: 300

GLINKA
ZIELONA
ARCILLA
VERDE
CON
ALOE
Z ALOESEM
do facial
twarzy y
i ciała
De uso
corporal

La arcilla
se utiliza
desde
tiempos
in-w
była
używana
od zawsze
która
Glinka,
memoriales
pararodzaju
curar heridas,
cicaran i innych
różnego
leczeniu
naskórka.
uszkodzeń
trices, golpes
e hinchazones.
wchłaniania
właściwościom
swoim
Dzięki
Gracias a su capacidad de absorción
jest w stanie wyeliminować nieczystości i
es capaz de eliminar impurezas y totoksyny, równocześnie dostarczając
xinas, a la vez que aporta minerales y
minerałów oligoelementów dla skóry.
oligoelementos
piel.reumatyczne.
na trądzika ilabóle
Idealna
ml.gr
Pojemność: 300
Presentación:
300

NATURALNA
MASKA BIOSATIN
BIOSATIN MASCARILLA
NATURAL
Suaviza
las spłyca
líneas linie
de expresión
y disminuye
bolsas de
mimiczne,
zmarszczkilas
ekspresyjne,
Skutecznie
zawartości
dzięki
oczami
pod
sińce
oraz
opuchnięcia
redukuje
los ojos y las ojéras gracias al colágeno marino y al polvo
de
Rewitalizuje,
ryżu.
sproszkowanego
i
morskiego
kolagenu
arroz. Revitaliza la piel, la relaja y la suaviza gracias al extracrelaksuje i zmiękcza skórę dzięki ekstraktowi z Róży
to
de rosa damascena.
Damasceńskiej.

Confiere
rostroskóry,
y aporta
un color uniforme,
kontur
a w szczególności
koloryt
i równoważy al
Rozjaśnialuminosidad
especialmente
en el contorno de ojos.
oka.
Presentación:
300
ml.gr
Pojemność: 300
Especialmente recomendada para todo tipo de pieles y
Rekomendowana
i konturu
rodzajów cery
wszystkich
do
para
tratar el contorno
de los
ojos. oka.
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OLEJKIESENCIALES
ETERYCZNE ABSOLUTNE
ACEITES
ABSOLUTOS

OLEJKI ESENCIALES
ETERYCZNE ABSOLUTNE
ACEITES
ABSOLUTOS

100%
100% puros
czysty

100%czysty
puros
100%

N

A

T U R

ABSOLUTO DE
ROSA BÚLGARA
PREMIO AL MEJOR
ACEITE ESENCIAL

Absolut Róży Bułgarskiej
El Absoluto de Rosa Búlgara
się metodą
pozyskuje
se
obtiene siguiendo
un méenfleurage
todo
ancestral, el enfleurage.
Los
pétalos
de las płatki
rosas frescas
Róży
zebrane
Świeżo
recién
se someten
się specjalnej
podajerecolectadas
a una maceración muy especial
respektując
maceracji con
respetuosa
los principios acaktywne
substancje
tivos
de la flor
y con sui zapach
aroma,
para
que el Absolut.
Absoluto
aby pozyskać
Róży,conseguir
alcance
gran pureza.
żmudna i
metoda
Jest to una
Un
método
laborioso
y muyona
cospracochłonna, ale tylko
toso
que
nos
permite
ofrecerte
la
pozwala na otrzymanie
esencia más pura de las Rosas
Róży
Absolutu
czystego
Búlgaras, el Absoluto.
Bułgarskiej.

ABSOLUT
ACEITE ESENCIAL
ABSOLUTO
RÓŻA
BUŁGARSKA
DE ROSA
BÚLGARA
Klejnot
La joya
dewlaAromaterapii
Aromaterapia

Róża Bułgarska i jej delikatne płatki

La Rosa Búlgara nos brinda sus suaves pédostarczają najsilniejszego i znakomitego
talos
para poner en tus manos el Absoluto
Absolutu.
más poderoso y exquisito.
o la regeskładnik
i wyjątkowy
To potężny
Sus
propiedades
van más
allá de
działaniu regenerującym i nawilżającym.
neración y la hidratación. Además de ser
Jego właściwości to więcej niż regeneracja
un
eficaz tratamiento
antiarrugas,
ayuda
na
działa
nawilżenie, doskonale
i głębokie
azmarszczki,
aumentarprzywraca
la vitalidad
y
la
autoestima
witalność Kobiecie.
do wszystkich
stosowany
Olejek może
femenina.
Es być
el aceite
perfecto
para tratar
CV wyróżnia się
cery. Absolut
rodzajów
todos
los tipos
de pieles.
wyjątkową czystością, w każdej kropli

Nuestro
por suktóre
gran pupłatków Róży,
się tony destaca
znajdują absoluto
reza,
cada
gota
contiene
las
propiedades
rozpieszczają skórę i emocje Kobiety.
de toneladas de pétalos acariciando tu
piel y evocando la esencia de la feminidad.
Presentación:
5 ml
Pojemność: 5 ml.

URA

L

100%
T U R

A

N

N

A

100%

A

AT

L

URA

19

L

AT

L

N

18 18

ABSOLUTO
JAZMÍN
ABSOLUTDE
JAŚMIN

ABSOLUT DE
NEROLI
ABSOLUTO
NEROLI

Una
joya dopara
el cuidado
w
twarzy, afacial
pielęgnacji
Doskonały
i
wrażliwych
bardzopara
especialmente
indicado
las pieles
szczególności cer
suchych.
más
sensibles y secas.
Na poziomie
En
el ámbitoumysłowym
mental y iemcional, es
emocjonalnym jest uspokajający i
relajante y antidepresivo, de gran
przeciwdepresyjny, jest silnym
ayuda
para personas
con
problemas
estymę.
auto
i poprawia
afrodyzjakiem
de autoestima.
Różaque
olejek
Sensualny
Es
un aceite
muypodobnie
sensual, jak
igual
uwodzenia.
siłę
kobiecie
w
potęguje
el absoluto de Rosa Búlgara, que
desarrolla el poder de seducción de las
mujeres.

En términos
es un
i rewitalizuje oraz pobudza
nawilża aromaterapéuticos,
Silnie
gran
antidepresivo,
relajante,
sedante
y
odnowę komórkową równocześnie
con
un
ligero
efecto
afrodisíaco.
Aporta
zatrzymując procesy przedwczesnego
bienestarsię
mental,
calma y paz
którą pozostawia
skóry,armonía,
starzenia
interior, por loi młodą.
que es ideal para tratar la
rozświetloną

Presentación:
5 ml
Pojemność: 5 ml.

ansiedad y el insomnio.

Działa antydepresyjnie, relaksująco i
En cuanto a sus efectos físicos, es antiłagodząco na emocje. Dostarcza
séptico y antiespasmódico. A nivel cosdoskonałego samopoczucia umysłu i
mético, hidrata
y revitaliza, además de
wewnętrznego.
spokoju

estimular la reproducción celular, retrasando
así la aparación
de arrugas
y deGorzkiej
z kwiatu Drzewa
Pozyskiwany
jando
la piel Citrus
radiante
y joven. Amara.
Aurantium
Pomarańczy
Nazywany
Se
obtienejest
de larównie
flor delAzahar.
naranjo amargo
rewitalizuje
i
nawilża
Silnie
(Citrus Aurantium Amara),oraz
máspobudza
conociSilnie nawilża i
do
como
flor
de
Azahar.
rewitalizuje oraz pobudza
Pojemność: 5 ml.
Presentación:
5 ml
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ETERYCZNE
OLEJEKI
ACEITES ESENCIALES

KAMFORA “Cinnamomum camphora”
przeciwbólowy, reguluje temperaturę,
ściągająco.
działa
A L CA
N F O R “Ci nn am o mu m

camphora” Aplicar en caso de dolor.
HERBACIANE
DRZEWO
Es termorregulador
y astringente.
„Melaleuca alternifolia„
ÁRBOL DEL TÉ “Melaleuca alnajsilniejszy antyseptyk wśród O.E.
ternifolia” Es bactericida y antiséptii bakteriobójczo
antywirusowo
działa
co. Regenera
los tejidos
y regula las
glándulas sebáceas.
BERGAMOTA “Citrus bergamia”
BERGAMOTA “Citrus bergamia”
Na depresje , relaksacyjny, wycisza,
Aplicar en masaje como antidepreodświeża, tonizuje organizm
sivo. Es sedante, relajante y refrescante.
CYNAMON
CANELA “Cinnamomum
pobudza
ceyla nicum” ceylani“Cinnamomum
cum” Estimula
circulación isanguídziałalalipolityczne
krążenie,
nea, es lipolítico y produce calor. Es
rozgrzewająco, naturalny afrodyzjak.
estimulante y afrodisíaco.

LAWENDA “Lavandula officinalis”
Królowa O.E, posiada wiele
dla
korzystnych
LAVANDAwłaściwości
“Lavandula officinagruczoły
równoważy
organizmu,
lis” Es la reina
de las esencias,
tiene
kojąco i przeciwzapalne.
działa
łojowe,
un sinfín
de propiedades
beneficioi równoważy
relaksuje
sas para el
organismo.umysł.
Es regulador
sebáceo, calmante, estabilizante y
antiinflamatorio.
acción aromátilimonum”
“Citrus Su
CYTRYNA
ca relaja y equilibra
la mente.
działa
oczyszcza,
remineralizuje,

Crema
adelgazante
Krem
odchudzający

Crema
circulatoria
Krem
na zmęczone
nogi

YO
PUEDO ADELGAZAR
ODCHUDZANIE

YO
PUEDO ACTIVARME
ZDROWE
NOGI

odorata”
YYLANG-YLANG
L A N G - Y L “Cananga
A N G “Cananga

La pimienta
es la solución
natury
to rozwiązanie
pieprz rosa
Różowy
la odkrycie
naturaleza
el nuevo
na
mające
nauki y
nowe
ide
redukcję komórek
celu
descubrimiento
de la ciencia
zapobieganie
a także
tłuszczowych,
para reducir las
células
de grasa y,
się.
pojawianiu
ich
también
para prevenir
su aparición.
Ekstrakt z ziaren różowego pieprzu
El extracto de los granos de
hamuje dojrzewanie adipocytów i
pimienta małych
rosa adipocytów
detienen w la
przemianę
maduración
de
los
adipocitos y
duże. W synergii z olejkami
la
transformación
de pequeños
o dużej mocy
eterycznymi
adipocitos
grandes.
En sinergúa
jak grejpfrut,
takimi
drenującej, en
silnym
staje sięde
i cynamon,
cytryna
con
aceites
esenciales
gran
i stymulatorem
tłuszczu como
spalaczem
poder
drenante
pomelo,
krążenia.y canela, se convierte
limón

MARCHEW “Daucus carota”
Presentación:
15 ml

Presentación:
200
ml.ml
Pojemność: 200

Esta
crema krem
natural
certificada
z certyfikatem
Ten naturalny
sobie najsilniejsze
łączy w
Ecocert
por
Ecocert
combina
los aceites
odświeżyć para
olejki eteryczne,
esenciales
másaby
poderosos
krążenie.
kończyny i pobudzić
refrescar
las extremidades
y
ulgę, Nos
Przyniesie natychmiastową
estimular
la circulación.
nas poza nasze
wypychając un
aportará
alivio inmediato
wyobrażone ograniczenia.
empujándonos más allá de nuestros
límites
imaginarios.
Aromaterapeutyczna mieszanka
La
mezcla
aromaterapéutica
rozmarynu i miętyde
cytryny,
cyprysu,
i
naszeyciało
i pobudzi
obudzi nas
ciprés,
limón,
romero
menta
umysł.
nos
despertará y activará nuestro
ponieważ
będą lżejsze,
Kończyny
cuerpo
y mente.
Las extremidades
eliminują
cytryna
i
cyprys
se sentirán más ligeras en la medida
czujność
zatrzymywanie
que
el ciprés y płynów,
el limóna eliminan
la
umysłu zostanie wyostrzona dzięki
retención de líquidos y la agudeza
miętowi i rozmarynowi, które są
mental
se afilará gracias a la menta
również bardzo skuteczne w walce z
yżylakami.
al romero que, también, son muy
eficaces para luchar contra las venas
varicosas.

gruczoły
reguluje
komórkowy,
regenerator
odorata”
Regenerador
celular,
equijako lekTamgoi , doskonały
łojowe, sebáceo
librante
y cicatrizante.
bién
es antidepresivo.
przeciwdepresyjny.

silny regenerator komórkowy, idealny dla
dojrzałej i suchej skóry, bogaty w
witamine A.

en un potente quemagrasas y
estimulantePEELING
de la circulación.

Presentación:
ml.ml
200200
Pojemność:

N

A

L

100%
TUR

A

N

GREJPFRUT „Citrus paradisi” oczyszcza,
detoksykuje, reguluje gospodarkę wodną
w organizmie, działa uspokajająco na
układ nerwowy.
POMELO
“Citrus paradisi” Es
depurativo y acidificante. Ayuda a
„Rosmarinus
ROZMARYN
eliminar
líquidos.
Trabajaofficinalis”
sobre el
ujędrnia.
układ krążenia,
tonizujenervioso
sistema
aportando
calma.
moczopędny, pobudza umysł i przynosi
ROMERO “Rosmarinus officinawitalność
lis” Es circulatorio, tonificante, reafirmante y diurético. Estimula la mente
Damasceńska” orzeźwia,
„Róża
yROSA
aporta
vitalidad.
działa przeciwzapalnie i kojąco na
ROSA
“Rosa damascena” Refreswszystkie rodzaje skóry. Jej skład
cante, antiinflamatorio y calmante,
chemiczny jest bardzo podobny do
para todo tipo de pieles. Su compoczemu
hormonów,
żeńskich
sición
química
es muydzięki
parecida
a lanadaje
z
do leczenia
się las
de
hormonasproblemów
femeninas,związanych
por lo
menstruacjami,
que
es adecuadopłodnością,
para tratar reguluje
proble- układ
menopauzy
mas
de menstruación,
hormonales,
łagodzi objawy
hormonalny,
menopausia, etc.

I CAN ACTIVE
ACTIV
I CAN

L

ściągająco,
antybakteryjnie,
LIMÓN “Citrus
limonum”usuwa
Remii pomaga
złuszcza
zanieczyszczenia,
neralizante, vitamínico,
purificante
y
con propiedades
naskórek. Tiene
uszkodzonybactericidas.
leczyć
efecto astringente sobre la piel, elimina las impurezas,
exfolia
y ayuda
reticulata”
“Citrus
MANDARYNKA
a cicatrizar.
bogata w witaminę C, antyseptyczna ,
i działa
drenuje, uspokaja
złuszcza,
MANDARINA
“Citrus reticulata” Rico en vitamina C, antiséptico,
euforycznie.
acidificante, exfoliante y drenante.
Calma y actúa“Origanum
sobre la tensión
nermajorana”
CIPRÉS
“Cupressus
semperviMAJERANEK
sempervirens”
“Cupressus
Cyprys
viosa.
rens”
Un
perfecto
estimulante
de
la
mięśniowe,
napięcia
usuwa
relaksuje,
reguluje krążenie, działa
circulación. i detoksykująco
przy
skuteczny
stres fizyczny,
redukuje
MEJORANA
“Origanum
majoodchudzająco
rana” nerwowych.
Relajante muscular, puede
CLAVO “Eugenis caryophyllata” tikach
aplicarse directamente sobre la piel.
caryophyllata”
“Eugenis
GOŹDZIK
Es anestésico,
calma
el dolor. Ideal
Su aroma
relaja elpiperita”
cuerpo y la mente,
para el reúma,
la osteoartritis
dege“Mentha
MIĘTA
bóle, na reumatyzm
łagodzi
znieczula,
lo que lo hace muy adecuado para
los dolores en general.
wyjątkowe właściwości tonizujące i
stawów,
chorobyyzwyrodnieniowe
i nerativa
calmar nerviosismo y tensión física.
orzeźwiające, stymuluje umysł.
rozgrzewa..
osteoporoza,
ENEBRO “Juniperus
comunis” Es
Eficaz contra los tics nerviosos.
MIRRA “Commiphora molmol”
astringente, purificante y circulatorio
MENTAregeneruje
“Mentha piperita”
Excetkankę, działanie
tonizuje,
JAŁOWIEC
y elimina el“Juniperus
exceso de comunis”
agua. Es vigolente cuando se necesita
tonificación
przeciwzmarszczkowe
rizante. ściągające, oczyszczające i przeciwzapalne,
działanie
frescor.
Estimula
la mente.
zrelaksować
Pomaga
rozstępy.
iyna
usuwające nadmiar wody.
EUCALIPTO “Eucaliptus globusamopoczucie.
i poprawić
psychikę
MIRRA
“Commiphora
molmol”lus” Antiséptico y bálsamo general.
Tonificante, regenera los tejidos, es
globulus”
“Eucaliptus
EUKALIPTUS
Es microbicida
y antiviral,
desconantiinflamatoria, “Citrus
antiarrugas
y preaurantium”
antyseptycznie,
działa
gestiona
los pulmonesbakteriobójczo
y la muco- i POMARAŃCZA
viene lasantydepresyjna,
estrías. Ayuda auspokajająca.
relajar la
sidad. En caso deoczyszcza
resfriado opłuca,
gripe,na łagodzi,
przeciwwirusowo,
psique y llena de bienestar.
aplicarorzeźwiający,
una gota en elnie
pecho
y masaw
stosować
grypę,
jear.
Es
tonificante
y
refrescante.
No
patchouli”
PACZULA
przypadku astmy.
NARANJA“Pogostemon
“Citrus aurantium”
utilizar en caso de asma.
układ
tonizuje sedante.
rany, ściąga,
goi
Calmante,
antidepresivo,
pobudza ciało i umysł,
GERANIU
GERANIO “Pelargonium odo- nerwowy,
PACHULÍ
“Pogostemon patujędrnia skórę.
rantissimum”odorantissimum”
Regenera, drena, re“Pelargonium
chouli” Cicatrizante, astringente,
fresca
y
regula
la
secreción
sebácea
regeneruje, drenuje, orzeźwia, reguluje tónico del sistema nervioso y antiiny las hormonas.
Tiene propiedades
“ działanie
silvestredel
“Pinus
SOSNA
tonizuje,
gruczołów łojowych,
pracę
flamatorio.
Estimulante
cuerpo y
tonificantes.
na drogi moczowe i
antyseptyczne
la mente.
reguluje poziom estrogenów.
oddechowy, wykrztuśne,
INCIENSO “Boswelia carteri” Es układ
PINO “Pinus silvestre” Antisépreguluje układ krążenia. Pobudza i
carteri” działa
purificante, “Boswelia
sedante, antiinflamatoKADZIDŁO
tico de los tractos urinario y respirario y astringente.
Es un tónico facial,
przynosi
łagodząco,
oczyszczająco,
torio, es radość.
expectorante estimulante
eficaz contra las estrías,
las marcas
de
tonizuje,
i ściągająco,
przeciwzapalnie
y circulatorio. Estimula y produce
la
edad
y
las
arrugas.
Aplicar
en
maalegría.
na rozstępy, odmładza, wycisza
saje para calmar la ansiedad, la denapięcia nerwowe, na stres,
presión, la tensión nerviosa, el estrés
UR
emocjonalne.
problemy
równoważy
AT A
y los problemas
emocionales.

CAN SLIM
II CAN
SLIM

CRUELTY FREE

100%
VEGAN

AFRODYTA
AFRODITA

PERFECT
PERFECTBODY
BODY

La esencia
deKobiecości
la feminidad
Esencja

Tu aliado
perfecto
para adelgazar
naturalmente
Naturalny
sprzymierzeniec
w odchudzaniu
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Presentación:
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Za każdym razem kiedy go użyjesz aktywujesz mechanizmy

Con cada aplicación estás activando los mecanismos
que tieorganizmu, które skutecznie eliminują miejscowy tłuszcz sprzyjając
ne
el
cuerpo
para
eliminar
la
grasa
localizada,
favoreciendo
la
jego redukcji oraz zapobiegając tworzenia się cellulitu.
reducción
de
grasa
acumulada
y
previniendo
la
formación
de
oraz
sylwetki
Twojej
Szybko zauważysz poprawę kształtów
la
celulitis. Notarás
piel se
es más flexible,
sprężysta,
bardziej elastyczna,
się transforma,
któralastanie
skóry, que
metamorfozę
elástica,
sin estrías
ni flacidez.
rozstępów.
jędrna i bez

Siéntete especial todos los días, sumérgete en nuestro elixir de la

Presentación: 150 ml - 500 ml

TUR

OLEJEK
CIAŁA PERFECT
BODYLIPOUT
LIPOUT
ACEITEDO
CORPORAL
PERFECT BODY

Cada gota
estepołożona
aceite sobre
tu piel
es wprowadza
una fuente w
exquisita
de
stan
skórę
na Twoją
olejku
tego de
Kropla
i równowagi emocjonalnej.
sensualidad, bienestar
y equilibrio emocional.
dobrego samopoczucia
zmysłowości,
oleje roślinne
w jednym
łączy
formuła
Nasza
Nuestra
fórmula
reúne
en unprodukcie
solo producto
aceitesi subtelne
vegetales y
czystości, które odżywiają najbardziej
100%
o
eteryczne
olejki
aceites esenciales 100% puros, que nutren las pieles más exigentes.
wymagającą skórę.
się wyjątkowo i pięknie każdego dnia używając
Poczuj
feminidad,
y notarás que tu cuerpo y tu mente se equilibran,
naszego eliksiru Kobiecości, a zauważysz ,
invadiéndote una agradable sensación de bienestar.
że Twoje ciało i umysł są zrównoważone, a Ty jesteś
pewna siebie i zmysłowa.

L

100%

A

OLEJEK
DO CIAŁA AFRODYTA
ACEITE CORPORAL
AFRODITA

SKUTECZNOŚĆ

ELIXIR
AFRODITA
ELIKSIR
DOFACIAL
TWARZY
AFRODYTA
Es
el cóctel
facial
potente.twarzy.
Nutre,Odżywia,
regenera y topielęgnacji
domás
eliksir
Unikalny
blaskai la piel
nifica
los regeneruje
tejidos devolviendo
la luminosidad
tkanki przywracając
tonizuje,
i
Równoważy
suchej i dojrzałej.
młodość cerze
envejecida
o deshidratada.
Equilibrante
y regeneradla skóry
idealnysensibles
jest pieles
przywracaymiękkość,
regeneruje,
dor,
aporta suavidad
es ideal para
ywrażliwej.
frágiles.
Formuła eliksiru to mieszanka olejów roślinnych i
Está
formulado con una mezcla de aceites vegetales
olejków eterycznych, które zapewniają odpowiednią
ywilgotność,
aceites esenciales
que aportan
hidratación,
i
komórek elastiregenerację
elastyczność,
cidad,
regeneración
celular
y
vitamina
E.
odpowiednią ilość witaminy E.
ml.ml
Pojemność: 30 30
Presentación:
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GANADOR
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Do
Hasta

2,2 cm
Abdomen
Brzuch

Do
Hasta

1,4 cm
Muslos
Uda

Do
Hasta

1,3 cm
Caderas
Biodra

Resultados realizados
sobretomujeres
y hombres
se
kobietach
naque
wynik testów
rezultaty
Przedstawione
aplicaron
Perfect
Body
Lipout,
dos
veces
al
día
durante
i mężczyznach olejku Perfect Body Lipout
un mes. Durante
el estudio
estos voluntarios
no podían
przez
codziennie
razy dziennie
dwa
stosowanego
cambiarbez
la dieta
o su estilo
de vida. stylu życia.
codziennego
zmiany
miesiąc

FIRMING
UJDRNIAJĄCY
Reafirmante
Ujędrnijący

VEGETAL
PLUS
VEGETAL PLUS

Relajante
Relaksujący

Cocktail
Dla
kobiet Vegetal
w ciąży

N

L

A

TUR

Róża
jak regenemieszanka olejów
Formulado mezclando
el poder
Nowoczesna
jak Róża
olejów
mieszanka
Nowoczesna
synergia
oraz
Pszenicy
Kiełki
i
Mosqueta
rante del aceite vegetal de rosa mosquesynergia
oraz sprawia,
i Kiełki Pszenicy
Mosqueta
Lawenda
jak de
olejków
taolejków
y del eterycznych
aceite
esencial
lavanda
con las
sprawia,
Lawenda
jak
eterycznych
wyjątkowy.
trafia kosmetyk
rąk
do Twoich
że
vitaminas
del
germen
de
trigo.
wyjątkowy.
kosmetyk
trafia
rąk
Twoich
do
że
stosowanie w miejscach
Profilaktyczne
w miejscach
stosowanie
Profilaktyczne
Actúa
en las
zonas
máspozostawia
desvitalizadas
skóręy
wysuszonych
najbardziej
skórę
pozostawia
wysuszonych
najbardziej
deshidratadas,
dejando
la
piel
tersa,
naprężoną, delikatną i odpowiednio suadelikatną i odpowiednio
naprężoną,
ve
y
nutrida.
nawilżoną.
nawilżoną. codziennego. Nakładamy
Do
EsDostosowania
perfecto
para
tratar las pequeñas
ciNakładamy
codziennego.
stosowania
delikatny
poprzez
skórę
nadewilgotną
zawsze
catrices
la
piel.
Altamente
recomenskórę poprzez
na wilgotną
zawsze
ciąży,
w delikatny
polecany dlaokobiet
Olejek
masaż.
dable
en
la adolescencia
en
épocas
de
w ciąży,
kobiet
dla
polecany
Olejek
masaż.
młodzieży w okresach dojrzewania i tych,
cambios
súbitos
de peso.
tych,
i
dojrzewania
okresach
w
młodzieży
którzy gwałtownie przybierają na wadze lub
przybierają na wadze lub
którzy gwałtownie
Doskonałe efekty na rozstępy i ich
chudną.
Presentación:
150 mlefekty
- 500na
mlrozstępy i ich
Doskonałe
chudną.
przebarwienia.
przebarwienia.

Aceite
creado a pardziałaniu ujędrniającym,
do ciała oreafirmante,
Olejek corporal
tir
de powstał
la sinergia
aceites
esenciales con
olejków
bazie
na de
który
un
alto poderi olejów
reafirmante
sobreSilnie
una base
bazowych.
eterycznych
oraz que
napina
odżywia,
de
aceitesujędrnia,
nutritivos
queskórę
consiguen
jej zwiotczeniu.
zapobiega
la
piel se mantenga
tersa pero flexible
para así evitar la flacidez.
Produkt doskonały jako komplement
Muy apropiado
como complemento para
podczas terapii odchudzających, który
terapias
adelgazantes
o traspielęgnacją
el uso de Perpowinien stać się rutynową
fect
Body.
Incorpóralo
a
tus
rutinas
diarias
codzienną w profilaktyce zdrowia i urody.
de belleza para prevenir la flacidez y disfrutarás de una agradable sensación de
frescor en tu piel.
- 500
150150
Pojemność:
Presentación:
mlml.
- 500 ml
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i olejków
roślinnych
olejów
Sinergia
aceites
vegetales
y esenciales
Synergia de
Antiw kompozycji
zawartych
eterycznych
que
te ayudarán
a relajarte
y combatir
el
i
zrelaksować
się
głęboko
pozwoli
Stress
estrés.
pokona nagromadzony stres.
Su aroma tiene propiedades antidepresivas
y equilibrantes
que transportan la
olejku ma właściwości
Zapach
mente
a
un
profundo
relax, umysł
disminuye la
antydepresyjne i równoważy
ansiedad
y
ralentiza
la
respiración
obniżając tym samym niepokój oraz para
que
la calma
sea más
profunda.
uspokaja.
i głęboko
oddech
spowalnia
jako higocomo
używając
stresie
o
Zapomnisz
Olvida el estrés diario, utilízalo
delikatny
poprzez
nakładając
i
kosmetyk
dratante, en masaje o en una reconformasaż na wilgotną skórę ciała, która
tante
bañera. El aceite en contacto con tu
będzie głęboko nawilżona i aksamitna w
piel, actúa relajando el sistema nervioso
dotyku.
en profundidad.
- 500
Pojemność: 150150
Presentación:
ml -ml.
500 ml
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Anti estrias
Przeciw
rozstępom

ANTI-STRESS
ANTY STRES

L

SKIN
SKINRENEW
RENEW

TUR

A
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i
opuchnięte
że niekiedy
Zdarza
Nuestrasię,
fórmula
creadamasz
al 100%
con aceipowodu
z
cierpisz
lub
nogi
zmęczone
tes vegetales, reúne lo mejor de cada
organizmie?
płynów w de
zatrzymania
aceite. La hidratación
las almendras, la
Nasz tonizujący olejek pobudza krążenie
nutrición del germen de trigo, la regeneżylne, nawilża skórę i rewitalizuje Twoje
ración de la rosa mosqueta, el efecto calnogi.

mante de la caléndula y el equilibrio de

la onagra.
stosować go na skórę nawet
Można
i reguluje
Orzeźwia
wrażliwą.
najbardziej
Una sinergia
de aceites
vegetales
capaz
i
z nogami
wszystkie
de mimarproblemy
las pieleszwiązane
más delicadas
y exikrążeniem.
gentes.
Idealny na ciężkie nogi, poprawia
Adecuado
embarazadas
y bebés.
dla
Rekomendowany
siniaki.
krążenie, napara
osób, które mają stojący lub siedzący tryb
Presentación:
150 ml - 500 ml
życia.
Pojemność: 150 - 500 ml.

Pojemność: 150 - 500 ml.
Elaborado
conbazie
aceites
vegetales
de almenroślinnych:
olejów
Wykonany na
dras,
rosa
mosqueta,
germen
de
trigo
y acei-z
Migdał, Kiełki Pszenicy i olejek eteryczny
te
esencial
de
lavanda.
Lawendy.

Wykonany
Elaboradoprzy
con użyciu
aceites olejków
esenciales de romeKamfory,
Rozmarynu,
eterycznych:
ro, menta piperita,
alcanfor,
naranja, incienPomarańczy,
so y limón. Mirry i Cytryny.

Migdał,
roślinne:de
olejevegetales
aktywne:
Składniki
Elaborado
con aceites
almeni O.E.
Pszenicyde
Kiełki
dras, germen
trigoBergamota,
y aceites esenciales
Grejpfrut,
Pomarańcza,
de bergamota,Lawendina,
naranja, espliego,
pomelo y
mandarina.
Mandarynka.

Elaborado
con aceites
de rosa
roślinne: Róża
olejkivegetales
Składniki aktywne:
mosqueta,
almendras,
caléndula,
Mosqueta, Migdał, Nagietek, Kiełkigermen
de
trigo.
Pszenicy.
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Tonificante
Tonizujący

Contra el dolor
Przeciwbólowy

Pieleswrażliwe
sensibles
Skóry

N
N
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masz opuchnięte
niekiedy
się, że
Zdarzapara
Aceite
piernas
cansadas,
hinchadasi
powodu
z
cierpisz
lub
nogi
zmęczone
o con retención de líquidos.
zatrzymania płynów w organizmie?
Toning
activa laolejek
circulación,
krążeniela
pobudzahidrata
Nasz tonizujący
piel
y revitaliza
las piernas.
Se puede
apliTwoje
i rewitalizuje
nawilża skórę
żylne,
car
en todos los tipos de piel, incluso las
nogi.
más
sensibles.
Aporta
y regula las
skórę nawet
go nafrescor
stosować
Można
i reguluje
Orzeźwia
najbardziej wrażliwą.
alteraciones
en los capilares
sanguíneos.
i
nogami
z
związane
problemy
wszystkie
Aplicar en piernas cansadas para
mejorar
krążeniem.
la circulación y sentirlas más ligeras. AltaIdealny na ciężkie nogi, poprawia krążenie,
mente recomendable
para personas que
na siniaki. Rekomendowany dla osób, które
pasan
mucho
tiempo
de
sentadas.
trybożycia.
mają stojący lub siedzący pie

o
eteryczne
olejkiesencias
wykorzystuje
Olejek
Fórmula
elaborada con
calman,
przeciwzapalnym
i
łagodzącym
działaniu
tes y antiinflamatorias que alivia tensionerwowy i zmniejsza bóle
układ
odpręża
nes, relaja el sistema nervioso y disminumięśni i stawów.

Presentación:
ml -ml.
500 ml
- 500
Pojemność: 150150

- 500
Pojemność: 150150
Presentación:
ml ml.
- 500 ml

ye el dolor articular y muscular.
Es muy apropiado
para tratari zakwasach,
esguinces,
przy zwichnięciach
Doskonały
contusiones
o agujetas.
chętnie używany przez
jest tak
dlatego
fizycznie.
aktywne
osoby
Aplícalo
en la zona
dolorida mediante un
delikatny
miejsca
bolące
na
Stosuj
ligero masaje hasta
quepoprzez
el producto
sea
masaż, aż do całkowitego wchłonięcia się
absorbido por la piel.
produktu.
Vierte dos
tapones
en la nakrętki
bañera para
do
olejkuun
wlej dwie
kąpieli
Podczas
baño anti-dolor
y relajante.
efekt przeciwbólowy i
a otrzymasz
wanny,

kombinacja
UP toque
olejku
skład
Bogaty
Bust Up
es una
ricaBust
fórmula
combina
olejów roślinnych
najlepszych
la mejor selección
de aceitesi olejków
vegetales y
w
utrzymująca
eterycznych
aceites esenciales
para biust
tratari skórę
la delicada
idealnej kondycji.
piel del pecho y el escote.
Biust staje się jędrny, zdrowy i piękny.

Este aceite nutre los tejidos internos en
profundida, dando elesticidad y firmeza,
realzando la belleza natural de los senos.

Presentación:
ml ml.
– 500 ml
- 500
150150
Pojemność:

100%
TUR

może
który
to kosmetyk,
z Nagietka
Olejek
El mejor
aliado para
tratar pieles
sensibles.
do skór
twarzy
i
ciała
do
używany
być
La caléndula alivia inmediatamente picores
najbardziej wrażliwych, alergicznych i
e irritaciones gracias su poder de regenerapodrażnionych.

ción de los tejidos.
Es efectivona
contra
dermatosis,
otarcia lub
skóry,rozaduras,
stanylazapalne
Skuteczny
- naturalny
słonecznej
po kąpieli
balsam
o como
hidratante
después
del baño.
Ideal
jako
do złagodzenia
After
para Sun.
aliviarIdealny
la sensación
de escozor después
po odepilacji.
podrażnienia
de la depilación
después de tomar el sol.
Para disfrutar de un baño nutritivo y aromáStosuj zawsze na wilgotną skórę poprzez
tico, solomasaż
hay que
dos tapones
del
wchłonięcia.
całkowitego
do verter
delikatny
productokąpieli
en la bañera.
wlej trzy nakrętki do wanny,
Podczas
a Twoja skóra poczuje komfort nawilżania.

relaksacyjny.

eterycznydez manolejek
Elaborado
con aceites
esenciales
aktywne:
Składniki
i Jałowca
zanilla, mejorana,
pomelo
y enebro,
sobre
Grejpfruta
Majeranku,
Rumianku,
una oleje
base de
aceite de hipérico,almendras
Migdała i ekstrakty
z Dziurawca,
oraz
Arniki. de árnica.
zextracto
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L

URA

100%

A

Cytryna,
O.E.
Składniki aktywne:
Elaborado
con aceite
esencial
de Cyprys,
limón, ciolej
pieprzowa,
Mięta
Rozmaryn,
prés, romero y la refrescante menta zpiperita,
Migdała
sobre
una base de hidratantes almendras.

Reafirmantebiust
de senos
Ujędrniający

L

AT

NAGIETEK
MARIGOLD

BUST
BUSTUPUP

L

ARTIOIL
ARTIOL

A

TONING
TONING

N
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- 500
Presentación:
ml -ml.
500 ml
Pojemność: 150150

z Migdała,
roślinnevegetales
Składniki:
ElaboradoOleje
con aceites
de almenoraz Olejki
Nagietka
dras, germen
de trigo,
caléndula
y aceites
Pszenicy,
Kiełków
cytrynowa,
esenciales Rozmaryn,
de romero,Trawa
lemongrass,
mirra,
eteryczne:
menta,Mięta,
ylang-Geranium,
ylang y geranio.
Ylang ylang.
Mirra,

Elaborado
con aceite
vegetal
y aceite
eseneteryczny
i olejek
roślinny
Składniki: Olejek
cial
de
caléndula.
z Nagietka
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ZABIEGI SPA SPA
TRATAMIENTOS

rose

therapy

Holistyczna ceremonia
dla Kobiet
El tratamiento
exclusivo para
la mujer

Nasze zabiegi SPA wykonywane są wyłącznie przy
Nuestros tratamientos SPA se realizan exclusivamente con cosmeticos
użyciu
naturalesnaturalnych
y ecológicos. i ekologicznych kosmetyków.
Oprócz wysokiej skuteczności, Twoja skóra i zdrowie
Además de ser altamente efectivos, tu piel y tu salud te lo agradecererán.
będą Ci wdzięczne.
Sin derivados
del petróleo
ropy naftowej • Bez parabenów
pochodnych
•• Bez
• Sin parabenes
• Bez Peg
• Sin Peg’s
syntetycznych perfum
•• Bez
Sin perfumes sintéticos
na zwierzętach.
testowany
•• Nie
No testado
en animales
dla wegan
•• Odpowiedni
Aptos para veganos

El poderoso
absoluto
de rosaczyli
búlgara,
flor de lato
mujer
por excelencia,
tej terapii.
podstawa
kwiatulakobiecości
Bułgarskiej,
Absolutu Róży
Siła
różowego,
kwarcytu
z kamieniami
naturalnych
es el
principal
de esta terapia.
Combina
cosméticos
100% natu100% kosmetyków
połączenie
to elemento
Jest
i el
Dien-Cham
masażu
wietnamskim
refleksologii
rales, con latwarzy
fuerzaopartej
de losna
cuarzos
rosas, lasystemie
reflexología
facial
basada en
ciała. del dien-cham y el masaje reflexógeno corporal.
chiromasażu
sistema vietnamita
Podczas Ceremonii Rose-Therapy osiągamy równowagę pomiędzy ciałem i
En una sesión de Rose-Therapy equilibraremos cuerpo y mente, consiumysłem, osiągając wyjątkowy stan doskonałego samopoczucia fizycznego i
guiendo un estado sublime de bienestar físico y emocional.
psychicznego.
Beneficios:

Korzyści:
• A nivel facial, ejerce un potente efecto antiarrugas y regenera la piel.
Na poziomie twarzy: silny efekt odmładzający i regenerujący.

• A nivel corporal, equilibra el sistema hormonal, depura toxinas y aporta
ciała: równoważy system hormonalny, oczyszcza z toksyn dostarczając
poziomieE.
Na vitamina
odmładza.
E,
witaminę
• A nivel mental, regula problemas hormonales, es antidepresivo y proporciona bienestar.
Na poziomie psychicznym, reguluje system hormonalny, działa antydepresyjnie,
dostarcza spokoju ducha, pobudza autoestymę.

Premio
EUROPEO
a la
INNOVACIÓN

ml |Facial
twarzy
dode
500
Afrodyta
Olejek
Produkty:
Productos:
Aceite
Afrodita
500ml.|
mlEliksir
| Agua
RosasAfrodyta
200 ml |30
Elixir
15
Cyprys
O.E.
ml|
15
Grejpfrut
O.E.
ml|
5
Bułgarska
Róża
Absolut
Afrodita 30 ml | Absoluto de Rosa Búlgara 5 ml | Aceite Esencial deml|
Pomelo
masażu.
dode
kwarcytów
zestaw
15 ml | Aceite
Esencial
Ciprés 15 ml | Pack de cuarzos rosas.
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PERFECT
PERFECT BODY
BODY
Complementos
en cabina
Pełny zabieg kosmetyczny

Innovador
método
100% natural
no agresivo
paraodchudzania
adelgazar
metoda
nieagresywna
naturalna,
w 100%
Innowacyjna,

MASAKA
ZIELONA
HERBATA
MOUSSE
DE TÉ VERDE
Produce
un aumento de
la circulación
san-z
do ciała
maseczka
Drobno sproszkowana
guínea
que po
facilitará
la eliminaz
wymieszaniu
herbaty, która
zielonejperiférica
pastą musującą.
się ciepłą
staje
wodąde
ción
toxinas
y mejorando
el aporte de
oxigeno en los tejidos.
Maseczka pobudza i ułatwia usuwanie
Su presentación es en forma de fino polvo
toksyn z organizmu i poprawia dopływ tlenu
que
se transforma en una pasta efervesdo tkanek.
cente y untuosa que se calienta al mezclarla con agua desprendiendo una energía
calorífica.
ml.gr
Pojemność: 500
Presentación:
500

Co się se
dzieje
z tłuszczem
podczasadelgazamos?
odchudzania?
¿Adónde
va la
grasa cuando
zna tąDe hecho,
ludzi
bardzo
oczywista,
wydaje się
Odpowiedź
Parece
una pregunta
obvia,
pero muyale
poca
genteniewielu
conoce la
solución.
przez
wydalana
tłuszczu
tego
większość
rzeczywistości:
W
prawidłową.
no la conocíamos hasta ahora: la mayor parte de esa grasa la expulsamosjest
a través
oddech.
de la respiración.
węgla.
dwutlenek
płuca przekształcona
przez
wydychana
jestes
tłuszczu
84%
El
84%
de la grasa
exhalada por
los pulmones,
convertida enw
dióxido
de carboi
łzach
pocie,
w
moczem,
z
wydalana
jest
która
woda,
to
część
Pozostała
no. El resto se convierte en agua, que se excreta por la orina, el sudor, las lágrimas,
ustrojowych.
płynach
innych
y otros fluidos corporales.
El Plan Lipout combina:
z Lipaut
Odchudzanie

Efekt odchdzający
Efecto
Reductor i
antycelulitowy
y Anticelulítico

Activación
Efekt
del
Efecto
tkanki
spalania
Quemagrasas
tłuszczowej

La técnicaTROE
TROE (Trabajo
Respiratorio
technik
metoda Osteo
to unikalna
Technika
Estético),celem
que eswyeliminowania
un conjunto de maniobras
toksyn przez
masażu
manuales con un objetivo: eliminar toxinas a
oddychanie.
través de la respiración.

Perfect Body LIPOUT TM
La
aplicación
de Perfect
Body lipout TM que
o ekstrakt
wzbogacony
jest
está
enriquecido
con
extracto
de algas Tisoz wodorostów Tisochrys Lutea,które
chrys
Lutea,
que
marroniza
los
adipocitos
blanw postaci
zmieniają nadbagaż tłuszczowy
cos y beige,
lo que hará
la grasa aktywny
acumulada
brunatny,
naque
adipocytów
białych
se convierta rápidamente
en energía
szybkąy así
co powoduje
metabolicznie
conseguir una rápida eliminación
de la misma.
przemianę tłuszczów w energię i
błyskawiczne ich usuwanie.

PERFECT AIR
PERFECT
AIR
Sinergia
100% natural
która
100% naturalnej aromaterapii,
Synergia aromaterapeutica
que
activa
las
vías
respiratorias.
Ha sido
aktywuje układ oddechowy.
creado
especialmente
para laz técnica
myślą o TROE
specjalnie
Olej sporządzony
(Trabajo
Respiratorio
Osteoestético)
que
element zabiegu
co stanowi
technice TROE
Lipout.
Perfectparte
forma
del tratamiento Perfect Lipout.
ml.ml
Pojemność: 150150
Presentación:

QUINTA
QUINTAESSENZA
ESSENZA
PERFECT LIPOUT
PERFECT
LIPOUT
eterycznych
Synergia
Sinergia 100%
100%olejków
concentrada
en i aceites
oraz y Lipout.
herbaty
z czarnej
ekstraktu
esenciales,
extracto
de Te Negro
opatentowanego koncentratu Lipout.
No contiene aceites vegetales.
Nie zawiera olejów roślinnych.
Se utiliza en la
técnicamasażu
Lipout Lipout
y para incretechnika
Zastosowana
mentar elpotęguje
poder de
Perfect
Body.
zabiegu
siłę
znacznie
odchudzającego Perfect Body.
Presentación:
ml.ml
Pojemność: 3030
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4 SPA

RITUALS

HINDU
MASSAGE
HINDU ESSENCE
ESSENCE MASSAGE
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Tratamiento
ayurvédico
Zabieg ajurwedyjski

REWOLUCJAPARA
LA REVOLUCIÓN
MASAŻU
EL MASAJE
PROFESIONAL

URODA
WITALNOŚĆ
VITALIDAD Y IBELLEZA
Equilibra elrównoważy
“dosha” dominante,
Vata, Pita
dominujące
Ceremonia
o Kapha.Vata,
Según
medicina
Kapha. ayurvédica,
Pitalalub
„Dosha”:
la sobrecarga
del equilibrio
de la energía
ajurwedyjskiej
medycyny
Według
jest
llamada “santrasa”
el principal
causan„santrasa”
zwanej
energiies
przeciążanie
równowagi
utraty
główną
te de laprzyczyną
pérdida de
equilibrio
físico, menpsychicznej i emocjonalnej.
fizycznej,
tal y emocional.
Poprzez ten masaż osiągniemy i
El equilibrio perfecto, que es lo que conprzywrócimy odpowiednią równowagę,
seguiremos con este tratamiento, proktóra przekłada się na siłę, witalność i
duce una armonía que se traslada en
piękno.
AT

i łagodzi ból.

spala tłuszcz

STOP

DETOX

FEEL

Wzmacniasensualn
Despierta
la sensualidad
i seksapil
ość
que hay en ti y deja fluir
Tobie
drzemiący
las emociones, w
tanto
en
hombres
como
uwalniając emocje
en mujeres.
zarówno u kobiet,
jak i mężczyzn.

RELAX

Ceremonia masażu
Ritual
paraosiągnięcia
alcanzar un
celu
w
estado de tranquilidad
równowagi
stanu
físico y emocinal
fizycznej i
emocjonalnej

UR

A

N

napięcia
Uwalnia
Ritual
que libera
la
tensión
muscular.
mięśniowe, redukuje
Reduce y calma el dolor. .

L

100%

AT

toksyny,
Eliminuje
Favorece
la eliminación
de
toxinas
y
reduce
las
redukuje cellulit,
células grasas

U RA

L

N

fuerza, vitalidad y belleza.

terapii
Hindú
HindúEssence
EssenceMassage
Massagetoespołacznie
una terapia
que combina
opartych na ayurwedzie i tradycyjnym
manualnych
el ayurveda, masaje tradicional hindú, con la aromamasażu hinduskim opartym na czystej aromaterapii.
terapia más pura. Consigue el equilibrio perfecto con
Dzięki temu osiągniesz perfekcją równowagę używając
dos de lasefektywnych,
técnicas mászintegrowanych
efectivas parai un
bienestar
holistycznych
najbardziej
integral
y
holístico.
metod, które dostarczą doskonałego samopoczucia i
zdrowia.
Un masaje personalizado que activa la regeneración
pozytywną energią i doskonałym
Wypełnij
celular, elsię
equilibrio
mental y la energía vital.
samopoczuciem podczas aromaterapii i
aktywując
masażu ciała
spersonalizowanego
Es un masaje único realizado
con esencias
puras, plani
umysłową
równowagę
komórkową,
regenerację
tas medicinales
y hierbas
aromáticas
envueltas
en
energię
pindas, witalną.
y aceites de la máxima calidad obtenidos por
masaż wykonany
Unikalny
primera presión
en frío. na czystych olejkach
eterycznych, leczniczych ziołach i olejach tłoczonych na
zimno.

ml|Olej 500 ml
500
Awokado
500 ml|Olej
Productos:
Aceite
de Macadamia
500 ml
| Aceite de
Aguacate
Makadamia
Produkty: Olej
Vata
Essenza
ml|Quinta
10
Pitta
|Aceite
Vegetal
Plus
500
ml
|
Quinta
Essenza
Pitta
10
ml
|Quinta
EssenEssenza
Quinta
Vegetal Plus 500 ml|
do
ziołamicronizado
za
10 ml Essenza
| Quinta Essenza
10 ml | Pindas (con
ml |zmikronizowane
Kapha 10Kapha
ml |Quinta
10 Vata
de
plantas).stempli/
zrobienia
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ESSENTIAL
RELAX
CON
Z
RELAKS
ALNY
ESENCJON
APIĄ
AROMATER
AROMATERAPIA

BALI
BALIBLISS
BLISS
Inspirado
y creado
por latofelicidad,
el gozo
połacznie
Massage
Essence
Hindú
na ayurwedzie
opartych
manualnych
terapii
y el extasis
para una
profunda
relajación
hinduskim
tradycyjnym
i mientras
te masażu
envuelves
en laopartym
deliciosa
aromaterapii.
czystej
na
fragancia de Indonesia. Combinado con
temu osiągniesz
Dzięki
el absoluto
de Jazmin,perfekcją
la sensualidad de
najbardziej
używając
równowagę
este aroma nos llevará
a un estado de
efektywnych, zintegrowanych i
profunda paz y bienestar.
holistycznych metod, które dostarczą
Descubre la gracia
de Lakshmi
(diosa de la
i zdrowia.
samopoczucia
doskonałego
belleza) a través de las técnicas Balinesas

i
się pozytywną
Wypełnij
de masaje,
que teenergią
proporcionaran
podczas para
doskonałym
importantessamopoczuciem
beneficios terapéuticos
masażu
i spersonalizowanego
aromaterapii
el cuerpo y la
mente..
ciała aktywując regenerację komórkową,
Reduce el insomnio.
umysłową i energię witalną.
równowagę
na czystych
wykonany
masaż
Unikalny
Reactiva la circulación
sanguinea.
olejkach eterycznych, leczniczych ziołach i
Alivia las
migrañasna
y dolores
zimno. de cabeza.
tłoczonych
olejach

Rejuvenece la piel.

Chi
energię
Równoważy
Mejora el tono
muscular.

Equilibra el Chi.

Tratamientozabieg
relajante
con aromaterapiaktóry
quepomoże
nos ayudará
a conseguir
una máxima
maksymalne
nam osiągnąć
aromaterapeutyczny,
Relaksujący
pomarańczy.
i
mandarynki
lawendy,
relajación
gracias
a
los
aceites
esenciales
de
Lavanda,
Mandarina
y
Naranja.
z
odprężenie dzięki olejkom eterycznym
Wykonamy sekwencje węchowe, które pozwolą nam zrelaksować umysł, osiągając pełen
Realizaremos unas secuencias olfativas que nos permitirán relajar la mente, llegando
stan wyciszenia i wyciszenia, osiągając wspaniały relaks i odprężenie ciała.
a un estado
completo
calma y wrażliwym
serenidadze
logrando
unanaszych
gran distensión
zmysłów, ay relax
wszystkich
najbardziej
jest de
że zapach
Pamiętaj,
corporal.
i od razu
konkretnego
coś
powąchać
Wystarczy
rozpoznanie zapachu jest natychmiastowe.
praktycznie zapomnieliśmy.
którym
o
przeszłości,
aspekt
jakiś
sobie
przypomnimy
Recordemos que el olfato es el más sensible de todos nuestros sentidos y que el reSekwencja węchowa zaprojektowana do tego zabiegu została przebadana w celu
conocimiento
del olor es inmediato. Basta oler algo determinado e instantáneamenosiągnięcia absolutnego rozluźnienia umysłu.
te recordamos algún aspecto del pasado que teníamos prácticamente olvidado. La
secuencia
diseñada
paraktóry
estezapewnia
tratamiento
ha sido
estudiadaspokój.
para conseguir
Pomoże nam
i wewnętrzny
spokój
zabieg,
odmieniający
Całkowicieolfativa
un
relax
absoluto
de
la
mente.
ustabilizować Qi (energię), dzięki pracy na liniach Sen (tradycyjna medycyna tajska), wraz z
eterycznych.
olejkach
na czystych
wykonywanymi
manualnymi
technikami
Un
tratamiento
totalmente
transformador
que aporta
serenidad
y paz interior. Nos
ayudara a estabilizar el Qi (energía), gracias al trabajo sobre las líneas Sen (medicina
tradicional Thailandesa), junto con técnicas manuales realizadas con aceites esenciales puros.
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COMPLEMENTOS
INDISPENSABLES
PREPARATY
UZUPEŁNIAJĄCEEN CABINA

COMPLEMENTOS
INDISPENSABLES
PREPARATY
UZUPEŁNIAJĄCE EN CABINA

Body
Peeling
Envoltura
algas
Peeling
do |ciała
| Okładde
z alg

Cremadode
masaje
de germen
trigona| Articream
Krem
masazu
kiełki
pszenicy de
| Krem
bóle

BODY PEELING
PEELING
DO CIAŁA

ENVOLTURA
DE ALGAS
MASKA ALGOWA

Gel exfoliante
conżelu
gránulos
micronizados
ze zmielonego
w postaci
Peeling
de
bambú,
hueso
de
albaricoque
y
bambusa, pestek moreli i olejku
enriquecido
con
aceite
esencial
de
eterycznego z Grejpfruta.
pomelo. Suusuwa
textura
granulada
elimina las
komórki
martwe
Skutecznie
gładką i
aksamitnie
skórę
pozostawiając
células muertas
y deja
la piel suavemente
zabiegu. para recibir
do dalszego
gotową
aterciopelada
y preparada
wchłania Al abrir
skóra lepiej
Oczyszczona
cualquier tratamiento
posterior.
składniki
el poro, laaktywne
piel se następnego
vuelve más produktu,
receptiva y
który zastosujemy.

Barro
adelgazante
hechodode
algas
marina
oparta
ciała
maseczka
Odchudzająca
nas
que
aportan
minerales
al
organismo
algach morskich. Maska pobudza pocenie
mientras
la piel.
La envoltura
i zbędnychprotoksyn
usunięcia
się w celucuidan
na
wiotkich, líquiskór eliminar
dlapara
mueve
sudoración
Doskonała
płynów.la
i na cellulit.
tkankę
dos.
Es tłuszczową
muy apropiado
para tratar pieles
flácidas (brazos, doble mentón) y para
i Alga
Laminaria
Alga
Aktywne:de
Składniki
tratar
la retención
líquidos
en general.
czerwona (skalinek ostrogowaty)
Principios activos: Algas laminarias y algas
lithothamine.
użycia: 1 porcja alg + 2 porcje
Sposób

absorbe mejor los principios activos de
cualquier producto que se aplique
en ella.
bambus i

Składniki aktywne: zmielony
Grejpfrut,
olejki eteryczne:
Moreli,
Pestki
Principios
activos:
Partículas de
albaricoPomarańcza
i
Cynamon
que, bambú y aceites esenciales.

Modo de
uso: nakładać
Aplicar como
paso previo
poprzez
użycia:
Sposób
a cualquier
tratamiento
mediante
un
do mycia.
zmyć bez żelu
masaż,
delikatny
suave masaje. Aclarar con agua.
Presentación: 500 ml

spotęguje
olejek
wody +de
Modo
uso:eteryczny,
Mezclar który
1 cucharada
de
należy wymieszać i nałożyć na
działanie,
algas y 2 de agua tibia, remover y añadir
ciało po wcześniejszym wykonaniu
aceites esenciales para potenciarminutach
el efecpeelingu i zawinąć w folię. Po 20
to.
Aplicar
con
brocha
y
cubrir
con
film
zmyć i nałożyć odpowiedni kosmetyk lub
osmótico.
Pasados 20 minutos retirar el
wykonać masaż.
film
y limpiar. na twarz lub u osób
Nie stosować
gdyż algi
nalatarczycę,
cierpiących
No
aplicar en
cara, ni sobre
la piel de las
aktywnego
stężenie
zawierają wysokie
personas
que sufren
de tiroides,
ya que
jodu.
las
algas contienen yodo.

Presentación: 1000 ml

KREM DO MASAZU
CREMA DE MASAJE
PSZENICY
DEKIEŁKI
GERMEN
DE TRIGO
jest na bazie
masażu
do crema
Nuestra
dewykonany
masaje elaborada
exclusiKrem
w swoim
to jedyna
kiełków
vamentepszenicy,
con germen
de trigo,
es una de las
o największym
baza roślinna
rodzaju
bases vegetales
más nutritivas
que existen.
odżywiającym jaka istnieje.
działaniu
Sin perfume.

En cabina
ideal para el masaje
corporal
do masażu
profesjonalistów
dla es
Idealna
profesional
por
su
gran
rentabilidad,
y es
ciała między innymi ze względu na swoją
una
opción
excelente
para
aquellos
profewydajność.
sionales que prefieran trabajar con crema

spersonalizować
można
en lugar
de aceite.
Personalízala
añadiendo
również
Krem
olejek eteryczny.
dodając
aceites esenciales.
* krem bez zapachu

Modo de uso: Aplicar una dosis sobre el
cuerpo y masajear.
Pszenicy.

Składnik aktywny: Kiełki

Presentación: 1000 ml
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ARTICREAM
ARTICREM
Bálsamoo działaniu
corporal con
efecto antiinflamaprzeciwzapalnym
Balsam
i ciepła,
efektu zimna
torio que proporciona
un efecto
térmico
dostarczającym
kompozycji
przyjemny
delikatny
frío-calor isuave
y muydzięki
agradable,
gracias a
i kamforyen mentol y alcanfor. Está
mentolu
su composición
działa
aktywnymi
substancjami
.Wypełniony
cargado de principios
activos
que tratan
el
dyskomfort
neutralizuje
mięśniowe,
bóle
na
dolor muscular y neutralizan las molestias
spowodowany chorobą zwyrodnieniową
articulares producidas por la artrosis, reúma,
stawów i reumatoidalnym zapaleniu
y artritis, entre otras.
stawów.
Modo de uso: Obtendrás la máxima eficacia

lepszej skuteczności
terapéutica
aplicándolo
antes del masaje,
osiągnięcia
Dla
przeda masażem.
zastosuj
para reforzar
diario la acción terapéutica y

para evitar la sobrecarga muscular.

Zalecamy stosować codziennie co
i
działanie
wzmocni
Presentación:
100terapeutyczne
ml
profilaktyczne i zapobiegnie zmęczeniu
mięśni.
Skład: Krzem organiczny, Czarci Pazur,
Recomendación
uso profesional:
MSM
Dziurawiecpara
Arnika,
Mezcla una cucharada
de Crema de Germen
o), glukozamina,
(Metilsufonimetan
de Trigo con una
de Arti
Cream.
Jałowiec,
Rumianek,
O.E.pulsación
chondroityna,
Majeranek i Pomarańcza, Kasztanowiec,
Mentol i Kamfora.
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100% NATURALNE
BAZY
100%
NATURAL BASES
Aceite de Olej
almendras
| Aceite
de Makadamia
macadamia || Olej
Aceite
de aguacate
ecológico
migdałowy
| Olej
Awokado
| Olej|zHipérico
Dziurawca

OLEJ
MIGDAŁOWY
ACEITE
DE ALMENDRAS
Bazowy
olej
doskonałe
harmonizujący
Es
el aceite
base
por excelencia
para for- w
aromaterapii.
Posiada
właściwości
mular cualquier mezcla de aromaterapia.
zmiękczające,
zapewnia
elastyczność
Tiene
propiedades
suavizantes
y aporta
pozostawiając
skórę
głęboko
nawilżoną
elasticidad a la piel dejándola profundaimente
odżywioną.
hidratada.

ACEITE
DEMAKADAMIA
MACADAMIA
OLEJ
Es un aceite muy ligero, probablemente
Bardzo lekki „ suchy” olej , który pomaga
el más “seco”. Ayuda a retener y mejorar
w zatrzymaniu wilgoci skóry bez
la humedad en la piel del rostro sin tapar
zatykania porów.
los poros. Su acción antienvejecimiento
Działa odmładzająco i zapobiega
permite luchar contra la oxidación de
działaniom oksydacyjnym komórek
las células.
skóry.

ACEITE DE AGUACATE

OLEJ
OLEJMIGDAŁOWY
AWOKADO

Es rico en proteínas y vitaminas A, B, D y
E. Se parece en su composición al sebo
Bogaty
witaminę
A,B, Dpara
i E.
de
la piel,wy białko
por elloi es
muy utilizado
Swoim
składem
przypomina
ludzkie
el cuidado de la piel seca, escamosa y en
„ sebum”
i dlatego jest rekomendowany
vía
de envejecimiento.
dla skór suchych, łuszczących się i
Presentación:
starszych. 500 ml

OLEJ DZIURAWCA
HIPÉRICO
ECOLÓGICO
Elaborado
con hipérico
proveniente
de
Macerat
Dziurawca
pochodzący
z upraw
cultivos ecológicos,
pesticidas ini elebiologicznych,
bez sin
pestycydów
mentos químicos.
wolnych
od chemii.Activa la circulación
sanguínea,krążenie
es regenerador
y calmante.
Aktywuje
krwi, regeneruje,
leczy
i i łagodzi.
Uso facial:
Pieles sensibles.v
Na
cerypara
wrażliwe.
Usotwarz:
corporal:
tratar golpes, moratoNa
ciało:
siniaki,
nes y hematomas.rany.
Zwiększa swoje lecznicze działanie
Su eficacia se potencia, mezclado con arwymieszany
z glinką zieloną.
cilla verde. Es fotosensible, por lo que no
Jest
fotouczulający i dlatego po jego
se debe exponer la zona directamente al
stosowaniu
nie powinno wystawiać się
sol después de su aplicación.
na
słońce.
Presentación: 150 ml

świecie.
Primary Essence
CV Primary
CV
Essencenaen
el mundo:
CVpowstało
nació enw el
año
1997 en Barcelona
y desde
entonces
amor i por
pasjala
aromaterapii
miłość donuestro
nasza
i od tego czasu
w Barcelonie
1997
CV
do
nas
doprowadziło
naturalnych
terapiach
w
innowacyjności
aromaterapia,
la
investigación
y
la
innovación
constante
en
las
terapias
naturales
nos
w poszukiwaniu
całym
na
krajach
25
ponad
w
pracujemy
którymi
z
profesjonalistów,
najlepszych
ha llevado a que las mejores profesionales de la belleza natural trabajen con nuestro
świecie.
método en más de 25 países.

Primar y Essence
TU INSTINTO NATUR AL

BIOFACTORY, S.L.

Cortit,
16 • 08027 Barcelona
• Spain
ALCHEMIA
URODY
Tel. +34 93 243 08 30
importer
marki
CVmail@cvcosmetics.eu
Primary Essence
Información general:
email: info@alchemiaurody.pl
https://www.facebook.com/CVPrimaryEssence

Tel: 513 109 909
www.cvcosmetics.eu

