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Trądzik zazwyczaj powstaje w wyniku zatkanych porów, które sprzyjają zapaleniu mieszków włosowych 
i gruczołów produkujących łojotok. Przyczyną mogą być zmiany hormonalne, czynniki genetyczne, 
przyjmowanie niektórych leków i silny stres. Najczęściej jego objawem są zaskórniki, które po czasie 

przekształcają się w pryszcze. Nieleczony trądzik może powodować blizny.

TRĄDZIK 
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Został opracowany, aby zapobiegać powstawaniu zmian trądzikowych, łagodzić już widoczne 
zaczerwienienia i przyspieszać proces gojenia. Połączenie pielęgnacji skóry i suplementacji diety 
pomaga w redukcji stanów zapalnych, regulacji wydzielania sebum oraz odpowiednim nawilżeniu skóry. 

ZESTAW ANTYTRĄDZIKOWY
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Dzięki łagodnej i hipoalergicznej formule idealnie nadaje się do oczyszczania 
i tonizowania wrażliwej, trądzikowej skóry. Kojąco-regenerujące składniki 
zapobiegają pieczeniu i uczuciu dyskomfortu. Zawiera wodę różaną, 
która działa przeciwzapalnie i antyseptycznie, łagodzi stany zapalne  
i zaczerwienienie oraz przyspiesza gojenie ran, a także hydrolat oczarowy 
o działaniu ściągającym i ograniczającym namnażanie się bakterii oraz 
powstawanie podrażnień. 

EMULSJA DO DEMAKIJAŻU 3 W 1
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To silnie skoncentrowany kosmetyk, który działa bezpośrednio na 
trądzik, zmniejszając stan zapalny, przyspieszając proces gojenia  
i zmniejszając zaczerwienienia. Posiada właściwości antybakteryjne  
i przeciwzapalne przyspieszające regenerację skóry. Ze względu na swoje 
właściwości i formułę działa szybciej i skuteczniej niż standardowe kremy.

SERUM DO TWARZY
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To świetna alternatywa dla tradycyjnych peelingów mechanicznych 
pozwalająca uniknąć rozprzestrzeniania się zmian trądzikowych. Zawiera 
ekstrakt z ananasa bogaty w bromelainę – enzym złuszczający martwe 
komórki naskórka oraz wyrównujący koloryt skóry. Za sprawą aloesu  
i alantoiny regeneruje ją i koi, a dzięki glicerynie odpowiednio nawilża. 

PEELING ENZYMATYCZNY DO TWARZY
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To idealne dopełnienie kuracji antytrądzikowej. Zapewnia efekt 
głębokiego nawilżenia i wspomaga uzdrawiające działanie pozostałych 
kosmetyków, przywracające podrażnionej skórze świeżość i witalność.

MASECZKA REWITALIZUJĄCA DO TWARZY

kompleksowa kuracja

antytrądzikowa



Za sprawą bogatej formuły skutecznie pielęgnuje i odmładza wrażliwą 
skórę. Zmniejsza widoczność zmarszczek, zwłaszcza charakterystycznych 
dla okolic oczu kurzych łapek. Zawiera rozświetlające pigmenty dodające 
spojrzeniu blasku. Wibrująca głowicą masująca gwarantuje lepsze 
przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.

• 3G Hyal reaktywuje syntezę kwasu hialuronowego, stymuluje 
regenerację komórek i wzmacnia strukturę skóry, wypełniając  
i wygładzając zmarszczki

• kompleks mikroalg i polisacharydu zapewnia natychmiastowy lifting 
oraz długotrwałe ujędrnienie

• kofeina zapobiega powstawaniu obrzęków i cieni
• skwalan i trehaloza nawilżają i chronią
• mieszanka olejów roślinnych bogatych w kwasy omega-3 i omega-6 

poprawia kondycję skóry

KOMPLEKSOWE SERUM POD OCZY
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Spirulina to wyjątkowa alga, zaliczana do 10 najlepszych 
superproduktów, która zawiera 3-krotnie więcej białka niż mięso (ok. 
70%) i więcej wapnia niż mleko. Jest jednym z najbogatszych źródeł 
chlorofilu, dzięki czemu chroni skórę przed zanieczyszczeniami 
oraz wpływa na zrównoważony metabolizm tłuszczów i cukrów 
(prozapalny). Przeciwutleniacze pomagają zminimalizować 
uszkodzenia błony komórkowej i poprawiają gojenie, a kolagen 
wspomaga redukcję blizn potrądzikowych. Witamina C ma działanie 
przeciwutleniające, a także sprzyja lepszemu wchłanianiu i naturalnej 
produkcji kolagenu.

BEAUTY DETOX
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Kwas hialuronowy to ważny składnik w kuracji antytrądzikowej, ponieważ 
wpływa na zmniejszenie przebarwień i blizn wywołanych stanem zapalnym 
skóry. Pomaga wyrównać jej koloryt, poprawić objętość, nawilżenie  
i blask oraz retencję wody. Równoważy także produkcję sebum. 
Suplement diety zawiera ponadto antyoksydanty takie jak witaminy A, 
D, E i C, które wspierają neutralizowanie negatywnych skutków działania 
czynników zewnętrznych, mają właściwości przeciwzapalne i pomagają 
spowolnić proces starzenia się skóry.

HYALURONIC ACID
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EFEKTY 6-TYGODNIOWEJ KURACJI

Zastosowane produkty:

• Emulsja do demakijażu 3 w 1:  2 × dziennie
• Serum do twarzy:  2 × dziennie
• Kompleksowe serum pod oczy:  2 × dziennie
• Peeling enzymatyczny do twarzy:  2 × tygodniowo
• Maseczka rewitalizująca do twarzy:  2 × tygodniowo

PRZED                                          PO
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