


HIDRAVEN  
PIENISTY KREM BEZ MYDŁA 

Do codziennej higieny skóry. Polecany do łatwego   
i szybkiego demakijażu twarzy i okolic oczu.  
Ze względu na swą szczególną kompozycję 
odpowiedni do higieny intymnej.  
 
Dla wszystkich rodzajów skóry, w szczególności 
delikatnej i wrażliwej, także trądzikowej. 
Doskonałe rozwiązanie dla skóry źle tolerującej 
mydło.  
 
Dzięki zawartości wyciągów z aloesu (4%),     owsa 
(4%), rumianku (4%) i mimozy (1%)        ma 
właściwości nawilżające, kojące, regenerujące  
i ochronne. Triklosan zapewnia przeciwbakteryjne 
działanie preparatu.  

300 ml pH 5.5  
KOD A8704 

 



HIDRADERM MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  

HIDRADERM  
MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE DO TWARZY 

Oczyszcza i nawilża.  
Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry,  
w szczególności suchej i wrażliwej.  
Stanowi substytut wody ze względu na swą 
formułę idealnie komponującą się z pH skóry. 
 
Zawiera alfa-hydroksykwasy, ceramidy  
oraz ekstrakt z owsa o działaniu nawilżającym  
i wygładzającym.  
Jednocześnie głęboko oczyszcza skórę.  
 
Do stosowania jako preparat do demakijażu.  
Nie zawiera alkoholu i środków zapachowych.  

200 ml pH 6.0  
KOD A5003 

 



ABRADERMOL  
KREM DO TWARZY I CIAŁA 

45 ml pH 7.0  
KOD A1701 

 

Eksfoliacja skóry twarzy i ciała.  
Preparat zalecany w przypadku hiperpigmentacji, 
rozstępów, bądź blizn. Terapia przeciw zmarszczkowa 
skóry tłustej i trądzikowej.  
Zwiększa elastyczność i napięcie skóry.  
 
Krem zawiera kryształy tlenku glinu w tej samej 
postaci co stosowane w tradycyjnej mikrodermabrazji. 
Posiada właściwości nawilżające i regenerujące ze 
względu na obecność nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Zawiera tlenek glinu 20%, niacynamid 
5% i masło Karité 3%.  
 
Łagodzi trądzik niezapalny, rozszerzone pory,  
blizny po trądzikowe, blizny atroficzne, zmarszczki, 
przebarwienia i rozstępy. Stanowi doskonałe 
przygotowanie skóry pod każdy zabieg pielęgnacyjny.  



HIDRADERM MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  

SILKSES  
NAWILŻAJĄCY KREM OCHRONNY 

30 ml/100 ml pH 7.0  
KOD A4702/A4702-1 

Zalecany jako terapia blizn po poparzeniach, blizn 
pooperacyjnych oraz spowodowanych innymi urazami. 
Preparat zalecany dla skóry bardzo wrażliwej.  
Doskonały dla ochrony skóry po zastosowaniu pilingów 
chemicznych (Glikopeel, Melaspeel, Salipeel Plus, 
Argipeel).  
 
Łagodzące właściwości zawdzięcza szczególnej 
kompozycji: kaprylian triglicerydowy, woda, cyklometikon, 
dimetikon, propylen glikolu, fenoksyetanol, palmitynian 
askorbylu, alfa-tokoferol, polimery krzemu. Witamina A 
pobudza wzrost komórkowy. Witaminy C i E mają 
działanie przeciwutleniające. Wyciągi z mimozy  
i aloesu regenerują, nawilżają, odświeżają i koją 
podrażnioną skórę.  
 
Chroni skórę. Nie zawiera barwników, substancji 
zapachowych, konserwantów. Tworzy łagodną barierę, 
nawilża, regeneruje. Zmiękcza i wybiela blizny.  
 



HIDRADERM MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  

FACTOR G  
EMULSJA DO TWARZY  
PRZECIW STARZENIU SIĘ 

 60 ml 
KOD A6201 

Doskonała emulsja do twarzy dla skóry 
wrażliwej. Zapobiega występowaniu i łagodzi 
istniejące oznaki starzenia.  
 
Zawiera składniki pochodzenia naturalnego 
(wyciąg z brunatnicy, kwas giberelinowy) 
wydajnie opóźniające procesy starzenia się 
komórek skóry.  
 
Nawilża, ma działanie przeciwutleniające, 
redukuje zmarszczki i linie mimiczne. 
Ujednolica powierzchnię i koloryt skóry. 
Dodaje skórze jędrności i gładkości.  
 
 



HIDRADERM MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  

CELULEX  
ŻEL ANTYCELLULITOWY 

200 ml PH 6.0. 
KOD A6002 

Żel antycellulitowy modelujący sylwetkę.  
Intensywny preparat do stosowania w terapii cellulitu.  
Zalecany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.  
 
Wysoką skuteczność zawdzięcza specjalnie dobranym 
składnikom: karnityna 5%, kofeina 1%, wyciąg z bluszczu 1%, 
wyciąg z zielonej herbaty 1%, wyciąg z alg morskich 1%  
oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej 0,1%.  
• Karnityna i kofeina stymulują proces lipolizy, zmniejszają 

ilość triglicerydów w komórkach tłuszczowych.  
• Wyciągi z bluszczu i zielonej herbaty stymulują i poprawiają 

krążenie oraz działają drenująco.  
• Wyciąg z wąkroty azjatyckiej stymuluje fibroblasty do 

syntezy kolagenu i elastyny.  
• Wyciąg z alg morskich stymuluje metabolizm komórkowy, 

ułatwia eliminację toksyn i zapobiega gromadzeniu płynów.  
 
Wygładza, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry.  
Wspomaga działanie eliminujące nadmierne gromadzenie się 
tkanki tłuszczowej. 



HIDRADERM MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  

SESNATURA  
KREM UJĘDRNIAJĄCY BIUST I CIAŁO 

250 ml 
KOD A5310 

Zapobiega zwiotczeniu skóry związanemu z postępującym 
starzeniem, ekspozycją na słońce, utratą wagi itp.  
Preparat zalecany w przypadku utraty jędrności skóry na piersiach. 
Idealny w czasie ciąży i laktacji.  
 
Zawiera wyciąg z soi 0,1%, Matrixyl® 4%, kwas mlekowy 1,89%, 
hydrolizat elastyny 0,04%, rozpuszczalny kolagen 0,003% oraz 
DMAE 2% (dimetyloaminoetanol).  
• Wraz z upływem czasu skóra zawiera coraz mniej kolagenu, traci 

elastyczność. Rozpuszczalny kolagen oraz Matrixyl® pobudza ją 
jego syntezę. Oba te składniki przywracają skórze młodość.  

• Hydrolizat elastyny pobudza właściwości biodynamiczne skóry, 
przywracając jej jędrność i elastyczność.  

• Kwas mlekowy pobudza odnowę naskórka, zapobiegając 
powstawaniu podrażnień.  

• Wyciąg z soi zapobiega utracie wody.  
• DMAE 2% powoduje szybkie wygładzenie zmarszczek i jako 

składnik aktywny powoduje uwalnianie acetylocholiny, działa 
ujędrniająco i antyoksydacyjnie.  



Sunyses ochrona słoneczna S30 
 

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA 

30ml 
KOD A5204 

Screenses Krem Koloryzujący Bloker SPF 50 

200 ml 
KOD A5213 
 

Podtrzymuje czynnik ochronny ponad  
30 minut. Lekka, przyjemna konsystencja, 
nietłusty i szybko wchłanialny.  
Chroni skórę jasną i wrażliwą (Fototyp I) przed 
szkodliwymi efektami promieniowania UVB i 
UVA, widocznego światła oraz promieni 
podczerwonych.  

Chroni przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych (UVA i UVB). Gwarantuje optymalną 
ochronę w przypadku fotodermatitis, nawet w 
warunkach ekstremalnej ekspozycji na słońce 
(wysokość nad poziomem morza, strefy tropikalne i 
pustynne). Preparat nadaje skórze odcień 
odpowiadający jej karnacji. Wysoka koncentracja 
filtrów słonecznych zapewnia odpowiedni poziom 
ochrony i bezpieczeństwo stosowania. Wodoodporny.  



GLICARE  
ŻEL KONTUR OCZU I UST 

30 ml 
KOD A8703 

Bezbarwny, lekki, nietłusty żel, który nawilża, pobudza  
i odmładza skórę oczu i kontur ust. Zapobiega i leczy 
objawy zmęczenia oczu, cienie i worki pod oczami, 
opuchnięte oczy, zmarszczki, kurze łapki, itp.  
 
Składniki aktywne: 
• Eyerseryl ® - innowacyjny aktywny składnik zwalcza 

efekt zmęczonych oczu.  
• Haloxyl ® zmniejsza cienie pod oczami spowodowane 

przez nagromadzenie hemoglobiny i jej pochodnych 
(bilirubiny, biliwerdyny i żelaza).  

• Krzem organiczny (Methylsilanol mannuronate) 
regeneruje elastynęi kolagen macierzy oraz 
restrukturyzuje tkankę łączną.  

• Kwas hialuronowy ma właściwości nawilżające 
• Ekstrakt z nostrzyka i Haloxyl ® uspokaja.  
 
Aktywne składniki żelu są wyzwalane stopniowo, więc 
jego czas działania trwa do osiemnastu godzin.  
Preparat przeznaczony do cery normalnej i tłustej. 



PRODUKTY Z LINII ACGLICOLIC 



 
SKŁAD LINII ACGLICOLIC: 
 
• Kwas salicylowy: działanie bakteriostatyczne, regulujące sebum i keratolityczne.  

 
• 4% Nikotynamid: działanie przeciwzapalne, bakteriostatyczne, stymuluje syntezę 

kolagenu, zwieksza funkcję ochronną skóry. 
 Zwykle stosuje się żel z 4% nikotynamidem jako odpowiednik 1% żelu z 

clindamycyną w zabiegach na trądzik.  
 Składnik odpowiada skuteczności antybiotyku stosowanego miejscowo.   
 
• Ekstrakt z rumiank i hamamelisu, kwas hialuronowy i bisabolol: wygładzają, działają 

antyseptycznie, nawilżają, zapobiegają pieczeniu. 
 
 
 

 

ACGLICOLIC 



KREM 

NAWILŻAJĄCY 

Z FILTREM SPF15  

50 ml 

5% kwas glikolowy 
1% aloe vera 
pH 4.0 
KOD A0101 

12% kwas glikolowy 
1% aloe vera 
pH 4.0 
KOD A0201 

KREM 

ODŻYWCZY 

50 ml  

                    

8% kwas glikolowy 
2% olejek z jojoby 
pH 4.0 
KOD A0102 

12% kwas glikolowy 
2% olejek z jojoby 
pH 4.0 
KOD A0202 

ŻEL 

NAWILŻAJĄCY 

50 ml 

8% kwas glikolowy 
1% aloe vera 
pH 4.0 
KOD A0103 

15% kwas glikolowy 
1% aloe vera 
pH 4.0 
KOD A0203 

 

ŻEL KREM 

NAWILŻAJĄCY  

FORTE 
50 ml 

10% kwas glikolowy 
1% aloe Vera 
pH 4.0 
KOD A0104 

12% kwas glikolowy 
1% aloe Vera 
pH 4.0 
KOD A0204 

AMPUŁKI 

5x2 ml 

5-10% kwas glikolowy 
5% codziennie z kremem 
10% 1 w tygodniu 
pH 4.0  
KOD A0107 

15%  kwas glikolowy 
1 x 10 – 15 dni 
pH 4.0 
KOD A0207 

Acglicolic Classic                     Acglicolic 20 

ACGLICOLIC 



MLECZKO DO CIAŁA 

 
15% kwas glikolowy 

200 ml  

KOD A0116 

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE 

 

15% kwas glikolowy 

200 ml  

KOD A0110 

 

ACGLICOLIC 



ACGLICOLIC S ŻEL NAWILŻAJĄCY CLASSIC  
Anti-aging. Po zabiegach i dla podtrzymania efektów 
zabiegów dla skóry tłustej i trądzikowej. Zwalcza blizny.  
 
8% kwas glikolowy + 1% kwas salicylowy. 
 
50 ml 
KOD A0114 

 

 
ACGLICOLIC S CHUSTECZKI OCZYSZCZAJĄCE 
Skóra tłusta i trądzikowa. Do stosowania na 
większych powierzchniach (plecy, nogi i biust).  
 
8% kwas glikolowy + 1,5% kwas salicylowy. 
 
14 szt. 
KOD A0120 
 

 
 

 

ACGLICOLIC 



PRODUKTY Z LINII MANDELAC 



Mandelac Scrub. 
Każdy rodzaj skóry 

Mandelac Serum.  
Każdy rodzaj skóry 

Mandelac żel.  
Skóra tłusta 

Mandelac Krem.  
Skóra normalna i sucha 

Zapobiega i leczy w procesie starzenia się skóry.  
Skóra delikatna dla innych kwasów.  

MANDELAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

KREM  
NAWILŻAJĄCY 
50 ml 
 
KOD A1101  

5% kwas migdałowy,  
aloe vera, wyciągi roślinne, 
sodium PCA, witamina E. 

Skóra sucha i normalna  

ŻEL  
NAWILŻAJĄCY 
50 ml 
 
KOD A1103  

8% kwas migdałowy, 
 5% aloe vera,  
1% Wyciąg z rumianku, 
chlorheksydyna, digluconate, 
sodium hialuronowe   

Skóra tłusta i mieszana  

SERUM  
5 x 2 ml 
 
KOD A1107 

10% kwas migdałowy,  
3% kwas hialuronowy, 
chlorheksydyna digluconate  

Wszystkie rodzaje skóry  

SCRUB 
50 ml 
 
KOD A1105 

1% kwas migdałowy,  
3% aloe vera, 
 1%  wyciąg z rumianku  

Eksfoliacja skóry wrażliwej  

MANDELAC 



PRODUKTY Z LINII DAESES 



 

 

Ujędrnia skórę. Dla skóry suchej i normalnej  
Skład: 4% DMAE, Kwas glikolowy  
 
50 ml  
KOD A5901 

 

 

Wszystkie rodzaje skóry 
Skład: 2% DMAE, 2% Kwas glikolowy, 0,01% kwas hialuronowy 
 
50 ml 
KOD A5904 

 

 

 

Efekt natychmiastowego liftingu,  
Skład: 2% DMAE, Kwas mlekowy 
 
5 x 2 ml  
KOD A5908 

KREM LIFTINGUJĄCY 

KREM ŻEL 

AMPUŁKI 

 

DAESES 



 

 

Skład: 2% DMAE, 3%  ekstrakt z Rumianku Rzymskiego, 
0,01% kwas hialuronowy 
 
30 ml  

KOD A5906 

 

 

 
Napina skórę szyi i dekoltu.  
Wszystkie rodzaje skóry 
Skład: 2% DMAE, 2% kwas glikolowy, 0,1% kwas hialuronowy 
 
50 ml  
KOD A5907 

 

 

 

EMULSJA LIFTINGUJĄCA OCZY I USTA 

ŻEL WYGŁADZAJĄCY SZYJĘ 

 

DAESES 



 

 
  

MLECZKO DO CIAŁA 

• 6% DMAE 
• 3% kwas glikolowy (nawilża) 
• 0.04% witamina C (przeciwutleniacz + synteza kolagenu) 
• 1% aloe vera (nawilża + łagodzi + regeneruje) 
• Kwas hialuronowy (nawilża) 
• Witamin E (przeciwutleniacz) 

 
Potrójne działanie kompleksu: 
• 0.5% Serilesine - regeneruje matrycę 

zewnątrzkomórkową  
• 0.5% Antarticine - nawilża i syntezuje kolagen I, IV  
• 5% Lipomoist - nawilża i syntezuje kolagen IV  

 
200 ml 

 

KOD A5905 

DAESES 



PRODUKTY Z LINII RETISES 



  
 
RETISES 

• 0.25% retinol (witamina A) + Propionian retinylu 
• 1% Witamina C ( glukozyd askorbylu) 
• 1% Antarcticine ( Gliikoproteina) 
• 1% Soothex (kwas bosweliowy) 
• 3% Biopeptide EL  + 3% Biopeptide CL (oligopeptyd pamitylu) 
 
pH 6.5 
KOD A0902 

 

 
• 0.5% Retinol (witamina A) + propionian retinylu  
• 1% Witamina C (glukozyd askorbylu) 
• 1% Antarcticine (glikoproteina) 
• 3% Biopeptido CL  
• (oligopeptyd pamitylu) 
 
pH 6.5 
KOD A0903 

 

 

RETISES 0.5 

RETISES 0.25 



  RETISES 

• 0.05% retinol (witamina A) + propionian 
retinylu  

• 1% witamina C (glukozyd askorbylu) 
• 1% antarcticine (gliikoproteina) 
• 1% soothex (kwas bosweliowy) 
• 6% biopeptide EL+ biopeptide CL 

(oligopeptyd palmitylu) 
• 3% Regu-age ®/ 5% Eyeseryl® (kompleks 

przeciko workom i cieniom pod oczami) 
• 1% Myoxinol® (ekstrakt z hibiskusa)  
• 3% Fuco moist® (fukoza) 

 
pH 7.0 
KOD A0905 

 

• 1% Kwas liponowy  
• 1% Kompleks witamin A+C+E 
 
pH 6.5 
KOD A0901 

 

 



PRODUKTY Z LINII FILLDERMA 



  FILLDERMA 

2 x 30 ml 
 
KOD A2120  

Pierwszy nieinwazyjny system wypełniania zmarszczek 

KROK 1.  

Krem regenerujący (30 ml) 
• Mocznik 
• Fermentowana czarna słodka 

herbata 
• Białka Mimetyczne 
• Wąkrota azjatycka  
• Niacynamid 
• Kolagen 

 

KROK 2.  

Krem wypełniający (30 ml) 

• Kwas hialuronowy o wysokiej 
masie cząsteczkowej 

• Kwas hialuronowy o niskiej masie 
cząsteczkowej 

• Maksymalne przenikanie       
i rozproszenie składników 
aktywnych.  

• Nowa technologia: składniki 
aktywne zamknięte w 
Nanosomach.  

• Efekt wypełnienia 
najtrudniejszych                  
i najgłębszych zmarszczek.  

• Rekonstrukcja wewnętrznych 
warstw skóry. 
 



2 x 15 ml 
 
KOD A2204  

System do pielęgnacji konturu ust 

 
KROK 1  
Balsam do ust 
Natychmiastowy efekt 
• Nawilża, chroni, zmiękcza.  
• Wypełnia zmarszczki i daje 

natychmiastowy efekt powiększenia 
objętości.  

• Odwodnione mikrosfery.  
 
KROK 2  
Krem aktywujący 
Przedłużony efekt 
Zewnętrznie nawilżająca faza emulsji, 
która regeneruje, przywraca jędrność, 
naprawia, kształtuje i zwiększa objętość 
warg. 
 

• Profilaktyka i terapia 
starzenia skóry ust.  

• Daje intensywne 
nawilżenie niezbędne 
dla ochrony błony 
śluzowej ust. 

FILLDERMA 



PRODUKTY Z LINII BTSES 



   
BTSES 

PRZECIWDZIAŁA POWSTAWANIU ZMARSZCZEK I LINII MIMICZNYCH 
 
Zapobiega skurczowi mięśniowemu 

Do stosowania w okolicach oczu i ust, fałd nosowo-wargowych, między brwiami 

Najważniejszy składnik: VIALOX® (Pentapeptide-3)  
Wyższa skuteczność niż w przypadku jadu węża 

Nawilżające Serum przeciw zmarszczkom   
Dla wszystkich rodzajów skóry, 30 ml  
Skład: 5% snap 8, 5% vialox, 5% myoxinol, 
 1% inyline, 0.1% retinol 
KOD A8501 

Nawilżający Krem 
Krem Żel przeciw zmarszczkom   
Dla wszystkich rodzajów skóry, 50 ml  
Skład: 5 % myoxinol, 1.5% syn-coll, olejek różany 
KOD A8503/A8504 



PRODUKTY Z LINII RESVERADERM 



  RESVERADERM 

KREM KOD A1900 
SERUM  KOD L1902  

Resveraderm krem 
Synergiczne działanie składników aktywnych, które 
pobudzają naturalny system obronny skóry i zapobiegają 
przedwczesnemu rozpoczęciu procesu starzenia 
(zmarszczki, odwodnienie, utrata blasku i nierówny 
koloryt skóry) oraz chronią DNA komórkowe przed 
potencjalnym zagrożeniem. 
Skład: resweratrol, Koenzym Q-10 i Witaminy A+C+E. 
60 ml 
 
Resveraderm serum 
Naprawia uszkodzenia skóry wywołane przez upływ czasu, 
neutralizuje wolne rodniki spowodowane przez stres 
oksydacyjny oraz stymuluje wytwarzanie kolagenu  
i glikozaminoglikanów, zwiększa jędrność i elastyczność 
skóry oraz nadaje jej młodszy wygląd.  
Skład: resweratrol, wyciąg z komórek macierzystych 
mikołajka nadmorskiego (Eryngium Maritimum),  
kwas hialuronowy. 
30 ml. 



PRODUKTY Z LINII C-VIT 



  C-VIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY  
Skład: glukozyd askorbylu, wyciąg ze słodkiej pomarańczy. 
50 ml, pH 7.0  
KOD A5504 

RADIANCE! KREM ROZŚWIETLAJĄCY  
Skład: glukozyd askorbylu, kompleks rozjaśniający, pigmenty 
rozświetlające. 
50 ml, pH 6.5 
KOD A5527 

KREM POD OCZY  
Skład: glukozyd askorbylu, kompleks redukujący worki i cienie 
pod oczami: wyciąg ze słodkiej pomarańczy, wyciąg z nostrzyka, 
krzemionka organiczna. 
50 ml, pH 7.0 
KOD A5506 

Terapia fotostarzenia. Antyoksydacja. Stymulacja produkcji kolagenu 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSYWNE 
SERUM  
Skład: Kwas 
askorbinowy 
 
5 ampułek x 2 ml 
KOD A5513 

PŁATKI POD OCZY  
Skład: witamina C,  
5-Tripeptyd palmitylu, kofeina, 
wyciąg z wąkroty azjatyckiej, 
wyciągi owocowe. 
 
5 płatków x 7 ml pH 7.0 
KOD A5505 

LIPOSOMAL SERUM  
Skład: witamina C, kwas 
hialuronowy, 5-Tripeptyd 
palimitylu (peptyd 
biomimetyczny) i wyciąg z 
morwy (Morus Alba).  
 
30 ml pH 7.0 
KOD A5535 

Linia C-VIT dodaje blasku i promienności. Ujednolica koloryt skóry  

C-VIT 



PRODUKTY Z LINII SESKAVEL 



  SESKAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

SZAMPON DO CZĘSTEGO STOSOWANIA 

 
Dla wszystkich rodzajów włosów (także dla włosów 
delikatnych, zniszczonych i poddanych zabiegom 
chemicznym). 

•  0,5% pantenol (utrzymuje odpowiedni poziom 
nawilżenia) 

• 5% owies  

• 0,01% witamina E 

• poliquaternun 7 (odżywka)  

• magnez  

• laureth sulfate (łagodzący)  

 

200 ml  

pH 5.5 
KOD A5101 



  

SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW 

 
Dla wszystkich rodzajów włosów.  
Stosować przy okresowym wypadaniu włosów. 
Skuteczny w przypadku łysienia androgenowego  
i plackowatego. 
Skład: 
• 1% butyl avocadate 
• 1,25% bylica piołun 
• 0,4% serenoa serrulata 
• 0,2% pszenica 
• 2,5% hydrolizat jedwabiu 
• 0,16% hydrolizat keratyny 
• 0,01% hydrolizat soi 
• 0,5% kompleks wielowitaminowy  
 
200 ml 
pH 5.5 
 

SESKAVEL 

KOD A5109 



  

 

 

 

 

 

 

 

EMULSJA PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW 
 
Powstrzymuje wypadanie włosów.  
Reguluje poziom łoju w obrębie skóry głowy. 
Przeznaczony dla włosów suchych, zniszczonych, 
pozbawionych blasku.  
 
Zawiera taurynę 1%, glukonian cynku 0,5%, wyciąg  
z korzenia perełkowca 0,1% oraz chininę 0,2%.  
 
Ma właściwości ochronne, przeciwutleniające, 
zapobiega łojotokowemu zapaleniu skóry.  
Wzmacnia włosy, odbudowuje ich uszkodzoną 
strukturę, pobudza wzrost.  
Sprawia, że włosy stają się zdrowsze,  
silniejsze i bardziej błyszczące.  
 
200ml 
pH 5.5 

SESKAVEL 

KOD A5106 



  

 

 

 

 

 

 

 

AMPUŁKI PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW 
 
Profilaktyka i hamowanie wypadania włosów. 
Terapia dla włosów osłabionych, delikatnych, 
zniszczonych i pozbawionych blasku.  
 
Zawiera adenozynę, chininę i pantenol.  
Składniki aktywne preparatu pobudzają aktywność 
cebulek włosowych, przedłużając  
etap wzrostu włosa. Ponadto wzmacniają korzeń  
i łodygę włosa. Posiadają właściwości 
regenerujące i nawilżające, dodają blasku.  
Działają keratolitycznie, przyspieszają regenerację 
komórkową. Zapobiegają gromadzeniu się sebum 
w mieszku włosowym (podstawowa przyczyna 
wypadania włosów).  
 
12 x 8ml 
pH 5.5 
 
 

SESKAVEL 

KOD A5107 



PRODUKTY Z LINII AZELAC 



  AZELAC 

 
Emulsja do skóry głowy, twarzy i ciała  
 
Profilaktyka i terapia skóry z tendencją trądzikową 
(skóra głowy, twarzy i ciała).  
Wskazania: 
• zapalenie mieszków włosowych 

spowodowanych przez golenie i depilację. 
• trudny zarost.  
• skóra łojotokowa. 
Skład: 
• 5% kwas azelainowy 
• 2% kwas salicylowy. 
 
100 ml 

Cera naczynkowa, przebarwienia, rumień, trądzik różowaty 

KOD A0801 



  AZELAC 

 
Nawilżający żel do twarzy 
 
Skóra tłusta z tendencją do trądziku pospolitego, 
trądziku różowatego i rumienia. Wspomaga 
leczenie przebarwień. 
 
Skład: 
azeloglicyna, kwas azelainowy, niacynamid, 
fitosfingozyna, pantenol, wyciąg z ostropestu 
plamistego (Silybum Marianum) zamknięte w 
liposomach, kwas hialuronowy w formie wolnej i 
kwas hialuronowy zamknięty w liposomach, 
triklosan. 
 
50 ml 

Cera naczynkowa, przebarwienia, rumień, trądzik różowaty 

KOD A0802 



  AZELAC 

 
Nawilżający krem do twarzy  
 
Skóra mieszana i sucha z tendencją do trądziku 
pospolitego, trądziku różowatego i rumienia. 
Wspomaga leczenie przebarwień. 
 
Skład: 
azeloglicyna, kwas azelainowy, niacynamid, 
fitosfingozyna, pantenol, wyciąg z ostropestu 
plamistego (Silybum Marianum) zamknięte w 
liposomach, kwas hialuronowy w formie wolnej, 
kwas hialuronowy zamknięty w liposomach, 
triklosan. 
 
50 ml 

Cera naczynkowa, przebarwienia, rumień, trądzik różowaty 

KOD A0803 



PRODUKTY Z LINII SALISES 



  SALISES 

 

 

 

 

 

 

 

ŻEL NAWILŻAJĄCY 
Efektywność kwasu salicylowego 
zamkniętego w nanosomach 
(działa na głębokie warstwy skóry) 
oraz w formie wolnej (działa 
powierzchniowo). 
50 ml  

Preparaty przeznaczone do profilaktyki i terapii skóry trądzikowej.  
Regulują nadmiar łoju, eliminują nieczystości i łagodzą uszkodzenia spowodowane przez trądzik. 

PIENISTY KREM  
BEZ MYDŁA  
Ma działanie ściągające  
i sprawia, że skóra staje 
się matowa.  
Koi i łagodzi 
300 ml 

KREM ŻEL 
NAWILŻAJĄCY 
Ma właściwości nawilżające i 
lecznicze. Zalecany dla skóry 
normalnej, mieszanej  
i trądzikowej. 
50 ml 

         KOD A0701                                     KOD A0705                                      KOD A0702 



PRODUKTY Z LINII SEBOVALIS 



  SEBOVALIS 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia szokowa i podtrzymująca dla skóry i włosów z tendencją do łojotoku i łupieżu. 
Alternatywa i uzupełnienie dla terapii sterydami. 

Szampon leczniczy 
1.5% pirokton olaminy, 0.96% mikronizowany 
pirytionian cynku, 0,5% kwas salicylowy,  
0,5% owies zwyczajny, 4,5% kwas mlekowy, 
0,25% pantenol, 0.02% wyciąg z lukrecji 
200 ml 
KOD A0303-1 

Balsam do włosów 
0,75% pirokton olaminy, 4% glukonian litu, 0,5% kwas salicylowy,  
4% kwas mlekowy, wyciąg z rumianku, pantenol,  
dizotionian heksamidyny 
100 ml 
KOD A0302 

Żel do twarzy 
8% glukonian litu, 0.5% pirokton olaminy, 4.5% kwas glikolowy,  
wyciąg z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis) 
50 ml 
KOD A0301 



PRODUKTY Z LINII ATOPISES 



  ATOPISES 

MLECZKO DO CIAŁA 
 
Skład: 5%  niacynamid, triklosan,  
kwas bosweliowy, ceramidy 1, 3, 6 (II), 
fitosfingozyna, wyciąg z winorośli,  
kwas traneksamowy, kwas 
glicyretynowy 
 
500 ml  
 
KOD A1412 

Atopowe zapalenie skóry, skóra sucha i podrażniona 

 
Składniki aktywne zamknięte w liposomach:       
kwas traneksamowy i glicyretynowy.  

Idealny dla skóry dziecka 



  ATOPISES 

ŻEL DO KĄPIELI 
 
Doskonały system pielęgnacyjny  
do stosowania podczas kąpieli. 
Zawiera wyciąg z lukrecji oraz proteiny 
mlekowe, które regenerują skórę,  
tworząc powłokę wiskoelastyczną.  
 
750 ml 
 
KOD A1401 

Atopowe zapalenie skóry, skóra sucha i podrażniona 

 
Składniki aktywne zamknięte w liposomach:       
kwas traneksamowy i glicyretynowy.  

Idealny dla skóry dziecka 



  ATOPISES 

 
NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY 
 
Zawiera nikotynamid, triklosan, kwas 
bosweliowy, kwas traneksamowy,  
wyciąg z winogron oraz czynniki nawilżające.  
Zawiera substancje zapachowe wolne od 
alergenów. Nie zawiera mydła.  
 
50 ml 
 
KOD A1410 

Atopowe zapalenie skóry, skóra sucha i podrażniona 

 
Składniki aktywne zamknięte w liposomach:       
kwas traneksamowy i glicyretynowy.  

Idealny dla skóry dziecka 



  UZUPEŁNIENIE LINII ATOPISES 

PRIMUVIT KREM 
 
Idealny dla skóry dojrzałej 
 
Wskazania: 
Sucha, łuszcząca, atopowa skóra. 
 
Składniki aktywne: 
Kompozycja NNKT wchodzą w skład błon 
komórkowych, wykazuja dziłanie 
antyoksydacyjne, chronią błony komórkowe. 
Przeciwzapalny prekursor prostaglandyn PGE1. 
Działanie immunoregulujące i nawilżające. 
Uzupełnia deficyt ceramidów charakterystyczny 
dla skóry atopowej. 

 

200 ml 

KOD A0603 

 

 



PRODUKTY Z LINII HIDRALOE 



  HIDRALOE 

 

 

 

 

 

 

 

MLECZKO DO CIAŁA 
 
Dla wszystkich rodzajów skóry. 
Składniki aktywne: 
• 5% aloe barbadensis. 
• Olejek z jojoba: bogaty w kwasy tłuszczowe, poprawia 

nawilżenie skóry w sposób natychmiastowy      i trwały. 
• Gliceryna: silne właściwości nawilżające, zatrzymuje 

wodę w naskórku. 
• Alantoina: właściwości rewitalizujące i regenerujące. 
• Witamina E: antyoksydant, chroni skórę przed 

zagrożeniami zewnętrznymi (słońce, stres, dym 
tytoniowy, zanieczyszczenia). 

 
500 ml 
pH 5.5 
 
KOD A8722-1 



  HIDRALOE 

NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY  
 
Skóra wrażliwa (dzieci i niemowlęta), 
normalna i sucha. 
Skóra poddana zagrożeniom 
środowiskowym i chemicznym. 
Na dzień i na noc. 
 
Sład: 5% aloe barbadensis, 2% masło 
karité, wąkrota azjatycka, bisabolol 
 
50 ml 
pH 6.5 
 
KOD A8716 



  HIDRALOE 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRALOE ŻEL ALOE  

 

Dla wszystkich rodzajów skóry 

100% ALOE BARBADENSIS 

Wskazania: zapalenie mieszków włosowych, 
podrażnienia po goleniu lub depilacji, Post-Peel, 
ukąszenia owadów, lekkie poparzenia 
(posłoneczne, spowodowane przez zimno, środki 
chemiczne), urazy, świąd.  

Do stosowania jako after-sun. 

 

250 ml 
pH 6.0 
 

KOD A8702 



  HIDRALOE 

HIDRALOE PLUS ŻEL ALOE 

 
Dla wszystkich rodzajów skóry 
Skład: 

• 100% aloe barbadensis 

• 1.2% olejek z róży muszkatołowej 

• 0.35% kwas glicyretynowy 

• 0.2% triklosan 

• 0.2 bisabolol 

• witamina E 

• wyciągi roślinne 

 

50 ml  

pH 6.0 

KOD A8717 



PRODUKTY Z LINII HIDRADERM HYAL 



  HIDRADERM HYAL 

Kosmetyki z linii Hidraderm Hyal zawierają trzy rozmiary kwasu hialuronowego:  
o wysokiej, niskiej i bardzo niskiej masie cząsteczkowej, tak aby dotrzeć do 
wszystkich warstw skóry. 
 
Wskazania: 
• Starzenie, profilaktyka i leczenie suchej i odwodnionej skóry, w tym najbardziej wrażliwej.  
• Odwodnienie z jakiejkolwiek przyczyny, zarówno spowodowane czynnikami egzogennymi 

(sucha pogoda, zima, detergenty) i endogennymi (starzenie się, atopia).  
• Przywraca nawilżenie po zabiegach kosmetycznych (peeling, laser, mikrodermabrazja)   

lub dermatologicznych (kortykosteroidy, retinoidy).  
 

Nadają się do wszystkich rodzajów skóry. 



  HIDRADERM HYAL 

krem do twarzy 
 
Sposób użycia: nakładać na skórę twarzy 
2 razy dziennie, delikatnie masując 
opuszkami palców, aż produkt zostanie 
całkowicie wchłonięty. 
 
30 ml 
 
KOD A5022 

Mleczko do ciała 
 
Sposób użycia: delikatnie 
wmasowujemy opuszkami palców,  
aż produkt zostanie całkowicie 
wchłonięty.  
 
400 ml  
 
KOD A5023 




