SZAMPONY

SZAMPON GŁĘBOKO
NAWILŻAJĄCY

SZAMPONY
PEELINGUJĄCE
Dla zdrowej skóry głowy i włosów pełnych
naturalnego blasku i zdrowia,
należy wdrożyć plan domowej pielęgnacji
a w nim regularny peeling oraz
detoksykację skóry głowy i włosów.

odżywka

PIELĘGNACYJNA

Molekuła witaminy E
powoduje uelastycznienie
i nabłyszczenie włosów.

Szampon pielęgnujący
do każdego typu włosów.
Unikalny szampon do
codziennego oczyszczania
skóry głowy i włosów.

Cenne właściwości oleju
z opuncji figowej a także
obecność unikalnej, najbardziej
aktywnej formy witaminy E,
głęboko odżywiają włosy,
które stają się miękkie
i jedwabiste w dotyku.

Łagodnie usuwa
zanieczyszczenia
pochodzące z nadmiaru
substancji zawartych
w produktach pielęgnacyjnych oraz środków
do stylizacji.

Z MOLEKUŁĄ WITAMINY E

ZIELONA OLIWKA
Dzięki systematycznemu oczyszczaniu,
włosy stają się zdrowe, lśniące i lekkie.

ŻURAWINA
NATURALNA LUFFA

SZAMPON PEELINGUJĄCY
DO KAŻDEGO TYPU WŁOSÓW

Z EKESTRAKTEM
Z ZIELONEJ HERBATY

Specjalnie opracowana
formuła pozwala
na codzienne oczyszczanie
bez efektu obciążania włosa.

SKÓRA
GŁADKA JAK
AKSAMIT

ŻELE POD PRYSZNIC
Masujący żel do ciała łagodnie
ale jednocześnie skutecznie
usuwa ze skóry zanieczyszczenia
i martwe komórki naskórka.

NATURALNA ROŚLINNA
GĄBKA LUFFA
EKSTRAKT Z ZIELONEJ
HERBATY
Żel zawiera 98 % składników
pochodzenia naturalnego
i delikatne środki myjące.
Pielęgnacyjna formuła żelu
z ekstraktem z zielonej
herbaty nawilża skórę
i koi podrażnienia.
Pozostawia po kąpieli
uczucie odświeżenia
i przyjemnej czystości.

Masaż gąbką luffa działa
oczyszczająco oraz rewitalizująco.
Wspomaga redukcję cellulitu
oraz zachowanie smukłej sylwetki.
Doskonale oczyszcza skórę
z toksyn, usuwa obumarłe komórki
naskórka oraz pobudza krążenie
krwi. Gąbka Luffa jest ceniona
z uwagi na jej naturalne
właściwości pielęgnacyjne
i lecznicze.

DETOXYKUJĄCY

EFEKT
DLA MĘŻCZYZN
Myjący żel do ciała o nowoczesnej formule skutecznie
usuwa ze skóry zanieczyszczenia i toksyny.
Wyjątkowy skład produktu doskonale łączy funkcje
oczyszczania i peelingu.
Pielęgnacyjna formuła żelu
nawilża skórę i gwarantują
uczucie orzeźwienia, pozostawiając po kąpieli uczucie
przyjemnej czystości.

MIKRODERMABRAZJA
Mikrodermabrazja to kosmetyczny zabieg pielęgnacyjny,
polegający na kontrolowanym złuszczaniu naskórka.

CIAŁO
TWARZ
UNIKALNA FORMUŁA
Twarz staje się gładsza
i bardziej miękka. Skóra staje
się dogłębnie dotleniona
i rozświetlona. Cera zyskuje
zdrowy koloryt i świeży,
młodzieńczy wygląd.
Mikrodermabrazja Cosmoderma zawiera kryształki
korundu stosowane przez
dermatologów podczas
profesjonalnych zabiegów
mikrodermabrazji w gabinetach kosmetycznych.

dla
MĘŻCZYZN

FRESH, YOUTH
APERANCE

JAK TO DZIAŁA?

Dzięki stopniowemu
i delikatnemu usuwaniu
górnych warstw skóry,
w jej głębszych partiach
dochodzi do intensywnego
tworzenia się nowych,
pełnowartościowych
komórek i włókien
kolagenowych.

Jednym z najlepszych
sposobów na przyspieszenie
regeneracji i odbudowy
komórek skóry jest kompleksowa eksfoliacja, czyli
jednoczesne złuszczanie
naskórka oraz stymulowanie do intensywniejszej
regeneracji.

Mikrodermabrazja
Cosmoderma pozwala
znacząco zredukować
rozstępy i różnego
rodzaju blizny.

Nulla in mauris feugia:

KAWOWY

PEELINGI

Luksusowy peeling kawowy do ciała zawiera
unikalną kompozycję wyłącznie naturalnych
składników zapewniając najwyższy poziom
pielęgnacji kobiecej skóry.

SOLNY
Peeling dzięki zawartości nawyższej jakości
wyselekcjonowanych olejów oraz kryształków
soli dogłębnie oczyszcza skórę, redukuje
cellulit, ujędrnia i poprawia mikrokrążenie.

SOLNY Z OLEJEM
Z OWOCÓW ROKITNIKA
Dzięki obecności kryształków soli peeling
redukuje cellulit, poprawia mikrokrążenie oraz
ujędrnia skórę Szlachetny oleje ze słodkich
migdałów działa odżywiająco oraz zapewniają
świeży i młody wygląd.

MIĘTOWA

SWEETSKIN
Specjalnie opracowany skład i konsystencja preparatu
pozwala na delikatne i bezpieczne pozbycie się
niechcianych włosków z całego ciała, w szczególności
z wrażliwych partii skóry takich jak: wąsik, bikini, pachy.

CLASSIC

MIODOWA
ORIENTALNA

PROFESSIONAL

Pasta cukrowa
PROFESSIONAL

Pasta cukrowa Cosmoderma
Professional jest produktem
przeznaczonym do przeprowadzania
profesjonalnych zabiegów depilacji
wykonywanych w salonach
kosmetycznych. Pasta cukrowa
Cosmoderma Professional dostępna
jest tylko dla osób z branży
kosmetycznej po uprzednim
uzyskaniu certyfikatu.
Przeprowadzone szkolenie
gwarantuje wykonanie najwyższej
jakości usługi depilacji w gabinecie
kosmetycznym

MIKRODERMABRAZJA
PROFESSIONAL

Mikrodermabrazja Cosmoderma
Professional jest produktem przeznaczonym do przeprowadzania profesjonalnych zabiegów mikrodermabrazji
wykonywanych w salonach kosmetycznych polegających na kontrolowanym
złuszczaniu naskórka.
Dzięki stopniowemu usuwaniu górnych
warstw powierzchniowych w jego
głębszych partiach dochodzi
do intensywnego tworzenia się
nowych, pełnowartościowych
komórek i włókien kolagenowych.
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