




Laboratoria Ella Baché powstały w 1936 roku za sprawą farmaceutki Madame Baché, która opracowała 

awangardową na owe czasy recepturę wyśmienitego kremu pomidorowego – Creme Tomate. Stało się 

to na długo zanim zaczęto wykorzystywać w kosmetykach likopen i kwasy owocowe. Poszukiwanie oryginalnych 

rozwiązań to znak rozpoznawczy Ella Baché. Nasze badania to połączenie natury i technologii, a także wiedza 

poparta rzetelnością i wiarygodnością.

Od samego początku działalności głównym celem marki Ella Baché jest tworzenie preparatów i zabiegów, 

które uwzględniają specyfikę każdego rodzaju skóry – jej kondycję i wymagania. Naszym celem jest wzmocnić 

naturalne, kluczowe funkcje skóry i jak najlepiej służyć jej potrzebom. Dzięki nowatorskim recepturom, zabiegi 

i kosmetyki Ella Baché na każdym etapie życia pozwalają osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty.

Zabiegi w salonach Ella Baché ukierunkowane są na rozwiązywanie siedmiu kluczowych problemów, z którymi 

skóra może się zetknąć w ciągu swojego życia. Ofertę uzupełniają zabiegi dla specyficznych obszarów twarzy 

wymagających szczególnej troski, takich jak okolice oczu. Wszystkie zabiegi rozpoczyna masaż powitalny – 

specjalność Ella Baché – który relaksuje i wprowadza w dobry nastrój.
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ELLA PERFECT

CODZIENNA PIELĘGNACJA ELLA PERFECT POZWOLI ZACHOWAĆ 
PROMIENNOŚĆ I MŁODY WYGLĄD SKÓRY PRZEZ CAŁY ROK



TOMATO CLEANSING CREAM BAR
POMIDOROWA KOSTKA MYJĄCA
Zapewnia delikatne mycie, bez zawartości mydła. 
Pozostawia miękką i promienną skórę. Składniki: 
mikro proteiny z moringi, fitosterole z nasion pomido-
ra, witamina E, kwasy omega 6 i 9, likopen z pomidora.

Pojemność 100 g

TOMATO CLEANSING MILK
POMIDOROWE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU
Perfekcyjnie oczyszczające mleczko o urzekają-
cym zapachu. Wzbogacone ekstraktem z nasion 
moringi zawierającym mikroproteiny o doskonałym 
działaniu absorbującym wszystkie zanieczyszcze-
nia. Dodatek oleju z pestek pomidora rozświetla, 
łagodzi i zapewnia działanie antyoksydacyjne. 
Idealne do demakijażu twarzy i oczu.

Pojemność 200 ml

EYELASH MAKE-UP REMOVER
KREMOWY PREPARAT DO DEMAKIJAŻU OCZU
Bogaty w oleje roślinne, pielęgnacyjny preparat do 
demakijażu oczu. Delikatnie rozpuszcza i usuwa 
nawet najtrwalszy makijaż. Doskonały dla wrażli-
wej i wymagającej skóry okolic oczu, dodatkowo 
działa odżywczo na rzęsy.

Pojemność 50 ml

TOMATO SILKY CLEANSING CREAM
POMIDOROWA PIANKA MYJĄCA
Aksamitny krem, który w kontakcie z wodą zamie-
nia się w delikatną piankę. Wzbogacony w eks-
trakt z nasion moringi zawierający mikro-proteiny 
o doskonałym działaniu absorbującym wszystkie 
zanieczyszczenia. Dodatek oleju z pestek pomido-
ra rozświetla, łagodzi i zapewnia działanie anty-
oksydacyjne.

Pojemność 150 ml

TOMATO GRANULE-FREE MICRO-EXFOLIANT
POMIDOROWY PEELING ENZYMATYCZNY
Delikatny złuszczający żel bez zawartości dro-
binek o subtelnym pudrowo-różanym zapachu. 
Dokładnie oczyści każdy rodzaj skóry, nawet naj-
bardziej wrażliwą. Nowoczesna formuła preparatu 
sprawia, że jest on łatwy i przyjemny w stosowa-
niu. Po nałożeniu na skórę, podczas delikatnego 
masowania, żel zmienia swoją konsystencję na 
oleistą, a po zemulgowaniu z wodą przekształca 
się w mleczną emulsję. Efekt: świeża, rozświetlo-
na, gładka i miękka skóra.

Pojemność 50 ml

TOMATO CLEANSING WATER
POMIDOROWA WODA DO DEMAKIJAŻU
Ten znakomity produkt 3 w 1 zastępuje preparat 
do demakijażu oczu, mleczko oraz tonik. Delikatnie 
oczyszcza, nawilża i rozświetla skórę. Probiotyki 
wzmacniają barierę ochronną skóry. Ekstrakt 
z organicznych pomidorów rozświetla i zapobie-
ga utracie wody. Ekstrakt z chrząstnicy kędzierza-
wej  pielęgnuje skórę i nawilża.

Pojemność 200 ml

TOMATO CLEANSING OIL
POMIDOROWA OLIWKA DO DEMAKIJAŻU
Doskonały preparat, który łagodnie i skutecznie 
usuwa makijaż z twarzy i okolicy oczu, nawilża 
skórę, pozostawiając ją niezwykle gładką, mięk-
ką i rozświetloną. Dodatkowo posiada właściwo-
ści łagodzące podrażnienia, nawilża i delikatnie 
natłuszcza skórę, ma działanie tonizujące i prze-
ciwzapalne, poprawia jędrność i napięcie skóry.

Pojemność 200 ml

TOMATO RADIANCE TONER
POMIDOROWY TONIK DO DEMAKIJAŻU
Rozświetlający tonik, który dzięki zawartości kom-
pleksu probiotyków zapewnia ochronę i wzmac-
nia naturalną florę bakteryjną skóry. Dodatkowo 
napina, zmniejsza widoczność porów i poprawia 
koloryt skóry.

Pojemność 200 ml

TOMATO EXFOLIATING JELLY
POMIDOROWY ŻEL PEELINGUJĄCY
Delikatny żel, który jednocześnie peelinguje i odży-
wia skórę. Zawiera puder z pestek żurawiny i wyciąg 
z pestek pomidora dla uzyskania efektu aksamitnie 
gładkiej i rozświetlonej skóry.

Pojemność 50 ml
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PREPARATY ELLA PERFECT TO PRAWDZIWE ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH, OTRZYMYWANYCH Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POMIDORÓW

ELLA PERFECT



THE ORIGINAL TOMATO CREAM
ORYGINALNY KREM POMIDOROWY
Witaminowy krem rozświetlający z wyciągiem 
z pomidorów – hit Ella Baché. Bogaty krem o wła-
ściwościach rozświetlających i silnie odżywczych. 
Wzbogacony o wyciąg ze świeżych pomidorów 
i ruscus, ceniony na całym świecie za nadzwy-
czajne działanie. Nadaje zdrowy wygląd i blask 
wszystkim rodzajom skóry.

Pojemność 50 ml

INSTANT BEAUTY MASK
MASKA UPIĘKSZAJĄCA
Maseczka zawiera mieszaninę wyciągów roślin-
nych i białej glinki. Cera staje się bardziej promien-
na i wygładzona. Maska zapewnia także trwałość 
makijażu. Cynk działa ściągająco, alantoina koją-
co na skórę.

Pojemność 50 ml

TOMATO PROTECTIVE HAND CREAM
POMIDOROWY KREM DO RĄK
Krem zapewni Twoim dłoniom głębokie odży-
wienie oraz ochronę przed czynnikami zewnętrz-
nymi. Krem szybko się wchłania, dzięki lekkiej, 
nietłustej formule. Zawiera nawilżający glice-
rol i rozświetlający wyciąg z pestek pomidora.  
Dodatkowo witamina E zapobiega starzeniu się skó-
ry, a kwasy Omega 6 i 9 odżywiają i chronią skórę.

Pojemność 50 ml

TOMATO HYDRA-SILKY BODY LOTION
POMIDOROWE MLECZKO DO CIAŁA
Niezwykłe mleczko do ciała, które intensywnie 
odżywia skórę, dodatkowo rozświetla, wygładza, 
niweluje drobne zaczerwienienia i nadaje satyno-
wej miękkości. Zawiera aktywne składniki, które 
przyspieszają naturalną regenerację skóry, dzię-
ki czemu staje się ona gładka i niezwykle mięk-
ka. Wyciąg z pomidorów i rozświetlające drobinki 
dodają skórze blasku.

Pojemność 150 ml

TOMATO HEALTHY-GLOW CREAM
KREM POMIDOROWY „ZDROWY BLASK”
Świeży i delikatny krem zawierający wyciąg z orga-
nicznych pomidorów o bardzo wysokiej zawartości 
cennych składników aktywnych i w 100% natural-
nej kompozycji zapachowej. Wzbogacony o koktajl 
z owoców bogatych we flawonoidy, silnie odżywia 
i dotlenia, pobudza mikrokrążenie i poprawia kolo-
ryt. Zapewnia zdrowy, naturalny blask i witalność 
skórze każdego dnia.

Pojemność 50 ml

TOMATO EYE SERUM
POMIDOROWY ROLL-ON NA OKOLICĘ OCZU
Serum zawiera wyciąg z pomidora, owoców bzu 
czarnego, glicerynę i rozświetlające drobinki. 
Redukuje wszystkie oznaki zmęczenia, wygładza, 
łagodzi i rozświetla skórę wokół oczu. Spojrzenie 
nabiera promiennego blasku.

Pojemność 15 ml
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REGENERUJĄCA I ODŻYWCZA KURACJA POZWALAJĄCA NA ODBUDOWĘ 
I WZMOCNIENIE BARIERY LIPIDOWEJ TWOJEJ SKÓRY

NUTRI’ACTION



ROYALE RICH NOURISHING CREAM
BOGATY ODŻYWCZY KREM ROYALE
Bogaty krem odżywczy o aksamitnej konsystencji. Wzbogacony w wosk 
pszczeli i olej z kiełków pszenicy, zapewnia komfort i odżywienie suchej 
skórze oraz ubogiej w lipidy.

Pojemność 50 ml

JOJOBA LIGHT NOURISHING CREAM
LEKKI ODŻYWCZY KREM JOJOBA
Lekki, odżywczy krem zawierający kwasy tłuszczowe omega 9 z oleju 
jojoba oraz fitosterole z sosny. Preparat doskonale odżywia, zmiękcza 
i wygładza, działa łagodząco oraz wzmacnia wrażliwą i suchą skórę. 
Zapewnia długotrwały komfort.

Pojemność 50 ml

INTEX ULTRA-RICH NOURISHING CREAM
ULTRA-BOGATY ODŻYWCZY KREM INTEX
Bogaty krem na bazie oleju z halibuta, zawiera witaminy A i D, które mają 
nadzwyczajne właściwości natłuszczające, łagodzące i regenerujące. 
Krem działa leczniczo i ochronnie.

Pojemność 50 ml

NOURISHING EYE CREAM
ODŻYWCZY KREM POD OCZY
Odżywczy i nawilżający krem, który wzmacnia skórę wokół oczu. Bogaty 
w ekstrakty roślinne, pomaga zachować młodzieńczy blask spojrzenia.

Pojemność 15 ml
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OLEJ Z HALIBUTA, TYMIANEK, EKSTRAKTY Z OWOCÓW, 
BY NORMALIZOWAĆ, LECZYĆ I ŁAGODZIĆ TWOJĄ SKÓRĘ

PUR’AROMATICS



DEEP-CLEANSING T-ZONE EXFOLIATOR
PEELING GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY NA STREFĘ T
Idealny do pielęgnacji strefy T, głęboko oczysz-
czający peeling, bogaty w drobinki krzemionki. 
Naturalnie i delikatnie usuwa zanieczyszczenia.

Pojemność 50 ml

HYDRA MATTIFYING DETOX CREAM
NAWILŻAJĄCO-MATUJĄCY KREM DETOX
Cudowna, odświeżająca i superlekka formuła pro-
duktu, który na długo zniweluje efekt błyszczenia 
skóry. Zawiera ekstrakt z pestek grejpfruta, który 
działa jak naturalny antybiotyk i dodatkowo regu-
luje wydzielanie sebum. Krem zapewnia działanie 
oczyszczające, przeciwrodnikowe oraz balansuje 
skórę mieszaną, tłustą i trądzikową.

Pojemność 50 ml

INTEX CREAM NO. 2 FOR OILY SKINS
KREM KOJĄCY INTEX °2 DO SKÓRY TŁUSTEJ
Silnie oczyszczający krem z olejem z halibuta. 
Łagodzi podrażnienia i niweluje niedoskonałości 
skóry. Dzięki zawartości tymianku działa antysep-
tycznie i normalizująco.

Pojemność 50 ml

INTEX NO. 2 ABSORBENT MASK
MASKA ABSORPCYJNA INTEX °2
Maska zawierająca olej z halibuta, kaolin o działa-
niu absorpcyjnym i tymianek o działaniu ściągają-
cym. Oczyszcza i matuje skórę.

Pojemność 50 ml
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POŁĄCZENIE KWASU HIALURONOWEGO, ESENCJI Z KWIATU WINOGRON 
I FRUKTOZY – BY PRZYWRÓCIĆ TWOJEJ SKÓRZE ODPOWIEDNI POZIOM 
NAWILŻENIA I ODBUDOWAĆ JEJ MECHANIZMY OBRONNE

HYDRA REPULP



HYALURONIC MOISTURISING CREAM
HIALURONOWY KREM NAWILŻAJĄCY
Krem o bardzo delikatnej, aksamitnej formule i przyjemnym zapachu. Działa 
intensywnie nawilżająco i wzmacnia zdolność skóry do zatrzymywania 
wody. Esencja z kwiatu winogron rewitalizuje i działa przeciwrodnikowo, 
a kwas hialuronowy i fruktoza sprawią, że skóra nabierze zdrowego blasku.

Pojemność 50 ml

HYALURONIC MOISTURISING RICH CREAM
BOGATY HIALURONOWY KREM NAWILŻAJĄCY
Bogaty, intensywny krem nawilżający stworzony dla potrzeb bardzo suchej 
skóry. Chroni przed uczuciem napięcia i zabezpiecza skórę przed odwodnie-
niem. Wzmacnia zdolność skóry do zatrzymywania wody i utrzymuje opty-
malny poziom nawilżenia. Zawiera hydralinę, która stymuluje odbudowę war-
stwy hydrolipidowej i nadaje skórze sprężystość. Komórki kwiatu winogron 
działają przeciwrodnikowo i chronią skórę przed starzeniem.

Pojemność 50 ml

HYALURONIC MOISTURISING CREAM-MASK
HIALURONOWA MASKA NAWILŻAJĄCA
Przynosi natychmiastowe ukojenie odwodnionej skórze. Wykazuje bardzo silne 
działanie regenerujące i nawilżające. Pomaga odbudować płaszcz hydrolipi-
dowy i nadaje skórze sprężystości. Świetnie sprawdza się w trudnych warun-
kach klimatycznych, doskonała w podróży.

Pojemność 50 ml

HYALURONIC MOISTURISING JELLY
HIALURONOWY ŻEL NAWILŻAJĄCY
Niezwykle lekki żel skutecznie nawilża i gwarantuje natychmiastowy efekt 
odświeżenia. Wypełnia drobne zmarszczki, czyniąc skórę  aksamitnie gładką 
i pełną blasku. Delikatna konsystencja żelu sprawia, że idealnie nadaje się do 
stosowania latem. Sekretem jego skuteczności jest formuła bogata w kwas 
hialuronowy, sacharydy ze słodkiej kukurydzy, cytrulinę z arbuza, polisacha-
rydy z jabłka oraz witaminę B5, które zapobiegają utracie wilgoci, ujędrniają, 
uelastyczniają oraz przyspieszają regenerację skóry.

Pojemność 50 ml
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SENSIBEAUTICS
UKOJENIE I PIELĘGNACJA SKÓRY WRAŻLIWEJ

CAROTEN SUN
ZAAWANSOWANA OCHRONA TWOJEJ SKÓRY PRZED FOTOSTARZENIEM



HYDRA-SOOTHING CREAM WITH PROBIOTICS
ŁAGODZĄCO-NAWILŻAJĄCY KREM Z PROBIOTYKAMI
Zaawansowana pielęgnacja skóry wrażliwej 6 w 1 – krem łagodzi, redukuje zaczerwienienia, poprawia 
koloryt, nawilża i chroni skórę. Kompleks Probioskin, który jest połączeniem prebiotyków i probiotyków 
chroni i wspomaga naturalną florę bakteryjną skóry. Wyciąg z brązowego lnu tworzy ochronny mikro-
film na powierzchni skóry, który zapewnia ochronę przed czynnikami drażniącymi. Redukuje zaczerwie-
nienie, swędzenie, pieczenie. Zawiera bardzo delikatną kompozycję zapachową wolną od alergenów.

Pojemność 50 ml

SPF 50+ SUN AGE PROTECT CREAM
KREM O WYSOKIEJ OCHRONIE DO TWARZY I CIAŁA SPF 50+
Krem o bogatej formule i bardzo przyjemnym słodkim zapachu nie pozo-
stawia śladów na powierzchni skóry. Zapewnia intensywne działanie prze-
ciwrodnikowe i chroni przed fotostarzeniem. Zawiera nowoczesne filtry UVA 
i UVB dla zapewnienia jak najlepszej ochrony skóry. Krem chroni, odżywia 
i wygładza skórę.

Pojemność 50 ml

SPF 30+ SUN AGE PROTECT CREAM
KREM O ŚREDNIEJ OCHRONIE DO TWARZY I CIAŁA SPF 30+
Krem o bogatej formule i bardzo przyjemnym słodkim zapachu nie pozo-
stawia śladów na powierzchni skóry. Zapewnia intensywne działanie prze-
ciwrodnikowe i chroni przed fotostarzeniem. Zawiera nowoczesne filtry UVA 
i UVB dla zapewnienia jak najlepszej ochrony skóry. Krem chroni, odżywia 
i wygładza skórę.

Pojemność 50 ml
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CAROTEN SUN LINIA SŁONECZNA



SPIRULINES

SPIRULINA DOSTARCZA TWOJEJ SKÓRZE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE SKŁADNIKI,  
POTRZEBNE DO JEJ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA



INTENSIVE WRINKLE PLUMPER WITH SPIRULINA
WYPEŁNIACZ ZMARSZCZEK ZE SPIRULINĄ
Aksamitny preparat, który dzięki zawartości 
mikrosfer z kwasem hialuronowym, błyskawicz-
nie niweluje widoczne zmarszczki – wygładza 
na zewnątrz i wypełnia od wewnątrz. Deepaline® 
(ekstrakt z pszenicy) wyraźnie zmniejsza widocz-
ność zmarszczek i działa na skórę naprawczo. 
Dodatkowo Sesaflash® (ekstrakt z sezamu) 
ma działanie liftingujące i utrzymuje właściwy 
poziom nawilżenia skóry.

Pojemność 15 ml

SPIRULINA WRINKLE-LIFTING LIGHT CREAM
LEKKI PRZECIWZMARSZCZKOWO-LIFTINGUJĄCY KREM 
ZE SPIRULINĄ
Lekka, ultra nawilżająca formuła wzbogacona 
o kwas hialuronowy i spirulinę. Spłyca zmarszczki, 
działa liftingująco, pozostawia skórę gładką, świeżą 
i wyraźnie odmłodzoną. Idealny na letnie miesią-
ce. Składniki: Spirulina, C-AGE, SKIN-PROTEINS, 
kwas hialuronowy, ekstrakt z Chondrus Crispus, 
ekstrakt z korzenia Imperata cylindrica.

Pojemność 50 ml

SPIRULINA WRINKLE-LIFTING CREAM
PRZECIWZMARSZCZKOWO-LIFTINGUJĄCY KREM 
ZE SPIRULINĄ
Ten niezwykły, jedwabiście gładki preparat zawiera 
w swoim składzie skuteczną kombinację aktyw-
nych składników, które stymulują skórę do samo-
regeneracji, produkcji włókien kolagenu i elastyny, 
nasyca ją kwasem hialuronowym, co sprawia, że 
skóra staje się bardziej elastyczna, a zmarszcz-
ki mniej widoczne. Składniki aktywne: spirulina, 
kwas hialuronowy, stymulator komórkowy Skin-
Proteins®, wit. C, C-Age® – kompleks stymulujący 
produkcję kolagenu.

Pojemność 50 ml

SPIRULINA LIFTING EYE CREAM
LIFTINGUJĄCY KREM POD OCZY ZE SPIRULINĄ
Natychmiastowy efekt liftingu 360°. Okolica oczu 
jest wyraźnie napięta, znika opuchlizna i cienie pod 
oczami. Spojrzenie nabiera blasku i wyrazistości. 
Główny składnik – spirulina zawiera 220 cennych 
i łatwo przyswajalnych składników odżywczych 
(białka, witaminy, minerały, mikroelementy, pig-
menty, kwasy tłuszczowe, enzymy przeciwutle-
niające). Kompleks C-Age bogaty w polifenole 
(kwas elagowy) jest inhibitorem enzymów roz-
kładających kolagen i elastynę i silnym antyoksy-
dantem. Adenozyna zawarta w kremie jest skład-
nikiem DNA, posiada właściwości stymulujące 
produkcję kolagenu i elastyny, a także namnażanie 
fibroblastów. Kompleks Eyeliftine zapewnia efekt 
natychmiastowego liftingu. Ekskluzywna HI-TECH 
końcówka „LIFT PRESTIGE” zapewnia efekt chło-
dzenia dzięki specjalnemu materiałowi (połącze-
nie cynku, aluminium i miedzi), wygodny kształt 
umożliwia wykonanie masażu każdej okolicy oczu. 

Pojemność 15 ml

SPIRULINA WRINKLE-LIFTING RICH CREAM
BOGATY  PRZECIWZMARSZCZKOWO-LIFTINGUJĄCY 
KREM ZE SPIRULINĄ
Bogaty w składniki aktywne, otulający krem o inten-
sywnym działaniu przeciwzmarszczkowym i liftin-
gującym. Preparat stymuluje syntezę komórek 
skóry właściwej oraz produkcję włókien kolage-
nu i elastyny, posiada antyoksydacyjne właściwo-
ści, zwiększa elastyczność, gęstość oraz stopień 
nawilżenia skóry. Kompleksowo odżywia i rege-
neruje skórę, modeluje owal twarzy oraz zapobie-
ga powstawaniu nowych zmarszczek. Składniki 
aktywne: spirulina, kwas hialuronowy, stymulator 
komórkowy Skin-Proteins®, wit. C, C-Age® – kom-
pleks stymulujący produkcję kolagenu, wyciąg ze 
słodkich migdałów i owoców marakui, glicerol, 
witamina E, masło Shea. 

Pojemność 50 ml
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W WALCE Z OZNAKAMI STARZENIA OPARTA 
NA STARANNIE DOBRANYCH SKŁADNIKACH ZACZERPNIĘTYCH Z BOGACTW NATURY

SKINISSIME



BEAUTIFYING REPLENISHING CREAM
ODBUDOWUJĄCO- UPIĘKSZAJĄCY KREM
Rewolucyjny krem o cudownej otulającej kon-
systencji i owocowo-kwiatowym zapachu. 
Skutecznie przywraca wszystkie oznaki młodości. 
Wzbogacony o kwas maslinowy, wyciąg z kopru, 
puder diamentowy. Skóra staje się wyraźnie odmło-
dzona i ujędrniona. Wszystkie niedoskonałości 
zostają natychmiast wyrównane, a cera nabiera 
zdrowego blasku.

Pojemność 50 ml

TOTAL-LIFT REGENERATING NIGHT CREAM
LIFTINGUJĄCO- REGENERUJĄCY KREM NA NOC
Wyjątkowy krem, który zadba o odpowiednią pie-
lęgnację pod osłoną nocy. Spektakularny efekt 
piękny jak sen, dzięki bogatej formule wzbogaco-
nej o mleczko pszczele, kolagen, kwas hialurono-
wy, cukry owsiane, aby pobudzić skórę do działań 
naprawczych. Dzięki starannie dobranym składni-
kom skóra odzyska gładkość i młodszy wygląd.

Pojemność 50 ml

TOTAL BEAUTIFYING EYE CREAM
LIFTINGUJĄCO-UPIĘKSZAJĄCY KREM POD OCZY
Stworzony dla osób pragnących odmłodzić spojrze-
nie. Skutecznie redukuje zmarszczki i zwiotczenie 
skóry wokół oczu. Poprawia jej jędrność, elastycz-
ność, rozjaśnia i wyrównuje koloryt. Wzbogacony 
o kofeinę z zielonej kawy, wyciąg ze słodkiej poma-
rańczy, rozświetlające pigmenty. Redukuje objawy 
starzenia, poprawia mikrocyrkulację zmniejszając 
cienie i obrzęki pod oczami. Przywraca spojrzeniu 
świeżość i młodszy, atrakcyjny wygląd.

Pojemność 15 ml
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PIĘKNA SKÓRA PEŁNA BLASKU  
BOGACTWO NATURALNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

SUBLIM’SKIN



SKIN MULTI-PERFECTING VEGETAL CC CREAM
KREM CC KORYGUJĄCO-KOLORYZUJĄCY
Multi korygujący krem CC zawiera 98,6% skład-
ników pochodzenia naturalnego: olej z lnianki, 
avocado, moreli i sezamu oraz organiczne masło 
kakaowe. Zatopione w białym kremie mikro-
kapsułki z mineralnymi pigmentami poprawiają 
koloryt i zapewnią efekt delikatnej opalenizny. 
Preparat posiada uniwersalny odcień, który dopa-
sowuje się do każdego rodzaju skóry i upiększa ją 
w mgnieniu oka. Koryguje niedoskonałości cery, 
nawilża, wypełnia drobne zmarszczki, chroni 
i działa antyoksydacyjnie.

Pojemność 40 ml

SATIN- SMOOTING SUGARY- SALTY BODY SCRUB
WYGŁADZAJĄCY PEELING DO CIAŁA Z DROBINKAMI 
SOLI I CUKRU
Idealnie kremowy, aromatyczny peeling do cia-
ła z drobinkami soli i cukru. Uwodzi zapachem 
mandarynki, bergamotki, lawendy i drzewa san-
dałowego. W składzie znajduje się odżywczy olej 
arganowy, fitosterole z masła shea i olej z pestek 
daktyli. Pozostawia skórę nieskazitelnie gładką, 
aksamitną i doskonale odżywioną.

Pojemność 150 ml

GOLDEN BEAUTIFYING OIL WITH PRECIOUS  OILS
UPIĘKSZAJĄCY OLEJEK ZE ZŁOTYMI DROBINKAMI
Upiększający, aksamitny olejek z rozświetlający-
mi drobinkami do twarzy, ciała i włosów. Zawarty 
w olejku olej arganowy bogaty w kwasy Omega 
3-6-9 głęboko odżywia, zmiękcza i rozświetla 
skórę. Witamina E ochroni ciało przed negatyw-
nym wpływem środowiska i wolnych rodników. 
Ekstrakt z pestek moreli bogaty w witaminę A 
sprawi, że skóra będzie nieskazitelnie gładka 
i miękka w dotyku. Preparat zapewnia również 
działanie anti-ageing. Idealnie podkreśla opale-
niznę w okresie letnim.

Pojemność 100 ml
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WYJĄTKOWE KONSYSTENCJE, ZMYSŁOWE ZAPACHY 
I SKŁADNIKI ZACZERPNIĘTE ZE WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ŚWIATA

BODY CARE



LOOFAH EXFOLIATING BODY CREAM
PEELING DO CIAŁA Z WŁÓKNAMI LOOFAH
Aksamitny, ekskluzywny krem peelingujący z natu-
ralnymi włóknami tropikalnej rośliny loofah, wzbo-
gacony o proteiny z migdałów oraz olej jojoba. 
Dzięki bogatej formule skutecznie usuwa martwe 
komórki naskórka, zmiękcza, wygładza i regeneruje 
skórę czyniąc ją jedwabiście gładką.

Pojemność 150 ml

NOURISHING BODY MILK CREAM
ODŻYWCZY KREM DO CIAŁA
Delikatny, a zarazem bogaty nawilżający krem 
do ciała. Zawiera glicerynę i olej z orzeszków ziem-
nych. Doskonale nawilża i odżywia nawet najbar-
dziej przesuszony naskórek.

Pojemność 150 ml

PRECIOUS ELEMENTS BODY SCRUB
LUKSUSOWY PEELING DO CIAŁA
Odżywczy preparat o zniewalającym zapachu, któ-
ry pozostawia skórę satynowo gładką i miękką. 
Dzięki bogactwu składników aktywnych dosko-
nale odżywia i regeneruje skórę, chroniąc jej kapi-
tał młodości.

Pojemność 150 ml
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PREPARATY ZAWIERAJĄCE INNOWACYJNE, ZAAWANSOWANE I WYSOCE 
SKUTECZNE SKONCENTROWANE SKŁADNIKI AKTYWNE

NUTRIDERMOLOGIE LAB



CREME MAGISTRAL D-SENSIS 19%
LECZNICZY KREM DO SKÓRY WRAŻLIWEJ
Intensywna miesięczna kuracja dla skóry wrażli-
wej, podrażnionej, reaktywnej, z problemem naczy-
niowym. Zawiera kompleks PROBIOSKIN, który 
odżywia, wzmacnia i wspomaga naturalną florę 
bakteryjną skóry. Wyciąg z liści Cestrum reduku-
je zaczerwienienia, łagodzi i poprawia tolerancję 
skóry na czynniki drażniące. Formuła kremowego, 
odżywczego balsamu działa jak plaster ochronny 
i zapewnia skórze doskonałą ochronę.

Pojemność 50 ml

PEELING MAGISTRAL NEOPERFECT 22%
PEELING Z KWASAMI MAGISTRAL NEOPERFECT 22%
Nowa era nieskazitelnej skóry w linii Nutridermolo-
gie Lab – Peeling Magistral Neoperfect 22% łączą-
cy w sobie moc 3 alfa-hydroksykwasów: jabłkowe-
go, mlekowego i cytrynowego z organicznym octem 
jabłkowym. Idealna propozycja po lecie, dla skóry 
zniszczonej, z oznakami starzenia oraz nierównym 
kolorycie. Wzbogacony w wyciąg z zielonej herbaty, 
która zredukuje uczucie ciepła, zapewni efekt koją-
cy i łagodzący. Dodatek diglicerolu stworzy ochron-
ny mikrofilm na powierzchni skóry, który zapewni 
jej doskonałe nawodnienie.

Pojemność 50 ml

SERUM MAGISTRAL RED FOCUS 22,2%
SERUM ŁAGODZĄCE DO SKÓRY WRAŻLIWEJ
Innowacyjne, wysoce skuteczne serum, któ-
re w wyraźny sposób redukuje zaczerwienienie 
i podrażnienie skóry. Zawiera ekstrakt z czerwo-
nego wina, który posiada silne właściwości anty-
utleniające, chroni przed wpływem promieniowania 
UV, działa przeciwzapalnie, przeciwzmarszczko-
wo, chroni naczynia krwionośne i zmniejsza tempo 
rozpadu włókien kolagenowych.

Pojemność 30 ml

SERUM MAGISTRAL SEBATICS 20,7%
SERUM NORMALIZUJĄCE DO SKÓRY TŁUSTEJ 
I MIESZANEJ
Ekstra oczyszczająca formuła o wszechstronnym 
działaniu, łączy właściwości antybakteryjne, regu-
lujące wydzielanie sebum, łagodzące i wygładza-
jące. Redukuje efekt błyszczenia, wyraźnie popra-
wia koloryt skóry.

Pojemność 30 ml

CORRECTOR MAGISTRAL PURE FOCUS 19,3%
KOREKTOR NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY
Skoncentrowany preparat korygujący miejscowe 
zmiany na skórze. Przyspiesza regenerację zmian 
trądzikowych i sprawia, że stają się mniej widocz-
ne. Doskonały dla osób w każdym wieku.

Pojemność 10 ml

SERUM MAGISTRAL TISSULEX 14%
SERUM WYGŁADZAJĄCE NA TWARZ
Dzięki silnie skoncentrowanym składnikom aktyw-
nym, tj. silanol, hydroxyprolina, kompleks C-Age, 
przyspiesza regenerację tkanek, stymuluje produk-
cję kolagenu i kwasu hialuronowego. Koryguje zmia-
ny na skórze, poprawia jej jakość i koloryt. Efekty 
widoczne już po 14 dniach. Szczególnie polecane 
do skóry z oznakami starzenia, przebarwieniami, 
po intensywnych zabiegach złuszczających, opa-
laniu – do każdej skóry, która potrzebuje regene-
racji i odmłodzenia.

Pojemność 30 ml

SERUM MAGISTRAL HYDRA CELLULAR 6,7%
SERUM NAWILŻAJĄCE HYDRA CELLULAR 6,7%
Ultra nawilżające serum wzbogacone o spola-
ryzowaną wodę termalną bogatą w minerały. 
Przynosi natychmiastowe ukojenie odwodnionej 
skórze. Polifenole pozyskiwane z jabłka ochro-
nią skórę przed negatywnym wpływem czynni-
ków zewnętrznych. Średniocząsteczkowy kwas 
hialuronowy o podwójnym działaniu wypełnia 
zmarszczki od wewnątrz, a dodatkowo wygładza 
skórę z zewnątrz.

Pojemność 30 ml
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SERUM MAGISTRAL V-LIFTEX 14%
SERUM LIFTINGUJĄCO-MODELUJĄCE
Serum o delikatnej konsystencji i świeżym zapa-
chu, wzbogacone o Padina Pavonica, wyciąg 
z nasion owsa, organiczny silanol, kwas masli-
nowy oraz wyciąg z czerwonej algi. Zapewnia 
natychmiastowy efekt liftingu, modeluje kontu-
ry twarzy, niweluje podwójny podbródek. Już po 
pierwszej aplikacji skóra staje się bardziej napię-
ta, sprężysta, odmłodzona i aksamitna w dotyku.

Pojemność  30 ml

MAGISTRAL CREAM-MASK REJUVENIUM 27%
KREMOWA MASKA ODMŁADZAJĄCA
Bogata kremowa maska o kwiatowym zapachu 
i intensywnym działaniu odmładzająco-napraw-
czym. Wzbogacona m.in. o pieprz syczuański, 
adenozynę, miód tymiankowy, mleczko pszcze-
le, olej z czarnej porzeczki. Wzmacnia strukturę 
skóry, zapobiegając zwiotczeniom i grawitacyj-
nemu opadaniu. Silnie ujędrnia skórę, zwiększa 
jej elastyczność i przywraca prawidłowy kontur 
twarzy. Zapewnia wielogodzinny efekt odżywie-
nia, nawilżenia i wygładzenia skóry. Skóra staje 
się młodsza i aksamitna w dotyku.

Pojemność 50 ml

MAGISTRAL CREAM HYDRA CATIONIC 17,9%
KREM ULTRA NAWILŻAJĄCY
Krem nowej generacji, który dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej formuły kationowej oraz kwasu hialuro-
nowego zamkniętego w mikrokapsułkach w widocz-
ny sposób wypełnia drobne zmarszczki, intensywnie 
nawilża i wygładza skórę, czyniąc ją miękką i pełną 
blasku. Ekstrakt z solirodu oraz olej z nasion jabłoni 
i ogórecznika dodatkowo wzmacniają barierę ochron-
ną skóry. Formuła preparatu przywraca komfort 
skórze odwodnionej.

Pojemność 50 ml

MAGISTRAL CREAM MATRILEX 31%
KOMPLEKSOWY KREM ODMŁADZAJĄCY
Nowy wymiar pielęgnacji skóry dojrzałej. Dzięki 
zawartości adenozyny, fitohormonów z soi i dak-
tyli krem skutecznie redukuje zmarszczki, działa 
ujędrniająco i odmładzająco. Kwasy tłuszczowe 
z oliwy z oliwek i z oleju z pestek malin odżywia-
ją i regenerują skórę. Polifenole i koenzym Q10 
z oliwy z oliwek i mirtu chronią przed fotostarze-
niem i oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Pojemność 50 ml

MAGISTRAL SERUM BLANC DE TEINT 6,7%
MULTI-KORYGUJĄCE SERUM ROZJAŚNIAJĄCE
Serum ekspert, które zapewnia efekt nieskazitel-
nej skóry o jednolitym kolorycie. Stabilizowana 
papaina i kwas hialuronowy skutecznie zwalcza-
ją  poszarzały koloryt. Australijska śliwka kakadu 
kompleksowo rozjaśnia każdy rodzaj przebarwień. 
Heksylorezorcynol oraz zamknięta w mikrokapsuł-
kach witamina B3 zapobiegają tworzeniu nowych 
zmian pigmentacyjnych oraz niwelują żółty koloryt 
skóry. Adenozyna jako składnik botox-like posia-
da właściwości odmładzające i stymuluje syntezę 
kolagenu. Witamina E i alpha-bisabolol wykazują 
działanie przeciwzapalne oraz łagodzą podraż-
nienia skóry.

Pojemność 30 ml

DAILY UV DEFENSE SPF 50+
KREM Z FILTREM SPF 50+
Wodoodporny krem ochronny do twarzy z filtrem 
SPF 50+ oraz witaminą E. Zawiera filtry UVA i UVB 
dla zapewnienia jak najlepszej ochrony skóry wysta-
wionej na działanie promieni słonecznych. Krem 
wykazuje działanie przeciwrodnikowe i chroni 
przed fotostarzeniem. Jego innowacyjna formu-
ła i ultra lekka konsystencja sprawia, że dosko-
nale się wchłania nie pozostawiając na twarzy 
białego filmu.

Pojemność 30 ml

RENEWING AND BRIGHTENING WHITE 
TOMATO NIGHT CREAM
KREM ROZJAŚNIAJĄCY NA NOC
Innowacyjny krem odbudowujący o zapachu białe-
go lotosu. Wykazuje silne działanie rozjaśniające, 
skutecznie regeneruje i upiększa skórę w trakcie 
nocnego wypoczynku. Bezbarwne karotenoidy 
z odmiany premium białych pomidorów White 
Beauty w połączeniu ze stabilną formą witaminy 
C, papają, zieloną herbatą o działaniu antyoksy-
dacyjnym oraz delikatnymi kwasami owocowymi 
skutecznie wyrównują koloryt skóry. Trio roślinnych 
olejów, bogatych w gamma-oryzanol, odżywia, 
regeneruje i wygładza powierzchnię skóry. Pory 
skóry są zmniejszone i mniej widoczne, a cera 
jasna, promienna i aksamitnie gładka.

Pojemność 50 ml
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GREEN CAPS
KAPSUŁKI ZE SPIRULINĄ
Kapsułki o  intensywnym działaniu przeciw-
zmarszczkowym. Kuracja piękności, która uzu-
pełnia działanie zabiegów i preparatów kosme-
tycznych – zwiększa elastyczność i jędrność skóry, 
zmniejsza głębokość i widoczność zmarszczek, 
zapobiega powstawaniu nowych, modeluje kon-
tur twarzy, stymuluje syntezę nowych włókien 
kolagenu i elastyny.

60 caps.
AFFINIUM 150 ML 7,1%
ANTYCELLULITOWY KONCENTRAT WYGŁADZAJĄCY 
AFFINIUM 7,1%
Aktywny koncentrat, który w widoczny sposób 
redukuje cellulit. Dzięki zawartości imbiru, kofe-
iny i różowego pieprzu stymuluje spalanie tkanki 
tłuszczowej, a ekstrakt z chlorelli zapewnia działa-
nie detoksykujące. Lekka formuła zapewnia szybki 
efekt wygładzenia skóry.

Pojemność 150 ml

LEGTONIC 6,6%
ŻEL NA NOGI LEGTONIC 6,6%
Preparat krio- i fito-aktywny. Chłodzący prepa-
rat bogaty w mentol redukuje wodę i usuwa tok-
syny, dzięki zawartości organicznego ekstrak-
tu z nostrzyka oraz polifenolom z czerwonego 
wina, które dodatkowo działają antyoksydacyjnie 
i ochronnie.

Pojemność 150 ml

DELIPIDEX INTENSIF 11,6%
TERMO-AKTYWNY KREM ANTYCELLULITOWY
Specjalistyczny preparat, który dzięki zawartości 
nowoczesnych aktywnych składników, tj. polife-
nole z anyżu, frambinone, olej z różowego pie-
przu, kofeina z ziaren kakaowca i czarnej herbaty, 
przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, poma-
ga zlikwidować uporczywe krągłości, zmniejszyć 
obwody, daje wyraźny efekt zmniejszenia cellulitu 
i wygładzenia skóry. Uczucie przyjemnego ciepła 
po nałożeniu preparatu jest naturalną reakcją skóry.

Pojemność 180 ml

LASTEX 10%
EKSTRA UJĘDRNIAJĄCA EMULSJA DO CIAŁA
Niezwykle efektywny preparat nowej generacji 
o przedłużonym działaniu, który błyskawicznie 
przywraca jędrność nawet najbardziej wiotkiej 
skórze. Szczególnie polecany po porodzie, przed, 
w trakcie i po wyszczuplającej diecie, do zniszczo-
nej i atroficznej skóry. Zawiera wysokoskuteczne 
składniki, m.in.: silanol, hydroxyprolinę, ekstrakt 
kwiatowy bogaty w polifenole, kwas petroseleno-
wy, które nadają natychmiastowy efekt napięcia 
oraz długotrwale regenerują skórę.

Pojemność 180 ml
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RYTUAŁY ZABIEGOWE 
PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

GRANDE BEAUTY TREATMENTS



HYDRA REPULP’FRESH TREATMENT
Rytuał nawilżająco-dotleniający oparty na składni-
kach zaczerpniętych z bogactw natury. Skutecznie 
spowalnia proces starzenia się skóry, doskona-
le nawilża i odświeża skórę. Maska celulozowa 
z innowacyjnym kompleksem musującym, kwa-
sami owocowymi i węglem aktywnym o działa-
niu detoksykującym rozświetla i dotlenia skórę. 
Zawarty w oleju do masażu pieprz syczuański 
oraz specjalna drenująca technika zapewniają 
chwilę głębokiego relaksu i odprężenia.

LASTEX MODELING FIRMING BODY TREATMENT
Ujędrniająco-modelujący rytuał, który błyska-
wicznie przywraca jędrność i elastyczność nawet 
najbardziej wiotkiej skórze. Gwarantuje natych-
miastowy efekt napięcia i wygładzenia. Modeluje 
sylwetkę, zwalcza cellulit, głęboko regeneruje 
i wzmacnia skórę. Zabieg dedykowany jest oso-
bom o zniszczonej skórze, będącym w trakcie 
diety wyszczuplającej oraz kobietom po porodzie.

MORPHO STRUCTURE TREATMENT
Rytuał liftingująco-modelujący do skóry dojrza-
łej. Skuteczny zastrzyk młodości, który zapew-
nia natychmiastowy efekt liftingu, odmładza 
kontury twarzy, niweluje podwójny podbródek. 
Pomaga zatrzymać czas i odzyskać młodzieńczy 
wygląd. Skóra odzyskuje swoją naturalną gęstość 
i elastyczność, a owal twarzy staje się regularny. 
Efektywność zabiegu potęguje masaż modelujący  
wykonany bańką liftingującą Morpho Cup.

ELLA PERFECT RADIANCE BODY TREATMENT
Upiększający rytuał o działaniu nawilżającym 
i energetyzującym. Trzy peelingi na bazie wyjąt-
kowych składników doskonale oczyszczają, wygła-
dzają i poprawiają koloryt skóry czyniąc ją aksa-
mitnie gładką i pełną blasku. Zabieg pozwala na 
całkowitą regenerację skóry oraz zapewnia wyjąt-
kowe doznania sensoryczne.

NEOPERFECT RESURFACING TREATMENT
Nowatorski rytuał rozjaśniający, który dzięki wie-
loetapowej metodzie eksfoliacji koryguje wszelkie 
zaburzenia kolorytu oraz zmiany pigmentacyjne na 
skórze twarzy, szyi i dekoltu.  Niweluje poszarza-
ły i żółty koloryt skóry, zaczerwieniania, rozjaśnia 
istniejące przebarwienia i zapobiega powstawaniu 
nowych. Ekstrakt ze śliwki kakadu, mieszanka kwa-
sów, ekstrakty z 7 organicznych roślin alpejskich, 
glabrydyna z korzenia lukrecji i stabilizowana 100% 
witamina C to tylko niektóre składniki wpływające 
na kompleksową poprawę kolorytu skóry.

HYDRA DETOX BODY TREATMENT
Rytuał o działaniu detoksykującym i nawilżającym. 
Rewitalizuje i odświeża skórę, pobudza mikrokrą-
żenie, eliminuje zanieczyszczenia. Skóra staje się 
wyraźnie wygładzona, odżywiona i zregenerowana. 
Zabieg szczególnie polecany dla osób z uczuciem 
ciężkich i zmęczonych nóg.
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Skintex DIAG – innowacyjne urządzenie do profesjonalnej diagnozy skóry twarzy i ciała
Wyróżnia się nowoczesnym designem i łatwą, intuicyjną obsługą. 
Pozwala na przeprowadzenie gruntownej analizy: skóry twarzy 
(zaczerwienienia, zmiany pigmentacyjne, koloryt, stopień 
nawilżenia, jędrność, wielkość porów skóry, sebum), okolic 
oczu (opadanie powieki, zmarszczki w  3D, cienie i  obrzęki 

pod oczami), ciała (stopień nawilżenia, ilość obumarłego 
naskórka, typ cellulitu). Na podstawie zebranego wywiadu, 
zaawansowanych zdjęć z filtrem oraz analizy skóry, urządzenie 
Skintex DIAG, rekomenduje pełną pielęgnację, suplementację 
oraz zabiegi w gabinecie/spa.
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