cosmeceuticals

NASZA MISJA
NeauviaTM to marka oferująca przełomowe podejście oraz produkty
stworzone na potrzeby rynku medycyny estetycznej, poparte nauką
i badaniami klinicznymi. Głównym celem marki jest dostarczenie
rozwiązań umożliwiających proaktywne, holistyczne i efektywne
przejęcie kontroli nad procesem starzenia. Holistyczne podejście marki
do dbania o skórę opiera się na szerokim i wewnętrznym portfolio
produktów, które działając ze sobą w synergii, umożliwiają osiągnięcie
doskonałych, potwierdzonych klinicznie rezultatów.
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P R Z Y G O T O WA N I E S K Ó RY

P R Z Y G O T O WA N I E
			
S K Ó RY
Na naszej skórze zbierają się codziennie zanieczyszczenia. Nasze produkty doskonale oczyszczają, przygotowują skórę do dalszych etapów pielęgnacyjnych,
wspomagają normalizację pracy gruczołów łojowych, a przy tym nie naruszają
bariery ochronnej skóry.
Składniki aktywne pomagają usuwać zanieczyszczenia, toksyny i sebum,
a także przywracają zrównoważone pH. Po zastosowaniu skóra jest promienna,
świeża, idealnie oczyszczona i delikatna w dotyku.

NEW BORN SKIN
MLECZKO DO DEMAKIJAŻU Z BIORETINOLEM

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
250 ml

Delikatna micelarna formuła mleczka wzbogacona w olej bawełniany, lniany i masło shea
dokładnie usuwa makijaż równocześnie nawilżając skórę. Bioretinol zawarty w ekstrakcie z uczepu
działa przeciwzmarszczkowo i reguluje proces rogowacenia skóry. Dodatkowo zawiera ekstrakt
z pelargonii o właściwościach bakteriostatycznych i antyoksydacyjnych. Mleczko micelarne gwarantuje
głębokie oczyszczenie i ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Korzyści:
• IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO TYPU SKÓRY
• GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE BEZ PODRAŻNIENIA
• BOGACTWO EKSTRAKTÓW BOTANICZNYCH

Aplikacja:
Do codziennego demakijażu i oczyszczenia skóry twarzy i okolic oczu.

WAKE UP SKIN
ANTYOKSYDACYJNY TONIK Z GLUTATIONEM

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
250 ml

Tonik zawiera stabilną, liposomalną formę glutationu o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Nienasycone
kwasy tłuszczowe wspomagają procesy regeneracyjne skóry, a witamina C stymuluje syntezę kolagenu.
Tonik przywraca właściwy odczyn pH skóry i przygotowuje do działania składników aktywnych zawartych
w serum i kremie.

Korzyści:
• PRZYWRACA ODPOWIEDNI ODCZYN PH SKÓRY
• HIPOALERGICZNA, ŁAGODNA FORMUŁA
• ROZŚWIETLA SKÓRĘ I NIWELUJE OZNAKI ZMĘCZENIA

Aplikacja:
Do codziennego stosowania po oczyszczeniu skóry mleczkiem New Born Skin.

CITY ESCAPE MASK
DETOKSYKUJĄCA MASKA Z ORGANICZNYM, BAMBUSOWYM WĘGLEM AKTYWNYM

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

Maska zawiera 3 % stężenie organicznego węgla aktywnego pozyskanego z bambusa. Po uwolnieniu
z mikrokapsułek zmikronizowany aktywny węgiel bambusowy działa jak magnes, który usuwa
zanieczyszczenia, toksyny i głęboko oczyszcza. Dodatkowo normalizuje pracę gruczołów łojowych
zmniejszając nadmierne wydzielanie sebum.

Korzyści:
• DZIAŁANIE DETOKSYKUJĄCE I SEBOSTATYCZNE
• DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE BEZ PODRAŻNIENIA
• POZOSTAWIA SKÓRĘ NIESKAZITELNIE GŁADKĄ

Aplikacja:
Stosować maskę 1-2 w razy tygodniu, na oczyszczoną skórę nałożyć cienką warstwę. Zmyć po
10 min.

PIELĘGNACJA S P E C JA L I S T Y C Z N A

PIELĘGNACJA SPECJALISTYCZNA

Ochrona antyoksydacyjna powinna być dobierana indywidualnie i jest niezbędna w codziennej pielęgnacji

Starzenie się skóry nie jest jedynie związane z upływem czasu, eksponowanie skóry na działanie czynników

w zachowaniu zdrowej skóry. Marka NeauviaTM opracowała wyjątkowe formuły antyoksydacyjne

środowiskowych, takie jak: promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na jej

odpowiednie dla każdego typu skóry o dobrze wchłaniających się konsystencjach , dla zaawansowanej

kondycję powodując przebarwienia, drobne zmarszczki i utratę elastyczności. Antyoksydanty skutecznie

ochrony przed negatywnym wpływem środowiska . Nowoczesna technologia zapewnia maksymalne

neutralizują działanie wolnych rodników powstających pod wpływem negatywnych czynników

przenikanie składników aktywnych dla optymalnej skuteczności. Dzięki regularnemu stosowaniu serum

zewnętrznych, ujednolicają koloryt skóry i zapobiegają powstawaniu przedwczesnych oznak starzenia.

antyoksydacyjnego skóra odzyskuje promienność, blask, jest bardziej napięta oraz wygładzona.

C-SHOT
SERUM z 30% WITAMINĄ C

NA DZIEŃ
POJEMNOŚĆ
30 ml

Serum z 30% stężeniem stabilnej formy witaminy C pod postacią kwasu 3-o-etylo
askorbinowego wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Kwas 3-o-etylo askorbinowy
posiada doskonałą stabilność i odporność na działanie światła i temperatury, a także
w wysokim stopniu przenika w głębsze warstwy skóry , co przynosi spektakularne
rezultaty podczas stosowania. Działa przeciwzmarszczkowo poprzez usprawnienie
procesu syntezy włókien podporowych stanowiących rusztowanie skóry. Niweluje
istniejące przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Synergiczne działanie
ochronne i stymulujące zapewnia wygładzenie, ujędrnienie i przywraca skórze
młodzieńczy blask. Stosowanie tego wyjątkowego i skoncentrowanego serum
jest niezbędne, aby zapobiegać oraz korygować widoczne oznaki naturalnego
i środowiskowego starzenia się, neutralizować działanie wolnych rodników oraz
poprawiać jakość skóry.

Korzyści:
• CODZIENNA KOREKCJA OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY
• OCHRONA PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WOLNYCH RODNIKÓW

ANTIOX SERUM
SERUM Z 4% KOMPLEKSEM ANTYOKSYDACYJNYM

NA DZIEŃ
POJEMNOŚĆ
30 ml

Zawiera unikalny kompleks antyoksydacyjny złożony z liposomalnej , opatentowanej
formy glutationu, witaminy C, kwasu tioktynowego oraz koenzymu Q10. Serum
skutecznie chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych,
w szczególności wolnych rodników. Działa przeciwzmarszczkowo, wyrównuje koloryt
skóry i pomaga niwelować drobne przebarwienia przywracając młodzieńczy wygląd.
Synergiczne działanie składników aktywnych zapewnia lepsze działanie formuły i jest
pierwszym codziennym gestem pielęgnacyjnym. Lekka beztłuszczowa konsystencja
idealnie sprawdzi się przy skórze mieszanej, tłustej i wrażliwej. Ko

Korzyści:rzyści:
• OCHRONA PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WOLNYCH RODNIKÓW
• ZWALCZA OZNAKI STARZENIA I POBUDZA WITALNOŚĆ SKÓRY
• SYNERGICZNE DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH ZAPEWNIA
SKUTECZNOŚĆ FORMUŁY
• DOSKONAŁY RÓWNIEŻ DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ I NACZYNKOWEJ

• ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ ZMARSZCZEK I POBUDZA PRODUKCJĘ KOLAGENU
• ODPOWIEDNIE DO STOSOWANIA O KAŻDEJ PORZE ROKU

OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM, REDUKCJA RFT O 42%*
WZMOCNIENIE OCHRONY ANTYOKSYDACYJNEJ, DO 13%

DO 15 X WIĘCEJ NOWEGO KOLAGENU*

REDUKCJA PEROKSYDACJI LIPIDÓW**

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI MELANINY O 15% PO 4 DNIACH**
Aplikacja:
Aplikacja:
Na oczyszczoną skórę nanieś 3-5 kropli serum, rozprowadź na twarzy, szyi
i dekolcie aż do wchłonięcia, następnie nałóż krem pielęgnacyjny z linii
Advanced Care system.

Na oczyszczoną skórę nanieś 3-5 kropli serum, rozprowadź na twarzy, szyi
i dekolcie aż do wchłonięcia, następnie nałóż krem pielęgnacyjny z linii
Advanced Care system.

*Efekty uzyskane w badaniu in vitro, przeprowadzone na finalnych produktach przez niezależne laboratorium w
*Efekty uzyskane w badaniu in vitro, przeprowadzone na finalnych produktach przez niezależne laboratorium.

porównaniu do witaminy C.

**Efekty uzyskane w badaniu ex vivo, przeprowadzone na finalnych produktach przez niezależne laboratorium.

**Efekty uzyskane w badaniu in vitro przeprowadzone na finalnych produktach przez niezależne laboratorium.

PIELĘGNACJA S P E C JA L I S T Y C Z N A

RETINOIDS SERUM
SKONCENTROWANE SERUM Z 1% KOMPLEKSEM RETINOWYM

NA NOC
POJEMNOŚĆ
30 ml

Połączenie retinolu w 3 postaciach: bioretinolu zawartego w ekstraktach botanicznych,
czystego retinolu oraz silnie aktywnego biologicznie retinaldehydu pozwoliło na uzyskanie silnie
skoncentrowanego eliksiru przeciwzmarszczkowego. Zastosowanie nanokapsułek zbudowanych
hydroksyapatytu wapnia , umożliwia retinaldehydowi przenikalność w głąb skóry dodatkowo
działając łagodząco, uzupełniając naskórek w wapń. Aktywne formy witaminy A skutecznie
stymulują odnowę skóry, zapobiegają nadmiernemu rogowaceniu zwiększają produkcję
kolagenu i elastyny , a także rozjaśniają przebarwienia. W rezultacie skóra staje się widocznie
odmłodzona i aksamitna w dotyku.

Korzyści:
• INTENSYWNE DZIAŁANIE REGENERUJĄCE I UJĘDRNIAJĄCE
• POPRAWA STRUKTURY SKÓRY
• ROZJAŚNIENIE PRZEBARWIEŃ

DO 5 X WIĘCEJ KOLAGENU*
Aplikacja:
Stosować na oczyszczoną skórę twarzy na noc, następnie nałóż krem pielęgnacyjny. W trakcie
kuracji z retinolem należy stosować w ciągu dnia filtr ochronny SPF30-50.

ACNE STRESS CONTROL
AKTYWNE SERUM PRZECIWTRĄDZIKOWE

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
30 ml

Serum zawiera kompleks przeciwtrądzikowy : kwas 10-hydroksydekanowy, kwas sebacynowy
i 1,10-dekanodiol oraz niacynamid , które regulują wydzielanie sebum i przeciwdziałają
nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów . Dodatkowo serum posiada właściwości nawilżające
dzięki wzbogaceniu formuły o niekomedogenne ceramidy.

Korzyści:
• DZIAŁA NA GŁÓWNE PRZYCZYNY TRĄDZIKU- ZWALCZA BAKTERIE I OGRANICZA ŁOJOTOK
• SYNERGIA DZIAŁANIA SEBOSTATYCZNEGO, NAWILŻAJĄCEGO I ŁAGODZĄCEGO
• NIEKOMEDOGENNA, BEZTŁUSZCZOWA FORMUŁA

Aplikacja:
Do codziennego stosowania samodzielnie ewentualnie z kremami C-Routine lub Ceramide
Shield, możliwość włączenia serum Retinoids do pielęgnacji nocnej.
*Efekty uzyskane w testach in vitro, przeprowadzonych na finalnych produktach przez niezależne laboratorium.

Z A AWA N S O WA N A P I E L Ę G N A C J A

ZAAWANSOWANA
			 PIELĘGNACJA
						 T WA R Z Y
Wraz z upływem czasu na skórze pojawiają się oznaki starzenia, takie jak: drobne linie i zmarszczki, utrata
elastyczności czy przebarwienia, które mogą być skutkiem utraty kolagenu, wolniejszej regeneracji
komórkowej i zmniejszenia nawilżenia. Aby zapobiec dalszym zmianom niezbędny jest silny prewencyjny
program przeciwdziałający oznakom starzenia. W kosmeceutykach NeauviaTM zastosowaliśmy unikatowe
składniki aktywne o działaniu regenerującym, ujędrniającym i ANTI-AGING.

CERAMIDE SHIELD

NA DZIEŃ
NA NOC

KREM CERAMIDOWY

50 ml

POJEMNOŚĆ

Lekka formuła kremu doskonale nawilża i odżywia skórę. Efekt ten zapewnia synergiczne
działanie biokompatybilnych ceramidów, fitosfingozyny i cholesterolu. Substancje czynne
odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i ochronną warstwę hydrolipidową
skóry. Peptydy prebiotyczne wspierają wzrost dobroczynnych bakterii na skórze, zapewniając
równowagę mikrobiomu, a tym samym zwiększając odporność skóry na działanie czynników
środowiska zewnętrznego. Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej zapewnia ukojenie oraz zapobiega
powstawaniu zaczerwienień i teleangiektazji.

Korzyści:
• INTENSYWNIE NAWILŻA I REGENERUJE SKÓRĘ
• WYCISZA PODRAŻNIENIA I WZMACNIA BARIERĘ OCHRONNĄ SKÓRY
• ODPOWIEDNI DLA SKÓRY ZE ZMIANAMI NA PODŁOŻU NACZYNIOWYM I TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM

+8,5 % NAWILŻENIA PO 24H*
DO 5 x WIĘCEJ KOLAGENU I 1,6 x WIĘCEJ ELASTYNY*
Aplikacja:
Stosować niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu,
następnie wklepując do wchłonięcia.

C-ROUTINE
KREM ROZŚWIETLAJĄCY Z WITAMINĄ C

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

Głęboko nawilżająca, niekomedogenna formuła kremu wzbogacona w stabilną formę witaminy C , która
stymuluje produkcję kolagenu i rozjaśnia zmiany pigmentacyjne. Zawartość argininy zwiększa poziom
nawilżenia w skórze. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, krem tworzy na skórze warstwę ochronna
przed wolnymi rodnikami. Lekka ciekłokrystaliczna formuła sprawia, że krem doskonale komponuje się
z zastosowanym uprzednio serum z serii Advanced Care System.

Korzyści:
• GŁĘBOKIE NAWILŻENIE
• OCHRONA PRZED DZIAŁANIEM WOLNYCH RODNIKÓW
• ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI PRZEBARWIEŃ

Aplikacja:
Stosować niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu,
następnie wklepując do wchłonięcia.
* Efekty uzyskane w testach in vitro, przeprowadzonych na finalnych produktach przez niezależne laboratorium.

Z A AWA N S O WA N A P I E L Ę G N A C J A

REBALANCING RICH
BOGATY KREM REGENERUJĄCY O DZIAŁANIU ANTIAGING

Z A AWA N S O WA N A P I E L Ę G N A C J A

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

ADVANCED CREAM
KREM Z CZYNNIKAMI WZROSTU

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

Wyjątkowy krem o działaniu silnie regenerującym. Unikatowa kompozycja składników wycisza
podrażnienia przywracając skórze równowagę. Wzbogacenie w czynniki wzrostu, które stymulują
podziały i wzrost komórek, wspierają procesy naprawcze skóry. Uzyskany w opatentowanym procesie,
frakcjonowany kwas hialuronowy o trzech wielkościach cząsteczek, dostarcza skórze optymalnego,
wielowarstwowego nawilżenia . Ekstrakty z miechunki i lukrecji wykazują działanie silnie łagodzące
podrażnienia, a także chronią skórę przed procesem starzenia. ATP dostarcza skórze energii
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Krem doskonale nawilża, odżywia i wycisza skórę.

Formuła kremu wzbogacona w czynniki wzrostu (KGF, EGF, αFGF, βFGF) zapewnia skuteczną odnowę skóry
oraz usprawnienie syntezy rusztowania skóry - włókien kolagenowych, elastynowych i retikulinowych.
Bisabolol oraz kwas glicyryzynowy pozyskany z korzenia lukrecji skutecznie łagodzą podrażnienia,
a ceramidy, fitosfingozyna i cholesterol chronią skórę poprzez odbudowę płaszcza hydrolipidowego.
Tripeptyd miedzi wspomaga proces regeneracji skóry, stymuluje produkcje fibroblastów, tym samym
udoskonalając jej sprężystość. Bogata, luksusowa formuła kremu dostarcza odpowiedniej dawki
nawilżenia i odżywienia, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu.

Korzyści:

Korzyści:

• INTENSYWNIE NAWILŻA I ODŻYWIA SKÓRĘ

• SILNE DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE I REGENERUJĄCE

• WYCISZA PODRAŻNIENIA I WSPIERA PROCES REGENERACJI SKÓRY

• GŁĘBOKIE ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE BEZ TŁUSTEGO FILMU NA SKÓRZE

• POPRAWIA SPRĘŻYSTOŚĆ SKÓRY

• ODPOWIEDNI DLA SKÓRY SUCHEJ, DOJRZAŁEJ, ORAZ PO ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Aplikacja:

Aplikacja:

Stosować niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, następnie wklepując do wchłonięcia.

Stosować niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, następnie wklepując do wchłonięcia.

REBALANCING LIGHT

REBALANCING
MAKE UP

LEKKI KREM REGENERUJĄCY O DZIAŁANIU ANTIAGING

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

Lekki krem regenerujący o jedwabistej konsystencji. Bogactwo składników aktywnych dostarcza
skórze niezbędnego nawilżenia, ukojenia i wzmocnienia warstwy ochronnej skóry. Unikatowy kwas
hialuronowy o trzech wielkościach cząsteczek, uzyskany w opatentowanym procesie, zapewnia
nawilżenie w różnych warstwach naskórka, co dodatkowo wycisza skórę, a także zmniejsza
widoczność zmarszczek. Obecność czynników wzrostu, czyli peptydów biomimetycznych, wspiera
regenerację i odnowę skóry. Ekstrakty z miechunki i korzenia lukrecji zapewniają działanie kojące
i wyciszające podrażnienia, a także zapobiegają procesom starzenia.

Korzyści:

POJEMNOŚĆ
30 ml

ZAAWANSOWANY PODKŁAD REGENERUJĄCY, KOLOR: LIGHT, MEDIUM, DARK
Podkład regenerujący, będący kremem pielęgnacyjnym z pigmentem , został stworzony jako
rozwiązanie do stosowania po zabiegach medycyny estetycznej, ale również jako codzienna
pielęgnacja, która pozwala ukryć niedoskonałości , jednocześnie łagodząc podrażnienia. Zawartość
frakcjonowanego kwasu hialuronowego dostarcza skórze optymalnego nawilżenia, a biomimetyczne
peptydy wspierają proces regeneracji skóry. Dodatkowo ekstrakt z korzenia lukrecji i bisabolol działają
kojąco i przeciwzapalnie. Dostępny w 3 kolorach.

• LEKKA, JEDWABISTA KONSYSTENCJA
• POZOSTAWIA SKÓRĘ AKSAMITNIE GŁADKĄ I UKOJONĄ

Korzyści:

• DZIAŁA PRZECIWSTARZENIOWO

• ZAAWANSOWANY PODKŁAD MINERALNY O DZIAŁANIU REGENERUJĄCYM
• MOŻLIWOŚĆ BUDOWANIA KRYCIA, BEZ EFEKTU MASKI

Aplikacja:

NA DZIEŃ

• IDEALNY PO ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Stosować niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, następnie wklepując do wchłonięcia.

Aplikacja:
Podkład stosować na skórę twarzy przy użyciu pędzla lub gąbeczki.

Z A AWA N S O WA N A P I E L Ę G N A C J A

ZAAWANSOWANA
			 PIELĘGNACJA
						
OCZU
Okolice oczu to najdelikatniejsza część twarzy, będąca w ciągłym ruchu z uwagi na mimikę, dlatego potrzebuje specjalnej pielęgnacji, która nie tylko zapobiega powstawaniu zmarszczek- również
mimicznych- ale także eliminuje te już istniejące.

CONTOUR EYE

NA DZIEŃ
NA NOC

SERUM LIFTINGUJĄCE POD OCZY

30 ml

POJEMNOŚĆ

Serum pod oczy zawiera wyłącznie frakcje kwasu hialuronowego o małej masie cząsteczkowej,
zdolne przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając silne nawilżenie. Biomimetyczne
peptydy: Sh-Polipeptide-3, Sh-Oligopeptide-1 stymulują skórę do odnowy,wspierając procesy
naprawcze skóry. Hexapeptide-8 i oktapeptyd-3 wygładza zmarszczki mimiczne i daje efekt
liftingu.

Korzyści:
• EFEKT WYGŁADZENIA I LIFTINGU
• ODPOWIEDNI SZCZEGÓLNIE DLA SKÓRY Z WIDOCZNYMI ZMARSZCZKAMI I WIOTKOŚCIĄ
• LEKKA, ŻELOWA KONSYSTENCJA

Aplikacja:
Stosować 1 pompkę serum na oczyszczoną okolicę wokół oczu.
Następnie nałożyć krem Eye Fusion wklepując do wchłonięcia.

EYE FUSION
ZAAWANSOWANY KREM POD OCZY

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
30 ml

Krem pod oczy wzbogacony w ekstrakt z planktonu zawierający całe spectrum substancji odżywczych.
Ten unikatowy morski ekstrakt zwiększa degradację bilirubiny, niwelując cienie pod oczami. Stymuluje
produkcję kolagenu i elastyny oraz chroni białka przed glikacją , działając przeciwzmarszczkowo. Masło
shea i ekstrakt z lukrecji gwarantują głębokie nawilżenie i ukojenie, a dimetylometoksy chromanol silne
działanie antyoksydacyjne.

Korzyści:
• NIWELUJE WIDOCZNOŚĆ ZMARSZCZEK, CIENI POD OCZAMI I OBRZĘKÓW
• DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
• DO KAŻDEGO TYPU SKÓRY, NAWET WRAŻLIWEJ

Aplikacja:
Stosować codziennie na okolicę oczu i ust.

PIELĘGNACJA MĘSKA

PIELĘGNACJA
			 MĘSKA
NEAUVIATM MAN to linia kosmeceutyków stworzona z myślą

VITAMIN C
SERUM MAN

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
30 ml

SERUM Z WITAMINĄ C DLA MĘŻCZYZN
Serum zawiera stabilną formę witaminy C, która odgrywa ważną rolę w procesie pielęgnacji
skóry i przeciwdziała starzeniu. Witamina C jest silnym antyoksydantem, który pobudza syntezę
kolagenu i neutralizuje działanie wolnych rodników. Kwas liponowy zawarty w serum działa
synergistycznie z witaminą C, Koenzym Q10 zwiększa dotlenienie tkanek i odpowiada za
wytwarzanie energii w komórkach, a kwas cytrynowy intensywnie rozjaśnia .

o potrzebach męskiej skóry. Wyjątkowe preparaty zapewniają
działanie intensywnie kojące podrażnienia, również te po

Korzyści:

goleniu, nawilżające i regenerujące. Wszystkie kosmeceutyki

• AKTYWNE SERUM ANTYOKSYDACYJNE

z tej linii dostarczają skórze odpowiedniej „energii” niezbędnej do

• ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ DROBNYCH LINII I ZMARSZCZEK

zapobiegania procesom starzenia.

• LEKKA, ŻELOWA KONSYSTENCJA DLA WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DLA
SKÓRY DOJRZAŁEJ I WRAŻLIWEJ

Aplikacja:
Stosować na oczyszczoną skórę twarzy, następnie nałożyć krem pielęgnacyjny.

VITAMIN C
CREAM MAN

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

KREM Z WITAMINĄ C DLA MĘŻCZYZN
Krem zawiera stabilną formę witaminy C, która odgrywa ważną rolę w procesie pielęgnacji
skóry i przeciwdziała starzeniu. Koenzym Q10 zwiększa dotlenienie tkanek i odpowiada za
wytwarzanie energii w komórkach. Czynniki wzrostu wspierają naturalny proces regeneracji skóry.
Zaawansowana technologia nośnikowa w postaci nanosomów umożliwia głębszą penetrację
substancji aktywnych i ich ochronę, zapewniając wysoką skuteczność. Frakcjonowany kwas
hialuronowy o trzech wielkościach cząsteczek dostarcza odpowiedniego nawilżenia na różnych
poziomach, wspomagając dodatkowo odnowę skóry.

Korzyści:
• STYMULUJE PRODUKCJĘ KOLAGENU
• ZAPEWNIA OCHRONĘ PRZED DZIAŁANIEM WOLNYCH RODNIKÓW
• ROZJAŚNIA PLAMY PIGMENTACYJNE

Aplikacja:
Niewielką ilość kremu stosować na oczyszczoną skórę twarzy, następnie wklepać krem do wchłonięcia.

PIELĘGNACJA MĘSKA

CONTOUR EYE
SERUM MAN

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
15 ml

SERUM Z WITAMINĄ C DLA MĘŻCZYZN
Serum pod oczy zawiera kwas hialuronowy o małej masie cząsteczkowej, zdolnej przenikać
do głębszych warstw skóry, zapewniając silne nawilżenie. Peptydy: Sh-Polipeptide-3, ShOligopeptide-1 stymulują skórę do odbudowy, Hexapeptide-8 wygładza zmarszczki mimiczne
i daje efekt liftingu.

Korzyści:
• EFEKT WYGŁADZENIA I LIFTINGU
• PRZYWRÓCENIE OPTYMALNEGO NAWILŻENIA
• NIWELUJE CIENIE POD OCZAMI

Aplikacja:
Stosować 1 pompkę serum na oczyszczoną okolicę oczu.

REBALANCING
CREAM MAN

NA DZIEŃ
NA NOC
POJEMNOŚĆ
50 ml

KREM NAWILŻAJĄCY DLA MĘŻCZYZN
Krem nawilżający z wykorzystaniem frakcyjnego kwasu hialuronowego 3D HA najnowszej
generacji i czynnikami wzrostu: Sh-Oligopeptide-1(EGF) i Sh-Polipeptide-3 (KGF), które wspierają
naturalny proces regeneracji. Enzymy ATP dostarczają komórkom energię niezbędną do ich
prawidłowego funkcjonowania. Kompleks ceramidów odbudowuje barierę hydro-lipidową
skóry, a witamina E działa silnie antyoksydacyjnie. Bisabolol wycisza podrażnienia.

Korzyści:
• PRZYWRACA OPTYMALNY POZIOM NAWILŻENIA
• WSPOMAGA REGENERACJĘ SKÓRY, PRZYWRACA JEJ KOMFORT
• ŁAGODZI PODRAŻNIENIA SKÓRY, RÓWNIEŻ TE SPOWODOWANE GOLENIEM

Aplikacja:
Niewielką ilość kremu stosować na oczyszczoną skórę twarzy,
następnie wklepać krem do wchłonięcia.

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY*

Oczyszczanie

NEW
BORN
SKIN

WAKE UP
SKIN

Pielęgnacja specjalistyczna

CITY
ESCAPE
MASK

C-SHOT

CERAMIDE
SHIELD

C-ROUTINE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Skóra
normalna

ACNE
STRESS
CONTROL

•

•

•

•

Skóra
sucha

RETINOIDS
SERUM

•

•

•

•

Skóra
wrażliwa

ANTIOX
SERUM

•

•

•

•

•

•

•

Skóra
z oznakami
starzenia

Skóra
tłusta

•

Zaawansowana pielęgnacja twarzy

•

•

•

•

•

•

•

* TEN PRZEWODNIK TO NASZE SUGESTIE, MOŻLIWE SĄ ROZMAITE KOMBINACJE PIELĘGNACJI
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ADVANCED
CREAM

REBALANCING
LIGHT

REBALANCING
RICH

•

•

•

Pielęgnacja męska

REBALANCING
CREAM
MAN

REBALANCING
MAKE UP

CONTOUR
EYE SERUM

EYE
FUSHION

VITAMIN
C SERUM
MAN

VITAMIN
C CREAM
MAN
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•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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Pielęgnacja oczu

•

•

•
•

•

CONTOUR
EYE SERUM
MAN

•
•

•

