


NANO MGIEŁKA

Wielozadaniowy atomizer ze specjalnie zaprojektowanym pojemnikiem na wkłady 

pozwala spryskać skórę idealnie dobranymi produktami kosmetycznymi w postaci 

nanocząsteczek zdolnych do przenikania do głębszych warstw skóry. Wystarczy 

zmienić wkład, aby cieszyć się dokładnie takim efektem nawilżenia i odżywienia, 

jakiego aktualnie potrzebuje Twoje ciało.

Dzięki zaawansowanej technologii nano-spray Noxi Nano umożliwia 

natychmiastowy transport nanocząsteczek i ich penetrację do głębszych 

warstw skóry.



touch
serum
40ml

• skoncentrowana dawka składników

• większa ilość składników aktywnych w porównaniu 

z re-touch

re-touch
esencja
100ml

• mniejsza ilość składników aktywnych w porównaniu 

z touch

• do używania w ciągu dnia dla podtrzymania efektu

PRODUKTY





ICE

Niczym dotyk lodu zapewnia przebudzenie dla zmęczonej skóry. Oparty 

na krystalicznie czystej wodzie z lodowca pochodzącej z islandzkiego źródła Ölfus 

sprawia, że nawet po wczorajszej imprezie twarz wygląda świeżo i promiennie. 

Idealnie sprawdza się podczas podróży, zwłaszcza gdy dopadnie Cię jetlag. 

Przywraca energię i blask skórze pozbawionej snu.



WODA 

Z LODOWCA

Woda pochodzi z legendarnego źródła Ölfus na Islandii, jednego z najbardziej 

dziewiczych ekosystemów na świecie. Krystalicznie czysta woda z racji swojego 

pochodzenia jest praktycznie pozbawiona zanieczyszczeń i azotanów. Zalecana dla 

skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień.



ICEAWAKE™
Przeciwdziała starzeniu się skóry 

pozbawionej snu

Składnik aktywny oparty na wyciągu z bakterii Iodobacter ssp., która została 

wyizolowana z gleby pod szwajcarskim lodowcem. IceAwake™ odmładza 

skórę, która wygląda na starzejącą się z powodu intensywnego trybu życia, 

charakteryzującego się zbyt małą ilością snu. Niedobór snu nie tylko prowadzi 

do zmęczonego wyglądu w krótkim okresie czasu, ale także jest czynnikiem 

długoterminowego starzenia się skóry. 

W badaniach klinicznych na azjatyckich i kaukaskich kobietach i mężczyznach 

IceAwake™ w widoczny sposób odmłodził ich wygląd poprzez zmniejszenie 

głębokości zmarszczek, zwiększenie blasku i redukcję zmęczenia.

IceAwake™

• pobudza zmęczoną skórę

• zmniejsza zmarszczki już po dwóch tygodniach

• zwiększa blask skóry mimo intensywnego trybu życia



ICEAWAKE™
Przeciwdziała starzeniu się skóry 

pozbawionej snu

Po 14 dniach kuracji 2% IceAwake™ nastąpiło znaczne zmniejszenie głębokości 

zmarszczek o 15,9 % w porównaniu z warunkami początkowymi. Ponadto, 

stosowanie 2 % IceAwake™ zwiekszyło blask skóry o 9,2% oraz znacząco 

zmniejszyło widoczne zmęczenie u 71% ochotników, zgodnie z oceną kliniczną.

Przed Po 14 dniach



LANABLUE™
Wygładza skórę

i redukuje zmarszczki

Lanablue™ to ekstrakt z niebiesko-zielonych alg, który działa jak naturalny 

retinoid, wygładzając skórę bez niepożądanych efektów ubocznych. Działa 

przeciwzmarszczkowo, zapewniając efekt wygładzenia i regeneracji cery.

LANABLUE™

• oferuje znakomity skład: witaminy, aminokwasy i pierwiastki śladowe

• wygładza i regeneruje skórę bez skutków ubocznych

• silna redukcja zmarszczek już po 21 dniach

NATURALNA 

ALTERNATYWA 

RETINOLU

Składnik dostępny

w serum touch



NORDIC COTTON
Przywróć blask skórze wrażliwej 

i reaktywnej

NORDIC COTTON pozyskiwany jest z kwiatów i łodyg Eriophorum spissum 

zwanej nordycką bawełną. Aby przetrwać w ekstremalnych warunkach, roślina ta 

syntetyzuje aktywne składniki, takie jak cukry, polifenole i minerały, które chronią 

roślinę i zwiększają jej odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Skóra potrzebuje prawdziwej kosmetycznej osłony, aby nie wysychała i nie 

odczuwała podrażnień. Nordic Cotton wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, 

nawilżą ja i łagodzi. Dzięki kojącym właściwościom zapewnia jej uczucie miękkości 

i sprawia, że staje się jedwabista w dotyku.

NORDIC COTTON

• nawilża

• detoksykuje

• wycisza



TREHALOZA

Trehaloza to jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających. Substancja ta 

odzwierciedla skład NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, znajdującego 

się w naskórku. Trehaloza nie tylko nawilża, ale i wzmacnia naturalne funkcje 

bariery ochronnej naskórka. Przyczynia się do poprawy kondycji skóry, łagodzi 

podrażnienia i wygładza drobne zmarszczki.

KWAS 

HIALURONOWY

Kwas hialuronowy jest jedną z najpopularniejszych substancji aktywnych. 

Stanowi podstawową strukturę skóry właściwej. Wypełnia przestrzenie 

międzykomórkowe, umożliwiając wymianę wielu jonów, substancji odżywczych 

oraz produktów przemiany materii. Jest substancją silnie hydrofilową, oznacza to 

że posiada zdolność wiązania wody w ilości przekraczającej 1000 razy masę jednej 

cząsteczki kwasu.

KWAS HIALURONOWY

• zapobiega utracie wody i nawilża naskórek

• chroni i wzmacnia barierę hydrolipidową

• zwiększa wchłanialność składników

• przeciwdziała starzeniu i zmarszczkomSkładniki dostępne

w serum touch





BALANCE

Żyjemy w czasach, które stawiają przed nami coraz to nowsze wyzwania. 

Intensywny tryb życia utrzymuje nas w ciągłym ruchu i wymaga 

wielozadaniowości. Praca, dom, dzieci, pogoń za lepszym życiem - to tylko 

nieliczne przykłady aktywności, które staramy się łączyć w naszej codzienności. 

Prowadzą do fizycznego i psychicznego zmęczenia, co znacząco odbija się również 

na kondycji naszej skóry.

BALANCE przywraca równowagę skóry. Połączenie składników aktywnych 

wycisza ją i odpręża, a także redukuje zaczerwienienie cery. Dzięki kompozycji 

ekstraktów stymuluje regenerację oraz działa łagodząco. Dodatkowo intensywnie 

nawilża, poprawia ogólny wygląd skóry i nadaje jej uczucie miękkości, dzięki czemu 

staje się jedwabista w dotyku.



AGASCALM™
Redukuje zapalenia i zaczerwienienia 

skóry wywoływane przez stres

Agascalm™ to naturalny składnik aktywny otrzymywany z rośliny

Agastache mexicana, rdzennej dla południa Ameryki Północnej oraz

Meksyku. Agascalm™, dzięki zawartości akacetyny i tilianiny, jest w stanie 

przeciwdziałać efektom stresu psychologicznego na skórze.

AGASCALM™

• zmniejsza stany zapalne skóry i zaczerwienienia spowodowane stresem 

psychologicznym

• poprawia elastyczność naczyń krwionośnych

• przywraca funkcję bariery ochronnej i poprawia nawilżenie skóry

• zwiększa blask skóry i wyrównuje jej koloryt
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Przed Po 28 dniach Różnica pomiędzy Placebo i Agascalm™ po 28 dniach

Ze zdjęć wynika, że po 28 dniach aplikacji Agascalm™ 
wzrósł blask skóry oraz poprawił się i ujednolicił jej 
ogólny wygląd.



SENSERYN™
Wycisza skórę przez zmysły

Sensokosmetyk, który oddziałuje z receptorami zmysłów w skórze. SENSERYN™ 

wzmacnia barierę ochronną skóry, aktywując w niej receptory smaku gorzkiego. 

Został stworzony aby wykorzystać korzyści chmielu w łagodzeniu i ochronie przed 

niekorzystnymi warunkami.

SENSERYN™

• sprawia, że skóra reaktywna staje się bardziej odporna na stany zapalne

• optymalizuje mikrobiom przeciwzapalny

• neutralizuje uczucie pieczenia

• zmniejsza świąd

• zapobiega i redukuje zaczerwienienia

• przywraca komfort i miękkość skóry



SENSERYN™
Wycisza skórę przez zmysły

Widocznym efektem nadmiernego rozszerzenia naczyń krwionośnych, 

wywołanym przez zapalenie, jest zaczerwienienie skóry.

SENSERYN™ zmniejsza liczbę i obszar zaczerwienień odpowiednio o 11,6% 

i 12,6% w ciągu 28 dni.

Grupa badanych składała się z 32 ochotników rasy białej (mężczyźni i kobiety), 

w wieku od 18 do 60 lat, ze skórą skłonną do atopii.



AZELOGLICYNA

Azeloglicyna to nowoczesna alternatywa kwasu azelainowego. Zachowuje 

jego wszystkie właściwości, a jednocześnie doskonale nawilża oraz poprawia 

kondycję skóry. Rozjaśnia przebarwienia posłoneczne i pozapalne oraz zwiększa 

poziom nawilżenia, a także elastyczności. Normalizuje wydzielanie sebum, 

działa antybakteryjnie i odblokowuje pory. Jednocześnie, w przeciwieństwie do 

silniejszych kwasów, nie podrażnia cery. Nadaje skórze zdrowy i promienny blask.

AZELOGLICYNA

• rozjaśnia przebarwienia

• normalizuje wydzielanie sebum i działa antybakteryjnie

• nie podrażnia cery

Składnik dostępny

w serum touch



WHITESENSE ™
Dostarcza wrażeń zapewniających 

dobre samopoczucie

Whitesense™ jest roślinnym produktem kosmetycznym opracowanym w celu 

zapewnienia doznań na skórze. Odczucia te mają wpływ na nastrój użytkownika, 

zapewniając mu dobre samopoczucie. Whitesense™ oferuje wrażenia miękkości 

i aksamitnego dotyku płatków białych kwiatów: róży, jaśminu i stokrotki.

WHITESENSE™

• nadaje skórze wrażenie gładkości, miękkości oraz jedwabistości

• poprawia nawilżenie

• eliminuje szorstkość naskórka



ZIELONA HERBATA

Zielona herbata stanowi bogate źródło polifenoli, witamin A, C, E, K i witamin 

z grupy B oraz soli mineralnych, m.in.: żelaza, wapnia, manganu, potasu, fluoru, 

krzemu. Wyciąg ten uspokaja pracę gruczołów łojowych, hamuje rozwój stanów 

zapalnych oraz regeneruje skórę.

ZIELONA HERBATA

• działa antyoksydacyjne

• spowalnia proces starzenia

• działa przeciwzapalne

• oczyszcza, odświeża i tonizuje

• łagodzeni podrażnienia

GOTU KOLA

Wąkrota azjatycka, zwana gotu kola, wykazuje właściwości przeciwzapalne, 

przeciwbakteryjne i pobudzające procesy regeneracji skóry. Pobudza fibroblasty 

do produkcji włókien kolagenowych i elastynowych. Dodatkowo wzmacnia 

naczynia krwionośne i redukuje obrzęki. 

WĄKROTA AZJATYCKA

• stymuluje produkcję kolagenu oraz syntezy kwasu hialuronowego

• ujędrnia skórę

• wygładza i nawilża skórę

• działa przeciwzapalne i antyseptyczne

• hamuje powstawanie zmarszczek i działa jako silny przeciwutleniacz



TREHALOZA

Trehaloza to jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających. Substancja ta 

odzwierciedla skład NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, znajdującego 

się w naskórku. Trehaloza nie tylko nawilża, ale i wzmacnia naturalne funkcje 

bariery ochronnej naskórka. Przyczynia się do poprawy kondycji skóry, łagodzi 

podrażnienia i wygładza drobne zmarszczki.

KWAS 

HIALURONOWY

Kwas hialuronowy jest jedną z najpopularniejszych substancji aktywnych. 

Stanowi podstawową strukturę skóry właściwej. Wypełnia przestrzenie 

międzykomórkowe, umożliwiając wymianę wielu jonów, substancji odżywczych 

oraz produktów przemiany materii. Jest substancją silnie hydrofilową, oznacza to 

że posiada zdolność wiązania wody w ilości przekraczającej 1000 razy masę jednej 

cząsteczki kwasu.

KWAS HIALURONOWY

• zapobiega utracie wody i nawilża naskórek

• chroni i wzmacnia barierę hydrolipidową

• zwiększa wchłanialność składników

• przeciwdziała starzeniu i zmarszczkomSkładniki dostępne

w serum touch





ENDORPHIN

Dostarcza ogromną dawkę „endorfin” szarej i przemęczonej skórze. Pomaga 

wydobyć jej promienny blask, przywraca elastyczność i redukuje zmarszczki. 

Woda z polinezyjskiej laguny odświeża i rewitalizuje skórę, dzięki czemu staje się 

pełna energii.



Happy Skin to składnik roślinny, który wspomaga produkcję β-endorfin w skórze. 

Dzięki stymulacji produkcji neuropeptydów i właściwościom antyoksydacyjnym  

HAPPY SKIN™ wpływa na wewnętrzne odprężenie, relaks i redukcję stresu, co 

przejawia się w wyglądzie zewnętrznym skóry.

HAPPY SKIN

• składnik uwalniający neuroprzekaźniki dające uczucie przyjemności, dobrego 

samopoczucia i relaksu

• działa antystresowo

• chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

HAPPY SKIN
Zapewnia skórze dobre samopoczucie 

i odprężenie



WODA

Z POLINEZYJSKIEJ 

LAGUNY
Intensywne nawilżenie dla skóry

Zawiera głównie minerały i pierwiastki śladowe takie jak: wapń, potas, magnez 

i siarka. Dzięki temu posiada właściwości remineralizujące, rewitalizujące, 

odświeżające, oczyszczające i zmniejszające przekrwienie skóry.

Matową i poszarzałą skórę zamienia w promienną i rozświetloną.



Zielonym kawiorem nazywa się potocznie wodorosty umibudo. Posiadają 

wyjątkowo wysoką zawartość składników odżywczych. Stanowią idealne źródło 

protein, witamin i pierwiastków takich jak jod, potas, wapń czy magnez. Zawierają 

także chlorofil i kwas hialuronowy. 

ZIELONY KAWIOR

• silnie nawilża i odmładza skórę, zmniejszając widoczność zmarszczek

• przyspiesza odnowę i proces regeneracji komórek

• przywraca elastyczność i wyrównuje koloryt cery

ZIELONY KAWIOR
Doskonale przeciwdziała starzeniu się 

skóry

Składnik dostępny

w serum touch



KOMBUCHA 

EXTRACT 

Ten fermentowany napój powstaje ze słodzonej herbaty i grzybka herbacianego 

nazywanego również japońskim lub SCOBY. Bogaty w witaminy B i C oraz wiele 

wartości odżywczych znalazł zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również 

w kosmetyce. 

KOMBUCHA

• rozświetla i wygładza cerę

• hamuje powstawanie przebarwień

• poprawia koloryt skóry

• przywraca prawidłowe pH



TREHALOZA

Trehaloza to jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających. Substancja ta 

odzwierciedla skład NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, znajdującego 

się w naskórku. Trehaloza nie tylko nawilża, ale i wzmacnia naturalne funkcje 

bariery ochronnej naskórka. Przyczynia się do poprawy kondycji skóry, łagodzi 

podrażnienia i wygładza drobne zmarszczki.

Uznawana jest za jedną z „witamin młodości”. Jako silny antyoksydant 

zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry. Bierze udział 

w syntezie kolagenu – wzmacnia i ujędrnia naskórek, rozjaśnia koloryt 

skóry oraz hamuje nadprodukcję melaniny, co skutecznie zapobiega 

powstawaniu przebarwień.

Składniki dostępne

w serum touch

WITAMINA C





DREAM

Cudowna kołysanka składników aktywnych kojących zmysły. Odpręża skórę, 

dostarcza wrażeń zapewniających doskonałe samopoczucie każdego dnia, 

jednocześnie tworząc barierę ochronną przed szkodliwą emisją niebieskiego 

światła z telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Esencja marzeń sennych 

aktywująca geny długowieczności™, doskonale przeciwdziała starzeniu się skóry 

i powstawaniu zmarszczek. 



SYNCHROLIFE™
Zmniejsza widoczne oznaki zmęczenia 

skóry

Składnik aktywny SYNCHROLIFE™, oparty na peptydach, wyrównuje rytmy 

dobowe, przywraca równowagę przy problemach związanych ze stresem, które 

generują oznaki zmęczenia i przedwczesnego starzenia skóry.

przeciwdziałając skutkom szkodliwego wpływu niebieskiego światła, emitowanego 

z naszych telefonów i laptopów. 

SYNCHROLIFE™

• pomaga utrzymać regularne rytmy skóry

• pomaga chronić przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła

• wygładza skórę i redukuje drobne zmarszczki

• nawilża i nadaje skórze blask



Matrixyl® Morphomics™ peptyd spłycający głębokie zmarszczki na czole, 

zwłaszcza te pionowe, nadające smutny wyraz twarzy. Dodatkowo stymuluje 

produkcję włókien kolagenowych, które stanowią rusztowanie skóry oraz redukuje 

kurze łapki. Sprawia, że skóra staję się bardziej odporna na różnego rodzaju 

odkształcenia związane z mimiką twarzy.

MATRIXYL® 

MORPHOMICS™
Umożliwia aktywację genów 

długowieczności™ 

Składnik dostępny

w serum touch



Przed Po 6 tygodniach

MATRIXYL® Morphomics™ wspomaga redukcję pionowych lini (zmarszczek, linii 

marionetki, fałdu nosowo-wargowego), a także kurzych łapek już po 6 tygodniach, 

co pozwala uzyskać bardziej radosny wyraz twarzy.

MATRIXYL® 

MORPHOMICS™
Umożliwia aktywację genów 

długowieczności™ 

Składnik dostępny

w serum touch



WAKAME EXTRACT
Wspomaga regenerację skóry

Ekstrakt z glonów wakame redukuje obrzęki i rozjaśnia cienie. Zawiera 

fukoksantynę, czyli czynnik wspierający procesy regeneracji i odbudowy kolagenu, 

dodatkowo hamując procesy starzenia się skóry. 

Dzięki zawartości polisacharydów, białek, witamin, przeciwutleniaczy i minerałów, 

pomaga zachować zdrowy wygląd skóry. WAKAME EXTRACT utrzymuje jędrność, 

elastyczność i gładkość skóry.



WHITESENSE ™
Dostarcza wrażeń zapewniających 

dobre samopoczucie

Whitesense™ jest roślinnym produktem kosmetycznym opracowanym w celu 

zapewnienia doznań na skórze. Odczucia te mają wpływ na nastrój użytkownika, 

zapewniając mu dobre samopoczucie. Whitesense™ oferuje wrażenia miękkości 

i aksamitnego dotyku płatków białych kwiatów: róży, jaśminu i stokrotki.

WHITESENSE™

• nadaje skórze wrażen ie gładkości, miękkości oraz jedwabistości

• poprawia nawilżenie

• eliminuje szorstkość naskórka



TREHALOZA

Trehaloza to jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających. Substancja ta 

odzwierciedla skład NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, znajdującego 

się w naskórku. Trehaloza nie tylko nawilża, ale i wzmacnia naturalne funkcje 

bariery ochronnej naskórka. Przyczynia się do poprawy kondycji skóry, łagodzi 

podrażnienia i wygładza drobne zmarszczki.

KWAS 

HIALURONOWY

Kwas hialuronowy jest jedną z najpopularniejszych substancji aktywnych. 

Stanowi podstawową strukturę skóry właściwej. Wypełnia przestrzenie 

międzykomórkowe, umożliwiając wymianę wielu jonów, substancji odżywczych 

oraz produktów przemiany materii. Jest substancją silnie hydrofilową, oznacza to 

że posiada zdolność wiązania wody w ilości przekraczającej 1000 razy masę jednej 

cząsteczki kwasu.

KWAS HIALURONOWY

• zapobiega utracie wody i nawilża naskórek

• chroni i wzmacnia barierę hydrolipidową

• zwiększa wchłanialność składników

• przeciwdziała starzeniu i zmarszczkomSkładniki dostępne

w serum touch


