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Nacomi Next Level wykracza poza standardową 

pielęgnację skóry, odpowiadając na potrzeby każdego 

konsumenta, niezależnie od jego wieku i problemów 

skórnych, z którymi się zmaga. Tworzony jest przez 

zespół ekspertów, którzy wykorzystują najnowsze 

dane naukowe, aby oferować zabiegi na wszelkie 

problemy skórne.

Pozwalamy zabłysnąć naturalnemu pięknu każdej 

osoby, bez uciekania się do operacji kosmetycznych 

czy inwazyjnych zabiegów. Starannie dobrane stężenia 

składników aktywnych, dostosowane do każdego 

rodzaju skóry, pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie 

profesjonalnego zabiegu pielęgnacyjnego w domu. 

A HIGHER LEVEL
                         OF CARE



SERUM DO 
TWARZY



Vitamin C 15%

ZALECANE DLA
skóry problematycznej 
z przebarwieniami 
i pierwszymi oznakami 
starzenia się

Skoncentrowane serum bazujące na 3 formach 

witaminy C spłyca zmarszczki, wyrównuje kolo-

ryt i przywraca promienny blask zmęczonej, po-

szarzałej cerze, wspomaga walkę z trądzikiem, 

wzmacnia naczynka krwionośne oraz stymuluje 

syntezę kolagenu. 

Witamina C, jako silny przeciwutleniacz, reduku-

je wolne rodniki i spowalnia proces starzenia się. 

Serum wzbogacone o olej z dzikiej róży oraz olej 

migdałowy dodatkowo ujędrnia i wygładza skórę, 

rozjaśniając uporczywe przebarwienia.

Składniki aktywne:

• Ascorbic acid 10%

• Sodium ascorbyl phosphate 3%

• Ascorbyl glucoside 2%

WYMAGANA
OCHRONA

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplika-
cją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• trzy różne formy witaminy C

• wysokie stężenie – 15%

Tip:

• używaj rano – rozświetli skórę

Sprawdzi się w połączeniu z:

• retinol  (wieczorem) – to połączenie będzie dzia-

łać  przeciwzmarszczkowo

• niacynamid (wieczorem) – to połączenie będzie 

działać  rozjaśniająco na skórę
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WYMAGANA 
OCHRONA

advance
       glowSkin Color Correcting Serum

ZALECANE DLA
skóry z przebarwieniami, 
skóry starzejącej się, skóry 
wymagającej uzupełnienia 
bariery lipidowej

Zawarta w serum ultrastabilna forma witaminy C 

stymuluje syntezę kolagenu, redukuje przebarwienia 

i wyrównuje koloryt skóry. W połączeniu 

z Lipochroman™ Molecule, kwasem ferulowym, 

wegańską alternatywą śluzu ślimaka i witaminą E 

chroni komórki przed uszkodzeniem w wyniku stresu 

oksydacyjnego, spowalniając proces starzenia.

Serum wzbogacone o prebiotyk pomaga wzmocnić 

barierę ochronną skóry, odbudowuje jej naturalną 

mikroflorę bakteryjną i nadaje cerze promienny blask.

Składniki aktywne:

• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 15%

• Lipochroman™ Molecule

• Ferulic acid

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
rano i/lub wie-
czorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• 15% stężenie najbardziej stabilnej witaminy C

Tip:

• używaj rano – rozświetli skórę

Sprawdzi się w połączeniu z:

• peptydami  (wieczorem) – to połączenie wzmoc-

ni działanie przeciwzmarszczkowe
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second
            skinCeramides 5%

ZALECANE DLA
skóry wrażliwej i suchej 
z oznakami starzenia, 
skóry wymagającej 
regeneracji

Ceramidowe serum, wzbogacone o peptydy i natural-

ne składniki aktywne, rewitalizuje skórę oraz stymulu-

je odbudowę bariery hydrolipidowej. Jednocześnie 

łagodzi stany zapalne, nawilża, działa przeciwstarze-

niowo i przywraca naturalną równowagę.

Zawarte oleje inca inchi oraz z passiflory wraz z glice-

ryną dogłębnie odżywiają i regenerują skórę. Serum 

tworzy warstwę ochronną i zabezpiecza przed szko-

dliwymi czynnikami zewnętrznymi. Działa niczym ko-

jący opatrunek na podrażnioną skórę.

Składniki aktywne:

• SK-INFLUX® V MB 5%

• Relipidium™ 2%

• Dermaxyl™ 3%

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
rano i/lub wie-
czorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• ceramidy wsparte dodatkowo pantheno-

lem i 5% peptydami

• proteiny, by produkt zapewniał natychmia-

stową ulgę

Tip:

• stosuj grubszą warstwę na podrażnienia

Sprawdzi się w połączeniu z:

• kwasem hialuronowym – dla lepszego nawilże-

nia
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LIFT IT                UPPeptides 10%

ZALECANE DLA
skóry z pierwszymi 
oznakami starzenia, 
skóry wiotczejącej

Zawiera aż 10% stężenie potrójnej formuły 

jednych z najskuteczniejszych składników 

przeciwzmarszczkowych. Matrixyl® Morphomics™ 

zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych 

na czole o 20% w ciągu 6 tygodni.

Matrixyl™ 3000 redukuje kurze łapki oraz 

zmarszczki wokół oczu o 23% w trakcie 2 miesięcy. 

Progeline™ natomiast podnosi linię żuchwy, 

modelując kontur twarzy. Serum Lift It Up pozwoli 

zachować Ci młodszy wygląd na dłużej.

Składniki aktywne:

• Matrixyl™ 3000 4%

• Progeline™ 3%

• Matrixyl® Morphomics™ 3%

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
rano i/lub wie-
czorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• 3 rodzaje peptydów, każdy z nich działa 

na inne zmarszczki

Tip:

• peptydy możesz dodać do swojego kremu

Sprawdzi się w połączeniu z:

• bakuchiolem

• kwasem hialuronowym
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STUNNING
                     SKINMandelic acid + PHA 10%

ZALECANE DLA
delikatnej skóry z
przebarwieniami, 
skóry wymagającej 
regeneracji

Peelingujące serum z 10% kompleksem kwasu mi-

gdałowego z kwasami PHA w delikatny sposób złusz-

cza warstwę rogową naskórka, stymuluje jego odno-

wę oraz wyrównuje koloryt.

Połączenie kwasu migdałowego z kwasem laktobio-

nowym i glukonolaktonem redukuje przebarwienia, 

zapobiega fotostarzeniu oraz poprawia strukturę skó-

ry. Wraz z ekstraktem z mleka migdałowego i wodą 

kokosową działa wygładzająco, zapewniając miękką, 

rozświetloną oraz aksamitnie gładką cerę.

Składniki aktywne:

• Coconut water

• Lactobionic acid

• Mandelic acid

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• delikatne działanie bez podrażnień

Sprawdzi się w połączeniu z:

• kwasem hialuronowym

• trehalozą
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red me            awayAzeloglycine 5% 

ZALECANE DLA
skóry z pierwszymi 
oznakami starzenia, 
skóry wiotczejącej

Dzięki zawartemu olejowi z dzikiej róży wzmacnia 

naczynka, redukuje zaczerwienienia oraz zmniej-

sza stany zapalne. Serum idealnie sprawdza się 

również w przypadku cery trądzikowej i łojotoko-

wej.

Połączenie 5% stężenia azeloglicyny z wielofunk-

cyjnym składnikiem SEBULESS™ normalizuje 

wydzielanie sebum, rozjaśnia przebarwienia i po-

maga w walce z trądzikiem różowatym. Zawarty 

panthenol łagodzi podrażnienia oraz przyspiesza 

proces gojenia i regeneracji skóry.

Składniki aktywne:

• Azeloglycine 5%

• D-panthenol 5%

• Sebuless™ 0,5%

 

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• połączenie azeloglicyny z panthenolem 

oraz kwasem hialuronowym

Sprawdzi się w połączeniu z:

• trehalozą i ceramidami – aby załagodzić podraż-

nienia oraz trądzik
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ZALECANE DLA
skóry z oznakami 
starzenia się

forever
                young

Serum do twarzy o działaniu anti-aging. Stanowi inten-

sywną kurację przeciwstarzeniową. Zawarty w serum za-

awansowany składnik botaniczny Lapagyl™ zapobiega 

skracaniu się telomerów, dzięki czemu pomaga skutecz-

nie spowolnić procesy starzenia się skóry oraz zachować 

jej młody wygląd na dłużej. Formuła wzbogacona o hek-

sapeptyd Argireline® Amplified oddziałuje na wszystkich 

poziomach skóry, zmniejszając widoczność zmarszczek 

ekspresyjnych i zmian związanych z wiekiem.

Efekt? Cera wyglądająca młodziej o 5 lat już w 5 dni! Se-

rum za sprawą oleju babassu, oleju z awokado i witaminy 

E zmiękcza, odżywia oraz wygładza skórę. Zawarte w skła-

dzie trehaloza, gliceryna oraz kompleks złożony z 4 form 

kwasu hialuronowego zapewniają odpowiedni poziom na-

wilżenia.

Telomere therapy + peptides serum

Składniki aktywne:

• Argireline® Amplified 5% 

• Lapagyl™ 2%

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
rano i/lub wie-
czorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• przeciwdziała powstawaniu zmarszczek po-

przez zapobieganie skracania telomerów 

• likwiduje zmarszczki dzięki wysokiemu stęże-

niu peptydu Acetyl Hexapeptide-8

Sprawdzi się w połączeniu z:

• retinolem
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ZALECANE DLA
skóry odwodnionej, 
suchej i matowej 

Wielozadaniowe serum intensywnie nawilża, 

upiększa oraz poprawia kondycję cery. Stanowi 

ekstremalną dawkę nawodnienia dla spragnionej 

skóry. Zawarty peptydowo-ceramidowy kom-

pleks DERMAXYL™ rewitalizuje skórę oraz sty-

muluje odbudowę bariery hydrolipidowej.

W połączeniu z trehalozą i kwasem hialurono-

wym nie tylko nawilża cerę, ale także działa 

przeciwzmarszczkowo, nadając jej piękny i zdro-

wy wygląd.

Składniki aktywne:

• Trehalose 10%

• Hyaluronic acid

• Ceramides

bauty
        potion

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

Trehalose 10%

APLIKACJA
rano i/lub wie-
czorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• trehaloza połączona z ceramidami, pepty-

dami i kwasem hialuronowym

Tip:

• idealne pod makijaż!
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ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, 
wiotczejącej 
z oznakami starzenia 
się i przebarwieniami

be like           phoenix

Wysokiej klasy serum na noc z czystym reti-

nolem (0,25% · 0,5% · 1%) redukuje zmarszczki, 

poprawia napięcie i elastyczność skóry oraz 

rozjaśnia przebarwienia. Retinol działa nie tylko 

przeciwzmarszczkowo, ale również przeciwtrądzi-

kowo. Złuszcza naskórek oraz reguluje wydziela-

nie sebum.

Kompleks złożony z 4 form kwasu hialuronowego 

zapewnia maksymalne nawilżenie podczas kura-

cji. Zawarte w składzie gliceryna, panthenol oraz 

ekstrakty z olejków kwiatowych utrzymują odpo-

wiedni poziom nawilżenia i minimalizują podraż-

nienia dla skutecznego działania. 

Retinol  0,25% · 0,5% · 1%

Składniki aktywne:

• Pure retinol 0,25% · 0,5% · 1%

• Hyaluronic acid

• Panthenol

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ PODRAŻNIEŃ

0,25% · 0,5%

0,25% · 0,5%

1%

1%

WYMAGANA
OCHRONA

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• retinole połączone z substancjami nawil-

żającymi i łagodzącymi (kwas hialuronowy 

oraz panthenol) 

Sprawdzi się w połączeniu z:

• witaminą C – dodaj ją do porannej pielęgnacji, 

aby wzmocnić efekt
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vegan
          retinolBakuchiol

ZALECANE DLA
szarej, wiotczejącej 
skóry wymagającej 
regeneracji, skóry 
z przebarwieniami

Rewolucyjne serum z 2% bakuchiolem w delikatny 

sposób stopniowo złuszcza naskórek, wspomagając 

jego odnowę. Bakuchiol, uznawany za wegańską alter-

natywę retinolu, nie powoduje podrażnień skóry.

Dzięki swoim właściwościom anti-age redukuje 

zmarszczki, zwiększa ilość fibroblastów odpowiedzial-

nych za produkcję kolagenu i elastyny oraz rozjaśnia 

przebarwienia. Serum wzbogacone o olej marula, 

olej migdałowy, ekstrakty z olejków kwiatowych oraz 

witaminę E ujędrnia i wygładza skórę, nadając jej zdro-

wy wygląd.

Składniki aktywne:

• Bakuchiol 2%

• Vitamin E 2%

• Marula oil 2%

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• naturalny w 100%

Sprawdzi się w połączeniu z:

• peptydami

14



youth
     essenceRetinol + Bakuchiol

ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, 
wiotczejącej 
z oznakami starzenia się 
i przebarwieniami

Przeciwstarzeniowe serum o optymalnym stężeniu 

retinolu. Idealne dla podtrzymania efektu po kuracji 

retinolem. Doskonałe do cery wrażliwej i skłonnej do 

podrażnień przy jego wyższej zawartości oraz dla 

osób, które zaczynają budować tolerancję na ten 

składnik. Redukuje zmarszczki oraz poprawia napię-

cie skóry.

Serum wzbogacone o trehalozę utrzymuje prawidło-

wy poziom nawilżenia cery, zwiększa jej elastycz-

ność i wygładza drobne zmarszczki. Zawarty ba-

kuchiol potęguje działanie przeciwzmarszczkowe, 

a także zwiększa ilość fibroblastów odpowiedzial-

nych za produkcję kolagenu i elastyny.

Składniki aktywne:

• Retinol 0,35%

• Bakuchiol 1 %

• Trehalose 3%

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

Tip:

• stosuj, by przedłużyć terapię latem i wiosną 

lub gdy wyższe stężenia retinolu są za mocne
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ZALECANE DLA
skóry tłustej, 
wymagającej 
rozjaśnienia i regeneracji

Aktywne serum do twarzy, zawierające 15% stęże-

nie niacynamidu, skutecznie absorbuje nadmiar 

sebum, regulując jego poziom. Zmniejsza pory 

oraz wygładza i rozświetla skórę.

Zawarty w składzie panthenol przyspiesza rege-

nerację skóry oraz wzmacnia barierę lipidową 

naskórka. Wraz z aloesem łagodzi stany zapalne 

i przyspiesza proces gojenia. Kompleks kwasów 

hialuronowych połączony z gliceryną zapewnia 

skórze odpowiedni poziom nawilżenia.

Niacinamide 15%

Składniki aktywne:

• Niacinamide 15%

• Hyaluronic acid

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi
witaminę C

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• połączenie niacynamidu z substancjami 

łagodzącymi i nawilżającymi, dzięki czemu 

nie wysusza skóry

Sprawdzi się w połączeniu z:

• witaminą C – to połączenie będzie działać  rozja-

śniająco na skórę
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spotless
               skinNiacinamide 20%

ZALECANE DLA
skóry z przebarwieniami, 
plamami 
hiperpigmentacyjnymi, 
bliznami

Skoncentrowana dawka składników aktywnych 

poprawia wygląd i pielęgnuje skórę. Skład wzboga-

cony o 20% stężenie niacynamidu działa silnie rozja-

śniająco i przeciwzapalnie, jednocześnie wygładza-

jąc strukturę naskórka.

W połączeniu z azeloglicyną, alfa-arbutyną i wita-

miną C skutecznie redukuje przebarwienia starcze, 

potrądzikowe oraz posłoneczne. Ponadto serum 

zmniejsza zaczerwienienia i ujednolica koloryt skóry.

Składniki aktywne:

• Niacinamide 20%

• Azeloglicine 7%

• Vitamin C – Ascorbyl Glucoside 5%

• Alpha arbutin 2%

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
punktowa na noc, 
przed nałożeniem 
kremu i/lub olejku 
do twarzy

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• połączenie 20% stężenia niacynamidu 

z trzema najbardziej rozjaśniającymi skład-

nikami – witaminą C, alfa arbutyną i azelo-

glicyną

Tip:

• używaj punktowo

Sprawdzi się w połączeniu z:

• witaminą C – stosuj dodatkowo inne serum z wi-

taminą C na dzień
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hyaluronic
       bombHyaluronic 10%

ZALECANE DLA
skóry suchej, 
skóry wiotczejącej 
z pierwszymi oznakami 
starzenia

Serum oparte na bazie kompleksu złożonego

z 4 form kwasu hialuronowego o różnych rozmiarach 

i właściwościach, wnika w skórę, zapewniając wielo-

poziomowe nawilżenie.

Formuła wzbogacona o OptimHyal™ wygładza 

zmarszczki, nawilża i sprawia, że     skóra staje się bar-

dziej elastyczna. Zawarta w składzie gliceryna potę-

guje efekt nawilżenia i pozwala zachować je na dłu-

żej.

Składniki aktywne:

• Hydrolyzed Hyaluronic Acid

• Sodium Hyaluronate

• Sodium Hyaluronate Crosspolymer

• Hyaluronic Acid

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• 4 formy kwasu hialuronowego działają 

na wszystkie warstwy skóry

Tip:

• nakładaj na zwilżoną skórę

Sprawdzi się w połączeniu z:

• trehalozą – spotęguje efekt nawilżenia
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ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, skóry 
problematycznej, skóry 
z przebarwieniami

adios        acne

Peelingujące serum na noc z 10% kwasem glikolo-

wym to prawdziwe remedium dla cery trądzikowej 

i problematycznej. Wygładza skórę redukując nie-

doskonałości oraz rozjaśnia przebarwienia.

Kwas glikolowy normalizuje poziom wydzielania 

sebum oraz odblokowuje i zwęża pory. W połącze-

niu z wodą brzozową oraz niacynamidem łagodzi 

stany zapalne i przyśpiesza gojenie zmian. Dzięki 

swoim właściwościom rozjaśnia i odświeża skórę, 

nadając jej promienny blask.

Glycolic acid 10%

Składniki aktywne:

• Glycolic acid 10%

• Niacinamide 5%

• Aloe water

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA
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no more
          poresSalicylic acid 2%

ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, skóry 
z niedoskonałościami

Złuszczające serum na noc z 2% kwasem salicylo-

wym to Twój sprzymierzeniec w walce z niedoskona-

łościami cery. Kwas salicylowy odblokowuje i zwęża 

pory, usuwa martwe komórki z powierzchni skóry 

oraz ogranicza nadmierne wydzielanie sebum, przez 

co zapobiega powstawaniu wyprysków.

Wzbogacona formuła o węgiel aktywny zmniejsza 

ilość zaskórników, oczyszcza wągry i działa przeci-

wtrądzikowo. Wraz z witaminą B3 łagodzi stany zapal-

ne, redukuje przebarwienia i dodatkowo wygładza 

teksturę skóry.

Składniki aktywne:

• Salicylic acid 2%

• Charcoal powder

• Niacinamide 5%

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/
oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

Co go wyróżnia na tle innych kosmetyków:

• zawarty węgiel aktywny oraz niacynamid

Sprawdzi się w połączeniu z:

• glinką zieloną – to połączenie pozwoli Ci się cie-

szyć gładką i zdrową cerą bez niedoskonałości
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ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, 
skóry problematycznej 
z przebarwieniami

   theexfoliator

Peeling kwasowy w formie serum z 30% komplek-

sem kwasów AHA i PHA. W skuteczny sposób 

złuszcza warstwę rogową naskórka, wygładza 

oraz wyrównuje koloryt skóry.

Połączenie 2 rodzajów kwasów działa antybakte-

ryjnie, stymuluje odnowę skóry oraz przywraca jej 

naturalną równowagę. Dodatkowo redukuje prze-

barwienia, zapobiega fotostarzeniu oraz poprawia 

strukturę cery. Serum sprawia, że staje się oczysz-

czona, gładka i promienna.

AHA & PHA 30%

Składniki aktywne:

· Glycolic acid

· Mandelic acid

· Gluconolactone

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA
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KREM NA DZIEŃ 
SPF 50



GOLDEN            RAYS

Fotostabilny i wodoodporny krem z filtrem SPF 50, 

odporny na ścieranie. Zapewnia skórze optymalny 

poziom nawilżenia oraz skuteczną ochronę przed 

promieniowaniem słonecznym.

Dzięki zawartości 4 form kwasu hialuronowego 

świetnie sprawdzi się jako nawilżająca baza 

pod makijaż. Skład wzbogacony o oliwę z oliwek, 

hemiskwalan, olej z passiflory oraz ekstrakt z herbaty 

matcha odżywia skórę, działa antyoksydacyjnie 

i spowalnia proces starzenia. 

SPF 50 PA++++ basic

Składniki aktywne:

• Olive Oil

• Passiflora Oil

• Neossance® Hemisqualane

• NAWILŻENIE

• BAZA POD MAKIJAŻ
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GOLDEN            RAYS

Wyjątkowo lekki, wodoodporny i fotostabilny krem 

z filtrem SPF 50, odporny na ścieranie. Zaawansowana 

formuła chroni skórę przed promieniowaniem pod-

czerwonym i UV, destrukcyjnym wpływem zanieczysz-

czeń oraz niebieskim światłem z urządzeń cyfrowych 

i monitorów.

Połączenie ekstraktów z czerwonej borówki i liści 

brzoskwini, oliwy z oliwek, kwasu hialuronowego, he-

miskwalanu, oleju z passiflory oraz ekstraktu z herbaty 

matcha nawilża i dotlenia skórę, działa antyoksydacyj-

nie oraz niweluje przenikanie toksyn z miejskiego śro-

dowiska.

SPF 50 PA++++ city

Składniki aktywne:

• Phytessence™ peach extract

• Matcha tea extract

• Lingostem™

• OCHRONA PRZED ŚWIATŁEM 

NIEBIESKIM I CZERWONYM

• IDEALNY NA MIASTO
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GOLDEN            RAYS

Nawilżający, wodoodporny, fotostabilny i odporny 

na ścieranie krem przeciwsłoneczny z filtrem SPF 50, 

który chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Zawarty w składzie kompleks VENUCEANE™SP, 

w reakcji ze światłem słonecznym, regeneruje 

komórki uszkodzone na skutek promieniowania, 

cofając proces starzenia się skóry. Kwas 

hialuronowy wraz z oliwą z oliwek, hemiskwalanem, 

olejem z passiflory oraz ekstraktem z herbaty 

matcha natłuszcza, działa antyoksydacyjnie 

oraz przeciwstarzeniowo.

SPF 50 PA++++ holiday

Składniki aktywne:

• Hyaluronic acid

• Matcha tea extract

• Venuceane™Sp

• ODWRÓCENIE PROCESU         

STARZENIA SIĘ SKÓRY
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MASKA DO 
TWARZY



no more
            pores

Zawarty kwas salicylowy w połączeniu 

z czarną glinką odblokowuje i zwęża pory, 

usuwa martwe komórki z powierzchni skó-

ry oraz ogranicza nadmierne wydzielanie 

sebum, przez co zapobiega powstawa-

niu wyprysków.

Mask Against Blackheads

Składniki aktywne:

• Black clay

• Salicylic acid 2%

NIESKAZITELNA 

I OCZYSZCZONA 

SKÓRA BEZ 

ZATKANYCH 

PORÓW

Umyj twarz Nałóż maseczkę na twarz
i pozostaw na około 15 minut

Zmyj maskę Ciesz się oczyszczoną 
skórą
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Ultrastabilna forma witaminy C w połączeniu z alfa-

arbutyną stymuluje syntezę kolagenu, redukuje 

przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Jako silny 

oksydant niweluje wolne rodniki, spowalniając 

proces starzenia.

Vitamin C Mask

Składniki aktywne:

• Alpha-Arbutin 2%

• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 5%

LŚNIĄCA SKÓRA 

BEZ PRZEBARWIEŃ

Umyj twarz Nałóż maseczkę na twarz
i pozostaw na około 15 minut

Zmyj maskę lub pozostaw 
do pełnego wchłonięcia

Ciesz się rozświetloną 
skórą
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aqua
       infusion

Oparta na 4 formach kwasu hialuronowego 

o różnych rozmiarach i właściwościach, wnika w skórę, 

zapewniając wielopoziomowe nawilżenie.

Skład wzbogacony o OptimHyal™ i aminokwasy 

pszenicy wygładza zmarszczki, nawilża i sprawia, 

że skóra staję się bardziej elastyczna.

Moisturizing Mask

Składniki aktywne:

• OptimHyal™ 2%

• Hyalomatrix 5%

• Wheat amino acids

WSPOMAGA SKÓRĘ

BEZ PODRAŻNIEŃ

Umyj twarz Nałóż maseczkę na twarz
i pozostaw na około 15 minut

Zmyj maskę lub pozostaw 
do pełnego wchłonięcia

Ciesz się nawilżoną skórą

29



SERUM POD OCZY



bye puffy
   eye

Poprawia stan i kondycję delikatnej skóry w okolicy oczu, 

zapewniając jej świeży oraz młody wygląd.

Zawarty BEAUTIFEYE® przeciwdziała powstawaniu cieni 

i worków pod oczami, unosi opadnięte powieki oraz 

wzmacnia kontur oczu. Składnik aktywny COBIOLIFT 

tworzy na powierzchni skóry biologiczny film, który 

napina, ujędrnia i wygładza jej strukturę. Kompleks 

DERMAXYL™ w połączeniu z kompozycją naturalnych 

olejów dogłębnie odżywia oraz regeneruje cerę, 

stymulując odbudowę bariery hydrolipidowej.

Lifting eye serum

Składniki aktywne:

• Cobiolift 3%

• Dermaxyl™ 3%

• Beautifeye® 3%

ZALECANE DLA
opadających powiek, 
cienkiej i delikatnej 
skóry pod oczami, 
wymagającej odżywienia

NIE ŁĄCZ Z
brak 
przeciwwskazań 

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

31



sharp
    look

Skutecznie niweluje oznaki starzenia się skóry wokół 

oczu. Zawarte połączenie retinolu, bakuchiolu 

i witaminy E redukuje zmarszczki, zmniejsza 

widoczność linii mimicznych oraz poprawia napięcie 

skóry. Dodatkowo ujędrnia i wzmacnia delikatną skórę 

wokół oczu.

Serum wzbogacone o trehalozę utrzymuje prawidłowy 

poziom nawilżenia cery, poprawia jej elastyczność 

i wygładza drobne zmarszczki. Fito-kompleks 

BIOPHYTEX™ przynosi wyciszenie i ukojenie skóry.

Retinol + Bakuchiol

Składniki aktywne:

• Retinol 0,15%

• Bakuchiol 1%

ZALECANE DLA
zmarszczek wokół oczu, 
suchej, opadającej 
i cienkiej skóry

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol i AHA, BHA, PHA

APLIKACJA
wieczorem przed 
aplikacją kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

32



bright
           sight

Pomaga w walce z oznakami zmęczenia i przywraca 

promienne spojrzenie. Zapewnia błyskawiczny efekt 

wygładzenia i rozświetlenia konturu oczu.

Zawarta kofeina wraz z fito-kompleksem BIOPHYTEX™ 

wyrównuje koloryt skóry, redukując cienie pod oczami 

i zapobiegając ich powstawaniu. Skład wzbogacony 

o witaminę C zmniejsza widoczność przebarwień, 

napina i ujędrnia skórę oraz wyrównuje jej koloryt. 

Kompleks DERMAXYL™ w połączeniu z kompozycją 

naturalnych olejów dogłębnie odżywia oraz 

regeneruje cerę. 

Caffeine 2%

Składniki aktywne:

• Caffeine 2%

• Ethyl ascorbic acid 2%

• Dermaxyl™ 3%

ZALECANE DLA
opuchlizny 
pod oczami, worków, 
poszarzałej skóry
i cieni pod oczami

NIE ŁĄCZ Z
brak 
przeciwwskazań 

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ
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PEELING 
KWASOWY DO 

TWARZY



ZALECANE DLA
delikatnej skóry 
z przebarwieniami, skóry 
wymagającej regeneracji

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań
 

APLIKACJA
wieczorem,
następnie zmyć 
i nałożyć krem/olej 
do twarzy

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ

honey
            smooth

Stworzony z myślą o delikatnej i wrażliwej skórze. 

Oparty na bazie naturalnego składnika aktywne-

go APIBREEZE™ zapewnia łagodną odnowę skóry, 

przyspiesza jej regenerację i wyrównuje koloryt. 

Zawarty w nim kwas laktobionowy wraz z glukono-

laktonem działa keratolitycznie, nie powodując po-

drażnień.

Kwasy PHA poprzez stymulację syntezy kolagenu 

i elastyny działają przeciwzmarszczkowo, niwelując 

wolne rodniki i przeciwdziałając starzeniu się skóry. 

Ekstrakt z miodu manuka odżywia, regeneruje i wy-

gładza cerę, pozostawiając ją aksamitnie gładką.

Acid peeling for sensitive skin

Składniki aktywne:

• Gluconolactone

• Lactobionic acid

• Honey

WYMAGANA
OCHRONA
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happy
            pores

Serum normalizujące do cery problematycznej 

z zaskórnikami i rozszerzonymi porami. Kompozyc-

ja kwasu szikimowego, glikolowego i migdałowego 

złuszcza warstwę rogową naskórka, redukuje istnie-

jące niedoskonałości oraz zapobiega ich ponownemu 

powstawaniu. Ułatwia odblokowanie porów, minimal-

izuje przebarwienia potrądzikowe i pobudza skórę do 

odbudowy.

W połączeniu z EVERMAT™ reguluje wydzielanie 

sebum, spłyca drobne zmarszczki oraz oczyszcza 

i zwęża rozszerzone pory, nadając cerze matowy wy-

gląd.

Shikimic acid 5%

Składniki aktywne:

• Shikimic acid 5%

• Mandelic acid 5%

• Glycolic acid 7%

ZALECANE DLA
skóry trądzikowej, 
zaskórników, rozszerzonych 
porów

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol 

APLIKACJA
wieczorem,
następnie zmyć 
i nałożyć krem/olej 
do twarzy

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA

36



   

re – new
     me

Peelingujące serum z 30% stężeniem kwasu 

migdałowego złuszcza warstwę rogową naskórka, 

stymuluje jego odnowę oraz poprawia strukturę. 

Redukuje istniejące niedoskonałości oraz zapobiega 

ich ponownemu powstawaniu. Kwas migdałowy 

oprócz działania keratolitycznego wykazuje silnie 

działanie antybakteryjne.

Dodatkowo reguluje wydzielanie sebum, łagodzi sta-

ny zapalne i rozjaśnia przebarwienia. W połączeniu

z ekstraktem z mleka migdałowego i wodą kokosową 

wygładza skórę, pozostawiając ją promienną i jedwa-

biście gładką.

Mandelic acid 30%

Składniki aktywne:

• Mandelic acid 30%

• Almond milk

• Coconut water

ZALECANE DLA
skóry wymagającej 
regenerację, skóry 
z niedoskonałościami 
i zaczerwienieniami

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol 

APLIKACJA
wieczorem,
następnie zmyć 
i nałożyć krem/olej 
do twarzy

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ

MOŻLIWOŚĆ 
PODRAŻNIEŃ WYMAGANA

OCHRONA
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calm  me
         down

Łagodzi i neutralizuje intensywne działanie kwasów, 

redukując zaczerwienienie i pieczenie skóry. 

Umożliwia bezpieczne wykonanie zabiegu.

Dzięki zawartości soku z aloesu i panthenolu 

doskonale tonizuje oraz łagodzi podrażnienia, 

dodając blasku zmęczonej i poszarzałej cerze. Woda 

różana głęboko oczyszcza, odżywia i regeneruje 

skórę, a woda brzozowa rozjaśnia przebarwienia oraz 

pomaga w walce z opuchlizną. Zawarta trehaloza nie 

tylko nawilża, ale i redukuje wolne rodniki, dzięki 

czemu zapobiega starzeniu się skóry.

Spray acid neutralizer

Składniki aktywne:

• Rose water

• Birch water

38



TONIK DO 
TWARZY



VELVET
              SKIN

Nawilżający tonik do twarzy wzbogacony o mleko 

migdałowe i ekstrakt z owsa doskonale tonizuje, 

przywraca naturalne pH oraz zapewnia ukojenie 

skóry. Redukuje podrażnienia, przywraca równowagę 

cery i poprawia jej elastyczność.

Mleko migdałowe regeneruje przesuszoną skórę, 

pozostawiając ją odżywioną i zrelaksowaną. 

W połączeniu z trehalozą i kwasem hialuronowym nie 

tylko intensywnie nawilża cerę, ale także zmiękcza 

i wyrównuje jej koloryt. Ekstrakt z owsa działa kojąco 

i łagodząco. Dodatkowo sprawia, że skóra staje się 

nawilżona i gładka w dotyku.

Milky face toner

Składniki aktywne:

• Almond milk 3%

• Trehalsoe 3%

• Hyaluronic acid

ZALECANE DLA
skóry suchej i wrażliwej

NIE ŁĄCZ Z
brak przeciwwskazań
 

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju
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no more
            pores

Tonik do twarzy z kwasem salicylowym i kwasem 

szikimowym. Nie tylko oczyszcza i tonizuje, ale także 

pomaga w walce z niedoskonałościami cery. Przy-

wraca naturalne pH skóry.

Kwas salicylowy w połączeniu z kwasem szikimo-

wym złuszcza warstwę rogową naskórka, odbloko-

wuje i zwęża pory oraz ogranicza nadmierne wydzie-

lanie sebum. Zawarty ekstrakt z grejpfruta oczyszcza 

skórę i rozjaśnia przebarwienia. Wyciąg z prawośla-

zu lekarskiego odbudowuje i pobudza skórę do od-

nowy. Ekstrakt z awokado wraz z ekstraktem z zielo-

nej herbaty łagodzą i regenerują podrażnioną cerę.

Purifying face toner

Składniki aktywne:

• Salicylic acid 1%

• Shikimic acid

ZALECANE DLA
skóry trądzikowej 
z niedoskonałościami

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju
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Skutecznie tonizuje i rozjaśnia cerę oraz dodaje jej 

blasku. Przywraca skórze zdrowy i promienny wygląd, 

nadając jej naturalny efekt glow.

Ultrastabilna forma witaminy C w połączeniu z kwasami 

AHA delikatnie złuszcza, przyspiesza regenerację, 

wspomaga redukcję przebarwień i wyrównuje koloryt 

skóry. Ekstrakt z banana wraz z wyciągami z liczi i malin 

doskonale nawilża, zmiękcza oraz wygładza cerę. 

Dodatkowo ekstrakt z żeń-szenia dotlenia i odżywia 

komórki skóry.

Składniki aktywne:

• Vitamin C – Ethyl Ascorbic Acid 2%

• AHA acids

Brightening  face toner

ZALECANE DLA
skóry problematycznej 
z przebarwieniami 
i pierwszymi oznakami 
starzenia

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol 

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju
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adios        acne

Przywraca naturalne pH skóry, odświeża i działa 

ochronnie. Zawarty kwas glikolowy łagodnie złusz-

cza, normalizuje poziom wydzielania sebum oraz od-

blokowuje i zwęża pory.

Wraz z niacynamidem przyspiesza regenerację pro-

blematycznej cery. Połączenie ekstraktów z prawo-

ślazu, zielonej herbaty, żeń-szenia i owsa łagodzi po-

drażnienia, odżywia i dotlenia skórę oraz pobudza ją 

do odbudowy. 

Anti-acne face toner

Składniki aktywne:

• Glycolic acid 5%

• Niacinamide 3%

ZALECANE DLA
skóry trądzikowej 
z rozszerzonymi porami

NIE ŁĄCZ Z
produktami zawierającymi 
retinol 

APLIKACJA
rano i/lub wieczo-
rem przed aplikacją 
kremu/oleju
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Łączenie kwasów

Nie łączyć produktów podczas jednej aplikacji

Jak łączyć produkty Next Level?





Zestawy

ROZŚWIETLAJĄCY:

• Vitamin C 15%

• Vitamin C mask

• Brightening face toner

PRZECIWTRĄDZIKOWY:

• Glycolic acid 10%

• Anti-acne face toner

OCZYSZCZAJĄCY:

• Sallicylic acid 2%

• Mask against blackheads

• Purifying face toner
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 +48 33 821 92 15 

hurt@nacomi.pl 

Nacomi Next Level Poland

Nacomi_next_level_pl

43-365 Wilkowice, ul. Ziołowa 29, Poland


