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Staramy się zaspokoić zróżnicowane 
potrzeby oraz gusta naszych klientów, 
zależy nam również aby nasze produkty 
nie były nudne i nijakie, dlatego uroz-
maicamy je odrobiną koloru i perfum. 
Nasze kosmetyki mają przyjemną kon-
systencję oraz uwodzicielskie zapachy, 
a ich pastelowe kolory oraz kobiecy 
design odpowiadają najnowszym tren-
dom i są niezwykle miłe dla oka.

Oferujemy naturalne produkty dla we-
gan, wegetarian oraz osób z wrażliwą 
skórą podatną na alergie. Nasza oferta 
obejmuje obłędne kosmetyki naturalne 
dla kobiet oraz osobne linie kosmety-
ków dla mężczyzn, kobiet  w ciąży oraz 
dla dzieci, które można stosować już od 
pierwszego dnia życia. 

Kosmetyki naturalne Nacomi nie  zawierają SLS/
SLES, parabenów, olei mineralnych, szkodliwych 
konserwantów czy barwników. Przedłużamy ich 
termin ważności za pomocą witaminy E lub kon-
serwantu z certyfikatem EcoCert, dopuszczonego 
do stosowania w kosmetykach naturalnych.

Aby dowiedzieć się więcej 
o naszych produktach odwiedź 
naszą stronę internetową:

www.nacomi.pl

O nas
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100% czyste oleje roślinne są wyjąt-
kowymi naturalnymi kosmetykami do 
stosowania w pielęgnacji włosów, ciała 
i twarzy. Dostarczamy je w butelkach 
z ciemnego szkła z pipetkami aby chro-
nić je przed promieniami UV i ułatwić 
ich aplikację.

Czyste oleje roślinne o unikalnym aroma-
cie i kolorze, bogate we wszystkie skład-
niki odżywcze skrywane w nasionach 
i owocach, z których są tłoczone. Ofe-
rujemy aż 9 cennych zimnotłoczonych 
olejów, zapewniających kompleksową 
pielęgnację skóry i włosów.

Oleje
nierafinowane

Pielęgnacyjne
oleje

OLEJ ARGANOWY
OLEJ INCA INCHI
OLEJ JOJOBA
OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY
OLEJ Z NASION KONOPII
OLEJ ROKITNIKOWY
OLEJ MARULA
OLEJ TAMANU
OLEJ Z NASION CZARNUSZKI
OLEJ Z PESTEK CZARNEJ PORZECZKI
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Oleje rafinowane są bezbarwne i nie 
posiadają zapachu, co czyni je doskona-
łymi olejami pielęgnacyjnymi dla osób, 
które cenią naturalne składniki, jednak 
nie tolerują ziołowych zapachów. Dodaj  
do nich  kilka  kropli olejku  eterycznego, 
a nadasz im wybrany przez siebie zapach.

Podczas procesu rafinacji, olej jest pod-
dawany filtracji i podgrzewany, co ma na 
celu oczyszczenie go z wszelkich cząste-
czek. Traci wówczas swój naturalny ko-
lor, zapach oraz potencjalne alergeny, co 
sprawia, że to doskonały wybór dla osób 
o wrażliwej skórze skłonnej do alergii.

OLEJ AVOCADO
OLEJ MACADAMIA
OLEJ Z NASION BAWEŁNY
OLEJ Z PESTEK WINOGRON
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW

Oleje
rafinowane
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Nasze oleje do masażu to mieszanka czy-
stych olejków naturalnych i ekstraktów
z roślin lub owoców. Każdy z nich zawiera 
jeden olej zimnotłoczony, który czyni je 
wyjątkowymi produktami szczególnie ko-

rzystnymi dla skóry.

Ze względu na ich lekką konsystencję, 
olejki błyskawicznie nawilżają skórę i są 
doskonałe do zastosowania w trakcie 
masażu. Każdy z nich oferuje nieco inne 
korzyści, podczas gdy ich słodkie aromaty 

pomagają odpocząć i zrelaksować się.

Olejek
do masażu

MANGO
MACARONS

BLUEBERRY
CHEESECAKE

DELICIOUS
CHOCOLATE

COOKIE

SWEET 
RASPBERRY
CUPCAKE
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Czyste masło shea wnika 
w głąb skóry, odżywia ją, na-
wilża i wygładza. Chroni skórę 
przed uszkodzeniami spowodo-
wanymi promieniowaniem UV 
i przedwczesnym starzeniem 
się skóry. Masło shea stanowi 
doskonałą bazę dla kosmety-
ków domowej roboty.

Czyste masło kakaowe wytła-
czane z ziaren kakaowca za-
wiera witaminę E oraz inne 
naturalne przeciwutleniacze za-
pobiegające przedwczesnemu 
starzeniu się skóry. Masło głę-
boko nawilża skórę i pomaga jej 
się zregenerować po ekspozycji 
na słońce.

100% masło kakaowe100% masło shea

Czyste
masła



Rytuał 
Hammam

TRADYCYJNA
RĘKAWICA
KESSA

OLEJ
ARGANOWY

GLINKA
GHASSOUL  

SAVON NOIR – 
CZARNE MYDŁO

To tradycyjny marokański rytuał oczyszczenia, 
nawilżenia oraz ukojenia ciała. 

Składa się z trzech etapów:
Najpierw dogłębnie oczyszczamy ciało Czar-
nym Mydłem Savon Noir, wytłoczonym z oliwek  
i oliwy. Tradycyjna rękawica Kessa zapewni Two-
jej skórze dodatkowe wygładzenie.

Następnie łączymy Glinkę Ghassoul z wodą, 
aby stworzyć maskę, którą nakładamy na ciało 
i czekamy do jej wyschnięcia. Maska jeszcze 
głębiej oczyści skórę dzięki silnym właściwo-
ściom detoksykującym.

Ostatni etap to nawilżenie skóry olejem arga-
nowym, który uważany jest za eliksir młodo-
ści. Olej arganowy nawilży, zregeneruje i ukoi 
ciało po tak mocnym oczyszczeniu.

Przeprowadzenie rytuału Hammam jest dość 
czasochłonne, ale dla efektów warto po-
święcić czas. W zamian za to Twoja skóra na 
pewno odwdzięczy się zdrowym i promien-
nym wyglądem, pozostając gładka  i nawilżona 
przez długi czas.

8



9

Czarne
mydło

Nacomi prezentuje nowość! Czarne 
mydło z dodatkiem aloesu, wody ró-
żanej lub oliwy z oliwek o subtelnym 

zapachu i zachwycającej barwie! 

Savon Noir Gold wzbogaciliśmy 
o najlepszą oliwę z oliwek extra 
virgin. Zawarte w niej witaminy po-
prawią kondycję Twojej skóry, spra-
wiając, że będzie bardziej promienna 

i gładka.

Savon Noir Rose to idealny produkt 
dla skóry naczynkowej dzięki dodat-
kowi wody różanej, która regeneruje 
naskórek i redukuje przebarwienia.

Savon Noir Aloe z bogatym w wiele 
witamin i minerałów sokiem z aloesu, 
pozwoli na bezpieczne oczyszczenie 

cery trądzikowej.
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Nasza oferta obejmuje dwa płyny mice-
larne na bazie soku z aloesu z dodatkiem 
d-panthenolu - łagodzący Płyn Micelarny
z najlepszej jakości drobnocząsteczkowym
kwasem hialuronowym oraz zwężający 
pory Płyn Micelarny z ekstraktem z drzewa 
Enantia Chlorantha i cytryny.

Produkty do
demakijażu

Dwufazowy płyn do demakijażu  z kwasem 
hialuronowym, zimnotłoczonym olejem 
arganowym i rokitnikowym oraz Olejek do 
demakijażu stanowiący połączenie aż 8 ole-
jów naturalnych, w tym 4 zimnotłoczonych.

PŁYNY MICELARNY DO DEMAKIJAŻU – ŁAGODZĄCY I ZWĘŻAJĄCY PORY

PŁYN DWUFAZOWY DO DEMAKIJAŻU

OLEJE DO DEMAKIJAŻU METODĄ OCM

BAMBUSOWA ŚCIERECZKA DO DEMAKIJAŻU
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Podaruj swojej cerze dogłębne 
oczyszczenie za pomocą niezwykłej 
pianki botanicznej. Rewelacyjna 
wegańska kompozycja trzech eks-
traktów o oczyszczająco-myjących 
właściwościach uczyni Twoją cerę 
jeszcze piękniejszą każdego dnia!

Naturalna, delikatnie myjąca pianka 
do twarzy odblokowuje pory, oczysz-
cza cerę  z zanieczyszczeń powstałych 
ciągu dnia, przeciwdziała stanom za-
palnym oraz wspomaga przenikanie 
substancji aktywnych w głąb skóry.

Pianka 
botaniczna
do twarzy



Pianka Avocado z ekstraktem 
z avocado wzmacnia barierę 
lipidową i zapewnia ochronę 
przed szkodliwymi wpływem 
czynników zewnętrznych. Łago-
dzi stany zapalne oraz podraż-
nienia skóry. Bogaty w witaminy: 
A, B, E, H, K, PP, F, nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NNKT) oraz 
aminokwasy przenika do głębo-
kich warstw skóry i intensywnie 
ją odżywia. Tworzy na skórze 
ochronny film, zapobiegający 
utracie wilgoci.

Pianka 
do mycia
twarzy

Pianka Borówka – ekstrakt 
z czarnej borówki wygładza, rozja-

śnia i ujędrnia suchą oraz zwiotczałą 
cerę. Zawarty w ekstrakcie kompleks 

witamin z grupy B zapobiega zmianom trą-
dzikowym i łojotokowym. Wyciąg z owoców 

kolibła egipskiego bogaty w substancje aktywne, 
w tym białka, lipidy, flawonoidów czy kwasy orga-

niczne, zmiękcza i wspomaga odbudowę skóry. 
Pianka Marshmallow – ekstrakt z prawoślazu lekarskiego 

działa jak kojący opatrunek na podrażnioną, wysuszoną i nad-
wrażliwą skórę. Sprawi, że stanie się gładka, nawilżona i widocznie 

ujędrniona. Wspomaga zachowanie prawidłowego poziomu kwasu 
hialuronowego w skórze, dzięki czemu zapobiega powstawaniu zmarsz-

czek, co więcej przeciwdziała tzw. „kurzym łapkom” pod oczami.

12
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Przedstawiamy nowy i zaskakujący produkt oczyszczający przezna-
czony do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Głęboko oczyszczona 
skóra bez podrażnień. Dodatkowo innowacyjna formuła pudru, 
który zmienia się pod wpływem wody w kremowy, delikatny żel.

Pyłek jest w 100% wegański i nie zawiera wody ani konserwantów. 
Zawiera za to łagodne substancje myjące oraz olejek ze słodkich 
migdałów. Oferujemy Pyłek w 3 zupełnie innych odsłonach:
Detoksykujący z węglem aktywnym, Rozświetlający z białą glinką 
 i ekstraktem z żurawiny, oraz Przeciwtrądzikowy z zieloną glinką 
 i ekstraktem z liści oliwnych.

M
agic Dust

—
 pyłek oczyszczający
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Hydrolaty to najbardziej naturalna 
alternatywa dla toników. Mogą być 
stosowane po zmyciu makijażu, jako 
odświeżający płyn do przemywania 
twarzy w trakcie porannej toalety 
lub spray nawilżający do stosowania 
na maseczkę z glinką. Ich prosty skład 
gwarantuje najbardziej delikatną pie-
lęgnację skóry twarzy.

Nasz Hydrolat Różany to niezwykle 
odżywcza 100% woda różana – bez 
jakichkolwiek dodatków — idealna 
do cery suchej, dojrzałej i naczynio-
wej. Hydrolat Aloesowy to naturalny 
sok  z aloesu o wyjątkowych właści-
wościach nawilżających i kojących, 
zalecany do stosowania przez osoby 
 z cerą tłustą i trądzikową.

Hydrolat
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Produkty do demakijażu zawierają środki my-
jące, których działanie należy zneutralizować. 
Czym? Tonikiem lub Hydrolatem. Toniki Nacomi 
stworzone na bazie wody i soku z aloesu, nie 
zawierają alkoholu, są więc łagodne dla skóry 
i doskonale usuwają pozostałości kosmetyków 
do demakijażu przywracając skórze naturalne 
pH. Nasze toniki to prawdziwe bomby składni-
ków aktywnych. 

Tonik do twarzy

Rozjaśniająco-Złuszczający Tonik Glow zawiera 
aż 7% owocowych kwasów AHA, proteiny drożdży, 
biotynę, allantoinę, niacynamidy oraz roślinny 
odpowiednik śluzu ślimaka pozyskiwany z czerwo-
nego żaeń-szenia. Do cery suchej i naczynkowej 
polecamy Tonik Nawilżająco-Łagodzący z kwa-
sem hialuronowym, panthenolem i kompleksem 
3 ekstraktów roślinnych w tym niezwykle cenny 
ekstrakt z wąkroty azjatyckiej.
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W upalne letnie dni nasza skóra też potrze-
buje orzeźwienia. Pachnąca mgiełka z dużą 
dawką soku z aloesu, roślinną gliceryną, 
hialuronianem sodu i glikozaminoglikanami 
cudownie odświeża ciało i odpręża umysł, 
jednocześnie delikatnie nawilża skórę 
nie pozostawiając na niej tłustego filmu. 
Mgiełki Nacomi nie zwierają alkoholu.
 

Mgiełka
do twarzy

i ciała

Oferujemy cały wachlarz sma-
kowitych zapachów: słodka 
borówka, orzeźwiający arbuz, 
egzotyczna papaja, energe-
tyczna pomarańcza,  oraz  so-
czysta brzoskwinia, dających 
prawdziwy zastrzyk energii  
w upalne dni (i nie tylko).
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Nie daj się zwieść tym 4 słodziutkim pudełecz-
kom!  W środku każdego z nich kryje się nie-
samowity peeling złuszczający na bazie cukru 
trzcinowego zanurzonego w niespotykanym 
połączeniu konsystencji – żelu i musu w jed-
nym. Charakteryzują się rozkosznie słodkimi 
zapachami, a ich cudowne składniki pozosta-
wiają skórę jedwabiście gładką. W kontakcie 
z wodą, peeling niespodziewanie zmienia kon-
systencję na kremową, co czyni jego spłuka-
nie wyjątkowo łatwym.

Każdy z nich kryje w swoim wnętrzu inne dobroczynne 
składniki, inny apetyczny zapach i ma do wykonania inne 
zadanie – oczyszczający o zapachu soczystego arbuza i od-
świeżający o odprężającej woni pomarańczy zawierają olej 
jojoba, olej ze słodkich migdałów i nasiona maku, odżywczy  
o zapachu czekolady zawiera olej z awokado, masło kaka-
owe i najprawdziwsze kakao, a nawilżający  o woni pina co-
lady to połączenie oleju kokosowego, wiórków kokosowych 
oraz piasku wprost z egzotycznej wyspy Bora-Bora. Mmm!

Cukrowy peeling
do twarzy i ust
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Naturalne peelingi do twarzy Nacomi dogłębnie 
oczyszczają skórę i skutecznie usuwają martwy 
naskórek dzięki zawartości korundu, drobnoczą-
steczkowego minerału, który pomaga uzyskać efekt 
zabiegu mikrodermabrazji w domowym zaciszu.

Oferujemy 4 kremowe peelingi do twarzy o zróżni-
cowanych składach odpowiednich dla różnych ro-
dzajów cery. Każdy z nich zawiera co najmniej jeden 
olej zimnotłoczony oraz ekstrakt roślinny  i sprawia, 
że skóra staje się gładka i nawilżona.

Peeling do twarzy

PRZECIWZMARSZCZKOWY

PRZECIWTRĄDZIKOWY

NAWILŻAJĄCY

WYGŁADZAJĄCY
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Masełko
do ust

Masełka do ust Nacomi dostępne w 3 smakowitych 
aromatach: pomarańcza, granat i panna cotta to naj-
pyszniejsze i najsłodsze balsamy do ust, a tak bogata 
kompozycja naturalnych składników oferuje doskonałą 
ochronę i pielęgnację ust – niezależnie od pogody.

Naturalne masełka do ust 
stworzone na bazie głęboko 
nawilżających i regeneru-
jących maseł: kakaowego i 
shea, które połączyliśmy dla 
dodatkowych korzyści z ole-
jem z pestek winogron, zim-
notłoczonym olejem jojoba 
oraz woskiem pszczelim i na 
koniec posłodziliśmy praw-
dziwym miodem.



Maska Miodowa 
Rozświetlająco-nawilżająca
to solidny zastrzyk energii i rozświetle-
nia dzięki zawartym w niej owocowym 
ekstraktom i witaminie C.

Maska Różana
Łagodząco-uspokajająca
stworzona na bazie wody różanej 
 i soku z aloesu z dodatkiem protein 
czerwonego żeń-szenia oraz ekstrak-
tem z Wąkroty Azjatyckiej doskonale 
nawilża, koi, regeneruje skórę, jedno-
cześnie wzmacnia naczynka i pobudza 
mikrokrążenie przynosząc ulgę suchej 
i naczynkowej cerze.

maska
do twarzy

20



Wyjątkowa propozycja dla
miłośników glinek kosmetycznych.

Maska Różowa
Oczyszczająco-ściągająca
dogłębnie oczyszcza pory i wyraźnie 
zmniejsza ich widoczność dzięki za-
wartości różowej glinki i ściągającego 
ekstraktu z selera i nasion lnu. Olej 
z dzikiej róży i ekstrakt z grejpfruta 
wyrównuje koloryt cery przywracając 
jej naturalne piękno.

Maska Niebieska
Przeciwzmarszczkowo-dotleniająca,
oparta na niebieskiej glince połączo-
nej z cennymi olejami marula i inca 
inchi oraz ekstraktem z żeń-szenia, 
silnie dotlenia i oczyszcza cerę jed-
nocześnie zmniejszając widoczność 
drobnych zmarszczek i bruzd. 

Maska Biało-Czarna
Detoksykująca
to maska z mikrokapsułkami z ak-
tywnym węglem, która skutecznie 
niweluje wszelkie niedoskonałości, 
dogłębnie oczyszcza i ściąga pory. 
Maska w trakcie aplikacji zmienia 
barwę z białej na czarną.

Maska
do twarzy

z glinką

21
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Maska enzymatyczna z papainą
Zawarta w masce kompozycja 
kwasów AHA, wyciągów z maku 
i klonu srebrzystego oraz papa-
iny usuwa zrogowaciały martwy 
naskórek. Skład wzbogacony
o ekstrakt z korzenia myszopłocha 
kolczastego, escynę oraz witaminę 
E pobudza mikrokrążenie, przy-
wraca elastyczność oraz właściwe 
napięcie naczyń krwionośnych. 
Glikoproteiny z  czer wonego 
żeń-szenia, wraz z miedzią i wy-
ciągiem z kwiatów nagietka inten-
sywnie regenerują skórę.



Maska algowa
23

5 maseczek algowych typu peel off w formie 
proszku bogatego w naturalne składniki takie jak 
ekstrakt  z borówek czy rumianku, olejek z drzewa 
herbacianego, żurawiny czy oliwa z oliwek. Każda 
jest inna. Każda rozwiązuje inne problemy skórne.

Proszek należy zmieszać z płynem. Polecamy za-
stosowanie Aktywatora do glinek i masek algo-
wych Nacomi, który zawiera D-panthenol, ekstrakt 
z aloesu oraz drobnocząsteczkowy kwas hialuro-
nowy i pomaga wniknąć składnikom maseczki 
w głąb skóry. 

MASKA ŁAGODZĄCA

MASKA NAWILŻAJĄCA

MASKA PRZECIWSTARZENIOWA

MASKA PRZECIWTRĄDZIKOWA

MASKA ROZJAŚNIAJĄCA
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Nawilżający koktajl do twarzy 
3w1  z tłoczonym na zimno olejem 
inca inchi, natywnym kolagenem 
morskim i kwasem hialuronowym 
natychmiast nawilżają skórę wni-
kając w jej najgłębsze warstwy. 
Maska chroni włókna kolagenowe 
zapobiegając przedwczesnemu 
starzeniu się skóry i powstawaniu 
pierwszych zmarszczek.

Nasze koktajle do twarzy 3w1 –  liftingujący 
i nawilżający są maskami bez konieczności 
spłukiwania – mogą być stosowane jako ma-
ska, intensywne serum oraz maskę pod oczy. 

Kremowa maska do twarzy
– bez spłukiwania

Liftingujący koktajl do twarzy 
3w1  z tłoczonym na zimno olejem 
arganowym, ekstraktem z nasion 
komosy ryżowej oraz peptydami bio-
mimetycznymi gwarantują natych-
miastowy efekt liftingu, widocznie 
redukując zmarszczki wokół oczu.
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Nasza luksusowa kremowa ma-
ska wzbogacona o cenne składniki 
naturalne szybko i skutecznie roz-
prawi się z podstawowymi proble-
mami skórnymi. To produkt bardzo 
wydajny i gotowy do aplikacji, co 
czyni pielęgnację szybką i wygodną. 
Maskę należy obficie spłukać wodą 
po 15–20 min.

Nasza oczyszczająca maska Ex-
press Skin  Cleansing Face Mask  
to połączenie składników głęboko 
oczyszczających oraz regulujących 
wydzielanie sebum, takich jak zie-
lona glinka, olej jojoba, ekstraktu 
z pokrzywy i grzybów. 

Kremowa maska do twarzy
  – do spłukiwania

Jej redukująca zaczerwienienia siostra Redness Reducing Face 
Mask ma w swoim składzie czerwoną glinkę, olejek  z dzikiej róży 
oraz kompleks 5 ekstraktów roślinnych, które wzmacniają na-
czynka krwionośne zapobiegając ich pękaniu i redukują widocz-
ność już istniejących pajączków.
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Nasz asortyment obejmuje czyste, 
sproszkowane glinki kosmetyczne, 
które doskonale oczyszczają skórę 
twarzy i ciała, absorbując nadmiar 
sebum wraz z zanieczyszczeniami, 
toksynami i bakteriami obecnymi 
na jej powierzchni, pozostawiając 
ją czystą i świeżą.

Oferujemy łagodzącą Białą Glinkę
do cery wrażliwej, oczyszczającą 
Glinkę Zieloną do cery trądzikowej, 
tłustej i mieszanej, Glinkę Czer-
woną idealną dla cery naczyniowej 
oraz nasze nowe odkrycie, Glinkę 
Czarną z dodatkiem aktywnego 
węgla, o silnych właściwościach 
detoksykujących, idealną dla cery 
poszarzałej i problematycznej. Aby 
uzyskać najlepsze efekty, należy 
zmieszać je z olejami roślinnymi 
lub Aktywatorem.

Glinka
kosmetyczna



27Wegańskie serum
do twarzy

Skoncentrowana pielęgnacja na noc zamknięta w bute-
leczce z pipetą. Olejowe Serum Odżywczo-Nawilżające – 
Beauty Serum – to idealnie dobrana kompozycja 7 olejków 
kwiatowych  z dodatkiem witaminy E. Serum jest świetną 
bazą do wykonania relaksującego masażu twarzy, a po prze-
budzeniu pozostawia skórę wypoczętą i zrewitalizowaną.
Bezolejowe sera Glow i Youth o przyjemnie kojącej żelowej 
konsystencji to zastrzyk składników aktywnych do stoso-
wania przed aplikacją kremu na noc. Serum Youth oferuje 
naturalną kurację lift ingującą dzięki naturalnemu reti no-
lowi zawartemu w ekstrakcie z zielono-niebieskich alg, 
a Serum Glow z owocowymi kwasami AHA, wi-
taminą C i proteinami czerwonego żeń-szenia, 
działa rozjaśniająco i złuszczająco.
Serum kokosowe–nawadniające
 – serum zawiera aż 10% wody koko-
sowej oraz kompleks nawilżających składni-
ków Vegesome Moist 24™ zapewniający skórze 
nawilżenie odczuwalne przez wiele godzin. Wyciąg 
z korzenia imperaty cylindrycznej w połączeniu z hy-
drolizowanym wyciągiem z drożdży odpowiada za utrzy-
manie wody w naskórku. 
Serum przeciwtrądzikowe – połączenie składników 
przyspieszających gojenie skóry oraz regulujących wy-
dzielanie sebum (głównie witamin z grupy B) z wy-
ciągiem z tymianku, który działa przeciwbakteryjne
i przeciwzapalnie. Zawarty w serum ekstrakt z bzu działa 
ściągająco, dzięki czemu zmniejsza widoczność porów. 
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Lekki krem-żel nawilżający to po-
łączenie delikatnego kremu na ba-
zie oleju ze słodkich migdałów oraz 
unikalnego serum żelowego. Krem 
wchłania się błyskawicznie nie po-
zostawiając tłustego filmu na skórze.

Krem-Żel Hialuronowy z eko-
logicznym ekstraktem z miodu, 
natywnym kolagenem i hydrolizo-
waną elastyną ma silne właściwo-

ści ujędrniająco-odmładzające.

Łagodzący Krem-Żel z sokiem z alo-
esu działa jak łagodzący kompres, 
który koi  i głęboko nawilża skórę. 
Krem-Żel Kolagenowy jest jak za-
strzyk kolagenu i ma najsilniejsze 

działanie przeciwzmarszczkowe.

Krem–żel
do twarzy
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Jeden z najnowszych trendów 
w kosmetyce – żelowe serum od 
Nacomi z ultra-lekką, bezolejową 
formułą dostępne  w 3 wersjach: 
łagodzące serum aloesowe, nawil-
żające serum z kwasem hialurono-
wym oraz przeciwzmarszczkowe 
serum kolagenowe. Sera idealnie 
nadają się pod krem na dzień i na 
noc oraz jako intensywna maseczka.

Łagodzące Serum-Żelowe z so-
kiem i ekstraktem z aloesu to do-
skonały wybór dla osób z cerą 
wrażliwą, podatną na alergie. Se-
rum-Żelowe z drobnocząstecz-
kowym kwasem hialuronowym, 
natywnym kolagenem oraz hydro-
lizowaną elastyną głęboko nawilża 
skórę wyraźnie poprawiając jej 
elastyczność i sprężystość. 

Serum-Żelowe z kolagenem to 
solidna porcja kolagenu, który wi-
docznie zwalcza oznaki starzenia 
się skóry zapewniając jej doskonałą 
kurację przeciwzmarszczkową.

Żelowe serum do twarzy
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Nawilżanie skóry jest podstawą jej 
młodego wyglądu, dlatego stworzy-
liśmy linię naturalnych kremów na-
wilżających  i przeciwstarzeniowych 
na dzień i na noc, dostosowanych do 
zmieniających się potrzeb skóry kobiet  
w wieku 20, 30, 40 i 50 lat.

Krem do twarzy

Nasz krem pod oczy oraz kremy do 
twarzy to kompozycje zimnotłoczo-
nych  i rafinowanych olejów natural-
nych, masła shea oraz składników 
aktywnych takich jak wysokiej jakości 
kwas hialuronowy, biomimetyczne 
peptydy oraz komórki macierzyste.



Każda z nas popełnia błędy w pie-
lęgnacji skóry – przyznajmy to. Na-
comi stworzyło unikalne serum, 
Beauty Shot w 4 odsłonach, które 
pomaga zatrzymać czas, naprawić 
te błędy  i usunąć ich skutki.

Każdy Beauty Shot łączy działa-
nie specjalnie skomponowanych 
16-17 składników aktywnych, 
w tym Genu Długowieczności 
(w różnych stężeniach) tak aby 
odpowiedzieć na potrzeby skóry 
kobiet w wieku 20+ (2.0), kobiet 
w średnim wieku (3.0 i 4.0) oraz ko-
biet dojrzałych (5.0). Każdy z tych 
składników aktywnych w maksy-
malnym stężeniu! 

Beauty Shot ma formę aksamit-
nego kremu o niezwykle przyjem-
nej teksturze. Sama decydujesz jak 
chcesz go użyć: jako krem na dzień/
na noc, intensywne serum, maskę 
lub krem pod oczy.

Beauty Shot
31



32

Kremowy suflet
do twarzy Seria sufletów od Nacomi czerpie wszystko co 

najlepsze z natury. Przeciwtrądzikowy suflet, 
oparty na bazie ekstraktów i ziół, łagodzi po-
drażnienia, oczyszcza i wspomaga regenerację 
skóry. Rozświetlający suflet to prawdziwy za-
strzyk energii dla twojej cery. Dzięki zawartym 
egzotycznym składnikom dogłębnie nawilży 
i odżywi skórę. Przeciwzmarszczkowy suflet, 
bogaty w kompleks składników z głębin mor-
skich, redukuje zmarszczki i zapobiega powsta-
niu nowych. Natomiast wygładzający suflet, 
stworzony na bazie oleju macadamia, oleju ze 
słodkich migdałów i ekstraktów, wspomaga na-
turalną regenerację, wygładza i ujędrnia skórę. 

Niezależnie od tego, który su-
flet wybierzesz, Twoja skóra 
odwdzięczy Ci się zdrowym 
i promiennym wyglądem!



Nasze wygładzające i nawilżające peelingi 
cukrowe wykonane są z cukru zanurzo-
nego  w maśle shea i oleju kokosowym, 
które uzupełniliśmy dodatkowo olejem 
migdałowym, olejem macadamia lub ole-
jem arganowym oraz mielonymi ziarnami 
kawy, nasionami malin lub truskawek.

Każdy peeling zawiera witaminę E jako 
naturalny środek konserwujący, każdy 
ma inny aromat, który utrzymuje się na 
skórze przez długi czas. Każdy zostawia 
skórę głęboko nawilżoną, oszczędzając 
czas, energię  i pieniądze.

Peeling
cukrowy

LIGHT
COCONUT

CAKE

STRAWBERRY
-GUAVA

PUDDING

REFRESHING
ICED COFFEE

SWEET
HONEY

WAFERS

FRESHLY
BAKED

PAPAYA PIE

SUNNY ORANGE
SORBET
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Nasze peelingi kawowe są zupełnie 
inne. Mają sypką formę, dlatego za-
pakowaliśmy je w wygodne saszetki, 
a ich bazą są mielone ziarna kawy 
Robusty. Peelingi kawowe stały się 
najbardziej pożądanymi kosmety-
kami antycellulitowymi wśród kobiet  
w każdym wieku. 

Każdy peeling to mieszanka mielo-
nych ziaren kawy Robusty, cukru 
trzcinowego i soli z Morza Mar-
twego, które nasączyliśmy olejem 
kokosowym i olejem ze słodkich 
migdałów. Peeling dostępny jest
w 4 zapachach z dodatkowymi skład-
nikami nawilżającymi  i złuszczającymi.

Peeling
kawowy

COOKIE COCONUTCLASSIC STRAWBERRY
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4 unikalne masła do ciała stworzone na bazie tylko 4 skład-
ników. 86% każdego z nich to czyste masło shea, które 
połączyliśmy  z jednym z naszych olejów, witaminą E, która 
przedłuża ich termin ważności oraz odrobiną perfum. 

Oferujemy nasze masła w czterech pięknych 
aromatach, każdy z nich jest inny w celu za-
spokojenia gustu tych, którzy lubią świeże 
 i słodkie zapachy, a także tych, którzy prefe-
rują silniejsze zapachy z nutą przypraw.

M
asło do ciała

FLUFFY

VANILLA

CREME BRULEE

SUNNY

ORANGE

SORBET

REFRESHING

GREEN TEA

SUMMER 

IN GRECE
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Nasze lekkie i cudownie kre-
mowe masła do ciała na ba-
zie naturalnych składników 
pielęgnacyjnych wnikają 
w skórę, nawilżając i odżywia-
jąc jej głębsze warstwy  i nie 
pozostawiają na powierzchni 
skóry tłustego filmu. 

Lekkie i aromatyczne masła 
do ciała Nacomi to najde-
likatniejsze balsamy pielę-
gnacyjne. Znajdziesz w nich 
naturalne składniki takie jak: 
masło shea, masło kakaowe, 
olej ze słodkich migdałów, 
olej makadamia, olej awo-
kado oraz zimnotłoczony 
olej arganowy.

Lekkie
masło 

do ciała
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Poszukujesz balsamu, który ochroni Cię 
przed zanieczyszczeniami środowiska? 
Trzy niesamowicie lekkie jogurty do ciała 
 o kremowej, szybko wchłaniającej się kon-
systencji wspomogą codzienną pielęgna-
cję ciała podczas zabieganych dni.

Rozkoszne jogurty o zniewalających za-
pachach kuszącej brzoskwini, słonego 
karmelu czy słodkiej borówki wprawią 
Cię w doskonały nastrój, a ich odżywcze 
właściwości zadbają o Twoją skórę przy-
wracając jej naturalne pH i odpowiednie 
nawilżenie. Palce lizać!

Jogurt
do ciała



SWEET

RASPBERRY

CUPCAKE

MANGO

MACARONS

COCONUT

-BANANA 

SHAKE

BLUEBERRY

CHEESECAKE

DELICIOUS 

CHOCOLATE

COOKIE
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Pięć puszystych musów do 
ciała na bazie ubitego masła 
shea i dwóch olejów roślin-
nych, jednego rafi nowanego, 
a drugiego tłoczonego na 
zimno, co jest rzadkością, 
ponieważ oleje na zimno 
nie są często spotykane 
w kosmetykach nawilżają-
cych, z dodatkiem wybra-
nych ekstraktów roślinnych. 

Musy nie zawierają konser-
wantów, przedłużamy ich 
termin ważności witaminą 
E. Cudownie puszyste musy 
od Nacomi łatwo się wchła-
niają oraz głęboko nawilżają 
 i odżywiają skórę. Musy dają 
uczucie gładkości i nadają 
skórze słodkie zapachy.

Mus
do ciała



Świece do masażu na bazie masła shea to linia 
prostych, ale wyjątkowo unikalnych produktów 
do pielęgnacji skóry, które są kosmetykami na-
wilżającymi i zapachowymi świecami w jednym. 
Świece składają się z 4 składników: masła shea, 
oleju kokosowego, witaminy E i odrobiny perfum.

Nasze świece do masażu umożliwiają stworze-
nie atmosfery spa w łazience. Ich temperatura 
topnienia jest niska, więc po roztopieniu świecy 
można nakładać ciekły balsam do ciała na skórę 
bez ryzyka oparzenia.

Świeca do masażu
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Olej kokosowy jest najbardziej uniwersalnym 
z olei, świetnie nadaje się do pielęgnacji włosów 
i skóry. Zimnotłoczony olej kokosowy zostawia 
egzotyczny zapach kokosa na skórze, a bezzapa-
chowy rafinowany jest idealny dla tych, którzy 
nie przepadają za tym aromatem.

Uniwersalny krem na bazie oleju kokosowego 
szybko się wchłania. Jest to doskonały produkt 
dla tych, którzy nie lubią używać olejów jako ko-
smetyków nawilżających. I wreszcie kokosowy 
peeling do ciała, który zawiera cukier, olej koko-
sowy, olej ze słodkich migdałów i wiórki kokosowe.

Odkryj moc oleju kokosowego
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Mus do ciała
– słodki arbuz

Niech Twoja codzienna pielęgnacja 
będzie tak przyjemna i kolorowa 
jak to tylko możliwe! Ten kolo-
rowy mus do ciała o piankowej 
konsystencji to nawilżająco-wy-
gładzająca arbuzowa przyjemność!

Pianka peelingująco-myjąca
– arbuz 

Zawarte w myjąco-peelingującej 
piance kryształki cukru uczynią 
Twoje ciało jeszcze bardziej mięk-
kim i gładkim. Będziesz mogła cie-
szyć się piękną skórą każdego dnia! 
Ta seria to kusząca pielęgnacja  

w kolorach tęczy!

Seria tęczowa
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Seksowne stopy od zaraz? Przedstawiamy 
linię do profesjonalnej pielęgnacji stóp, 
idealną do stosowania w domu,  w salonie 
kosmetycznym lub w SPA.

Pierwszy etap to złuszczanie cukrowym 
Peelingiem do stóp o odświeżającym za-
pachu zielonej herbaty.

Drugi etap to głębokie nawilżanie i odświeża-
nie stóp  z użyciem Kremu do stóp o orzeźwia-
jącym zapachu zielonego ogórka, z roślinnym 
odpowiednikiem śluzu ślimaka, kompleksem 
zawierającym ekstrakt z 5 ziół oraz mentolem.

Profesjonalna
pielęgnacja stóp



43

Profesjonalna linia produktów do komplek-
sowej pielęgnacji dłoni w domu, w salonie 
kosmetycznym lub w SPA. Zabieg pozwala 
uzyskać efekt pięknych i doskonale zadbanych 
dłoni w czterech prostych krokach.

Piankowy peeling dokład-
nie myje dłonie  i złuszcza 
martwy naskórek. Peeling  
cukrowy otuli je słodkim za-
pachem i ukoi Twoje zmysły. 
Głęboko nawilżający krem 
do rąk przynosi dłoniom 
cudowne ukojenie, a olejek 
doskonale pielęgnuje skórki.

Profesjonalna
pielęgnacja dłoni



ODŻYWCZY

ODMŁADZAJĄCY

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

WYGŁADZAJĄCO-ROZJAŚNIAJĄCY
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Naturalne kremy do rąk Nacomi to 
połączenie cennych naturalnych 
składników, które zapewniają wła-
ściwe nawilżenie i pielęgnację dłoni. 
Szczególnie warte uwagi są zawarte 
w nich oleje zimnotłoczone.

Oferujemy 4 typy kremu do rąk, 
odpowiadające różnym potrzebom 
skóry. Kremy szybko wchłaniają się 
i nadają dłoniom piękne zapachy. Za-
pakowaliśmy je w kompaktowe tubki, 
idealne do damskiej torebki. 

Krem do rąk
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Maska
do włosów 7 olei

Maska
do skóry głowy
Nasza naturalna maska do skóry głowy to 
unikalny produkt stworzony przez połącze-
nie 4 olei oraz 4 ekstraktów roślinnych. Sto-
sowana na skórę głowy, maska wzmacnia 
cebulki włosów i stymuluje ich wzrost. Ma-
ska pomaga też zwalczyć różne problemy 
skórne i widocznie poprawia kondycję skóry 

głowy oraz włosów. 

Znana od wieków metoda olejowania wło-
sów  w celu ich pielęgnacji przeżywa obec-
nie swoisty renesans i jej popularność wciąż 
rośnie. Przedstawiamy maskę łączącą w so-
bie aż 7 olei naturalnych idealnych do pie-
lęgnacji włosów. Maska wygładza niesforne 

loki i przywraca im naturalny blask. 



46 Seria do włosów  
regenerująco– 
odżywcza

Seria regenerująco-odżywcza jest ratun-
kiem dla zniszczonych włosów, przywróci 
im dawny blask i witalność. Jest doskona-
łym wyborem dla kobiet, których matowe 
i łamliwe włosy potrzebują intensywnego 
odżywienia każdego dnia. Wszystkie trzy 
produkty są pozbawione związków SLS/SLES, 
PEG oraz parabenów.

Szlachetne składniki takie jak jedwab, proteiny 
keratyny, D-pantenol (prowitamina B5), hydro-
lizowana elastyna, kolagen morski oraz ekstrakt 
 z miodu obecne w szamponie, masce i odżywce 
odbudowują strukturę włosa. W skład odżywki oraz 
maski wchodzą olej makadamia, tłoczony na zimno 
olej inca-inchi oraz olej z awokado.
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Seria do włosów
wygładzająco–
nawilżająca

Nasza nowa seria kosmetyków do pielęgnacji wło-
sów o działaniu wygładzająco-nawilżającym składa 
się z 3 produktów wzbogaconych o 4 dobroczynne 
substancje aktywne: kaszmir, proteiny ryżu, D-pan-
tenol (prowitamina B5) oraz kwas hialuronowy. Od-
żywka i maska zawierają także drogocenne oleje 
naturalne takie jak olej makadamia, olej ze słodkich 
migdałów oraz tłoczony na zimno olej arganowy.

Seria wygładzająco-nawilżająca jest doskonała do 
codziennego użytku. Przywraca włosom odpo-
wiedni poziom nawilżenia pozwalając okiełznać nie-
sforne kosmyki i wygładzić teksturę włosa. Efektem 
są włosy pełne blasku i łatwe do stylizacji.



48

Kosmetyki pielęgnacyjne 
dla kobiet w ciąży Nasze produkty pielęgnacyjne 

dla kobiet  w ciąży ujędrniają 
skórę i zwiększają jej elastycz-
ność aby zapobiec powstawa-
niu rozstępów i efektu obwisłej 
skóry po porodzie. Produkty 
przyjazne dla przyszłych mam 
są bezpieczne do stosowania 
w trakcie ciąży i karmienia. 

Linia dla kobiet w ciąży zawiera 
starannie dobrane naturalne 
składniki takie jak masło shea, 
masło kakaowe, olej macada-
mia, olej ze słodkich migdałów, 
wosk pszczeli, zimnotłoczony 
olej arganowy i jojoba, a także 
ekstrakty z mango, borówek, 
aloesu i palmy sabalowej. 
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Kosmetyki pielęgnacyjne
dla dzieci i niemowląt

Kosmetyki pielęgnacyjne dla 
dzieci i niemowląt Nacomi łą-
czą w sobie oleje naturalne i 
kojące ekstrakty roślinne od-
powiadające potrzebom ich 
szczególnie delikatnej skóry 
już od pierwszego dnia życia.

Nasze produkty dla dzieci za-
wierają olej ze słodkich migda-
łów, oliwę z oliwek, masło shea, 
zimnotłoczony olej jojoba oraz 
ekstrakty z owsa i rumianku. 
Nie dodajemy do nich żadnych 
szkodliwych SLS/SLES-ów, PEG-
-ów ani olei mineralnych. 
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Kosmetyki
pielęgnacyjne
dla mężczyzn

Przedstawiamy linię naturalnych 
produktów stworzonych specjal-
nie dla mężczyzn. Linia składa się 
z żelu pod prysznic, szamponu 
oraz uniwersalnego kremu do rąk, 
twarzy i ciała. Każdy z nich wzbo-
gaciliśmy olejem konopnym oraz 
ekstraktem z chmielu.

Funkcjonalne produkty kosme-
tyczne dla mężczyzn zapewniają 
delikatne nawilżenie skóry i włosów 
chroniąc je przed skutkami starze-
nia i są idealne do codziennego 
użytku. Produkty nie zawierają SLS/
SLES-ów, PEG-ów ani parabenów. 



Błyskawiczny peeling całego ciała – innowacyjny 
peeling i płyn do kąpieli w jednym. Każda z trzech 
pianek to połączenie łagodnych substancji myją-
cych  i kryształków cukru z dodatkiem roślinnej 
gliceryny, dzięki którym jednocześnie myje ciało 
i usuwa martwy naskórek, wyraźnie przyspiesza-
jąc i umilając pielęgnację ciała.

Pianka peelingująco-myjąca jest cudownie 
puszysta  i lekka, a jej słodki owocowy zapach 
borówek, mango lub kokosowo-bananowy 
pozostaje na skórze jeszcze długo po kąpieli. 
Pianka jest też bardzo wygodna  i przyjemna
w użyciu i pomaga przygotować skórę całego 
ciała na dalsze zabiegi pielęgnacyjne.

Pianka
peelingująco
-myjąca

BLUEBERRY

COCONUT
&BANANA

MANGO
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Sól do kąpieli
Nasze sole do kąpieli to czysta, nierafinowana sól 
 z Morza Martwego, którą nasączyliśmy naturalnym 
olejem z pestek winogron, olejem macadamia lub 
zimnotłoczonym olejem arganowym i urozmaiciliśmy 
odrobiną koloru oraz zapachu dla ciekawszych doznań.

Kula do kąpieli
Cudownie musujące kule do kąpieli dodają nieco luk-
susu i zabawy do każdej kąpieli, zamieniając wodę  
w kolorową i aromatyczną toń, która dodatkowo pie-
lęgnuje skórę dzięki zawartości oleju z pestek winogron, 

macadamia lub arganowego. 

Orange-Vanilla

Refreshing Green Tea

Raspberry Cupcake

Summer in Greece
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RASPBERRY

Mleko
do kąpieli

MANGO

Marzysz o cudownie pachną-
cej kąpieli na zakończenie dnia? 
Wspaniale odżywcze mleko za-
dba o Twoją skórę jak nigdy do-
tąd! Rozkoszne zapachy ukoją 
Twoje zmysły po ciężkim tygo-
dniu i pozwolą się zrelaksować 
przygotowując Twoje ciało do 

dalszej pielęgnacji.

Rewelacyjnie nawilżające mleko wzbo-
gacone proteinami ryżu i naturalnymi 
olejkami zadba o Twoją skórę, pozosta-
wiając ją niesamowicie miękką i pach-
nącą Twoim ulubionym zapachem. I to 

wszystko podczas jednej kąpieli!

BANANA CARAMEL



Sunny Orange Sorbet

Refreshing Green Tea

Raspberry Cupcakes

Summer in Greece
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Puder do kąpieli Nacomi pozwala 
zamienić kąpiel  w niezwykłe do-
świadczenie rodem z salonu SPA. 
Wystarczy wsypać nieco pudru 
do gorącej wody  i lekko zamie-
szać, aby powstała gęsta i aroma-
tyczna piana, która relaksuje ciało 
i koi zmysły.

Puder do kąpieli

Każdy puder zawiera masło shea, olej ze słod-
kich migdałów oraz olej avocado, które nawil-
żają i pielęgnują skórę. Każdy ma też obłędny 
zapach, który utrzymuje się na skórze jeszcze 
długo po kąpieli,  a dzięki łagodnym substan-
cjom myjącym, myje i odświeża całe ciało. 
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Galaretka 
do mycia

Żegnaj nudo. Nasze kolorowe ga-
laretki są zabawną alternatywą 
dla tradycyjnego mydła. Galaretki 
zamieniają codzienny prysznic czy 
kąpiel w czas zabawy, a ich przy-
jemne aromaty utrzymują się na 

skórze jeszcze długo po kąpieli.

Galaretki nie zawierają SLS/SLES, 
zawierają za to łagodne substan-
cje myjące, które delikatnie oczysz-
czają  i odświeżają skórę, a ekstrakt 
z aloesu i D-panthenol przynoszą 

jej ukojenie  i lekko ją nawilżają.



Odkryj sekret piękna...

033 821 92 15/16

zamowienia@nacomi.pl

www.nacomi.pl

Nacomi kosmetyki naturalne

Nacomi_naturalne_kosmetyki
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