


Produkty do pielęgnacji skóry zostały opracowane przez
wiodących ekspertów w dziedzinie homeopatii oraz
pielęgnacji ciała we współpracy ze szwajcarskimi
specjalistami w obszarze medycyny alternatywnej.
Podstawowe założenia homeopatii realizowane są
w codziennej pielęgnacji wraz z wykorzystaniem
najskuteczniejszych, naturalnych składników do 
regeneracji skóry.





GAME
CHANGING

INNOVATION



HOMEOPATIA TO NASZA INNOWACJA

W PIELĘGNACJI SKÓRY

Nasze produkty zawierają 
wyłącznie organiczne składniki.
Natura jest kompletna, potężna 
w swojej sile. Wierzymy, że
można w niej znaleźć wszystko, 
czego potrzeba do
maksymalnego odmłodzenia.

NATURALNE

Homeopathic Skincare – to 
pierwsza, tak funkcjonalna
marka w zakresie pielęgnacji 
skóry zarówno od wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Aktywne 
Perły o głębokim działaniu do
stosowania wewnętrznego
w połączeniu z intensywnymi
składnikami homeopatycznej 
pielęgnacji skóry, dają
gwarancję jej maksymalnego 
wzmocnienia, odżywienia
i zdrowia. To podstawa holisty-
cznego podejścia, które
wpływa na cały organizm.

FUNKCJA INEX

Homeopatyczne esencje
wykorzystują siłę i energię
najpotężniejszych roślin
i minerałów, celem uzyskania
maksymalnych efektów. 
Te molekularne kompozycje
są w stanie dotrzeć do
receptorów w ludzkim ciele
i wyzwolić zdolność 
samoleczenia i regeneracji.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ



KREM GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY
dla skóry normalnej / mieszanej z funkcją INEX

Krem zawiera aktywne składniki homeopatyczne ALOES 
D1, ALOES D6, NAGIETEK D1, OCZAR D6, BABKA D1, 
co dostarcza intensywnego nawilżenia, odżywienia
i sprawia, że Twoja skóra jest promienna przez cały dzień. 
Wyjątkowe zioła w połączeniu z homeopatycznymi recep-
turami o wysokiej skuteczności, zostały połączone tak, 
aby zachować Twój ulubiony wygląd. Głęboko nawilżający 
krem, pozostawi skórę jaśniejszą, gładszą i naturalnie 
zrównoważoną, a silne antyoksydanty uchronią Cię przed 
efektami stresu i zanieczyszczeń, dodając zdrowego 
blasku oraz witalności na długi czas. Krem ma korzystne 
działanie na całe ciało i pozwala Ci zatroszczyć się o skórę 
w holistyczny sposób (z funkcją INEX).
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PERŁY GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCE
do użytku wewnętrznego.

Suplement diety dla zdrowia i nawilżenia skóry.
Moc składników, takich jak Oczar wspiera fizjologiczne 

procesy hamujące starzenie się skóry. Chroni przed
promieniowaniem UV oraz szkodliwym utlenianiem

wywoływanym przez wolne rodniki oraz wyrównuje koloryt
skóry. Aloes zwyczajny gwarantuje witalną, nieskazitelną

cerę i zdrową tkankę nabłonkową. Wspiera nawilżanie,
redukuje suchość i przyśpiesza proces regeneracji.
Nagietek chroni przed stanami zapalnymi, pomaga

organizmowi pokonać stres, eliminuje zmiany 
spowodowane wiekiem.

STOSOWANIE. Zalecana dawka dla dorosłych to jedna
pastylka dziennie, którą należy pozostawić do

rozpuszczenia pod językiem. Stosować przez jeden 
miesiąc z trzema miesiącami przerwy.

LINIA DOGŁĘBNEGO NAWILŻENIA

 139 pln



MASECZKA DOGŁĘBNIE NAWILŻAJĄCA I PRZECIW STARZENIOWA
dla skóry normalnej / mieszanej z funkcją INEX
 
Maseczka głęboko nawilżająca i hamująca procesy starzenia,której 
wiodącym składnikiem jest czerwona glinka oraz unikatowe składniki 
homeopatyczne ALOES D1, ALOES D6, SKRZYP D1, SKRZYP D6, 
JEŻÓWKA D6, BABKA D1, OCZAR D6, co zapewnia intensywne
nawilżenie oraz promienną cerę już po jednym zastosowaniu.
Wyjątkowe zioła w symbiozie z wysoko wydajnościowymi formułami 
homeopatycznymi zostały dobrane, tak, aby zachować Twój ulubiony 
wygląd na dłużej. Maseczka stanowi bogatą kombinację olejów,
witamin, antyoksydantów i składników przeciwzapalnych
pomagających zwalczać obrzęki i neutralizować widoczne
efekty zmęczenia. Ta lekka formuła daje natychmiastowe
ukojenie dla skóry i zapewnia jej satynowe wykończenie
o promiennym blasku. Badania potwierdziły zdumiewającą
skuteczność czerwonej glinki przeciwko procesom starzenia
się skóry, a także wzmocnienia jej elastyczności o 173%.
Maseczka w dobroczynny sposób wpływa na całą strukturę
organizmu w zgodzie z zasadami holistycznymi (funkcja INEX).
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ELIKSIR GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY
z funkcją INEX

Ultra lekki Eliksir Głęboko Nawilżający wykorzystuje 
składniki homeopatyczne, takie jak ALOES D1, ALOES 
D6, SKRZYP D1, SKRZYP D6, JEŻOWKA D6, BABKA 
D1, OCZAR D6. Zapewnia luksusowe i zbilansowane 
nawilżenie, a staranne połączenie ziół i receptur 
homeopatycznych gwarantuje Ci doskonały 
wygląd. Lekka formuła Eliksiru wnika głęboko w skórę, 
zapewniając zdrowy wygląd i elastyczną skórę przez 
cały dzień. Ekstrakt z jeżówki purpurowej wzmacnia 
odporność skóry na czynniki środowiskowe i zapewnia 
jej promienny blask. Eliksir daje wyjątkowe 24 – godz-
inne nawilżenie. Ma dobroczynny wpływ na cały 
organizm zgodnie z myślą holistyczną.
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KREM GŁĘBOKO CHRONIĄCY
dla skóry normalnej / mieszanej z funkcją INEX

Krem głęboko ochronny to unikalna kompozycja
homeopatycznych składników, takich jak: POCHRZYN D1, 
MIĘTA D1, JEŻÓWKA D1 i BEZ D1, które chronią skórę 
przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, wolnymi
rodnikami, zaburzeniami o podłożu stresogennym lub
dietetycznym. Wszystko to wpływa na przedwczesne
starzenie, a głęboko ochronny krem gwarantuje zbilanso-
wane nawilżenie, intensywne odżywienie oraz oczyszczenie 
skóry w najczystszej formie, bo pochodzenia roślinnego. 
Ekstrakt z jeżówki wzmacnia odporność skóry na czynniki 
środowiskowe dodając jej blasku. Wyciąg z liści mięty
pieprzowej dodaje świeżości i energii. W połączeniu
z wysokowydajnymi formułami homeopatycznymi są
gwarancją doskonałego wyglądu. Krem ma korzystny wpływ 
na całe ciało, umożliwiając pielęgnację skóry w sposób 
holistyczny (funkcja INEX).
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PERŁY DOGŁĘBNIE OCHRONNE
do użytku wewnętrznego

Suplement diety. Kompleks roślinny dla zdrowia
i ochronny skóry. Mięta pieprzowa naturalnie utrzy-
muje odporność organizmu. Poprawia jakość snu i 

przynosi odprężenie dla ciała. Jeżówka wzmacnia dz-
iałania ochronne, a czarny bez jest bogatym źródłem 

antyoksydantów.

STOSOWANIE. Zalecana dawka dla dorosłych to 
jedna pastylka dziennie, którą należy pozostawić do
rozpuszczenia pod językiem. Stosować przez jeden 

miesiąc z trzema miesiącami przerwy.

LINIA DOGŁĘBNEJ OCHRONY
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DOGŁĘBNY KREM PRZECIWKO STARZENIU
dla skóry normalnej / mieszanej z funkcją INEX

Ten luksusowy krem przeciwzmarszczkowy o bogatym
składzie homeopatycznym: ALOES D1, ALOES D6,
NAGIETEK D1, NAGIETEK D6, ARNIKA D1, BABKA D1,
BEZ D1, BEZ D6, POCHRZYN D6 pomaga zredukować
cienkie linie i ujędrnić skórę. Udowodniono, że przeciwutle-
niacze zawarte w kremie zwalczają wolne rodniki
i pomagają wygładzić cerę nadając jej delikatności. Wysoko
wydajnościowe formuły homeopatyczne wraz z silnie
działającymi ziołami to sposób na zachowanie młodego
wyglądu. Nasz dogłębny krem przeciwko starzeniu
przywraca skórze zdrowy blask oraz poprawia jej
elastyczność i jędrność. Ma korzystny wpływ na całe ciało,
co pozwala troszczyć się o skórę w sposób holistyczny
(funkcja INEX).
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DOGŁĘBNE PERŁY PRZECIWKO STARZENIU
do użytku wewnętrznego

Suplement diety zapewniający zdrowie Twojej skóry
i zapobiegający jej przedwczesnemu starzeniu się.

Aloes dba o najwyższą jakość tkanek. Pomaga 
nawilżyć i zmniejszyć suchość skóry, a także podtr-

zymuje jej proces regeneracji. Nagietek pomaga ciału 
pokonać stres i wyeliminować związane z wiekiem 

zmiany. Czarny bez jest bogaty w przeciwutleniacze.

ZASTOSOWANIE: Zalecana dawka dla dorosłych to 
jedna pastylka dziennie, którą należy pozostawić do
rozpuszczenia pod językiem. Stosować przez jeden 

miesiąc z trzema miesiącami przerwy.

DOGŁĘBNA LINIA PRZECIWKO STARZENIU

 149 pln



HOMEOPATYCZNE ZESTAWY
O DOGŁĘBNEJ MOCY
zapewniają najlepsze i najpełniejsze 
wsparcie. Produkty do pielęgnacji 
skóry ukryte w pudełku o głębokim 
działaniu: Suplement diety, Perły 
i Aktywny Krem to maksymalne 
wzmocnienie Twojej skóry. Ta bio-
logicznie czynna kombinacja ho-
meopatycznych składników przynosi 
jej odmłodzenie i zapewnia optymalną 
energię komórkową na wszystkich 
poziomach. Unikalna funkcja INEX 
(wewnętrzna i zewnętrzna) gwaran-
tuje maksymalne wzmocnienie skóry, 
zarówno od środka jak
i powierzchniowo.

ZESTAWY O DOGŁĘBNEJ MOCY

 419 pln
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