
 

1 
 

 



 

2 
 

 

 

 

Cerą wrażliwą określamy skórę, która pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych staje się 

zaczerwieniona i podrażniona. W momencie działania czynnika drażniącego przy skórze wrażliwej pojawia się 

rumień, wzrasta uczucie świądu, pieczenia oraz szczypania. Najczęściej problem ten dotyczy cery suchej, 

cienkiej, delikatnej, ale również może pojawić się w przypadku silnie przesuszonej cery mieszanej i tłustej. 

Ponadto skóra staje się wrażliwa w okresie menopauzy, w wyniku zniszczenia jej przez słońce, czy też przez 

długotrwałą chorobę.  Jest dużo czynników, które mają wpływ na pojawienie się cery wrażliwej. Oprócz tych 

wymienionych wcześniej, zaliczyć możemy również złą pielęgnację  – używanie mydeł i zbyt gorącej wody, zbyt 

częste peelingi, stosowanie silnych kosmetyków na bazie kwasów owocowych, alkoholi, witaminy A. Także nasz 

styl życia wiąże się z pojawieniem cery wrażliwej – brak ruchu, nieprawidłowe odżywianie, przebywanie w zbyt 

suchych, wilgotnych czy też klimatyzowanych pomieszczeniach, nadmierne opalanie, używki oraz wszelkie 

zanieczyszczenia środowiska. Objawami pojawienia się cery wrażliwej jest ścieńczenie naskórka, 

zaczerwienienie, widoczne naczynia krwionośne, uczucie świądu, pieczenia, mrowienia , czy też szczypania.. 

Skóra jest słabo odżywiona, przestają pracować gruczoły łojowe, każda ekspozycja na słońce uszkadza kolagen, 

elastynę oraz płaszcz hydrolipidowy, prowadząc do nadmiernego wysuszenia, złuszczania naskórka oraz 

szybszego starzenia się.  

Linia Skin Comfort dzięki odpowiednio dobranym składnikom w preparatach i zabiegom dla cery wrażliwej, 

podrażnionej  przerywa destrukcyjny proces i pomaga odbudować warstwę lipidową skóry. Znika nieprzyjemne 

uczucie napięcia. Naskórek staje się miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt. 
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Składniki aktywne zawarte w linii Skin Comfort 

Gliceryna 

Jest dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów i innych lipidów. Posiada zdolność homogenizowania substancji 

zawartych w kosmetyku. Posiada ona silne właściwości nawilżające. Osłania i chroni skórę przed szkodliwymi 

czynnikami zewnętrznymi. Wnikając w naskórek utrzymuje wilgoć, zapobiegając nadmiernej przeznaskórkowej 

utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi skórę. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność 

i jędrność naszej skóry. 

Glikol 

To organiczny związek z grupy alkoholi. Jest bezbarwną, oleistą cieczą bez zapachu, o słodkawym smaku. 

Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, spożywczym i medycynie. Nie jest 

toksyczny. Jest wysoko higroskopijny. Glikol w niższych stężeniach przyczynia się do zwiększenia nawilżenia 

skóry, ułatwia złuszczanie warstwy rogowej naskórka, przy jednoczesnej regulacji procesu jego rogowacenia 

oraz usunięciu blizn i przebarwień.  

Lawenda 

Wykazuje właściwości silnie odkażające, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne 

przeciwropne, przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe. Początkowo może wywołać lekkie pieczenie skóry, potem 

jednak ten objaw zanika. Nawet w stanie nierozcieńczonym nie powoduje oparzeń czy nadmiernych podrażnień 

skóry. Stosuje się ją w leczeniu trądziku, gdyż zabija bakterie, które powodują infekcje skórne,  

równocześnie wygładza skórę, reguluje produkcję łoju, zapobiega występowaniu blizn. Stymuluje wzrost 

nowych komórek, tworzenie się nowej tkanki. Pomocna w leczeniu egzem. Polecany przy cerach wrażliwych, 

trądziku, łuszczycy, zapaleniu mieszków włosowych, wypryskach, rozstępach skórnych, grzybicy.  

Lipa 

Rodzaj długowiecznych drzew należący do podrodziny lipowatych. Rośnie w umiarkowanej strefie półkuli 

północnej. Zalicza się do niego ok. 30 gatunków. Gatunkiem typowym jest Tilia europaea. W dzisiejszych 

czasach korzysta się jedynie z kwiatostanu tego pięknego drzewa. Zawiera on substancje czynne tj. flawonoidy, 

fitosterole, terpeny, garbniki, pektyny, olejek eteryczny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminę C i PP.  

Dzięki nim lipa wykazuje działanie łagodzące, kojące, przeciwzapalne. Poprawia ukrwienie oraz posiada 

zdolność utrzymywania wilgoci w skórze. 

Nagietek 

Kwiaty nagietka mają swoisty, słaby zapach i nieco cierpki smak. Zawierają one trzy podstawowe grupy 

substancji czynnych: saponiny, karotenoidy oraz flawonoidy. Poza tym w surowcu występują również: śluzy, 

związki goryczowe, olejek eteryczny (niewielkie ilości – 0,02%), kwasy organiczne, żywice (około 4 %), 

poliacetyleny, seskwiterpeny (kalendyna), pochodne fenolowe i sole mineralne. Nagietek wykazuje działanie 

przeciwzapalne i antybiotyczne. Działa zwłaszcza na bakterie ropotwórcze, przyspieszając gojenie ran i łagodząc 

stany zapalne błon śluzowych w organizmie. Karotenoidy warunkują prawidłowy wzrost nabłonka, 

przeciwdziałają nadmiernemu łuszczeniu się naskórka, przyspieszają ziarninowanie i bliznowacenie uszkodzonej 

skóry. Regulują działanie resorpcyjne skóry i chronią ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 

Flawonoidy zmniejszają kruchość naczyń włosowatych. 

Rumianek 

W medycynie naturalnej jako surowiec leczniczy wykorzystuje się  głównie koszyczki kwiatowe, będące 

bogatym źródłem olejków lotnych, flawonoidów, garbników i kwasu walerianowego. Obecność rumianku w  

kosmetyku wzbogaca jego działanie oczyszczające, ale też delikatnie  ściągające czy zmiękczające. Specyfik z 

dodatkiem rumianku ujędrnia, wygładza i zmniejsza obrzęki.  

Bisabolol 

Alkohol występujący w olejku eterycznym z rumianku. Substancja aktywna, wykazuje szerokie spektrum 

działania kosmetycznego, działanie antyseptyczne, łagodzące, przeciwzapalne. 
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Zielenica 

Zawiera białko aosainę odpowiedzialne za  blokowanie enzymu elastazy, który niszczy elastynę – włókno 

odpowiadające za sprężystość skóry. Zawiera liczne biopierwiastki - żelazo, potas, fosfor i siarkę; witaminy z 

grupy B oraz witaminy C i E, beta-karoten, polisacharydy, aminokwasy - m.in. hydroksyprolinę. Wyraźnie 

zwiększa spoistość i sprężystość naskórka, odbudowuje i regeneruje aktywności kolagenu i elastyny, 

przeciwdziała ich degradacji. Stymuluje komunikację między naskórkiem a skórą właściwą. Zapobiega 

wiotczeniu skóry, utrzymuje elastyczność i jędrność na poziomie skóry młodej. Wygładza, pomaga zredukować 

zmarszczki i chroni przed fotostarzeniem. 

Ekstrakt z zielonej herbaty  

Camellia Sinensis to przede wszystkim popularny napój, wywodzący się z krajów azjatyckich. W Japonii zielona 

herbata to symbol długowieczności i młodości. Jest ona doceniana głównie za właściwości antykancerogenne, 

antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Cenne własności liści zielonej herbaty, wynikają głównie z wysokiej 

zawartości związków charakterystycznych dla świata roślin zwanych polifenolami. Pozostałe składniki liści 

zielonej herbaty to: flawonole (kwercetyna, kamferol, rutyna), taniny katechinowe, proantocyjanidyny, 

ksantyny 1-4% (kofeina, teobromina, teofilina), teanina (aminokwas), kwasy fenylowe (kofeinowy, galusowy, 

chlorogenowy), minerały (mangan, fluorki, glin), witaminy z grupy B i C, olejki eteryczne. Polifenole z zielonej 

herbaty są silnymi antyoksydantami, zwalczającymi różne formy wolnych rodników (tlen singletowy, rodniki 

ponadtlenkowe, nadtlenek wodoru, rodnik hydroksylowy).  

Posiada własności antykancerogenne, chroni komórki skóry, w tym DNA przed zmianami nowotworowymi 

powodowanymi promieniowaniem UV. Zarówno polifenole (katechiny), taniny i kofeina z zielonej herbaty, 

wspomagają ochronę skóry przeciw promieniowaniu UVB/UVA; chronią komórki skóry przed zniszczeniami 

powodowanymi przez promieniowanie UV.  Posiada silne działanie antyzapalne i łagodzące; zmniejsza 

podrażnienie i zaczerwienienie. Wspomaga gojenie oparzeń słonecznych, zastosowany przed ekspozycją na 

słońce, hamuje poparzenie posłoneczne powodowane przez UVB. Stymuluje regenerację i podziały 

komórkowe, tym samym wspomaga gojenie drobnych uszkodzeń skóry. Działa przeciwzmarszczkowo, hamuje 

aktywność kolagenaz i metaloproteinaz (MMP) - enzymów, które powodują rozkład kolagenu i elastyny - białek 

odpowiedzialnych za jędrność i młody wygląd skóry. Dodatkowo hamuje utlenianie białek oraz proces 

glikacji, który także jest jedną z przyczyn starzenia skóry. 

Octan tokoferolu - witamina E 

Biologiczny antyutleniacz – chroni witaminę A i C przed nadmiernym utlenieniem, zwalcza wolne rodniki, 

zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, chroni skórę przed 

szkodliwym działaniem promieniowania UV, zwiększa nawilżenie skóry. 

Kwas hialuronowy 

Powstaje w wyniku hydrolizy, czyli podziału kwasu hialuronowego wielkocząsteczkowego na małe fragmenty, 

które mają zdolność wnikania do głębszych warstw skóry. Posiada ultra niską wielkość cząsteczek, 100-krotnie 

niższą w porównaniu z tradycyjnym kwasem hialuronowym wielkocząsteczkowym. Dzięki małym rozmiarom, 

wnika do głębszych warstw skóry, gdzie trwale wiąże wilgoć i pozostaje nawet po zmyciu skóry. Posiada 

dwukrotnie wyższe zdolności nawilżające aniżeli kwas hialuronowy wielkocząsteczkowy. Wzrost nawilżenia 

skóry utrzymuje się przez 3 dni po aplikacji. Duet obu typu kwasów hialuronowych wykazuje najkorzystniejsze, 

wzajemnie uzupełniające się działanie. Kwas małocząsteczkowy ultra zwiększa poziom nawilżenia wewnątrz 

skóry, kwas wielkocząsteczkowy tworzy na powierzchni warstwę, która zapobiega wyparowywaniu  wody z 

wnętrza skóry. Wygładza i zmniejsza szorstkość skóry, ułatwia aplikacje makijażu. Wykazuje działanie 

przeciwzmarszczkowe, zmniejsza głębokość zmarszczek i poprawia elastyczność skóry po 4-8 tygodniach 

zastosowania. Poprawia proces różnicowania i złuszczania się komórek naskórka, dzięki czemu zmniejsza 

rogowacenie skóry i stymuluje tworzenie nowego, zdrowego naskórka.  Zapobiega niszczeniu włókien kolagenu 

oraz białek odpowiadających za jędrność skóry, poprzez hamowanie działania enzymów z klasy 

metaloproteinaz (MMP-1 i MMP-3), które ulegają aktywacji pod wpływem promieniowania słonecznego. 

Metaloproteinaza MMP-1 - powoduje rozkład włókien kolagenowych odpowiedzialnych za jędrność i młody 

wygląd skóry, zaś MMP-3 - powoduje rozkład białek odpowiadających za prawidłowe rusztowanie i 
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komunikację pomiędzy naskórkiem a skórą właściwą, która z wiekiem ulega osłabieniu, przez co skóra staje się 

gorzej odżywiona i napięta. 

Masło Shea 

Jest naturalnym olejkiem wydobywanym z orzechów Karite. Wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry. Chroni 

skórę przed agresywnym działaniem czynników zewnętrznych. Posiada bardzo bogatą kompozycję: 

- Witamina A: która chroni tkanki skóry, pobudza powstawanie nowych komórek , a usuwa martwe. Zwiększa 

poziom receptorów podnoszących odpowiedzialnych za wypuszczanie hormonów do naskórka. 

Przyspiesza proces gojenia ran. Znacznie poprawia wygląd skóry, chroni ją przed odwodnieniem i 

powstawaniem zmarszczek.  

 - Witamina D: zwiększa przyswajalność wapna w kościach. Razem z wiekiem stopniowo znika zdolność 

organizmu do przyswajania chociażby składników odżywczych. Synteza witaminy D w powierzchniowej 

warstwie skóry znacznie opóźnia ten proces. 

 - Witamina E: antyutleniacz. 

Perhydrol Squalene 

Skwalen jest zaliczany do lipidów (nie jest jednak tłuszczem). Jest składnikiem ludzkiego sebum (płaszcza 

lipidowego skóry) oraz tłuszczu wątroby rekina; ma własności antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Jest 

metabolicznym prekursorem cholesterolu i innych steroli. Skwalen należy do najskuteczniejszych naturalnych 

emolientów. Jest szybko i skutecznie absorbowany w głąb skóry, przywracając jej jędrność i elastyczność, bez 

zostawiania tłustych pozostałości.  

 Witamina F 

Odżywia górne warstwy skóry, zapobiega nadmiernej utracie wody, odnawia komórki zniszczone przez wolne 

rodniki. 

Ammonium Glycyrrhizate 

Pochodna kwasu glicyretynowego, pozyskiwana z korzenia lukrecji. Kwas glicyretynowy jest składową kwasu  

glicyryzynowego, który posiada silne własności wiązania wody w skórze, jest więc skutecznym składnikiem 

nawilżającym. Oba związki odpowiadają za działanie antyalergiczne, immunostymulujące, przeciwłojotokowe, 

 antyzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, anty obrzękowe, redukujące zaczerwienienia, 

antyoksydacyjne i łagodzące. Surowiec ten zawiera wiele innych związków aktywnych  tj. flawonoidy, 

izoflawony, saponiny, polisacharydy, fitosterole, pektyny, olejek eteryczny, wolne aminokwasy i minerały. 

Tworzą one kompleks o aktywności biologicznej wyższej  niż czysty kwas glicyretynowy i glicyryzynowy – 

wspomagają ich działanie.  

Alantoina 

Jest pochodną mocznika. Działa regenerująco, ułatwia gojenie i odnowę uszkodzonego naskórka. Zmniejsza 

pieczenie, łagodzi, zaczerwienienie skóry wrażliwej. Ma także działanie nawilżające, wygładzające i 

zmiękczające skórę. Kosmetyki z alantoiną znajdują zastosowanie w pielęgnacji cery wrażliwej, skłonnej do 

uczuleń, podrażnionej. 

Hydroxyprolisilane 

Zmodyfikowana w procesie hydroksylacji prolina, jest aminokwasem, bioaktywnym czynnikiem do produkcji 

kolagenu i elastyny. Wykorzystywany w niwelowaniu procesu starzenia i redukcji rozstępów. Jest prekursorem 

syntezy kolagenu III oraz wspomaga odbudowę włókien elastyny. Zapobiega powstawaniu rozstępów i 

skutecznie likwiduje już istniejące. Stymulując proces lipolizy, wspomaga usuwanie toksyn. Lekko rozjaśnia 

naskórek.  

Ekstrakt z owsa 

Dla celów leczniczych zbiera się zebrane przed kwitnieniem ziele roślin. Znajdują także zastosowanie lecznicze 

całe ziarna owsa, płatki owsiane, mąka owsiana i słoma dojrzałych roślin. Ziele i słoma zawierają węglowodany, 

sole mineralne, szczególnie rozpuszczalną w wodzie krzemionkę, saponiny i inne związki. W słomie, nasionach i 

korzeniach występują znaczne ilości węglowodanów. Ziele i ziarno zawierają 7-23% łatwo przyswajalnego 

białka. Owies zwyczajny jest surowcem bogatym w składniki mineralne i witaminy, znaczne ilości krzemu w  
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formie rozpuszczalnej. Poza tym w zielu występują polifenolokwasy oraz pochodne kwasów cynamonowego i 

ferulowego.  Owies zawiera 2-3 razy więcej tłuszczu w porównaniu do innych zbóż. Tłuszcz ten składa się z w 40 

% z kwasu linolowego, oleinowy 35% oraz kwasu palmitynowego 20%. Do jego właściwości zaliczyć możemy: 

wzmacnianie warstwy lipidowej naskórka i zapobieganie utracie wody, stymulacje aktywności metabolicznej 

komórek, nadawanie skórze miękkości, gładkości i elastyczności, regenerację skóry suchej i łagodzenie 

podrażnień, a także odżywienie i regenerację skóry tłustej i trądzikowej.  

Gatulina A 

Wyciąg z ziarnopłonu – zawierającego garbniki, alkaloidy oraz witaminę C. Posiada właściwości wygładzające, 

łagodzące, niwelujące zaczerwienienie, antyrodnikowe oraz uśmierzające ból. Substancje lecznicze  

pozyskiwane są wyłącznie z młodych liści, ponieważ liście starsze wykazują właściwości toksyczne.  

Ekstrakt z ryżu 

Ryż zawiera lipidy, które są swoistego rodzaju barierą ochronną przed promieniami UV oraz wolnymi 

rodnikami. Dodatkowo poprawia krążenie krwi oraz łagodzi podrażnienia skóry.  

Soja 

Zawiera bardzo dużo białek, lipidów i soli mineralnych, jest bogatym źródłem witamin - w szczególności z grupy 

B (wysoka zawartość witamin B1, B2 i B6). Dostarcza nam także dużą ilość potasu, żelaza, magnezu, wapnia i 

fosforu. Jest bogatym źródłem witamin, fitoestrogenów oraz przeciwutleniaczy. Fitoestrogeny pozytywnie 

wpływają na koloryt, nawilżenie, elastyczność i jędrność skóry. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego 

utrzymującego należytą wilgotność oraz hamują rozkład włókien kolagenowych. Ochrania skórę przed wolnymi 

rodnikami.  

Fucogel 

Polisacharyd wyróżniający się wyjątkowo silnym i długotrwałym działaniem nawilżającym. Tworzy na 

powierzchni skóry film ochronny, który stanowi zabezpieczenie przed utratą wody z komórek oraz chroni skórę 

przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Dzięki zawartości fukozy osłabia reakcje alergiczne. 

Ekstrakt z chmielu 

Surowcem wykorzystywanym w kosmetyce są szyszki chmielu. Zawierają one czynniki działające 

bakteriostatycznie i ściągająco. Hormonalne działanie chmielu opóźnia proces starzenia się skóry. 

Odkrycie tej właściwości nie jest nowością, odpady z browarów już w średniowieczu wykorzystywano do kąpieli 

odmładzających.  

Witamina B5 

Najważniejszą dla kosmetyki witaminą z grupy B jest witamina B5 - kwas pantotenowy. Występuje on w postaci 

związanej jako koenzym A w komórkach narządów. Zarówno kwas jak i odpowiadający mu alkohol D-pantenol 

znajdują szerokie zastosowanie w preparatach do pielęgnacji skóry jak i włosów. Jest on aktywny biologicznie, 

całkowicie nietoksyczny, nie powoduje uczuleń i podrażnień. Łatwo wchłania się przez naskórek. Działa 

aktywizująco na podziały komórek naskórka, przyspieszając gojenie i łagodząc podrażnienia, nawilża i zmiękcza 

naskórek. Poprawia strukturę naskórka, działa osłaniająco, stymuluje powstawanie nabłonka, działa 

przeciwzapalnie, poprawia i podwyższa wilgotność skóry - sucha skóra staje się gładka i elastyczna.  

Trójglicerydy 

To cząsteczki tłuszczu zbudowane z długich łańcuchów kwasów tłuszczowych i glicerolu. Pełnią w organizmie 

wiele bardzo ważnych funkcji. Są składnikiem wielu struktur ludzkiego ciała oraz regulują szereg zachodzących 

w organizmie procesów. W kosmetyce główną rolę odgrywają jako składnik cementu komórkowego, jako 

częściowa struktura ceramidów oraz jako składnik ludzkiego sebum regulując jego skład. Korzystnie wpływają 

na przyswajanie witamin E, A i D. Przyspieszają regenerację komórek tkanki skórnej. Odbudowują płaszcz 

lipidowy naskórka, normalizują  jego fizjologiczne właściwości ochronne. 

Figa 

Bogata w polisacharydy, kwasy organiczne, sole mineralne oraz witaminę C i witaminy z grupy B, antyoksydanty  

i minerały. Posiada silne właściwości nawilżające oraz poprawia kondycję skóry. 
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Skrzyp polny  

Przywraca skórze elastyczność, jędrność i sprężystość; włosom nadaje blask, zapobiega ich przetłuszczaniu i 

wypadaniu. Pomaga uporać się też z łamliwością paznokci. Lecznicze właściwości skrzypu wynikają z dużej 

zawartości krzemu. Pierwiastek ten wspomaga przemianę materii, spowalnia proces tworzenia się blaszek 

miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, ułatwia gojenie ran. 

Ceramid 3 

Ceramidy są molekułami pochodzenia tłuszczowego, zlokalizowanymi w warstwie rogowej skóry. Stanowią 

podstawową część bariery lipidowej ludzkiej skóry i odpowiedzialne są za utrzymanie optymalnych poziomów 

jej nawilżenia. Regulują trzy podstawowe funkcje: odżywczą, ochronną i nawilżającą. Ceramidy dostarczane w 

kremie lub żelu uzupełniają nasze ceramidy naturalne, których w starzejącym się naskórku jest coraz mniej. 

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez firmy kosmetyczne wykazały, że już trzytygodniowe stosowanie 

preparatów z ceramidami polepsza stan nawilżenia cery o 60-70 proc. Ceramidy zawarte w kosmetykach 

chronią naskórek przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i zapobiegają jego wysychaniu. 

Ceramid 3 jest to szczególny rodzaj ceramidów bardzo podobny do ludzkiej skóry, o właściwościach 

nawilżających i przeciwstarzeniowych. Skutecznie przywraca jędrność i napięcie skóry oraz pomaga zredukować 

zmarszczki i pierwsze oznaki starzenia. 

Kompleks silikonowy 

To odpowiednio skomponowana mieszanina silikonów o niskiej lepkości, które posiadają pewne właściwości 

emulgujące oraz mieszają się zarówno z wodą, jak i z tłuszczami. Kompleks ten ma postać elastomeru 

silikonowego, którego dodatek zwiększa stabilność składników podatnych na utlenianie, np. witaminy E i C w 

naturalnej formie oraz wpływa na zwiększe nie dostępności składników biologicznie czynnych po aplikacji 

preparatu na skórę. Kompleks silikonowy ma postać bezbarwnego, mglistego, lekkiego olejku, który polecany 

jest jako dodatek do produktów w formie serum lub koncentratów, nadający im bardziej eleganckie, 

jedwabiste, mniej tłuste wykończenie oraz dodatkowo zwiększający własności nawilżające i wygładzające 

produktu. 

Fitosterole 

Łagodzą podrażnienia skóry i działają przeciwzapalnie. Pomagają naprawić uszkodzenia skóry i włosów. 

Korzystnie wpływają również na przemianę komórkową i poprawę wyglądu skóry suchej. 

Fosfolipidy  

Tłuszcze złożone, stanowiące istotny element budulcowy błon komórkowych, składnik struktur skórnych. Są 

naturalnymi emulgatorami. Wykazują silne działanie nawilżające i natłuszczające. Zmiękczają naskórek, 

ułatwiając resorpcję i penetrację substancji biologicznie czynnych w preparatach kosmetycznych. Regulują 

pracę gruczołów łojowych zapobiegając  przetłuszczaniu się skóry i włosów. 

SKIN LIPID MATRIX! (SLM) 

Składnik ten stanowi duży krok w odnowie i łagodzeniu skóry. Warstwę naskórka składa się z dwóch części, 

korneocytów i matrycy lipidowej. W warstwie lipidowej brak wystarczającej ilości lipodów powoduje suchość 

skóry, podrażnienie, zaczerwienienie i inne nieprzyjemne oznaki. SLM to skuteczne rozwiązanie dla tych 

niedogodności. SLM składa się z lipidów identycznych jak w skórze ludzkiej, może zatem skutecznie 

regenerować i odbudowywać barierę lipidową naskórka.  

SymCalmin  

To niedawno opracowany składnik o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym swędzenie. Zawiera związki 

przeciwutleniające owsa, tzw. awentramidy (ang. avenanthramides). Badania nad tym składnikiem wykazały 

zmniejszenie zaczerwienień już po 30minutach od pierwszego użycia. Tak samo szybko łagodzi pieczenie i 

zaczerwienienie. Ponadto działa jako naturalny przeciwutleniacz, redukując wolne rodniki aż o 50%. 
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Opis kosmetyków z linii Skin Comfort 

 

 

 

Mleczko do demakijażu twarzy i oczu 
 

Skład: 

 Kompleks nawilżający: gliceryna oraz glikole (utrzymują prawidłowy poziom wody – zatrzymują 

ją w warstwie rogowej naskórka) 

 Kompleks wyciągów roślinnych: lawenda, lipa, nagietek, rumianek (wygładzają, łagodzą 

podrażnienia, posiadają właściwości przeciwzapalne) 

 

Zastosowanie: Nałóż preparat na wacik kosmetyczny albo bezpośrednio na oczyszczone dłonie i następnie 

delikatnymi, kolistymi ruchami rozprowadź na twarzy. Wykonaj demakijaż. 

Pojemność: Detal – 250 ml / Profesja – 500 ml 

 

 

 

 

 

 

Tonik odświeżający dla skóry wrażliwej 

Tonik zmywa nadmiar mleczka, usuwa martwe komórki, zanieczyszczenia oraz łój. 

Przywraca skórze prawidłowe pH. Przygotowuje skórę do kolejnych kroków pielęgnacyjnych.  

Polecany dla skór wrażliwych. Nie zawiera alkoholu. Produkt odświeża, wygładza, nawilża. 

Skład: 

 Kompleks nawilżający: gliceryna oraz glikole (utrzymują prawidłowy poziom  

               wody – zatrzymują ją w warstwie rogowej naskórka) 

 Kompleks wyciągów roślinnych: lawenda, lipa, nagietek, rumianek  

               (wygładzają, łagodzą podrażnienia, posiadają właściwości przeciwzaplne) 

 

Zastosowanie: Po dokładnym oczyszczeniu skóry stonizować za pomocą płatka kosmetycznego. 

Pojemność: Detal – 250 ml / Profesja – 500 ml 
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Krem – fluid na dzień uspokajający 

Intensywnie nawilżająca, łagodząca, bezwonna emulsja idealna dla skóry wrażliwej. Doskonała 

kompozycja substancji zawartych w produkcie chroni delikatną skórę, utrzymując na prawidłowym 

poziomie warstwę hydro-lipidową. Poprawia kondycję skóry oraz chroni ją przed starzeniem. Idealnie 

nadaje się pod makijaż. 

Skład: 

 Ekstrakt z wodorostów: ekstrakt wydobywany z zielonej algi o nazwie Enteromorpha 

Compressa (Zielenica). Posiada wysokoskoncentrowaną ilość protein, które zapewniają nawilżenie, 

łagodzą i wygładzają. Redukuje swędzenie i napięcie.   

 Ekstrakt z zielonej herbaty: silny, naturalny przeciwutleniacz, zawiera polifenole z 

właściwościami anty-starzeniowymi. Chroni przed radiacją UV, hamuje szkodliwe działanie wolnych 

rodników. 

 Octan tokoferolu (Witamina E): doskonały przeciwutleniacz, chroni przed uszkodzeniami 

spowodowanymi radiacją UV m.in. przed procesem starzenia skóry oraz powstawaniem nowotworów. 

 Kwas hialuronowy:  wyjątkowo nawilżające molekuły, które posiadają zdolność wiązania 

wody w skórze. 

 Perhydrol Squalene: zapobiega odwodnieniu, pomaga odbudowywać płaszcz hydro – 

lipidowy, stanowi barierę ochronną. 

 Masło Shea: posiada właściwości nawilżające i chroniące. 

 

Zastosowanie:   Produkt należy stosować rano po użyciu Refreshing Toner.  

W wersji profesjonalnej po zabiegach pielęgnacyjnych. 

Pojemność: Detal – 50 ml / Profesja – 200 ml tuba 

 

 

 

 

Krem odżywczy na noc 
 

W pielęgnacji skóry musimy pamiętać o tym, aby używać kremów nie tylko na dzień, ale 

również na noc. Wtedy właśnie skóra korzysta z nich w znacznie większym stopniu niż w 

dzień. Krem dostarcza składników potrzebnych  do odbudowy komórek, lepszego ich 

dotlenienia i regeneracji. Pozostawia skórę nawilżoną, gładką oraz odprężoną. Bardzo 

dobrze współdziała z Calming Day Lotion. Rezultat stosowania - doskonałe nawilżenie, 

ochrona oraz uczucie komfortu 

Skład: 

 Octan tokoferolu (Witamina E): doskonały przeciwutleniacz, chroni przed 

               uszkodzeniami spowodowanymi radiacją UV. 

 Perhydrol Squalene: zapobiega odwodnieniu, pomaga odbudowywać płaszcz           

               hydro – lipidowy, stanowi barierę ochronną. 

 Masło Shea: posiada właściwości nawilżające i chroniące. 

 Amonium Glycyrrhizinate: wydobywany z korzeni drzewa lukrecji; działa 

                przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, chroni skórę przed działaniem promieni UV. 

 

Zastosowanie: Produkt należy stosować wieczorem po użyciu Refreshing Toner. W wersji 

profesjonalnej po zabiegach pielęgnacyjnych lub do masażu twarzy, szyi i dekoltu. 

Pojemność: Detal – 50 ml słoiczek / Profesja – 200 ml tuba 
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Pojemność 200ml 

występuje wciąż pod  

nazwą „Skin Restore” 

 

Krem intensywnie naprawczy 

To nowoczesna koncepcja kremu. Wnika on w głąb skóry i wypełnia wolne przestrzenie. 

Dzięki temu skóra staje się gładka i zregenerowana. Nie zawiera emulgatorów, 

stabilizatorów, ani żadnych innych chemicznych  

dodatków, dlatego doskonale nadaje się dla cery wrażliwej. Zapobiega podrażnieniom, 

odbudowuje funkcje bariery lipidowej naskórka. Wzmacnia mechanizmy obronne skóry. 

Zapobiega dehydratacji i penetracji szkodliwych czynników w głąb skóry. Skin Restore 

posiada wyjątkowo delikatną formułę, która łatwo się wchłania nie pozostawiając tłustego 

filmu na skórze. 

 

 

Skład: 

 Trójglicerydy: odgrywają kluczową rolę  w formule kremu, działają nawilżająco. Wpływają na struktury cementu 

międzykomórkowego – zawierają m.in.  kwas linolowy – surowiec do syntezy ceramidu 1. Wygładzają i zmiękczają 

skórę. W odczuwalny sposób poprawiają elastyczność naskórka, likwidują szorstkość i uczucie swędzenia. 

 Skwalen: zapewnia skórze miękkość, elastyczność, chroni lipidowe struktury skóry przed utlenianiem i wolnymi 

rodnikami; chroni przed parowaniem wody z wierzchnich warstw naskórka. 

 Ceramid-3: działanie nawilżające, przeciwstarzeniowe, zapobiegają łuszczeniu skóry. 

 Fitosterole: wzmacniają naturalną powłokę lipidową oraz zapobiegają utracie wody. 

 Fosfolipidy: mają zdolność migrowania w głąb naskórka, co pozwala na bezpośrednie wprowadzanie wody i 

substancji tłuszczowych do przestrzeni międzykomórkowych warstwy rogowej skóry. 

 SymCalmin: to niedawno opracowany składnik o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym swędzenie.  

Zawiera związki przeciwutleniające owsa, tzw. awentramidy (ang. avenanthramides). 

 Witamina E: antyutleniacz chroni  błonę komórek skóry przed wolnymi rodnikami. 

 Masło Shea: posiada właściwości nawilżające i chroniące. 

 Olej jojoba: działa odżywczo, natłuszczająco, przeciwdziała wysuszaniu skóry. 

 SKIN LIPID MATRIX! (SLM):  Składnik ten stanowi duży krok w odnowie i łagodzeniu skóry. Warstwę naskórka 

składa się z dwóch części, korneocytów i matrycy lipidowej. W warstwie lipidowej brak wystarczającej ilości 

lipodów powoduje suchość skóry, podrażnienie, zaczerwienienie i inne nieprzyjemne oznaki. SLM to skuteczne 

rozwiązanie dla tych niedogodności. SLM składa się z lipidów identycznych jak w skórze ludzkiej, może zatem 

skutecznie regenerować i odbudowywać barierę lipidową naskórka.  

 

Zastosowanie: Krem należy stosować rano i  wieczorem po dokładnym oczyszczeniu skóry. 

W wersji profesjonalnej po zabiegach pielęgnacyjnych lub do masażu twarzy, szyi i dekoltu. 

Pojemność: Detal – 50 ml słoiczek / Profesja – 200 ml tuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naskórek jest zbudowany z bariery lipidowej umieszczonej w przestrzeni międzykomórkowej. Chroni skórę przed 

dehydratacją oraz stanowi znakomitą ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Znaczenie lipidów w warstwie 

skóry jest niepodważalne, gdyż ich brak spowodowałby spadek zawartości wody w skórze. Skóra stałaby się szorstka, 

popękana i łuszcząca. Struktura bariery ochronnej składa się z trójglicerydów, skwalenu, ceramidów, cholesterolu i 

fosfolipidów. Skin Lipid Matrix stanowi idealną alternatywę dla odnowy warstwy lipidowej skóry. 

Krem naprawczy Skin Restore/ Skin Restore Plus chroni i odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry.  

P L U S 
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Krem przeciw zaczerwienieniom  

Specjalistyczny krem likwidujący zaczerwienienia (rumień) i podrażnienia skóry, a także 

uszczelniający naczynia krwionośne. 

Skład: 

 Wyciąg z owsa (Avena SatiVIA (Oat) Kernel Extract) → Avenantraminy 

 Wyciąg z ziarnopłonu (Ranunculus Ficaria Extract) → Gatulina A 

 Skwalen  

 Gliceryna 

 

Zastosowanie: Krem należy stosować rano i  wieczorem po dokładnym oczyszczeniu skóry.  

W wersji profesjonalnej po zabiegach pielęgnacyjnych lub jako serum pod maskę. 

Pojemność: Detal / Profesja – 50 ml 

 

 

 

 

W odpowiedzi na agresję czynników zewnętrznych nasz 

organizm produkuje histiocyty (makrofagi – komórki należące 

do układu immunologicznego, służące do zwalczania bakterii i 

zarodków chorobowych). Odbywa się to w następujący 

sposób: histiocyty przemieszczając się pochłaniają bakterie i 

zarodki chorobowe, a następnie je trawią – proces ten 

nazywamy fagocytozą. Fagocytozę nasila TNF (czynnik 

martwicy nowotworu, jedna z głównych cytokin – białkowych 

substancji biorących udział w odpowiedzi zapalnej) , który jest 

wytwarzany przez histiocyty i powoduje produkcję tlenku 

azotu.  Tlenek azotu powiązany jest ściśle ze stresem 

oksydacyjnym , powoduje poszerzanie naczyń i może 

doprowadzić do zniszczenia lipidów, protein ,DNA . 

Powoduje, że powstają  podrażnienia, zaczerwienienia i 

obrzęki. Avenantramidy, hamują produkcję TNF  powodują, iż 

nie następuje produkcja tlenku azotu, a skóra pozostaje 

nienaruszona. 

Rys. 1 Działanie przeciwzapalne avenantramidy 
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Maseczka łagodząco -odświeżająca 

Maseczka polecana dla skór bardzo wrażliwych. Zmniejsza dolegliwości pieczenia, 

swędzenia, uczucia ściągnięcia, nadmiernej suchości skóry. 

Skład: 

 Kompleks nawilżający: gliceryna , glikole. 

 Alantoina: chroni, wygładza, przyspiesza regenerację uszkodzonych komórek. 

 Ekstrakt z zielonej herbaty: wykazuje działanie antyoksydacyjne i 

przeciwzapalne. 

 Kwas glicyretynowy: posiada silne działanie przeciwzapalne, chroni przed 

promieniowaniem UV oraz szkodliwymi czynnikami środowiska. 

 

Zastosowanie: Produkt należy nałożyć po dokładnym oczyszczeniu, na całą twarz, szyję i 

dekolt. Pozostawić na 10 -15 minut. Zmyć letnią wodą. 

Pojemność: Profesja – 200 ml tuba 
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Zabieg pielęgnacyjny z linii Skin Comfort 

SKIN COMFORT 

Zabieg dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień 

 

Komfort i uroda każdej skóry suchej i wrażliwej. 

Skóra wrażliwa jest zazwyczaj bardzo cienka i delikatna. Reaguje szybko zarówno na ciepło i zimno. Łatwo ulega 

poparzeniom oraz odmrożeniom. Zazwyczaj jest sucha, delikatna, skłonna do reakcji alergicznych. Zmiany 

temperatury, detergenty, alkohol są przyczyną podrażnień i zaczerwienień. Wraz z wiekiem skóra starzeje się. 

Proces odnowy komórkowej zostaje spowolniony, następuje nadmierna utrata wody. W konsekwencji skóra 

ulega przesuszeniu, ma mniejszą ochronę, a jej wrażliwość wzrasta. Linia Skin Comfort przerywa destrukcyjny 

proces i pomaga odbudować warstwę lipidową skóry. Znika nieprzyjemne uczucie napięcia. Naskórek staje się 

miękki, gładki, a cera odzyskuje zdrowy koloryt. 

Efekty zabiegu: 

 Ukojenie, wyciszenie podrażnionej skóry 

 Przywrócenie jej komfortu i miękkości 

 Poprawa odporności poprzez stabilizację naturalnej bariery hydro – lipidowej 

 Ochrona przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych 

 Głębokie nawilżenie skóry i jej odmłodzenie 

 Wzmocnienie naczyń krwionośnych 

Produkty potrzebne do zabiegu: 

 Fresh Cleansing Fluid 500ml (Mleczko do demakijażu twarzy i okolic oczu) 

 Refreshing Toner 500ml (Tonik odświeżający dla skóry wrażliwej) 

 Pulizia 200ml (Piling gommage - linia The Specyfics) 

 Stop Redness Cream 50ml (Krem przeciw zaczerwienieniom ) 

 Skin Restore Cream 200ml / Skin Restore Plus Cream 50ml (Krem intensywnie naprawczy) 

 Gentle Soothing Mask 200ml (Maseczka silnie uspokajająca) 

 Calming Day Cream 200ml (Krem- fluid na dzień uspokajający) / Gentle Night Cream 200 ml (Krem 

odżywczy na noc) 

 Vitamin Eye Cream 15ml (Witaminowy krem na okolice oczu - linia The Specyfics) 
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Procedury zabiegu: 

1. Wykonaj demakijaż twarzy, szyi i dekoltu  oraz okolic oczu mleczkiem Fresh Cleansing Fluid. 

2. Stonizuj twarz tonikiem odświeżającym dla skóry wrażliwej  Refreshing Toner. 

3. Wykonaj piling Gommage Pulizia. Zmyj go letnią wodą. 

4. Nałóż krem przeciw zaczerwienieniom Stop Redness.  

5. Wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu używając Skin Restore Cream lub Skin Restore Plus Cream 

6. Nałóż maskę silnie uspokajającą  Gentle Soothing Mask. Zmyj letnią wodą po upływie 10-15 minut. 

7. Zaaplikuj krem na okolice oczu: Vitamin Eye Cream i krem uspokajający na twarz, szyję i dekolt w 

zależności od pory dnia i problemu: Calming Day Cream  / Gentle Night Cream  
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Zestaw przeznaczony do zabiegu  

profesjonalnego z linii Skin Comfort 

SKIN COMFORT 

Zabieg odmładzająco-kojący przeznaczony na wrażliwe okolice oczu 

 

  

 

 

 

Specyficzny zabieg wskazany dla delikatnej i wrażliwej skóry w okolicach oczu i ust. Zabieg pobudza 

mikrocyrkulację krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne zasinienia. Dzięki 

obecności w masce Fucogelu – polisacharydu wyróżniającego się wyjątkowo silnym, długotrwałym działaniem 

nawilżającym, nasza skóra jest gładka, delikatna i odpowiednio zabezpieczona przed utratą wody z komórek 

oraz przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Również wystąpienie reakcji alergicznej jest dużo 

mniejsze. Inne składniki: soja, wit. E, ekstrakt z ryżu powodują, że skóra wokół oczu staje się młoda, elastyczna i 

zregenerowana. 

Efekty zabiegu:  

 Przywrócenie elastyczności i sprężystości skórze 

 Redukcja istniejących zmarszczek i zapobieganie powstawaniu nowych 

  Eliminacja nieestetycznych cieni i obrzęków  pod oczami  

 Nawilżenie i zregenerowanie skóry 

Profesjonalny zestaw przeznaczony do wykonania 5-10 zabiegów zawiera: 

 Eye Contour Mask – maseczkę odmładzająco – kojącą na okolice oczu 

 Eye Contour Serum – serum nawilżająco – łagodzące na okolice oczu 

 Eye Contour Gel – krem na okolice oczu 
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EYE CONTOUR MASK  

Maseczka odmładzająco – kojąca na okolice oczu 

 
Skład: 

 Bisabolol,  

 Witamina E,  

 Fucogel,  

 Hydroxyprolisilane,  

 Ekstrakt z ryżu. 

 

Zastosowanie: Nałóż maseczkę na okolice oczu. Pozostaw na 10-15 min. Usuń delikatnie pozostałości 

zwilżonym wacikiem. 

Pojemność: 50 ml  (tubka obecna tylko w zestawie zabiegowym) 

 

EYE CONTOUR SERUM 

Serum nawilżająco – łagodzące na okolice oczu 

 
Skład: 

 Soja,  

 Witamina B5, 

 Fucogel,  

 Skrzyp polny,  

 Ekstrakt z chmielu 

 

Zastosowanie: Nanieść serum na oczyszczoną i osuszoną skórę okolic oczu.  

Wykonać delikatny masaż (zalecany drenaż limfatyczny okolic oczu)  do całkowitego wchłonięcia preparatu. 

Pojemność: 5 ampułek x 3 ml (obecne tyko w zestawie zabiegowym) 

 

EYE CONTOUR GEL 

Krem na okolice oczu 
Krem zapobiegający powstawaniu przedwczesnych oznak starzenia się skóry wokół oczu tj. zmarszczek, 

zasinień, cieni pod oczami. 

 

Skład: 

 Hydroxyprolisilane: regeneruje skórę, pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, poprawia 

elastyczność, jędrność skóry; przyspiesza gojenie ran i mikrourazów. 

 Ekstrakt z zielonej herbaty: silny, naturalny antyoksydant, działa ochronnie i przeciwzapalnie. 

 Octan tokoferolu: doskonały przeciwutleniacz, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi radiacją UV. 

 Mikrocząsteczki: wywołują optyczne efekty świetlne w miejscu zmarszczek. Zmieniają indeks światła, 

dzięki temu zmarszczki mimiczne stają się mniej widoczne. 

 

Zastosowanie: Krem należy nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną skórę w okolicach oczu. 

Pojemność: 15 ml tubka 
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Procedury zabiegu: 

1. Oczyść skórę  za pomocą dwufazowego płynu do demakijażu oczu i ust Bio-Douce.  

2. Zaaplikuj Eye Contour Serum. Wykonaj masaż okolic oczu  do momentu całkowitego wchłonięcia.  

3. Na okolicę oczu nałóż Eye-Contour Mask. Pozostaw na 10 -15 minut.  

4. Ściągnij maskę i nałóż Eye-Contour Gel (dostępny w zestawie). 
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Materiały reklamowe 
 

❶  Calming Day Lotion 5 ml                                                           ❷ Gentle Night Cream 5 ml 

  

 

 

❸ Skin Restore Cream 5 ml                                                              ❹ Stop Redess Cream 

 

 

 

 

 

 

❺ Display Skin Confort (65 cm x 46 cm) 

 


