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Produkty z linii The Specyfics pozwalają uzupełnić każdy zabieg profesjonalny, a także rozwiązać wiele różnych 

problemów skóry twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu. Są to produkty zarówno do użytku profesjonalnego, jak i do 

sprzedaży detalicznej dla klientów salonów urody. 

Opis kosmetyków z linii The Specyfics 

INSTANT CLEANSING MILK 

Mleczko do demakijażu 
 

Emulsja dla wszystkich rodzajów skóry, oparta na wyciągach roślinnych, które posiadają właściwości  

wygładzające i nawilżające. 

Skład: 

Chmiel : posiada właściwości rozgrzewające i uspokajające. Jest wyjątkowo skuteczny przy 

kuracjach leczenia trądziku.  

Rozmaryn: posiada wyjątkowo lecznicze i oczyszczające właściwości. Ściąga, odżywia, 

stymuluje, odświeża, wygładza, działa antyseptycznie i regeneruje.  

Skrzyp  polny: posiada właściwości oczyszczające , wygładzające i stymulujące. Roślina ta 

posiada zdolności zwiększające system obronny skóry i wzmacniający ją dzięki wysokiej 

zawartości minerałów.  Działa przeciwzmarszczkowo. 

Sosna: posiada bakteriobójcze właściwości i stymuluje cyrkulację krwi.  

Cytryna : posiada bakteriobójcze właściwości, antyseptyczne, ściągające i wzmacniające. 

Zaleca się go stosować u osób z poparzeniami skóry oraz skór  trądzikowych. Produkt  zawiera 

kwas cytrynowy, witaminę B i C. 

Zastosowanie: Zaaplikuj na twarz wykonując delikatny masaż, bądź też nałóż za pomocą płatka kosmetycznego. 

Zmyj ciepłą wodą. 

Pojemność: Detal: 250 ml / Profesja: 500 ml 

 

 

TONING LOTION 

Tonik oczyszczający 
 

Produkt dla wszystkich typów skóry. Stworzony na bazie ekstraktów roślinnych, które pomagają 

oczyścić skórę, pozostawiając uczucie komfortu. 

Skład: 

Chmiel: posiada właściwości rozgrzewające i uspokajające. Jest wyjątkowo skuteczny przy 

kuracjach leczenia trądziku.  

Rozmaryn: posiada wyjątkowo lecznicze i oczyszczające właściwości. Ściąga, odżywia, stymuluje, 

odświeża, wygładza, działa antyseptycznie i regeneruje.  

Skrzyp  polny: posiada właściwości oczyszczające , wygładzające i stymulujące. Roślina ta posiada 

zdolności zwiększające system obronny skóry i wzmacniający ją dzięki wysokiej zawartości minerałów. 

Działa przeciwzmarszczkowo. 

Sosna: posiada bakteriobójcze właściwości i stymuluje cyrkulację krwi.  

Cytryna: posiada bakteriobójcze właściwości, antyseptyczne, ściągające i wzmacniające. Zaleca się go 

stosować u osób z poparzeniami skóry oraz skór  trądzikowych. Produkt  zawiera kwas  cytrynowy, 

witaminę B i C. 

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

Pojemność: Detal: 250 ml / Profesja: 500 ml 
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DEEP CLEANSING OIL 

Olejek do demakijażu twarzy i oczu 
 

Produkt oparty na podwójnej technice oczyszczania. Szybko i delikatnie usuwa zanieczyszczenia,  usuwa 

makijaż, nawet ten wodoodporny. Produkt bardzo delikatny,  nie podrażnia oczu. Zalecany dla wszystkich 

typów cer,  delikatnych okolic oczu i ust.  

Skład: 

Ciekła parafina – biały olej mineralny. Substancja hydrofobowa. Tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną 

(film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (pośrednie działanie 

nawilżające), zmiękcza i wygładza naskórek. 

 

Zastosowanie: Produkt nałóż na czyste i suche dłonie. Rozprowadź na skórze twarzy.  

Zwilż dłonie i wykonaj delikatny masaż twarzy. Produkt zmieni się wówczas w mleczną i przyjemną emulsję.  

Pojemność: Detal / Profesja: 150ml butelka. 

 

 

 

 

BIO DOUCE 

Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
 

Dwu-fazowy produkt, który usuwa makijaż nawet ten wodoodporny. Połączenie obu formuł eliminuje 

natychmiast wszelkie zanieczyszczenia. 

Skład: 

Część oleista: silikon o wyjątkowo silnie oczyszczającej sile. 

Część wodna: zmiękczająca , zwiera substancje nawilżające: glikol, mocznik. 

 

Zastosowanie: Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem, za pomocą płatka oczyścić  oczy i usta. 

Pojemność: Detal: 125 ml butelka 
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AQUA PURA 

Woda micelarna do demakijażu oczu i twarzy 

 
Formuła płynu micelarnego pozwala bardzo dokładnie oczyścić skórę z zanieczyszczeń. Usuwa 

wodoodporny makijaż, bez konieczności intensywnego pocierania. Nie podrażnia skóry. Produkt polecany 

jest dla każdego typu cery, nawet tej najbardziej wrażliwej, alergicznej, czy nawet tłustej, trądzikowej. Po 

zmyciu wodą micelarną skóra jest gładka, delikatna, nie pozostawia tłustego filmu na powierzchni. 

Skład: 

Glikol butylenowy – alkohol wielowodorotlenowy, hydrofilowa substancja nawilżająca 

Poloxamer 184 – składnik, który powoduje „micelarność”. Zawiera cząstki przyciągając i usuwające 

zanieczyszczenia. Jest skuteczny od pierwszego ruchu płatkiem kosmetycznym, bez konieczności tarcia. 

Nie wysusza skóry, zachowuje równowagę hydrolipidową. 

 

Zastosowanie: Nasącz wacik wodą micelarną. Oczyść skórę twarzy i wokół oczu i/ lub usuń makijaż. 

Powtarzaj tą czynność do chwili, kiedy wacik będzie czysty. Woda micelarna nie wymaga spłukiwania, ale 

niezbędne jest osuszenie skóry. Wodę można stosować codziennie rano i wieczorem. 

Pojemność: Detal / Profesja: 250 ml 

 

 

WODA MICELARNA - ma w swoim składzie tzw. micele. Są to mikroskopijne cząsteczki o dwojakim działaniu: 

łączą się zarówno z wodą, jak i z tłuszczem. To właśnie dzięki temu z łatwością usuwają się zanieczyszczenia o 

różnych właściwościach np. łój, czy kosmetyki wodoodporne. 

 

 

PULIZIA 

Piling gommage 
 

Produkt usuwa martwy naskórek i odsłania jaśniejszą, zdrowszą skórę. Poprawia mikro-krążenie w 

skórze, wygładza ją i sprawia, że ma ładniejszy koloryt. Doskonale przygotowuje skórę do 

przyjmowania substancji aktywnych zawartych w kosmetykach. Ma dobroczynny wpływ na skórę 

wrażliwą, skłonną do podrażnień i powstawania rumienia. 

 

Skład: 

Kaolin 

Ekstrakt z ogórka 

Glikol propylenowy 

 

Zastosowanie: Za pomocą pędzelka lub szpatułki nakładamy cienką, kryjącą warstwę Pulizia (omijając 

okolice oczu) na twarz, szyję i dekolt. Pozostawiamy do wyschnięcia na około 10-20 min w zależności 

od grubości warstwy. Usuwamy poprzez masaż typu „gommage”. Piling można również zmyć 

wilgotną gąbką. 

Pojemność: Detal: 50 ml  tubka / Profesja: 200 ml tuba 
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CONCENTRATE FACIAL HIDRATANTE 

Serum nawilżające 
 

Przywraca skórze naturalną zdolność nawilżania. Usprawnia krążenie wody w 

naskórku i pomaga zatrzymać wodę w powierzchniowych warstwach skóry. 

Natychmiastowo i intensywnie nawilża. Przeznaczone do każdego rodzaju 

cery, szczególnie suchej i odwodnionej. Skóra po zastosowaniu serum staje się 

gładka, miękka, elastyczna, a zmarszczki powstałe na skutek odwodnienia 

wyraźnie spłycone. 

Skład: 

Kolagen – zapewnia skórze elastyczność, jędrność, posiada właściwości 

regenerujące  i nawilżające; zapobiega powstawaniu zmarszczek. 

Glikol propylenowy – nawilża 

 

Zastosowanie: Nanieść serum na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu delikatnymi, kolistymi 

ruchami, masując do całkowitego wchłonięcia preparatu. 

Pojemność: Profesja: 10 x 3 ml 

 

 

LIPOSOMES CONCENTRATE ANTIARRUGAS 

Serum odmładzające 
Zaawansowane, skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe dla wszystkich 

typów cer, szczególnie dla skóry suchej, z pierwszymi oznakami starzenia, 

dojrzałej, pozbawionej sprężystości. Wspomaga odnowę komórkową, redukuje 

zmarszczki, opóźnia proces starzenia.  

Skład: 

Hydrolizowane proteiny łubinu trwałego – działanie wygładzające, 

nawilżające 

Kwas hialuronowy – tworzy powłokę na skórze, przyspiesza regenerację, 

wypełnia zmarszczki, poprawia nawilżenie, jędrność i elastyczność skóry 

Lecytyna – fosfolipid pochodzenia naturalnego, zmiękcza i odżywia skórę 

Gliceryna – posiada silne właściwości higroskopijne (zatrzymuje wilgoć); 

osłania i chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, łagodzi 

podrażnienia, silnie wygładza i regeneruje. 

 

Zastosowanie: Nanieść serum na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu delikatnymi, kolistymi 

ruchami, masując do całkowitego wchłonięcia preparatu. 

Pojemność: Profesja – 10 x 3 ml 
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MATRIGEL FACIAL 

Maseczka Matrigel Liftingująca 
MATRIGEL® jest maską liofilizowaną  z wysoko skoncentrowaną zawartością 

pochodnych wodorostów, bogatych w polisacharydy.  Idealna dla skóry mieszanej, 

suchej, zwiotczałej, a także wrażliwej. Przywraca skórze prawidłowe nawilżenie i 

wygładzenie. Napina, uelastycznia, odmładza. Już po pierwszym zastosowaniu nadaje 

skórze blasku i świeżości.  Składniki zostają aktywowane podczas kontaktu z  lotionem 

OLIGOCEAN.  

 

Skład: 

Algi – działanie nawilżające, odmładzające, ujędrniające. 

Skwalen – działanie nawilżające, przeciwdziała wyparowywaniu wody z naskórka; chroni lipidowe 

struktury skóry przed utlenianiem i wolnymi rodnikami; posiada właściwości gojące, zmniejsza stany 

zapalne. Ważną jego funkcją jest zwiększenie transportu składników aktywnych w głąb skóry. Skwalen 

jako drobna cząsteczka o wysokim powinowactwie do lipidowych struktur naskórka dobrze penetruje 

do głębszych warstw skóry i stanowi bardzo dobry nośnik dla składników biologicznie aktywnych 

rozpuszczalnych w tłuszczach. 

 

Zastosowanie: MATRIGEL nałóż na twarz (szczególnie na miejsca ze zmarszczkami). Zaktywuj poszczególne 

płaty  OLIGOCEAN. Na powierzchni skóry wytworzy się galaretowata struktura, którą należy rozmasować 

delikatnymi, kolistymi ruchami po całej powierzchni twarzy. Następnie usuń pozostałości ciepłą wodą. 

Pojemność: Profesja: opakowanie zawiera 5 masek. 

 

 

 

OLIGOOCEAN LOTION 

Tonik z oligoelementami / Aktywator do maski Matrigel 

Tonik bogaty w oligoelementy, minerały, witaminy i polisacharydy.  

Skład:  

Wodorosty - Aonori (regeneruje, ujędrnia i rewitalizuje), Algi Brunatne (oczyszczenie i działanie 

przeciwzapalne), Koper Morski (tonizuje, poprawia krążenie), Morszczyn (nawilżenie, odżywienie 

i poprawa krążenia krwi) , Listownica palczasta (poprawia krążenie i usuwa obrzęki) 

Alantoina – działanie nawilżające, kojące 

 

Zastosowanie: Jako aktywator do maski  Matrigel.  Jako tonik ujędrniający do twarzy.  

Pojemność: Detal  / Profesja: 200 ml  Opakowanie w sprayu. 
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ROYAL CARE CREAM 

Krem odżywczy dla skóry suchej, wrażliwej, odwodnionej 
Nadaje skórze suchej gładkości i przywraca uczucie komfortu. Doskonale wyrównuje poziom nawodnienia oraz 

chroni przed czynnikami zewnętrznymi (wiatr, mróz, słońce). Polecany dla skóry suchej, odwodnionej, 

wrażliwej. 

 

Skład: 

Mleczko pszczele - zawiera witaminy (A, B-Complex, C, D, E), minerały (wapń, chrom, magnez, żelazo, 

potas, krzem, cynk) – dzięki tym składnikom posiada bardzo silne właściwości odżywiające, 

regenerujące, naprawcze. Przyspiesza gojenie ran, wzmacnia skórę. 

Masło Shea - chroni skórę przed odwodnieniem oraz  negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. 

Olej jojoba – działa odżywczo, natłuszczająco, przeciwdziała wysuszaniu skóry 

Lecytyna -  fosfolipid pochodzenia naturalnego , zmiękcza i odżywia skórę 

Hydroviton® -  głęboko nawilża skórę 

Alantoina – odżywia, nawilża, łagodzi podrażnienia 

 

Zastosowanie: Stosować rano i wieczorem  na oczyszczoną skórę 

twarzy, szyi i dekoltu. W przypadku wersji profesjonalnej produkt 

należy stosować na wykończenie zabiegu pielęgnacyjnego. 

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

 

 

SLECTIVE CREAM 

Bogaty krem nawilżający dla skóry suchej, odwodnionej 
Chroni skórę przed nadmierną utratą wody, zapewnia wysoki poziom 

uelastycznienia i wygładzenia. Łagodzi istniejące podrażnienia. Polecany dla skóry 

suchej, odwodnionej, podrażnionej, skłonnej do alergii. 

Skład: 

Kompleks nawilżający 

Lanolina – zmniejsza szorstkość skóry, nawilża, wygładza, zmiękcza naskórek; 

wykazuje działanie okluzyjne, dzięki czemu zmniejsza się odparowywanie wody z 

naskórka o około 20%. 

Palmitynian askorbinylu (Witamina C ) lipofilowa pochodna wit. C o zwiększonej 

stabilności i zdolności wnikania w naskórek. Rozświetla skórę, działa 

przeciwrodnikowo, jest niezbędna w syntezie kolagenu, nawilża, regeneruje. 

 

Zastosowanie: Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. 

Pojemność: Detal – 50 ml tubka 
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LIPOSOMES FACE NECK SOME CREAM 

Krem na twarz, szyję i dekolt 
Wyjątkowo aktywny krem leczy delikatną skórę szyi i dekoltu. Dzięki subtelnej strukturze wnika w głąb skóry i 

nadaje jej jędrność i miękkość. Polecany dla skóry suchej, szarej, pozbawionej sprężystości. 

Skład: 

Olej z owoców dzikiej róży  - działanie przeciwzmarszczkowe, napinające, przeciwzapalne, wzmacniające 

naczynia krwionośne, leczące podrażnioną i spierzchniętą skórę. 

Gliceryna - posiada silne właściwości higroskopijne (zatrzymuje wilgoć w skórze); chroni skórę przed 

szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi; łagodzi podrażnienia i koi skórę; poprawia sprężystość. 

Olej z drzewa Macadamii –  Likwiduje zaczerwienienia i podrażnienia; spowalnia proces starzenia się komórek;  

działa przeciwzmarszczkowo, odżywczo, wygładzająco; zapobiega odwodnieniu skóry; poprawia jej 

elastyczność. 

Oczar wirginijski (zwany hamemelisowym) – posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne. 

Palmitynian retinolu (Witamina A) - stymuluje odbudowę komórkową, poprawiając struktury tkanek. 

Alantoina – działanie łagodzące, kojące, nawilżające. 

Octan tokoferolu (Witamina E) - dostarcza sił komórkom działając przeciw 

wolnym rodnikom 

Korzeń żeń szenia – działanie rewitalizujące, regenerujące,  odmładzające, 

poprawiające ukrwienie skóry.  

Kwas hialuronowy – nawilżenie, odmłodzenie skóry 

 

Zastosowanie: Produkt należy stosować na noc na oczyszczoną skórę twarzy, szyi 

i dekoltu. 

Pojemność: Detal: 50 ml słoiczek 

 

 

 

LIPOSOMES EYE SOME GEL 

Żel na okolice oczu 
Delikatna formuła pozwala przykryć oznaki zmęczenia, worki i cienie pod oczami. Rozświetla kontur oczu. 

Usuwa zmarszczki, pozwala odzyskać elastyczność i jędrność skórze. 

 

Skład: 

Hidroxyprolisilane®: wzmacnia ściany naczyń włosowatych i  przyspiesza mikrocyrkulację, dzięki temu 

usuwa worki, cienie pod  oczami oraz zmarszczki. 

Octan tokoferolu (pochodna Wit E): posiada silnie nawilżające właściwości, wygładza, uspokaja i chroni 

skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są głównym powodem przedwczesnego 

starzenia.  

Ekstrakt z zielonej herbaty: Przeciwutleniacz, który chroni delikatną skórę konturu oczu przed wolnymi 

rodnikami i czynnikami zewnętrznymi. 

Panthenol: nawilża 

Mikro cząsteczki odbijające światło: wygładzają zmarszczki. Rozjaśniają skórę w okolicach oczu.  

 

Zastosowanie: Żel należy nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną okolicę oczu. 

Pojemność: Detal: 15 ml tubka 
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VITAMIN EYE CREAM 

Krem witaminowy na okolice oczu 
Krem do pielęgnacji okolic oczu. Zapobiega powstawaniu zmarszczek. Odżywia, rewitalizuje i nawilża 

skórę. Pozostawia ją gładką i miękką. Bardzo szybko się wchłania. 

Skład: 

Octan tokoferolu (pochodna Wit E) : posiada silnie nawilżające właściwości, wygładza, uspokaja i 

chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są głównym powodem 

przedwczesnego starzenia. 

Palmitynian retinolu (Witamian A) - stymuluje odbudowę komórkową, poprawiając struktury 

tkanek. 

Palmitynian askorbinylu (Witamina C) - lipofilowa pochodna wit. C o zwiększonej stabilności i 

zdolności wnikania w naskórek. Rozświetla skórę, działa przeciwrodnikowo, jest niezbędna w 

syntezie kolagenu, nawilża, regeneruje. 

Kolagen – nawilża i odmładza 

Elastyna – nawilża , uelastycznia skórę 

Masło Shea - chroni skórę przed odwodnieniem oraz  negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. 

Bisabolol –  łagodzi podrażnienie 

 

Zastosowanie: Niewielką ilość kremu nanieść na okolice oczu i delikatnie wmasować. Stosować rano i 

wieczorem. 

Pojemność: Detal: 15ml tubka 
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Zabiegi pielęgnacyjne z linii The Specyfics 

          

          REVITALISING TREATMENT 

  Zabieg intensywnie rewitalizujący 

Zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju cery, szczególnie 

dla skóry suchej, szarej, zmęczonej  i niedożywionej. Działa 

intensywnie regenerująco i odmładzająco. Przywraca skórze 

blask, świeżość i witalność. Wzmacnia jej mechanizmy 

obronne, pobudza naturalne procesy odnowy w skórze. 

Cera odzyskuje zdrowy wygląd. Zabieg zalecany jest również 

po lecie, ponieważ regeneruje skórę zniszczoną działaniem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Regeneruje, 

rewitalizuje i nawilża. Uzupełnione zostają braki w cemencie 

międzykomórkowym dzięki czemu zostaje zmniejszona 

transepidermalna utrata wody (TEWL). Proces starzenia 

zostaje zahamowany, a skóra staje się bardziej elastyczna. 

 

Efekty zabiegu: 

 Rewitalizacja i odmłodzenie skóry, 

 Przywrócenie świeżości i blasku, 

 Nawilżenie, 

 Wzmocnienie mechanizmów obronnych w skórze, 

 Ochrona skóry przed agresywnym działaniem czynników zewnętrznych. 

Produkty potrzebne do zabiegu: 

 Instant Cleansing Milk 500ml (Mleczko do demakijażu) 

 Toning Lotion 500ml (Tonik oczyszczający) 

 Pulizia 200ml (Piling gommage) 

 Liposomes Concentrate Antiarrugas  10x3ml (Serum odmładzające) 

 AS Vitalising Massag Cream 200ml (Krem do masażu – linia Anti Stress) 

 Gentle Soothing Mask 200ml (Rewitalizujaca maseczka w kremie – linia Skin Comfort) 

 Royal Care Cream 200ml (Krem odżywczy dla skóry suchej, wrażliwej, odwodnionej) 

 Liposomes Eye Some Gel 15 ml (Żel na okolice oczu) / Vitamin Eye Cream 15ml (Krem witaminowy na 

okolice oczu). 
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Procedury zabiegu: 

1. Wykonujemy demakijaż za pomocą mleczka Instant Cleansing Milk .Preparat ten dokładnie oczyszcza 

skórę z makijażu i wszelkich zanieczyszczeń. Zmywamy za pomocą wilgotnych płatków kosmetycznych. 

2. Tonizujemy skórę za pomocą Toning Lotion.  Aplikujemy tonik na płatek kosmetyczny i przecieramy nim 

skórę. 

3. Za pomocą pędzelka lub szpatułki nakładamy cienką, kryjącą warstwę Puliza gommage (omijając okolice 

oczu) na twarz, szyję i dekolt. Pozostawiamy do wyschnięcia na około 10-20 min w zależności od grubości 

warstwy. Usuwamy poprzez masaż typu „gommage”. Piling można również zmyć wilgotną gąbką. 

4. Tonizujemy ponownie skórę Toning Lotion. 

5. Aplikujemy na skórę koncentrat odmładzający Liposomes Concentrate Antiarrugas, który wmasowujemy 

do momentu całkowitego wchłonięcia. 

6. Wykonujemy masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą AS Vitalising Massage Cream. 

7. Nakładamy maskę rewitalizującą Skin Comfort Gentle Soothing Mask na twarz, szyję i dekolt ,omijając 

okolice oczu. Pozostawiamy na 15-20 minut. Po upływie określonego czasu zmywamy maskę wilgotnymi 

wacikami. 

8. Po zmyciu maski tonizujemy skórę Toning Lotion  i aplikujemy krem na okolice oczu Liposomes Eye Some 

Gel / Vitamin Eye Cream.  Natomiast na skórę twarzy, szyi i dekoltu aplikujemy odżywczy krem Royal Care 

wykonując delikatny masaż. 
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Materiały reklamowe 

Deep Cleansing Oil 20 ml   Royal Care Cream 5 ml  Selective Cream 5 ml 

Liposomes Activ Some Cream 5 ml  Eye Some Gel 2,5 ml Vitamin Eye Cream 2,5 ml 


