FOLDER PRODUKTOWY

JAK POWSTAŁ KOLAGEN NATURALNY?

KOLAGEN TO NATURALNA MŁODOŚĆ

JEDYNY WYBÓR DLA PROMIENNEJ SKÓRY

DOSKONALE NAWILŻA

Już ponad 10 lat temu naukowcy z działu badawczo-rozwojowego
naszego producenta opracowali innowacyjną formułę oraz
technologię otrzymywania niezwykłego kosmetyku Kolagenu
Naturalnego, w formie żelu, który w pełni odpowiada naturalnie
występującemu w skórze trzeciorzędowemu kolagenowi
w natywnej postaci.

Starzenie skóry jest procesem naturalnie wynikającym ze
zmniejszania się biologicznej aktywności komórek organizmu,
spowolnienia procesów regeneracyjnych, a także utraty zdolności
adaptacyjnych ustroju. Proces ten zależy zarówno od czynników
genetycznych oraz środowiskowych, a także objawia się zmianami
zanikowymi we wszystkich trzech warstwach skóry: epidermie,
dermie i tkance podskórnej. Skóra, w której dochodzi do procesów
starzenia staje się atroﬁczna (zanikowa), bladoszara, traci swoją
elastyczność, sprężystość i grubość. Tworzą się na niej głębokie
zmarszczki, zmienia się wyraz twarzy.

Kolagen Naturalny Souvre Internationale jest przeznaczony do
walki z objawami przedwczesnego i genetycznego starzenia się skóry.
Obok kolagenu, oraz elastyny zawiera także kwas mlekowy, który pełni
funkcję substancji regenerującej i nawilżającej naskórek. Spełniając
odmienne role, a jednocześnie wzmacniając siłę swojego działania
przez wzajemny synergizm występujące w Kolagenie Naturalnym
Souvre Internationale substancje tworzą „zespół do zadań specjalnych”
o wyjątkowym i niepowtarzalnym działaniu.

Żelowa forma Kolagenu Naturalnego ułatwia aplikację i rozprowadzenie
na skórze. Produkt ten nie stanowi źródła prionów w przeciwieństwie
do kolagenów zwierzęcych oraz ma wysoką wchłanialność.
Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę i nie powoduje podrażnień
w miejscu stosowania. Tworzy na powierzchni skóry właściwej ﬁlm
zatrzymujący wodę. Ma właściwości rozjaśniające oraz wyrównujące koloryt.

Po intensywnych badaniach nad wpływem Kolagenu Naturalnego
na skórę, znając jego niebagatelną wartość, stworzono nowatorską
serię kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała zawierających
w swoim składzie Kolagen Naturalny.
Przygotowane receptury oparte są o najnowszą wiedzę z zakresu
dermatologii, kosmetologii i biotechnologii, które łączą w sobie moc
natywnego, trzeciorzędowego kolagenu oraz starannie dobranych
i sprawdzonych, pod względem działania i kompatybilności,
składników zarówno naturalnych, jak i najnowszych zdobyczy
biotechnologicznych.
Sama idea wytwarzania kolagenu przez naszego producenta
na skalę przemysłową powstała na podstawie wyników badań
trójmiejskich naukowców, którzy opracowali pierwsze metody
pozyskiwania białka kolagenowego poprzez ekstrakcję ze skór rybich.
Producent naszego Kolagenu
Graphite
Naturalnego, jako pierwszy na
rynku, wdrożył Zintegrowany
System Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwem Żywności.
Silver
Platinum
Dzięki niezwykłej dbałości na
wszystkich etapach pozyskiwania Kolagenu Naturalnego przez
naszego producenta prezentujemy Państwu preparat:

WOLNY OD
KONSERWANTÓW I PARABENÓW!

KOLAGEN NATURALNY
ODMŁADZA SKÓRĘ
Kolagen jest najważniejszym, włóknistym białkiem ludzkiego
organizmu, który stanowi większość białek tkanki łącznej, gałki
ocznej, skóry i wielu innych narządów.
Po 25. roku życia spada poziom oraz tempo produkcji kolagenu. Ilość
kolagenu, który zanika, jest coraz większa w porównaniu do ilości
nowo wyprodukowanego białka kolagenowego.
Nie musimy jednak bezczynnie poddawać się procesowi starzenia.
Aby jak najdłużej cieszyć się młodym wyglądem skóry należy
dostarczać jej molekuł, które będą w stanie uzupełniać brakujące
elementy jej budowy oraz stymulować i wspierać jej naturalne funkcje.

Dzięki tak innowacyjnej formule Kolagen Naturalny Souvre
Internationale przeciwdziała nie tylko widocznym objawom starzenia
się skóry, ale przede wszystkim działa bezpośrednio na przyczynę
procesu starzenia skóry - nieprawidłową syntezę kolagenu. Kolagen
zawarty w tym niezwykłym kosmetyku stymuluje ﬁbroblasty
do produkcji własnego kolagenu.

ZMNIEJSZA
NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY
Ten wyjątkowy produkt kosmetyczny powstaje w wyniku bardzo
delikatnego oraz zachowawczego procesu i składa się zaledwie
z pięciu komponentów, wśród których większość składników
białkowych stanowią natywne białka kolagenowe, którym towarzyszy
ponadto bardzo cenna dla skóry elastyna. Niezwykły skład uzupełniają
ww. kwas mlekowy, glikol kaprylowy oraz specjalnie oczyszczana woda.
Wszystkie składniki spełniają niezmiernie istotną rolę w walce
z problemami skóry w każdym wieku.

DZIAŁANIE KOLAGENU NATURALNEGO
Aktywne biologicznie białko zawarte w naszym produkcie, razem
z pozostałymi jego składnikami rewitalizuje i odżywia skórę, poprawia
jej kondycję i koloryt. Sprawia, że wygląda ona zdrowiej. Kolagen
Naturalny Souvre Internationale pozwala odzyskać pożądany owal
twarzy i utrzymać w ryzach wiotczejące ciało.

Dzięki zawartości hydroksyproliny, glikolu kaprylowego i kwasu
mlekowego wyraźnie wpływa na nawilżenie i zmniejszenie
szorstkości skóry. Nasz produkt wygładza mniejsze zmarszczki tzw.
„starcze” oraz całkowicie likwiduje zmarszczki tzw. „suche”. Preparat
w naturalny sposób pobudza organizm do produkcji własnego kolagenu.
Kolagen Naturalny wpływa pozytywnie na zmniejszenie
niedoskonałości skóry, w tym m.in.: rozstępy, cellulit, trądzik,
blizny i oparzenia. Ma on również korzystny wpływ na nasze włosy
i paznokcie, które regeneruje, wzmacnia i odżywia.
Może być polecany do intensywnej pielęgnacji zarówno w gabinetach
kosmetycznych, podczas profesjonalnych zabiegów, jak i w zaciszu
własnego domu.
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Ocena:
1. nawilżenia skóry
2. zmniejszenia szorstkości skóry
3. zmniejszenia widoczności zmarszczek
4. poprawy jędrności skóry w okolicy oczu
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bardzo dobra
dobra
odpowiednia
przeciętna lub zła

Produkt prosto z natury!
Wszystkie składniki występują w naturze i z niej pochodzą.

KURACJE KOLAGENOWE

Kuracja Przeciwzmarszczkowa Na Dzień
Kuracja Nocna Regeneracja Twarzy
Kuracja Szybki Efekt
Kuracja Odmłodzenie Okolic Oczu
Kuracja Regeneracja Szyi i Dekoltu
Kuracja Oczyszczenie Twarzy
Kuracja Głębokie Nawilżenie Ciała
Kuracja Antycellulitowa
Kuracja Zdrowe Włosy
Kuracja Mocne Paznokcie
Kuracja Piękne Stopy
Kuracja Męskie Orzeźwienie

ŻELE KOLAGENOWE
Kolagen Platinum
Kolagen Silver
Kolagen Graphite

KOSMETYKI KOLAGENOWE

SSPIS
PIS TREŚCI
KOLAGEN NATURALNY

Krem na dzień
Krem na noc
Serum pod oczy
Serum do twarzy i dekoltu
Szampon wzmacniający
Odżywka wzmacniająca
Tonik łagodzący
Mleczko witalizujące
Kremowy peeling
Żel do mycia twarzy
Serum kolagenowe z witaminami A+E
Błyszczyk do ust
Maski ze złotem
Serum wyszczuplające do ciała
Balsam do ciała
Naprawczy krem do stóp
Mgiełka do twarzy i ciała
Krem po goleniu

SUPLEMENTY DIETY
Piękna skóra
Witamina C
Na stawy
Witamina K2+D3 Plus
Witamina B Plus
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KURACJE
KOLAGENOWE
KOMPLEKSOWA REGENERACJA TWOJEJ SKÓRY
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KURACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA NA DZIEŃ
ŻEL DO MYCIA TWARZY, KREM NA DZIEŃ,
KOLAGEN PLATINUM 50 ml
Systematyczna kuracja zapewnia głębokie nawilżenie, wygładzenie
oraz ujędrnienie skóry twarzy, szyi i dekoltu. Kolagen Naturalny
wpływa na zmniejszenie oznak starzenia się skóry, m.in. likwiduje
szorstkość skóry i przebarwienia, wyrównuje koloryt oraz spłyca
zmarszczki. Dzięki zawartości m.in. Matrixylu® 3000, którego
cząsteczki wnikają w głąb skóry, kuracja pobudza nasze ﬁbroblasty
do zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny. Bogaty, a tym samym
prosty skład gwarantuje odzyskanie promiennego, młodzieńczego
wyglądu i zapewnia skórze olbrzymią dawkę substancji odżywczych,
dzięki czemu jest przygotowana na wyzwania każdego dnia.
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PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj twarz Żelem do mycia twarzy. Na wilgotną skórę delikatnie nałóż
i wklep Kolagen Platinum. Po wchłonięciu kolagenu (ok. 5-10 min.)
nanieś Krem na dzień.

ZASTOSOWANIE:
Odmłodzenie i nawilżenie skóry zwłaszcza cery zniszczonej,
trądzikowej, bliznowatej i przesuszonej.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Raz dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 50
KOSZT 1 ZABIEGU: 9,56 PLN
KOSZT KURACJI: 478,00 PLN
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KURACJA NOCNA
REGENERACJA TWARZY
ŻEL DO MYCIA TWARZY, KREM NA NOC,
KOLAGEN PLATINUM 50 ml
Nocą nasza skóra odpoczywa po ciężkim dniu. Właśnie wtedy
potrzebuje ona intensywnej regeneracji, odżywienia i wsparcia
ze strony niezbędnych mikro i makroelementów, które zapewniają
naszej skórze młody i zdrowy wygląd. Zawarty w produktach Sojadine
koi i łagodzi wszelkie jej podrażnienia i stany zapalne. Precyzyjnie
pielęgnowana skóra twarzy, szyi i dekoltu w krótkim czasie odzyskuje
witalność, dzięki czemu wygląda na wypoczętą, nawilżoną oraz
zadbaną. Prosty i bezpieczny sposób na piękną skórę, nawet
po ciężkim dniu. Dla długotrwałych i wymiernych efektów polecamy
stosować zabiegi na noc wraz z Kuracją Nocną Regeneracja Twarzy.
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PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj twarz Żelem do mycia twarzy. Na wilgotną skórę delikatnie nałóż
i wklep Kolagen Platinum. Po wchłonięciu kolagenu (ok. 5-10 min.)
nanieś Krem na noc.

ZASTOSOWANIE:
Przeciwzmarszczkowe, regenerujące i odżywiające dla skóry.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Raz dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 50
KOSZT 1 ZABIEGU: 9,56 PLN
KOSZT KURACJI: 478,00 PLN
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KURACJA SZYBKI EFEKT
ŻEL DO MYCIA TWARZY, PEELING KOLAGENOWY,
MASKI ZE ZŁOTEM
Gładsza cera oraz promienny i młodszy wygląd możliwe są już dziś.
Uzyskaj szybki efekt regeneracyjny, który wyraźnie ujędrni i odżywi
Twoją skórę. Drobnoziarniste naturalne cząsteczki peelingujące
pozyskiwane z serca polinezyjskich lagun w postaci naturalnego
różowego piasku z Tikehau delikatnie złuszczają naskórek Twojej
skóry. Maski ze złotem dopełnią pożądanego efektu, gdyż intensywnie
stymulują i regenerują komórki oraz wspomagają procesy leczenia
zaś kolagen i elastyna zapewniają efekt natychmiastowego napięcia
oraz intensywnego nawilżenia skóry. Złoto odżywia skórę i tworzy na jej
powierzchni warstwę, która ochrania przed efektem upływającego czasu.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj twarz Żelem do mycia twarzy. Nanieś Peeling kolagenowy
na skórę twarzy i masuj okrężnymi ruchami. Nałóż Maskę ze złotem
na około 30 minut. Zrelaksuj się i czekaj na szybki efekt. Proponujemy
zrobić zdjęcie przed i po nałożeniu maski.

ZASTOSOWANIE:
Przeciwzmarszczkowa intensywna pielęgnacja szczególnie dla cery
dojrzałej i suchej.

CZAS ZABIEGU: 40 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1-3 razy na tydzień
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 3
KOSZT 1 ZABIEGU: 49,03 PLN
KOSZT KURACJI: 305,00
, PLN
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KURACJA ODMŁODZENIE
OKOLIC OCZU
ŻEL DO MYCIA TWARZY, SERUM Z WIT. A+E,
SERUM POD OCZY
Skóra wokół oczu jest wyjątkowo delikatna i wymaga odpowiedniej
i skutecznej pielęgnacji. Należy zawsze stosować wyłącznie preparaty
przeznaczone do tej strefy naszej twarzy. Opuchnięcia, cienie pod
oczami, tzw. „kurze łapki” to częste objawy zmęczenia, niewyspania,
braku niezbędnych witamin i substancji odżywczych. Odpowiednio
dobrane zabiegi i produkty w krótkim czasie przywrócą blask,
gładkość oraz zdrowy wygląd skórze wokół oczu. Innowacyjny
Eyeseryl® skutecznie zlikwiduje cienie i nieestetyczne obrzęki wokół
oczu, Moist 24™ zapewni skórze intensywne nawilżenie, które
odczuwalne będzie nawet przez 24 h od zabiegu.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj okolice oczu Żelem do mycia twarzy. Następnie delikatnie nałóż
i wklep Serum z wit. A+E w okolice oczu. Po wchłonięciu (ok. 5-10 min.)
nanieś Serum pod oczy.

ZASTOSOWANIE:
Przeciwzmarszczkowe, likwidujące obrzęki i rozjaśniające cienie
pod oczami.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Raz dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 30
KOSZT 1 ZABIEGU: 13,67 PLN
KOSZT KURACJI: 410,00 PLN
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KURACJA REGENERACJA
SZYI I DEKOLTU
ŻEL DO MYCIA TWARZY, KOLAGEN PLATINUM 50 ml,
SERUM DO TWARZY I DEKOLTU
Oznaki starzenia najtrudniej ukryć na szyi i dekolcie. Skóra traci
jędrność, staje się pomarszczona, sucha, a także obwisła. Niezbędna
jest pielęgnacja, która intensywnie przywróci elastyczność i miękkość
skórze, odpowiednio ją ujędrni i odżywi, aby odzyskała estetyczny
i młody wygląd. Dzięki zawartości Hydromanil® skóra stanie się
wyjątkowo nawilżona już po jednorazowym zabiegu. Działanie
to będzie kumulowane i długotrwałe. Trylagen® skutecznie zwalczy
oznaki starzenia się skóry, dzięki czemu zapewni naturalny efekt
gładkiej i elastycznej skóry. Kurację można stosować równocześnie
z pozostałymi zabiegami proponowanymi przez Souvre Internationale.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj szyję i dekolt Żelem do mycia twarzy. Na wilgotną skórę szyi
i dekoltu delikatnie nałóż i wklep Kolagen Platinum. Po wyschnięciu
kolagenu (ok. 5-10 min.) nanieś Serum do twarzy i dekoltu.

ZASTOSOWANIE:
Przeciwzmarszczkowe, regenerujące, silnie nawilżające dla skóry
przesuszonej i dojrzałej.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Raz dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 25
KOSZT 1 ZABIEGU: 18 PLN
KOSZT
KURACJI:
K
OSZT K
UR AC JI: 450,00 PLN
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KURACJA OCZYSZCZENIE
TWARZY
MLECZKO WITALIZUJĄCE, PEELING KOLAGENOWY,
TONIK KOLAGENOWY
Podstawowym krokiem w pielęgnacji skóry w każdym wieku, jest jej
odpowiednie oczyszczenie i nawilżenie. Nawet najlepszy kosmetyk
czy zabieg nie spełni swojego zadania, jeżeli zostanie nałożony lub
przeprowadzony na nieoczyszczonej skórze. Kuracja oczyszczająca
powinna być przeprowadzana systematycznie, aby w naturalny
i skuteczny sposób usuwać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia,
bakterie nadmiar sebum, a także odpowiednio nawilżać i tonizować
skórę. Moist 24™ odpowiada za wyjątkowo długotrwałe uczucie
nawilżenia i miękkości, a zawarty w produktach Souvre Internationale
Matrixyl® 3000 równocześnie zapewni jej optymalną odnowę.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Oczyść skórę twarzy Mleczkiem witalizującym. Nanieś Peeling
kolagenowy na skórę twarzy i masuj okrężnymi ruchami. Spłucz
ciepłą wodą. Użyj Toniku kolagenowego.

ZASTOSOWANIE:
Oczyszczenie, złuszczenie i tonizacja skóry.

CZAS ZABIEGU: 5 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Dwa razy w tygodniu
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 50
KOSZT 1 ZABIEGU: 4,53 PLN
KOSZT KURACJI: 226,50 PLN
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KURACJA GŁĘBOKIE
NAWILŻENIE CIAŁA
ŻEL DO MYCIA, KOLAGEN SILVER 100 ml,
BALSAM DO CIAŁA
Wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne negatywnie wpływają
na skórę całego ciała. Nieodpowiednia dieta, zbyt mała ilość
przyjmowanych płynów, zanieczyszczone środowisko są częstymi
przyczynami suchej, szarej i nieprzyjemnej w dotyku skóry. Upływający
czas dodatkowo wpływa na pogarszający się stan skóry. Kuracja
Głębokie Nawilżenie Ciała przywraca naturalną miękkość
i gładkość. Imponujące nawilżenie zapewnia m.in. kwas hialuronowy
oraz XERADIN™. Po zabiegach skóra jest zabezpieczona przed
podrażnieniami i działaniem czynników zewnętrznych oraz
nieprzyjemnym uczuciem szorstkości. Kuracja dedykowana dla
każdego typu skóry.
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PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj ciało kolagenowym Żelem do mycia. Na wilgotną skórę delikatnie nałóż
i wklep Kolagen Silver. Po wchłonięciu kolagenu (ok. 5-10 min.) nanieś
i wmasuj Balsam kolagenowy do ciała.

ZASTOSOWANIE:
Intensywne nawilżenie, regeneracja skóry, szczególnie suchej,
wrażliwej i bliznowatej.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1-2 razy dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 40
KOSZT 1 ZABIEGU: 12,05 PLN
KOSZT KURACJI: 482,00 PLN
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KURACJA
ANTYCELLULITOWA
ŻEL DO MYCIA, KOLAGEN SILVER 100 ml,
SERUM WYSZCZUPLAJĄCE DO CIAŁA
Problem cellulitu dotyka wiele kobiet na całym świecie. Przyczyny
pomarańczowej skórki są nieustannie analizowane przez naukowców,
jednak do tej pory nie określono jednoznacznie źródła tego problemu.
Ogromnym wsparciem w walce z ww. defektami skóry jest specjalna
pielęgnacja ciała. Kuracja Antycellulitowa zapewnia aktywną likwidację
pomarańczowej skórki, działając od głębszych warstw skóry, zmniejsza
również rozstępy dzięki obecności skutecznego składnika, jakim jest
Liporeducyl®. Specjalnie dobrany zestaw produktów pobudza lipolizę,
dzięki czemu dochodzi do aktywnego rozkładu tłuszczu w tkankach
tłuszczowych. W efekcie obwód ud i pośladków stopniowo ulega
zmniejszeniu, a skóra nabiera wyjątkowej jędrności.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj ciało kolagenowym Żelem do mycia. Na wilgotną skórę
delikatnie nałóż i wklep Kolagen Silver. Po wchłonięciu kolagenu
(ok. 5-10 min.) nanieś i wmasuj kolagenowe Serum wyszczuplające.

ZASTOSOWANIE:
Pielęgnacja ciała dotkniętego cellulitem, redukcja skórki pomarańczowej,
zmniejszenie pajączków, redukcja tkanki tłuszczowej, obwodu ud
i pośladków, nadmiaru wody.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1-2 razy dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 40
KOSZT 1 ZABIEGU: 11,25 PLN
KOSZT
K
OSZT KURACJI:
KUR AC JI: 450,00 PLN
P
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KURACJA
ZDROWE WŁOSY
KOLAGEN GRAPHITE 100 ml, SZAMPON KOLAGENOWY,
ODŻYWKA KOLAGENOWA
Uzyskaj efekt wyjątkowo gładkich i zdrowo wyglądających włosów
dzięki Kuracji Zdrowe Włosy. Dzięki zawartej w produktach Souvre
Internationale aktywnej keratyny szybko odbudujesz uszkodzenia
struktury włosów, dogłębnie je regenerując i wzmacniając ich barierę
ochronną. Kolagen głęboko zregeneruje i odżywi skórę głowy nadając
włosom zdrowy wygląd i piękny połysk. Pozostałe składnik aktywne,
ekstrakt z miodu i jedwabiu oraz D-Pantenol wpłyną pozytywnie
na sprężystość i witalność Twoich włosów. Kuracja szczególnie
polecana jest osobom, które posiadają słabe i łamliwe włosy,
zniszczone promieniami UV lub zabiegami fryzjerskimi.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Wstępnie umyj włosy Szamponem kolagenowym. Na wilgotne włosy nanieś
Kolagen Graphite. Owiń włosy ręcznikiem i poczekaj 30 min. Następnie
użyj Szamponu kolagenowego i po spłukaniu go ciepłą wodą nałóż
Odżywkę kolagenową do włosów na 15 minut. Po wszystkim spłucz włosy.

ZASTOSOWANIE:
Regeneracja struktury włosów, zmniejszenie wypadania włosów
spowodowane ich łamliwością.

CZAS ZABIEGU: 50 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Raz dziennie
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 30
KOSZT 1 ZABIEGU: 10,84 PLN
KOSZT
K
OSZT K
KURACJI:
UR AC JI: 325,00 PLN
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KURACJA
MOCNE PAZNOKCIE
PEELING KOLAGENOWY,
KOLAGEN GRAPHITE 50 ml
Piękne i zadbane dłonie są profesjonalną wizytówką człowieka bez
względu na wiek. Usuń przebarwienia i wygładź skórę dłoni dzięki
różowemu Piaskowi Tikehau oraz ekstraktowi z aloesu. Kolagen
Naturalny i elastyna odbudują i wzmocnią płytkę Twoich paznokci
nadając im zdrowy wygląd. Kuracja profesjonalnie przygotuje Twoje
dłonie i paznokcie do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych bądź
upiększających m.in. manicure. Kuracja dedykowana dla każdego typu
skóry. Odpowiednia częstotliwość i zachowanie systematyczności
gwarantuje wymierne efekty już po kilku zabiegach.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Nanieś Peeling kolagenowy na dłonie i paznokcie i wmasuj okrężnymi
ruchami. Spłucz ciepłą wodą. Na dłonie i paznokcie nanieś i wklep
Kolagen Graphite.

ZASTOSOWANIE:
Intensywna regeneracja zniszczonych, słabych paznokci.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Dwa razy w tygodniu
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 50
KOSZT 1 ZABIEGU: 3,86 PLN
KOSZT
K
OSZT KURACJI:
KUR AC JI: 193,00 PLN
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KURACJA
PIĘKNE STOPY
PEELING KOLAGENOWY, KOLAGEN GRAPHITE 100 ml,
KREM NAPRAWCZY DO STÓP
Stopy na co dzień narażone są na wiele szkodliwych czynników
zewnętrznych. Wymagają one szczególnej i systematycznej pielęgnacji.
Każdy zabieg w ramach kuracji Piękne Stopy aktywnie wpływa na
regenerację, odżywienie oraz nawilżenie przesuszonej i zrogowaciałej
skóry stóp. Obecność w formule Kolagenu Naturalnego i D-pantenolu
wpłynie na pobudzenie pracy komórek i skuteczną ich odbudowę.
Cobiostab 400 ograniczy rozwój bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnego zapachu, co jest niezwykle ważne
w przypadku nadmiernej potliwości stóp. Zaś obecność lanoliny silne
wpłynie na zmiękczenie oraz uelastycznienie skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Nanieś na stopy Peeling kolagenowy i masuj okrężnymi ruchami.
Spłucz ciepłą wodą. Na wilgotne stopy nałóż Kolagen Graphite.
Po wchłonięciu kolagenu (ok. 5-10 min.) nanieś Krem naprawczy do stóp.

ZASTOSOWANIE:
Intensywna regeneracja oraz pielęgnacja stóp i pękających pięt.
Zmiękczanie i nawilżanie naskórka.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Dwa - trzy razy w tygodniu całość.
Dodatkowo raz dziennie samym Kremem do stóp.
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 20
KOSZT 1 ZABIEGU: 17,00 PLN
KOSZT KURACJI: 340,00 PLN
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KURACJA
MĘSKIE ORZEŹWIENIE
ŻEL DO MYCIA TWARZY, KOLAGEN PLATINUM 50 ml,
KOLAGENOWY KREM PO GOLENIU
Skóra współczesnego mężczyzny wymaga szczególnej pielęgnacji.
Jest ona narażona na wiele negatywnych czynników zewnętrznych
a dodatkowo często widoczne są na niej objawy zmęczenia,
niewyspania, braku niezbędnych witamin i substancji odżywczych.
Odpowiednio dobrany zabieg może w krótkim czasie przywrócić
męskiej skórze miękkość, gładkość oraz zdrowy wygląd.
Składniki aktywne zawarte w kuracji, m.in. Kolagen Naturalny,
Moist 24™ oraz kwas hialuronowy zapewnią skórze intensywne
nawilżenie, które odczuwalne będzie nawet przez 24 h od zabiegu.
Dodatkowo Energen™ dostarczy zmęczonej skórze energii
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Umyj twarz Żelem do mycia twarzy. Na wilgotną skórę nałóż i wklep
Kolagen Platinum. Po wchłonięciu (ok. 5-10 min.) nanieś kolagenowy
Krem po goleniu.

ZASTOSOWANIE:
Odżywienie, orzeźwienie, nawilżenie, regeneracja przesuszonej
i podrażnionej goleniem męskiej skóry. Łagodzi podrażnienia,
zaczerwienienie skóry.

CZAS ZABIEGU: 15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ: Po każdym goleniu.
ILOŚĆ ZABIEGÓW: 50
KOSZT 1 ZABIEGU: 7,96 PLN
KOSZT KURACJI: 398,00 PLN
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ŻELE
KOLAGENOWE
NATURALNA MŁODOŚĆ I PIĘKNO BEZ WZGLĘDU NA WIEK
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KOLAGEN
PLATINUM
DODAJ MŁODOŚCI I PROMIENNOŚCI SWOJEJ CERZE
Przeznaczony jest do intensywnej pielęgnacji każdego rodzaju skóry.
Szczególnie polecany jest jednakże do pielęgnacji cery dojrzałej, suchej
i wrażliwej. Przeznaczony głównie do kosmetyki twarzy i dekoltu.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Zwiększa napięcie skóry, co minimalizuje widoczność zmarszczek
mimicznych.
Preparat pobudza organizm do produkcji własnego kolagenu.
Poprawia ogólny wygląd skóry.
Wyraźnie poprawia nawilżenie.
Tworzy ﬁlm ochronny na skórze, dzięki któremu nie traci ona wilgoci.
Zdecydowanie zmniejsza szorstkość skóry oraz ją wygładza.
Delikatnie złuszcza naskórek przyspieszając tym samym jego odnowę.
Rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt.
Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.
Charakteryzuje się bardzo wysoką skalą czystości.
Nie zawiera parabenów oraz żadnych konserwantów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy niewielką ilość żelu.
Delikatnie wklepać. Po wchłonięciu, aby zapobiec uczuciu ściągnięcia
skóry, użyć odpowiedni, właściwy dla danego typu cery krem.
Najlepsze efekty gwarantuje użycie odpowiedniego kremu z serii
kolagenowej Souvre Internationale.

Może być wykorzystywany do zabiegów zarówno w gabinetach
kosmetycznych jak i w warunkach domowych. Jest półpłynnym żelem
o odcieniach klarownej bieli, z widocznymi, drobnymi bąbelkami
powietrza. Pozyskiwany z najdelikatniejszej i najjaśniejszej części
ryby, czyli z jej brzucha.
Jako produkt, zgodny z naturą zawiera tylko kilka składników, bez
zbędnych, sztucznych dodatków. Kwas mlekowy jest niewielką
cząsteczką i dzięki temu łatwo może wniknąć w naskórek. Konsekwencją
tego procesu jest regulacja naturalnego złuszczania naskórka, a co
za tym idzie stymulacja odnowy komórek głębiej położonych, w tym
głównie ﬁbroblastów odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny.
Glikol kaprylowy jest jednocześnie czynnikiem nawilżającym
(humektantem) i delikatnie natłuszczającym skórę. Obecność
krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego ułatwia wchłanianie preparatu
w głąb, a jednocześnie poprzez delikatne natłuszczenie zapobiega ucieczce
z niej wody ze skóry. Kolagen wraz z elastyną tworzą w skórze
właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość
i jędrność, a także stanowi podporę dla ﬁbroblastów.
Zalecenia: Produkt hipoalergiczny. Produkt nie powinien być
stosowany przez osoby z ostrymi stanami zapalnymi skóry
wymagającymi leczenia farmakologicznego oraz przez osoby
z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Elastyna
Glikol kaprylowy
Kwas mlekowy

Nr katalogowy: C0101
4.140,00 PLN / litr

Nr katalogowy: C0102
3.190,00 PLN / litr

Skład: Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, Lactic Acid.
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Nr katalogowy: C0103
2.295,00 PLN / litr

50 ml

207,00 PLN
100 ml

319,00 PLN
200 ml

459,00 PLN
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KOLAGEN
SILVER
SKÓRA IDEALNA - TAKA O JAKIEJ MARZYSZ
Polecany do intensywnej pielęgnacji każdego typu skóry, zwłaszcza suchej
i wrażliwej. Przeznaczony do stosowania w gabinetach kosmetycznych,
jak również w domowym zaciszu. Idealny po kąpielach słonecznych, kiedy
skóra jest wysuszona i spragniona substancji odżywczych.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Preparat pobudza organizm do produkcji własnego kolagenu.
Poprawia ogólny wygląd skóry i ma działanie rewitalizujące.
Zwiększa zdolność skóry do wiązania wody.
Tworzy ﬁlm ochronny na skórze, dzięki któremu nie traci ona wilgoci.
Wyraźnie poprawia nawilżenie.
Zwiększa napięcie skóry.
Ma wysoką wchłanialność.
Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.
Charakteryzuje się wysoką skalą czystości.
Nie zawiera parabenów oraz żadnych konserwantów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć na oczyszczone i wilgotne ciało niewielką warstwę żelu
i dokładnie rozprowadzić masując. Po wchłonięciu, aby zapobiec
uczuciu ściągnięcia skóry, użyć odpowiedni, właściwy dla danego
typu cery balsam. Najlepsze efekty gwarantuje użycie odpowiedniego
preparatu do pielęgnacji ciała Souvre Internationale z serii kolagenowej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Glikol kaprylowy
Elastyna
Kwas mlekowy

Polecany w każdym wieku, aby przywrócić miękkość i elastyczność
skórze całego ciała. Jest półpłynnym żelem o odcieniu perłowej
szarości, z widocznymi, drobnymi bąbelkami powietrza. Forma żelu
ułatwia aplikację i rozprowadzenie. Pozyskiwany z bocznej części ryby,
co wpływa na jego szare zabarwienie.
Do pielęgnacji twarzy i delikatnych partii ciała polecamy Kolagen
Platinum (do twarzy, szyi i dekoltu). Kolagen Graphite (do włosów
i ciała) przeznaczony jest do pielęgnacji włosów i paznokci oraz jako
dodatek do kąpieli.
Produkt wyjątkowo skuteczny, dzięki zawartości wyłącznie naturalnych
składników. Elastyna jest białkiem nierozerwalnie występującym
z kolagenem. Oba te białka łącznie tworzą w skórze właściwej
elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność,
a także stanowi podporę dla ﬁbroblastów.
Obecność krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego ułatwia wchłanianie
kolagenu w głąb, a jednocześnie zapobiega utracie wody. Preparat
z kwasem mlekowym jest bardzo wskazany po okresie letnim
i zimowym, kiedy skóra jest zmęczona działaniem słońca lub mrozu
i wymaga szczególnej pielęgnacji, np. eliminacji drobnych zmarszczek
czy rozjaśnienia plam pigmentacyjnych.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z ostrymi stanami
zapalnymi skóry wymagającymi leczenia farmakologicznego oraz przez
osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.

Nr katalogowy: C0104
2.980,00 PLN / litr

Nr katalogowy: C0105
2.290,00 PLN / litr

Skład: Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, Lactic Acid.
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Nr katalogowy: C0106
1.735,00 PLN / litr

50 ml

149,00 PLN
100 ml

229,00 PLN
200 ml

347,00 PLN
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KOLAGEN
GRAPHITE
IDEALNA SKÓRA, PIĘKNE PAZNOKCIE, MOCNE WŁOSY
Zalecany jest do pielęgnacji włosów i paznokci oraz jako dodatek do
kąpieli. Wykorzystywany jest z powodzeniem w gabinetach fryzjerskich
i kosmetycznych, a także stosowany do pielęgnacji skóry.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Preparat pobudza organizm do produkcji własnego kolagenu.
Poprawia ogólny wygląd skóry, włosów i paznokci.
Zwiększa zdolność do wiązania wody.
Tworzy ﬁlm ochronny, dzięki któremu skóra i włosy nie tracą wilgoci.
Wyraźnie poprawia nawilżenie.
Zdecydowanie zmniejsza szorstkość oraz wygładza i uelastycznia.
Ma wysoką wchłanialność.
Jest bardzo dobrze tolerowany.
Charakteryzuje się wysoką skalą czystości.
Nie zawiera parabenów oraz żadnych konserwantów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Włosy: Nanieść na umyte i wilgotne włosy niewielką ilość żelu
i rozprowadzić równomiernie od nasady włosów aż po końce.
Po 2-5 min spłukać dużą ilością letniej wody.
Paznokcie: Nanieść na umyte i wilgotne dłonie niewielką warstwę
żelu. Dokładnie wmasować szczególnie w okolice naskórka i płytki
paznokcia. Po wchłonięciu, aby zapobiec uczuciu ściągnięcia skóry,
użyć odpowiedni, właściwy dla danego typu skóry krem do rąk.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Elastyna
Glikol kaprylowy
Kwas mlekowy

Jest półpłynnym żelem o odcieniu perłowego graﬁtu z widocznymi,
drobnymi bąbelkami powietrza. Forma żelu ułatwia aplikację
i rozprowadzenie. Jest pozyskiwany z części grzbietowej ryby, gdzie
znajduje się najwięcej pigmentu, stąd też jego zabarwienie oraz
przeznaczenie do całego ciała, oprócz twarzy.
Do pielęgnacji ciała polecamy Kolagen Silver (do ciała). Do pielęgnacji
twarzy i delikatnych partii ciała polecamy Kolagen Platinum
(do twarzy, szyi i dekoltu).
Produkt zawiera tylko kilka składników, dzięki czemu jest w pełni
naturalny. W skład wchodzi m.in. kolagen który jest białkiem,
stanowiącym ok. 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70%
białka skóry. Kolagen wraz z elastyną tworzą w skórze właściwej
elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność,
a także stanowi podporę dla ﬁbroblastów.
Caprylyl glycol dzięki swojej budowie jest jednocześnie czynnikiem
nawilżającym (humektantem) i delikatnie natłuszczającym skórę.
Badania kliniczne jednoznacznie wykazały, że preparaty zawierające
w swoim składzie kwasy owocowe, m.in. kwas mlekowy, korzystnie
wpływają na stan oraz wygląd skóry przy czym preparaty takie
są szczególnie polecane osobom ze skórą suchą i/lub z widocznymi
oznakami starzenia.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z ostrymi stanami
zapalnymi skóry wymagającymi leczenia farmakologicznego oraz przez
osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.

Nr katalogowy: C0107
2.380,00 PLN / litr

Nr katalogowy: C0108
1.690,00 PLN / litr

Skład: Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, Lactic Acid.
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Nr katalogowy: C0109
1.395,00 PLN / litr

50 ml

119,00 PLN
100 ml

169,00 PLN
200 ml

279,00 PLN
39

KOSMETYKI
KOLAGENOWE
INTENSYWNE NAWILŻENIE I GŁĘBOKA ODNOWA SKÓRY
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KREM
NA DZIEŃ
MŁODZIEŃCZY WYGLĄD PRZEZ CAŁY DZIEŃ
Intensywnie odżywczy krem na dzień. Przeznaczony dla każdego
rodzaju skóry, szczególnie polecany dla cery zmęczonej i przesuszonej.
Nawilża skórę i zabezpiecza ją przed utratą wilgoci przez cały dzień.
Skóra staje się gładsza, poprawia się jej jędrność i sprężystość,
zmarszczki ulęgają spłyceniu.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Posiada silne właściwości przeciwzmarszczkowe.
Regeneruje i długotrwale odżywia.
Pielęgnuje, łagodzi wszelkie podrażnienia.
Nawilża, uelastycznia oraz wygładza skórę.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość kremu nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi
i dekoltu, delikatnie wklepać. Produkt całoroczny, doskonały pod
makijaż. Stosować codziennie rano. Dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów stosować kompleksowo z innymi kosmetykami tej samej serii.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z Centella asiatica
Sojadine
Witamina E
Olej z Ogórecznika
Ekstrakt z Noni
Ekstrakt z Aloesu
Matrixyl® 3000
Kolagen Naturalny
D-pantenol
Alantoina
Skład: Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated
Polydecene, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Gluceth-10, Isostearyl
Neopentanoate, Borago Ofﬁcinalis Seed Oil, Ceteh-10 Phosphate, Dicetyl
Phosphate, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Collagen, Allantoin,
D-panthenol, Elastin, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Triethanolamine, Aloes
(Aloe Barbadensis) Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponiﬁables,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Morinda Citrifolia Fruit
Extract, Centella Asiatica Extract, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl
Tetrapeptide-7, Gluconolactone, DMDM Hydantoin, Butylene Glycol,
Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate,
Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene.
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Odżywia skórę dzięki czemu nabiera ona właściwego, zdrowego
kolorytu. Nadaje skórze elastyczności, likwiduje szorstkość i skłonność
do łuszczenia się.
Preparat intensywnie odżywia, wygładza i nawilża skórę, pozostawiając
ją odprężoną i pełną naturalnego blasku. Idealny do stosowania pod
makijaż. Perfekcyjnie sprawdza się podczas zabiegów kolagenowych
wykonywanych w domu oraz salonach kosmetycznych.
Zawiera Matrixyl® 3000, który jest nowoczesnym składnikiem
zawierającym innowacyjne matrikiny. Dzięki swoim niewielkim
rozmiarom wnikają one w głąb skóry docierając aż do ﬁbroblastów,
pobudzając je do namnażania oraz produkcji kolagenu i elastyny.
Krem dzięki zawartości ekstraktu z aloesu jest niezmiernie bogaty
w cenne związki tj.: aminokwasy, w tym aminokwasy egzogenne będące
składnikiem NMF, witaminy A, C , E, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy
- wszystkie bardzo ważne dla zdrowia skóry, mikro - i makroelementy,
wśród których najcenniejsze są: wapń, sód, potas, mangan, chrom
i cynk, zapewniające skórze prawidłowe odżywienie. Zawiera
witaminę E, która jest jednym z najsilniejszych, naturalnych
przeciwutleniaczy.
Ekstrakt z Noni doskonale odżywia, witalizuje i regeneruje skórę, a także
zapewnia jej prawidłowe nawilżenie. Sojadine oraz ekstrakt z Centella
asiatica pobudzają ﬁbroblasty do produkcji kolagenu widocznie redukując
zmarszczki. Zawarty w kremie kolagen nadaje skórze sprężystość
i jędrność, a także stanowi podporę dla ﬁbroblastów.

Nr katalogowy: C0005
3.540,00 PLN / litr

50 ml

177,00 PLN
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KREM
NA NOC
KOMPLEKSOWA REGENERACJA SKÓRY PODCZAS SNU
Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, a przede wszystkim dla cery
suchej, zestresowanej, pozbawionej jędrności i świeżości. Unikalny skład
kosmetyku zapewnia skórze właściwe odżywienie i nawilżenie. Poprawia
jej napięcie, sprężystość i elastyczność.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Intensywnie regeneruje i odżywia.
Działa przeciwzmarszczkowo.
Nawilża, uelastycznia oraz ujędrnia.
Nadaje aksamitną gładkość.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość kremu nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi
i dekoltu, delikatnie wklepać. Produkt całoroczny, stosować
codziennie wieczorem. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów
stosować kompleksowo z innymi kosmetykami tej samej serii.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Matrixyl® 3000
Ekstrakt z Aloesu
Ekstrakt z Noni
Sojadine
D-pantenol
Ekstrakt z Melisy
Kolagen Naturalny

Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, PPG-3 Benzyl Ether Myristate,
Isopropyl Myristate, Isostearyl Neopentanoate, Sucrose Stearate, Glycol Stearate
SE, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Polydecene, Propylene Glycol,
Ceteareth-25, Collagen, Glycine Soja (Soyabean) Oil Unsaponiﬁables, D-panthenol,
Morinda Citrifolia Fruit Extract, Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Balm Mint
(Melissa Ofﬁcinalis) Extract, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7,
Elastin, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Polysorbate 20, Butylene Glycol, Carbomer, DMDM Hydantoin, Triethanolamine,
Iodopropynyl Butylcarbamate, Phenoxyethanol, Tropolone, Parfum, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene.
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Preparat skutecznie przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się
skóry, redukuje głębokie zmarszczki, a drobne likwiduje. Dodatkowo
tonizuje skórę i reguluje wydzielanie sebum, łagodzi podrażnienia
i zmniejsza skłonność do ich powstawania. Cera nabiera aksamitnej
gładkości, miękkości oraz zdrowego i świeżego wyglądu. Aktywnie
działa podczas snu, dzięki czemu po przebudzeniu cera jest wypoczęta,
nieskazitelna i perfekcyjnie przygotowana na wyzwania każdego dnia.
Krem zawiera ekstrakt z aloesu, który wpływa na opóźnienie procesów
związanych ze starzeniem się skóry. Bogactwo substancji zapewnia
niezwykły komfort skóry, szczególnie osobom o cerze suchej, wrażliwej
skłonnej do podrażnień. Dzięki zawartości ekstraktu z Noni produkt
doskonale odżywia, witalizuje i regeneruje skórę, a także zapewnia
jej prawidłowe nawilżenie. Sojadine stanowi naturalne źródło
witaminy A i E, niezwykle cennych dla skóry dojrzałej. Składnik ten
koi i łagodzi wszelkie stany zapalne skóry.
Matrixyl® 3000 wpływa na oznaki starzenia się skóry, dzięki czemu
ulegają one spłyceniu i zmniejszeniu, a drobne linie wygładzają się.
Skóra staje się sprężysta, gładka i świetlista - po prostu odmłodzona.
Produkt zawiera Kolagen Naturalny, który posiada nadzwyczajną
zdolność wiązania wody przez co wpływa na prawidłowe nawilżenie
skóry. Składnik ten ponadto pobudza procesy odnowy, głęboko
regeneruje, nawilża i ujędrnia skórę. Oprócz właściwości uspokajających,
zawarty w kremie ekstrakt z melisy, reguluje wydzielanie sebum,
delikatnie oczyszcza skórę i łagodzi podrażnienia.

Nr katalogowy: C0006
3.540,00 PLN / litr

50 ml

177,00 PLN
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SERUM
POD OCZY
KOLAGENOWE WSPARCIE DLA DELIKATNEJ SKÓRY
Delikatny krem przeznaczony do przeciwzmarszczkowej kuracji
delikatnej i wrażliwej skóry wokół oczu. Preparat bogaty w Kolagen
Naturalny, Pepha®-Tight oraz Moist 24TM o wyjątkowych właściwościach
nawilżających, ujędrniających i stymulujących.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Aktywna ochrona przed zbyt wczesnym starzeniem się skóry wokół oczu.
Pielęgnuje wymagającą i bardzo suchą skórę okolic oczu.
Nawilża, wygładza i ujędrnia.
Działa kojąco i łagodzi obrzęki.
Nadaje delikatny blask i uczucie wyjątkowej świeżości.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rano i wieczorem, po dokładnym demakijażu, delikatnie wmasować
niewielką ilość preparatu okrężnymi ruchami w skórę wokół oczu. Preparat
nanosić od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego. Stosować wraz
z innymi produktami z serii kolagenowej Souvre Internationale.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Pepha®-Tight
Ekstrakt z Aloesu
Kolagen Naturalny
Moist 24™
Eyeseryl®

Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Glycerin, Borago
Ofﬁcinalis Seed Oil, Isohexadecane, Isostearyl Neopentanoate, Methyl
Gluceth-10, Sucrose Stearate, Dimethicone, Polymethylsilsesquioxane,
Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Ethylene/
Propylene Copolymer, Imperata Cylindrica (Root Extract), Cetearyl Glucoside,
Cetearyl Alcohol, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Collagen, Elastin, Pullulan,
D-panthenol, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponiﬁables, Algae Extract,
Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Acetyl Tetrapeptide-5, Allantoin, Tocopheryl
Acetate, Ceteareth-25, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Propylene Glycol, Sodium
Polyacrylate, PEG-8, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol.
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Wzmaga mikrocyrkulacje i likwiduje obrzęki oraz cienie pod oczami,
wyraźnie spłycając zmarszczki. Serum rewitalizuje i odbudowuje naskórek
z uwzględnieniem szczególnej wrażliwości tej okolicy. Już od pierwszego
zastosowania skóra wokół oczu staje się nawilżona, rozjaśniona
i wygładzona. Serum nadaje spojrzeniu promienny blask.
Zawiera Eyeseryl®, który jest aktywnym tetrapeptydem posiadającym
silne właściwości przeciwobrzękowe, skutecznie i długotrwale likwiduje
cienie oraz obrzęki wokół oczu. Satysfakcjonujące efekty widoczne
są już po 15 dniach stosowania preparatu.
Moist 24TM to nowoczesny składnik pozyskiwany z pustynnej rośliny
Imperata cylindrica. Intensywnie i długotrwale nawilża skórę.
Efekty jego stosowania odczuwalne są przez 24 godziny.
Dostarcza znaczne ilości dwóch cennych związków potasu oraz DMSP
(naturalna cząsteczka 3- dimethylsulphopropionate). Synergiczne
działanie tych składników zapewnia właściwą równowagę osmotyczną
w komórkach skóry, co zapewnia widoczne jej nawilżenie.
Dzięki zawartości ekstraktu z aloesu produkt jest niezmiernie bogaty
w cenne związki, tj.: aminokwasy, w tym aminokwasy egzogenne
będące składnikiem NMF, czyli Naturalnego Czynnika Nawilżającego,
witaminy A ,C ,E, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy, czyli
wszystkie bardzo ważne dla zdrowia skóry mikro- i makroelementy.
Innowacyjnym składnikiem jest Pepha®-Tight będący wyciągiem
biotechnologicznym z mikroalg Nannochloropsis oculata
połączonym ze specjalnie dobraną frakcja polisacharydów. Stymuluje
syntezę kolagenu typu I, niezbędnego składnika jędrnej skóry.
Długotrwałe działanie tego składnika owocuje wzrostem elastyczności
i napięcia skóry, a także wygładzeniem zmarszczek.

Nr katalogowy: C0007
9.800,00 PLN / litr

15 ml

147,00 PLN
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SERUM
DO TWARZY I DEKOLTU
SKONCENTROWANY NA DZIAŁANIU DLA TWOJEJ SKÓRY
Niezwykle lekka i elegancka emulsja zapewniającą wyjątkowy komfort
skórze dojrzałej. Preparat bardzo szybko się wchłania pozostawiając skórę
zarówno nawilżoną, odżywioną jak i zabezpieczoną przed niekorzystnym
wpływem środowiska.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Odbudowuje, regeneruje i wzmacnia naturalne struktury skóry.
Pobudza syntezę kolagenu dbając o jego prawidłową organizację.
Wyraźnie zmniejsza widoczność zmarszczek.
Widocznie i długotrwale nawilża skórę.
Skóra staje się jędrna, elastyczna i gładka.
Przywraca skórze jej młodzieńczy blask i witalność.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rano i wieczorem nanieść niewielką ilość serum na oczyszczoną skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasować. Serum przeznaczone
jest dla każdego typu skóry, nawet wrażliwej i delikatnej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Trylagen®
Hydromanil™
Kwas hialuronowy
Sojadine
Olej z ogórecznika
Witamina E

Skład: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Borago Ofﬁcinalis Seed Oil, Glycerin,
Glyceryl Stearate Citrate, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Hydrogenated
Polyisobutene, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponiﬁables, Sucrose Stearate,
Dimethicone, Caesalpinia Spinosa Gum, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa
Gum, Collagen, Punica Granatum Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Sodium
Hyaluronate, Octyldodecanol, Beeswax, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol,
Palmitic Acid, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Tocopheryl Acetate,
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Tripeptide-10 Citrulline,
Tripeptide-1, Stearic Acid, Lecithin, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl
Alcohol, Elastin, Xanthan Gum, Carbomer, Allantoin, Triethanolamine, Lactic
Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol,
Parfum, CI 75470, Citronnellol, Linalool, Limonene.
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Zapobiega oznakom starzenia się skóry poprzez wpływ na syntezę,
organizację oraz degradację kolagenu, a także przeciwdziała
upośledzeniu naturalnego płaszcza lipidowego chroniącego skórę,
przyczyniając się do poprawy jej nawilżenia.
Pod nazwą Trylagen® kryje się specjalnie skomponowana mieszanina
aktywnych peptydów i protein, których zadaniem jest kompleksowa
walka z procesem starzenia się skóry.
Podnoszą one zarówno zawartość samego kolagenu w skórze, jak
i działają wielokierunkowo podczas całego cyklu syntezy tego
białka. Chronią one kolagen przed niszczącymi go enzymami
- metaloproteinazami jak również mają nadzór nad prawidłową budową
włókien kolagenowych.
Zawarty w Serum Hydromanil™ oferuje nie tylko natychmiastowe
nawilżenie bezpośrednio po jednorazowej aplikacji, ale również
kumulowany i pozostający efekt długotrwałego nawilżenia. Kwas
hialuronowy jest w stanie związać od tysiąca do czterech tysięcy razy
więcej wody niż wynosi jego masa i z tego powodu jest stosowany
w produktach kosmetycznych, jako jeden z najbardziej wartościowych
czynników nawilżających.
Sojadine stanowi naturalne źródło witaminy A i E, niezwykle cennych
dla skóry dojrzałej. Składnik ten koi i łagodzi wszelkie stany zapalne
skóry. Olej z granatu jest bogatym źródłem antyoksydantów, które
zwalczając wolne rodniki opóźniają starzenie się skóry. Substancje
zawarte w tym cennym oleju działają odżywczo, łagodząco oraz
kojąco i rewitalizująco, co szczególnie widoczne jest w przypadku
skóry przesuszonej i dojrzałej.

Nr katalogowy: C0008
4.966,67 PLN / litr

30 ml

149,00 PLN
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SZAMPON
WZMACNIAJĄCY
WŁOSY MOCNE OD NASADY PO SAME KOŃCE
Łagodny szampon przeznaczony do mycia każdego rodzaju włosów.
Szczególnie polecany do włosów słabych, łamliwych, zniszczonych
promieniami UV lub zabiegami fryzjerskimi, wymagających szczególnej
pielęgnacji.

DZIAŁANIE NA WŁOSY:
Regeneruje i wyraźnie wzmacnia strukturę włosów.
Zmniejsza wypadanie włosów.*
Nadaje włosom zdrowy wygląd i połysk.
*spowodowane łamliwością włosów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość szamponu nanieść na wilgotną dłoni i wmasować
w mokre włosy do powstania piany. Spłukać. Czynność powtórzyć.
Stosować wraz z Odżywką wzmacniającą z serii kolagenowej Souvre
Internationale.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z Miodu
Ekstrakt z Jedwabiu
D-pantenol
Kolagen Naturalny

Dzięki wysokiej zawartości Kolagenu Naturalnego wzmacnia strukturę
włosów, regeneruje zniszczone końcówki i zapobiega ich rozdwajaniu.
Zawarte w nim składniki aktywne doskonale odżywiają włosy
przywracając im sprężystość, blask oraz wizualnie zwiększają objętość
fryzury, przedłużając jednocześnie jej trwałość. Produkt nadaje połysk
i zdrowy wygląd, jednocześnie nie obciążając włosów. Może być
stosowany nawet codziennie. Nie zawiera soli.
Szampon dzięki zawartości ekstraktu z miodu jest bogaty w cukry
proste tj. fruktozę i glukozę, które dostarczają włosom energii. Ponadto
miód zawiera duże ilości soli mineralnych, witamin (B, C, A D i E)
oraz kwasów organicznych, które doskonale odżywiają włókno włosa
przywracając mu sprężystość i blask. Jedwab swoim składem chemicznym
jest bardzo podobny do białek występujących we włosach, dzięki czemu
jest doskonale kompatybilny z jego włóknem. Dodatkowo posiada
ładunek elektrostatyczny przeciwny do ładunku włosów, dzięki czemu
silnie przywiera do ich powierzchni pozostawiając je jedwabiste
z niewiarygodnym połyskiem. Jednocześnie proteiny jedwabne wbudowują
się także w powierzchnię włosa zapewniając głęboką regenerację.
Kolagen Naturalny tworzy na powierzchni włosów delikatny ﬁlm,
który zwiększa zatrzymywanie wilgoci. Film ten również poprawia
rozczesywanie włosów i zapewnia im miękkość i piękny połysk.
Dzięki zawartości D-pantenolu, który jest naturalnym składnikiem
występującym we włosach, niezbędnym do ich prawidłowego
formowania się, przenika do kory włosa, gdzie przekształca się
w cząsteczkę aktywną, niezbędną podczas podziałów komórek.
Produkt przywraca włosom zniszczonym, suchym i matowym bardzo
zdrow y w ygląd i sprężystość. Znacząco zmniejsza ilość łamliw ych oraz
wynikających z tej przypadłości, wypadających włosów. Dodaje „życia”
i energii włosom farbowanym, przedłuża trwałość i jakość koloru.

Skład: Aqua, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-39,
Dimethiconol, Sodium Cocoamphoacetate, Glycol Distearate, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, Propylene Glycol, D-Panthenol, Silk Amino
Acids, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Mel Extract,
Collagen, Laureth-4, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Gluconolactone,
Sodium Benzoate, Elastin, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Lactic Acid, Parfum,
TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Disodium EDTA.
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Nr katalogowy: C0009
385,00 PLN / litr

200 ml

77,00 PLN
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ODŻYWKA
WZMACNIAJĄCA
GŁADKIE I BŁYSZCZĄCE WŁOSY O JAKICH MARZYSZ
Odżywka wzmacniająca do włosów zawiera Kolagen Naturalny, który
korzystnie wpływa na kondycję skóry głowy i włosów. Nadaje naturalnego
blasku i przywraca miękkość. Obecność naturalnych alkoholi tłuszczowych
korzystnie wpływa na nawilżenie oraz wygładzenie włosów.

DZIAŁANIE NA WŁOSY:
Odbudowuje strukturę uszkodzonych włosów.
Skutecznie nawilża i wygładza.
Nadaje sprężystości i blasku.
Zmniejsza wypadanie włosów, spowodowanych ich łamliwością.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałóż na umyte, delikatnie osuszone włosy - zacznij od końcówek,
a następnie rozprowadź preparat na całą ich długość. Najwięcej
odżywki nanieś na te partie, które są najbardziej zniszczone i wymagają
intensywnej regeneracji. Po upływie ok. 5 minut dokładnie spłucz
wodą. Dla zwiększenia efektu przed nałożeniem odżywki umyj włosy
Szamponem wzmacniającym z serii kolagenowej Souvre Internationale.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z Jedwabiu
Olej Arganowy
D-pantenol
Kerestore TM 2.0.
Kolagen Naturalny

Skł ad: Aqua, Ce tear y l Alcohol , Ce t yl Alcohol , Glycerin , A rgania
Spinosa Oil, Silk Amino Acids, D-panthenol, Elastin, Laurudimonium
Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Collagen, Caprylyl Glycol, Lactic Acid,
Hexadecyltrimethylammonium Chloride, Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Parfum.
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Aktywna pochodna keratyny kompleksowo i dokładnie odbudowuje
strukturę zniszczonych włosów, a peptydy zawarte w odżywce idealnie
uzupełniają naturalną strukturę włosów. Dzięki temu regeneracja
przebiega niezwykle skutecznie, a regularne stosowanie odżywki
daje gwarancję pięknych włosów bez problemu z ich rozczesywaniem.
Odżywkę można stosować do każdego rodzaju włosów, ale jej wyjątkowe
działanie szczególnie docenią osoby posiadające włosy słabe, łamliwe
i zniszczone promieniami UV lub zabiegami fryzjerskimi. Jest idealnym
uzupełnieniem Szamponu wzmacniającego z serii kolagenowej
Souvre Internationale.
Produkt zawiera wyjątkowy Kerestore TM 2.0., który został
opracowany z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć proteomiki.
Sekwencje aminokwasowe peptydów obecnych w KerestoreTM 2.0.
są analogiczne do tych we włosach. Dzięki obecności D-pantenolu,
czyli aktywnego biologicznie prekursora witaminy B5 (kwasu
pantotenowego), który jest obecny we wszystkich żywych
tkankach, produkt posiada wyjątkową zdolność wiązania wilgoci.
Nieraﬁnowany olej arganowy pochodzący z nasion rosnącej
w południowym Maroku Arganii żelaznej wykazuje szereg korzystnych
właściwości: ochrona przed niską temperaturą, słońcem i wiatrem,
neutralizacja wodnych rodników czy ułatwianie rozczesywania
i zapobieganie puszeniu się włosów.
Ekstrakt z jedwabiu posiada właściwości błonotwórcze, w ten sposób
poprawia podatność włosów na układanie, zapobiega elektryzowaniu,
a także zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
promieniami UV, skutkami chemii fryzjerskiej oraz zanieczyszczeniami
środowiska. Dodatkowo natychmiastowo poprawia kondycję włosów,
wygładza je, a także odżywia oraz likwiduje rozdwojone końcówki.
Zapewnia włosom zniszczonym, suchym i matowym bardzo zdrowy
wygląd, sprężystość i uwodzicielską miękkość.
Nr katalogowy: C0010
395,00 PLN / litr

200 ml

79,00 PLN
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TONIK
ŁAGODZĄCY
DELIKATNE OCZYSZCZENIE I OPTYMALNE pH SKÓRY.
Delikatny, bezalkoholowy tonik do twarzy. Polecany dla każdego rodzaju
skóry, a szczególnie dla cery wymagającej, skłonnej do podrażnień.
Zawiera Kolagen, D-pantenol, wyciąg z Aloesu oraz Noni. Dzięki
bogatej w składniki aktywne formule doskonale tonizuje, nawilża
i odświeża skórę.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Poprawia stopień nawilżenia skóry.
Przywraca właściwe pH skóry.
Oczyszcza, odświeża i tonizuje.
Działa łagodząco i przeciwzapalnie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zwilżyć wacik niewielką ilością toniku i przetrzeć nim skórę twarzy.
Pozostawić do wyschnięcia. Stosować codziennie rano i wieczorem.
Najlepiej bezpośrednio po zastosowaniu Żelu do mycia twarzy
i Peelingu z kolekcji kolagenowej Souvre Internationale.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
D-pantenol
Gliceryna
Ekstrakt z Noni
Ekstrakt z aloesu
Kolagen Naturalny

Zapobiega łuszczeniu się naskórka. Pomaga przywrócić i utrzymać
naturalną równowagę hydrolipidową naskórka oraz jego prawidłowe
pH. Posiada działanie antybakteryjne, wzmacniające i stymulujące.
Produkt hipoalergiczny.
Produkt, dzięki obecności ekstraktu z Noni, jest bogaty w wiele
składników począwszy od magnezu, wapnia, fosforu, miedzi i żelaza,
po olbrzymią zawartość witaminy C, prowitaminy A, witamin z grupy B
oraz szeregu wyjątkowych protein i enzymów.
Doskonale odżywia, witalizuje i regeneruje skórę, a także zapewnia
jej prawidłowe nawilżenie. D-pantenol posiada wyjątkową zdolność
wiązania wilgoci w skórze. Łagodzi podrażnienia i stany alergiczne.
Przeciwdziała powstawaniu zmarszczek poprzez odżywianie i witalizację
cery. Sprzyja zachowaniu młodzieńczego wyglądu.
Skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia.
Ma doskonałe właściwości łagodzące, wygładza, poprawia elastyczność,
reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka. Aloes jest niezmiernie
bogaty w cenne związki tj.: aminokwasy, w tym aminokwasy egzogenne
będące składnikiem NMF czyli Naturalnego Czynnika Nawilżającego,
witaminy A ,C ,E, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy - wszystkie
bardzo ważne dla zdrowia skóry mikro- i makroelementy, wśród
których najcenniejsze są: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk,
zapewniające skórze prawidłowe odżywienie.
Ponadto wyciąg z aloesu zawiera enzymy i hydroksykwasy
wspomagające usuwanie martwych komórek naskórka i wspierających
jego regeneracje, a tym samym przyczyniające się w sposób naturalny
do przeciwdziałania starzeniu się skóry. Bogactwo substancji zapewnia
niezwykły komfort skóry, szczególnie osobom o cerze suchej, wrażliwej
skłonnej do podrażnień.

Skład: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Gluconolactone, Aloes (Aloe
Barbadensis) Extract, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Triethanolamine,
D-panthenol, Soluble Collagen, Sodium Benzoate, Polysorbate 20, Calcium
Gluconate, Parfum.
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Nr katalogowy: C0002
619,20 PLN / litr

125 ml

77,40 PLN
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MLECZKO
WITALIZUJĄCE
DEMAKIJAŻ I PIELĘGNACJA NA KAŻDY DZIEŃ
Niezwykle łagodna emulsja do demakijażu przeznaczona dla każdego
rodzaju skóry, a szczególnie dla cery wrażliwej i wymagającej. Delikatny
preparat oparty na wyjątkowo łagodnych, specjalnie dobranych
składnikach,, jest bard
bardzo
zo dobrze tolerowanyy pr
przez
zez skórę.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Skutecznie, ale delikatnie usuwa zanieczyszczenia.
Pielęgnuje, nawilża i ujędrnia skórę.
Koi i łagodzi podrażnienia.
Nieinwazyjnie i błyskawicznie usuwa makijaż.
Bezpieczny w stosowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rano i wieczorem niewielką ilość preparatu nanieść opuszkami
palców lub wacikiem na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Rozmasować
bardzo delikatnie po czym dokładnie zebrać. Następnie zastosować
nasz Tonik łagodzący z serii kolagenowej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Matrixyl® 3000
Witamina E
Moist 24TM
Ekstrakt z aloesu
Allantoina
Olej z ogórecznika
Kolagen Naturalny
D-pantenol

Skład: Aqua, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Borago
Ofﬁcinalis Seed Oil, Isostearyl Neopentanoate, Methyl Gluceth-10, PEG-60
Almond Glycerides, Ceteareth-15, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Propylene Glycol,
Glyceryl Stearate, Imperata Cylindrica (Root Extract), Ceteareth-25, Tocopheryl
Acetate, Collagen, Elastin, D-Panthenol, Aloes (Aloe Barbadensis) Extract,
Allantoin, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Caprylyl Glycol, Lactic
Acid, PEG-8, Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Polysorbate 20, Butylene
Glycol, Carbomer, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Potassium Sorbate.
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Mleczko zawiera wiele drogocennych składników aktywnych.
Tak bogata receptura gwarantuje wyjątkowe działanie kosmetyku.
Mleczko witalizujące dokładnie usuwa zanieczyszczenia
zapewniając jednocześnie uczucie niebywałego komfortu.
Reguluje funkcje skór y i łagodzi podrażnienia. Nawilża
i odżywia skórę przywracając równocześnie jej naturalny
koloryt i jędrność. Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów
pielęgnacyjnych.
Mleczko zawiera Matrixyl® 3000, który zawiera małe cząsteczki
będące nośnikami informacji o przebudowie i naprawie skóry.
Kolagen Naturalny posiada nadzwyczajną zdolność wiązania
wody przez co wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry, pobudza
również procesy odnowy, głęboko regeneruje, nawilża i ujędrnia.
Produkt zawiera również Olej z ogórecznika, który jest cennym
surowcem wykorzystywanym tylko w najlepszych kosmetykach.
Olej ten jest wskazany szczególnie dla skóry przesuszonej, popękanej
i łuszczącej się.
Zawiera duże ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT). Moist 24TM zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie
skóry odczuwalne przez 24 godziny, dostarcza również znaczne ilości
dwóch cennych związków: potasu oraz DMSP (naturalna cząsteczka
3-dimethylsulphopropionate). Synergistyczne działanie tych składników
zapewnia właściwą równowagę osmotyczną w komórkach skóry,
a co za tym idzie trwałe i wyraźne nawilżenie.
Witamina E chroni przed przesuszeniem naskórka zapobiegając osłabieniu
jego elastyczności i jędrności. Ekstrakt z aloesu zawiera enzymy
i hydroksykwasy wspomagające usuwanie martwych komórek naskórka
i wspierających jego regeneracje, a tym samym przyczyniające się
w sposób naturalny do przeciwdziałania starzeniu się skóry.

Nr katalogowy: C0003
751,00 PLN / litr

100 ml

75,10 PLN
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KREMOWY
PEELING
SKÓRA GŁADSZA, ELASTYCZNA I LEPIEJ UKRWIONA
Peeling przeznaczony jest do oczyszczania każdego rodzaju cery.
Kremowa konsystencja zapobiega podrażnieniom i wysuszeniu skóry.
Drobnoziarniste naturalne cząsteczki peelingujące pozyskiwane
z serca polinezyjskich lagun delikatnie złuszczają naskórek
i poprawiają mikrokrążenie.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Delikatnie oczyszcza i złuszcza obumarły naskórek.
Poprawia koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia.
Odżywia, nawilża i ujędrnia.
Wygładza i odmładza skórę.

SPOSÓB UŻYCIA:
Na wilgotne opuszki palców nałożyć peeling i delikatnie masować
skórę ruchami okrężnymi. Spłukać ciepłą wodą. Stosować 1-2 razy
w tygodniu. Unikać kontaktu z oczami, nie stosować w miejscach
zmienionych trądzikowo.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Witamina E
Avocadol (specjalny kompleks z Awokado)
Hydromanil™
Ekstrakt z Aloesu
Kolagen Naturalny
Różowy piasek z Tikehau (materiał peelingujący)
Olej z Ogórecznika

Skład: Aqua, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Cellulose Acetate,
Isodecyl Neopentanoate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Borago
Ofﬁcinalis Seed Oil, Calcium Carbonate, Hydrogenated Polyisobutene, Sodium
Polyacrylate, Ceteareth-15, Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Phenoxyethanol,
Collagen, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum,
Glycine Soja Oil, Glycine Soja Sterol, Elastin, Hexyl Laurate, Persea Gratissima
Oil, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Ceteareth-25, Caprylyl
Glycol, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Hexyl Cinnamal.
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Preparat wygładza skórę i przygotowuje ją do lepszego wchłaniania
pozostałych składników. Idealnie dobrane składniki odżywiają,
regenerują, nawilżają, koją i wygładzają cerę. Dzięki zastosowaniu
Peelingu skóra odzyskuje naturalny kolor, świeżość i blask. Stosowany
regularnie pozwala utrzymać zdrową i czystą cerę.
Zawarty w produkcie różowy piasek z Tikehau to produkt stworzony
dzięki naturalnej erozji koralowca wynikającej z ruchu wód oceanicznych.
Ten składnik jest w pełni naturalnym materiałem ściernym bogatym
w sole mineralne i pierwiastki śladowe takie jak magnez i potas.
Kolagen Naturalny pobudza procesy odnowy, głęboko regeneruje,
nawilża i ujędrnia skórę.
Olej z ogórecznika wyraźnie łagodzi wszelkie podrażnienia oraz
wspomaga regenerację skóry przeciwdziałając jej przedwczesnemu
starzeniu. Bogactwo substancji zapewnia niezwykły komfort skóry
szczególnie osobom o cerze suchej, wrażliwej skłonnej do podrażnień.
Poprzez dostarczanie związków niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania skóry wyciąg z aloesu wyraźnie ją wzmacnia, a także
przywraca jej jędrność, elastyczność oraz zdrowy koloryt.
Hydromanil™ jest roślinnym komponentem nawilżającym,
wykorzystującym bogate w galaktomannan związki cukrowe,
pochodzące z owoców drzewa tara Caesalpinia spinosa, rosnącego
w suchym klimacie Andów.
Produkt zawiera Avocadol, czyli unikalny kompleks stanowiący
połączenie oleju z miąższu owoców awokado, oleju sojowego i steroli
pozyskiwanych z nasion soi. Dostarcza on jednocześnie niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz niezwykle cennych dla
skóry ﬁtosteroli. Witamina E chroni skórę przed wolnymi rodnikami
i starzeniem się.

Nr katalogowy: C0004
740,00 PLN / litr

100 ml

74,00 PLN
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ŻEL DO MYCIA
TWARZY
ŁAGODNE OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA SKÓRY
Polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również dla cery
wrażliwej, zmęczonej, oczekującej poprawy jędrności i świeżości. Unikalny
skład kosmetyku zapewnia skórze właściwe odżywienie i nawilżenie,
a specjalnie skomponowany zespół bardzo łagodnych substancji myjących
wyklucza podrażnienia, czyniąc zabieg mycia twarzy komfortowym.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Zmiękcza i wygładza naskórek.
Zapewnia skórze właściwe odżywienie i nawilżenie.
Pobudza procesy regeneracyjne i antyoksydacyjne.
Poprawia jędrność i świeżość zmęczonej skórze.
Nie podrażnia dzięki zastosowaniu łagodnych substancji myjących.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć niewielką ilość żelu na wilgotną skórę. Rozprowadzić
równomiernie na skórze i dokładnie spłukać. Nie suszyć skóry przed
aplikacją Kolagenu Naturalnego Souvre Internationale.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Gliceryna
D-pantenol
Ekstrakt z Noni
Ekstrakt z aloesu
Kolagen Naturalny

Skład: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Acrylates/
Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Glycerin, Capryl/Capramidopropyl
Betaine, Methyl Gluceth-10, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-39,
Panthenol, Soluble Collagen, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Aloes (Aloe
Barbadensis) Extract, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Propylene Glycol, Parfum.
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Żel do mycia twarzy z serii kolagenowej:
nie zawiera konserwantów parabenowych;
jedynymi użytymi stabilizatorami są antyoksydanty i substancje
standaryzowane w żywności;
nie zawiera mydeł z grupy SLS, często stosowanych powszechnie
na rynku, nawet w najdroższych tego typu produktach, a także
w kosmetykach dla dzieci;
kompozycja oparta została o ekstrakty roślinne, kolagen pochodzący
z ryb i substancje kompatybilne ze skórą i błonami śluzowymi - nie
uszkadzające płaszcza wodno-lipidowego, o delikatności właściwej
recepturom kosmetyków dla niemowląt;
jest sam w sobie kosmetykiem o dowiedzionym działaniu w kierunku
zmiękczania i wygładzania naskórka, nawilżania skóry właściwej,
pobudzania procesów regeneracyjnych oraz antyoksydacyjnych.
Produkt hipoalergiczny. Bogactwo zawartych substancji, m.in. ekstrakt
z aloesu, zapewnia niezwykły komfort skóry, szczególnie osobom
o cerze suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Poprzez dostarczanie
związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry ekstrakt
z aloesu wyraźnie ją wzmacnia, a także przywraca jej jędrność,
elastyczność oraz zdrowy koloryt. Zawiera wiele składników począwszy
od magnezu, wapnia, fosforu, miedzi i żelaza po olbrzymią zawartości
witaminy C, prowitaminy A, witamin z grupy B oraz szeregu wyjątkowych
protein i enzymów. Doskonale odżywia, witalizuje i regeneruje skórę,
a także zapewnia jej prawidłowe nawilżenie. Dzięki zawartości
gliceryny głęboko nawilża - składnik ten jest związany z bardzo silnymi
właściwościami przyciągania i wiązania wody, co wpływa na skuteczne
nawilżenie przesuszonej skóry ze skłonnościami do pierzchnięcia.

Nr katalogowy: C0015
376,00 PLN / litr

250 ml

94,00 PLN
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SERUM KOLAGENOWE
Z WITAMINAMI A+E
WITAMINOWA ENERGIA DLA ODZYSKANIA MŁODEJ CERY
Preparat przeznaczony do pielęgnacji okolic oczu. Serum kolagenowe
z wit. A + E zawiera więcej kolagenu w „kolagenie” czyli posiada
większą zawartość kolagenu w suchej masie. Ilość kolagenu w Serum
kolagenowym z wit. A + E została zwiększona o 10%.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Wyraźny efekt odmłodzenia okolic oczu.
Zmniejsza widoczność zmarszczek.
Aktywna ochrona przed zbyt wczesnym starzeniem się skóry wokół oczu.
Dba o wymagającą i bardzo delikatną skórę okolic oczu.
Nawilża, wygładza i ujędrnia skórę przywracając spojrzeniu
młodzieńczy blask.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość Serum kolagenowego z wit. A + E należy nanosić
w kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka, delikatnie
wmasować w skórę okolic oczu zachowując bezpieczny odstęp
od brzegu powiekowego i kąta oka. Serum należy pozostawić na
skórze do całkowitego wchłonięcia a następnie należy nanieść na to
samo miejsce aplikacji niewielką ilość Serum pod oczy.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Preparat wzbogacono dwoma cennymi dla zdrowego wyglądu skóry
witaminami: A i E. Ponieważ witaminy te są silnymi przeciwutleniaczami
zabezpieczono utratę ich aktywności poprzez zamknięcie w sferach,
z których są uwalniane dopiero podczas kontaktu ze skórą.
Wzmocnione i wzbogacone działanie kolagenu, który posiada
nadzwyczajną zdolność wiązania wody przez co wpływa na prawidłowe
nawilżenie skóry. Pobudza również procesy odnowy, głęboko regeneruje
odżywia i ujędrnia skórę. Witamina A hamuje produkcje kolagenaz
i elastaz odpowiedzialnych za degradację włókien tworzących szkielet
dla naszej skóry. Zahamowanie ich syntezy prowadzi do redukcji
zmarszczek i odmłodzenia skóry. Jednocześnie witamina A zapewnia
większą ochronę przed UV poprzez zwiększenie produkcji naturalnego
ﬁltru – melaniny.
Witamina E wychwytuje wolne rodniki, dzięki czemu zapobiega
utlenianiu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych budujących
błonę komórkową każdej żywej komórki i enzymów współpracujących
z tą błoną. Takie działanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
komórek skóry i ich integralność.

Witamina A
Witamina E
Kolagen Naturalny

Skład: Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, CI 77007, Lactic Acid,
Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Tocopheryl Acetate,
Retinyl Palmitate.
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Nr katalogowy: C0001
11.266,67 PLN / litr

15 ml

169,00 PLN
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BŁYSZCZYK
DO UST
DLA KUSZĄCYCH I GŁADKICH UST
Skóra ust jest bardzo delikatna i cienka przez co jest szczególnie
narażona na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych takich
jak promieniowanie słoneczne, wiatr i mróz. Wszystkie te czynniki silnie ją
podrażniają, przez co pojawiają się na niej oznaki przesuszenia w postaci
uczucia ściągnięcia, drobnych pęknięć i łuszczącej się skóry.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Intensywnie regeneruje wargi i doskonale je odżywia
Przywraca komfortowe i długotrwałe nawilżenie
Natychmiast wygładza i odmładza skórę ust
Usta stają się aksamitnie miękkie i zmysłowo delikatne
Chroni usta przed fotostarzeniem i przesuszeniem
Zapewnia ustom piękny blask i apetyczny wygląd

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść niewielką ilość produktu na usta i delikatnie wmasować.
Stosować o każdej porze roku, szczególnie jeżeli usta narażone
są na silne działanie czynników zewnętrznych.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Masło Shea
Witamina E
Skwalan
Hydromide blend
Olej jojoba
D-pantenol

Skład: Hydrogenated Polydecene, Ethylene/Propylene Copolymer, Squalane,
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters,
Cera Alba (Beeswax), Stearyl/PPG-3 Myristyl Ether Dimer Dilinoleate,
Sorbitol, Hydrogenated Polyisobutene, Aqua, Cyclomethicone, Dimethicone,
Petrolatum, Tocopheryl Acetate, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract,
Collagen, Ceramide 2, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, D-panthenol,
Elastin, Phenoxyethanol, Tropolone, Aroma, BHT.
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Aby efektywnie chronić usta należy je jednocześnie nawilżać,
natłuszczać oraz odżywiać. Mając na uwadze szczególne wymagania
skóry tej okolicy twarzy stworzyliśmy formułę bogatą w składniki
zapewniające zarówno bogate nawilżenie oraz komfortowe
natłuszczenie. Dodatkowo składniki zawarte w Błyszczyku do ust
Souvre Internationale wyraźnie odbudowują barierę ochronną skóry
ust zabezpieczając je przed wysychaniem oraz jednocześnie silnie
je wygładzają i regenerują.
Zawarty skwalan wbudowując się w strukturę międzykomórkową
naskórka uszczelnia go i przywraca zaburzone funkcje barierowe skóry
ust, dzięki czemu znacznie poprawia się ich nawilżenie. Dodatkowo
odbudowując warstwę lipidową silnie regeneruje skórę ust przynosząc
im też znaczną ulgę.
Olej jojoba jest uważany za naturalny ﬁltr przeciwsłoneczny
i przeciwutleniacz, co umożliwia zachowanie młodości skórze ust.
Hydromide blend jest połączeniem lipidowego ekstraktu z nasion soi
i Ceramidu 2, dzięki czemu ma strukturę niemalże identyczną
z lipidowym płaszczem skóry ust.
Obecność witaminy E wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia
ust i jednocześnie chroni je przed wysuszeniem oraz przyspiesza
ich regenerację. Masło Shea wnika do głębszych warstw naskórka
intensywnie je odżywiając, a Kolagen Naturalny pobudza procesy
odnowy, głęboko regeneruje skórę ust zapewniając im gładkość
i młodzieńczą jędrność. D-pantenol łagodzi podrażnienia powstałe
na skutek działania promieni UV, wiatru i mrozu.

Nr katalogowy: C0013
11.800,00 PLN / litr

5 ml

59,00 PLN
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MASKI
ZE ZŁOTEM
MŁODOŚĆ MUŚNIĘTA ZŁOTEM
Maski ze złotem są wyjątkowym produktem, który zawiera bogactwo
składników aktywnych, a wśród nich wyjątkowe i cenne cząsteczki złota.
Dobroczynne działanie złota wsparte jest przez intensywnie regenerujące
i odżywcze działanie Kolagenu Naturalnego i elastyny.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Doskonale i długotrwale nawilża skórę twarzy.
Redukuje głębokość i długość zmarszczek.
Przywraca jędrność i elastyczność skóry.
Odświeża skórę nadając jej świetlistości.
Przywraca promienny i młody wygląd twarz.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć maskę na umytą skórę twarzy, pozostawić na 15 minut.
Następnie zdjąć i pozostałość na twarzy substancję wklepać delikatnie
w skórę. Poleca się stosowanie masek dwa lub trzy razy w tygodniu.
Dla trwałych efektów zaleca się stosować wraz z pozostałymi
produktami z serii kolagenowej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Złoto
Witamina E
Witamina B3
Kwas Hialuronowy
Elastyna
Ekstrakt z Aloesu
Sól sodowa PCA
Kolagen Naturalny

Skład: Aqua, Glycerin, Algin, Sodium PCA, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Sodium Hyaluronate, Collagen, Elastin, Niacynamide, Tocopheryl Acetate,
Colloidal Gold, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol.
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W składzie maski znaleźć można inne, drogocenne składniki,
m.in. dobrze zananą pogromczynię wolnych rodników - Witaminę E.
Produkt działa bezpośrednio na wszystkie oznaki starzenia się skóry,
czego efekty widoczną są już po pierwszym zabiegu.
Wygładzone zmarszczki, skóra promienna, odżywiona, nawilżona
oraz pełna witalności, podczas gdy Ty relaksujesz się i odpoczywasz
zarówno u siebie w domu jak i pod opieką profesjonalnej kosmetyczki.
Wystarczy raz nałożyć maskę ze złotem, aby uzależnić się od efektów
jej działania.
Maski, dzięki zawartości złota, spowalniają proces utraty kolagenu oraz
elastyny przyczyniając się do rekonstrukcji tkanki podskórnej. Dzięki
temu wpływają na ujędrnienie skóry oraz spłycają istniejące zmarszczki
i ograniczają powstawanie nowych. „Witamina młodości”, jak często
mawia się o witaminie E, wychwytuje wolne rodniki niszczące
struktury skóry zapobiegając tym samym jej przedwczesnemu starzeniu
i powstawaniu zmarszczek.
Ponadto chroni ona przed przesuszeniem naskórka zapobiegając
osłabieniu jego elastyczności i jędrności. Dzięki zawartości witaminy B3
produkt polecany jest także do cery trądzikowej i wrażliwej, gdyż
zmniejsza nadmierną produkcję sebum oraz redukuje wielkość porów
skóry.
Sól sodowa PCA jest naturalnym składnikiem naskórka. Jego rolą
jest utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia, więc składnik
ten w naturalny sposób dba o komfort naszej skóry. Elastyna
stosowana w kosmetykach wygładza zmarszczki, regeneruje
i poprawia witalność skóry. Ponadto wykazuje działanie nawilżające.

Nr katalogowy: C0011
45,67 PLN / szt.

3 szt.

137,00 PLN
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SERUM WYSZCZUPLAJĄCE
DO CIAŁA
JĘDRNE I GŁADKIE CIAŁO W KAŻDYM WIEKU
Kosmetyk ten przeznaczony jest do walki z cellulitem - defektem
estetycznym, który spędza sen z powiek prawie każdej kobiecie. Pomimo
delikatnej, aksamitnej konsystencji produkt ten jest potężnym wrogiem
cellulitu, który jest dolegliwością dotykającą według szacunków nawet
95% kobiet po okresie dojrzewania.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Redukuje masę ciała.
Redukuje nadmierną ilość pozakomórkowej wody.
Redukuje obwód ud i pośladków.
Redukuje widoczną „skórkę pomarańczową”.
Poprawia mikrocyrkulację, czyli zmniejsza widoczność „pajączków”.

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat nanieść na obszary dotknięte cellulitem (uda, ramiona,
pośladki) i wmasować. Poleca się stosowanie preparatu dwa razy
dziennie: rano i wieczorem. Wmasowywanie preparatu najlepiej
prowadzić kolistymi ruchami w kierunku do serca. Dla uzyskania
lepszych efektów poleca się stosowanie Serum wyszczuplającego
do ciała po zastosowaniu Kolagenu Silver (do ciała) oraz obwinięcie
partii ciała poddanych działaniu preparatu folią kosmetyczną.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Liporeducyl®
Wyciąg z Centella asiatica
Hydromanil™
Olej z Ogórecznika
Witamina E
Skład: Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Hydrogenated Polyisobutene, Caprylic
/ Capric Triglyceride, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Collagen, Propylene Glycol,
Sodium Polyacrylate, Dimethicone, Borago Ofﬁcinalis Seed Oil, Phenoxyethanol,
Centella Asiatica Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl
Stearate, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus) Root Extract, Ivy (Hedera
Helix) Extract, Tocopheryl Acetate, Carnitine, Escin, Hydrolized Caesalpinia
Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Tripeptide-1, Carrageenan (Chondrus
Crispus), Ceteareth-15, Lecithin, Sorbitan Stearate, Synthetic Wax, Elastin,
Silica, Maltodextrin, Triethanolamine, DMDM-Hydantoin, Polysorbate 60, TEAHydroiodide, Butylene Glycol, Parfum, Tropolone, Lactic Acid, Caprylyl Glycol,
Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, CI 77491, CI 77492, CI 77499.
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Serum wyszczuplające do ciała jest preparatem o zapachu i barwie
cappucino. Szerokie spojrzenie na trapiący kobiety problem oraz
przeanalizowanie przyczyn powstawania tego defektu skłoniły nas
do poszukiwania takich składników aktywnych, które zapewniłyby
naszym odbiorcom maksymalne rezultaty.
Serum pobudza lipolizę, czyli rozkład tłuszczu w komórkach tłuszczowych,
aby już istniejące komórki nie magazynowały więcej tłuszczu,
a wręcz przeciwnie zaczęły go aktywnie rozkładać. Pobudza również
mikrokrążenie, aby zwiększyć drenaż tkanek i usunąć nagromadzone
w nich toksyny i wodę oraz ułatwić przenikanie aktywnym
substancjom aż do problematycznej tkanki tłuszczowej. Spowolnia
proces adipogenezy, czyli powstawania komórek tłuszczowych,
gdyż niedojrzałe nie są zdolne do gromadzenia zapasów tłuszczu.
Ponadto spowolnia lipogenezę, czyli proces magazynowania tłuszczu
w komórkach tłuszczowych, aby maksymalnie ograniczyć ich wzrost.
Jednym, z wyjątkowo skutecznych składników w walce z cellulitem,
jest Liporeducyl®. To kompozycja szczególnie aktywnych substancji
antycellulitowych zamkniętych w liposomach, co ułatwia penetracje
naskórka i umożliwia dotarcie do głębszych warstw skóry.
Substancje zawarte w wyciągu z Centella asiatica stymulują ﬁbroblasty
do syntezy kolagenu i elastyny oraz innych białek związanych ze
wzmocnieniem struktury tkanki łącznej. Hydromanil™ oferuje nie tylko
natychmiastowe nawilżenie bezpośrednio po jednorazowej aplikacji,
ale również kumulowany i pozostający efekt długotrwałego nawilżenia.
Kolagen Naturalny zapewnia optymalną elastyczność i gładkość.

Nr katalogowy: C0012
635,00 PLN / litr

200 ml

127,00 PLN
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BALSAM
DO CIAŁA
GŁADKA, ZADBANA I NAWILŻONA SKÓRA
Polecany do intensywnej pielęgnacji wszystkich typów skóry, ale
szczególnie do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Dzięki zawartości
Kolagenu Naturalnego wzmacnia on i regeneruje strukturę skóry. Ponadto
zawarte w balsamie składniki aktywne doskonale odżywiają, rewitalizują
i poprawiają ogólny wygląd skóry.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Czyni skórę gładszą i bardziej elastyczną.
Wzmacnia i regeneruje strukturę skóry.
Doskonale nawilża, odżywia oraz rewitalizuje.
Poprawia ogólny wygląd skóry.
Optymalna pielęgnacja o każdej porze roku.
Jest bardzo wydajny.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość balsamu nanieść na skórę i delikatnie wmasować
okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia. Polecany do
pielęgnacji całego ciała. Dla uzyskania optymalnych efektów zaleca
się stosowanie 2 razy dziennie – rano i wieczorem.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Masło Shea
Kwas hialuronowy
Xeradin™
Caresoft™
Moisturizing Factor
D-pantenol
Skwalan
Alantoina
Olej ze słodkich migdałów
Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisotearate, Glycerin,
Urea, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet almond) Oil, Butyrospermum Parkii Butter,
Dimethicone, Glyceryl Stearate Citrate, Myristyl Lactate, Propanediol, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Squalane, Collagen, Lactic Acid, Salvia Sclarea (Clary)
Extract, Curculigo Orchioides Root Extract, Sodium PCA, Glucose, Glutamic Acid,
Sodium Hyaluronate, Lysine, Glycine, Elastin, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol,
Sodium Polyacrylate, Allantoin, Panthenol, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Propylparaben, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, DMDM Hydantoin, Parfum.
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Produkt błyskawicznie wchłania się i nie zostawia tłustego ﬁlmu
na skórze. Idealny o każdej porze roku, dla zachowania optymalnie
nawilżonej i zdrowo wyglądającej skóry. Subtelny zapach utrzymuje
się przez długi czas, umilając każdą chwilę.
Balsam tworzy na skórze ochronną warstwę oraz czyni ją gładszą,
bardziej elastyczną i wyglądającą młodziej. Jest niezwykle wydajny,
nawet przy systematycznym stosowaniu, a eleganckie pudełko może
stać się ozdobą na każdej półce łazienkowej, jak również w gabinecie
kosmetycznym.
Zawarty w składzie Kolagen Naturalny pobudza procesy odnowy, głęboko
regeneruje, nawilża i ujędrnia skórę. Masło Shea wnika do głębszych
warstw naskórka intensywnie je odżywiając, ma także właściwości
kojące oraz tworzy na powierzchni skóry delikatny ﬁlm chroniący przed
działaniem słońca, mrozu i wiatru, które wysuszają skórę i przyspieszają
jej starzenie się. Zawarty w balsamie Skwalan jest uważany za wyjątkowy
antyoksydant - chroni struktury lipidowe skóry przed utlenianiem
i działaniem wolnych rodników.
Olej ze słodkich migdałów bogaty jest w związki tłuszczowe : kwas
oleinowy oraz linolowy, witaminy A, B1, B2, B6, D i E, proteiny
oraz sole mineralne. Kwas hialuronowy wspomaga wiązanie wody
w skórze, dodatkowo obecność XERADINU™ wpływa na natychmiastowe
działanie nawilżające, które jest utrzymywane przez 24h od aplikacji.
Moisturizing Factor intensywnie nawilża, a D-pantenol i Alantoina
kompleksowo zapewniają skórze ochronę przed podrażnieniami
i nieprzyjemnym uczuciem szorstkości.

Nr katalogowy: C0014
530,00 PLN / litr

300 ml

159,00 PLN
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NAPRAWCZY KREM
DO STÓP
KOLAGENOWA REGENERACJA DLA WYMAGAJĄCYCH
STÓP I PIĘT
Formuła Naprawczego kremu do stóp i pękających pięt oparta jest na
specjalnie wyselekcjonowanych składnikach o znanych i udowodnionych
właściwościach nawilżających i naprawczych. Produkt polecany szczególnie
osobom borykającym się z problemem przesuszonego, stwardniałego
i zrogowaciałego naskórka oraz z pękaniem pięt. Wysokie stężenie
mocznika wyraźnie poprawia nawilżenie i reguluje złuszczanie naskórka,
zmiękczając go i zapobiegając powstawaniu nowych zrogowaceń.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Łagodzi podrażnienia powstałe podczas golenia.
Wyraźnie poprawia nawilżenie i reguluje złuszczane naskórka.
Zapobiega powstawaniu nowych zrogowaceń i pękaniu pięt.
Silnie zmiękcza i uelastycznia skórę.
Efektywnie odbudowuje i zapobiega uszkodzeniom naskórka.

SPOSÓB UŻYCIA:
Jeden lub dwa razy dziennie wmasować krem w czystą i suchą skórę
stóp. Szczególną uwagę należy zwrócić na pięty, miejsca pokryte
stwardniałym naskórkiem lub skłonne do pękania. Pozostawić do
całkowitego wchłonięcia. Polecany do stosowania wraz z innymi
produktami z tej samej serii.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Mocznik
Lanolina
Kolagen Naturalny
Cobiostab 400
Olej z nasion słonecznika
Witamina E
D-pantenol

Skład: Aqua, Urea, Parafﬁnum Liquidum, Helianthus Annuus (Sunﬂower)
Seed Oil, Glycerin, Glycol Stearate SE, Hydrogenated Polyisobutene,
Lanolin, Cetearyl Alcohol, Sucrose Stearate, Propylene Glycol, Ceteareth-25,
Tocopheryl Acetate, Dimethicone, Lactic Acid, D-Panthenol, Collagen,
Elastin, Phenoxyethanol, Parfum, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Hexamidine Diisothionate, Rosmarinus Ofﬁcinalis
Leaf Extract.
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Obecność w formule Kolagenu Naturalnego i D-pantenolu
wpływa na pobudzenie pracy komórek i skuteczną odbudowę.
Zawarte w preparacie specjalnie dobrane komponenty uzupełniają
i odbudowują lipidy bariery ochronnej skóry, silnie zmiękczając ją
i uelastyczniając. Obecność składników bakterio- i grzybostatycznych
wspomaga walkę z patogenną mikroﬂorą. Preparat efektywnie
odbudowuje i zapobiega uszkodzeniom naskórka, przynosząc
ulgę wysuszonej skórze. Skóra stóp staje się miękka, gładka i miła
w dotyku. Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji stóp.
Preparat szybko się wchłania, przynosząc stopom ulgę i ukojenie.
Oprócz imponujących właściwości nawilżających zawarty w produkcie
mocznik wzmacnia również barierę ochronną skóry wpływając
na wzrost syntezy lipidów skóry, a także reguluje proces złuszczania dzięki
czemu wszelkie zrogowacenia i szorstkość są stopniowo zmniejszane.
Kolagen Naturalny posiada nadzwyczajną zdolność wiązania wody,
przez co długotrwale wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry.
Cobiostab 400 wykazuje działanie ograniczające rozwój bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu,
co jest niezwykle ważne w przypadku nadmiernej potliwości stóp,
natomiast działanie grzybostatyczne jest cenne w przypadku
ograniczenia skłonności do infekcji grzybiczych. Lanolina dzięki
swojemu chemicznemu i ﬁzycznemu podobieństwu imituje
naturalne składniki lipidowe bariery naskórkowej, zastępując je
i jednocześnie stymulując komórki skóry do produkcji własnych lipidów.

Nr katalogowy: C0017
1940,00 PLN / litr

50 ml

97,00 PLN
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MGIEŁKA
DO TWARZY I CIAŁA
NAWILŻ SKÓRĘ, GDY TEGO POTRZEBUJE
Delikatna mgiełka została stworzona, by intensywnie nawilżyć
i odświeżyć skórę oraz przygotować ją do aplikacji Kolagenu
Naturalnego w formie żelu. Kosmetyk regeneruje i wygładza ciało,
przywracając świeżość oraz młodzieńczy blask. Regularne stosowanie
produktu sprawia, że skóra jest ujędrniona i wyraźnie odżywiona.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Nawilża i długotrwale odżywia.
Chroni przed utratą wilgoci.
Koi podrażnienia.
Ujędrnia oraz wygładza skórę.
Przygotowuje ją do aplikacji Kolagenu Naturalnego.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpylić kolagenową mgiełkę na czystą, osuszoną twarz i ciało.
Można stosować ją kilka razy dziennie w celu odświeżenia skóry. Aby
uzyskać efekt orzeźwienia, należy wcześniej schłodzić kosmetyk.
Po aplikacji mgiełki zalecane jest zastosowanie Kolagenu Naturalnego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen Naturalny
Kwas hialuronowy
Moisturizing factor
Ekstrakt z Noni
Arginina

Skład: Aqua, Butylene Glycol, Gluconolactone, Arginine, Polysorbate 20,
Morinda Citrifolia Fruit Extract, Soluble Collagen, Methyl Gluceth-10,
Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic Acid, Sodium Hyaluronate, Lysine,
Glycine, Allantoin, Lactic Acid, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Parfum,
Phenoxyelhanol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene,
Linalool.
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Kolagenowa mgiełka to trwale nawilżający kosmetyk do twarzy
i ciała przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery,
szczególnie przesuszonej. Schłodzona mgiełka wyjątkowo szybko
się wchłania, dając wrażenie przyjemnego, lekkiego orzeźwienia.
Regularne aplikowanie kosmetyku pomaga wzmocnić naskórek, dzięki
czemu ciało nabiera zdrowego wyglądu.
Moisturizing factor - czynnik nawilżający stanowi wyjątkowe połączenie
komponentów, które utrzymują prawidłowy bilans wodny skóry. Chroni
ją przed nadmiernym wysuszeniem i utratą wilgoci, zapobiegając
pojawianiu się zmarszczek. Moisturizing factor jest kompleksem
niezwykle cennych substancji rekonstruujących.
Kwas hialuronowy jest biopolimerem wchodzącym w skład komórek
skóry oraz przestrzeni międzykomórkowych. Jego kluczową funkcją
w organizmie człowieka jest wiązanie wody. Gdy poziom kwasu
hialuronowego w skórze spada, włókna kolagenowe ulegają osłabieniu.
W rezultacie cera wysusza się, traci elastyczność i pojawiają się
zmarszczki. Kwas hialuronowy w połączeniu z Kolagenem Naturalnym
pobudza procesy odnowy, wzmacniając barierę lipidową, głęboko
regeneruje i wygładza skórę.
Wyciąg z owoców noni jest bogatym źródłem antyoksydantów, witamin
i składników pielęgnujących zdolnych przywrócić skórze zdrowy wygląd.
Posiada właściwości odbudowujące, dzięki czemu pomaga zwalczyć
pierwsze oznaki starzenia się skóry, spłycić powstałe zmarszczki
i zapobiegać ich pogłębianiu.

Nr katalogowy: C0018
699,00 PLN / litr

100 ml

69,90 PLN
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KREM
PO GOLENIU
SKÓRA PO GOLENIU BEZ PODRAŻNIEŃ
Stworzony z myślą o specjalnych potrzebach męskiej skóry. Bezalkoholowa
formuła bogata w składniki aktywne tj.: Kolagen Naturalny, Moist 24TM
i kwas hialuronowy zapewnia długotrwałe i głębokie nawilżenie.
Produkt dostarcza zmęczonej skórze energii niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania oraz łagodzi podrażnienia.

DZIAŁANIE NA SKÓRĘ:
Łagodzi podrażnienia powstałe podczas golenia.
Zapewnia efekt chłodzący.
Przywraca skórze witalność i energię.
Nawilża i uelastycznia skórę.
Wygładza i przyspiesza regenerację skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość kremu nanieść na obszar po goleniu. Delikatnie
wklepać. Stosować po każdym goleniu. Polecany również
do stosowania w połączeniu z innymi produktami z oferty kolagenowej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Moist 24TM
ENERGENTM
Kwas hialuronowy (sól sodowa)
Skwalan
Kolagen Naturalny
D-pantenol
Masło Shea
Olej migdałowy

Przyspiesza proces regeneracji mikrouszkodzeń i odbudowuje naturalną
barierę ochronną skóry. Krem po goleniu przywraca skórze komfort
i witalność pozostawiając ją świeżą, gładką i dobrze nawilżoną. Formuła
opóźnia ponadto proces starzenia.
ENERGENTM to połączenie nowatorskiej technologii, trójwymiarowej
matrycy hydrokoloidalnej, ze składnikami o udowodnionej skuteczności,
która dostarcza energię niezbędną do walki z oznakami zmęczenia
oraz stresu, które mogą pojawiać się na męskiej twarzy w wyniku
aktywnego i intensywnego tempa życia.
Dzięki zawartości Moist 24TM , który jest nowoczesnym składnikiem
nawilżającym pozyskiwanym z pustynnej rośliny Imperata cylindrica,
krem zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry odczuwalne
przez 24 godziny. Kwas hialuronowy tworzy też powłokę ochronną
na naszej skórze, która zapobiega utracie wilgoci, przez co możemy
dłużej cieszyć się jędrną, miękką i piękną skórą.
Skwalan jest unikalnym emolientem o silnych właściwościach
nawilżających i regeneracyjnych. Wbudowując się w strukturę
międzykomórkową naskórka uszczelnia go i przywraca zaburzone
funkcje barierowe, dzięki czemu systematyczne stosowanie kremu
znacznie poprawia poziom nawilżenia. Dzięki zawartości oleju
z migdałów produkt polecany jest do pielęgnacji każdego typu skóry,
ale szczególnie dla skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej ze względu
na swe właściwości natłuszczające, zmiękczające i wygładzające.
Masło Shea wnika także do głębszych warstw naskórka intensywnie
je odżywiając. Ma także właściwości kojące. Zawarty D-pantenol
i Kolagen Naturalny sprzyjają zachowaniu młodzieńczego wyglądu.

Skład: Aqua, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Sucrose Stearate,
Glycerin, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, PPG-3 Benzyl Ether Myristate,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Propylene Glycol, Dimethicone,
Hydrogenated Polyisobutene, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Squalane, Imperata Cylindrica (Root Extract), Menthol, Panthenol,
Caesapinia Spinosa Gum, Menthyl Lactate, Collagen, Sodium Hyaluronate,
Elastin, Caprylyl Glycol, Sodium Polyacrylate, Lactic Acid, Phenoxyethanol,
PEG 8, Carbomer, Sapindus Mukurossi Extract Triethanolamine, Tropolone,
Hexamidine Diisothionate, Pafrum, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene,
Linalool, alpha-Isomethyl Ionone.
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Nr katalogowy: C0016
1293,33 PLN / litr

75 ml

97,00 PLN
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SUPLEMENTY
DIETY
MŁODOŚĆ I PIĘKNO ZAMKNIĘTE W KAPSUŁCE

SUPLEMENTY DIETY - AUTORSKA METODA

DLACZEGO SUPLEMENTY DIETY SOUVRE?

Kilka lat po opracowaniu przez naszego producenta autorskiej metody
pozyskiwania kolagenu ze skór rybich nastąpił kolejny przełomowy
etap, czyli wprowadzenie na rynek suplementu diety zawierającego
w swoim składzie biologicznie aktywny kolagen. Udało się to dzięki
zastosowaniu skomplikowanego i kosztownego procesu jakim jest
lioﬁlizacja.

Suplementy diety Souvre Internetionale nie zawierają konserwantów,
sztucznych barwników czy syntetycznych szkodliwych zamienników.
Produkowane są pod ścisłą kontrolą w polskim laboratorium
wykorzystującym m.in. innowacyjny lioﬁlizowany kolagen naturalny
pochodzący bezpośrednio ze skór rybich. Nasze suplementy wyróżnia m.in.
unikalny skład (kolagen rybi na chrząstce rekina, ekstrakt z owocu dzikiej
róży, glony morskie - naturalne źródło jodu, glukozamina, kwas hialuronowy,
ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, naturalne witaminy A, C, K2, D3, E, olej
z wątroby dorsza i inne. Ponadto, suplementy Souvre Internationale, znajdują
szerokie spektrum zastosowań:

Jest to jedna z metod otrzymywania produktów bezwodnych, oparta
na suszeniu sublimacyjnym, która odbywa się w temperaturze niższej
niż 0°C przy bardzo obniżonym ciśnieniu. Proces ten stosuje się do
suszenia szczególnie wrażliwych związków i substancji, zwłaszcza tych
wrażliwych na ogrzewanie.
W wyniku tego procesu substancje aktywne zachowują swoją
aktywność, a cenne związki, takie jak witaminy, białka, enzymy, składniki
mineralne itp. nie ulegają zniszczeniu.

SUPLEMENTACJA- WAŻNA JEST JAKOŚĆ
Zbilansowana dieta oraz aktywny tryb życia to klucz do młodości
i piękna. Recepta złudnie jednak może się wydawać łatwa do
zrealizowania. W dzisiejszych czasach ciężko jest zapewnić sobie
optymalną dawkę witamin oraz niezbędnych związków mineralnych
zachowując wyłącznie właściwą dietę.
Suplementacja pozwala za uzupełnienie potrzebnych substancji,
których brakuje nam pomimo starań jakie podejmujemy w celu
prowadzenia zdrowego trybu życia. Nasz organizm i nasza skóra
potrzebują nieustannej pielęgnacji nie tylko z zewnątrz, ale także
od środka. Suplementy diety dostępne na rynku mogą pełnić ważną
rolę w naszym życiu. Jednak należy pamiętać, iż tylko wysoka jakość,
wynikająca z użycia specjalnie dobranych składników, pozwoli nam
cieszyć się wymiernymi efektami. Ważne jest również, aby dobierać
takie suplementy, których składniki doskonale będą przez nas
przyswajane i bezpieczne.
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SOUVRE NA STAWY:

Pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów i wspiera ich elastyczność.
Aktywizuje procesy naprawcze chrząstki stawowej i kości.
Wspiera regenerację kości.
Odbudowuje zasoby mazi stawowej.

SOUVRE PIĘKNA SKÓRA:

Dostarcza aminokwasów i peptydów.
Wpływa na opóźnienie procesu starzenia skóry.
Jod pomaga zachować prawidłowe funkcjonowanie tarczycy
i układu nerwowego oraz zdrową skórę.

SOUVRE WITAMINA C:

Pomaga w produkcji kolagenu naturalnego.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Zwiększa przyswajalność żelaza.

SOUVRE WITAMINA K2+D3 PLUS:

Wpływa na utrzymanie zdrowych kości oraz na proces prawidłowego
krzepnięcia krwi.
Pomaga w prawidłowym rozwoju i mineralizacji kości.
Pomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowych kości, zębów, oczu
i prawidłowych funkcji układu krążenia.

SOUVRE WITAMINA B PLUS:

Wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego.
Pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną i nastrój.
Poprawia sprawność intelektualną.
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SUPLEMENT DIETY
PIĘKNA SKÓRA
KOLAGENOWA DAWKA PIĘKNA OD WEWNĄTRZ
Souvre Piękna Skóra jest suplementem diety zawierającym składniki
odżywcze pochodzenia naturalnego, w tym: lioﬁlizat trzeciorzędowego
kolagenu rybiego, mikronizowane algi oraz tokoferol - witaminę E, w postaci
octanu D-alfatokoferylu pozyskiwanego z ziaren soi.

DZIAŁANIE:
Kolagen pielęgnuje skórę od wewnątrz, czyniąc ją elastyczną i sprężystą.
Kolagen odpowiada m.in. bezpośrednio za kondycję skóry.
Witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Jod pomaga zachować prawidłowe funkcjonowanie tarczycy
oraz wpływa na utrzymanie właściwej struktury skóry.

Główny składnik suplementu Souvre Piękna Skóra - trzeciorzędowy
kolagen lioﬁlizowany typu I z cytryną otrzymywany jest według
autorskiej metody naszego producenta.
Algi są źródłem jodu, który pomaga zachować prawidłowe
funkcjonowanie tarczycy i układu nerwowego oraz zdrową skórę,
a witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składniki

ZALECANE DZIENNE UŻYCIE:
2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczać porcji zalecanej
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia. Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek
ze składników preparatu. Korzystny deklarowany efekt osiągniesz
przy spożyciu 2 kapsułek dziennie.

2 kaps. (794 mg)

Kolagen rybi lioﬁlizowany z cytryną
Witamina E (mg ekw. alfa-tokoferolu)
Algi Fucus vesiculosus (g), w tym:
jod

380 mg
12 mg (100% RWS)
200 mg
90 µg (60% RWS)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

SKŁADNIKI:
Glony morskie (Fucus vesiculosus)
Kolagen lioﬁlizowany
Witamina E

Nr katalogowy: S0002
3,15 PLN / szt.

Skład: Kolagen rybi lioﬁlizowany z cytryną (żel kolagenowy, lioﬁlizowana
cytryna w proszku), algi (Fucus vesiculosus - morszczyn pęcherzykowaty),
kapsułka żelatynowa (żelatyna rybia, barwnik - dwutlenek tytanu), witamina
E (octan D-alfa-tokoferylu) z nasion soi.
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Nr katalogowy: S0004
2,74 PLN / szt.

60 kapsułek

189,00 PLN

120 kapsułek

329,00 PLN
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SUPLEMENT DIETY
WITAMINA C
OPTYMALNA DAWKA WITAMINY C
Suplement diety Souvre Witamina C zawiera cztery standaryzowane
na witaminę C ekstrakty roślinne, które są jej naturalnym źródłem.
Dlaczego witamina C jest taka ważna w naszym organizmie?

DZIAŁANIE:
Niezbędna do prawidłowego formowania włókien kolagenowych.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wspomaga zachowanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Jako przeciwutleniacz stanowi ochronę przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników.

ZALECANE DZIENNE UŻYCIE:
1 kapsułka dziennie. Nie przekraczaj porcji zalecanej do spożycia
w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Nie
stosować w przypadku osób ze skłonnością do tworzenia się kamieni
nerkowych oraz przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Korzystny deklarowany efekt osiągniesz przy spożyciu
1 kapsułki dziennie.

SKŁADNIKI:
Ekstrakt z owocu Dzikiej róży (Rosa canina)
Ekstrakt z owocu Aceroli (Malpighia glabra L.)
Ekstrakt z jagody Goji (Lycium barbarum)
Ekstrakt z Balsamki ogórkowatej (Momordica charantia)

Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł i zębów.
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry, a także pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Pomaga także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
w tym również w trakcie intensywnych ćwiczeń ﬁzycznych i po nich.
To korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg
witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki.
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zwiększa przyswajanie żelaza.

Wartość odżywcza

285 mg
Ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina)
Ekstrakt z owocu aceroli (Malpighia glabra L.)
17 mg
Ekstrakt z jagody goji (Lycium Barbarom)
8 mg
Ekstrakt z balsamki ogórkowatej (Momordica charantia) 8 mg
Witamina C
204,5 mg (256% RWS)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Nr katalogowy: S0010
1,65 PLN / szt.

Skład: Ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina, substancja przeciwzbrylająca
- dwutlenek krzemu), kapsułka (żelatyna rybia, barwnik - dwutlenek tytanu),
ekstrakt z owocu aceroli (Malpighia glabra L.), ekstrakt z jagody goi (Lycium
barbarum), ekstrakt z balsamki ogórkowatej (Momordica charantia).
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1 kaps. (420 mg)

Nr katalogowy: S0012
1,33 PLN / szt.

60 kapsułek

99,00 PLN

120 kapsułek

159,00 PLN

83

SUPLEMENT DIETY
NA STAWY
DBAJ O SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Souvre Na stawy to suplement diety zawierający połączenie czterech
składników mających wpływ na funkcjonowanie aparatu ruchu:
innowacyjny kompleks lioﬁlizowanego, natywnego kolagenu rybiego
z chrząstką rekina, glukozaminę, kwas hialuronowy oraz ekstrakt
z kadzidłowca indyjskiego.

DZIAŁANIE:
Ekstrakt z Kadzidłowca indyjskiego pomaga w utrzymaniu
zdrowych stawów i wspiera ich elastyczność. Kwasy w nim
zawarte wykazują silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Glukozamina wspomaga procesy naprawcze zachodzące w tkance
chrzęstnej oraz bierze udział w tworzeniu związków budujących
strukturę chrząstki.
Kwas hialuronowy wspomaga dyfuzję substancji odżywczych
i odżywianie chrząstki oraz zapewnia odpowiednią wytrzymałość.
Kolagen jako najważniejsze białko w ludzkim organizmie i główny
składnik tkanki łącznej odpowiada bezpośrednio za kondycję
skóry, ścięgien i stawów.

Unikalny kompleks lioﬁlizowanego kolagenu rybiego z chrząstką rekina
jest wyprodukowany według autorskiej metody naszego producenta
i dostarcza ponad 200 mg kolagenu, w tym 80 mg natywnego kolagenu
rybiego w dziennej porcji suplementu. Ponadto chrząstka rekina
zawiera chondroitynę. Zarówno kolagen jak i chondroityna są ważnymi
elementami konstrukcyjnymi chrząstki stawowej.
Glukozamina występująca w składzie suplementu Souvre na stawy
w postaci siarczanu jest pochodzenia naturalnego. Holistyczne działanie
suplementu diety jest uzupełniane przez: kwas hialuronowy, który
w organizmie jest składnikiem strukturalnym i funkcjonalnym tkanki łącznej,
a także jest najważniejszym składnikiem płynu maziowego w stawach
odpowiadającym za smarowanie powierzchni stawowych, a także
ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, który wspomaga utrzymanie
zdrowych stawów i wspiera ich elastyczność.

ZALECANE DZIENNE UŻYCIE:
Składniki

2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczaj porcji zalecanej
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia. Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Korzystny deklarowany efekt osiągniesz przy
spożyciu 2 kapsułek dziennie.

2 kaps. (837 mg)

Lioﬁlizowany kolagen rybi na chrząstce rekina:
natywny kolagen rybi lioﬁlizowany
kolagen typu II
chondroityna
Siarczan glukozaminy 2KCl, w tym:
glukozamina
Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego, w tym:
kwas bosweliowy
Kwas hialuronowy

400 mg
80 mg
128 mg
19 mg
150 mg
89 mg
80 mg
56 mg
15 mg

SKŁADNIKI:
Lioﬁlizowany kolagen rybi na chrząstce rekina
Siarczan glukozaminy 2 KCl
Ekstrakt z Kadzidłowca indyjskiego (Boswellia Serrata)
Kwas hialuronowy
Nr katalogowy: S0006
2,98 PLN / szt.

Skład: Lioﬁlizowany kolagen rybi na chrząstce rekina (żel kolagenowy,
chrząstka z rekina), siarczan glukozaminy 2 KCl ze skorupiaków, kapsułka
(żelatyna rybia, barwnik - dwutlenek tytanu), wyciąg z kadzidłowca
indyjskiego (Boswelia serrata), kwas hialuronowy.
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Nr katalogowy: S0008
2,66 PLN / szt.

60 kapsułek

179,00 PLN

120 kapsułek

319,00 PLN
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SUPLEMENT DIETY
WITAMINA K2+D3 PLUS
DBAJ O SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ
Souvre Witamina K2+D3 Plus polecana jest osobom dorosłym jako
uzupełnienie diety w kwasy omega 3, witaminy: A, K2 oraz D3,
osobom przebywającym na słońcu mniej niż 15 minut dziennie
i/lub stosującym kremy z ochroną UV, a także osobom aktywnym ﬁzycznie,
starszym oraz dbającym o utrzymanie zdrowych kości, zębów, oczu
i prawidłowych funkcji układu krążenia.

DZIAŁANIE:
Wpł y wa na utrzymanie zdrow ych kości oraz na procesy
prawidłowego krzepnięcia krwi.
Pomaga w prawidłowym rozwoju i mineralizacji kości.
Pomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowych kości, zębów, oczu
i prawidłowych funkcji układu krążenia.

ZALECANE DZIENNE UŻYCIE:
1 kapsułka suplementu diety w ciągu doby. Nie wskazane jest
przekraczanie zalecanej dziennej dawki. Zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego
stanu zdrowia. Korzystny, deklarowany efekt występuje przy spożyciu
1 kapsułki dziennie.

SKŁADNIKI:
Olej z wątroby dorsza (tran)
Witamina A
Witamina K2 (menachinon)
Witamina D3

Skład: Olej z wątroby dorsza, kapsułka żelatynowa (żelatyna r ybia,
gliceryna – substancja utrzymująca wilgoć, woda, tlenek żelaza- barwnik),
olej ze słonecznika, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), witamina
K2 (menachinon-7 – otrzymywana z soi przez fermentację), witamina D3
(cholekalcyferol).
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Souvre Witamina K2+D3 Plus to suplement diety zawierający olej
z wątroby dorsza („tran”) będący źródłem kwasów omega 3, w tym
cennych dla zdrowia kwasów: EPA i DHA, a także naturalnej witaminy A.
Formuła produktu wzbogacona jest przez wysoką ilość (100%
referencyjnej wartości spożycia) naturalnej witaminy K2 w najlepiej
przyswajalnej i najaktywniejszej z form - menachinonu-7. Preparat
zawiera także bardzo wysoką dawkę witaminy D3, aż 2000 j.m. w kapsułce.
Kwasy tłuszczowe omega-3 zalicza się do grupy wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych i określa się je mianem niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT), gdyż powinny być regularnie dostarczane
poprzez dietę. Wyniki wielu badań dowodzą, że przyjmowanie kwasów
omega 3 wykazuje korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Również witamina K2 powinna być
dostarczana regularnie z pożywieniem, ponieważ organizm człowieka
nie jest w stanie samodzielnie jej syntetyzować, a pomaga ona utrzymać
zdrowe kości i pozytywnie wpływa na procesy krzepnięcia krwi. Witamina D
pełni istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej ustroju
i pomaga między innymi w prawidłowym rozwoju i mineralizacji kości.
Witamina D oraz A ponadto pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.
Składniki

1 kaps. (420 mg)

Olej z wątroby dorsza zawierający:
EPA – kwas eikozapentaenowy
DHA – kwas dokozaheksaenowy
Witamina A (ekwiwalent retinolu)
Witamina K2 (menachinon-7):
Witamina D3 (cholekalcyferol)

437,4 mg
31 mg
39 mg
131 µg (16% RWS*)
75 µg (100% RWS*)
50 µg (1000% RWS*)

Nr katalogowy: S0014

60 kapsułek

2,65 PLN / szt.

Nr katalogowy: S0015
2,24 PLN / szt.

159,00 PLN

120 kapsułek

269,00 PLN
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SUPLEMENT DIETY
WITAMINA B PLUS
ŁAGODZI STRES I POPRAWIA
SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ
Suplement diety Souvre Witamina B Plus zalecany jest w okresie
osłabienia odporności organizmu oraz wzmożonego stresu.
Kompleks 11 witamin z grupy B wzbogacony o kwas alfa-liponowy
zmniejsza uczucie zmęczenia oraz wspiera prawidłową pracę serca
i produkcję czerwonych krwinek.

DZIAŁANIE:
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego.
Poprawia sprawność intelektualną.
Pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i nastrój.
Poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci.

ZALECANE DZIENNE UŻYCIE:
2 kapsułki suplementu diety, najlepiej w trakcie posiłku. Niewskazane
jest przekraczanie zalecanej, dziennej dawki. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut zbilansowanej diety. Nie należy
stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

SKŁADNIKI:
Kwas alfa-liponowy
11 witamin z grupy B, m.in.:
witamina B1, B2, B6, B12
kwas foliowy
ryboﬂawina
biotyna
niacyna

Skład: Inozytol, kapsułka (hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek
tytanu - barwnik), wodorowinian choliny, kwas alfa liponowy, kwas paraaminobenzoesowy, amid kwasu nikotynowego – niacyna, stearynian
magnezu - substancja przeciwzbrylająca, D-pantotenian wapnia - kwas
pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, ryboﬂawina – wit. B2,
monoazotan tiaminy - wit. B1, kwas pteroilomonoglutaminowy – kwas
foliowy, D-biotyna – biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12.
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Suplement diety Souvre Witamina B Plus zawiera pełen kompleks
11 różnych witamin z grupy B wzbogacony o kwas alfa-liponowy - substancję
podobną w charakterze do witaminy, która jest silnym przeciwutleniaczem
rozpuszczalnym zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach. W skład kompleksu
witamin wchodzą: witamina B1 (tiamina), witamina B2 (ryboﬂawina),
witamina B3 (niacyna), witamina B4 (cholina), witamina B5 (kwas
pantotenowy), witamina B6 (pirydoksyny), witamina B7 (biotyna),
witamina B8 (inozytol), witamina B9 (kwas foliowy), witamina B10 (kwas
para-aminobenzoesowy) oraz witamina B12 (cyjanokobalamina). Witaminy
z grupy B mają istotne znaczenie dla procesów zachodzących w całym
organizmie, a specjalnie dobrana kompozycja i dawkowanie ułatwiają
pokrycie zapotrzebowania na te składniki. Kompleks witamin pomaga we
właściwym funkcjonowaniu układów odpornościowego i nerwowego oraz
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny - aminokwasów
stanowiących podstawowe jednostki budulcowe białka ludzkiego.
Ponadto suplement diety przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego oraz funkcji psychologicznych.
Składniki

2 kaps.

Witamina B1
Witamina B2
Niacyna
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas pantotenowy
Inozytol
Kwas para-aminobenzoesowy [PABA]
Kwas alfa liponowy
Cholina

2,2 mg (200%*)
2,8 mg (200%*)
32 mg (200%*)
4,2 mg (300%*)
400 µg (200%*)
5 µg (200%*)
150 µg (300%*)
12 mg (200%*)
250 mg
50 mg
100 mg
175 mg

Nr katalogowy: S0017
2,15 PLN / szt.

Nr katalogowy: S0018
1,41 PLN / szt.

60 kapsułek

129,00 PLN

120 kapsułek

169,00 PLN
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Kuracje kolagenowe

90

ilość zabiegów

1 zabieg

koszt kuracji

Kuracja Przeciwzmarszczkowa Na Dzień
Kuracja Nocna Regeneracja Twarzy
Kuracja Szybki Efekt
Kuracja Odmłodzenie Okolic Oczu
Kuracja Regeneracja Szyi i Dekoltu
Kuracja Oczyszczenie Twarzy

50
50
3
30
25
50

9,56
9,56
49,03
13,67
18,00
4,53

478,00
478,00
305,00
410,00
450,00
226,50

Kuracja Głębokie Nawilżenie Ciała
Kuracja Antycellulitowa
Kuracja Zdrowe Włosy

40
40
30

12,05
11,25
10,84

482,00
450,00
325,00

Kuracja Mocne Paznokcie
50
Kuracja Piękne Stopy
20
Kuracja Męskie Orzeźwienie
50
Kosmetyki Kolagen Naturalny
C0001 Serum kolagenowe z wit. A+E
C0002 Tonik łagodzący
C0003 Mleczko witalizujące
C0004 Peeling
C0005 Krem na dzień
C0006 Krem na noc
C0007 Serum pod oczy
C0008 Serum do twarzy i dekoltu
C0009 Szampon wzmacniający
C0010 Odżywka wzmacniająca
C0011 Maski ze złotem
C0012 Serum wyszczuplające do ciała
C0013 Błyszczyk do ust
C0014 Balsam do ciała
C0015 Żel do mycia twarzy
C0016 Krem po goleniu
C0017 Naprawczy krem do stóp
C0018 Mgiełka do twarzy i ciała
Żele kolagenowe
C0101 Kolagen Platinum
C0102 Kolagen Platinum

3,86
17,00
7,96

193,00
340,00
398,00

pojemność

cena

15 ml
125 ml
100 ml
100 ml
50 ml
50 ml
15 ml
30 ml
200 ml
200 ml
3 szt.
200 ml
5 ml
300 ml
250 ml
75 ml
50 ml
100 ml

169,00
77,40
75,10
74,00
177,00
177,00
147,00
149,00
77,00
79,00
137,00
127,00
59,00
159,00
94,00
97,00
97,00
69,90

50 ml
100 ml

207,00
319,00

C0103 Kolagen Platinum
C0104 Kolagen Silver
C0105 Kolagen Silver
C0106 Kolagen Silver
C0107 Kolagen Graphite
C0108 Kolagen Graphite
C0109 Kolagen Graphite
Próbki Kolagen Naturalny
CP0010 Szampon wzmacniający
CP0011 Odżywka wzmacniająca
CP0001 Kolagen Platinum
CP0009 Kolagen Silver
CP0007 Kolagen Graphite
CP0002 Krem na dzień
CP0003 Krem na noc
CP0004 Serum pod oczy
CP0005 Serum do twarzy i dekoltu
CP0008 Serum kolagenowe z wit. A+E
CP0006 Krem po goleniu
Suplementy diety
S0002
Piękna Skóra
S0004
Piękna Skóra
S0006
Na Stawy
S0008
Na Stawy
S0010
Witamina C
S0012
Witamina C
S0014
Witamina K2+D3 Plus
S0015
Witamina K2+D3 Plus
S0017
Witamina B Plus
S0018
Witamina B Plus

200 ml
50 ml
100 ml
200 ml
50 ml
100 ml
200 ml

459,00
149,00
229,00
347,00
119,00
169,00
279,00

25 ml
25 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml
5 ml

18,90
18,90
29,90
19,90
16,90
19,90
19,90
49,90
29,90
69,90
11,90

60 szt.
120 szt.
60 szt.
120 szt.
60 szt.
120 szt.
60 szt.
120 szt.
60 szt.
120 szt.

189,00
329,00
179,00
319,00
99,00
159,00
159,00
269,00
129,00
169,00

Podane ceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
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