




Drogi Kliencie!

Każdego dnia Twoja skóra wymaga troskliwej opieki. Kluczem do jej autentycznej 
odnowy jest dobór profesjonalnej kuracji, opartej na wyjątkowych składnikach 
aktywnych.

Aby pięknie żyć, oddajemy w Twoje ręce profesjonalny przewodnik pielęgnacyjny, 
który będzie dla Ciebie wsparciem przy wyborze odpowiedniego zabiegu w Gabine-
cie Kosmetycznym.

ARKANA to więcej niż skuteczne i innowacyjne kosmetyki doceniane przez profesjo-
nalistów. To miłość do piękna poparta długoletnim doświadczeniem. Innowacyjne 
formuły ARKANA doceniane są aż w 28 krajach na 5 kontynentach. Podkreśl swoje 
naturalne piękno. Efekty kuracji zobaczysz już po pierwszym zabiegu.

Przekonaj się o tym na własnej skórze i odwiedź jeden z ponad 3 000 Gabinetów 
w Polsce.

ARKANA…by pięknie żyć!

Przewodnik pielęgnacyjny ARKANA pokaże Ci 2 główne etapy świadomej pielęgnacji:

1. Odpowiednio dobrany do Twoich potrzeb zabieg w Gabinecie Kosmetycznym. 

2. Umacniającą zabieg pielęgnację domową.





Pure Skin Therapy: Pierwszy krok do zdrowej skóry 
Eye Complex Care: Multifunkcyjny peeling na okolice oczu
Neuro Sensi Therapy: Neurosensoryczny zabieg dla skór nadreaktywnych i naczyniowych NOWOŚĆ
UniTone Neuro Therapy: Zabieg rozjaśniający przebarwienia i wyrównujący koloryt NOWOŚĆ
Peptide Pro Age Therapy: Hybrydowy zabieg anti-aging NOWOŚĆ
Lactobionic Neuro Therapy: Zabieg eksfoliacji z kwasem laktobionowym i witaminą C NOWOŚĆ
Reti Fusion® Vecti+ Therapy: Peeling z wektorowym retinolem i enkapsułowanymi witaminami A, E, C 
Reti Fusion® Vecti+ Therapy: Stymulujący ekspresowy zabieg odmładzający z wektorowym retinolem 
i enkapsułowanymi witaminami A, E, C
Acid Therapy: Kompleksowe przygotowanie skóry do terapii z kwasami
Acid Therapy: Zabieg eksfoliacji kwasem azelainowym AzAc Peel
Acid Therapy: Zabieg intensywnie złuszczający Phyto Fenol Peel
Acid Therapy: Zabieg eksfoliacji kwasem migdałowym Mandelic Forte Peel
Acid Therapy: Zabieg eksfoliacji kwasem pirogronowym Pyruvic Flower Peel
J Evolution Therapy: Dwuetapowy peeling J Evolution Peel
Post Treat Therapy: S.O.S. dla skóry po zabiegach estetycznych
Acne QS Hacker Therapy: Zabieg regulujący mikrobiom dla skór skłonnych do trądziku
Acne Out Therapy: Zabieg oczyszczający dla cery trądzikowej
Acne Out Therapy: Zabieg normalizujący dla cery trądzikowej
Cannabis® Therapy: 3-poziomowy zabieg naprawczy z konopi
Hydrospheric Therapy: Zabieg dotleniająco-nawilżający
Transform HA® Therapy: Progresywny zabieg z transformowalnym kwasem hialuronowym
PRP - like Therapy: Zabieg frakcyjnego stemplowania z efektem PRP
Neuro GABA&NANA Therapy: Dwufazowy neuropeeling liftingujący
Neck Guard Therapy: Progresywny zabieg odmładzający szyję
Body Lipolysis Therapy: Zabieg mikronakłuwania z efektem “lipolysis-like”
Body Lipolysis Therapy: Zabieg redukujący tkankę tłuszczową i cellulit
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Zabiegi kosmetyczne ARKANA dla Twojej skóry



PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA

Pierwszy krok do zdrowej skóry 
2 w 1 detoks i oczyszczanie

WSKAZANIA

 » oczyszczanie każdego rodzaju skóry
 » demakijaż
 » złuszczenie martwego naskórka
 » wzmocnienie bariery ochronnej
 » detoks skóry
 » przygotowanie do aplikacji preparatów pielęgnacyjnych

Nasze dermokosmetyki do oczyszczania skóry to kompleks składni-
ków aktywnych o udowodnionej skuteczności działania. Produkty są 
kompatybilne ze wszystkimi preparatami ARKANA.

W składzie kosmetyków znajdziesz m.in. CitystemTM, HydraSynolTM DOI, 
kwas hialuronowy, Glycohyal LW, LycoMega, naturalne oleje roślinne, 
EnergenTM. Substancje te poprawiają funkcje barierowe skóry, nawilżają,
regulują pH, uzupełniają naturalny NMF skóry, stymulują produkcję ko-
lagenu i elastyny. Dodatkowo oczyszczają skórę z zanieczyszczeń obec-
nych w smogu, zabezpieczając przed wnikaniem szkodliwych cząsteczek 
stałych (PM).

Pamiętaj:

Celem demakijażu jest nie tylko usunięcie warstwy kolorowych kosme-
tyków. Nawet jeśli na co dzień nie wykonujesz makijażu, nie zapominaj 
o oczyszczaniu. Dzięki niemu pozbędziesz się kurzu, brudu i potu, które 
gromadzą się na powierzchni skóry. Perfekcyjnie czysta skóra i detoks to 
najlepszy wstęp do każdego zabiegu i domowej pielęgnacji. 
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Bioaktywne mleczko do demakijażu
Bioactive Face Milk

Kremowa konsystencja na bazie delikat-
nych składników aktywnych, które usuwają 
makijaż i zanieczyszczenia, przywracając 
skórze miękkość oraz nawilżenie.
 
Pojemność: 200 ml Kod: 63011

Płyn micelarny do demakijażu
Eye and Face Micellar Water

Delikatny  i  bezzapachowy płyn  do oczysz-
czania skóry z makijażu i zanieczyszczeń. 
12 aminokwasów, Citystem™, sodium PCA, 
kwas hialuronowy, pantenol oraz gliceryna 
roślinna regulują poziom nawilżenia cery. 
 
Pojemność: 200 ml Kod: 63013

Bioaktywny tonik do demakijażu
Bioactive Face Toner

Bogactwo składników aktywnych, które 
zapewniają odpowiedni  poziom nawilże-
nia i przywracają skórze fizjologiczne pH. 
Odpowiedni dla każdego rodzaju cery. 

Pojemność: 200 ml Kod: 63012



8 PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA

Czy wiesz, że…

Najbardziej zewnętrzną warstwą skóry jest warstwa rogowa naskór-
ka, którą budują korneocyty - martwe, płaskie komórki. Ich regularne 
usuwanie wspomaga naskórek we wchłanianiu składników aktywnych 
oraz zapewnia im lepsze działanie. Dobrze dobrany peeling wykony-
wany raz w tygodniu warunkuje powstawanie nowych komórek oraz 
uzupełnia pielęgnację każdego rodzaju skóry. 

Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa, trądzikowa lub naczyniowa…

Postaw na delikatny peeling enzymatyczny - produkt odpowiedni dla 
każdego rodzaju cery.  Enzymatic Peel, dzięki dużej zawartości natural-
nych enzymów owocowych, złuszcza naskórek i nie wymaga pocierania, 
dlatego nie podrażnia skóry. 

Efekt: 

 » gładka cera
 » oczyszczone pory
 » zredukowany nadmiar sebum 

Jeśli Twoja skóra jest mieszana, grubsza i oporna na złuszczanie…

Postaw na  Crystal  Peel - domową  mikrodermabrazję o podwójnej 
sile złuszczania. Drobinki korundu zawarte w peelingu mechanicznie 
złuszczają naskórek. Kompleks kwasów: salicylowego, azelainowego 
oraz migdałowego, efektywnie wspomagają ten proces. Masaż towarzy-
szący aplikacji produktu pobudza mikrokrążenie i wpływa korzystnie na 
elastyczność skóry. 
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Bioodnawiajacy krem 
z aminokwasami
Amino Renewal Cream

Odbudowa płaszcza ochronnego skóry, 
nawilżenie i nocny detoks, dzięki wyko-
rzystaniu 12 aminokwasów, Citystem™, 
sodium PCA, LycoMega i kwasu hialuro-
nowego.
 
Pojemność: 50 ml   Kod produktu: 63019

Bioaktywny krem z aminokwasami
Amino Bio Cream 

Lekka formuła, idealna pod makijaż, która 
dzięki składnikom aktywnym (12 amino-
kwasów, Citystem™, sodium PCA, Energen, 
kwas hialuronowy) reguluje poziom NMF, 
uelastycznia i energetyzuje skórę.
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 63018 

Peeling enzymatyczny / Enzymatic Peel

Enzymy rozpuszczające keratynę - z papai, ananasa i mango - złuszczają naskórek bez 
konieczności pocierania. Odpowiedni także dla cery wrażliwej i naczyniowej.

Kod produktu: 75 ml Pojemność: 63015

Krystaliczny peeling / Crystal Peel 

Podwójna aktywność złuszczająca martwy naskórek: mechanicznie poprzez drobinki 
korundu oraz chemicznie dzięki zastosowaniu kwasów - migdałowego, salicylowego 
i azelainowego.

Kod produktu: 75 ml Pojemność: 63014

Maska detoksykująca i-TECH
i-Tech Detox Mask

Silniejszy detoks zapewni trójwarstwowa  
maska w płacie z hematytem, platyną, 
peptydami biomimetycznymi, kwasem 
hialuronowym oraz ekstraktami roślinny-
mi. Składniki aktywne wygładzają, nawil-
żają, odmładzają i regenerują cerę. 

Saszetka  Kod produktu: 54004
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MULTIFUNKCYJNY PEELING NA OKOLICE OCZU 
kompleksowa pielęgnacja skóry wokół oczu
 WSKAZANIA

 » zmarszczki
 » opadająca górna powieka 
 » cienie i zasinienia pod oczami
 » wiotka i cienka skóra dolnej powieki
 » pogłębiona „dolina łez”
 » skłonność do obrzęków 

Multifunkcyjny peeling na okolice oczu 

Zabieg stanowi odpowiedź na 6 głównych problemów skóry związanych z okoli-
cą oka. Regularnie wykonywany peeling opóźnia procesy starzenia i pielęgnuje na 
wszystkich poziomach.

Redukcja cieni pod oczami:

29% po 7 dniach
30% po 14 dniach
40% po 28 dniach

Rada kosmetologa: zabieg na okolice oczu uzupełni pielęgnację skóry twarzy 
Po zabiegu:  możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 7-14 dni 
Efekty:  odmłodzone i odświeżone spojrzenie, redukcja zasinień, worków, cieni

Skóra przed zabiegiem Skóra po 1 zabiegu

* Zobacz efekty kuracji 
wykonywanych 
w Gabinetach ARKANA na 
www.sklep.arkana.pl
(w zakładce “zdjęcia 
efektów”)
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Neuroserum na okolice oczu
Eye Neuro Lift

Składniki aktywne serum (glikopeptydy 
z owoców goji oraz kwas GABA) powodu-
ją szybką relaksację mięśni i błyskawiczny 
efekt spłycenia zmarszczek wokół oczu.
 
Pojemność: 15 ml Kod produktu: 62001

Totalny eliksir na okolice oczu
Eye Total Elixir 

Eliksir bogaty w skoncentrowane składni-
ki aktywne (MeiviewTM i MajestemTM), które 
pomagają usunąć 6 głównych problemów 
okolicy oczu, a pierwsze efekty są widocz-
ne już po 7 dniach stosowania. 

Pojemność: 15 ml Kod produktu: 62002

Illuminator okolic oczu
Eye Illuminator 

Rozświetlająca formuła z pigmentem 
odbijającym światło oraz niwelującym 
widoczność zmarszczek. Obecność kwasu 
traneksamowego, witaminy C, kwasu lakto-
bionowego oraz kofeiny zmniejsza obrzęki 
wokół oczu i cienie pod oczami.

Pojemność: 15 ml Kod produktu: 62003
 

Kompleksowa maska na okolice oczu
Eye Full Effect Mask 

Maska o anatomicznym kształcie z bogactwem silnych składników aktywnych o działa-
niu odmładzającym, nawilżającym oraz redukującym cienie i obrzęki (peptydy, ekstrakt 
z kasztanowca, kwas hialuronowy, kolagen, sodium PCA, wyciągi roślinne).

1 Komplet  Kod produktu: 62005
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Skóra po 28 dniach*

Skóra przed kuracją

NEUROSENSORYCZNY ZABIEG DLA SKÓR 
NADREAKTYWNYCH I NACZYNIOWYCH
S.O.S. w przypadku podrażnień i rumienia

WSKAZANIA
 » skóra nadreaktywna i naczyniowa
 » skłonność do zaczerwienień 
 » cera wrażliwa i alergiczna 
 » skóra z trądzikiem różowatym
 » po zabiegach estetycznych z nakłuwaniem 

Neurosensoryczny zabieg dla skór nadreaktywnych i naczyniowych

Specjalistyczna kuracja dla skór nadreaktywnych, które zmagają się z proble-
mem ekstremalnie wrażliwej cery podatnej na pojawianie się rumienia oraz 
charakteryzującej się widocznymi, rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi.

Po zabiegu:  możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 6-8 co 10 dni 
Efekty: wyciszenie rumienia, wzmocnienie naczyń krwionośnych, ukojenie 
skóry z trądzikiem różowatym, redukcja zaczerwienień i podrażnień 

Zapytaj swojego kosmetologa o wzbogaconą wersję zabiegu 
eksfoliacją z Lactobionic Sensi Peel. 
 

* Badania wykonane na grupie 20 probantów stosujących krem zawierający 2% ENDOTHELYOL™ 2 razy 
dziennie przez 28 dni na połowie twarzy.

** Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl (w zakładce “zdjęcia efektów”)
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Neuro-krem na dzień dla skór naczyniowych 
i ekstremalnie wrażliwych
Neuro Sensi Cream

Krem o lekkiej konsystencji na bazie składników 
aktywnych redukujących podrażnienia i rumień 
z dodatkiem kalaminy, która zapewnia pudro-
we, świetliste wykończenie dające spektakularny  
efekt „baby face”. 
 
Pojemność: 50 ml  Kod produktu:  64001

Neuro-maska na noc dla skór naczyniowych 
i ekstremalnie wrażliwych
Neuro Sensi Mask

Bogata w składniki aktywne maska na noc to 
celowana, nocna naprawa skóry naczyniowej 
i nadreaktywnej. Wielopoziomowe działanie na 
wszystkie problemy skór naczyniowych i wrażli-
wych zapewnia codzienne ukojenie oraz komfort. 
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 64002

Twoja pielęgnacja domowa 

NOWOŚĆ Klinicznie udowodniona 
skuteczność składników
Endothelyolu™ i SensAmone P5

Wielopoziomowe działanie 3 w 1 

 » działanie sensoryczne na receptory 
czucia (złagodzenie bólu, świądu, 
pieczenia)

 » działanie na naczynia (redukcja 
zmian do 12% już po 4 tygodniach)

 » działanie przeciwzapalne 
(hamujące czynniki zapalne) 



14 PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA

ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA 
I WYRÓWNUJĄCY KOLORYT
widoczne rozjaśnienie już po 4 tygodniach 

WSKAZANIA
 » przebarwienia różnego pochodzenia
 » nierównomierny koloryt skóry
 » skóra z tendencją do zmian pigmentacyjnych

Zabieg rozjaśniający przebarwienia i wyrównujący koloryt

Profesjonalna kuracja ukierunkowana na walkę z przebarwieniami różnego 
pochodzenia: pozapalnymi, hormonalnymi, posłonecznymi i naczyniowymi. 
Idealna w celu rozjaśniania już istniejących zmian pigmentacyjnych oraz pro-
filaktycznie w okresie zwiększonej podatności na ich powstawanie. 

Linia jest rekomendowana do stosowania przez cały rok.

Po zabiegu:  możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 6-8 co 10 dni 
Efekty: rozjaśnienie przebarwień, widoczne ujednolicenie kolorytu skóry, 
jasna cera  

Zapytaj swojego kosmetologa o wzbogaconą wersję zabiegu 
o eksfoliację z Mandelic Forte Peel.

Skóra po 1 zabiegu

Skóra przed zabiegiem

** Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl (w zakładce “zdjęcia efektów”) 

Rozjaśnienie skóry w porównaniu do 
stanu wcześniejszego 91% *

Ujednolicenie tonacji skóry 87% * 
* Badania przeprowadzone na grupie 23 probantów w wieku 33-55 lat, którzy stosowali krem z głównym 
składnikiem linii (ß-WHITE™) 2 x dziennie przez 56 dni.
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Neuro-krem dla każdego typu skóry ze 
skłonnością do przebarwień
UniTone Neuro Cream

Krem o dermokosmetycznej formule łą-
czący składniki aktywne, które normali-
zują pigmentację skóry. Rekomendowany 
do stosowania przez cały rok (także pod 
makijaż). 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 46094
 

Eliksir z witaminą C 
w sferycznym nośniku 
UniTone Forte-C Elixir

Serum o wysokiej koncentracji witaminy 
C umieszczonej w sferycznym nośniku, 
która wyrównuje koloryt, rozjaśnia prze-
barwienia, jest silnym antyoksydantem 
i wzmacnia naczynia krwionośne.

Pojemność: 20 ml Kod produktu: 46097

Specjalistyczny balsam do ciała
UniTone Neuro Body Balm

Balsam rozjaśniający polecany do pielę-
gnacji ciała po goleniu, depilacji i zabie-
gach IPL. Zawiera Quora NoniPRCF i kwas 
szikimowy, które regulują mikrobiom skó-
ry oraz łagodzą podrażnienia.

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 46096 

       Twoja pielęgnacja domowa 
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HYBRYDOWY ZABIEG ANTI-AGING
hybrydowe połączenie terapii liftingujących 
w jednym zabiegu

WSKAZANIA
 » utrata jędrności
 » zaburzenia owalu twarzy
 » zmarszczki mimiczne, grawitacyjne i bruzdy
 » opadająca powieka
 » profilaktyka powstawania zmarszczek mimicznych
 » skóra wymagająca odżywienia
 » szara, zmęczona i zestresowana cera
 » alternatywa / wsparcie dla zabiegów estetycznych (botox-like,  

nici liftujące) 

Hybrydowy zabieg anti-aging

Wyjątkowy zabieg odmładzający, który wykorzystuje synergię substancji 
o różnym mechanizmie działania. Najwyższe rekomendowane stężenia 
składników aktywnych (m.in. biomimetycznych peptydów: XEP™ - 018, 
PROGELINE™ i XYMILENE®) zapewniają aktywną profilaktykę anti-aging 
oraz walkę ze wszystkimi oznakami starzenia.

Po zabiegu:  już następnego dnia po zabiegu możesz wrócić do codzien-
nych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 14 dni
Efekty: spłycenie zmarszczek i bruzd, odżywiona skóra, większa jędrność 
skóry, wypoczęty, młody wygląd 
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Biomimetyczny krem liftingujący 
Biomimetic Lift Up Cream

Kremowa formuła na bazie masła Shea, 
witamin E, C i skoncentrowanego peptydu 
Progeline™ stworzona dla efektu lift up.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 65001   

Biomimetyczny krem pod oczy 
Biomimetic Eye Cream 

Peptyd Progeline™ zapewnia efekt liftingu 
powiek i okolic „kurzych łapek”. Dodatek 
kofeiny poprawia mikrokrążenie, niweluje 
obrzęki i uczucie zmęczenia.

 Pojemność: 15 ml Kod produktu: 65004

Eliksir relaksujący zmarszczki 
Bo2Look® Elixir 

Aktywna formuła serum z 5% stężeniem 
neuropeptydu XEP-018 z natychmiasto-
wym efektem botox-like, spłyca najgłębsze 
zmarszczki mimiczne - lwią zmarszczkę, 
zmarszczki poprzeczne, kurze łapki i linie nad 
ustami.
 
Pojemność: 20 ml Kod produktu: 65008 

Maska korygująca twarz w strefie „V” 
V-Shape Mask

Maska o „anatomicznym kształcie” nasą-
czona esencją bogatą w składniki aktyw-
ne remodelujące podbródek i owal twarzy 
w strefie „V”.

Saszetka Kod produktu: 65005

Krem remodelujący kontury twarzy 
V Zone Reconstructor 

Krem o wysokiej koncentracji substancji 
aktywnych (Xymilene®, Progeline™, Argini-
ne) stanowi bezinwazyjną alternatywę dla 
nici liftingujących. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 65003 
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ZABIEG EKSFOLIACJI Z KWASEM LAKTOBIONOWYM I WITAMINANĄ C 
intensywna regeneracja i odnowa skóry przez cały rok 

WSKAZANIA
 » skóra odwodniona i łuszcząca się  
 » cera płytko unaczyniona i wrażliwa
 » skóra dojrzała ze zmarszczkami

 » przyspieszenie regeneracji po intensywnych peelingach 
 » osoby z dermatozami (trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, AZS 

i łuszczyca)

Zabieg eksfoliacji z kwasem laktobionowym i witaminą C

Łagodny zabieg dla skór wrażliwych, naczyniowych oraz z dermatozami. Jest idealnym zabiegiem dla wszystkich osób, które 
źle tolerują inne peelingi. Polecany również jako zabieg regeneracyjny po intensywnych peelingach. Kurację z kwasem lakto-
bionowym możesz stosować cały rok. 

Proces złuszczania naskórka: niewidoczny  
Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 5-10 co 7-10 dni
Efekty: nawilżenie skóry, regulacja procesu łuszczenia naskórka, spłycenie drobnych zmarszczek, mniej widoczny rumień, 
złagodzenie podrażnień 

Czy wiesz, że…

Kwas laktobionowy po raz pierwszy został 
wykorzystany w medycynie jako dodatek do 
roztworów konserwujących narządy. Przyśpie-
sza proces gojenia się ran, uzupełnia deficyt 
wody, hamuje procesy starzenia się skóry oraz 
powstawania wolnych rodników. 

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Krem z 10% kwasem laktobionowym 
i witaminami A+C
Lactobionic 10% & Vit A+C Cream 

Dermokrem o najwyższym stężeniu kwasu 
laktobionowego do intensywnej regenera-
cji skóry wrażliwej, suchej i odwodnionej. 
Dodatek witamin A i C wzmacnia działanie 
antyoksydacyjne. 

Pojemność: 50 ml  Kod produktu: 44046

Tonik z kwasem laktobionowym
Lactobionic Micellar Toner

Kwas laktobionowy wyrównuje pH skóry, 
przygotowując ją do aplikacji kremu. Tonik 
polecamy szczególnie do pielęgnacji skóry 
wrażliwej i podrażnionej.
 
Pojemność: 200 ml Kod produktu: 44048 

Krem z 5% kwasem laktobionowym i hialuronowym
Lactobionic 5% & Hyaluron Cream

Dermokrem z kwasem laktobionowym oraz kwasem hialu-
ronowym o silnych właściwościach regenerujących i nawil-
żających cerę odwodnioną, wrażliwą, płytko unaczynioną. 
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu:  44045 

Żel micelarny z kwasem 
laktobionowym
Lactobionic Micellar Gel 

Formuła micelarna żelu delikatnie usuwa 
makijaż i zanieczyszczenia. Kwas lakto-
bionowy nawilża i łagodzi podrażnienia, 
dzięki czemu jest dedykowany do każdego 
rodzaju cery, także wrażliwej.  
 
Pojemność: 200 ml Kod produktu: 44047

Stopniowo przyzwyczaj skórę do 
wyższych stężeń kwasu. Rozpocznij od 
Lactobionic 5% & Hyaluron Cream.
Po 4 tygodniach włącz Lactobionic 10% 
& Vit A+C Cream jako krem na noc. 
Stosuj oba przez m.in. 3 miesiące.
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PEELING Z WEKTOROWYM RETINOLEM I ENKAPSUŁOWANYMI
WITAMINAMI A, E, C
intensywne, kilkugodzinne działanie aktywnego retinolu 

WSKAZANIA

 » głębokie zmarszczki
 » blizny potrądzikowe
 » bruzdy
 » przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe 
 » pierwsze oznaki starzenia

Peeling z wektorowym retinolem i enkapsułowanymi witaminami A, E, C 

Skierowany do osób, które szukają intensywnego zabiegu spłycającego głębokie zmarszczki, bruzdy oraz blizny potrądziko-
we, a także rozjaśniającego przebarwienia o różnym pochodzeniu. Wektorowy retinol zamknięty w liposomach to gwarancja 
szybszych i widocznych efektów bez ryzyka podrażnień. Kurację możesz stosować przez cały rok.

Proces złuszczania naskórka: intensywny 
Po zabiegu: zmyj preparat w domu po upływie 6-8 h; skóra może się regenerować około 28 dni; koniecznie stosuj Post Treat 
Therapy (patrz str. 34-35)
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 2-5 co 28 dni
Efekty: intensywne odmłodzenie, redukcja przebarwień, spłycenie zmarszczek

Czy znasz już siłę retinolu?

Retinol jest najlepiej poznanym i wyjątkowo skutecznym składnikiem aktywnym o działaniu anti-aging. Nasz retinol zamknięty 
w stabilnych, wektorowych nośnikach o nano rozmiarach i budowie analogicznej do komórek skóry, umożliwia dotar-
cie do głębszych warstw skóry i zapewnia efektywne złuszczanie oraz stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu 
i elastyny.
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Aktywny retinol zamknięty w wektorowych nośnikach! 
Retinol to forma witaminy A stosowana w kosmetykach jako najefektywniejsza substancja 

o działaniu przeciwzmarszczkowym 

Jak działa?

 » stymuluje odnowę komórkową
 » spłyca zmarszczki i zwiększa gęstość skóry 
 » stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego
 » hamuje produkcję melaniny i powstawanie przebarwień 

Vecticell® Retinol to stabilny i aktywny retinol 
w wektorowych nośnikach, który wnika 
głębiej niż retinol w tradycyjnej formie oraz 
wykazuje mniejsze działanie drażniące retinolu
- zapewnia bezpieczeństwo stosowania przy 
jednocześnie zwiększonej efektywności.

1. Enkapsulacja witamin w wektorowe nośniki. 2. Ułatwione przenikanie przez barierę skóry. 3. Fuzja nośnika z komórkami skóry.
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STYMULUJĄCY EKSPRESOWY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY Z WEKTOROWYM 
RETINOLEM I ENKAPSUŁOWANYMI WITAMINAMI A, E, C
błyskawiczna rewitalizacja skóry 

WSKAZANIA

 » cera dojrzała
 » zmarszczki
 » fotoaging
 » wiotkość skóry
 » profilaktyka przeciwstarzeniowa

Stymulujący ekspresowy zabieg odmładzający z wektorowym retinolem i enkapsułowanymi witaminami A, E, C 

Idealna alternatywa wykorzystania retinolu w bardzo szybkim zabiegu odmładzającym. Rewitalizuje skórę, zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, stanowi doskonałą profilaktykę przeciwstarzeniową i redukuje widoczne oznaki starzenia. Jednym 
z elementów zabiegu jest specjalistyczny masaż zwiększający absorpcję substancji aktywnych.

Proces złuszczania naskórka: komfortowe peel-off 
Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 6-8 co 10-14 dni
Efekty: oczyszczona, odżywiona, gładka i wyraźnie rozjaśniona skóra

Witaminy A, E i C dla młodego wyglądu skóry!

Kompleks witamin Veticell® AEC zamknięty w wektorowym nośniku to stabilne i aktywne postacie witamin, które chronią przed 
fotostarzeniem, skutecznie rozjaśniają przebarwienia, działają silnie antyoksydacyjnie i wzmacniają naczynia krwionośne.
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Esencjonalna maska na noc z wektorowym 
retinolem i enkapsułowanymi witaminami 
A, E, C
Reti Fusion® Vecti+ Essence Mask

Maska do stosowania raz w tygodniu - retinol, 
enkapsułowane witaminy A, E, C oraz kwas fe-
rulowy aktywnie odmładzają i przeciwdziałają 
starzeniu się skóry. Składniki aktywne uwalnia-
ją się stopniowo w czasie snu. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 44037 

Krem na dzień z wektorowym retinolem 
i enkapsułowanymi witaminami A, E, C
Reti Fusion® Vecti+ Cream SPF15 

To krem o bogatej formule do codziennej 
pielęgnacji cery dojrzałej, który wykorzystu-
je silne składniki aktywne o działaniu prze-
ciwzmarszczkowym, zwiększającym gęstość 
skóry, rewitalizującym i antyoksydacyjnym.

Pojemność: 50 ml  Kod produktu:  44036

       Twoja pielęgnacja domowa 



KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO KURACJI KWASAMI
zacznij od odpowiedniego oczyszczenia cery 

Acid Therapy to:
 » nowoczesne formuły na bazie kwasów 
 » kwasy AHA, BHA, AKA 
 » naturalne kwasy z kwiatów hibiskusa, jaśminu, stokrotki i wiązówki błotnej
 » unikalne kompozycje preparatów do pielęgnacji
 » profesjonalne przygotowanie cery do zabiegów dermoestetycznych

Czy wiesz, że… 

Profesjonalne peelingi chemiczne stosowane w kosmetologii to jedne z najbardziej efektywnych metod redukcji problemów 
skórnych takich jak: oznaki starzenia, przebarwienia, blizny potrądzikowe, rozstępy, trądzik zwykły i różowaty.

Pamiętaj:

 » Idealnie oczyszczona skóra to skuteczna baza 
dla kremów pielęgnacyjnych i sposób na przy-
zwyczajenie skóry do działania kwasów.

 » Systematyczną pielęgnacją domową Acid 
Therapy przygotujesz skórę na zabiegi kwaso-
we oraz zminimalizujesz ryzyko podrażnień.
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Żel oczyszczający z kwasami
Acid Cleansing Gel

Aktywny kwas glikolowy, łagodzący kwas 
mlekowy, odświeżający ekstrakt z zielonej 
herbaty oraz kojący wyciąg z aloesu to 
wyjątkowa formuła, która głęboko oczysz-
cza i przygotowuje skórę do zabiegów 
kwasowych. 

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 46069

 

Tonik z kwasami kwiatowymi
Acid Flower Solution

Tonik dedykowany dla każdego typu cery 
wzmacnia działanie preparatów z kwasa-
mi, dzięki zawartości kwasów z kwiatu hibi-
skusa, jaśminu, szalotki i wiązówki błotnej. 
Kwas hialuronowy nawilża i łagodzi skórę.
 
Pojemność: 200 ml Kod produktu: 46079

Kwiatowy żel peelingujący
28D Flower Peel

28-dniowy program kontrolowanej, nocnej 
eksfoliacji wykorzystuje kwasy pochodze-
nia kwiatowego oraz kwas hialuronowy. 
Do stosowania wieczorem przed aplikacją 
kremu. 28-dniowa kuracja zapewnia: rege-
nerację, oczyszczenie, zwężenie porów.
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 46080
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AZAC PEEL
zabieg eksfoliacji kwasem azelainowym 

WSKAZANIA
 » skóra trądzikowa
 » cera tłusta i zanieczyszczona
 » skóra skłonna do trądziku różowatego 
 » cera wrażliwa i naczyniowa
 » blizny potrądzikowe 

Zabieg AzAc Peel

Peeling wykorzystuje 16% kwasu azelainowego, 10% kwasu migdałowe-
go i 2% kwasu salicylowego. Te starannie dobrane kwasy dają widoczne 
efekty już po jednym zabiegu. Jest to bardzo skuteczny peeling całorocz-
ny. Obszar zabiegowy obejmuje zarówno twarz, jak i plecy oraz dekolt.

Proces złuszczania naskórka: drobnopłatowy 
Po zabiegu: zmyj preparat w domu po upływie 6-8 h; skóra może się 
regenerować około 28 dni; koniecznie stosuj Post Treat Therapy (patrz 
str. 34-35)
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 2-4 co 28 dni
Efekty: oczyszczenie z zaskórników, zmniejszenie objawów trądziku, 
spłycenie blizn, zmniejszenie zaczerwienienia i przebarwień pozapalnych

Skóra po 1 zabiegu

Skóra przed zabiegiem

* Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl (w zakładce “zdjęcia efektów”) 
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Krem z 15% kwasem azelainowym 
AzAc Forte 15% Cream 

Produkt do codziennej, domowej pielęgnacji 
z kwasem azelainowym i azeloglicyną, które 
wspomagają pielęgnację skóry skłonnej do trą-
dziku, rozjaśniają przebarwienia i matują skórę. 
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 46073

Tonik z azeloglicyną
AzAc Solution 

Składniki aktywne toniku (azeloglicyna®, 
niacynamid, pantenol) oczyszczają i pielęgnują  
cerę skłonną do trądziku i łojotoku oraz przygo-
towują skórę do aplikacji AzAc Forte 15% Cream.  

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 46070

       Twoja pielęgnacja domowa 
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PHYTO FENOL PEEL
zabieg rozjaśniający i niwelujący objawy 
fotoagingu 

WSKAZANIA
 » przebarwienia każdego rodzaju
 » ostuda
 » fotostarzenie
 » zmarszczki

Zabieg złuszczający Phyto Fenol Peel

Profesjonalny zabieg rozjaśniający przebarwienia różnego pochodze-
nia - potrądzikowe, posłoneczne i hormonalne. Efektem intensywnego 
złuszczania naskórka jest widoczne odmłodzenie skóry. W połączeniu 
z mikronakłuwaniem, peeling stanowi bardzo silną kurację i daje  
widoczne, szybkie efekty.

Proces złuszczania naskórka: średnio intensywne, „peel-off” 
Po zabiegu: zmyj preparat w domu po upływie 8-10 h; skóra może się 
regenerować około 28 dni; koniecznie stosuj Post Treat Therapy (patrz 
str. 34-35)
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 2-4 co 28 dni
Efekty: intensywna odnowa skóry, rozjaśnienie przebarwień, redukcja 
zmarszczek
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       Twoja pielęgnacja domowa 

J Evolution Boost Cream lub UniTone Neuro Cream
Zapytaj Kosmetologa, który krem poleca dla Twojej cery. 

J Evolution Boost Cream - więcej na str. 33
UniTone Neuro Cream - więcej na str. 13

skóra przed zabiegiem skóra po 1 zabiegu

* Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl
(w zakładce “zdjęcia efektów”)  

Stworzony z myślą o Tobie!

Peeling jest bezpieczną alternatywą dla fenolu. Rozwiązuje 
problem wszystkich przebarwień: posłonecznych, hormo-
nalnych i pozapalnych. Jest odpowiedzią na problem do-
tyczący ponad 30% kobiet, szczególnie po 50 roku życia. 

Peeling z fenolem jest kompozycją kwasów roślinnych, któ-
re razem wykazują jeszcze silniejsze działanie rozjaśniające 
przebarwienia i jednocześnie odmładzające:

kwas kawowy (naturalna pochodna fenolu) – silny antyok-
sydant wzmacniający odporność skóry i hamujący nadak-
tywność melanocytów

kwas rozmarynowy (pochodna kwasu kawowego) – chro-
ni skórę przed promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami, 
cechuje się działaniem przeciwzapalnym i właściwościami 
antybakteryjnymi

kwas ferulowy (naturalny fenolokwas) – chroni DNA komó-
rek i stanowi naturalny filtr UV

heksylorezorcynol – jedna z najskuteczniejszych i najbez-
pieczniejszych substancji depigmentacyjnych o działaniu 
przeciwzapalnym, a także chroniącym DNA komórek skóry, 
kolagen, elastynę
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MANDELIC FORTE PEEL
aktywna eksfoliacja kwasem migdałowym 

WSKAZANIA

 » skóra tłusta 
 » trądzik
 » rozszerzone pory
 » przebarwienia
 » fotostarzenie 
 » drobne zmarszczki

Zabieg eksfoliacji kwasem migdałowym

Kuracja przeznaczona dla osób z problemem nadmiernego wydzielania sebum, tendencją do zanieczyszczeń i przebarwień. 
Już po kilku zabiegach skóra staje się jaśniejsza, czystsza i gładsza. Zabieg jest nieagresywny, nie podrażnia skóry, nie wywołuje 
zaczerwienienia oraz widocznego złuszczania.

Proces złuszczania naskórka: średnio intensywny 
Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 14 dni
Efekty: regulacja wydzielania sebum, złuszczanie martwego naskórka, rozjaśnienie przebarwień, ujędrnienie, redukcja drobnych 
zmarszczek 

Kwas migdałowy

Delikatny alfa-hydroksykwas (AHA) o działaniu złuszczającym, który może być stosowany w przypadku każdego rodzaju 
skóry: wrażliwej, trądzikowej, mieszanej, naczyniowej, dojrzałej i łojotokowej. Subtelnie złuszcza naskórek i nie powoduje 
podrażnienia.
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Specjalistyczny krem z kwasem 
migdałowym i salicylowym
Mandelic Recovery Cream 
 
Krem na noc rekomendowany do stosowania 
przed zabiegiem i w celu podtrzymania efektów 
kuracji Mandelic Forte Peel. Formuła na bazie 
trzech kwasów (migdałowego, salicylowego oraz 
szikimowego) działa złuszczająco, rozjaśniająco 
i normalizująco na skórę. 

Pojemność:  50 ml Kod produktu: 46085 

Moc 3 kwasów 

Szczególnie delikatnym kwasem jest kwas migdało-
wy, który można stosować cały rok. Pobudza proce-
sy regeneracyjne i wyrównuje koloryt. Jest stosowa-
ny również w celu odświeżenia każdego rodzaju cery. 
Doskonale sprawdza się przy skórze przetłuszczają-
cej się.

Ratunkiem dla skóry trądzikowej są kwasy o działa-
niu antyseptycznym, przeciwzapalnym i przeciwgrzy-
biczym. Takimi właściwościami charakteryzują się 
kwas salicylowy i szikimowy.

Kompozycja wspomnianych składników aktyw-
nych działa złuszczająco i normalizująco, wyraźnie 
zmniejszając stany zapalne oraz likwidując świece-
nie się skóry. 

UWAGA: Polecamy rozpocząć kurację domową 2 
tygodnie przed pierwszym zabiegiem w gabinecie 
oraz, dla podtrzymania efektów, po zakończonej 
terapii gabinetowej.

       Twoja pielęgnacja domowa 
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PYRUVIC FLOWER PEEL
przebudowujący skórę peeling z kwasem pirogronowym

WSKAZANIA

 » cera dojrzała
 » zmarszczki
 » blizny
 » utrata elastyczności

Pyruvic Flower Peel

Intensywny zabieg odmładzający dedykowany dla skóry dojrzałej. Regularnie wykonywany peeling opóźnia procesy starzenia, 
spłyca istniejące blizny i zmarszczki oraz ujędrnia skórę.

Proces złuszczania naskórka: średnio intensywny
Po zabiegu: skóra może być zaczerwieniona i się złuszczać; przez pierwsze dni polecamy stosowanie kosmetyków Post Treat 
Therapy (patrz str. 34-35)  
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 14 dni
Efekty: redukcja zmarszczek i blizn, rozjaśnienie skóry, ujędrnienie, opóźnienie procesów starzenia

Kwas pirogronowy  - odmładza i przebudowuje strukturę skóry, stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialurono-
wego, działa komedolitycznie - zmniejsza ilość zanieczyszczeń i wygładza, a także spłyca blizny, rozstępy i zmarszczki.

Kwas glikolowy - ma działanie rozjaśniające i rozświetlające, nawilża, wygładza oraz spłyca zmarszczki. Dzięki niewielkim 
cząsteczkom przenika przez skórę i pobudza komórki do produkcji kolagenu oraz elastyny, których deficyt pojawia się wraz 
z wiekiem.
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Specjalistyczny krem 
z kwasem glikolowym i fitowym
Glycolic Restore Cream  

Wysokie stężenia składników aktyw-
nych w kremowej formule do nocnej 
pielęgnacji. Kwas glikolowy, kwas 
fitowy i arginina odmładzają skórę, 
wygładzają zmarszczki, ujędrniają 
i rozjaśniają przebarwienia. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 46084 

Nasze cenne wskazówki dotyczące aplikacji:

W pierwszych dniach stosowania aplikuj krem na noc. Sprawdzi się zarówno podczas kuracji złuszczających 
i odnawiających, jak i w profilaktyce anti-aging. UWAGA! Kiedy tolerancja skóry się zwiększy, można sto-
sować krem dwa razy dziennie. Najlepiej włączyć go do pielęgnacji domowej minimum 2 tygodnie przed 
pierwszym zabiegiem w gabinecie oraz po pełnej serii w okresie jesienno-zimowym.

       Twoja pielęgnacja domowa 
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DWUETAPOWY PEELING 
J EVOLUTION PEEL
[r]ewolucja w walce ze zmarszczkami, 
bliznami i rozstępami

WSKAZANIA
 » blizny potrądzikowe
 » trudne do usunięcia przebarwienia
 » bruzdy i głębokie zmarszczki
 » skóra gruba i oporna na działanie innych peeligów

Peeling J Evolution Peel

Dwuetapowa kuracja silnie złuszczająca na bazie heksylorezorcyno-
lu o klinicznie udowodnionym działaniu. Intensywna forma peelingu 
rekomendowana jest dla osób ze skórą zniszczoną, oporną na 
działanie innych zabiegów złuszczających. 

Proces złuszczania naskórka: bardzo intensywny
Po zabiegu: całkowity czas regeneracji trwa około 4 tygodnie
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 2-5 
zabiegów raz w miesiącu
Efekty: napięta skóra, rozjaśnienie przebarwień, spłycenie blizn 
i zmarszczek, redukcja rozstępów

skóra przed zabiegiem

skóra po 1 zabiegu

* Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl
(w zakładce “zdjęcia efektów”) 
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Heksylorezorcynol w zabiegu J Evolution Peel to:
 » bezpieczna i skuteczna forma
 » silne, głębokie złuszczanie
 » działanie przeciwzapalne
 » stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
 » wyjątkowe połączenie z bakuchiolem, kwasem mlekowym, kwasem cytrynowym, 

witaminą C i kwasem salicylowym dla większej skuteczności

Krem booster po peelingu J Evolution
J Evolution Boost Cream 
 
Składniki aktywne kremu wzmacniają efekty 
peelingu J Evolution Peel, jednocześnie łagodząc 
i kojąc skórę po zabiegu. Pantenol, alantoina, żel 
aloesowy i hydrolizat protein owsa odbudowują 
warstwę lipidową skóry. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 56004



POST TREAT THERAPY
S.O.S. dla skóry po zabiegach estetycznych

WSKAZANIA
 » po intensywnych zabiegach gabinetowych
 » dla skóry podrażnionej działaniem czynników atmosferycznych
 » dla cery z zaburzoną barierą ochronną 

Jak reaguje skóra poddawana zabiegom estetycznym?

Twoja skóra po intensywnych kuracjach gabinetowych może być 
podrażniona, sucha i zaczerwieniona. Pod wpływem peelingów 
chemicznych, mezoterapii, kuracji laserowych oraz IPL, naskórek łuszczy się 
i pozostawia uczucie ściągnięcia. Skóra potrzebuje natychmiastowego 
ukojenia, nawilżenia i regeneracji.  

Ochrona przeciwsłoneczna

Nie zapominaj, że po zabiegach dermoestetycznych należy odpo-
wiednio zabezpieczyć skórę przed słońcem. Krem z wysokim filtrem 
SPF50 chroni przed powstawaniem przebarwień i fotostarzeniem.

Naturalne składniki aktywne, które wyciszą podrażnioną skórę:

Żel aloesowy, witamina C, masło Shea, hydrolizat protein owsa, wyciągi 
roślinne (z alg, ostropestu plamistego, bazylii świętej), alantoina oraz  
zioła (azjatycka wąkrota wodna, rumianek, lukrecja, herbata chińska, rdest 
japoński, rozmaryn, tarczyca bajkalska). 

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA36
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Maska pozabiegowa S.O.S.
Post Treat Mask 

Kremowa maska na bazie kojących skład-
ników, które łagodzą podrażnienia, przy-
spieszają regenerację skóry, wyciszają oraz 
nawilżają skórę nawet po bardzo intensyw-
nych zabiegach gabinetowych.

Pojemność: 30 ml Kod produktu: 46075

Żel pozabiegowy S.O.S.
Post Treat Gel

Preparat o żelowej, łagodzącej konsysten-
cji na bazie aloesu, wyciągu z arniki oraz 7 
ziół, które zmniejszają podrażnienia, przy-
spieszają regenerację naskórka i nawilżają 
przesuszoną skórę. Niezbędny preparat 
do ukojenia skóry po silnych zabiegach 
kosmetycznych.
 
Pojemność: 100 ml  Kod produktu: 46072

Krem ochronny z filtrem SPF 50+ / Sun Protect Cream SPF 50+ 

Lekki, bezzapachowy i niekomedogenny krem z filtrami UVA i UVB chroni skórę przed 
szkodliwym promieniowaniem na poziomie SPF50. Może być bezpiecznie stosowany 
pod makijaż i u osób z cerą skłonną do trądziku. Innowacyjna, ekologiczna formuła 
wykorzystuje obniżoną ilość filtrów chemicznych, dzięki temu nie zaburza ekosystemu 
fauny i flory.

 Pojemność: 50 ml  Kod produktu: 34050 

Specjalistyczna maść pozabiegowa
Post Treat Ointment  

Maść na bazie masła Shea, oleju słonecz-
nikowego, canola i awokado działa niczym 
kompres na podrażniony, pękający naskó-
rek, przyspiesza regenerację po zabiegach, 
zabezpiecza suche, spierzchnięte usta 
oraz nawilża skórki wokół paznokci. 
 
Pojemność: 15 ml Kod produktu: 46078
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DWUETAPOWY ZABIEG REGULUJĄCY MIKROBIOM 
DLA SKÓR SKŁONNYCH DO TRĄDZIKU
inteligentna terapia likwidująca przyczyny trądziku 

WSKAZANIA
 » skóra skłonna do trądziku 
 » nadmiar sebum
 » zanieczyszczenia i rozszerzone pory

Proces złuszczania naskórka: niewidoczny 
Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 7-14 dni
Efekty: matowa, gładsza skóra, oczyszczone pory, mniejsza podatność na zmiany trądzikowe
Skuteczność poparta badaniami 

Efekty kuracji domowej przy stosowaniu 2 x dziennie przez 30 dni:

Zabieg regulujący mikrobiom skóry skłonnej do trądziku

Kuracja odpowiednia dla osób w każdym wieku - zarówno nastolatków, jak również 
dorosłych borykających się z problemem trądziku. Kompleksowy i efektywny zabieg 
reguluje pracę gruczołów łojowych. Jest bezpieczny o każdej porze roku - również latem. 

poziom sebum 
spadek do 62%
(średnio o 28%)

ilość bakterii 
spadek ilości S. aureus o 54%
spadek ilości C. acnes o 50%

ilość rozszerzonych porów 
spadek o 92%
(średnio 48%)

ilość otwartych zaskórników 
spadek do 80%
(średnio o 15%)
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Krem dermo-haker na dzień
Acne QS Hacker Day Cream

Zawiera puder ryżowy i białą glinkę, które 
pochłaniają nadmiar sebum i nadają cerze 
matowe wykończenie. Kwas hialuronowy 
nawilża. Quora NoniPRCF normalizuje skórę 
trądzikową.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 61007   

Krem dermo-haker na noc
Acne QS Hacker Night Cream

Quora NoniPRCF oraz roślinny odpowiednik 
retinolu (bakuchiol) regulują, w czasie snu, 
proces złuszczania naskórka oraz normali-
zują cerę trądzikową. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 61008

Maska dermo-haker
Acne QS Hacker Mask

Maska o żelowej konsystencji z kwasem 
szikimowym i Quora NoniPRCF - odbloko-
wuje ujścia gruczołów łojowych, zmniejsza 
ilość zaskórników oraz reguluje wydziela-
nie sebum.
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 61005 

Czy wiesz, że…
Morwa indyjska (Morinda citrifolia L.) to roślina znana w tradycyjnej medycynie obszaru Pacyfiku - między innymi w chorobach skóry, ale 
również jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy i podnoszący odporność. Biotechnolodzy odkryli, że można ją wykorzystać jako poko-
jowe rozwiązanie problemów skór trądzikowych. Tak powstał wyjątkowy składnik - Quora NoniPRCF - regulujący mikrobiom ludzkiej skóry. 
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ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY
natychmiastowo oczyszczone pory i gładka skóra

WSKAZANIA
 » zanieczyszczenia
 » grudki
 » zaskórniki
 » nadmiar sebum

Zabieg regulujący mikrobiom skóry skłonnej do trądziku

Skuteczny zabieg oczyszczania skóry trądzikowej dla osób w każdym wieku. Kosmetolog manualnie lub przy użyciu urządzenia 
do kawitacji usuwa zanieczyszczenia i odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, dzięki czemu skóra jest bardziej promienna (bez 
efektu świecenia się).

Po zabiegu: nie aplikuj makijażu tego samego dnia, daj skórze czas na regenerację
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 6-8 co 7-30 dni
Efekty: oczyszczone pory, zmniejszona ilość zmian trądzikowych

Czy wiesz, że…

Kosmetyki na bazie kwasu szikimowego 
działają przeciwbakteryjnie, przeciwza-
palnie oraz redukują nadmiar sebum.
Kwas szikimowy dzięki swoim deli-
katnym właściwościom złuszczającym 
wygładza skórę i oczyszcza pory.

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Żel oczyszczający dla skóry tłustej, 
trądzikowej i mieszanej
Acne Out Gel

Kompozycja substancji aktywnych do co-
dziennego oczyszczania skóry. Regularne 
stosowanie żelu normalizuje wydzielanie 
sebum oraz hamuje namnażanie bakterii. 

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 42011

 

Tonik oczyszczający dla skóry tłustej, 
trądzikowej i mieszanej 
Acne Out Toner

Kwas szikimowy i salicylowy normalizują 
pracę gruczołów łojowych. Tonik oczysz-
cza pory, przywraca fizjologiczne pH 
i zwiększa efektywność aplikowanych po 
nim preparatów.

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 42012

Krem dla skóry tłustej, trądzikowej 
i mieszanej
Acne Out Cream

Lekka konsystencja kremu sprawdza się 
do codziennej pielęgnacji skóry tłustej 
i trądzikowej. Krem, dzięki zawartości 
kwasów oraz AffiporeTM, pielęgnuje skórę 
skłonną do trądziku i matuje ją. Doskonały 
pod makijaż.
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 42014
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ZABIEG NORMALIZUJĄCY 
likwidacja niedoskonałości cery trądzikowej 

WSKAZANIA

 » cera trądzikowa, tłusta i mieszana
 » zaskórniki
 » rozszerzone pory

Zabieg normalizujący Acne Out Therapy

Specjalny zabieg złuszczająco-tonizujący dla cery trądzikowej. Kosmetolog wykonuje peeling drobnoziarnisty na 
bazie drobinek korundu oraz kwasów wspomagających złuszczanie naskórka, poprawiając tym samym zarówno 
koloryt skóry, jak i oczyszczając ją z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu:  6 co 7 dni 
Efekty: oczyszczone pory, zmniejszona ilość zmian trądzikowych, matowa skóra

Kwas salicylowy w kuracji Acne Out Therapy:

oczyszcza pory, zapobiega powstawaniu nowych wykwitów trądzikowych, przyspiesza gojenie zmian zapalnych 
i podrażnień oraz rozjaśnia przebarwienia.
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Eliminator niedoskonałości
Acne Eliminator

Kwas szikimowy, kwas salicylowy oraz tlenek cynku 
działają ściągająco i wysuszająco na zmiany trądzi-
kowe. Dodatkowo chronią skórę przed namnaża-
niem się bakterii. Stosowany punktowo ułatwia go-
jenie zmian zapalnych, podrażnień i zadrapań.
 
Pojemność: 15 ml Kod produktu: 42013 

Maska normalizująco-ściągająca 
Acne Out Mask

Maska na bazie zielonej glinki, tlenku cynku i kwasów 
- zwęża pory, matuje skórę, działa przeciwbakteryjnie 
i zapobiega powstawaniu nowych zmian zapalnych. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 42025

       Twoja pielęgnacja domowa 
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3-POZIOMOWY ZABIEG NAPRAWCZY
Z KONOPI
profesjonalna bioterapia regenerująca dla 
nadreaktywnej, wrażliwej skóry

WSKAZANIA
 » cera wrażliwa i zestresowana
 » skóra dysfunkcyjna z zaburzoną barierą lipidową 
 » sucha, łuszcząca się skóra 
 » osoby z atopią, egzemą i łuszczycą  
 » polecana podczas leczenia onkologicznego 

3-poziomowy zabieg naprawczy Cannabis® Therapy

Kuracja dla każdego typu skóry. Szczególnie polecana osobom ze skórą 
bardzo wrażliwą, okresowo przesuszoną i wymagającą silnej regeneracji. 
To skuteczny zabieg kojąco-naprawczy, który sprawdzi się także dla skóry 
z problemami dermatologicznymi (atopią, łuszczycą, skórą diabetyków).

Linia Cannabis® Therapy otrzymała pozytywną 
opinię Podopiecznych Fundacji Ewy Minge - 
Black Butterflies. 

Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 6-10 co 7-10 dni
Efekty: skóra odżywiona, ukojona, nawilżona, zregenerowana i miękka 
w dotyku 

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Kanabisowa pianka do mycia 
Cannabis® Clean Foam 

Pianka oparta na cukrowej formule natu-
ralnych środków myjących z dodatkiem 
oleju makowego i konopnego, które do-
kładnie usuwają makijaż i łagodzą skórę. 

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 53014  

Kanabisowy płyn pielęgnacyjny
Cannabis® Solution

Płyn na bazie CBD działa kojąco, uzupeł-
nia demakijaż i przygotowuje cerę do apli-
kacji eliksiru, kremu oraz maski.
 
Pojemność: 200 ml Kod produktu: 53013  

Kanabisowy eliksir z CBD® 
CBD® Help Elixir

Formuła łącząca oleje z konopi i maku, 
które wyciszają podrażnienia, eliminują 
uczucie ściągnięcia oraz odbudowują ba-
rierę lipidową skóry.

Pojemność: 15 ml Kod produktu: 53008

Kanabisowa maska na noc
Cannabis® Sleeping Mask

Maska o intensywnej formule z olejem 
konopnym i makowym. Głęboko od-
żywia i regeneruje podrażnioną skórę 
w czasie snu.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 53011 

Kanabisowy krem dla skóry
dysfunkcyjnej
Cannabis® Help Cream 

Emolient o wysokiej zawartości olejów 
z konopi i maku, które naprawiają barie-
rę ochronną oraz zabezpieczają skórę 
przed czynnikami atmosferycznymi. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 53007 
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Czy wiesz, że…
kluczową rolę w kuracji Cannabis® Therapy odgrywają trzy bioaktywne składniki?

Kannabidiol (CBD) - opatentowany Cebidiol z CBD zamknięty w specjalnych mikrokapsułkach,  
które stopniowo uwalniają substancję aktywną, dzięki czemu przedłużają jej działanie kojące i naprawcze.
Olej konopny - zawiera wysokie stężenie NNKT, antyoksydantów, witaminę E oraz karoten  
- działa przeciwzapalnie, odbudowuje naskórek i łagodzi podrażnienia.
Olej makowy - naturalny emolient bogaty w NNKT oraz witaminy A, E, C - odbudowuje płaszcz lipidowy, nawilża i odżywia.

Połącz profesjonalny zabieg gabinetowy z kuracją domową! 
Szybko dostrzeżesz, że Twoja skóra jest:
 » nawilżona 
 » odżywiona
 » ukojona 
 » wolna od uczucia ściągnięcia
 » delikatna
 » bardziej odporna na czynniki atmosferyczne 

Jak masować skórę?

Nic prostszego! Na początku dokładnie oczyść cerę 
przy pomocy pianki kanabisowej i płynu pielęgnacyjne-
go. Nałóż niewielką ilość kremu Cannabis® Help Cream. 
Następnie wykonuj ruchy przypominające rysowanie 
ósemek, delikatne szczypanie w okolicy podbródka  
i policzków oraz oklepywanie palcami podobne do gry 
na pianinie.  

3-poziomowa terapia naprawcza
I. Naturalne oczyszczanie

II. Likwidacja objawów reakcji zapalnej

III. Naprawa bariery ochronnej

NASZA RADA
Aplikując kosmetyki pielęgnacyjne w domu, wykonuj delikat-
ne ruchy masujące. Dzięki temu preparat lepiej się wchłonie,  
pobudzisz mikrokrążenie oraz ujędrnisz wiotką skórę. 

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA
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Kanabisowy krem do rąk
Cannabis® Hand Cream 

Skoncentrowana formuła na bazie olejów: 
konopnego i makowego - łagodzi podraż-
nienia, zapobiega suchości rąk i zabezpiecza 
skórę przed negatywnym wpływem czynni-
ków atmosferycznych.

Pojemność: 75 ml Kod produktu: 53015

Maska w płacie ze Śnieżnego Grzyba 
Snow Fungus Mask 

Naturalna maska nasączona ekstraktem 
z grzyba Snow fungus, kwasem hialurono-
wym, peptydem PAL - GHK i witaminami 
(C i E). Głęboko nawilża, wycisza i chroni 
skórę. 

Saszetka Kod produktu: 53010

Kanabisowy krem do stóp 
Cannabis® Foot Cream 

Krem dla stóp bardzo suchych na 
bazie oleju z konopi, maku oraz mocznika  
- nawilża, regeneruje i zapobiega pękaniu 
naskórka.
 
Pojemność: 75 ml Kod produktu: 53016

Kanabisowa maść regenerująca
Cannabis® Repair Ointment

Witaminy A i E oraz wosk pszczeli - wygła-
dzają, uelastyczniają i zapobiegają ponow-
nym uszkodzeniom skóry. Maść polecamy 
do stosowania na dłonie, stopy, kolana 
i łokcie. 

Pojemność: 50 g Kod produktu: 53018 

Kanabisowy balsam do ciała
Cannabis® Body Balm  

Formuła z 20% zawartością oleju konop-
nego i makowego o przyjemnej konsysten-
cji - regeneruje przesuszoną skórę, łagodzi, 
odbudowuje oraz niweluje towarzyszące 
uczucie suchości.  

Pojemność: 200 ml Kod produktu: 53017 
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ZABIEG DOTLENIAJĄCO – NAWILŻAJĄCY 
inteligentne nawilżanie

WSKAZANIA
 » cera sucha i normalna
 » skóra okresowo przesuszona
 » cera szara, niedotleniona
 » po opalaniu
 » skóra palacza
 » dla osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach

Zabieg dotleniająco-nawilżający 

Kuracja umożliwiająca „inteligentne nawilżenie” każdego typu cery. Poprzez 
stymulację aquaporyn 3 – „specjalnych kanałów wodnych”, niedobór po-
ziomu wody w skórze zostaje wyrównany. Zabieg w gabinecie wzbogacony 
jest o specjalną maskę - peeling dotleniający, która natychmiast poprawia 
koloryt skóry.

Porada kosmetologa: skóra tłusta, z tendencją do łojotoku oraz nadmier-
nego świecenia, również może przejawiać cechy odwodnienia
Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 5-10 co 7-10 dni
Efekty: głębokie i natychmiastowe nawilżenie, rozjaśniona cera, widoczna 
regeneracja, ukojenie   

PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Krem nawilżający
Hydrospheric Light Cream 

Lekki krem na dzień, który dzięki odpo-
wiednio dobranej kompozycji składników, 
zapewnia optymalne nawilżenie oraz ochro-
nę przed odwodnieniem i przesuszeniem 
skóry. Idealny dla osób młodych oraz dla 
każdego rodzaju cery wymagającej inten-
sywnego nawilżenia. Lekka formuła pozwa-
la na stosowanie go również przez osoby 
z cerą mieszaną. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu:  45011
 

Krem intensywnie nawilżający
Hydrospheric Intensive Cream

Bogata formuła składników aktywnych 
zwiększa poziom wody w komórkach skóry 
i zapobiega jej wysuszeniu, pozostawiając 
ją miękką i odżywioną. Skutecznie odbudo-
wuje warstwę lipidową. Rekomendowane 
stosowanie na noc lub, w przypadku cery 
mocno przesuszonej, dwa razy dziennie.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 45012

Maska głęboko nawilżająca
Hydrospheric Mask 

Maska nawilżająca, która za pomocą 
składników aktywnych usprawnia trans-
port wody do komórek skóry. Innowacyjna 
formuła błyskawicznie poprawia poziom 
nawodnienia oraz równowagę hydrolipi-
dową, sprawiając, że skóra staje się gładka 
i promienna. 
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 45039
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PROGRESYWNY ZABIEG Z TRANSFORMOWALNYM KWASEM HIALURONOWYM
podwójna siła dermofillera w profilaktyce anti-aging 

WSKAZANIA

 » cera dojrzała
 » drobne zmarszczki
 » profilaktyka przeciwzmarszczkowa
 » skóra sucha
 » wiotkość i utrata gęstości
 » nawilżanie po zabiegach dermoestetycznych

Zabieg progresywny z transformowalnym kwasem hialuronowym

Odpowiedź na problem odwodnionej skóry z pierwszymi zmarszczkami i zauważalną utratą jędrności, charakterystyczny dla cery 
dojrzałej. Zabieg daje szybkie i zauważalne efekty optycznego spłycenia zmarszczek.

Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-6 co 10-14 dni 
Efekty: skóra nawilżona, zmarszczki optycznie spłycone, widoczna poprawa elastyczności 

Czy wiesz, że…

Po 25 roku życia skóra traci zdolność samoregeneracji oraz zmniejsza się ilość naturalnych substancji potrzebnych do 
zachowania odpowiedniej struktury.

Kwas hialuronowy zamknięty w nowoczesnym nośniku lipidowym o bardzo małych rozmiarach i elastycznej, deformowalnej 
błonie z łatwością przenika przez barierę naskórka, a stamtąd bezpośrednio do warstw skóry. Dzięki temu daje jeszcze lepszy 
efekt nawilżenia, wypełnienia i wygładzenia skóry.
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Eliksir z transformowalnym HA 
Transform HA® Elixir  

Skoncentrowana formuła bazuje na po-
łączeniu transformowalnego kwasu hia-
luronowego z hydroksyapatytem. Kwas 
hialuronowy wiąże wodę, dając efekt wy-
pełnienia zmarszczek i poprawy gęstości 
skóry. Skóra jest napięta i nawilżona. 

Pojemność: 15 ml  Kod produktu: 48021 

Filler z transformowalnym HA 
Transform HA® Filler  

Transformowalny kwas hialuronowy 
w połączeniu z hydroksyapatytem przeni-
ka do głębokich warstw skóry, poprawia 
jej gęstość, wzmacnia codzienną regene-
rację oraz codzienne nawilżenie.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 48020   

Maska z transformowalnym HA 
Transform HA® Mask 

Ekskluzywna lipomaska nasączona 
bogatym serum ze sferycznymi nośnika-
mi z kwasem hialuronowym, ekstraktem 
z Kamelii japońskiej oraz witaminami (B3 
i C) już po 5 minutach pielęgnuje cerę 
suchą i dojrzałą.

Saszetka  Kod produktu: 48019 

       Twoja pielęgnacja domowa 



52 PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY  - ARKANA

ZABIEG FRAKCYJNEGO STEMPLOWANIA 
Z EFEKTEM PRP
terapia totalnie odmładzająca i przebudowująca 
skórę

WSKAZANIA
 » skóra wymagająca szybkiej regeneracji
 » skóra z objawami starzenia 
 » utrata gęstości skóry
 » bruzdy i głębokie zmarszczki

Zabieg frakcyjnego stemplowania z efektem PRP

Terapia uderzeniowa dla cery dojrzałej inspirowana medycyną 
regeneracyjną. Jej działanie anti-aging to efekt wykorzystania dwóch pep-
tydów: W3 Peptide oraz GHK-Cu, które remodelują skórę i przywracają jej 
młodość.

Skuteczna alternatywa dla:

 » iniekcji z osoczem bogatopłytkowym 
 » iniekcji komórkami macierzystymi

Po zabiegu: możesz następnego dnia wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 4-8 co 14-28 dni 
Efekty: wygładzone zmarszczki, regeneracja i odżywienie skóry, poprawa 
elastyczności, lifting skóry, podtrzymanie efektów zabiegów liftingujących

gę
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ć 
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Sprawdź tempo utraty gęstości skóry po 25 roku życia!
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       Twoja pielęgnacja domowa 

Krem odmładzający z efektem PRP
PRP Rejuvenator 

Peptydy zawarte w kremie naśladują 
działanie zabiegu z osoczem bogatopłyt-
kowym, regenerują i przywracają młody, 
zdrowy wygląd. 

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 52006 

Eliksir z efektem PRP
PRP Elixir 

Serum z wysoką dawką peptydów W3 
Peptide i GHK-Cu dla efektu plasma-lift, 
utrzymania młodego wyglądu i odbudowy 
skóry dojrzałej.
 
Pojemność: 15 ml Kod produktu: 52008

Serum do włosów z efektem PRP
PRP Hair Serum 

Wysoka zawartość GHK-Cu stymuluje 
porost włosów, hamuje wypadanie i odży-
wia cebulki włosa.
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 52019

Stempel do terapii mikroigłowej
Frax Stamp 0,5 mm

Stempel umożliwia przeprowadzenie te-
rapii mikroigłowej w domu. Zastosowanie 
mikronakłuwania umożliwia lepsze wnika-
nie substancji aktywnych z eliksiru PRP.
 
1 sztuka   Kod produktu: 30004

Maska z efektem PRP
PRP Mask 

Maska w płacie zawiera peptyd GHK-Cu, 
kwas hialuronowy oraz diamentowy pył. 
Idealnie przylega do skóry, a substancje 
aktywne działają odmładzająco.  

Saszetka  Kod produktu: 52009
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DWUFAZOWY NEUROPEELING LIFTINGUJĄCY
błyskawiczny zabieg bankietowy stymulujący mięśnie twarzy

WSKAZANIA

 » zmarszczki mimiczne
 » bruzdy i głębokie zmarszczki
 » przed wielkim wyjściem
 » profilaktyka anti-aging 

Dwufazowy neuropeeling liftingujący to bezinwazyjna alternatywa dla skalpela. Kuracja przynosi widoczne efekty zaraz po 
zabiegu i daje ekspresowe odmłodzenie idealne przed wielkim wyjściem. Zapytaj swojego Kosmetologa o ekspresową wersję 
zabiegu bankietowego.

I etap zabiegu: maska z glikopeptydami z owoców goji
Efekt: błyskawiczne napięcie mięśni
II etap zabiegu: aplikacja peelingu
Efekt: wygładzenie zmarszczek

Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych 
obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego 
efektu:  5-10 co 10-14 dni 
Efekty:  ekspresowy lifting, wygładzone zmarszczki 
i bruzdy, poprawa napięcia, nawilżenie skóra przed zabiegiem skóra po 1 zabiegu

* Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl (w zakładce “zdjęcia efektów”) 
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Neurokrem z kwasem GABA i NANA 
Neuro GABA & NANA Cream 

Lekka formuła kremu ułatwia aplikację. Bogaty skład 
(kwas hialuronowy, GABA i NANA) ujędrnia, wygła-
dza oraz przywraca naturalny blask. Olej kokosowy, 
jojoba i oliwa z oliwek pielęgnują, regenerują naskó-
rek oraz odbudowują płaszcz lipidowy skóry. 
 
Pojemność: 50 ml Kod produktu: 57003 
 

Neuromaska liftująca z kwasem GABA
Neuro GABA Lift Mask

Maska do domowego użycia zawiera kwas GABA 
i glikopeptydy z owoców goji, które podtrzymują 
efekty zabiegu neuropeelingu liftingującego oraz 
wygładzają zmarszczki. Rekomendowana do stoso-
wania raz w tygodniu.

Pojemność: 50 ml Kod produktu: 57005

Czy wiesz, że…

Nasza kultowa neuromaska 
liftingująca GABA & NANA została 
doceniona na największych targach 
kosmetycznych na świecie
Cosmoprof Awards 2019 w Bolonii.

       Twoja pielęgnacja domowa 
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PROGRESYWNY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY SZYJĘ
aktywnie stymuluje mięśnie szyi oraz niweluje
widoczność zmarszczek

WSKAZANIA

 » zmarszczki 
 » obręcze Wenus
 » wiotkość skóry 
 » indycza szyja 

Progresywny zabieg odmładzający szyję

Propozycja idealna dla kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wiekowych, którzy chcą ujędrnić 
szyję i spłycić zmarszczki. Doskonale łączy się z innymi terapiami pielęgnującymi skórę 
twarzy.

Atuty:

• możesz go łączyć z innymi kuracjami odmładzającymi na twarz i ciało
• stanowi idealne uzupełnienie zabiegów anti-aging
• dzięki niemu terapia staje się kompletna 

UWAGA! 
Skóra szyi jest bardzo cienka i wymaga odpowiedniej pielęgnacji. To właśnie ona często 
zdradza nasz wiek, dlatego już dziś zapytaj o zabieg w swoim gabinecie! 

Po zabiegu: możesz natychmiast wrócić do codziennych obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 5-10 co 14 dni
Efekty: stymulacja mięśni szyi, spłycenie zmarszczek, ujędrnienie skóry szyi
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       Twoja pielęgnacja domowa Maska wygładzająca szyję 
Neck Guard Mask 
 
Maska w płacie o „anatomicznym kształcie” dopa-
sowującym się do szyi została nasączona kwasem 
hialuronowym, ekstraktem z chińskiego czosnku 
(Rakkyo), wyciągiem z aloesu oraz ekstraktem z gra-
natu. Dzięki składnikom aktywnym pielęgnuje wiotką 
skórę wokół szyi, jest silnym antyoksydantem i sku-
tecznie odmładza.

Saszetka   Kod produktu: 58003



ZABIEG MIKRONAKŁUWANIA Z EFEKTEM 
“LIPOLYSIS-LIKE”
profesjonalna alternatywa dla lipolizy 

WSKAZANIA
 » cellulit
 » mało elastyczna i jędrna skóra
 » nadmiar tkanki tłuszczowej 
 » wsparcie podczas diety redukcyjnej i fitnessu
 » po zabiegach liposukcji i lipolizy 

Zabieg mikronakłuwania z efektem “lipolysis-like” 

Aktywny zabieg redukujący cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej. Terapia 
wykorzystuje substancje aktywne, które pobudzają spalanie tkanki tłusz-
czowej oraz siłę mezoterapii mikroigłowej. 

Mikronakłucia skóry:

• pobudzają krążenie
• powodują autoregenerację skóry 
• pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu
• uwalniają czynnik wzrostu z płytek krwi

Po zabiegu: możesz szybko wrócić do codziennych obowiązków
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu: 5-10 co 7 dni 
Efekty: redukcja tkanki tłuszczowej, uelastycznienie, ujędrnienie, redukcja 
cellulitu, zmniejszenie obwodu 

skóra przed zabiegiem

skóra po 1 zabiegu

* Zobacz efekty kuracji wykonywanych w Gabinetach ARKANA na www.sklep.arkana.pl (w zakładce “zdjęcia efektów”) 
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Aktywator do ciała lipolysis-like
Body Lipolysis Activator 

Spray o działaniu rozgrzewającym z kofe-
iną i kapsaicyną, które intensywnie przy-
spieszają spalanie tkanki tłuszczowej oraz 
pobudzają mikrokrążenie. 

Pojemność: 150 ml Kod produktu: 59004 

Balsam do ciała lipolysis-like
Body Lipolysis Balm

Zawiera Veticell® Lipolysis zamknięty 
w elastycznych nośnikach, które stopnio-
wo redukują tkankę tłuszczową, zmniej-
szają cellulit, wygładzają i ujędrniają skórę.
 
Pojemność: 150 ml Kod produktu: 59003 

Bioaktywny krem modelujący biust 
Breast Push Up Cream 

Dwie substancje aktywne dla imponujące-
go efektu push-up: VoluformTM oraz peptyd 
Syn®Coll, które ujędrniają i stymulują pro-
dukcję kolagenu. 
 
Pojemność: 150 ml Kod produktu: 35031

100% kobiet potwierdziło 
wygładzenie skóry*

77% kobiet potwierdziło
redukcję tkanki tłuszczowej*

Redukcja cellulitu nawet o 2 
stopnie w skali 0-4 
(klasyfikacja przez lekarza dermatologa 
gdzie 0 to brak objawów, 4 znaczny 
stopień cellulitu) **

Zmniejszenie obwodu uda
nawet o 1,5 cm **

93% kobiet potwierdziło 
uelastycznienie i ujędrnienie*

67% kobiet potwierdziło
redukcję cellulitu*

* Badanie na podstawie subiektywnych odczuć po 6 tygodniach stosowania balsamu z 5% VECTICELL Lipolysis.
** Badanie na podstawie pomiarów po 6 tygodniach stosowania balsamu z 5% VECTICELL Lipolysis.
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ZABIEG REDUKUJĄCY TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ I CELLULIT
rozgrzewająca maska modelująca połączona z masażem

 
OBSZAR ZABIEGOWY 

 » uda
 » brzuch 
 » pośladki 
 » ramiona

Zabieg redukujący tkankę tłuszczową i cellulit “lipolysis-like”

Rozgrzewający skórę zabieg wykorzystujący aktywny peeling i serum ujędrniające. Stanowi bezinwazyjną alternatywę 
dla lipolizy. Nie wymaga nakłuwania. Jest szybki i bezbolesny. 

Po zabiegu: możesz od razu wrócić do codziennych obowiązków 
Rekomendowana ilość w serii dla maksymalnego efektu:  6-10 co 7 dni
Efekty: jędrna skóra, zmniejszony obwód ud, brzucha i pośladków, redukcja tkanki tłuszczowej

Pamiętaj, że…

Przez cały rok pracujesz nad pięknem swojego ciała. Świadoma pielęgnacja powinna trwać pełne 12 miesięcy.

Łącz ze sobą to, co najlepsze dla Twojej sylwetki! 
Zdrowa dieta + regularny wysiłek fizyczny + zabiegi ujędrniające = PIĘKNE CIAŁO PRZEZ CAŁY ROK
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Maska - 2 płaty lipolysis-like na uda 
Legs Lipolysis Mask  

Maska z ekstraktem z mandarynki o działaniu 
antycellulitowym oraz wyciągiem z dzikiego po-
chrzynu, który zwiększa lokalny metabolizm tkanki 
tłuszczowej.

2 płaty w opakowaniu Kod produktu:  59006

Maska - płat lipolysis-like na brzuch
Belly Lipolysis Mask 

Maska bogata w polifenole oraz antyoksydanty 
z zielonej herbaty i czerwonego wina, które działają 
wyszczuplająco i antycellulitowo.

1 płat w opakowaniu  Kod produktu: 59005

       Twoja pielęgnacja domowa 



Program Pielęgnacyjny ARKANA
Profesjonalna ocena stanu Twojej skóry

Cel zabiegu

Zalecenia po zabiegu

Zalecane kosmetyki

Rodzaj problemu cery
Zmarszczki 

Przebarwienia

Blizny

Naczynka/Rumień

Zmiany trądzikowe/Świecenie skóry

Suchość/Odwodnienie

Podrażnienie skóry

Uwagi

Cel zabiegu

Nazwa zabiegu

Data wizyty

Produkt Nazwa Stosowanie Częstotliwość

Zalecenia po zabiegu

Produkty do pielęgnacji domowej



Nazwa Polska Nazwa Angielska Kod Pojemność Cena (zł) Strona 

Pure Skin Therapy 

Płyn micelarny do demakijażu Eye and Face Micellar Water 63013  200 ml 38,00 zł 5

Bioaktywne mleczko do demakijażu Bioactive Face Milk 63011  200 ml 32,00 zł 5

Bioaktywny tonik do demakijażu Bioactive Face Toner 63012  200 ml 27,00 zł 5

Peeling krystaliczny Crystal Peel 63014  75 ml 64,00 zł 7

Peeling enzymatyczny Enzymatic Peel 63015  75 ml 64,00 zł 7

Bioaktywny krem z aminokwasami Amino Bio Cream 63018  50 ml 104,00 zł 7

Bioodnawiający krem z aminokwasami Amino Renewal Cream 63019  50 ml 104,00 zł 7

Maska detoksykująca i-Tech Mask 54004  saszetka 42,00 zł 7

Eye Complex Care 

Neuroserum na okolice oczu Eye Neuro Lift 62001 15 ml 128,00 zł 9

Illuminator okolic oczu Eye Illuminator 62003 15 ml 113,00 zł 9

Totalny eliksir na okolice oczu Eye Total Elixir 62002 15 ml 128,00 zł 9

Kompleksowa maska na oczy Eye Full Effect Mask 62005 1 kpl 26,00 zł 9

Neuro Sensi Therapy

Neuro-krem na dzień dla skór naczyniowych 
i ekstremalnie wrażliwych 

Neuro Sensi Cream 64001 50 ml 142,00 zł 11

Neuro-maska na noc dla skór naczyniowych 
i ekstremalnie wrażliwych 

Neuro Sensi Mask 64002 50 ml 154,00 zł 11

UniTone Neuro Therapy

Neuro-krem dla każdego typu skóry ze 
skłonnością do przebarwień 

UniTone Neuro Cream 46094 50 ml 169,00 zł 13

Eliksir z witaminą C w sferycznym nośniku UniTone Forte-C Elixir 46097 20 ml 174,00 zł 13

Specjalistyczny balsam do ciała UniTone Neuro Body Balm 46096 200 ml 159,00 z ł 13

 Peptide Pro Age Therapy

Biomimetyczny krem liftingujący Biomimetic Lift Up Cream 65001 50 ml 134,00 zł 15

Biomimetyczny krem pod oczy Biomimetic Eye Cream 65004 15 ml 110,00 zł 15

Eliksir relaksujący zmarszczki Bo2Look® Elixir 65008 20 ml 169,00 zł 15

CENNIK KURACJI ARKANA



Nazwa Polska Nazwa Angielska Kod Pojemność Cena (zł) Strona 

Maska korygująca twarz w strefie „V” V-Shape Mask  65005 saszetka 38,00 zł 15

Krem korygujący owal twarzy V Zone Reconstructor 65003 50 ml 159,00 zł 15

Lactobionic Neuro Therapy

Tonik z kwasem laktobionowym Lactobionic Micellar Toner  44048 200 ml 74,00 zł 17

Żel micelarny z kwasem laktobionowym Lactobionic Micellar Gel   44047 200 ml 74,00 zł 17

Krem z 5% kwasem laktobionowym i hialuronowym Lactobionic 5% & Hyaluron Cream 44045 50 ml 138,00 zł 17

Krem z 10% kwasem laktobionowym i hialuronowym 
z witaminami A + C 

Lactobionic 10% & Wit A+C Cream 44046 50 ml 154,00 zł 17

Reti Fusion® Vecti+ Therapy

Esencjonalna maska na noc z wektorowym retinolem 
i enkapsułowanymi witaminami A, E, C

Reti Fusion® Vecti+ Essence Mask 44037 50 ml 159,00 zł 21

Krem na dzień z wektorowym retinolem
i enkapsułowanymi witaminami A, E, C

Reti Fusion® Vecti+ Cream SPF15 44036 50 ml 149,00 zł 21

Acid Therapy

Płyn oczyszczający z kwasami Acid Cleansing Gel 46069 200 ml 69,00 zł 23

Tonik z kwasami kwiatowymi Acid Flower Solution 46079 200 ml 74,00 zł 23

Kwiatowy żel peelingujący 28D Flower Peel 46080 50 ml 132,00 zł 23

Płyn z azeloglicyną AzAc Solution 46070 200 ml 74,00 zł 25

Krem z 15% kwasem azelainowym AzAc Forte 15% Cream 46073 50 ml 139,00 zł 25

Specjalistyczny krem z kwasem migdałowym
i salicylowym

Mandelic Recovery Cream 46085 50 ml 159,00 zł 29

Specjalistyczny krem z kwasem glikolowym
i fitowym

Glycolic Restore Cream 46084 50 ml 159,00 zł 31

Krem booster po peelingu J Evolution J Evolution Boost Cream 56004 50 ml 177,00 zł 33

Post Treat Therapy

Maska pozabiegowa S.O.S. Post Treat Mask 46075 30 ml 106,00 zl 35

Specjalistyczna maść pozabiegowa S.O.S. Post Treat Ointment 46078 15 ml 38,00 zł 35

Żel pozabiegowy S.O.S. Post Treat Gel 46072 100 ml 74,00 zł 35

Krem ochronny z filtrem SPF 50+ Sun Protect Cream SPF 50+ 34050 50 ml 106,00 zł 35



Nazwa Polska Nazwa Angielska Kod Pojemność Cena (zł) Strona 

Acne  QS Hacker

Maska dermo-haker Acne QS Hacker Mask 61005 50 ml 49,00 zł 37

Krem dermo-haker na dzień Acne QS Hacker Day Cream 61007 50 ml 128,00 zł 37

Krem dermo-haker na noc Acne QS Hacker Night Cream 61008 50 ml 128,00 zł 37

Acne Out Therapy 

Żel oczyszczający dla skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej Acne Out Gel 42011 200 ml 32,00 zł 39

Tonik oczyszczający dla skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej Acne Out Toner 42012 200 ml 32,00 zł 39

Krem dla skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej Acne Out Cream 42014 50 ml 88,00 zł 39

Maska normalizująco-ściągająca Acne Out Mask 42025 50 ml 38,00 zł 41

Eliminator niedoskonałości Acne Eliminator 42013 15 ml 39,00 zł 41

Cannabis® Therapy 

Kanabisowy krem dla skóry dysfunkcyjnej Cannabis® Help Cream  53007 50 ml 133,00 zł 43

Kanabisowy eliksir z CBD® CBD® Help Elixir 53008 15 ml 149,00 zł 43

Maska w płacie ze Śnieżnego Grzyba Snow Fungus Mask 53010 saszetka 42,00 zł 45

Kanabisowa maska na noc dla skóry 
dysfunkcyjnej

Cannabis® Sleeping Mask 53011 50 ml 133,00 zł 43

Kanabisowy płyn pielęgnacyjny Cannabis® Solution 53013 200 ml 56,00 zł 43

Kanabisowa pianka do mycia Cannabis® Clean Foam 53014 200 ml 58,00 zł 43

Kanabisowy krem do rąk Cannabis® Hand Cream 53015 75 ml 38,00 zł 45

Kanabisowy krem do stóp Cannabis® Foot Cream 53016 75 ml 38,00 zł 45

Kanabisowy balsam do ciała Cannabis® Body Balm 53017 200 ml 88,00 zł 45

Kanabisowa maść regenerująca Cannabis® Repair Ointment 53018 50 g 55,00 zł 45

Krem + Eliksir dla skór dysfunkcyjnych Cannabis® Lux Set 53022 50 ml+15 ml 224,00 zł *

Hydrospheric Therapy

Krem nawilżający Hydrospheric Light Cream 45011 50 ml 91,00 zł 47

Krem intensywnie nawilżający Hydrospheric Intensive Cream 45012 50 ml 95,00 zł 47

Maska głęboko nawilżająca Hydrospheric Mask 45039 50 ml 38,00 zł 47



Nazwa Polska Nazwa Angielska Kod Pojemność Cena (zł) Strona 

Transform HA® Therapy 

Filler z transformowalnym HA Transform HA® Filler 48020 50 ml 169,00 zł 49

Maska z transformowalnym HA Transform HA® Mask 48019 saszetka 42,00 zł 49

Eliksir z transformowalnym HA Transform HA® Elixir 48021 15 ml 169,00 zł 49

Krem + Eliksir z transformowalnym HA Transform Lux Set 48025 50 ml+15 ml 278,00 zł *

PRP-like Therapy 

Krem odmładzający z efektem PRP PRP Rejuvenator 52006 50 ml 199,00 zł 51

Eliksir z efektem PRP PRP Elixir 52008 15 ml 169,00 zł 51

Maska z efektem PRP w płacie PRP Mask 52009 saszetka 42,00 zł 51

Serum do włosów z efektem PRP PRP Hair Serum 52019 50 ml 118,00 zł 51

Krem + Eliksir z efektem PRP PRP Lux Set 52013 50 ml+15 ml 309,00 zł *

Stempel do terapii mikroigłowej FRAX Stamp 0,5 mm 30004 1 kpl. 74,00 zł 51

Neuro GABA&NANA Therapy

Neurokrem z kwasem GABA i NANA Neuro GABA & NANA Cream 57003 50 ml 199,00 zł 53

Neuromaska liftująca z kwasem GABA Neuro GABA Lift Mask 57005 50 ml 64,00 zł 53

Neck Guard Therapy 

Maska wygładzająca szyję Neck Guard Mask 58003 1 szt. 38,00 zł 55

Body Lipolysis Therapy 

Bioaktywny krem remodelujący i ujędrniający biust, szyję 
i dekolt

Breast Push Up Cream 35031 150 ml 106,00 zł 57

Balsam do ciała lipolysis-like Body Lipolysis Balm 59003 150 ml 149,00 zł 57

Aktywator do ciała lipolysis-like Body Lipolysis Activator 59004 150 ml 149,00 zł 57

Maska lipolysis-like na brzuch ( 1 PŁAT) Belly Lipolysis Mask 59005 1 szt. 42,00 zł 59

Maska lipolysis-like na uda ( 2 PŁATY) Legs Lipolysis Mask 59006 2 szt. 49,00 zł 59

Cennik kuracji ARKANA obowiązuje w terminie 01.03 - 31.08.2020. Ceny detaliczne są sugerowanymi przez markę ARKANA.

* Zapytaj swojego Kosmetologa o zestaw produktów w Gabinecie.






