
Odmłodzenie skóry
i relaks dla zmysłów!

Przyszła wiosna, 
a z nią...



Body Lifting Set 

• Breast Push Up Cream 150 ml
• Neuro GABA Body Balm 150 ml

 
Cena 253,-          Kod: 35053
Promocja 199,-

Complex Body & Mind Set  

• Neuro Cannabis Foot Cream  75 ml
• Cannabis Hand Cream 75 ml
• Eye Total Elixir 15 ml
• Eye Full Effect Mask - 1 komplet
• Neuro GABA Body Balm 150 ml
• Hydrospheric Intensive Cream-Mask 

50 ml 
• Woman Definition Blooming Foam 

30 ml  - GRATIS
• Neuro Sensi Mask 10 ml – GRATIS
• Elegancka kosmetyczka  - GRATIS

Cena 433,-          Kod: 35054  

Sensi Skin Set

• Neuro Cannabis Foam 200 ml
• Neuro Sensi Cream 50 ml 
• Eye Full Effect Mask – 1 komplet  

Cena 333,-          Kod: 46133
Promocja 289,-

Lactobionic Complex Set

• Lactobionic Micellar Gel 200 ml 
– GRATIS

• Lactobionic Micellar Toner 200 ml
• Lactobionic 5% & Hyaluron Cream 

50 ml

Cena 286,-          Kod: 44087
Promocja 212,-

Za co pokochasz ten zestaw
To wyjątkowy pakiet wyselekcjo-
nowanych produktów zapakowany 
w elegancką kosmetyczkę, który kom-
pleksowo zatroszczy się o całe ciało!
Z jego pomocą zadbasz o odpowiednie:

1. Oczyszczenie i nawilżenie skóry

2. Codzienną pielęgnację twarzy 
i okolic oczu

3. Odżywienie i wysmuklenie  ciała 

4. Regenerację  skóry dłoni 
i przesuszonych pięt

TWÓJ UPOMINEK – Elegancka i po-
jemna kosmetyczka oraz zestaw 2 mini 
produktów!

Dlaczego warto mieć na oku 
ten zestaw? 

1. Rozwiązanie idealne dla 
podrażnionych i nadreaktywnych 
skór, które szczególnie 
wiosną potrzebują wsparcia 
pielęgnacyjnego 

2. Przyjemna forma pianki 
delikatnie oczyszcza i zapewnia 
odbudowę bariery hydro-
lipidowej 

3. Maska na oczy zrelaksuje i nada 
spojrzeniu blask! Włóż ją do 
lodówki a zadziała jak kojący 
kompres dla zmęczonych oczu! 

Dlaczego ten zestaw jest dla 
Ciebie?

1. Wiosną nie musisz rezygnować 
ze stosowania produktów 
z kwasami! Ten zestaw zapewni 
bezpieczną, niewidoczną dla oka 
eksfoliację skóry umacniając 
efekty zabiegowe

2. Kwas laktobionowy jednocześnie 
złagodzi, zregeneruje i nawilży 
skóry wrażliwe, naczyniowe 
i z dermatozami

3. Produkty doskonale sprawdzą 
się po kuracji retinoidami lub 
sterydami

TWÓJ UPOMINEK – łagodząco-
regenerujący żel micelarny do oczy-
szczania twarzy!

Dlaczego ten zestaw jest Ci 
niezbędny? 

1. Widoczne efekty ujędrniające 
i wysmuklające wyjdą naprzeciw 
oczekiwaniom każdej kobiety 
niezależnie od wieku 

2. Dzięki zawartości 
neuroprzekaźnika GABA każdy 
codzienny rytuał pielęgnacji 
odmładza skórę ciała 

3. Balsam do biustu nadaje efekt 
push-up i pięknie pachnie 
czyniąc pielęgnację wyjątkowo 
przyjemną 

TWÓJ
UPOMINEK

Kosmetyczka 
i 2 mini produkty

ŻEL 
MICELARNY

GRATIS

Odkryj zestawy skoncentrowane na:
 » Kompleksową odnowę i ujędrnienie ciała
 » Odmłodzenie skóry
 » Bezpieczną eksfoliację latem 
 » Ukojenie i nawilżenie skóry naczyniowej 

i uwrażliwionej 

Zadbaj o siebie 
holistycznie.

Zaprojektuj piękno 
dla ciała i relaks 

dla zmysłów



Cannabis Hand & Foot Set

• Neuro Cannabis Foot Cream 
75 ml 

• Cannabis Hand Cream 75 ml         
– GRATIS

Promocja 45,-        Kod: 53090 

Carbo Face Shaper

• Carbo V Elixir 15 ml  CENA NA DO 
WIDZENIA!

Day & Night Acid Set

• Mandelic Recovery Cream  50 ml
• Acid Flower Solution  200ml
• Sun Protect Cream SPF 50+ 50 ml 

Cena 339,-          Kod: 46134
Promocja 265,-

• A-QS Hacker Day Cream 50 ml

Cena 159,-          Kod: 49013 
Promocja 99,-

Za co pokochasz ten zestaw? 

1. Stworzysz domowe SPA 
regenerujące skórę dłoni i stóp

2. Wygodna pompka dozująca 
krem do stóp ułatwi aplikację.

3. Poręczne pojemności 
zmieszczą się do torebki – krem 
do rąk zawsze będziesz mieć 
pod ręką!

TWÓJ UPOMINEK – krem do rąk bo-
gaty w odżywcze oleje (olej konopny 
i makowy) 

Dlaczego warto mieć ten 
zestaw? 

1. Niezbędnik pielęgnacyjny 
dla skóry tłustej, mieszanej                
i z niedoskonałościami

2. Zestaw jest szczególnie 
rekomendowany po zabiegach 
z kwasami - produkty umocnią 
efekty profesjonalnych kuracji

3. Krem z filtrem 50+ ochroni 
skórę przed słońcem  

TWÓJ PREZENT – tonik  idealnie 
przywracający pH skórze 
i przygotowujący do aplikacji kremów 
z kwasami!

TWÓJ
UPOMINEK
Krem do rąk

TWÓJ
UPOMINEK

Tonik z kwasami
kwiatowymi

Podane ceny są sugerowanymi przez markę ARKANA.
*Promocje ARKANA obowiązują w terminie 01.05.2021 – 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Odkryj więcej inspiracji i porad ekspertów
Pamiętaj, że z kodem TWOJEGO GABINETU zyskujesz 5% rabatu!

Umów się na zabieg i zapytaj o indywidualny plan pielęgnacji www.arkana.pl/gabinety

Za co pokochasz ten produkt
1. Gwarantuje doskonały efekt 

liftingu bez skalpela

2. Połączenie kwasu ksymenyno-
wego z wysoką dawką peptydu 
modelującego napina skórę 
i widocznie poprawia owal twarzy

UWAGA to ostatnia szansa, by kupić ten 
bestseller!


