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UV

Efekty kuracji: 
Wygładzenie naskórka 
Spłycenie istniejących zmarszczek
Przeciwdziałanie starzeniu się 
Poprawa elastyczności skóry
Rozjaśnienie przebarwień
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50 ml / cena 124,-
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Efekty kuracji: 
Regeneracja i odżywienie skóry
Wygładzenie bruzd i głębokich zmarszczek
Poprawa elastyczności i odmłodzenie 
Podtrzymanie efektów zabiegów liftingujących
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Efekty kuracji: 
Spłycenie zmarszczek mimicznych
Wygładzenie bruzd i głębokich zmarszczek
Odżywienie i odmłodzenie skóry 
Poprawa mikrokrążenia 
Poprawa elastyczności i napięcia
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Efekty kuracji: 
Głębokie nawilżenie 
Zwiększenie gęstości skóry
Prewencja pierwszych zmarszczek 
Wygładzenie istniejących zmarszczek
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Przełomowa terapia 
likwidująca przyczyny trądziku
Acne QS Hacker �erapy MD
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zwykły

przetłuszczenie
i świecenie skóry

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg regulujący mikrobiom dla skór skłonnych do trądziku

Efekty kuracji: 
Eliminacja zmian trądzikowych 
Zmniejszenie porów
Redukcja zaskórników
Ograniczenie „świecenia się skóry” 
Zapobieganie powstawaniu nowych zmian trądzikowych
Prewencyjny zabieg dla skór nastoletnich  

Zwalcz trądzik! Zarówno objawy, jak i przyczyny.

Acne QS Hacker to dermo-kuracja do zadań specjalnych, która szybko i skutecznie działa 
zarówno w zapobieganiu rozwoju zmian trądzikowych, jak i redukcji już istniejących. 
Zastosowana substancja Quora Noni PRCF blokuje „komunikację” między bakteriami, 
uniemożliwiając im zjednoczony „atak” na Twoją skórę.

Dlaczego warto postawić na QS Hacker Therapy MD

Reguluje mikrobiom skóry (uniemożliwia bakteriom atak na Twoją skórę)
Kuracja może być prowadzona przez cały rok
Kuracja bez ograniczeń wiekowych, do zastosowania także przez najmłodszych
Zabieg i kosmetyki możesz stosować również w łojotokowym zapaleniu skóry

Skuteczność poparta badaniami
Efekty kuracji z 1% Quora Noni. Okres stosowania: 2 x dziennie przez 30 dni.

spadek do 62%
(średnio o 28%)

spadek ilości S.aureus o 54%
spadek ilości P.acnes o 50% 

Ilość bakterii 

spadek o 92%
(średnio 48%)Ilość porów

spadek do 80%
(średnio o 15%)

Ilość otwartych
zaskórników

Poziom sebum
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Krem dermo-haker na dzień
Wspieraj regenerację cery
zwalczając nadmierne świecenie

Maska dermo-haker
Zastosuj tygodniowy rytuał
normalizujący skórę

Lekki dermokrem na dzień dla skór tłustych i skłonnych do 
trądziku. Oprócz substancji aktywnej Quora Noni PRCF zawiera 
także puder ryżowy i białą glinkę, które pochłaniają nadmiar 
sebum oraz nadają cerze matowe wykończenie. Dodatek kwasu 
hialuronowego zapewnia skórze nawilżenie i regenerację.

Żelowa, lekka maska normalizująca. Rekomendowana dla skór 
tłustych, zanieczyszczających się i skłonnych do trądziku. Zawiera 
Quroa Noni RPCF oraz kwas szikimowy - fitokwas z anyżu 
gwiaździstego, który odblokowuje ujścia gruczołów łojowych oraz 
zmniejsza ilość zaskórników i grudek, a także reguluje wydzielanie 
sebum.

STOSOWANIE
Codziennie rano, idealna baza pod makijaż.

STOSOWANIE
1 raz w tygodniu na oczyszczoną skórę twarzy. Nie zmywaj, 
składniki w niej zawarte będą się uwalniać przez całą noc.

50 ml / cena 119,-
Kod produktu: 61007 

50 ml / cena 45,-
Kod produktu: 61005

Krem dermo-haker na noc
Pozbywaj się niedoskonałości podczas snu 

Specjalistyczny krem na noc dla skór tłustych i skłonnych do trądziku. 
Zawiera innowacyjną substancję aktywną Quora Noni PRCF oraz 
bakuchiol - botaniczny retinoid, który wspiera działanie normalizujące 
oraz reguluje proces złuszczania się skóry. Jest bezpieczny
do stosowania przez cały rok - także latem.

STOSOWANIE
Codziennie wieczorem po oczyszczeniu skóry.

50 ml / cena 119,-
Kod produktu: 61008

Codziennie rano, idealna baza pod makijaż.

50 ml / cena 119,-
Kod produktu: 61008
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Terapia normalizująco-oczyszczająca 
dla cery problemowej
Acne Out Therapy    

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg normalizujący i oczyszczający

A
cn

e 
O

ut
 T

he
ra

py

trądzik
zwykły

przetłuszczenie
i świecenie skóry

Efekty kuracji: 
Oczyszczenie i zmatowienie cery
Regulacja poziomu sebum
Redukcja widocznych niedoskonałości 

Acne Out Therapy - bazowa pielęgnacja dla cery tłustej i mieszanej.

Kosmetyki bazują na obecności kwasu szikimowego, który działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwzapalnie  i redukuje nadmiar sebum. Dzięki swoim delikatnym właściwościom 
złuszczającym, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu. Pozostałe składniki takie, 
jak kwas salicylowy, cynk oraz olejek herbaciany zawarte w linii zapobiegają stanom zapalnym, 
zmniejszają widoczność porów, oczyszczają i przeciwdziałają rozwojowi bakterii odpowiedzialnych 
za powstawanie trądziku.

Dwa produkty niezbędne do  oczyszczania cery problematycznej.
  
   Acne Out Gel – dzięki naturalnej formule z betainą skutecznie oczyszcza skórę 
problematyczną. Kwas szikimowy i salicylowy regulują proces złuszczania oraz normalizują 
wydzielanie sebum. Cynk łagodzi podrażnienia i zmiany trądzikowe.
    Acne Out Toner – usuwa pozostałości zanieczyszczeń i nadaje skórze właściwe pH. 
Pamiętajmy, że optymalne pH skóry powinno oscylować pomiędzy 4,5 a 6,0, czyli lekko 
kwaśne. Zasadowy odczyn powoduje, że skóra staje się bezbronna wobec patologicznej flory. 
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Żel oczyszczający
Dokładnie oczyść swoją skórę

Eliminator niedoskonałości 
Działaj punktowo

Żel oczyszczający to specjalna kompozycja substancji aktywnych, 
które dokładnie oczyszczają, matują skórę oraz redukują zmiany 
trądzikowe. Dodatkowo hamują wydzielanie sebum i rozwój bakterii.

Punktowa pasta na zmiany trądzikowe i podrażnienia dzięki 
zawartości cynku, kwasów (szikimowego i salicylowego)  
oraz olejku z drzewa herbacianego działa antybakteryjnie 
i przeciwzapalnie, redukuje zanieczyszczenia i przyspiesza 
regenerację skóry.

STOSOWANIE
Codziennie dla oczyszczenia twarzy rano i wieczorem
w połączeniu z Acne Out Toner. 

STOSOWANIE
Nałóż niewielką ilość w miejscu niedoskonałości, której 
chcesz się szybko pozbyć.

200 ml / cena 29,-
Kod produktu: 42011

15 ml / cena 37,-
Kod produktu: 42013

Tonik oczyszczający
Przywróć skórze odpowiednie pH 

Kwas szikimowy i salicylowy normalizują pracę gruczołów łojowych, 
oczyszczają pory oraz przywracają fizjologiczne pH skóry, które 
zostało zachwiane poprzez demakijaż i oczyszczanie skóry.

STOSOWANIE
Codziennie dla przywrócenia odpowiedniej kwasowości 
skórze po zastosowaniu Acne Out Gel.

200 ml / cena 29,-
Kod produktu: 42012

15 ml / cena 37,-



 

Komplementarna pielęgnacja cery trądzikowej
W ofercie Arkana znajdziesz 2 linie dedykowane pielęgnacji cery trądzikowej, 
tłustej i wymagającej.

Podpowiadamy - jak połączyć ich działanie:

1. OCZYSZCZANIE Postaw na Tonik i żel Acne Out Therapy 

      Pomogą w dokładnym oczyszczeniu cery
      Przywrócą cerze właściwe pH
      Przygotują skórę na działanie kremów
      Codziennie będą chronić Twoją skóry przed zanieczyszczaniem
i pogłębianiem zmian trądzikowych

2. SEBUM POD KONTROLĄ Acne Out Cream

      Posiada idealnie lekką i szybko wchłaniającą się formułę, matuje i przedłuża 
trwałość makijażu

3. SKOMASOWANA PIELĘGNACJA REDUKUJĄCA PRZYCZYNY SILNEGO 
TRĄDIZKU Kremy Acne QS Hacker 24/7 będą:

      Eliminować zmiany trądzikowe
      Prewencyjnie zapobiegać powstawaniu kolejnych
      Zmniejszać widoczność porów i zaskórników
      Niwelować „świecenie się”

4. NOCNA TYGODNIOWA REGULACJA SEBUM Acne QS Hacker Mask

      Składniki w niej zawarte działać będą, gdy Ty śpisz
      Zmniejszy ilość zaskórników i grudek
      Zmatowi skórę bez jej przesuszania

5. TYGODNIOWY RYTUAŁ NORMALIZUJĄCY ZE ZMYWANIEM Acne Out Mask 

      Będzie stać na straży twojego sebum
      Zadziała antybakteryjnie bez podrażniania cery

6. NIEDOSKONAŁOŚCI NA CELOWNIKU Acne Out Eliminator

      Doskonale rozprawi się z widocznymi wypryskami i krostkami
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Maska 
normalizująco-ściągająca 
Poznaj moc zielonej glinki 

Maska na bazie zielonej glinki oraz tlenku cynku zwęża i oczyszcza 
pory, matuje skórę oraz zapobiega powstawaniu nowych zmian 
zapalnych. Dzięki obecności kwasów - szikimowego oraz salicylowego 
działa przeciwbakteryjnie i ściągająco.

STOSOWANIE
1 raz w tygodniu na oczyszczoną skórę twarzy.

50 ml / cena 35,-
Kod produktu: 42025 

Jego lekka konsystencja szybko się wchłania, nawilża i jednocześnie 
długotrwale matuje, stanowiąc idealną bazę pod makijaż oraz 
przedłużając tym samym jego trwałość. Zawiera specjalnie opracowane 
składniki, które redukują wydzielanie sebum, zmniejszają ilość zmian 
zapalnych i zapobiegają powstawaniu nowych.

STOSOWANIE
Codziennie rano i wieczorem, także pod makijaż.
Zawsze po uprzednim dokładnym oczyszczeniu skóry.   

50 ml / cena 82,-
Kod produktu: 42014

Krem dla skóry tłustej, 
trądzikowej i mieszanej
Nawilżaj i matuj skórę w tym samym czasie

50 ml / cena 82,-
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Terapia rozjaśniająca 
i uszczelniająca naczynka 
Unitone TXA Therapy MD 

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg rozjaśniający z kwasem traneksamowym i witaminą C
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UV

Elixir z 10% witaminy C
Postaw na siłę witamin!

To intensywne serum witaminowe zawiera wysokie stężenie witaminy 
C w aktywnej, dobrze tolerowanej przez skórę postaci, która rozjaśnia 
przebarwienia, neutralizuje wolne rodniki, działa przeciwstarzeniowo, 
przeciwzapalnie oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Dodatek 
witamin A i E wygładza skórę, odżywia ją i regeneruje.

STOSOWANIE
Codziennie wieczorem przed aplikacją kremu na noc. Dzię-
ki swojej uniwersalności i prostej kompozycji składników,
idealnie współgra z innymi kosmetykami z Arkana. 

10 ml / cena 110,-
Kod produktu: 46004

Efekty kuracji: 
Rozjaśnione przebarwienia
Uszczelnione naczynia krwionośne
Redukcja rumienia 
Jasna i promienna cera

      Kwas traneksamowy swoją siłę zawdzięcza hamowaniu produkcji melaniny wywołanej 
promieniowaniem UV oraz zapobieganiu jej migracji do naskórka. Dzięki temu wykazuje 
działanie przeciwpigmentacyjne i rozjaśniające. Ma to olbrzymie znaczenie w redukcji 
skutków przebarwień posłonecznych, związanych z ciążą oraz pojawiających się wraz
z wiekiem. Ponadto związek ten zmniejsza aktywność melanocytów w miejscach stanów 
zapalnych, co jest szczególnie ważne w przypadku przebarwień u skór trądzikowych.  

Autorska kuracja Arkana pomoże Ci zwalczyć rumień i przebarwienia różnego rodzaju. 
Zarówno te o podłożu hormonalnym, pozapalnym i posłonecznym. Kluczowym 
składnikiem jest kwas traneksamowy. Poznaj jego działanie:
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Krem z kwasem traneksamowym 
i witaminą C
Precyzyjnie wsparcie w dziennej pielęgnacji

Nowatorskie, unikalne połączenie kwasu traneksamowego, 
witaminy C oraz niacynamidu (witaminy B3) w kremie. Wyrównuje 
koloryt, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu. Działa 
również przeciwzapalnie, uszczelniająco na naczynia oraz redukująco
na zaczerwieniania skóry. 

STOSOWANIE
Codziennie w pielęgnacji skóry wrażliwej i naczyniowej. 
Idealnie uzupełnia zabiegi z kwasami, terapie rozjaśniające 
oraz zabiegi laserowe.

50 ml / cena 149,-
Kod produktu: 46011

Maska wyrównująca koloryt 
z kwasem traneksamowym i witaminą C
Nocne wsparcie w redukcji przebarwień

Dermoestetyczna maska na bazie składników aktywnych: kwasu 
traneksamowego, witaminy C oraz wyciągu z lukrecji, które wyrównują 
koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia oraz zapobiegają ich 
powstawaniu. Maska podtrzymuje efekty zabiegów rozjaśniających 
w gabinetach kosmetycznych. 

STOSOWANIE
1 raz w tygodniu - na noc. Nie zmywaj maski - daj jej działać, 
kiedy śpisz. Przed nałożeniem maski zaaplikuj na twarz 
eliksir z 10% witaminą C.

50 ml / cena 45,-
Kod produktu: 46019

z kwasem traneksamowym i witaminą C

50 ml / cena 149,-
Kod produktu: 46011

eliksir z 10% witaminą C.

Krem inspirowany rozwiązaniem wprost z gabinetu dermatologicznego. 
Składniki aktywne o udowodnionym działaniu odmładzającym 
i rozjaśniającym w preparacie to heksylorezorcynol, bakuchiol, 
kwas hialuronowy. Dodatek żelu aloesowego łagodzi podrażnienia 
i wspomaga pielęgnację. Dzięki obecności protein owsa, pantenolu, 
alantoiny oraz oliwy z oliwek, krem odbudowuje warstwę lipidową 
skóry, działa łagodząco, wyciszająco i nawilżająco.

STOSOWANIE
1-2 razy dziennie przez 2-4 tygodnie. Krem możesz używać 
równolegle z Unitone TXA + Vit. C Cream oraz 10% Vit. C Elixir. 

50 ml / cena 165,-
Kod produktu: 56004

Całoroczny krem 
wybielający przebarwienia
Nowatorska formuła kliniczna 
do domowej pielęgnacji  

Idealnie uzupełnia zabiegi z kwasami, terapie rozjaśniające 
oraz zabiegi laserowe.

Krem inspirowany rozwiązaniem wprost z gabinetu dermatologicznego. 
Składniki aktywne o udowodnionym działaniu odmładzającym
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Efekty kuracji: 
Odbudowa płaszcza lipidowego skóry
Nawilżenie i odżywienie skóry
Działanie przeciwzapalne i gojące
Ukojenie skóry przy terapiach dermatologicznych
Niwelowanie uczucia ściągnięcia
Łagodzenie świądu i pieczenia 



51



52



53





55



56

bruzdy
i głębokie

zmarszczki

utrata 
elastyczności 

skóry



57



58

UV



59



60



61





63










