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Przełomowa terapia likwidująca
przyczyny trądziku

Czy wiesz, że bakterie „rozmawiają” ze sobą?

Acne QS Hacker Therapy MD
Rozmawiają oraz próbują za wszelką cenę zjednoczyć siły i „dogadać się”, by zrealizować 1 cel - pogorszyć
stan Twojej cery.

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”

TRĄDZIK
ZWYKŁY

PRZETŁUSZCZANIE
I ŚWIECENIE SIĘ SKÓRY

Aby to osiągnąć używają między sobą specjalnego systemu komunikacji - tzw. Qurorum sensing (QS).
Przesyłają sobie niewidzialne i niesłyszalne dla Ciebie „wiadomości” (quormony). Jeśli taki system
komunikacji nie jest niczym blokowany – prowadzi do zaburzenia biofilmu i rozwoju zmian trądzikowych.

Nie daj bakteriom dojść do głosu!
Co możesz zrobić? Potrzebujesz odpowiedniego wsparcia pielęgnacyjnego – inteligentnego hackera „złych”
bakterii na Twojej skórze. Terapia Acne QS Hacker skutecznie zaburza komunikację między bakteriami i blokuje
zdolność do nadawania oraz odbierania wiadomości, jakie próbują między sobą wysyłać.

Tak zaawansowana metoda likwidacji trądziku możliwa jest dzięki zastosowaniu substancji Quora Noni PRCF. Są
to fitopeptydy z komórek macierzystych rośliny o nazwie Noni. Działają one jak bakteryjne anty-hormony blokujące
komunikację między bakteriami. W efekcie zawierające je w swoim składzie kosmetyki wykorzystują ich działanie
regulujące równowagę mikroflory bakteryjnej skóry i poprawy jej wyglądu. Rezultaty kuracji to zmniejszenie
wydzielania sebum, wielkości porów oraz redukcja zaskórników.

4

5

Przełomowa terapia likwidująca przyczyny trądziku

Przełomowa terapia likwidująca przyczyny trądziku

Maska dermo-haker

„Powierzchniowa” pielęgnacja ma
znaczenie!
Twoja skóra ma 4 warstwy. Ta najbardziej
„powierzchniowa” (Suprastratum™) tworzy
swoisty żywy biofilm. To tutaj żyją i „komunikują
się” bakterie. Dlatego tak ważne jest, by
zadbać o mikrobiom Twojej skóry, wspierać
funkcjonowanie „dobrych” bakterii i hamować
aktywność tych „złych”. Acne QS Hacker
Therapy ukierunkowana jest na takie działanie.
Będzie Twoim nieodzownym wsparciem
w walce o piękną i zdrową cerę.

Tygodniowy rytuał normalizujący skórę

biofilm

Żelowa, lekka maska normalizująca. Rekomendowana dla skór
tłustych, zanieczyszczających się i skłonnych do trądziku.
naskórek

Zawiera Quroa Noni RPCF oraz kwas szikimowy - fitokwas z anyżu
gwiaździstego, który odblokowuje ujścia gruczołów łojowych oraz
zmniejsza ilość zaskórników i grudek oraz reguluje wydzielanie
sebum.

skóra właściwa

cena 45 zł | 50 ml

Stosuj ją na oczyszczoną skórę twarzy 1 x w tygodniu.

Kod produktu: 61005

Nie zmywaj, składniki w niej zawarte uwalniać będą się przez całą
noc.

Krem dermo-haker na dzień
Codzienna kontrola nad świeceniem i regeneracją cery

cena 119 zł | 50 ml
Kod produktu: 61007

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. Stosuj
go codziennie rano.
Krem dzięki swojej nietłustej konsystencji będzie idealną bazą
pod makijaż.

Oczyszczanie skóry – wybierz kompatybilne
produkty!
Acne QS Hacker Therapy MD to kuracja, która zapewni Ci solidne wsparcie w walce z niedoskonałościami
skóry. Pamiętaj jednak, że demakijaż to element codziennej pielęgnacji, jakiego nie możesz pominąć.
Zwłaszcza w przypadku cery tłustej, mieszanej i problematycznej ma to ogromne znaczenie.
Podczas demakijażu usuwamy biofilm bakteryjny, zanieczyszczenia, nadmiar sebum, a tym samym
przygotowujemy skórę na składniki aktywne zawarte w kremie, aby mogły działać zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Najlepsze oczyszczanie cery tłustej i mieszanej?
Jako kompatybilne produkty do oczyszczania cery tłustej, mieszanej i trądzikowej rekomendujemy duet z linii
Acne Out Therapy.

Krem dermo-haker na noc

Sięgnij po 2 sprawdzone produkty - Acne Out Gel oraz Acne Out Toner (więcej o produktach str. 45).

Nocą zwalcza niedoskonałości cery

++ Acne Out Gel – dzięki naturalnej formule z betainą skutecznie myje skórę problematyczną. Kwas
szikimowy i salicylowy reguluje proces złuszczania i poziom sebum, skład mikrobiomu i reguluje pH.
Cynk łagodzi podrażnienia i zmiany trądzikowe.

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.
Aplikuj krem codziennie wieczorem na skórę oczyszczoną
produktami Acne Out Therapy – sprawdź str 45.

cena 119 zł | 50 ml
Kod produktu: 61008

++ Acne Out Tonner – 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 bakteryjne co sprzyja zmianom
trądzikowym.
Żel i tonik – stosuj rano i wieczorem, a następnie aplikuj produkty z linii Acne QS Hacker Therapy MD.
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Alternatywa dla lipolizy

Nowy ROZMIAR wyszczuplania
Innowacyjna terapia lipolysis-like. Nieinwazyjna alternatywa dla lipolizy. Wykorzystuje przełomową technologię
do walki z nadmiarem tkanki tłuszczowej i cellulitem. Głównymi składnikami są:

Body Lipolysis Therapy MD

++ VECTICELL Lipolysis – elastyczne nośniki z zamkniętymi trzema synergistycznie działającymi substancjami
L-karnityną, kofeiną oraz stosowanym dotychczas tylko w lipolizie iniekcyjnej deoksycholanem sodu.
++ VECTICELL Capsaicin - łączy w sobie termoaktywną kapsaicynę w połączeniu z kofeiną, przyspieszającą
efekt spalania tkanki tłuszczowej. Dzięki elastycznym nośnikom substancje aktywne szybko i skutecznie
docierają do skóry właściwej i tkanki tłuszczowej, gdzie stopniowo uwalniają się działając przed kilka godzin.

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg redukujący tkankę tłuszczową i cellulit „lipolysis-like”
Efekty kuracji:
++ Stymulacja mikrokrążenia
++ Pobudzenie mechanizmu spalania tkanki tłuszczowej
++ Poprawa elastyczności i jędrności skóry
++ Zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej
++ Znacząca redukcja cellulitu

REDUKCJA
CELULITU

Aktywator spalania lipolysis- like
Aktywuj spalanie tkanki tłuszczowej
Innowacyjny aktywator lipolysis-like w spray’u o działaniu rozgrzewającym.
Zawiera Vecticell™ Capsaicin - kapsaicynę i kofeinę zamknięte w nowatorskich
nośnikach które transportują substancję w głąb skóry i tam stopniowo się
uwalniają. Kapsaicyna rozgrzewa oraz przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.
Spryskuj problemowe obszary 1 x dziennie.
Stosując spray przed aktywnością fizyczną zwiększysz efekt spalania tkanki
tłuszczowej.

cena 139 zł | 150 ml
Kod produktu: 59004

Balsam do ciała lipolysis-like
Skóra odzyska cm i pogoni cellulit

Wyjątkowe składniki Body Lipolysis Therapy MD:
++ L-karnityna - przyspiesza metabolizm oraz działa
detoksykacyjnie
++ Kapsaicyna - działa rozgrzewająco, relaksująco na
mięśnie, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej

++ Kofeina - stymuluje mikrokrążenie, wzmacnia
działanie pozostałych składników aktywnych oraz
przyspiesza lipolizę
++ Deoksycholan sodu - efektywnie upłynnia błony
komórek tłuszczowych tzw. adipocytów oraz działa
lipolitycznie (rozpuszcza tkankę tłuszczową)

Aktywny balsam z efektem lipolisis-like Zawiera Vecticell™ Lipolysis
zamknięty w elastycznych nośnikach, które uwalnianie są stopniowo
w głębokich warstwach skóry. Redukują tkankę tłuszczową, zmniejszają
cellulit oraz wygładzają i ujędrniają skórę, dając alternatywę dla lipolizy.
Aplikuj balsam 1-2 razy dziennie.
Jeszcze lepszy efekt uzyskasz stosując razem z Body Lipolysis Activator.

cena 139 zł | 150 ml
Kod produktu: 59003

++ 100 % kobiet potwierdziło wygładzenie skóry *
++ 93% kobiet potwierdziło uelastycznienie i ujędrnienie *
++ 77% kobiet potwierdziło redukcje tkanki tłuszczowej *
++ 67% kobiet potwierdziło redukcję cellulitu *
++ 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 do 1,5 cm **
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*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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Redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu

Jędrna skóra i efekt push-up
Codzienna pielęgnacja dla efektu push-up
Bioaktywny krem remodelujący i ujędrniający biust, szyję i dekolt. Efekt
push-up gwarantuje zawarty w kosmetyku naturalny lipofiller, który unosi
i powiększa biust. Dodatkowo działa liftingująco – odmładza skórę szyi
i dekoltu.
Idealnie podkreśla atuty kobiecej sylwetki.

Maska-płat lipolysis-like
na brzuch
Odkryj brzuch bez „oponki”
Ekspresowa maska w płacie na okolice brzucha. Zawiera bogate
w polifenole i antyoksydanty ekstrakty z zielonej kawy oraz
czerwonego wina, które działają wyszczuplająco, antycellulitowo
i detoksykująco.

cena 99 zł | 150 ml

cena 39 zł | płat

Kod produktu: 35041

Kod produktu: 59005

Maska-płat lipolysis-like
na uda
Wysmuklone uda o jakich marzyłaś
Błyskawicznie działające płaty na uda. Zawierają ekstrakt
z mandarynki o działaniu antycellulitowym oraz Actiphyte® of
Wild Yam - wyciąg z dzikiego pochrzynu, który zwiększa lokalny
metabolizm i zapobiega tworzeniu cellulitu.

Czy wiesz, że...

Kiedy redukujesz niechciany tłuszcz na udach,
brzuchu i pośladkach Twój biust wymaga dokładnie
odwrotnej kuracji. W tej partii ciała potrzebujesz
zastymulować produkcje naturalnego tłuszczu,
aby uzyskać efekt wypełnienia, powiększenia
i podniesienia. Dwie substancje przyjdą Ci z pomocą.
Voluform™ to naturalny lipofiller dający efekt pushup, a Syncoll to peptyd, który stymuluje produkcje
kolagenu oraz ujędrnia. Oba składniki znajdziesz
w tym wyjątkowym balsamie na biust.

cena 45 zł | płat
Kod produktu: 59006

Dlaczego warto stosować lipomaski w płatach na ciało?

Pamiętaj, że codzienne wmasowanie kremu w biust
to też okazja do samobadania.
++ Efektywny transport substancji aktywnych – trafisz w źródło problemu
++ Wygodna aplikacja na newralgiczne partie ciała - brzuch, uda
++ Krótki czas pozostawienia produktu na skórze - wystarczy 15 minut
++ Błyskawiczne działanie produktów już po 5 minutach!!!
++ Tygodniowy slim rytuał - idealny wstęp przed aplikacją balsamu
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Natychmiastowy lift

Terapia z efektem bankietowym
natychmiastowo liftująca skórę
Neuro GABA & NANA Therapy MD
Perfekcyjna w działaniu linia stworzona na bazie substancji aktywnych – neurotransmiterów GABA i NANA. Precyzyjnie
dopasowany przez ekspertów Arkana skład zapewnia kompleksowe korzyści – wygładzenie zmarszczek, poprawę
napięcia oraz błyskawiczne nawilżenie i wypełnienie skóry. Doskonałe efekty potęguje obecność kwasu hialuronowego
– wysoko i niskocząsteczkowego .

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Dwufazowy neuropeeling liftujący

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

ZMARSZCZKI
MIMICZNE

Błyskawicznie liftująca
neuromaska z GABA i NANA
Spektakularny efekt widoczny od zaraz
Gotowa do natychmiastowego użycia maska w 1/3 stworzona
została z substancji aktywnych, m.in.: kwasu GABA oraz
glikopeptydów z owoców goji. Opracowana przez ekspertów
Arkana formuła gwarantuje natychmiastowy efekt liftingu,
wygładzenie zmarszczek, usunięcie toksyn, a także poprawę
metabolizmu i mikrokrążenia w skórze.

cena 59 zł | 50 g
Kod produktu: 57005

Neuropeeling zamiast skalpela?

co polecają
eksperci

Czasu nie oszukasz, ale możesz spowolnić proces starzenia się Twojej skóry.
Efektywna kuracja odmładzająca musi jednak bazować na unikalnych składnikach aktywnych. Do takich
z pewnością należą GABA (kwas gamma-aminobutyrowy) oraz NANA (kwas N−acetylo−5−
neuraminowy).

Liftujący krem GABA i NANA
Zamiast skalpela dla efektu WoW

cena 189 zł | 50 ml
Kod produktu: 57003

Ciekłokrystaliczna formuła i lekka konsystencja kremu ułatwiają
aplikację, a bogaty skład (m.in. kwas GABA, NANA, kwas
hialuronowy wysoko i niskocząsteczkowy, olej kokosowy, oliwa
z oliwek, olej jojoba i pantenol) gwarantuje spektakularny
wygląd skóry.

Te dwa neuroprzekaźniki (inaczej: neurotransmitery) to cząsteczki chemiczne, które umożliwiają
przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Dzięki neuronom docierają do innych
komórek w naszym organizmie gdzie łączą się z receptorami, aby wywołać określony efekt działania.
W tym przypadku: wygładzenie zmarszczek, odmłodzenie i regenerację skóry.
Zmaksymalizuj efekty.
Zapytaj w Gabinecie Kosmetycznym o specjalistyczny neuropeeling. Sprawdzi się nie tylko jako szokowa
terapia anti-aging, ale i idealny zabieg bankietowy przed wielkim wyjściem!
Rezultaty kuracji podtrzymasz duetem kosmetyków NANA & GABA Therapy.

Dla utrzymania i wzmocnienia efektów stosuj 1-2 razy dziennie
po zabiegu Neuro GABA Lift Peel. Możesz używać równocześnie
z Bo2Look® Elixir i Bo2Look® Wrinkle Relaxer.
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Wsparcie specjalistycznych kuracji z kwasami

Terapia z kwasami do domowej
pielęgnacji

Żel oczyszczający z kwasami

UV
PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Owocowe orzeźwienie skóry
Dermożel do skóry twarzy, szczególnie dla cery tłustej
i trądzikowej. Zawartość kwasów owocowych sprawia, że
kosmetyk doskonale oczyszcza skórę i obniża jej pH. Polecany
zwłaszcza przed rozpoczęciem profesjonalnych zabiegów
z kwasami.

TRĄDZIK RÓŻOWATY
I RUMIEŃ

Acid Therapy MD
Terapia z kwasami (salicylowym, migdałowym, glikolowym, fitowym i szikimowym) przeznaczona do domowej
pielęgnacji i odnowy skóry. Działanie dermokosmetyków skoncentrowane jest m.in. na przywróceniu skórze jędrności
i elastyczności, redukcji zmarszczek, przebarwień, zaskórników, zmian trądzikowych czy rumienia. Kuracja opracowana
przez ekspertów Arkana jest także doskonałym wsparciem dla profesjonalnych zabiegów dermoestetycznych
z wykorzystaniem peelingów chemicznych.

Przygotowuje do stosowania dermokosmetyków z linii Acid
Therapy MD.
TRĄDZIK
ZWYKŁY

BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

cena 69 zł | 200 ml
Kod produktu: 46022

UV
PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Krem z kwasem glikolowym
i fitowym 10%
BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

Rewolucyjna formuła na pierwsze oznaki starzenia
Dermokosmetyk dla skóry dojrzałej zawiera substancje aktywne:
kwas glikolowy, fitowy oraz argininę, które działają złuszczająco
i odmładzająco.

Krem z kwasem migdałowym
i salicylowym 10%

PRZETŁUSZCZANIE
I ŚWIECENIE SIĘ
SKÓRY

Wielozadaniowy dermokosmetyk na niedoskonałości
cery

BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

cena 149 zł | 50 ml
Kod produktu: 46006
TRĄDZIK
ZWYKŁY

Stosuj na noc, zarówno podczas kuracji złuszczających
i odnawiających, jak i w profilaktyce anti-aging. Z czasem, przy
zwiększonej tolerancji skóry, stosuj dwa razy dziennie.

Krem zawiera kompozycję składników aktywnych – kwasu
migdałowego, salicylowego i szikimowego – działających
złuszczająco i normalizująco, zmniejszających stan zapalny
i likwidujących nadmierne świecenie się skóry. Polecany dla
cery tłustej, trądzikowej i mieszanej.

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Na początku stosuj na noc i przed oraz po kuracjach
oczyszczających. Kiedy tolerancja skóry zwiększy się, stosuj
krem dwa razy dziennie. Dla optymalnych efektów rozpocznij
kurację dwa tygodnie przed pierwszym zabiegiem oraz stosuj
po zakończeniu terapii dla utrzymania efektów.

PRZETŁUSZCZANIE
I ŚWIECENIE SIĘ
SKÓRY

cena 149 zł | 50 ml
Kod produktu: 46005

Krystaliczny peeling
Inteligentna mikrodermabrazja
Drobnoziarnisty, intensywny w działaniu peeling z kryształkami
korundu, które odblokowują ujścia gruczołów łojowych, działając
oczyszczająco, rozjaśniająco i wygładzająco. Kompleks kwasów –
migdałowego, salicylowego, azelainowego - wspomaga usuwanie
martwych komórek, pobudza krążenie i zwiększa wchłanianie
substancji aktywnych przez skórę.
Stosuj 1 raz w tygodniu przed aplikacją wybranej maski z oferty
Arkana.
cena 45 zł | 50 ml
Kod produktu: 36026
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Terapia zwalczająca trądzik zwykły i różowaty

Specjalistyczne produkty pielęgnacyjne i ochronne

Krem ochronny z filtrem SPF 50+
* Produkt dostępny od 01.04.2019

Nowa formuła Eco & Skin friendly
UV

Dermokosmetyk o innowacyjnej, ekologicznej formule jest
rozwiązaniem zdrowym dla skóry i bezpiecznym dla środowiska
naturalnego.

PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Ten wyjątkowy ultra lekki, bezzapachowy krem, zapewni
każdemu rodzajowi cery optymalną ochronę przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB. Polecany do stosowania przez cały rok.

cena 99 zł | 50 ml
Kod produktu: 34050

Używaj go zawsze kiedy potrzebujesz ochrony - także po peelingach
i innych zabiegach dermoestetycznych jako konieczny element
pielęgnacji i ochrony skóry.

Specjalistyczna maść
regeneracyjna

Terapia zwalczająca trądzik
zwykły i różowaty
AzAc Therapy MD
Terapia zwalczająca trądzik zwykły i różowaty oparta na spektakularnych właściwościach kwasu azelainowego, który
działa na trzech poziomach – przeciwbakteryjnie i seboregulująco, przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie oraz rozjaśniająco.
Kuracja jest skutecznym narzędziem zarówno do walki z objawami, ale przede wszystkim przyczynami powstawania
zmian trądzikowych. Kosmetyki mogą być stosowane przez cały rok – niezależnie lub w połączeniu z profesjonalnymi
zabiegami.

Rekomendowany
w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg AzAc Peel

PRZETŁUSZCZANIE
I ŚWIECENIE SIĘ
SKÓRY

TRĄDZIK
ZWYKŁY

BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

TRĄDZIK
RÓŻOWATY
I RUMIEŃ

PO ZABIEGACH
DERMOESTETYCZNYCH

Płyn z azeloglicyną

Błyskawiczna pomoc dla podrażnionej skóry
Maść z Antyleukiną 6, która zmniejsza stan zapalny, redukuje
pieczenie, świąd i obrzęk skóry. Dodatkowo przyspiesza regenerację
i odbudowuje warstwę lipidową.

DLA KAŻDEGO
RODZAJU SKÓRY

Pierwszy krok w kuracji skóry z trądzikiem zwykłym i różowatym

cena 35 zł | 15 ml
Kod produktu: 45060

Płyn tonizujący skórę zaczerwienioną oraz ze zmianami trądzikowymi.
Zawiera azeloglicynę i niacynamid – substancje, które działają
przeciwzapalnie oraz łagodząco.

Nieodzowna dla regeneracji skóry!

Dla optymalnych efektów stosuj wraz z AzAc Forte 15% Cream.

Specjalistyczny żel łagodzący
PO ZABIEGACH
DERMOESTETYCZNYCH

cena 69 zł | 200 ml
Kod produktu: 47004

Błyskawiczna pomoc dla podrażnionej skóry
Kojący żel chłodzący do pielęgnacji skóry po zabiegach
dermokosmetycznych. Wysoka koncentracja ekstraktu z aloesu
i ziół przynosi skórze szybką ulgę i przyspiesza regenerację.

Krem z kwasem azelainowym
i azeloglicyną

Stosuj także po nadmiernym opalaniu oraz w razie podrażnień po
ukąszeniu przez owady.

Specjalistyczna pomoc dla skóry z trądzikiem zwykłym
i różowatym
Intensywny dermokrem z kompozycją kwasów, które wspomagają
efekty zabiegów, jak również stanowią samodzielną kurację dla
skóry z trądzikiem zwykłym i różowatym. Lekka konsystencja
szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką, matową
i zabezpieczoną przed wystąpieniem stanu zapalnego.

cena 49 zł | 75 ml
Kod produktu: 45063
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cena 129 zł | 50 ml
Kod produktu: 47003

Na początku terapii aplikuj co drugi dzień na noc, z czasem
zacznij stosować codziennie wieczorem.
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Redukcja wszystkich oznak starzenia

Redukcja wszystkich oznak starzenia

Złoty standard odmładzania

Odżywczy krem z retinolem
i kwasem ferulowym

Reti Fusion® Therapy MD

Kuracja odmładzająca dla skóry dojrzałej

Działanie odmładzające i stymulujące odnowę skóry gwarantuje unikalne połączenie trzech składników – retinolu,
kwasu ferulowego oraz witaminy C. Kosmetyki o wszechstronnym działaniu polecane są zwłaszcza dla skóry dojrzałej.

Nowatorska formuła kremu oparta została na współdziałaniu
retinolu, kwasu ferulowego oraz witamin C i E. Objawy starzenia skóry
redukowane są za sprawą maksymalnego stężenia czystego retinolu
i jego estrowej postaci. UV

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
- Odmładzający zabieg Reti Fusion Peel
- Złuszczająca terapia naprawcza z retinolem

BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Kod produktu: 44013

Stosuj codziennie – na noc.

UV

cena 125 zł | 50 ml

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Stymulujący krem z retinolem
i kwasem ferulowym
Codzienna pielęgnacja skóry dojrzałej

cena 119 zł | 50 ml
Kod produktu: 44011

Dermokosmetyk z maksymalnym (0,3%) stężeniem dwóch form
retinolu oraz połączeniem silnych oksydantów – kwasu ferulowego
oraz witamin C i E. Zapewnia doskonałą codzienną pielęgnację i bazę
pod makijaż, a dzięki filtrom SPF 15 chroni przed promieniowaniem
słonecznym.
Polecany do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej.

Maska z retinolem i kwasem
ferulowym

SKÓRA
WYMAGAJĄCA
REGENERACJI

Wzmocniona odnowa skóry dojrzałej
Kremowa maska z maksymalnym stężeniem retinolu (0,3%)
kwasem ferulowym, witaminami E i C oraz kapsułkami
z witaminą C, które stopniowo uwalniają swoje właściwości
w głębokich warstwach skóry.
Dla optymalnych efektów stosuj 1 raz w tygodniu – na noc.
cena 45 zł | 50 ml
Kod produktu: 44021
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Odnowa cery wrażliwej

Odnowa cery wrażliwej

Terapia regenerująco-łagodząca
dla skór wrażliwych
Lactobionic Therapy MD

Maska z kwasem laktobionowym
Chwila relaksu dla Twojej skóry

SKÓRA
WYMAGAJĄCA
REGENERACJI

Zawarty kwas laktobionowy, hialuronowy oraz witaminy A, E i C
zapewniają głębokie nawilżenie i regenerację, a delikatna formuła
lipożelu przynosi skórze komfortowe ukojenie.
Dla optymalnych efektów stosuj 1 raz w tygodniu.

SKÓRA WRAŻLIWA
I ALERGICZNA

Terapia regenerująco-łagodząca stworzona dla różnorodnych potrzeb skóry wrażliwej lub nie tolerującej innych
kwasów. Zawarty w kosmetykach, wysoko stężony kwas laktobionowy wraz z witaminami A i C działają wielokierunkowo
zapewniając intensywną i kompleksową pielęgnację skóry wrażliwej, naczyniowej, podrażnionej po zabiegach
estetycznych i kuracjach dermatologicznych.
cena 45 zł | 50 ml

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg z kwasem laktobionowym
i witaminą C

Kod produktu: 40032
ATOPOWE
ZAPALENIE SKÓRY
I ŁUSZCZYCA

POPĘKANE
NACZYNKA

SUCHOŚĆ
I ODWODNIENIE

TRĄDZIK
RÓŻOWATY
I RUMIEŃ

Żel micelarny z kwasem
laktobionowym
Micelarna formuła oczyszczająca
Precyzyjnie opracowane składniki żelu delikatnie usuwają
makijaż i zanieczyszczenia, nie wywołując podrażnień
skóry, co czyni go idealnym produktem do pielęgnacji
skóry wrażliwej oraz poddawanej zabiegom z kwasami.

Krem z 5% kwasem laktobionowym
i hialuronowym
Podwójna siła codziennej pielęgnacji
Specjalistyczny dermokrem z unikalnym połączeniem kwasu
laktobionowego z kwasem hialuronowym, którego efektem jest silna
regeneracja i odnowa skóry. Dostosowany do codziennej pielęgnacji
każdego rodzaju skóry, zwłaszcza wrażliwej i płytko unaczynionej.
Używaj jako kremu na dzień oraz w ramach kuracji poprzedzającej
stosowanie kremu z wyższym (10%) stężeniem kwasu laktobionowego.

cena 119 zł | 50 ml
Kod produktu: 40017

Dostosowany do każdego rodzaju cery.

cena 69 zł | 200 ml
Kod produktu: 40001

Krem z 10% kwasem
laktobionowym i witaminami
A+C

Tonik z kwasem
laktobionowym
Regenerująca moc nawilżania

Zintensyfikowana moc regeneracji

Siła kwasu laktobionowego wyrównuje poziom pH skóry,
przygotowując ją do aplikacji dowolnego kremu. Tonik
polecany szczególnie do domowej pielęgnacji skóry
wrażliwej i po kuracji z kwasami.

cena 129 zł | 50 ml
Kod produktu: 40003

Używaj codziennie, najlepiej w połączeniu z żelem
micelarnym z kwasem laktobionowym.
cena 69 zł | 200 ml
Kod produktu: 40002
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Wysoko skoncentrowany dermokrem do regeneracji skóry wrażliwej,
płytko unaczynionej, suchej i odwodnionej. Polecany podczas
kuracji kwasowych, po peelingach chemicznych, mikrodermabrazji
i laseroterapii.
Stosuj w ramach pielęgnacji nocnej lub całodobowej (po
wcześniejszej adaptacji skóry do kremu z 5% kwasem laktobionowym
i hialuronowym).
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Terapia naprawcza skóry z problemami dermatologicznymi

Pierwsza BIOterapia naprawcza
z konopi

Kanabisowy płyn pielęgnacyjny

Cannabis® Therapy MD

Idealnie przygotowuje cerę do aplikacji eliksiru, kremu oraz maski
z serii Cannabis® Therapy MD.

Tonizacja skóry zgodnie z naturą
Płyn dermokosmetyczny z CBD® z konopi o działaniu łagodzącym
i kojącym.

Arkana jako pierwsza marka kosmetyków oferuje profesjonalną bioterapię z konopi. Trzypoziomowa terapia naprawcza
składa się z: naturalnego oczyszczenia, likwidacji objawów reakcji zapalnej oraz naprawy bariery ochronnej skóry. Dzięki
wielowarstwowym sferom substancja jest stabilna i stopniowo uwalniana w skórze przez cały dzień. Kluczową rolę w linii
Cannabis® Therapy MD odgrywają trzy składniki: kannabidiol (CBD® – formuła dostępna tylko w Arkana), olej konopny
i makowy.
Kosmetyki polecane są szczególnie osobom ze skórą
nadreaktywną, przemęczoną, z zaburzoną barierą lipidową
oraz będącym w trakcie kuracji dermatologicznych.

cena 52 zł | 200 ml
PILĘGNACJA SKÓRY
ATOPOWE
DIABETYKA
ZAPALENIE SKÓRY
I ŁUSZCZYCA

ONKOKOSMETYKI

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
3-poziomowy zabieg z konopi

Kod produktu: 53013

Kanabisowa pianka do mycia
Słodki sekret oczyszczania skóry

SKÓRA
WYMAGAJĄCA
REGENERACJI

SKÓRA WRAŻLIWA PIELĘGNACJA STÓP,
DŁONI I ŁOKCI
I ALERGICZNA

Pianka do mycia twarzy i ciała oparta jest na „sweet” formule. Naturalne
cukrowe środki myjące, olej konopny i makowy dokładnie usuwają
makijaż, wyrównują płaszcz hydrolipidowy, łagodzą podrażnienia i
nawilżają.
Lekka konsystencja, praktyczne opakowanie i odświeżający zapach to doskonała propozycja dla kobiet i mężczyzn.
cena 54 zł | 200 ml
Kod produktu: 53014

Kanabisowy eliksir z Cebidiolem
Ulga i szybka poprawa stanu skóry
Rewolucyjny eliksir z CBD® działa stopniowo – uwalnia się w skórze
przez cały dzień. Opracowana przez ARKANA formuła opiera się na
połączeniu olejów z konopi i maku, przez które wyciszają podrażnienia
i odprężają skórę.

Kanabisowy krem dla skóry
dysfunkcyjnej

cena 139 zł | 15 ml

Dla optymalnego efektu stosuj wraz z Cannabis® Help oraz Cannabis®
Sleeping Mask. Aplikuj raz lub dwa razy dziennie, również na okolice
oczu.

Kod produktu: 53008

Odbudowa i wsparcie dla skóry w trakcie terapii dermatologicznej

cena 124 zł | 50 ml
Kod produktu: 53007
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Krem – emolient z formułą o wysokiej zawartości olejów z konopi i maku,
które naprawiają barierę ochronną, a także łagodzą i zabezpieczają skórę
przed czynnikami atmosferycznymi.
Dostosowany do nadwrażliwej i dysfunkcyjnej cery – łatwo się wchłania
i ma przyjemny, odświeżający zapach.

3 POZIOMOWA TERAPIA NAPRAWCZA
I POZIOM – naturalne BIO oczyszczanie
II POZIOM – likwidacja objawów reakcji zapalnej
III POZIOM – naprawa bariery ochronnej skóry
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Terapia naprawcza skóry z problemami dermatologicznymi

Luxusowy zestaw CBD®

Kanabisowy krem do rąk

Korzystny zestaw

Perfekcyjna ochrona skóry w Twoich rękach

Kanabisowy elixir z Cebidiolem™ 15 ml
Kanabisowy krem dla skóry dysfunkcyjnej 50 ml

Krem do rąk z wysokoskoncentrowaną formułą na bazie oleju konopnego
i makowego, która zapewnia kompleksową odbudowę i ochronę
skóry przed czynnikami atmosferycznymi oraz chemicznymi. Łagodzi
podrażnienia, suchość i objawy alergii.
Używaj kremu przez cały roku w celu ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

cena 209 zł
Kod produktu: 53022

cena 35 zł | 75 ml

Maska w płacie ze Śnieżnego
grzyba

Kod produktu: 53015

HIT w pielęgnacji podrażnionej skóry!
Trójwymiarowa struktura bio maski, z nowatorskim zastosowaniem
jadalnego grzyba Tremella fuciformis, który głęboko nawilża, wycisza
i chroni podrażnioną skórę. Doskonałe efekty wspomaga wysoka
koncentracja kwasu hialuronowego, witamin C i E oraz peptydu
PAL-GHK.
Przed nałożeniem maski zaaplikuj eliksir z Cebidiolem™.

Kanabisowy balsam do ciała
Natychmiastowe ukojenie i naturalna regeneracja
cena 39 zł | saszetka
Kod produktu: 53010

Kanabisowa maska na noc

Specjalistyczna formuła z 20% zawartością naturalnego oleju konopnego
oraz makowego, które działają łagodząco i regenerująco na suchą skórę.
Idealna konsystencja i delikatny zapach zapewniają przyjemną aplikację
oraz komfort, na jaki zasługuje Twoja skóra.
Polecany zwłaszcza osobom ze skórą nadreaktywną, skłonną do atopii,
będących w trakcie leczenia dermatologicznego. Na bardzo suche obszary
skóry można stosować wraz z Cannabis® Repair Ointment.

Ukojenie dla skóry nadreaktywnej
cena 82 zł | 200 ml

Intensywna formuła kremu-maski z 40% zawartością oleju z konopi
i maku zapewnia głęboką regenerację przez całą noc. Przynosi ukojenie
skórze nadreaktywnej, suchej, z tendencją do łuszczenia się i podrażnień
oraz ze schorzeniami dermatologicznymi.
cena 124 zł | 50 ml
Kod produktu: 53011

Kod produktu: 53017

Stosuj codziennie (najlepiej wraz z eliksirem z Cebidiolem™) aż do
momentu poprawy stanu skóry, a następnie powtarzaj aplikację 1 raz
w tygodniu.

Kanabisowy krem do stóp
Najwyższa ochrona i pielęgnacja skóry stóp
Kompozycja naturalnych olejów z konopi i maku oraz mocznika
błyskawicznie regeneruje i nawilża suchą skórę stóp. Krem polecany jest
również w przypadku zmian atopowych, egzemy czy pękających pięt.
Może być stosowany również przez diabetyków.

Kanabisowa maść regenerująca
Naturalny opatrunek dla popękanej i suchej skóry

Stosuj na noc. W razie potrzeby aplikuj wraz z Cannabis® Repair Ointment.

Kompozycja składników pochodzenia naturalnego - lanolina, oleje z konopi
i maku, witaminy A i E, wosk pszczeli – perfekcyjnie łagodzi podrażnienia,
wygładza, uelastycznia skórę i zapobiega ponownym uszkodzeniom.
Polecana na szczególnie suche obszary – dłonie, stopy, łokcie i kolana. Stosuj
1-2 razy dziennie aż do poprawy stanu skóry. Na noc wmasuj maść w stopy/
dłonie i załóż bawełniane skarpetki/rękawiczki.

24

cena 35 zł | 75 ml
Kod produktu: 53016

cena 51 zł | 50 ml
Kod produktu: 53018
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Redukcja przebarwień każdego pochodzenia i dla każdego typu skóry

Redukcja przebarwień każdego pochodzenia i dla każdego typu skóry

Terapia rozjaśniająca
przebarwienia i niwelująca
rumień

Maska wyrównująca koloryt
z kwasem traneksamowym
i witaminą C
Profilaktyka i pomoc dla skóry z przebarwieniami

Unitone TXA Therapy MD

cena 45 zł | 50 ml

Autorska terapia rozjaśniająca przebarwienia (o podłożu hormonalnym, pozapalnym i posłonecznym) oraz niwelująca
rumień. Kluczowym składnikiem linii jest kwas traneksamowy (TXA), niezastąpiony w walce z wszelkiego rodzaju
przebarwieniami – rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt i zmniejsza widoczność naczyń krwionośnych. Witamina C,
w nowoczesnej formie, oraz niacynamid działają przeciwzapalnie, przyspieszają regenerację skóry i łagodzą podrażnienia.

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

Kod produktu: 46019

Dermoestetyczna maska na bazie aktywnych składników: kwasu
traneksamowego, witaminy C oraz wyciągu z lukrecji, które wyrównują
koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia i zapobiegają ich powstawaniu.
Maska utrzymuje efekty zabiegów rozjaśniających różnego rodzaju
zaburzenia pigmentacyjne.
Stosuj raz w tygodniu – na noc. W celu wzmocnienia efektu stosuj
razem z eliksirem z 10% witaminą C.

UV
BLIZNY I ZMIANY
POTRĄDZIKOWE

POPĘKANE
NACZYNKA

PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE SIĘ
SKÓRY

Krem z kwasem traneksamowym
i witaminą C
Profesjonalne wsparcie dla skóry z przebarwieniami
Nowatorski dermokosmetyk zawiera wysoko skoncentrowane
substancje aktywne (kwas traneksamowy, wit. C oraz wit. B3),
które wyrównują koloryt skóry, rozjaśniają przebarwienia
i zapobiegają ich powstawaniu. Działają także przeciwzapalnie,
uszczelniają naczynia i redukują zaczerwienienie skóry.

cena 149 zł | 50 ml
Kod produktu: 46011

Krem zalecany w codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i naczyniowej,
jak również po kuracjach z kwasami, podczas terapii rozjaśniających
oraz przed i po zabiegach z laserem i IPL.

Całoroczny krem wybielający
przebarwienia

Eliksir z 10% witaminy C

Nowatorska formuła kliniczna do domowej pielęgnacji

Intensywna kuracja witaminowa dla Twojej skóry
Witamina C (10%) w najbardziej aktywnej formie uszczelnia naczynia
krwionośne, zapewnia działanie antyoksydacyjne, odmładzające
i rozjaśniające. Właściwości odżywcze gwarantuje dodatek aceroli
oraz witamin A i E.
cena 110 zł | 10 ml
Kod produktu: 46004
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Stosuj codziennie wieczorem przed aplikacją kremu na noc.
Uniwersalna formuła współgra z pozostałymi kosmetykami Arkana
(m.in. Reti Fusion® Therapy MD, Unitone TXA + Vit C Therapy MD,
Lactobionic Therapy MD).

cena 165 zł | 50 ml
Kod produktu: 56004

Krem inspirowany rozwiązaniami wprost z gabinetu dermatologicznego.
Stworzony przez Arkana na bazie innowacyjnych surowców
o klinicznie udowodnionym działaniu odmładzającym i rozjaśniającym:
heksylrezorcynolu, bakuchiolu oraz kwasu hialuronowego. Dodatkowe
wsparcie pielęgnacyjne zapewniają żel aloesowy, Hydroavena (hydrolizat
protein owsa), pantenol, alantoina, oliwa z oliwek, które odbudowują
warstwę lipidową skóry, działają łagodząco, wyciszająco oraz nawilżająco.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuj 1-2 razy dziennie przez 2-4
tygodnie. Aplikuj również po J Evolution Peel dla wzmocnienia efektów.
Kremu możesz używać wraz z Unitone TXA+ Vit C Cream oraz 10% Wit
C Elixir..
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Silne odmłodzenie szyi

Silne odmłodzenie szyi

Innowacyjna terapia
odmładzająco-pielęgnująca
skórę szyi

Maska wygładzająca szyję
Ekspresowy patent na odmłodzenie
Unikalna formuła lipomaski powstała z wykorzystaniem cennych
substancji aktywnych – kwasu hialuronowego, aloesu, ekstraktu
z granatu i Rakkyo (chińskiego czosnku), który wzmacnia DNA
komórek skóry. Aplikację ułatwia anatomiczny kształt dopasowany do
kształtu szyi.

Neck Guard Therapy MD estetic
Trudna w pielęgnacji skóra szyi zyskała profesjonalną ochronę. Specjalistyczna linia dermokosmetyków skoncentrowana
jest zarówno na skutecznym usuwaniu widocznych objawów starzenia się skóry szyi, ale również zapobieganiu
tworzenia się tzw. „technicznej szyi”, spowodowanej nieprawidłową pozycją szyi np. podczas pracy przy biurku, snu,
w trakcie czytania książek czy korzystania ze smartfona. Efekty widoczne są już po 3 tygodniach!

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
3-etapowy progresywny zabieg odmładzający szyję

UV
UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Dla uzyskania optymalnych efektów stosuj raz w tygodniu. Możesz
bez obaw łączyć maskę z innymi zabiegami.

cena 35 zł | saszetka
Kod produktu: 58003

Jak poprawić napięcie skóry szyi
i jej postawę?

co polecają
eksperci

Pielęgnacja domowa
++ Myj skórę szyi jak twarz - delikatnym preparatem o lekko kwaśnym pH, a następnie tonizuj
++ Rano i wieczorem wklepuj krem, wykonując krótki masaż z oklepywaniem (kierunek do góry)
++ Raz na 10-14 dni zrób peeling (jeśli nie masz problemów skórnych może być drobnoziarnisty),
a następnie nałóż specjalną maskę

Krem wygładzający szyję
Ekskluzywne wsparcie w codziennej pielęgnacji

cena 189 zł | 50 ml
Kod produktu: 58002
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Formuła kremu oparta została na bazie substancji aktywnych,
takich jak: Majestem™ (działa liftingująco), Prodizia™ (zapobiega
degradacji kolagenu i elastyny oraz reguluje poziom melatoniny),
olej Inca Inchi, masło kakaowe oraz pigment refleksyjny.
W efekcie zmarszczki na szyi są spłycone i optycznie wygładzone,
a skóra zyskuje lepszy koloryt.

++ Ogranicz używanie suszarek, prostownic - ciepło przez nie wytwarzane dodatkowo osłabia struktury skóry,
zwłaszcza naczynia krwionośne
++ Dbaj o właściwą postawę podczas pracy z komputerem i podczas używania telefonu
++ Śpij na odpowiednio dobranej poduszce, gwarantującej fizjologiczne ułożenie odcinka szyjnego
kręgosłupa
Zabieg w gabinecie
++ Robiąc zabieg na twarz – nie zapominaj o szyi – wykonaj mikronakłuwanie, mezoterapię bezigłową lub RF
++ Nie unikaj zabiegów z kwasami - idealnie sprawdzą się dla odmłodzenia szyi, szczególnie rekomendowany
jest kwas glikolowy
++ Unikaj mikrodermabrazji, masek termicznych, zabiegów mogących niepotrzebnie „rozciągnąć” skórę szyi!

Stosuj po zabiegu Neck Guard oraz przy codziennej pielęgnacji skóry
– rano i wieczorem.
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Długotrwałe nawilżenie skóry dojrzałej

Długotrwałe nawilżenie skóry dojrzałej

Terapia wypełniająca
zmarszczki i regenerująca skórę
Transform HA® Therapy MD estetic
Udoskonalona formuła terapii na bazie kwasu hialuronowego Vecticell™ HA – zamkniętego w elastycznych,
niewielkich rozmiarów nośnikach, które docierają do skóry właściwej. Opracowane przez ekspertów Arkana połączenie
z hydroksyapatytem, drugą substancją znaną w medycynie estetycznej jako wypełniacz, daje efekt „soft-focus”. Dzięki
temu głębokie nawilżenie, zwiększenie gęstości i wypełnienie zmarszczek jest znacznie bardziej widoczne.

Eliksir z efektem wypełnienia
Podwójna siła wypełniacza
Wysokoskoncentrowany eliksir zawiera nową, wzmocnioną formułę,
bazującą na połączeniu transformowalnego kwasu hialuronowego
zamkniętego w nośnikach z hydroksyapatytem. Kwas hialuronowy
wiąże wodę w głębokich warstwach skóry, dając spektakularny
rezultat wypełnienia zmarszczek i poprawy gęstości skóry, wyraźnie
zwiększając jej napięcie oraz zapewniając młodszy wygląd. Obecność
hydroksyapatytu wzmacnia efekt „soft focus” oraz wspomaga proces
regeneracji i tworzenia się nowych komórek w skórze.

cena 159 zł | 15 ml
Kod produktu: 48021

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg z transformowalnym kwasem hialuronowym

Najlepiej stosować 1-2 razy dziennie w połączeniu z Transform HA®
Filler również na okolice oczu.
SUCHOŚĆ
I ODWODNIENIE

UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Wyraźna poprawa wyglądu
w 5 minut!
Raz, dwa, trzy – czas na szybkie nawilżenie skóry!
Lipomaksa w trójwymiarowym płacie to w 100% naturalne włókna
otoczone bawełną wraz z esencją zawierającą sferyczne nośniki
z kwasem hialuronowym, ekstraktem z Kamelii japońskiej oraz
wit. C i B3, które gwarantują wzrost nawilżenia skóry nawet o 40%.

cena 39 zł | saszetka

Dla optymalnych efektów stosuj raz w tygodniu oraz po zabiegach
mezoterapii igłowej, mikroigłowej oraz po zabiegu Transform HA®.

Kod produktu: 48019

Filler z transformowalnym HA
Duet Transform Lux Set

Cel: młodsza skóra bez zabiegów inwazyjnych
Specjalistyczny filler gwarantuje szybkie, trwałe i widoczne efekty
odmładzające. Zawarty w nim transformowalny kwas hialuronowy
w odróżnieniu od zwykłego kwasu hialuronowego, przenika do
głębokich warstw skóry, gdzie stopniowo uwalnia swoje działanie.
W połączeniu z hydroksyapatytem zapewnia widoczny efekt
spłycenia zmarszczek, regenerację i naturalną ochronę przed
promieniowaniem UV.
Po aplikacji kremu skóra jest wyraźnie napięta, promienna oraz
aksamitna w dotyku.
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Korzystny zestaw
Eliksir z efektem wypełnienia zmarszczek 15 ml
Filler z transformowalnym HA® 50 ml
cena 159 zł | 50 ml
Kod produktu: 48020

cena 259 zł
Kod produktu: 48025
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Korekta owalu twarzy

Korekta owalu twarzy

Terapia korygująca owal twarzy
w strefie „V”

Eliksir z podwójnym efektem
karboksyterapii i nici liftujących
Doskonały efekt liftingu bez ingerencji skalpela

Carbo V® Therapy MD estetic
Autorska terapia korygująca owal twarzy w strefie „V” (okolice żuchwy, policzki i podbródek). To bezinwazyjna, a zarazem
skuteczna alternatywa dla estetycznych zabiegów liftujących. Formuła wykorzystująca efekt karboksyterapii i nici
liftingujących poprawia mikrokrążenie skóry, odżywia ją i napina. W efekcie pomaga pozbyć się bruzd, zmarszczek,
podwójnego podbródka.

Połączenie kwasu ksymenynowego z wysoką dawką peptydu
modelującego gwarantuje efekt napięcia skóry i wyraźną poprawę
owalu twarzy.
Stosuj 1-2 razy dziennie wraz z Carbo V® Re-Constructor.

cena 159 zł | 15 ml
Kod produktu: 49013

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg rekonstruktor z efektem karboksyterapii i nici liftujących

UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

ZABURZONY
OWAL TWARZY

Specjalna maska modelująca
w płacie
Naturalna korekta kształtu twarzy
Obecność ekstraktów z ryżu, granatu, różeńca górskiego oraz
kwasu hialuronowego pomaga w szybki sposób uzyskać efekt
odmłodzenia i wygładzenia skóry. Specjalny kształt maski i
formuła stymuluje dolne partie twarzy, dzięki czemu poprawie
ulega jej kontur, a skóra staje się napięta i wygładzona.
Stosuj 1 raz w tygodniu.

cena 35 zł | saszetka
Kod produktu: 49004

Rekonstruktor twarzy
z efektem carbo

Duet Carbo Lux Set
Korzystny zestaw

Skoryguj owal twarzy
Aktywna forma kwasu ksymenynowego oraz argininy powodują
ujędrnienie i uelastycznienie skóry. Z kolei zawartość peptydu
Progeline™ poprawia owal twarzy w strefie „V”, wyraźnie napina i unosi
skórę, wspomagając tym samym redukcję podwójnego podbródka
i tzw. „chomików”.
Aplikuj codziennie na oczyszczoną skórę.

Eliksir z podwójnym efektem karboksyterapii i nici liftingujących
15 ml
Rekonstruktor twarzy z efektem carbo 50 ml
cena 135 zł | 50 ml
Kod produktu: 49006

cena 245 zł
Kod produktu: 49014
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Nieinwazyjne usuwanie zmarszczek

Nieinwazyjne usuwanie zmarszczek

Neuro-terapia spektakularnie
redukująca zmarszczki
mimiczne
Bo2look® Therapy MD estetic
Rewolucyjna dermoestetyczna terapia z opatentowanym neuropeptydem XEP, który redukuje zmarszczki mimiczne.
Jego działanie opiera się na relaksacji mięśni twarzy, odpowiedzialnych za powstawanie tzw. zmarszczek ekspresyjnych.
Jest to bezpieczna, bezinwazyjna terapia gwarantująca efekty „botoks-like” oraz bardzo naturalny wygląd.

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
- Zabieg niwelujący zmarszczki mimiczne
- Autorski zabieg Double V Shape z efektem
karboksyterapii

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

ZMARSZCZKI
MIMICZNE

Eliksir relaksujący zmarszczki
Natychmiastowe wygładzenie twarzy
Eliksir dermoestetyczny z nowatorskim neuropeptydem o silnym
stężeniu (5%), który zapewnia mięśniom twarzy intensywny
relaks, a tym samym mniejszą widoczność zmarszczek
mimicznych. Niezastąpiony w efektywnej kuracji wygładzającej
zmarszczki.
Stosuj między iniekcjami botuliną dla podtrzymania efektów.
Kosmetolog radzi: aplikuj tylko w miejscach zmarszczek
mimicznych na czole i wokół oczu. Ważne! Nie stosuj eliksiru na
górną powiekę i dolne partie twarzy.

cena 159 zł | 15 ml
Kod produktu: 51003

PO ZABIEGACH
DERMOESTETYCZNYCH

Krem relaksujący zmarszczki
Codzienna ochrona przed zmarszczkami

cena 189 zł | 50 ml
Kod produktu: 51005

Krem relaksujący skórę twarzy i szyi z opatentowanym
neuropeptydem, który w nieinwazyjny, a zarazem skuteczny
sposób redukuje zmarszczki mimiczne i chroni przed ich
powstawaniem. Wzmacnia efekty zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej.
Stosuj rano i wieczorem wraz z Bo2Look® Elixir na całą twarz, szyję
i dekolt.

Duet Bo2Look® Lux Set
Korzystny zestaw
Eliksir relaksujący zmarszczki 15 ml
Krem relaksujący zmarszczki 50 ml

cena 289 zł
Kod produktu: 51010
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Totalna odnowa skóry [cofanie czasu]

Totalna odnowa skóry [cofanie czasu]

Terapia totalnie odmładzająca
i przebudowująca skórę

Eliksir z efektem PRP
Silna regeneracja skóry dojrzałej
Remodelujący eliksir z efektem plasma-lift oraz wysoką dawką
peptydów W3 Peptide i GHK-Cu, które imitują działanie zabiegów PRP
(z osoczem bogatopłytkowym). Stworzony dla utrzymania młodego
wyglądu, odbudowy skóry dojrzałej oraz wzmocnienia efektów
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

PRP-like Therapy MD estetic
Zaawansowana technologicznie terapia PRP-like z efektem plasma-lift całkowicie odmładza i przebudowuje
skórę. To bezinwazyjna odpowiedź na zabiegi estetyczne z osoczem bogatopłytkowym. Obecność
peptydów W3 Peptide oraz GHK-Cu jest gwarancją doskonałych efektów remodelujących i przywracających
skórze młody wygląd. Zalecana zarówno jako kuracja dla skóry dojrzałej ze zmarszczkami oraz fotoagingiem,
jak i w procesie regeneracji po zabiegach inwazyjnych.

Rekomendowany
w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg frakcyjnego stemplowania
z efektem PRP

UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

SKÓRA
WYMAGAJĄCA
REGENERACJI

cena 159 zł | 15 ml

Stosuj raz lub dwa razy dziennie w połączeniu z PRP Rejuvenator.

Kod produktu: 52008

PO ZABIEGACH
DERMOESTETYCZNYCH

Krem odmładzający z efektem
PRP
Wehikuł czasu dla Twojej skóry
Remodelujący krem odmładzający z efektem plasma-lift oraz
wysoką dawką peptydów W3 Peptide i GHK-Cu naśladujących
działanie zabiegu z osoczem bogatopłytkowym. Specjalna
formuła regeneruje, przywraca młody i zdrowy wygląd skórze.

cena 189 zł | 50 ml
Kod produktu: 52006

Dostosowany do aplikacji w trakcie intensywnej terapii zabiegami
dermokosmetycznymi – przedłuża uzyskane efekty.

Duet PRP Lux Set
Korzystny zestaw
Eliksir z efektem PRP 15 ml
Krem odmładzający z efektem PRP 50 ml

cena 289 zł
Kod produktu: 52013
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Totalna odnowa skóry [cofanie czasu]

Detoks, ochrona przed blue light

Terapia detoksykująca i
chroniąca przed szkodliwym
światłem niebieskim

Maska odmładzająca
z efektem PRP w płacie
Nowatorska profilaktyka anti-aging
Remodelująca maska w płacie z efektem plasma-lift. Zawiera
odpowiednio skomponowane składniki – peptyd GHK-Cu, kwas
hialuronowy oraz diamentowy pył, który powoduje, że maska
idealnie przylega do skóry, a zawarte w niej substancje wnikają
do najgłębszych warst skóry.

i-TECH Detox Therapy

Stosuj raz w tygodniu po aplikacji PRP Elixir.
cena 39 zł | saszetka
Kod produktu: 52009

Dzięki precyzyjnie opracowanej, inteligentnej technologii, kosmetyki z tej linii dopasowują się do Twojego rytmu dnia
i indywidualnych potrzeb, chronią przed największymi zagrożeniami współczesnych czasów – promieniowaniem
(blue light/HEV light) z urządzeń, których używasz każdego dnia, zanieczyszczeniami powietrza i wody oraz nagłymi
zmianami warunków atmosferycznych. Pomagają w nieustannej walce z czasem – redukują skutki stresu, braku snu
i zmęczenia. Są Twoim personalnym ekspertem od codziennej pielęgnacji skóry.

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
- Zabieg i-TECH Detox
- Dwufazowy zabieg i-TECH Booster

Stempel do terapii
mikroigłowej 0,5 mm

SKÓRA ZMĘCZONA
I ZESTRESOWANA

OCHRONA PRZED
SMOGIEM,
BLUE/HEV LIGHT

Zwiększona moc kuracji dermokosmetycznych
Stempel przeznaczony do domowej terapii mikroigłowej, która
umożliwia lepsze wnikanie substancji aktywnych zawartych
w eliksirach linii Arkana MD estetic, a tym samym wzmacnia
efekty ich działania.
cena 69 zł | 1 szt.
Kod produktu: 30004

Stosuj co 7-14 dni z wybranym eliksirem z linii MD estetic
(PRP Elixir / Bo2Look® Elixir / Tranform HA® Elixir / Carbo V® Elixir
/ 10% Wit C Elixir)

Serum do włosów z efektem
PRP

WYPADANIE
WŁOSÓW

Wzmacnia włosy i hamuje proces ich wypadania

i-TECH rozświetlacz

Serum na skórę głowy z efektem osocza bogatopłytkowego. Wysoka
zawartość GHK-Cu stymuluje porost, hamuje proces wypadania
i zapewnia doskonałą profilaktykę przeciwko starzeniu się włosów
– dla kobiet i mężczyzn.
Stosuj codziennie, dokładnie wcierając w skórę głowy.

Beauty ekran ochronny w pudrze dla Twojej skóry
cena 110 zł | 50 ml
Kod produktu: 52019

Rozświetlający puder z transparentną formułą zawierającą tlenek
ceru, który chroni przed szkodliwym promieniowaniom HEV/VIS
oraz UV. Dodatkowo utrwala makijaż i doskonale współgra
z dowolnym podkładem.

cena 129 zł | 15 g
Kod produktu: 54007

Dla wzmocnienia efektów, powtarzaj aplikację kilka razy w ciągu dnia.
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Detoks, ochrona przed blue light

Detoks, ochrona przed blue light

i-TECH detoksykator dla
mężczyzn

i-TECH detoksykator
Twoja skóra zasługuje na luksusową pielęgnację

Twoje narzędzie do walki o ochronę i doskonałą kondycję skóry

Mgiełka do twarzy to nowatorskie połączenie tlenku ceru, platyny oraz
substancji czynnej Citysystem™, która chroni przed działaniem czynników
środowiska – szkodliwym promieniowaniem, zanieczyszczeniami
i smogiem, redukuje skutki zmęczenia i odświeża.

Mgiełka do twarzy dla mężczyzn to nowatorskie połączenie tlenku ceru,
platyny oraz substancji czynnej Citysystem™, która odświeża i chroni
przed skutkami zanieczyszczonego powietrza oraz promieniowania
urządzeń. Zawiera ekstrakty roślinne, które natychmiastowo łagodzą
podrażnienia po goleniu.

Aplikuj rano dla przyjemnego przebudzenia skóry, a dla jej ochrony
powtarzaj aplikację co trzy godziny w ciągu dnia.

Dla zachowania skutecznej ochrony, aplikuj co trzy godziny w ciągu dnia.

cena 89 zł | 100 ml

cena 89 zł | 100 ml

Kod produktu: 54005

Kod produktu: 54010

Maska detoksykująca i-TECH

i-TECH renowator dla mężczyzn

Kompleksowa odnowa antysmogowa dla Twojej skóry
Błyskawiczny detoks dla zmęczonej skóry

Trójwarstwowa maska zawiera autorskie połączenie mikrocząsteczek
hematytu i platyny, które neutralizują oddziaływanie zanieczyszczonego
środowiska oraz skutki szkodliwego promieniowania HEV/VIS i UV.
Ekstrakty roślinne, o silnym potencjale antyoksydacyjnym, redukują skutki
fotostarzenia i działania wolnych rodników oraz chronią DNA komórek
skóry przed deformacją.

Eliksir w sprayu do twarzy na noc dla mężczyzn zawiera unikalne
połączenie dwóch substancji – Prodizia™ i Citysystem™, które
uzupełniają niedobór melatoniny, przyspieszając regenerację, redukcję
skutków przemęczenia oraz zapewniają przyjemne odświeżenie skóry.
Aplikuj przed nałożeniem kremu.
Jeśli jesteś nocnym markiem, powtarzaj aplikację kilkukrotnie.

Gotowa do użycia w każdych warunkach – stosuj nawet w podróży!

cena 99 zł | 100 ml

cena 39 zł | saszetka

Kod produktu: 54011

Kod produktu: 54004

i-TECH renowator

Ochrona skóry przed smogiem 24/7

co polecają
eksperci

Pod osłoną nocy wycisza oznaki przemęczenia i braku snu
Eliksir w sprayu do twarzy na noc zawiera unikalne połączenie dwóch
substancji – Prodizia™ i Citysystem™, które uzupełniają niedobór melatoniny,
przyspieszając regenerację skóry i redukcję skutków przemęczenia. Efektem
jest promienny wygląd skóry od rana.
Aplikuj eliksir wieczorem przed nałożeniem kremu. Pracujesz w nocy? Powtarzaj
aplikację kilkukrotnie.
cena 99 zł | 100 ml
Kod produktu: 54006
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Czy wiesz jak szkodliwy dla stanu Twojej skóry może być smog miejski? Równie dużym zagrożeniem jest „e-smog”
związany z pracą w biurze przed elektronicznymi urządzeniami.
Realnym zagrożeniem dla cery jest, zwłaszcza występująca w dużych aglomeracjach, „kumulacja” szkodliwych
gazów, metali ciężkich oraz cząsteczek pyłowych (PM). Te ostanie to nr 1 na liście wskazanej przez dermatologów
jako szkodliwe.
Powodują one stres oksydacyjny, przyspieszenie starzenia się, tworzenie przebarwień oraz nasilenie takich zmian
jak trądzik, łuszczyca, atopia czy łojotokowe zapalenie skóry. W efekcie cera jest szara, zmęczona, sucha oraz
gromadzi toksyny. Wzbogać swoje zabiegi o element detoksykacji, a w domu stosuj serię i-TECH Detox Therapy,
która zadba o ochronę i wypoczęty look skóry!
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Kuracja przeciwzmarszczkowa

Kuracja przeciwzmarszczkowa

Terapia błyskawicznie liftująca
i wypełniająca zmarszczki

Biomimetyczne mleczko
do demakijażu
Pierwszy etap w pielęgnacji skóry dojrzałej

Biomimetic Therapy

Zawarta w odmładzającym mleczku formuła dokładnie zmywa makijaż
twarzy i oczu, usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie zapewniając
komfortową pielęgnację skóry dojrzałej.

Terapia błyskawicznie liftująca dla skóry dojrzałej. Linia oparta na rewolucyjnym peptydzie Progeline™, który zapewnia
błyskawiczny efekt liftujący i odmładzający i poprawiający elastyczność skóry. Ten nowatorski składnik przenika wgłąb
skóry, pobudzając komórki do odnowy. Skóra staja się elastyczna, sprężysta – po prostu młodsza!

Stosuj rano i wieczorem.

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
Biomimetyczny zabieg liftujący z peptydami
UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

cena 31 zł | 200 ml
Kod produktu: 36042

Biomimetyczny tonik
liftingujący
Etap przegotowujący do dalszej pielęgnacji
Formuła kosmetyku oparta została na peptydzie Progeline™, który
zapewnia właściwości nawilżające i odświeżające dojrzałą skórę.

Biomimetyczny wypełniacz
zmarszczek

Tonik liftujący doskonale przygotowuje cerę do aplikacji kremów.

Odżywienie i poprawa napięcia skóry dojrzałej
Odmładzający krem zawiera zamknięty w jonosomach i uwalniany
w kontakcie ze skórą aminokwas oraz peptyd Progeline™. Ich działanie
powoduje wypełnienie zmarszczek, poprawę konturu twarzy i napięcia
skóry.
Polecany szczególnie dla skóry dojrzałej z tendencją do przesuszania.

cena 29 zł | 200 ml
Kod produktu: 36043

cena 123 zł | 50 ml
Kod produktu: 36015

Biomimetyczna maska
Bezinwazyjny sposób na uzyskanie efektu lift up

Biomimetyczny krem liftingujący

cena 115 zł | 50 ml
Kod produktu: 36013
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Ekskluzywna pielęgnacja, na którą zasługuje dojrzała skóra

Modelująca i ujędrniająca maska peptydowa zawiera jedwab oraz
biomimetyczne składniki aktywne, które w błyskawiczny sposób
napinają i wygładzają skórę.

Krem do cery dojrzałej z pionierskim zastosowaniem peptydu Progeline™,
który remodeluje kontur twarzy, zapewnia wyraźny efekt liftu i poprawia
napięcie skóry.

Aplikuj 1 raz w tygodniu.

Dodatkowe składniki kremu mają za zadanie redukcję zmarszczek oraz
spektakularne odmłodzenie skóry.

cena 38 zł | 50 ml
Kod produktu: 36044
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Pielęgnacja skóry problematycznej

Pielęgnacja skóry problematycznej

Terapia dla skóry tłustej,
mieszanej i trądzikowej

Żel oczyszczający
Oczyszczenie dedykowane skórze z trądzikiem
Receptura żelu to specjalna kompozycja substancji aktywnych, które
dokładnie oczyszczają, matują skórę oraz redukują zmiany trądzikowe.
Dodatkowo hamują wydzielanie sebum i rozwój bakterii.

Acne Out Therapy

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

Kosmetyki na bazie kwasu szikimowego, który działa przeciwbakteryjnie i reguluje nadmiar sebum. Składniki zawarte
w linii zapobiegają stanom zapalnym, zmniejszają widoczność porów, oczyszczają i przeciwdziałają rozwojowi bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie trądziku.

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
- Zabieg oczyszczający
- Zabieg normalizujący

TRĄDZIK
ZWYKŁY

PRZETŁUSZCZANIE
I ŚWIECENIE SIĘ SKÓRY

cena 29 zł | 200 ml
Kod produktu: 42011

Tonik oczyszczający
Czysta i matowa – taka może być skóra trądzikowa
Jednoczesne zastosowanie kwasu szikimowego i salicylowego
normalizuje pracę gruczołów łojowych, reguluje pH skóry, odblokowuje
oraz oczyszcza pory.

Krem dla skóry tłustej, trądzikowej
i mieszanej

Zapewnia także właściwości matujące.

cena 29 zł | 200 ml

Widoczna poprawa stanu skóry trądzikowej

Kod produktu: 42012

Zawiera specjalnie opracowane składniki, które redukują wydzielanie sebum,
zmniejszają ilość zmian zapalnych i zapobiegają powstawaniu nowych.
cena 82 zł | 50 ml
Kod produktu: 42014

Lekka konsystencja szybko się wchłania i długotrwale matuje skórę, przedłużając
tym samym trwałość makijażu.

Maska normalizująco-ściągająca
Przywraca prawidłowe funkcje skóry

Eliminator niedoskonałości

Zawarte w kosmetyku kwasy działają przeciwbakteryjnie i regulują
wydzielanie sebum. Obecność zielonej glinki oraz tlenku cynku zwęża
i oczyszcza pory, co zapobiega powstawaniu nowych stanów zapalnych.

Trafia w sedno problemu niedoskonałej skóry
Punktowa pasta na zmiany trądzikowe i podrażnienia. Zawiera cynk,
kwasy oraz olejek z drzewa herbacianego. Dzięki tej kompozycji
działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, redukuje zanieczyszczenia
i przyspiesza regenerację skóry.
Kosmetyk nakładaj punktowo na zmiany trądzikowe – 2 razy dziennie.

Maska do stosowania 1 raz w tygodniu.
cena 37 zł | 15 ml
Kod produktu: 42013

cena 35 zł | 50 ml
Kod produktu: 42025
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Pielęgnacja cery naczynkowej

Pielęgnacja cery naczynkowej

Terapia dla skóry wrażliwej oraz
naczyniowej

Łagodząca emulsja do demakijażu

Sakura Therapy

Ekstrakt z sakury oraz aloesu łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia skóry.

Najmniej inwazyjne oczyszczenie skóry
Mikroemulsja do demakijażu oczu oraz cery wrażliwej i naczyniowej. Dzięki
delikatnej formule oczyszcza skórę bez konieczności jej pocierania.

Głównym składnikiem linii jest ekstrakt z japońskiej sakury, który koi, wzmacnia naczynia krwionośne i podnosi odporność
cery. Kompleks roślinny wspomaga redukcję zaczerwienień oraz poprawia elastyczność naczyń włosowatych.

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg wyciszający z wyciągiem z sakury
i kompleksem anty-cuperose

SKÓRA WRAŻLIWA
I ALERGICZNA

POPĘKANE
NACZYNKA

TRĄDZIK RÓŻOWATY
I RUMIEŃ

cena 33 zł | 200 ml
Kod produktu: 38016

Łagodzący lotion z sakurą
Kojąca moc japońskiej wiśni
Tonik dla cery wrażliwej z ekstraktem z sakury i aloesu, które zmniejszają
rumień oraz podrażnienia skóry, a jednocześnie gwarantują odświeżenie
i optymalny poziom pH.
Używaj codziennie rano i wieczorem z Sakura Sensitive Emulsion.

Terapeutyczny krem dla skóry
naczyniowej i wrażliwej

cena 29 zł | 200 ml
Kod produktu: 38017

Najwyższy komfort w trosce o wrażliwą skórę

cena 99 zł | 50 ml
Kod produktu: 38013

Krem o bogatym roślinnym składzie zapewniającym ukojenie skóry
i uszczelnienie naczyń krwionośnych. Aksamitna konsystencja oraz
hipoalergiczna formuła sprawiają, że kosmetyk szybko się wchłania, przynosząc
natychmiastowy komfort podrażnionej skórze.

Terapeutyczna maska wyciszająca

Doskonała baza pod makijaż

Naturalny kompleks dla wymagającej cery

Naprawczy krem dla cery wrażliwej

Chłodząco-łagodząca żelowa maska z fitokompleksem z arniki górskiej,
kasztanowca, oczaru, bluszczu, dziurawca, winorośli i ekstraktu z sakury.
Tak dobrane składniki koją podrażnienia, uszczelniają popękane naczynia,
zmniejszają ich widoczność i jednocześnie zapobiegają powstaniu kolejnych
„pajączków”.

Odżywienie i ochrona dla wymagającej skóry
Odżywczy krem o unikalnej multi-lamelarnej strukturze, która idealnie
naśladuje budowę naskórka. Ekstrakty roślinne łagodzą podrażnienia,
odżywiają i odbudowują skórę, jednocześnie chroniąc ją przed działaniem
czynników zewnętrznych.
Prawdziwe SOS dla cery wrażliwej - doskonałe w nocnej pielęgnacji.
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Stosuj 1 raz w tygodniu.
cena 109 zł | 50 ml

cena 38 zł | 50 ml

Kod produktu: 38014

Kod produktu: 38031
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Hypoalergiczna pielęgnacja

Hypoalergiczna pielęgnacja

Terapia całodobowo
regenerująca skórę

Płyn micelarny do demakijażu

Amino BIO Therapy

Delikatny płyn z łagodną, hipoalergiczną formułą, która dokładnie usuwa
makijaż twarzy i oczu, pozostawiając skórę czystą, odświeżoną i idealnie
gładką.

Codzienny rytuał oczyszczający

Hypoalergiczne i bezzapachowe formuły kosmetyków dostosowane są do każdego typu skóry, dlatego nie powodują
podrażnień nawet w przypadku najbardziej wymagającej cery. Kuracja zalecana zwłaszcza osobom z cerą suchą,
wrażliwą i alergiczną.

Rekomendowane w Gabinecie Kosmetycznym:
- Zabieg oczyszczająco - regenerujący
- Zabieg głęboko nawilżający i regenerujący

SUCHOŚĆ
I ODWODNIENIE

Idealny dla cery w każdym wieku.

SKÓRA WRAŻLIWA
I ALERGICZNA

cena 35 zł | 200 ml
Kod produktu: 32018

Bioaktywne mleczko do demakijażu
Oczyszczanie cery wrażliwej
Bezzapachowe mleczko do oczyszczania skóry suchej i wrażliwej.
Specjalnie dobrany skład oparty na kwasie hialuronowym, witaminach
i olejach roślinnych nawilża oraz wyrównuje równowagę hydrolipidową
skóry.
Stosuj w połączeniu z Bioactive Face Toner.

cena 29 zł | 200 ml
Kod produktu: 32021

Bioaktywny tonik nawilżający
Podstawa codziennej pielęgnacji
Bezzapachowy tonik nawilżający z aminokwasami, kwasem
hialuronowym oraz d-panthenolem. Tak opracowany kompleks
składników długotrwale odżywia, regeneruje cerę, przywraca jej
właściwe pH oraz zwiększa efektywność aplikowanych kremów.
Koi skórę twarzy podczas oczyszczania rano i wieczorem.

cena 25 zł | 200 ml
Kod produktu: 32022
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Hypoalergiczna pielęgnacja

Silne i długotrwałe nawilżenie skóry

Kompleksowa ochrona i pielęgnacja skóry

Terapia intensywnie
i długotrwale nawilżająca

Krem do całodobowej pielęgnacji każdego typu cery – w szczególności
suchej i wrażliwej. Dzięki substancjom aktywnym długotrwale nawilża
i chroni skórę przed odwodnieniem.

Hydrospheric Therapy

Regenerujący bioaktywny krem
z aminokwasami

Lekka konsystencja szybko się wchłania, przez co doskonale współgra
z makijażem.

cena 92 zł | 50 ml
Kod produktu: 32014

Idealna dla skóry suchej, odwodnionej lub okresowo przesuszonej. Linia oparta jest na substancjach aktywujących
kanały wodne (AQP3), dlatego zapewnia błyskawiczne nawilżenie i odświeżenie skóry, a tym samym opóźnia procesy
powstawania pierwszych zmarszczek.

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg dotleniająco - nawilżający

Silnie regenerująca maska
z aminokwasami

UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

SUCHOŚĆ
I ODWODNIENIE

Nawilżający krem
oczyszczający

Natychmiastowa ulga i odżywienie

Efektywne oczyszczenie to podstawa codziennej
pielęgnacji

Kremowa maska bogata w oleje roślinne: arganowy, sojowy,
winogronowy, oliwę z oliwek i masło shea. Natychmiast przynosi ulgę
podrażnionej i suchej skórze. Głęboko i długotrwale nawilża.

Krem do demakijażu 2 w 1 z wygodną i wydajną formułą,
która skutecznie oczyszcza oraz usuwa makijaż twarzy
i oczu.

Dla wzmocnienia efektu pozostaw na skórze przez całą noc.

Kosmetyk polecany osobom w każdym wieku, do
każdego rodzaj cery – dla kobiet i mężczyzn.
cena 35 zł | 50 ml
Kod produktu: 32032

cena 25 zł | 75 ml
Kod produktu: 45017

Intensywnie regenerujący,
bioodnawiający krem
z aminokwasami

Tonik nawilżający
Chwila relaksu przed intensywną pielęgnacją

Ratunek dla suchej skóry

Zawarta w kosmetyku kompozycja składników zapewnia
natychmiastowy efekt intensywnego nawilżenia i tym
samym przygotowuje skórę do aplikacji kremu.

Krem dla bardzo suchej, szorstkiej i łuszczącej się skóry. Stworzony na
bazie olei – winogronowego, arganowego, sojowego, oliwy z oliwek
oraz masła shea – które odżywiają i przywracają cerze prawidłowy
poziom nawilżenia, komfort i zdrowy wygląd.

Polecany także jako łagodząco-relaksujący kompres na
oczy.

Uniwersalny dermokrem dla niej i dla niego.

cena 92 zł | 50 ml
Kod produktu: 32015

cena 25 zł | 200 ml
Kod produktu: 45015
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Silne i długotrwałe nawilżenie skóry

Specjalistyczna pielęgnacja okolic oczu

Krem intensywnie nawilżający
Intensywna pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej
Bogata formuła składników aktywnych zwiększa poziom wody
w komórkach skóry i zapobiega jej wysuszeniu, pozostawiając ją
miękką i odżywioną.
cena 88 zł | 50 ml

Krem rekomendowany na noc lub dla skóry bardzo suchej.

Kod produktu: 45012

Terapie dla delikatnej skóry
okolic oczu
Eye Therapy
Pielęgnacja skóry pod oczami wymaga specjalnego traktowania. 6 specjalistycznych kosmetyków pozwoli zadbać
o wrażliwe okolice oczu oraz dobrać terapię nakierunkowaną na konkretny problem. Precyzyjnie wyselekcjonowane
składniki aktywne skoncentrowane są na rozjaśnienie, poprawę jędrności, nawilżenia oraz wzmocnienie naczyń
krwionośnych. Efektem regularnego stosowania produktów jest zdrowsza i świetlista cera oraz przyciągające wzrok
spojrzenie.

Delikatny peeling enzymatyczny
Wygładzenie i oczyszczenie skóry

Rekomendowany w Gabinecie Kosmetycznym:
Zabieg rozjaśniający cienie pod oczami z kwasem traneksamowym,
laktobonowym i witaminą C

Peeling wygładzający o żelowej konsystencji i bogatym składzie –
biokompleks z papai, ananasa i mango bogatych w naturalne enzymy.
Łagodna formuła delikatnie i skutecznie usuwa martwe komórki naskórka.
Polecany także dla skóry wrażliwej i naczyniowej.

PIELĘGNACJA
SKÓRY OCZU

Dla optymalnego poczucia komfortu stosuj 1 raz w tygodniu.

cena 45 zł | 50 ml
Kod produktu: 45010

Maska głęboko nawilżająca
Inteligentna formuła dla jeszcze lepszego nawilżenia skóry
Maska nawilżająca, która za pomocą składników aktywnych usprawnia
transport wody do komórek skóry. Innowacyjna formuła błyskawicznie
poprawia poziom nawodnienia oraz równowagę hydrolipidową,
sprawiając, że skóra staje się gładka i promienna.
Dla uzyskania najlepszych efektów stosuj 1 raz w tygodniu.

cena 35 zł | 50 ml
Kod produktu: 45039

Krem nawilżający
Nawilżenie dopasowane do każdego wieku i rodzaju cery
Lekki krem na dzień, który dzięki odpowiednio dobranej kompozycji
składników zapewnia optymalne nawilżenie, ochronę przed
odwodnieniem i przesuszeniem skóry.
Idealny dla osób młodych oraz dla każdego rodzaju cery wymagającej
intensywnego nawilżenia. Sprawdza się także jako krem pod makijaż.
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cena 85 zł | 50 ml
Kod produktu: 45011
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Specjalistyczna pielęgnacja okolic oczu

Krem pod oczy z retinolem
i kwasem ferulowym

UV
PRZEBARWIENIA
I FOTOSTARZENIE
SIĘ SKÓRY

Redukcja cieni pod oczami
Kompleksowa opieka dla delikatnej skóry wokół oczu

Intensywna kuracja odmładzająca skórę wokół oczu
Innowacyjne połączenie czystego retinolu i jego estrowej
postaci wygładza zmarszczki, rozjaśnia cienie i ujędrnia skórę.
Dodatkowo kwas ferulowy oraz kompleks witamin chronią
przed skutkami fotostarzenia.

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Polecany do codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry pod
oczami.

cena 97 zł | 15 ml

cena 105 zł | 15 ml
Kod produktu: 33022

Krem pod oczy z formułą na bazie kwasów traneksamowego,
laktobionowego i hialuronowego oraz aktywnej witaminy C, która
skutecznie rozjaśnia cienie pod oczami i uszczelnia naczynia. Dodatek
kofeiny poprawia mikrokrążenie oraz zmniejsza tendencję do obrzęków
i zasinień. Z kolei specjalne pigmenty rozpraszające światło kamuflują
cienie i nadają skórze wypoczęty wygląd.
Krem polecany zwłaszcza pod makijaż.

Kod produktu: 44015

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Biomimetyczny krem
liftingujący pod oczy

BRUZDY
I GŁĘBOKIE
ZMARSZCZKI

Odżywienie i relaks dla skóry wokół oczu

Wszechstronne właściwości kofeiny

UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
SKÓRY

Przeciwzmarszczkowy krem z peptydami oraz formułą, która napina
skórę wokół oczu, niweluje „kurze łapki” i działa liftująco.
Dodatek kofeiny poprawia mikrokrążenie, usuwa obrzęki oraz
widoczne objawy zmęczenia.

Rozświetlające serum pod oczy

cena 97 zł | 15 ml

Wysokoskoncentrowane serum zawiera substancje o działaniu
rozświetlającym i niwelującym cienie pod oczami (m.in. kwas
transeksamowy i witaminę C). Obecność kwasu laktobionowego
i hialuronowego działa regenerująco i przeciwzmarszczkowo.
Kosmetyk dostosowany do aplikacji wraz z Eye illuminatorem oraz
Lactobionic 4% Eye Cream.
cena 63 zł | 10 ml

Kod produktu: 36014

Kod produktu: 33024

Krem pod oczy z 4%
kwasem laktobionowym

SKÓRA WRAŻLIWA
I ALERGICZNA

Z serum możesz więcej!

co polecają
eksperci

Bogata formuła nawilżająco-łagodząca
POPĘKANE
NACZYNKA

Lekki krem na okolice oczu z 4% kwasem laktobionowym, który
zmniejsza podrażnienia, regeneruje, nawilża skórę i zapobiega
powstawaniu zmarszczek. Zawarty w kosmetyku galaktoaraninian
hamuje utratę wody, olej z awokado odżywia, a dodatek bisabololu
działa kojąco i łagodząco.
cena 97 zł | 15 ml
Kod produktu: 40015
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Szczególnie polecany dla skóry wrażliwej, płytko unaczynionej
i odwodnionej.

Specjalistyczne serum pod oczy to doskonałe uzupełnienie pielęgnacji domowej. Wysoka koncentracja
składników aktywnych (autorska formuła Arkana): kwasu traneksamowego, laktobionowego, hialuronowego
oraz witaminy C skutecznie rozjaśni cienie pod oczami, uszczelni naczynia krwionośne, zmniejszy obrzęki
oraz odmłodzi wrażliwe okolice oczu.
Serum może być stosowane w połączeniu z każdym kremem pod oczy z oferty Arkana.
Przekonaj się jak skutecznie rozświetli i odżywi Twoją cerę!
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Odkryj jeszcze więcej porad ekspertów o pielęgnacji
www.arkana.pl

Oferta Kosmetyków Arkana obowiązuje w terminie 01.03 -31.08.2019
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