
Czego jeszcze nie wiesz

o witaminie C?

Kurkumina „od kuchni”

LUMINESCINE – naturalny 
iluminator czy wprawny iluzjonista?

GLOW – to nie tylko 
trend w makijażu

CO NAGRODA NOBLA I PEPTYDY 
OŚMIORNICY I ŚLIMAKA 

mają wspólnego z mezobotoksem?

Łatwy sposób, by uniknąć 
wpadek peelingowych



Witamina C zamknięta w nośnikach Vecticell® zachowuje stabilność  
w porównaniu do formy wolnej, która się destabilizuje w czasie.
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Jak działa witamina C? 

jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów – zapewnia 
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i uszkodze-
niem DNA
jako kofaktor enzymu hydroksylazy wspomaga syntezę ko-
lagenu w skórze oraz zapobiega jego degradacji, wykazując 
działanie przeciwzmarszczkowe
chroni przed promieniowaniem UV – jako silny antyoksydant 
usuwa wolne rodniki (ROS) powstające pod wpływem pro-
mieniowania UV, doskonale wspiera działanie kremów pro-
mieniochronnych 
rozjaśnia przebarwienia – hamuje działanie enzymu tyrozyna-
zy, dzięki czemu działa rozjaśniająco oraz redukuje zaburzenia 
pigmentacyjne skóry pochodzenia melaninowego
wzmacnia naczynia krwionośne – niweluje zaczerwienienia 
skóry i zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek

Forma formie nierówna 
 
Powszechnie wiadomo, iż człowiek nie posiada zdolności do syn-
tetyzowania i magazynowania witaminy C - musi być stale do-
starczana z pokarmem. Doustna suplementacja nawet wysokimi 
dawkami nie powoduje jej kumulacji w skórze, dlatego dostarcza-
nie jej codziennie w miejscowej aplikacji jest niezbędne. Jednak i 
tu pojawia się problem. Kwas askorbinowy, czyli postać witaminy 
C występująca w naturze, jest bardzo nietrwała - ulega rozkłado-
wi pod wpływem tlenu, światła i temperatury, jest też niestabilna 
w produktach kosmetycznych, jej rozpuszczalność w wodzie nie 
sprzyja penetracji w głąb skóry, działa tylko w naskórku. Dodat-
kowo do pełnej aktywności wymaga niskiego pH co może mieć 
potencjał drażniący. Modyfikacje podczas procesów biotechno-
logicznych i syntezy chemicznej zaowocowały powstaniem no-
wych form witaminy C, rozpuszczalnych nie tylko w wodzie, ale 
również w olejach, znacznie bardziej odpornych na rozkład pod 
wpływem działania czynników zewnętrznych, a przede wszystkim 
skuteczniej przenikających do skóry. W kosmetykach znajdziemy: 
• sól sodową fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phos-

phate), sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium 
Ascorbyl Phosphate)

• palmitynian askorbylu - forma estrowa kwasu askorbinowego 
(INCI: Ascorbyl Palmitate), stabilna ale jej aktywność jest mniejsza  

• 2-glukozyd kwasu askorbinowego (INCI: Ascorbyl Glucoside)  
– pochodna powstała z witaminy C i skrobi

• tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate)  
– jedyna postać rozpuszczalna w olejach będąca prekursorem 
witaminy C. Jedna z jej najbardziej stabilnych pochodnych od-

porna na działanie wyższych temperatur i światła.
• kwas 3-O-etylo askorbinowy (INCI: 3-O Ethyl Ascorbic Acid) – 

amfifilowa postać witaminy rozpuszczalna w wodzie i tłuszczach 
pochodna witaminy C o zwiększonej stabilności 

• enkapsulowaną witaminę C w specjalnych nośnikach, które 
transportują ją w głąb skóry, chronią ją przed destabilizacją 
i zapewniają maksymalne wykorzystanie dawki i jej stopniowe 
wielogodzinne uwalnianie

Fuzja 3 postaci witaminy C innowacją od 
ARKANA  
 
C-Fusion Glow to kuracja z uderzeniową dawką witaminy C  
w trzech najbardziej efektywnych formach oraz aktywną kur-
kuminą co daje jej niezwykłą moc działania. Vecticell® C za-
wiera połączenie dwóch stabilnych postaci witaminy C - soli 
sodowej fosforanu askorbylu oraz palmitynianu askorbylu 
zamkniętych w liposomach dzięki czemu przenika w głęb-
sze warstwy skóry i tam uwalniając się stopniowo działa przez 
wiele godzin. Gwarantuje to zdecydowanie wyższą stabilność  
i biodostępność w porównaniu z tymi samymi formami, ale nie 
kapsułowanych w nośnikach. Kolejnym czynnikiem warunku-
jącym aktywność witaminy C jest zwiększona zdolność do po-
konywania bariery naskórkowej, którą zapewnia nośnik liposo-
mowy, dodatkowo zwiększając lipofilowość cząsteczki. Już sam 
palmitynian askorbylu wykazuje najlepszą spośród pozostałych 

estrów kwasu askorbinowego przenikalność przez naskórek.  
W wypadku kapsułowanej witaminy C istotnie jest również to, że 
zasady stosowania wysokich stężeń (15-30%) nie są potrzebne, 
bo forma kapsułkowania witaminy jest bardziej skuteczna. Już po 
24 godzinach stwierdzono wzrost przenikalności witaminy C o 
44% procent a jej absorpcja w skórze wzrosła o 82% w porówna-
niu do  wolnej formy witaminy C. Niezwykle istotne jest również 
stopniowe i kontrolowane uwalnianie witaminy C z nośnika VEC-
TICELL®, pozwala na wzmocnienie, wydłużenie efektów jej dzia-
łania oraz zminimalizowanie ryzyka podrażnienia. Trzecia postać 
to tetraizopalmitynian askorbylu - wyjątkowo stabilna lipofilowa 
forma witaminy C, która szybko przenika w głąb skóry. Nie można 

CF C-Fusion Glow – fuzja witaminy C  
i kurkuminy 
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CFC-Fusion Glow – fuzja witaminy C  
i kurkuminy  

zapominać o naturalnych źródłach witaminy C. Ekstrakty z czer-
wonej pomarańczy i śliwki kakadu dodatkowo podnoszą dawkę 
witaminy dostarczaną do skóry.

Witamina C nie lubi być sama
 
Najważniejszym celem terapii ARKANA jest widoczny efekt  
i holistyczne podejście do pielęgnacji. Połączenie witaminy C z 
kurkuminą to nawiązanie do suplementacji skóry. Kurkumina 
jest bardzo silnym polifenolem, który idealnie współdziała oraz 
wzmacnia efekty działania witaminy C. Kurkumina to związek 
wyizolowany z kurkumy, rośliny znanej nie tylko z kuchni, ale 
ze swojego leczniczego zastosowania. Ostatnio w środowisku 
medycznym rośnie zainteresowanie tym składnikiem w lecze-
niu chorób dermatologicznych takich jak łuszczyca czy atopia. 

Badania potwierdzają wyjątkowy aspekt działania przeciwsta-
rzeniowego w kontekście teorii przewlekłego stanu zapalnego  
i stresu oksydacyjnego. Nieodwracalne uszkodzenia komórkowe 
i molekularne, które nie są widoczne, powoli się kumulują dzie-
siątki lat, co ostatecznie prowadzi do starzenia się skóry. Kurkumi-
na ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające przez 
co może opóźniać procesy starzenia oraz fotostarzenia. Trzeci 
aspekt działania kurkuminy jest związany z jej wpływem na mi-
krobiom, działaniem przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym 
co zmniejsza podatność skóry na infekcję oraz wspiera leczenie 
trudno gojących się ran i uszkodzeń skóry. Tutaj znowu pojawia 
się problem. Kurkumina jest związkiem wykazującym słabą roz-

puszczalność w wodzie, a tym samym małą biodostępność. Aby 
umożliwić dyfuzję cząsteczek kurkuminy do komórek skóry po-
wstała jej innowacyjna forma zamknięta podobnie jak witamina 
C w nośniku biokompatybilnym z lipidami naskórka. Dzięki temu 
kurkumina dociera do głębszych warstw skóry wykazując silne 
działanie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe. Badania in 
vitro oraz in vivo potwierdzają wzrost przenikalności kurkuminy 
przez barierę naskórkową o 30% oraz większą jej absorpcję w 
skórze o 61% w porównaniu z wolną postacią kurkuminy. Podsu-
mowując zastosowanie tego innowacyjnego składnika wzmacnia 
działanie witaminy C też dodaje dodatkowy aspekt ochrony przed 
zewnętrznymi stresorami: promieniowaniem UV, światłem niebie-
skim i zanieczyszczeniami środowiska oraz wzmacnia odporność 
i witalność skóry. Ale jednym z najbardziej widocznych oznak jej 
działania jest efekt rozjaśnionej, gładkiej i promiennie wyglądają-
cej cery, lekko muśniętej złocistym blaskiem.

Tajemnicza luminescencja 
 
Zjawisko luminescencji jest w przyrodzie powszechne i od dawna 
fascynuje naukowców. Świecić potrafią znane nam świetliki, ale i 
inne owady, ryby oraz wiele roślin. Wytwarzane przez nie świa-
tło jest inne od światła słonecznego - nie jest związane z emi-
towaniem energii cieplnej. To tak zwane „zimne świecenie”, za-
programowane genetycznie i związane z wytwarzaniem jednego 
enzymu – lucyferazy. Jedną z takich roślin jest dziewanna drob-
nokwiatowa. Luminescine to fitokompleks pozyskiwany właśnie 
z tej rośliny i jest pierwszym naturalnym składnikiem aktywnym 
wykorzystującym zjawisko luminescencji. Unikalność jego dzia-
łania polega na zdolności przekształacania światła UV w światło 
widzialne co w widoczny sposób nadaje skórze blasku, wygląda 
ona na zdrowszą i bardziej rozświetloną. Oprócz tego chroni 
przed szkodliwym działaniem UV obniżając stres oksydacyjny z 
nim związany, co przekłada się na opóźnienie procesu starzenia. 

Shot młodości i odporności dla skóry

Dieta bogata w witaminy w szczególności witaminę C ma ogrom-
ny wpływ na wygląd skóry. Połączenie witaminy C z kurkuminą 
jest znane w energetyzujących koktajlach jak i w suplementacji. 
Takie połączenie w aplikacji miejscowej to dermokosmetyczny 
shot dla skóry - to dawka blasku, witalności i młodości z natych-
miastowym efektem „glow”. Zabieg jest uniwersalny dla każdego 
rodzaju skóry, dla kobiet i dla mężczyzn. Dermokosmetyki z tej 
linii mogą być łączone z innymi szczególnie podczas terapii:
• odmładzających i profilaktyce starzenia się 
• niwelujących skutki fotoagingu
• redukujących rumień i uszczelniających naczynia włosowate
• rozjaśniających przebarwienia i wyrównujące koloryt 
• wzmacniających zabiegi z retinolem 
• poprawiające kondycję skóry po peelingach chemicznych, za-

biegach laserowych, RF, mikronakłuwaniu

Witamina C to niekwestionowana królowa nie tylko wśród witamin, ale również wśród składników kosmetycznych. Jest też 
jednym z najbardziej poznanych i najstarszych surowców kosmetycznych. Pozyskiwanie jej w laboratorium było kamieniem 
milowym w rozwoju farmacji. Od ponad 30 lat jest nieśmiertelnym składnikiem kosmetyków i jednym z najlepiej przeba-
danych surowców kosmetycznych, a jej skuteczność została potwierdzona przez wiele badań. Wszechstronne działanie 
witaminy C plasuje ją w profilu przeciwstarzeniowym ze względu na jej udział w produkcji kolagenu, właściwości antyoksy-
dacyjne, uszczelniające naczynka krwionośne i hamujące wytwarzanie melaniny. Dlatego warto włączyć ją do codziennej 
pielęgnacji niezależnie od kondycji skóry i wieku. Ale witamina C nie lubi działać w pojedynkę. Co więcej wyniki badań po-
kazały istotną skuteczność jej działania w przypadku stosowania w jednym preparacie kosmetycznym połączenia różnych 
form witaminy C oraz innych z innymi substancjami, które działają z nią synergistycznie.

Wsparcie leczenia chorób 
dermatologicznych
- łuszczyca
- atopia
- przewlekły stan zapalny
- stres
Działanie przeciwzapalne
Spowolnienie starzenia się 
Hamowanie fotostarzenia 
Ochrona przed światłem 
niebieskim

Zastosowanie kurkuminy w kosmetologii
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CFDermokosmetyczny 
„shot” młodości i odporności  
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krok po kroku

Atuty linii

 » natychmiastowy efekt „ glow” 
 » dermokosmetyczny „shot młodości i odporności”  
 » unikalne połączenie 3 form witaminy C o dużej 
biodostępności i bez potencjału drażniącego 

 » regeneracja skóry na poziomie komórkowym 
 » zawiera kurkuminę zamkniętą w liposomach 
i Luminescine 

 » uniwersalna dla każdego rodzaju skóry  
 » dla kobiet i dla mężczyzn  
 » może być łączona z innymi kuracjami

Wskazania
 

 » skóra każdego rodzaju bez względu na wiek i płeć 
 » dla skór zmęczonych pozbawionych blasku 
 » cera miejska i zestresowana  
 » skóra zniszczona słońcem  
 » skóra palacza 
 » kuracje z witaminą C uzupełniające inne kuracje 

C-Fusion Glow to kuracja z uderzeniową dawką witaminy C w trzech najbardziej efektywnych formach oraz aktywną kurkuminą  
co daje jej niezwykłą moc działania. Vecticell® C zawiera połączenie dwóch stabilnych postaci witaminy C - soli sodowej fos-
foranu askorbylu oraz palmitynianu askorbylu zamkniętych w liposomach dzięki czemu przenika w głębsze warstwy skóry  
i tam uwalniając się stopniowo działa przez wiele godzin. Trzecia postać to tetraizopalmitynian askorbylu - wyjątkowo stabilna  
lipidowa forma witaminy C, która szybko przenika w głąb skóry. Atutem terapii ARKANA jest połączenie witaminy C z kurkuminą 
- bardzo silnym polifenolem, która posiada niezwykłe zdolności protekcyjne – chroni przed  zewnętrznymi stresorami: promie-
niowaniem UV, światłem niebieskim i zanieczyszczeniami środowiska oraz wzmacnia odporność skóry. Daje to nowy wymiar  
pielęgnacji jako suplementacji skóry w niezbędną witaminę C i kurkuminę, podnoszenie jej odpornosci i witalności. Kurkumi-
na dodaje również cerze złocistego i promiennego blasku. Efekt rozświetlający wzmacnia Luminescine - fitokompleks z kwiatów  
dziewanny drobnokwiatowej posiadający unikalne zdolności przekształacania światła UV w światło widzialne.

VECTICELL® C
sól sodowa fosforanu askorbylu 
(MAP) i palmitynianu askorbylu 
jedne z najbardziej biodostępnych 
formuł witaminy C zamknięte  
w liposomach 
wyrównuje koloryt i przebarwienia 
skutecznie redukuje zmarszczki 
widocznie wygładza i nawilża 
skórę 
działa silnie antyoksydacyjnie 
wzmacnia skuteczność witaminy E 
chroni komórki przed 
uszkodzeniem DNA 
wzmacnia naczynia krwionośne 

LUMINESCINE
fitokompleks z kwiatów dziewanny 
drobnobnokwiatowej   
wykorzystuje zjawisko 
luminescencji – zamienia 
promieniowanie UV w światło widzialne  
nadaje skórze blasku i rozświetla ją  
chroni przed szkodliwym 
działaniem UV

EKSTRAKTY Z CZERWONEJ 
POMARAŃCZY I ŚLIWKI KAKADU

naturalne źródło witaminy C 
działają oczyszczająco i antyoksydacyjnie 
wzmacniają naczynia krwionośne

NIKKOL VC-IP 
tetraizopalmitynian askorbylu - jedna 
z najbardziej aktywnych i stabilnych 
form witaminy C 
bez potencjału drażniącego  
stymuluje produkcję kolagenu  
- ujędrnienia i uelastycznienia skórę 
wzmacnia i uelastycznia naczynia 
krwionośne 
chroni skórę przed procesami 
starzenia i fotostarzenia 
jest silnym antyoksydantem 
chroni skórę przed promieniami UV 
hamuje produkcje melaniny, przez co 
rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt

Substancje aktywne 

VECTICELL® CURCUMIN
silny polifenol kurkumina 
zamknięty w liposomowym nośniku  
jest silnym antyoksydantem 
poprawia koloryt – nadaje blask  
i rozświetla skórę 
działa przeciwzmarszczkowo 
wygładza skórę i redukuje 
widoczność porów 
chroni przed promieniowaniem UV 
oraz światłem niebieskim HEV 
ma właściwości antyoksydacyjne  
i anty-pollution

OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY
tłoczony na zimno
zawiera naturalny kwas trans-retinowy, 
witaminy E i C 
odbudowuje cement 
międzykomórkowy - wysoka 
koncentracja kwasu linolowego, kwasu 
linolenowego i kwasu oleinowego   
regeneruje, uelastycznia skórę   
działa odmładzająco i rozjaśniająco

NEUROSENSORYCZNA TERAPIA DLA SKÓR NADREAKTYWNYCH I NACZYNIOWYCH

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

K
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Woman Definition 
Blooming Foam 
Odmładzająca 
pianka do mycia z 
fitoestrogenami
Kod 67009 200 ml

Phytogen 2 mg/g, 
Feminage™ 1 mg/g

• delikatnie i skutecznie usuwa 
makijaż  

• na bazie ekocertyfikowanych 
substancji myjących

• przygotowanie skóry do 
zabiegu 

• również dla skór wrażliwych
• wydajna konsystencja – max 

2 pompki produktu na jeden 
zabieg 

K
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K
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Woman Definition 
Essence Water
Esencjonalna woda 
z fitoestrogenami
Kod 67011 500 ml

Phytogen 2 mg/g, 
Feminage™ 1 mg/g, 
witamina C 1 mg/g

• odświeżający i aromatyczny 
tonik rewitalizujący  

• przywraca komfort po dema-
kijażu 

• tonizacja skóry po oczysz-
czaniu 

• przygotowanie do aplikacji 
pozostałych produktów  

K
RO

K
 3

Post Treat  
Ointment
Specjalistyczna 
maść pozabiegowa 
S.O.S.
Kod 46078 15 ml

Antileukine 6®,  
alfa-bisabolol, 
masło Shea, oleje 
słonecznikowy 
canola i awokado

• specjalistyczna maść  
zabezpieczająca

• chroni wrażliwe miejsca przed 
działanie maski Oxygen 
Infusion Mask 

K
RO

K
 4 Oxygen Infusion 

Mask
Maska dotleniająca
Kod 63006 200 ml

nadtlenek wodoru, 
gliceryna, witaminy 
A+E

• działa jak peeling dotleniający
• usuwa oznaki zmęczenia, 

oczyszcza i detoksykuje
• rozjaśnia i poprawia koloryt

• zwiększa absorpcję substan-
cji aktywnych: witaminy C i 
kurkuminy 

KROK 1 Przeprowadzić demakijaż przy pomocy Woman Definition Blooming Foam.

KROK 2 Stonizować skórę przy pomocy Woman Definition Essence Water.

KROK 3 
Zabezpieczyć znamiona oraz wrażliwe miejsca (brwi, skrzydełka nosa, dolną powiekę, kąciki oczu, czerwień 
wargową, drobne uszkodzenia) aplikując Post Treat Ointment. Nałożyć na powieki kompresy z Bioactive Face 
Toner.

KROK 4 
Zaaplikować Oxygen Infusion Mask na twarz i szyję. Pozostawić maskę na skórze na ok. 10 minut. Po wskaza-
nym czasie usunąć maskę za pomocą szpatułki oraz zmyć wilgotnym kompresem.

KROK 5 Zaaplikować C-Fusion Glow Shot manualnie lub wprowadzić dowolną metodą aparaturową.

KROK 6 Wmasować porcję C-Fusion Glow Booster. 

Zabieg – „shot” z witaminą C i kurkuminą z efektem GLOW 
Schemat zabiegu:

KROK 1 W przypadku mężczyzn rekomendowane oczyszczenie Neuro Cannabis Foam i tonizacja Neuro Cannabis Solution. 

KROK 5 Można wprowadzić serum wykonując mezoterapię mikroigłową.

KROK 7 Opcjonalnie nałożyć algową maskę modelującą z witaminą C - Rejuvenating Algae Mask. Możliwa też jest 
zamiana na maskę w płacie – rekomendowana Snow Fungus Mask.

Modyfikacje zabiegowe 
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krok po kroku

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE DZIAŁANIE ZASTOSOWANIE

K
RO

K
 5

C- Fusion Glow 
Shot 
Rozświetlające 
serum z witaminą 
C i kurkuminą
Kod 68001  
5 x 2.5 ml

Vecticell® C 200 mg/g, 
Vecticell® Curcumin 
30 mg/g, Nikkol 
VC-IP 1 mg/g,  
Luminescine 30 
mg/g, olej z dzikiej 
róży, ekstrakt  
z czerwonej poma-
rańczy i śliwki kakadu 

• uderzeniowa dawka witaminy C 
w trzech formach 

• silne działanie antyoksydacyj-
ne kurkuminy 

• intensywne działanie przez 
wiele godzin po zakończeniu 
zabiegu

• efekt rozświetlenia i promien-
nej skóry 

• aksamitna bardzo wydajna 
konsystencja 

• dostarcza skórze potężną 
dawkę witaminy C i kurkumi-
ny 

• aplikacja manualna lub zuży-
ciem aparatury lub techniki 
mikronakłuwania 

• rekomendowana aplika-
cja wraz z C-Fusion Glow 
Booster 

• kompatybilna z innymi  
zabiegami profesjonalnymi 

K
RO

K
 6

C-Fusion Glow 
Booster 
Rozświetlająca 
krem-esencja 
z witaminą C i 
kurkuminą
Kod 68003 100 ml

Vecticell® C 50 mg/g, 
Vecticell® Curcumin 
10 mg/g, Nikkol VC-IP 
1 mg/g, Luminescine 
30 mg/g, olej z dzikiej 
róży, ekstrakt z czer-
wonej pomarańczy  
i śliwki kakadu

• silnie skoncentrowany booster  
z efektem GLOW

• witaminowa ,,infuzja’’ ude-
rzeniowej dawki witaminy C z 
kurkuminą 

• błyskawicznie dodaje skórze 
blasku i poprawia jej koloryt 

• wzmacnia działanie C-Fusion 
Glow Shot

• daje świetliste wykończenie 
zabiegu 

• stanowi doskonała bazę pod 
makijaż 

• opcjonalne użycie na za-
kończenie innych zabiegów 
ARKANA 

K
RO

K
 7

Rejuvenating 
Algae Mask 
Algowa maska 
regenerująca
Kod 37059 200 g

witamina C

• profesjonalna maska mode-
lująca

• zawiera witaminę C
• daje efekt chłodzący i wyci-

szający

• tworzy okluzję zwiększają-
cą wchłanianie substancji 
aktywnych

• idealna jako relaksujący 
element na zakończenie 
zabiegu

NEUROSENSORYCZNA TERAPIA DLA SKÓR NADREAKTYWNYCH I NACZYNIOWYCH

KROK 1 Oczyścić skórę Acid Cleansing Gel.

KROK 2 Odtłuścić skórę przy pomocy Degreasing Lotion.

KROK 3 
Zabezpieczyć znamiona oraz wrażliwe miejsca (brwi, skrzydełka nosa, dolną powiekę, kąciki oczu, czerwień 
wargową, drobne uszkodzenia) aplikując Post Treat Ointment. Nałożyć na powieki kompresy z Bioactive Face 
Toner. 

KROK 4 
Zaaplikować Amber & Glycolic Exfoliator przy pomocy pędzla. Na 5-10 minut. Czas aplikacji jest uzależniony 
od osobniczej reakcji skóry oraz odczuć Klienta.

KROK 5 Zneutralizować eksfoliator przy pomocy Acid Neutraliser nakładanego za pomocą pędzla. Zmyć dokładnie 
zimną wodą. 

KROK 6 Stonizować skórę przy pomocy Woman Definition Essence Water.

KROK 7 Zaaplikować ampułkę C-Fusion Glow Shot. Można wprowadzić serum wykonując mezoterapię mikroigłową.

KROK 8 Wmasować porcję C-Fusion Glow Booster. 

Zabieg eksfoliacji bursztynowo – glikolowej z witaminą C i kurkuminą  
Schemat zabiegu:

Zabieg eksfoliacji bursztynowo-glikolowej z witaminą C i kurkuminą 

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

K
RO

K
 1 Acid Cleansing Gel 

Żel oczyszczający z 
kwasami
Kod 46069 200 ml

kwas glikolowy, kwas 
mlekowy, ekstrakt
z zielonej herbaty  

i sok z aloesu

• głęboko oczyszcza
• wstępnie usuwa martwe 

komórki
• obniża pH

• oczyszczenie skóry przed 
profesjonalnym zabie-
giem eksfoliującym

K
RO

K
 2 Degreasing Lotion

Płyn odtłuszczający
Kod 46071 200 ml

alkohol, aceton

• przygotowuje skórę do 
peelingów chemicznych

• usuwa nadmiar sebum oraz 
martwy naskórek

• zwiększa penetrację 
kwasów

• odtłuszczenie skóry 
przed aplikacją eksfo-
liatora    

K
RO

K
 3

Post Treat  
Ointment
Specjalistyczna maść 
pozabiegowa S.O.S.
Kod 46078 15 ml

Antileukine 6®,  
alfa-bisabolol, masło 

Shea, oleje słoneczniko-
wy canola i awokado

• specjalistyczna maść  
zabezpieczająca

• chroni wrażliwe miejsca 
przed działaniem eks-
foliatora 

K
RO

K
 4

Amber & Glycolic 
Exfoliator
Eksfoliator z kwasem 
bursztynowym i gliko-
lowym
Kod 46137 30 ml

kwas bursztynowy 
50 mg/g, kwas glikolowy 

500 mg/g, promotor 
przenikania 

• silny biostymulator o dzia-
łaniu redermalizującym 

• stymuluje odnowę 
skóry 

• usuwa martwe ko-
mórki 

• zwiększa efektywność 
witaminy C  

K
RO

K
 5 Acid Neutraliser

Neutralizator
Kod 46082 200 ml

arginina 10 mg/g, wodo-
rowęglan sodu

10 mg/g, pantenol 
10 mg/g

• łagodny żelowy neutrali-
zator na bazie L-argininy i 
pantenolu

• komfortowa aplikacja przy 
pomocy pędzla

• neutralizacja eksfolia-
tora 

• złagodzenie podraż-
nienia

SKÓRA PRZED ZABIEGIEM SKÓRA PO 1 ZABIEGU

Efekty zabiegu

Częstotliwość zabiegu

Ilość zabiegów w serii 5-10 

Częstotliwość co 10-14 dni 
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CFProcedura zabiegowa 
krok po kroku 
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WCF Pielęgnacja domowa  

dla Twojego Klienta 

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

K
RO

K
 6

Woman  
Definition  
Essence Water
Esencjonalna woda z 
fitoestrogenami
Kod 67011 500 ml

Phytogen 2 mg/g, Femi-
nage™ 1 mg/g, witamina 

C 1 mg/g

• odświeżający i aromatycz-
ny tonik rewitalizujący  

• przywraca komfort po 
demakijażu  

• przywraca komfort po 
eksfoliatorze 

• przygotowanie do 
aplikacji serum

K
RO

K
 7

C-Fusion Glow Shot 
Rozświetlające serum 
z witaminą C i kur-
kuminą 
Kod 68001 
5 x 2.5 ml

Vecticell® C 200 mg/g, 
Vecticell® Curcumin 

30 mg/g, Nikkol VC-IP
 1 mg/g, Luminescyne 
30 mg/g, olej z dzikiej 

róży, ekstrakt z czerwonej 
pomarańczy  

i śliwki kakadu 

• uderzeniowa dawka wita-
miny C w trzech formach 

• silne działanie antyoksyda-
cyjne kurkuminy 

• intensywne działanie przez 
wiele godzin po zakończe-
niu zabiegu

• efekt rozświetlenia i pro-
miennej skóry  

• aksamitna bardzo wydajna 
konsystencja

• dostarcza skórze potęż-
ną dawkę witaminy C i 
kurkuminy 

• aplikacja manualna lub 
zużyciem aparatury lub 
techniki mikronakłu-
wania 

• rekomendowana apli-
kacja wraz z C-Fusion 
Glow Booster

• kompatybilna z innymi 
zabiegami profesjonal-
nymi 

K
RO

K
 8

C-Fusion Glow 
Booster 
Rozświetlająca krem-
-esencja z witaminą C 
i kurkuminą 
Kod 68003 100 ml  

Vecticell® C 50 mg/g, 
Vecticell® Curcumin 10 

mg/g, Nikkol VC-IP 
1 mg/g, Luminescine 

30 mg/g, olej z dzikiej 
róży, ekstrakt z czer-
wonej pomarańczy

i śliwki kakadu  

• silnie skoncentrowany    
booster z efektem GLOW 

• witaminowa ,,infuzja’’ ude-
rzeniowej dawki witaminy C 
z kurkuminą 

• błyskawicznie dodaje 
skórze blasku i poprawia jej 
koloryt 

• wzmacnia działanie 
C-Fusion Glow Shot 

• daje świetliste wykoń-
czenie zabiegu 

• stanowi doskonała 
bazę pod makijaż 

• opcjonalne użycie na 
za kończenie innych 
zabiegów ARKANA 

C-Fusion Glow Illuminator    
Krem-iluminator z witaminą C i kurkuminą 

Atuty produktu 
 » rozświetlający krem z uderzeniową dawką witaminy C i kurkuminy  
 » zapewnia natychmiastowy efekt GLOW i ,,muśniętej złotem skóry’’
 » błyskawicznie nadaje wypoczęty i promienny wygląd

Wyjątkowe składniki aktywne
Vecticell® C 50 mg/g, Vecticell® Curcumin 10 mg/g, Nikkol VC-IP 
1 mg/g, Luminescine 30 mg/g, olej z dzikiej róży, ekstrakt z czerwonej 
pomarańczy i śliwki kakadu
Jak działa? 

 » dostarcza skórze wysoką dawkę witaminy C na wiele godzin 
 » chroni skórę przed zewnętrznymi stresorami (UV, blue light, smog) 
 » daje świetliste wykończenie i efekt zdrowej promiennej skóry 
 » niweluje skutki photoagingu
 » stanowi doskonałą bazę pod makijaż

Komu rekomendować?
 » osobom prowadzącym stresujący tryb życia, mieszkającymw mie-

ście, pracującym wiele godzin przed komputerem oraz palaczom
 » cerom zniszczonym nadmierną ekspozycją na słońcu 
 » Klientom po intensywnych zabiegach szczególnie po peelingach

Kod 68002 50 ml

Efekty zabiegu*

SKÓRA PRZED ZABIEGIEM SKÓRA PO 1 ZABIEGU

* Zabieg jest intensywny ale również bezpieczny dla skór wrażliwych i naczyniowych.

Doradź Klientowi - jak zwiększyć dawkę 
witaminy C
W pielęgnacji domowej można zwiększyć dawkę witaminy C, 
rekomendując Klientowi  dodatkowe włączenie do pielęgnacji 
również UniTone Forte-C Elixir.

Produkty należy wówczas stosować łącznie w pielęgnacji rano
i wieczorem.

Częstotliwość zabiegu

Ilość zabiegów w serii 4 - 8 

Częstotliwość co 14 - 30 dni  
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Amber & Glycolic Exfoliator   
Peeling z kwasem bursztynowym i glikolowym 
pH 2,5 
FOTOTYP  I-V
SKŁAD kwas bursztynowy 50 mg/g, kwas glikolowy  
500 mg/g, promotor przenikania

KWAS BURSZTYNOWY
posiada właściwości redermalizujące
jest silnym biostymulatorem 
działa antyoksydacyjnie 
wpływa na metabolizm i poziom energii 
komórek 
intensywnie regeneruje

KWAS GLIKOLOWY
stymuluje syntezę kolagenu, elastyny  
i glikozaminoglikanów (HA)
działa silnie odmładzająco
rozjaśnia przebarwienia
spłyca blizny i rozstępy

Składniki aktywne 

NEUROSENSORYCZNA TERAPIA DLA SKÓR NADREAKTYWNYCH I NACZYNIOWYCH

KROK 1 Oczyścić skórę Acid Cleansing Gel.

KROK 2 Odtłuścić skórę gazikiem/wacikiem nasączonym Degreasing Lotion.

KROK 3 
Zabezpieczyć znamiona oraz wrażliwe miejsca (brwi, skrzydełka nosa, dolną powiekę, kąciki oczu, czerwień 
wargową, drobne uszkodzenia) aplikując Post Treat Ointment.

KROK 4 Nałożyć na powieki kompresy Bioactive Face Toner.

KROK 5 

Zaaplikować równomiernie warstwę peelingu przy pomocy pędzla. Średni czas aplikacji wynosi 5-10 minut i 
jest uzależniony od osobniczej reakcji skóry oraz odczuć   Klienta. Przez cały czas należy obserwować skórę 
oraz pytać Klienta o wrażenia. W przypadku skóry wrażliwej rekomendowana jest krótsza aplikacja (2-3 min) 
oraz stopniowe wydłużanie podczas każdej następnej sesji o 1-2 minuty.

KROK 6 Odmierzyć 5 ml Acid Neutraliser do kieliszka zabiegowego i nakładać bagietkami lub pędzlem na obszar zabie-
gowy. Pozostawić neutralizator na skórze na około 1-2 minuty, po czym usnąć go wacikami i zimną wodą.

KROK 7 W zależności od pożądanego końcowego efektu zabiegu zaaplikować serum i maskę ARKANA dobrane do 
potrzeb skóry.

Procedura zabiegowa krok po kroku
Zabieg eksfoliacji bursztynowo- glikolowej
Schemat zabiegu:

Nowości polecane do pielęgnacji po zabiegu – zarekomenduj Klientowi!

Częstotliwość zabiegu

Ilość zabiegów w serii 4 - 8 

Częstotliwość co 14 dni  

Ilość zużytego produktu na 1 zabieg 3 ml  

Extreme Regenerator     
Specjalistyczny krem dla skóry wymagającej ekstremalnej regeneracji  

A
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YAC NOWOŚĆ 

Amber & Glycolic Peel 

Atuty peelingu

 » intensywny peeling biostymulujący 
 » synergia działania kwasu bursztynowego  
i glikolowego w żelowej matrycy

 » działanie redermalizujące, odmładzające  
i energetyzujące

Wskazania do zabiegu
 

 » skóra sucha, szara z zaburzeniami hydro-
lipidowymi

 » cera pozbawiona witalności, szara i niedotleniona
 » cera dojrzała ze zmarszczkami, pozbawiona 
elastyczności i jędrności

 » skóra palacza   

A
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Amber & Glycolic Peel 

Amber & Glycolic Exfoliator dołącza do  gamy peelingów w linii Acid Therapy. Wykorzystuje działanie biostymulujące 
kwasu bursztynowego i glikolowego. Idealnie sprawdzi się jako peeling o profilu odmładzającym, a jego uniwersalność  
pozwala na zastosowanie wybranego  serum i maski w celu wzbogacenia zabiegu. Szczególnie polecany w połączeniu z 
linią C-Fusion Glow. 

Atuty produktu 
 » multiskładnikowy silnie skoncentrowany 

krem 
 » dedykowany do specjalnej pielęgnacji 

skór bardzo suchych, podrażnionych, 
łuszczących się

 » kumulacja składników o działaniu łago-
dzącym, przyspieszającym regenerację     
i odbudowującym barierę hydro-lipidową

Komu rekomendować?
 » po profesjonalnych peelingach chemicz-

nych w połączeniu z Post Treat Gel 
 » dla skór bardzo suchych oraz wymagają-

cej intensywnej regeneracji
 » w czasie okresowego przesuszenia, rów-

nież nasilenia atopii
 » jako barierowy krem ochronny  

w okresie jesienno- zimowym
 » dla osób uprawiających sporty zimowe

Post Treat Set – poleć Klientowi zestaw!
Specjalistyczny zestaw do pielęgnacji po intensywnym zabiegu
S.O.S dla każdego rodzaju skóry podatnej na podrażnienia i alergie. Idealny 
jako pierwsza pomoc po ukąszeniu komarów czy oparzeniu słonecznym. 
Polecany  jako zestaw testowy i wakacyjny zarówno dla kobiet i mężczyzn. 
Zestaw zawiera 3 niezbędne produkty do pielęgnacji pozabiegowej:
Step 1 – Post Treat Gel na pierwsze dni w celu złagodzenia podrażnienia
Step 2 – Extreme Regenerator w następnych dniach w celu zniwelowania  
suchości skóry i łuszczenia 
Step 3 – Sun Protect Cream SPF 50+ codzienna ochrona przed UV i 
zapobieganie powstawaniu przebarwień
Produkty w zestawie w pojemności: 
1 krok - 15 ml, 2 krok - 10 ml, 3 krok - 10 ml

Kod 46138 

Kod 46139 50 ml
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NOWOŚĆ 
Zabieg mesobotox-like 

Atuty maski

 » absolutna innowacja w maskach w płacie 
-pierwsza na świecie maska z hybrydowej      
nano-biocelulozy wytwarzanej metodą CRISPR – 
nagrodzonej nagrodą Nobla w 2020 r.  
w dziedzinie chemii

 » nasączona wysoce skoncentrowaną esencją  
z innowacyjnym odmładzającym neuro-peptydem 
HAPA-5

 » efekt mesobotox-like - spektakularny efekt 
wygładzenia, wypełnienia zmarszczek, nawilżenia 
i ujędrnienia

Wskazania do zabiegu
 

 » zmarszczki i bruzdy
 » utrata elastyczności skóry
 » alternatywa dla estetycznego zabiegu 
mezobotoksu

PEPTYD HAPA-5 
neuro-pentapeptyd 
biomimetyczny 
zainspirowany peptydem 
występującym w ośmiornicy 
Hapalochlaena maculosa („poison 
peptide”) 
dzięki specyficznej budowie 
posiada zdolność do 
penetrowania przez błonę 
komórkową 
szybko dociera do komórek skóry 
działa wygładzająco i poprawia 
elastyczność skóry  
zmniejsza widoczność 
zmarszczek  
wykazuje działanie 
antyoksydacyjne  
stymuluje produkcję kolagenu  
i elastyny

KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY 
zawiera kwas hialuronowy + 
erytrytol + izomerat sacharydowy 
+ sodium PCA (sól sodowa kwasu 
piroglutaminowego) 
reguluje poziom wody w naskórku 
odbudowuje NMF

EKSTRAKT Z OTRĘBÓW 
RYŻOWYCH 

źródło naturalnych ceramidów   
poprawia barierę ochronną skóry  
działa nawilżająco 
zapobiega utracie wody z 
naskórka 

EKSTRAKT Z KALUSA HERBATY 
CHIŃSKIEJ   

kalus to tkanka roślinna 
powstająca w miejscu zranienia 
rośliny, bogata w czynniki 
wzrostu, składniki regenerujące 
(analogicznie jak osocze ludzkie)  
stymuluje syntezę kolagenu  
działa antyoksydacyjne  
zapobiega fotostarzeniu 
wywołanemu przez UVA

Substancje aktywne 

Innowacyjny zabieg z efektem mezobotoksu powstał z inspiracji medycyną estetyczną. Wykorzystuje działanie neuropeptydów 
„poison peptides”: HAPA-5 zawartym w Neuro Peptide Mask oraz XEP™-018 w Bo2Look Serum. Pozostałe składniki serum, 
którymi jest nasączona maska to koktajl kwasu hialuronowego, erytrytolu, izomeratu sacharydowego, sodium PCA, ekstraktów 
z kalusa herbaty chińskiej i z otrębów ryżowych oraz niacynamidu, które zapewniają efekt nawilżający i regenerujący. Dzięki 
innowacyjnej metodzie CRISPR można wytworzyć zupełnie nowy materiał - hybrydową nano-biocelulozę. Metoda ta wykorzy-
stywana w medycynie polega na rekombinacji genetycznej - wycięciu jednego fragmentu DNA i zastąpienieniu go innym, dzięki 
czemu można tą metodą leczyć i odkrywać nowe leki. Uwieńczeniem sukcesu naukowców, którzy ją opracowali było przyznanie 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2020 r.  Metoda CRISPR umożliwiła modyfikację genomu bakterii produkującej biocelu-
lozę, a to z kolei zaowocowało powstaniem hybrydowej nano-bocelulozy łączącej w sobie cechy biocelulozy i białek pajęczych. 
Dzięki temu powstała innowacyjna struktura maski, tworząca specjalną elastyczną membranę 3D zbudowaną z bardzo cienkich 
włókien (20 nm) czyli 3000 x mniejszych niż średnica ludzkiego włosa. Sprawia to, że maska posiada unikalne zdolności pochła-
niania substancji aktywnych i potem ich infuzję w głąb skóry. 
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Zabieg mesobotox-like  
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NEUROSENSORYCZNA TERAPIA DLA SKÓR NADREAKTYWNYCH I NACZYNIOWYCHKROK 1 Wykonaj demakijaż za pomocą Woman Defintion Blooming Foam.

KROK 2 Stonizuj skórę Woman Definition Essence Water.

KROK 3 
Zabezpiecz znamiona oraz wrażliwe miejsca (brwi, skrzydełka nosa, dolną powiekę, kąciki oczu, czerwień  
wargową, drobne uszkodzenia) aplikując Post Treat Ointment. Nałóż na powieki kompresy z Bioactive Face Toner. 

KROK 4 
Zaaplikuj Oxygen Infusion Mask na twarz i szyję. Pozostaw maskę na skórze na ok. 10 minut. Po wskazanym 
czasie usuń pozostałość produktu za pomocą szpatułki, a następnie wilgotnego kompresu.

KROK 5 Wprowadź Bo2Look Serum w skórę twarzy i szyi manualnie. Możesz także wykonać mezoterapię mikroigłową. 

KROK 6 Nałóż Neuro Petide Mask i pozostaw na skórze na 20 – 30 minut. Po wskazanym czasie usuń maskę.

KROK 7 Na zakończenie zabiegu zaaplikuj Biomimetic Lift Up Cream.

Schemat zabiegu neuroodmładzającego z efektem mezobotoksu

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

K
RO

K
 1

Woman  
Definition Blo-
oming Foam 
Odmładzająca 
pianka do mycia  
z fitoestrogenami
kod 67009 200 ml

Phytogen 2 mg/g, 
Feminage™ 1 mg/g

• delikatnie i skutecznie usuwa 
makijaż 

• na bazie eko certyfikowanych 
substancji myjących

• przygotowanie skóry do 
zabiegu 

• również dla skór wrażliwych
• wydajna konsystencja – max 

2 pompki produktu na jeden 
zabieg 

K
RO

K
 2

Woman  
Definition  
Essence Water
Esencjonalna 
woda z fitoestro-
genami 
Kod 67011 500 ml

Phytogen 2 mg/g, 
Feminage™ 1 mg/g, 
witamina C 1 mg/g

• odświeżający i aromatyczny 
tonik rewitalizujący 

• przywraca komfort po  
demakijażu 

• tonizacja skóry po  
oczyszczaniu 

• przygotowanie do aplikacji 
pozostałych produktów  

K
RO

K
 3

Post Treat  
Ointment
Specjalistyczna 
maść pozabiego-
wa S.O.S
Kod 46078 15 ml

Antileukine 6®,  
alfa-bisabolol, 
masło Shea, oleje 
słonecznikowy 
canola i awokado

• specjalistyczna maść  
zabezpieczająca

• chroni wrażliwe miejsca przed 
działaniem maski Oxygen 
Infusion Mask 

K
RO

K
 4 Oxygen Infusion 

Mask
Maska dotleniająca
Kod 63006 200 ml

nadtlenek wodoru, 
gliceryna, witaminy 
A+E

• działa jak peeling dotleniający
• usuwa oznaki zmęczenia
• oczyszcza i detoksykuje
• rozjaśnia i poprawia koloryt

• zwiększa absorpcję substancji 
aktywnych: witaminy C  
i kurukuminy 

K
RO

K
 5 Bo2Look Serum

Serum relaksują-
ce zmarszczki
Kod 65007 25 ml

XEP™- 018 50 mg/g, 
kwas hialuronowy

• serum z efektem  
botoksopodobnym 

• maksymalne stężenie neu-
ropeptydu XEP™- 018 

• opóźnia powstawania zmarsz-
czek mimicznych („lwia 
zmarszczka“, zmarszczki 
poprzeczne na czole, „kurze 
łapki“, „barcode”)

• wygładza zmarszczki 
mimiczne oraz łagodzi rysy 
twarzy 

• polecany do zabiegów bo-
tox-like i mesobotox-like

• jako wzmocnienie i prze-
dłużenie efektów zabiegów 
estetycznych

• rekomendowana aplikacja 
manualna lub przy pomocy: 
mezoterapii mikroigłowej i 
bezigłowej, sonoforezy
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Zabieg mesobotox-like 

PRODUKT SKŁADNIKI 
AKTYWNE OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

K
RO

K
 6

Neuro Peptide 
Mask
Neuropeptydowa 
maska z efektem 
mezobotoksu
Kod 65016 25 ml

peptyd HAPA-5, 
ekstrakt z otrębów 
ryżowych, ekstrakt z 
kalusa herbaty chiń-
skiej, niacynamid,
sodium PCA, kwas 
hialuronowy

• unikalna maska z hybrydowej 
nano-biocelulozy 

• nasączona wysoce skoncentro-
waną esencją z innowacyjnym 
odmładzającym neuro-peptydem 
HAPA-5

• efekt mezobotoksu 
• jest biozgodna ze skórą, tworzy 

idealnie przylegającą „drugą skórę” 

• idealna podczas zabiegów 
estetycznych i aparaturowych 

• do każdego typu skóry, również 
wrażliwej

• działa chłodząco i wyciszająco
• wspomaga regenerację po 

intensywnych zabiegach: me-
zoterapii mikroigłowej, igłowej 
mikrodermabrazji, peelingach 
chemicznych, oczyszczaniu 
wodorowym, infuzji tlenowej, 
RF, RF frakcyjnym, zabiegach 
laserowych i IPL, PRP

K
RO

K
 7

Biomimetic Lift 
Up Cream
Biomimetyczny 
krem liftingujący
Kod 65002 100 ml

Progeline™ 10 mg/g, 
masło shea, witamina 
E i C

• krem z efektem liftingującym 
• ujędrnia i poprawia sprężystość 

skóry
• opóźnia starzenie się skóry 

• aplikacja na zakończenie 
profesjonalnych zabiegów 
odmładzających 

• idealny pod makijaż 

Efekty zabiegu

SKÓRA PRZED ZABIEGIEM SKÓRA PO 1 ZABIEGU

Częstotliwość zabiegu

Ilość zabiegów w serii 4 - 6 

Częstotliwość co 14 - 30 dni  

www.arkana.pl
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