


Purlés odzwierciedla szerokie spektrum 
otaczającego nas naturalnego bogactwa.
Ukazuje jego różnorodność poprzez 
kalejdoskop składników – darów natury, 
skarbów przyrody o fundamentalnym 
znaczeniu dla pielęgnacji. Ceremonie 
Profesjonalnej Przyszłości to źródło 
delikatnej, a zarazem niezwykle skutecznej 
pielęgnacji skóry zapoczątkowanej 
w salonie bądź Spa. Jej naturalną 
kontynuacją – uzupełnieniem jest 
oferta detaliczna Purlés. Kosmetyki 
przeznaczone do użytku domowego  
dla wszystkich osób, które dążą  

do osiągnięcia kompletnych rozwiązań 
pielęgnacyjnych. Laboratoryjna precyzja 
i zaawansowana technologia, połączone 
z magią uwodzących zmysły aromatów 
to kwintesencja Purlés, gwarantująca 
spektakularne efekty dla urody.  
Codzienna pielęgnacja z produktami 
Purlés to ceremonia przybliżająca  
do osiągnięcia doskonałości.  
Odkryj tajemnice bogactw Purlés.  
Zapytaj kosmetologa o właściwy  
dla Ciebie sposób pielęgnacji, 
dopasowany do indywidualnych  
potrzeb Twojej skóry. 

Purlés 
Tajemniczy ogród  
bez tajemnic

Kosmetyki Purlés

powstają we francuskim 

laboratorium, spełniającym 

najwyższe standardy produkcji. 

Za ich opracowanie odpowiadają 

światowej klasy naukowcy,  

z wieloletnim doświadczeniem,  

które jest gwarantem  

bezpieczeństwa i jakości.



Sushi Ceremony to gama precyzyjnie 
wyselekcjonowanych kosmetyków, 
dopasowanych do wielokierunkowych 
potrzeb skóry dojrzałej wynikających  
ze zmian związanych z upływem czasu. 
Sushi Ceremony odwołuje się  
do wielowiekowych tradycji 
pielęgnacyjnych Dalekiego Wschodu. 
Istotną rolę odgrywa pozyskiwany  
z zarodków ryżu – oryzanol, o wysokiej 

skuteczności antyoksydacyjnej, 
który redukuje zmarszczki i poprawia 
mikrokrążenie. Dodatkowo Kompleks 
Roślin Alpejskich skutecznie niweluje 
zmiany pigmentacyjne poprzez regulację 
procesu melanogenezy. Skóra zostaje 
oczyszczona z toksyn, nabiera blasku  
i witalności. Kwas hialuronowy i witamina 
E zapewniają poprawę elastyczności  
i jędrności skóry. 

Sushi
Ceremony Drobnoziarnisty peeling przeznaczony 

dla skóry delikatnej oraz dojrzałej. 
Polecany również do cery ze zmianami 
pigmentacyjnymi. Bazę kosmetyku 
stanowią wyłącznie naturalne składniki. 
Szczególną rolę odgrywają oryzanol, 
puder ryżowy i witamina E. Peeling 
usuwa martwe komórki naskórka, 
dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy, 
atrakcyjny wygląd pełen promiennego 
blasku. Efekt to cudownie miękka, 
wygładzona skóra o wyrównanym 
kolorycie. 

50 ml

101
Rice 
Exfoliator
Peeling Kremowy  
z Ryżem



Produkt zapewnia szybkie i spektakularne 
rezultaty, w nierównej walce z czasem 
o zachowanie młodego wyglądu. 
Przeznaczony dla każdego typu cery, 
zwłaszcza dotkniętej problemami 
pigmentacyjnymi oraz dojrzałej 
o nierównomiernym kolorycie. 
Zaawansowany technologicznie kompleks 
rozjaśniający zapewnia skuteczną kurację 
w walce z przebarwieniami poprzez 
regulację procesu melanogenezy. Kwas 
hialuronowy wpływa na spowolnienie 
procesów starzenia skóry, likwidację 
płytkich zmarszczek oraz wzrost 
poziomu nawilżenia. Witamina E 
odbudowuje barierę lipidową naskórka. 
Lekka konsystencja zapewnia szybkie 
wchłanianie serum.

30 ml

102
Rice Elixir
Ryżowy Eliksir

Kremowa maska o działaniu 
wspomagającym walkę z upływem czasu  
i przebarwieniami. Kluczowym składnikiem 
produktu jest oryzanol, który rozjaśnia 
zmiany pigmentacyjne oraz pobudza 
mikrokrążenie, przyczyniając się  
do redukcji zmarszczek. W połączeniu 
z witaminą E niezwykle skutecznie 
hamuje działanie wolnych rodników 
odpowiedzialnych za przedwczesne 
starzenie się skóry. Preparat rozświetla, 
odżywia i nadaje blasku za sprawą 
Kompleksu Roślin Alpejskich oraz 
masła Shea. Maska zapewnia poczucie 
długotrwałej, jedwabistej gładkości.

50 ml

103
Rice Cream 
Mask 
Kremowa Maska  
Ryżowa



Produkt przeznaczony do pielęgnacji 
skóry dojrzałej z tendencją  
do odwodnienia. Formuła produktu  
to kompilacja składników roślinnych  
o szerokim spektrum działania. Kluczową 
pozycję zajmuje oryzanol o wysokiej 
skuteczności antyoksydacyjnej, 
który redukuje zmarszczki i poprawia 
mikrokrążenie. Olej jojoba oraz witamina 
E, wspomagają regenerację skóry,  
a także zabezpieczają przed utratą 
jędrności. Kompleks Roślin Alpejskich 
zapewnia dwukierunkowe działanie: 
skuteczną walkę z już istniejącymi 
przebarwieniami oraz efektywną ochronę 
przed powstaniem nowych zmian  
o charakterze pigmentacyjnym.  
Produkt rozświetla, rewitalizuje, zmniejsza 
pory i delikatnie matuje.

50 ml

104
Advanced  
Rice Cream
Krem Ryżowy Delikatny, nawilżający produkt  

do pielęgnacji ciała o intensywnym 
działaniu anti-aging. Starannie 
wyselekcjonowane składniki, m.in. 
Kompleks Roślin Alpejskich,  
a także oryzanol łagodzą podrażnienia, 
odżywiają oraz wygładzają skórę, czyniąc 
ją bardziej sprężystą. Zapewniają ochronę 
przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, zwłaszcza słońca. 
Lekka konsystencja zapewnia szybkie 
wchłanianie preparatu. Po zastosowaniu 
balsamu skóra jest wyjątkowo odżywiona, 
ujędrniona oraz otoczona subtelnym 
aromatem.

160 ml

105
Rice Balm
Balsam Ryżowy



Gold & Pearls Ceremony  
to ekskluzywna linia kosmetyków, 
inspirowana odwiecznymi dążeniami 
do osiągnięcia luksusu, którego 
wyrazem są pierwiastki bogactwa 
przeniesione na grunt codziennej 
pielęgnacji. Purlés prezentuje 
niezwykle wyszukane formuły 
preparatów oparte na złocie, 
perłach, szampanie i kawiorze. 
Złoto uelastycznia skórę oraz 
pobudza proces produkcji kolagenu, 
poprawiając jej kondycję. Perły przez 
starożytnych zwane „łzami aniołów”, 

cenione ze względu na właściwości 
rozświetlające, przyczyniają się także 
do redukcji zmarszczek, ujędrniając 
skórę. Ekstrakt z szampana oraz 
kawior wygładzają i nawilżają 
naskórek, pobudzają naturalną 
ochronę przed fotostarzeniem.  
Linia Gold & Pearls zapewnia nie  
tylko skuteczną terapię pielęgnacyjną,  
ale również poczucie rytualnego 
luksusu jakiego w starożytności 
doświadczała Klepoatra, a który  
po dziś dzień pozostawał dostępny 
dla bardzo nielicznych. 

Gold & Pearls  
Ceremony Peeling przeznaczony dla skóry dojrzałej. 

Wzbogacony ekstraktem z szampana, 
drobinkami pereł oraz korundem (minerał 
podobny do diamentu), delikatnie złuszcza 
i rozświetla. Usuwa martwe komórki 
naskórka. Ujędrnia i nadaje jedwabistej 
gładkości, odsłaniając świeżą i promienną 
cerę. Obecność witamin C i B wspomaga  
walkę z wolnymi rodnikami, 
odpowiedzialnymi za przedwczesne 
starzenie skóry. Po zastosowaniu peelingu 
cera staje się gładka i wyjątkowo 
rozświetlona.

50 ml

106 
Precious  
Exfoliator
Peeling Żelowy Bogini



Skuteczna kuracja odmładzająco – 
regenerująca, zapewnia spektakularne 
efekty w krótkim czasie. Drogocenny 
olejek arganowy, witamina E oraz 
ekstrakt z kawioru, odżywiają skórę, 
wzmacniając jej barierę ochronną. Lśniące 
drobinki dodają cerze blasku. Aksamitna 
konsystencja preparatu umożliwia 
błyskawiczne i głębokie przenikanie 
zawartych w nim składników aktywnych. 
Już po kilku dniach stosowania następuje 
opóźnienie procesów starzenia skóry.

30 ml

107
Goddess’ Elixir
Eliksir Bogini

Ekskluzywny krem o delikatnej 
konsystencji, wyrafinowanym zapachu, 
przeznaczony dla skóry dojrzałej. 
Zapewnia spektakularne efekty w dążeniu 
do zachowania młodego wyglądu. 
Kompilacja 23–karatowego złota, 
ekstraktu z kawioru, kwasu hialuronowego 
i masy perłowej, skutecznie regeneruje 
oraz poprawia kondycję skóry.  
Preparat ujędrnia i wygładza, dodając 
cerze młodzieńczego blasku.  
Zmniejsza zmarszczki, uelastycznia  
i rozświetla skórę. 

50 ml

108 
Goddess’  
Cream
Krem Bogini



Preparat o działaniu odżywczym, 
przeznaczony do twarzy i ciała. Zawartość 
oleju jojoba, oleju z moreli oraz słodkich 
migdałów zapewnia olśniewający efekt 
gładkiej, promiennej skóry. Ekstrakt  
z kawioru, bogatego w witaminy,  
mikroelementy i aminokwasy opóźnia 
procesy starzenia. Natychmiast po 
zastosowaniu olejku widoczne są 
zachwycające rezultaty: skóra staje 
się odżywiona, wygładzona i otoczona 
wyjątkowym, wyrafinowanym zapachem 
oraz mieniąca się zmysłowymi, złotymi 
drobinkami. Preparat szybko się wchłania, 
nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. 

50 ml

109
Goddess’ Dry Oil
Suchy Olejek Bogini

Kawior 
Spojrzenie Gwiazdy 
Zdaniem Marilyn Monroe „Sława  
jest jak kawior. Bardzo przyjemnie  
jest go jeść od czasu do czasu, 
ale na co dzień jest nie do zniesienia.” 
Podzielamy tę opinię! Cenimy kawior 
głównie za właściwości pielęgnacyjne 
i dlatego zachęcamy do aplikacji  
jego codziennej dawki 
w kosmetykach Purlés.

Złoto 
Wrota do Piękna 
Czy wiesz, że… Owidiusz 
był przekonany o wpływie złota 
na podróż duszy do raju? 
W świecie Purlés złoto zbliża 
do osiągnięcia ideału piękna 
za sprawą ekskluzywnych 
składników kosmetyków.

Perły 
Autentyczność 
Nieskazitelnej Kobiecości 
Czy wiesz, że... naturalne perły 
mają ograniczony czas życia? 
Po ok. 100 latach rozsypują 
się w pył. Właśnie dlatego 
podstawą kosmetyków
z linii Gold & Pearls jest 
puder perłowy. 



SensiSkin Garden Ceremony  
to linia stworzona z myślą o skórze 
wrażliwej, skłonnej do podrażnień. 
Niczym rajski ogród czy przydomowy 
zielnik, roztacza uroki natury zaklęte 
w starannie opracowanych formułach 
preparatów, urzekając subtelnymi 
aromatami. Oparta na składnikach 
pochodzenia roślinnego seria, jest 
dedykowana różnym rodzajom skóry 
wrażliwej; zarówno tłustej, mieszanej, 
jak i suchej, bez względu na wiek. 

Linia SensiSkin Garden Ceremony 
zapewni kompleksową pielęgnację, 
za sprawą starannie dobranych 
wyciszających i łagodzących 
składników aktywnych. Allantoina 
działa regenerująco, przyspieszając 
gojenie. Aloes ma właściwości 
przeciwzapalne i antybakteryjne. 
Ekstrakt z kasztanowca i oczar 
wirginijski wzmacniają naczynia 
krwionośne, koją i redukują rumień. 

SensiSkin
Garden Ceremony Intensywna kuracja wyciszająco  

– nawilżająca dla skóry wrażliwej i skłonnej 
do podrażnień. Składniki kojące, zawarte  
w lekkiej formule, skutecznie redukują 
zaczerwienienia, zapewniając długotrwałą 
ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. 
Ekstrakt z aloesu i allantoina, działają  
przeciwzapalnie, łagodząco i regenerąco. 
Kolagen morski ujędrnia, wygładza 
zmarszczki oraz uelastycznia skórę.  
Lekka konsystencja powoduje szybkie 
wchłanianie produktu, nie pozostawiając 
nieprzyjemnego uczucia lepkości. 

30 ml

110
Soothing Elixir
Łagodzący Eliksir



Lekki krem pielęgnacyjny dla skóry 
wrażliwej, a także naczynkowej. 
Przywraca równowagę hydrolipidową  
oraz zapewnia maksymalną ochronę 
przed czynnikami zewnętrznymi. 
Łagodzące ekstrakty pochodzenia 
roślinnego (oczar wirginijski, aloes, 
kasztanowiec), natychmiast koją  
i redukują rumień, jednocześnie 
wzmacniając ściany naczyń krwionośnych. 
Krem ma właściwości nawilżające  
i łagodzące. Poprawia wygląd skóry, 
czyniąc ją cudownie miękką i otulając 
subtelnym zapachem.

50 ml

111
Soothing Cream
Krem Łagodząco 
-Nawilżający 

Kolagen
Potęga Regeneracji 
Czy wiesz, że… do zerwania  
włókna kolagenowego o średnicy  
1 mm konieczne jest obciążenie  
ponad 10 kg?
W kosmetykach Purlés występuje 
kolagen morski, który wzmacnia  
skórę i czyni ją odporniejszą  
na upływ czasu. 

Aloes
Archetyp Wieczności 
Jak długo człowiek może  
przetrwać bez wody? Trzy dni! 
Aloes może przetrwać  
bez wody kwitnąc lata. W Purlés 
wykorzystujemy siłę aloesu, 
celem poprawienia kondycji 
Twojej skóry na bardzo  
długi czas. 



Eye Contour to wynik laboratoryjnej 
obserwacji skóry okolic oczu,  
która potrzebuje szczególnej ochrony 
oraz nadzwyczajnej delikatności.  
Linia powstaje w ekologiczny sposób, 
zapewniając najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, potwierdzeniem 
czego jest przyznanie certyfikatu 
EcoCert. Polecana jest do pielęgnacji 
skóry okolic oczu w każdym 
wieku. Mistrzowskie połączenie 
bezpiecznych, a także niezwykle 
skutecznych składników organicznych 

roślin i substancji czynnych, 
zapewnia nieprzeciętne rezultaty. 
Likwiduje cienie i obrzęki, poprawia 
elastyczność skóry. Olej arganowy 
dostarcza nienasyconych kwasów 
tłuszczowych zapewniających 
działanie antyoksydacyjne. Osilift 
ma właściwości liftingujące i kojące. 
Oczar wirginijski, masło Shea oraz 
zielona herbata tonizują, rewitalizują, 
wzmacniają, odżywiają, a także 
wygładzają drobne zmarszczki.

Eye 
Contour

Krem odmładzający do pielęgnacji okolic 
oczu. Posiada certyfikat EcoCert. Koktajl 
ze specjalnie wyselekcjonowanych, 
organicznych roślin i substancji czynnych 
(wyciągi z owsa i oczaru wirginijskiego, 
olej arganowy, zielona herbata) skutecznie 
wzmacnia funkcje ochronne skóry wokół 
oczu, liftinguje, regeneruje komórki oraz 
remodeluje kontur oczu. Antarcticine 
zwiększa poziom produkcji kolagenu,  
a także chroni przed działaniem 
szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Usuwa drobne zmarszczki i oznaki 
zmęczenia. Doskonale pielęgnuje nawet 
najbardziej wrażliwą i delikatną skórę, 
eliminując ryzyko wystąpienia  
podrażnień i alergii.

30 ml

112
Age Control 
Eye Cream
Przeciwzmarszczkowy 
Krem na Okolice Oczu



Glamour Body Ceremony,  
to linia wyjątkowych kosmetyków 
przeznaczonych do pielęgnacji ciała. 
Przewodnik po świecie egzotycznych 
i orientalnych tradycji pielęgnacyjnych 
z przeróżnych zakątków globu, 
zamkniętych w formule preparatów  
o inspirujących aromatach  
i różnorodnych konsystencjach. 
Glamour Body Ceremony zapewnia 
chwile relaksu i odprężenia, karmiąc 

wyrafinowanymi zapachami 
spragnione wyjątkowych doznań 
zmysły. Gwarantuje skuteczną 
terapię pielęgnacyjną ciała, z uwagi 
na niezwykle rozbudowany skład 
preparatów o ekstrakty oraz wyciągi 
pochodzenia roślinnego m.in.  
z ananasa, passiflory, kurkumy, imbiru, 
oleju pistacjowego, migdałowego, 
mango, żeń-szenia. 

Glamour  
Body Ceremony Orzeźwiający, energetyzujący produkt 

przeznaczony do każdego typu skóry. 
Peeling wykazuje niezwykle delikatne, 
a zarazem skuteczne działanie – usuwa 
martwy naskórek, nie wywołując 
podrażnień. Kryształki soli morskiej oraz 
puder z lotosu i żurawiny, zanurzone  
w aksamitnym owocowym żelu, 
oczyszczą i wygładzą skórę, czyniąc 
ją cudownie elastyczną. Ananas 
energetyzuje komórki skóry, która 
odzyskuje miękkość i świeżość. 
Egzotyczna nuta zapachowa peelingu 
zapewnia relaks, pozostawiając  
na ciele przyjemny aromat.

160 ml 

113
Exotic Scrub
Egzotyczny  
Peeling Solny



Peeling do ciała, stanowiący aromatyczne 
połączenie naturalnych kryształków soli 
morskiej oraz korzennych przypraw. 
Sekretem kompozycji jest kurkuma,  
o silnych właściwościach przeciwzapalnych 
oraz antybakteryjnych. Wyjątkowego 
charakteru preparatowi nadają także inne 
składniki pochodzenia roślinnego, m.in. 
olejek z żeń–szenia, który gwarantuje 
niezwykłą witalność. Imbir i krzemionka 
pobudzają mikrocyrkulację i regenerują. 
Produkt skutecznie oczyszcza skórę  
z toksyn, odżywia i wygładza, dodając 
energii i blasku. Efekt to cudownie 
zregenerowana i odmłodzona skóra, 
otoczona pobudzającym zmysły  
orientalnym aromatem.

160 ml

114
Royal Scrub
Królewski  
Peeling Solny

Słodki peeling do ciała o kremowej,  
aksamitnej konsystencji. Oparty  
na olejach: pistacjowym, migdałowym 
oraz jojoba, znanych ze swych właściwości 
odżywczych i antyoksydacyjnych. Subtelnie 
oczyszcza i wygładza nawet najbardziej 
wysuszone partie ciała (łokcie, kolana, 
pięty). Preparat pozostawia skórę delikatnie 
miękką, cudownie zrewitalizowaną, pełną 
blasku oraz otoczoną charakterystycznym, 
niepowtarzalnym aromatem pistacji. 

160 ml 

115
Pistachio Scrub
Kremowy  
Peeling Pistacjowy



Odżywczy krem do ciała o jedwabistej 
konsystencji, polecany do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry, zwłaszcza  
wysuszonej. Dzięki zawartości wody 
owocowej z kiwi nawilża i działa  
anty-rodnikowo, zapobiegając  
przedwczesnemu starzeniu skóry.  
Bogaty w witaminy ekstrakt z mango, 
działa regenerująco dodatkowo  
zabezpieczając naczynka krwionośne. 
Passiflora łagodzi podrażnienia i odżywia 
naskórek. Krem doskonale się wchłania, 
otulając skórę cudowną miękkością  
i egzotycznym zapachem owoców 
tropikalnych.

160 ml

116
Exotic Smoothie
Egzotyczny  
Krem do Ciała

Krem do ciała o niezwykłych 
właściwościach odżywczych  
i aksamitnej konsystencji. Idealny  
dla każdego rodzaju skóry, nawet bardzo 
suchej, narażonej na negatywny wpływ 
czynników zewnętrznych (słońce,  
wiatr, mróz). Zawartość bogatego  
w nienasycone kwasy tłuszczowe  
– oleju pistacjowego, zapewnia ochronę 
przed wolnymi rodnikami, zmiękcza  
i łagodzi podrażnienia. Masło Shea chroni 
skórę, przywracając jej właściwy poziom 
nawilżenia i poczucie komfortu.  
Krem szybko regeneruje i wygładza  
skórę. Otacza ciało urzekającym 
orzechowym aromatem.

160 ml 

117
Pistachio  
Smoothie
Pistacjowy  
Krem do Ciała



www.purles.pl


