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wstęp

Laboratoria Ella Baché powstały w 1936 roku za sprawą farmaceutki Madame Baché, która
opracowała awangardową na owe czasy recepturę wyśmienitego kremu pomidorowego
– Creme Tomate. Stało się to na długo zanim zaczęto wykorzystywać w kosmetykach
likopen i kwasy owocowe. Poszukiwanie oryginalnych rozwiązań to znak rozpoznawczy
Ella Baché. Nasze badania to połączenie natury i technologii, wiedza poparta rzetelnością
i wiarygodnością.
Od samego początku działalności głównym celem firmy Ella Baché jest tworzenie preparatów
i zabiegów, które uwzględniają specyfikę każdego rodzaju skóry – jej kondycję i wymagania.
Naszym celem jest wzmocnić naturalne, kluczowe funkcje skóry i jak najlepiej służyć jej
potrzebom. Dzięki nowatorskim recepturom, zabiegi i kosmetyki Ella Baché na każdym etapie
życia pozwalają osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty.
Zabiegi w salonach Ella Baché ukierunkowane są na rozwiązywanie siedmiu kluczowych
problemów, z którymi skóra może się zetknąć w ciągu swojego życia. Ofertę uzupełniają
zabiegi dla specyficznych obszarów twarzy wymagających szczególnej troski, takich jak
okolice oczu. Wszystkie zabiegi rozpoczyna masaż powitalny – specjalność Ella Baché
– który relaksuje i wprowadza w dobry nastrój.

Wyjątkowy
rytuał
3 kroków,
by dokładnie
oczyścić
Twoją skórę.

demakijaż

DEMAKIJAŻ
EYELASH MAKE-UP REMOVER
Kremowy preparat do demakijażu oczu
Bogaty w oleje roślinne, pielęgnacyjny preparat
do demakijażu oczu i ust. Delikatnie rozpuszcza
i usuwa nawet najtrwalszy makijaż. Doskonały
dla wrażliwej i wymagającej skóry okolic oczu,
dodatkowo działa odżywczo na rzęsy. 50 ml
Cena 56 zł

FROSTY MAKE-UP REMOVING MILK
Odświeżające mleczko do wszystkich
rodzajów skóry
Mleczko o ultralekkiej konsystencji doskonale
usuwa każdy rodzaj makijażu i nie pozostawia
uczucia tłustości na skórze. Twoja skóra staje
się pełna blasku, miękka i odświeżona. 200 ml
Cena 75 zł

MAKEUP REMOVING COCOON MILK
Kremowe mleczko do demakijażu
Mleczko o kremowej konsystencji pomoże ci
dokładnie, a zarazem delikatnie usunąć każdy
rodzaj makijażu. Swój przepiękny zapach
zawdzięcza obecności koktajlu z róży.
Twoja skóra będzie czysta, pełna blasku
i niewiarygodnie miękka. 200 ml
Cena 75 zł

SKIN REVEALING POLAR GEL TONER
Odświeżający tonik żelowy
Tonik który działa energetyzująco na komórki
skóry. Uzupełnia rytuał demakijażu, przygotowując skórę do kolejnych etapów pielęgnacji.
Zmniejsza widoczność porów i lekko matuje
skórę. Idealny dla skóry tłustej i mieszanej,
nie zawiera alkoholu. 200 ml
Cena 75 zł

SKIN REVEALING AUSTRAL
GEL TONER
Delikatny tonik żelowy
Jedwabisty tonik o żelowej konsystencji.
Rano pobudza i energetyzuje skórę, a wieczorem wycisza. Dzięki zawartości polisacharydów
tworzy ochronną warstwę i pozostawia skórę
miękką i gładką. 200 ml
Cena 75 zł

CHIFFON CLEANSING CREAM
Aksamitny krem myjący
Niezwykle aksamitny, delikatny krem myjący,
który podczas mycia zamienia się w kremową
piankę. Oczyszcza skórę z resztek makijażu
i zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia.
Pielęgnuje skórę podczas mycia, nie podrażniając i nie powodując uczucia ściągnięcia. 125 ml
Cena 70 zł

ICY CLEANSING BAR
Lodowa kostka myjąca
Delikatny preparat oczyszczający skórę,
zawierający bardzo delikatne środki myjące.
Dzięki obecności specjalnie dobranych
składników aktywnych detoksykuje, nie
podrażniając i nie ściągając skóry. Pozostawia
ją świeżą i zrewitalizowaną. 100 g
Cena 28 zł
DELICATE EXFOLIATING GEL
Delikatny peeling z płatkami róży
Delikatny żel złuszczający, wzbogacony płatkami
róż o subtelnym przyjemnym zapachu. Łagodnie
usuwa martwe komórki naskórka, a dzięki obecności oleju makadamia odżywia skórę i pozostawia ją miękką i gładką w dotyku. Bezpieczny
nawet dla najbardziej wrażliwej skóry. 50 ml
Cena 87 zł
FRISSON EXFOLIATING CREAM
Orzeźwiający peeling gommage
Wyjątkowe połączenie peelingu mechanicznego i enzymatycznego. Delikatnie złuszcza
obumarłe komórki, mentol przynosi uczucie
świeżości, a zimny ekstrakt z jeżyny działa
detoksykująco na skórę. Pojemność 50 ml
Cena 83 zł
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Połączenie
kwasu
hialuronowego, esencji
z kwiatu
winogron
i fruktozy – by
przywrócić
Twojej skórze
odpowiedni
poziom
nawilżenia
i odbudować
jej mechanizmy obronne.

nawilżanie

NAWILŻANIE
HYDRA-REVITALISING FLUID CREAM
Fluid nawilżający do skóry tłustej i mieszanej
Delikatny fluid stworzony specjalnie z myślą
o skórze mieszanej. Jego lekka formuła sprawi,
że skóra będzie matowa. Kwas hialuronowy
wykazuje działanie nawilżające, a fruktoza
w wyraźny sposób wygładza. Esencja z kwiatu
winogron nada skórze zdrowego blasku. 50 ml
Cena 159 zł
HYDRA-REVITALISING
INTENSIVE BOOSTER
Serum intensywnie nawilżające
Serum o bardzo wysokiej zawartości składników roślinnych, działa silnie rewitalizująco.
Wygładza zmarszczki wywołane przesuszeniem
naskórka i bardzo intensywnie nawilża. Głęboko
regeneruje i nadaje skórze młodzieńczego
blasku. 20 ml
Cena 148 zł

HYDRA-REVITALISING
VELVETY SOFT CREAM
Krem nawilżający do skóry suchej
Krem o bardzo delikatnej, aksamitnej
formule i przyjemnym zapachu. Działa
intensywnie nawilżająco i wzmacnia zdolność
skóry do zatrzymywania wody. Esencja
z kwiatu winogron rewitalizuje i działa
przeciwrodnikowo, a kwas hialuronowy
i fruktoza sprawią, że skóra nabierze
zdrowego blasku. 50 ml
Cena 173 zł
HYDRA-REVITALISING CREAM
Krem nawilżający
do skóry bardzo suchej
Bogaty, intensywny krem nawilżający
stworzony dla potrzeb bardzo suchej skóry.
Chroni przed uczuciem napięcia i zabezpiecza
skórę przed odwodnieniem. Wzmacnia

zdolność skóry do zatrzymywania wody
i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia.
Zawiera hydralinę, która stymuluje odbudowę
warstwy hydrolipidowej i nadaje skórze
sprężystości. Komórki kwiatu winogron
działają przeciwrodnikowo i chronią skórę
przed starzeniem. 50 ml
Cena 166 zł
REPAIR BALM ULTRA-REPLUMPING
Kremowa maska
nawilżająco-regenerująca
Przynosi natychmiastowe ukojenie odwodnionej skórze. Wykazuje bardzo silne działanie
regenerujące i nawilżające. Pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy i nadaje skórze
sprężystości. Świetnie sprawdza się
w trudnych warunkach klimatycznych,
doskonała w podróży. 50 ml
Cena 139 zł
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Regenerująca
i odżywcza
kuracja
pozwalająca
na odbudowę
i wzmocnienie
bariery
lipidowej
Twojej skóry.

odżywianie

ODŻYWIANIE
SOFTENING CREAM
Odżywczy krem wygładzający Jojoba
Bogaty krem odżywczy, zawierający olej jojoba,
który zmiękcza i wygładza skórę. Na długo łagodzi i wzmacnia suchą i wrażliwą skórę. 50 ml
Cena 169 zł
NOURISHING CREAM
Odżywczy krem ochronny Royale
Bogaty krem odżywczy o przyjemnym zapachu
i aksamitnej konsystencji. Krem wzbogacony
w wosk pszczeli i olej z kiełków pszenicy,
zapewniający trwały komfort skórom suchym
i ubogim w lipidy. 50 ml
Cena 161 zł

ULTRA-RICH CREAM
Bogaty krem do pielęgnacji
skóry suchej Intex
Ultrabogaty krem na bazie oleju z halibuta
i tymianku, zawiera witaminy A i D, które
mają nadzwyczajne właściwości nawilżające,
łagodzące i regenerujące. 50 ml
Cena 110 zł

ULTRA-RICH SPECIAL EYE CREAM
Odżywczy krem pod oczy
Bardzo delikatny, nawilżający i odżywczy
krem wzmacniający skórę wokół
oczu. Bogaty w ekstrakty roślinne,
pomaga zachować młodzieńczy blask
oczu. 15 ml
Cena 131 zł
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Wyciągi
z pomidorów
i owoców,
by poprawić
koloryt
i dodać
blasku Twojej
skórze.

rozświetlanie

ROZŚWIETLANIE
TOMATO WATER MAKEUP REMOVER
Woda do demakijażu
z wyciągiem z pomidorów
Innowacyjny preparat, który doskonale
oczyszcza i pielęgnuje skórę. Formuła produktu
3 w 1 z powodzeniem zastąpi mleczko, tonik
oraz płyn do demakijażu oczu. Idealna dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Delikatnie
oczyszcza, jednocześnie nawilża i rozświetla.
Zawiera wyciąg z pomidora, który stymuluje
metabolizm i poprawia koloryt skóry. Doskonała
w podróży i na co dzień w celu szybkiego
oczyszczenia skóry. 200 ml
Cena 90 zł

LONG LASTING RADIANCE BOOST
Serum rozświetlające Actimix
Zastrzyk energii i witamin dla skóry zaraz po
przebudzeniu. Zawiera koncentrat 10 organicznych ekstraktów z owoców i warzyw. Rozświetla cerę, poprawia jej koloryt, wygładza i nadaje
pięknego zdrowego blasku. Zawiera wyciąg
z organicznych pomidorów bogatych w witaminy i acerolę o bardzo wysokiej zawartości
witaminy C. Dodatkowo wzbogacone o morelę,
pomarańczę, marchewkę, jeżynę, brzoskwinię
i malinę o właściwościach antyrodnikowych,
rewitalizujących oraz odżywczych. 12 ml
Cena 145 zł

VITAMIN RADIANCE CREAM
Witaminowy krem rozświetlający
z wyciągiem z pomidorów
Hit Ella Baché. Bogaty krem o właściwościach rozświetlających i silnie odżywczych.
Wzbogacony o wyciąg ze świeżych pomidorów
i ruscus, ceniony na całym świecie za nadzwyczajne działanie. Nadaje zdrowy wygląd i blask
wszystkim rodzajom skóry. 50 ml
Cena 156 zł

EYE CONTOUR SERUM
– ANTI FATIGUE INSTANT GLOW
Roll-on pod oczy z wyciągiem z pomidorów
Delikatne serum, które dzięki specjalnym
drobinkom odbijającym światło, doda promiennego blasku Twoim oczom. Specjalna kuleczka
oraz wyciąg z czarnego bzu i słodkiej koniczyny
pomogą zniwelować obrzęki. Wyciągi z pomidora,
winogron, czarnych porzeczek będą działały przeciwrodnikowo i rozświetlą okolicę oczu. 15 ml
Cena 139 zł

HEALTHY GLOW CREAM
WITH ORGANIC TOMATO
Krem rozświetlający
z organicznych pomidorów
Świeży i delikatny krem zawierający wyciąg
z organicznych pomidorów o bardzo wysokiej
zawartości cennych składników aktywnych
i w 100% naturalnej kompozycji zapachowej.
Wzbogacony o koktajl z owoców bogatych
we flawonoidy, silnie odżywia i dotlenia,
pobudza mikrokrążenie i poprawia koloryt.
Zapewnia zdrowy, naturalny blask i witalność
skórze każdego dnia. 50 ml
Cena 160 zł

TOMATO BODY MILK SATIN PEELING
Satynowe mleczko do ciała
z wyciągiem z pomidorów
Niezwykłe mleczko do ciała, które dzięki zawartości aktywnych cząstek oleju jojoba intensywnie odżywia i nawilża skórę. Dodatkowo rozświetla, wygładza, niweluje drobne zaczerwienienia
i nadaje satynowej miękkości. Zawiera składniki,
które przyspieszają naturalną regenerację skóry,
dzięki czemu będzie ona gładka i miękka. Wyciąg
z pomidorów i rozświetlające drobinki dodadzą
skórze promiennego blasku. 150 ml
Cena 120 zł

BEAUTIFYING MASK
Maska upiększająca
Maseczka zawierająca mieszaninę wyciągów
roślinnych i białej glinki, przynosząca natychmiastowy blask wszystkim rodzajom skóry.
Zachowuje skórę świeżą i promienną oraz
zapewnia trwałość makijażu. 50 ml
Cena 76 zł
RADIANCE ELIXIR
Eliksir rozświetlający
Niezwykle delikatna, perłowa formuła produktu,
który rozświetli nawet najbardziej poszarzałą
cerę. Natychmiastowo minimalizuje oznaki
zmęczenia i nadaje promiennego blasku.
Idealna baza pod makijaż. 50 ml
Cena 207 zł
SKIN SOFTENING LOTION
Emulsja łagodząca
Emulsja stworzona dla skóry wrażliwej. Pomaga
przywrócić odpowiedni poziom nawilżenia skóry,
zapobiega wysuszaniu, uczuciu ściągnięcia
i dyskomfortu, zmniejsza podrażnienia. 125 ml
Cena 108 zł
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Olej z halibuta, tymianek, ekstrakty z owoców,
by normalizować, leczyć i łagodzić Twoją skórę.

normalizacja

NORMALIZACJA
DEEP-CLEANSING SCRUB
Peeling głęboko oczyszczający
Idealny do pielęgnacji strefy T, głęboko
oczyszczający peeling, bogaty w drobinki
krzemionki. Naturalnie i delikatnie usuwa
zanieczyszczenia. 50 ml
Cena 91 zł

PURIFYING CREAM
Krem kojący Intex °2
Silnie oczyszczający krem z olejem z halibuta.
Łagodzi podrażnienia i niweluje niedoskonałości skóry. Dzięki zawartości tymianku działa
antyseptycznie i normalizująco. 50 ml
Cena 102 zł

EQUALIZING EMULSION
Emulsja normalizująca – Lurophase
Świeża emulsja wzbogacona o witaminę C.
Zapobiega drobnym defektom i przywraca
równowagę skórze mieszanej i skłonnej do
przetłuszczania. Idealny produkt niwelujący
błyszczenie. 125 ml
Cena 170 zł

ABSORBING MASK
Maska absorpcyjna Intex °2
Maska zawierająca olej z halibuta, kaolin
o działaniu absorpcyjnym i tymianek o działaniu
ściągającym. Oczyszcza i matuje skórę. 50 ml
Cena 87 zł

CREME INTEX N 2
– STOP IMPERFECTIONS
Krem na zaskórniki Intex °2
Oczyszczający i kojący krem, który sprawia, że
niedoskonałości skóry stają się mniej widoczne.
Ma właściwości lecznicze, przeciwzapalne,
matujące i lekko ściągające skórę. Zawiera olej
z halibuta i tymianek. Stworzony na strefę T
i do stosowania punktowo na noc. 15ml
Cena 60 zł

by przywrócić jej wodno-lipidową równowagę. Delikatne działanie alantoiny zawartej
w preparacie, łagodzi podrażnienia nawet
najbardziej wrażliwej skóry. 50 ml
Cena 93 zł
EQUALIZING MASK
Owocowa maska normalizująca
Maska z kwasami owocowymi, bogata
w ekstrakt z brzoskwini, ogórka i marchwi,
łagodzi i rozjaśnia skórę, oczyszcza jej
powierzchnię i zwęża pory. 50 ml
Cena 82 zł

SURFACE BALANCING CREAM
Krem przywracający równowagę
skórze tłustej odwodnionej
Krem stworzony specjalnie dla skóry tłustej
odwodnionej w zewnętrznych warstwach,
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OCZYSZCZANIE I DETOKSYKACJA

Aromatyczne, skuteczne i innowacyjne
składniki, by przywrócić Twoją mieszaną
i tłustą skórę do idealnej kondycji.

OCZYSZCZANIE I DETOKSYKACJA
DETOX AROMATIQUE – EXTRA-MATIFYING CREAM
Ekstra matujący krem Detox Aromatique
Cudowna, odświeżająca i superlekka formuła produktu, który na długo zniweluje efekt błyszczenia skóry.
Zawiera ekstrakt z pestek grapefruita, który działa jak naturalny antybiotyk i dodatkowo reguluje wydzielanie
sebum. Krem zapewnia działanie oczyszczające, przeciwrodnikowe oraz balansuje skórę mieszaną, tłustą
i trądzikową. 50ml
Cena 165 zł
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SENSIBEAUTICS

sensibeautics

Linia Sensibeautics dostarcza skórze
wrażliwej wszystkich niezbędnych
składników potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Koi, łagodzi,
przynosi uczucie komfortu, relaksuje,
odświeża, intensywnie nawilża i poprawia
koloryt skóry.

UKOJENIE SKÓRY WRAŻLIWEJ
SENSIBEAUTICS – DAILY RESISTANCE CREAM FOR SENSITIVE SKIN
Krem Sensibeautics do skóry wrażliwej
Zaawansowana pielęgnacja skóry wrażliwej 6 w 1 – krem łagodzi, poprawia komfort, redukuje zaczerwienienia,
poprawia koloryt, nawilża i chroni skórę. Kompleks Probioskin, który jest połączeniem prebiotyków i probiotyków,
chroni i wspomaga naturalną florę bakteryjną skóry. Wyciąg z brązowego lnu tworzy ochronny mikrofilm na
powierzchni skóry, który zapewnia ochronę przed czynnikami drażniącymi. Redukuje zaczerwienienie, swędzenie
oraz pieczenie. Zawiera bardzo delikatną kompozycję zapachową wolną od alergenów. 50 ml
Cena 200 zł
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Nektar
młodości,
który doda
energii
komórkom,
wygładzi rysy
twarzy
i odmłodzi
Twoją skórę.

zapobieganie

Zapobieganie Pierwszym
Oznakom Starzenia
AGE PROTECTION CREAM
Krem na dzień zapobiegający powstawaniu zmarszczek
Krem przeznaczony dla skóry suchej. Dzięki wykorzystaniu naturalnych czynników
energetyzujących skórę oraz kwiatu nopalu koryguje oznaki starzenia. Usprawnia
procesy naturalnej eksfoliacji, przyspieszając regenerację komórek, jednocześnie
wygładzając zmarszczki. 50 ml
Cena 185 zł
INTENSIVE RENEWAL AND RELAXING NIGHT CREAM
Krem na noc zapobiegający postawaniu zmarszczek
Wyjątkowy krem o jedwabistej konsystencji. Zawiera kompleks Matrixyl 3000 o
działaniu silnie regenerującym, ujędrniającym i naprawczym, oddziałujący
na głębsze warstwy skóry. Aromaterapeutyczne działanie olejku z pestek pomarańczy i tymianku odpręża, a Nektar Młodości stymuluje metabolizm komórkowy.
Skóra staje się gładka, elastyczna i promienieje blaskiem. 50 ml
Cena 195 zł
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Spirulina
dostarcza
Twojej skórze
wszystkie
niezbędne
składniki
potrzebne
do jej prawidłowego funkcjonowania.

Spirulines

Spirulines
GREEN-LIFT LIGHT TEXTURE CREAM
Lekki krem wygładzający ze spiruliną
Lekka, ultranawilżająca formuła wzbogacona
o kwas hialuronowy i spirulinę. Spłyca
zmarszczki, działa liftingująco, pozostawia
skórę gładką, świeżą i wyraźnie odmłodzoną.
Zawarty w kremie ekstrakt z korzenia
Imperata cylindrica to źródło niezwykle
cennych związków doskonale zatrzymujących
wodę w naskórku. Idealny w okresie letnim
i dla skóry mieszanej i tłustej. 50 ml
Cena 203 zł
GREEN-LIFT CREAM
Krem wygładzający ze spiruliną
Intensywny przeciwzmarszczkowo-liftingujący krem ze spiruliną. Ten niezwykły,
jedwabiście gładki preparatzawiera 
w swoim składzie skuteczną kombinację
aktywnych składników, które stymulują
skórę do samoregeneracji. Spirulina
bogata w witaminy, minerały, pierwiastki
śladowe, aminokwasy i kwasy tłuszczowe
wykazuje kompleksowe działanie
odmładzające. Skin-Proteins® stymyluje
syntezę kolagenu, elastyny i kwasu
hialuronowego co sprawia, że skóra
staje się bardziej elastyczna, a zmarszczki
mniej widoczne. 50 ml
Cena 203 zł
GREEN-LIFT EYES
Liftingujący krem pod oczy ze spiruliną
Natychmiastowy efekt liftingu 360°. Okolica
oczu jest wyraźnie napięta, znika opuchlizna
i cienie pod oczami. Spojrzenie nabiera blasku
i wyrazistości. Główny składnik – spirulina – to
bogactwo 220 cennych i łatwo przyswajalnych
składników odżywczych. Kompleks C-Age

pomaga zachować jędrność skóry i jest silnym
antyoksydantem. Adenozyna zawarta w kremie
posiada właściwości stymulujące produkcję
kolagenu i elastyny, a także namnażanie
fibroblastów. Kompleks Eyeliftine zapewnia
efekt natychmiastowego liftingu. Specjalna
metalowa końcówka pozwala na wykonanie
drenującego automasażu. 15 ml
Cena 149 zł
INTENSIVE WRINKLE PLUMPER
WITH SPIRULINA
Wypełniacz zmarszczek ze spiruliną 
Aksamitny preparat, który dzięki zawartości
mikrosfer z kwasem hialuronowym,
błyskawicznie niweluje widoczne zmarszczki
– wygładza na zewnątrz i wypełnia od
wewnątrz. Deepaline® (ekstrakt z pszenicy)
wyraźnie zmniejsza widoczność zmarszczek
i działa na skórę naprawczo. Dodatkowo
Sesaflash® (ekstrakt z sezamu) ma działanie
liftingujące i utrzymuje właściwy poziom
nawilżenia skóry. 15 ml
Cena 133 zł
SPIRULINES GREEN-CAPS
Kapsułki ze spiruliną
Kapsułki o intensywnym działaniu przeciwzmarszczkowym. Kuracja piękności, która
uzupełnia niedobory składników odżywczych
i wspomaga działanie zabiegów oraz kosmetyków do pielęgnacji domowej. Ekstrakt
ze spiruliny zapewnia kompleksowe działanie
regenerujące. Zawartość morskiego kolagenu
i elastyny korzystnie wpływa na jędrność
skóry. Selen i cynk naturalnie chronią
skórę przed działaniem wolnych rodników.
60 kapsułek
Cena 129 zł
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Kompleksowy
koktajl
młodości,
który
regeneruje,
pobudza
komórki
i przedłuża
młodość
Twojej skóry.

sekret

SEKRET WIECZNEJ MŁODOŚCI
ETERNAL REPAIR DAY CREAM
Krem na dzień do skóry dojrzałej Eternity
Krem o działaniu silnie przeciwzmarszczkowym
i ujędrniającym. Zawarty w kremie aktywny
wyciąg z oliwy z oliwek stymuluje metabolizm komórkowy i regeneruje nawet głębokie
warstwy skóry, natomiast wyciąg z kaktusa ma
działanie keratolityczne i wspomaga naturalne
złuszczanie naskórka. Fitoskwalen działa silnie
odżywczo, naprawczo i wygładzająco. 50 ml
Cena 224 zł
ETERNAL VERY RICH
RECONSTRUCTING CREAM
Bogaty krem do skóry dojrzałej Eternity
Bogaty, intensywny krem regenerujący
stworzony dla potrzeb bardzo suchej i dojrzałej
skóry. Wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry
i zabezpiecza ją przed odwodnieniem. Połączenie wysoce skutecznych składników aktywnych
będzie zapobiegać i redukować wszystkie
oznaki starzenia skóry. Zawiera kompleks
OmegAge i olej z kiełków pszenicy, które wykazują działanie naprawcze, wygładzają i chronią
przed działaniem wolnych rodników. 50 ml
Cena 220 zł
ETERNAL REPAIR DAY FLUID
Fluid na dzień do skóry dojrzałej Eternity
Fluid posiada silnie odmładzające właściwości
skomponowane tak, by zapobiegać wszystkim
objawom starzenia się skóry. Kompleks
SepiliftTM posiada potrójnie ujędrniające
właściwości, redukuje głębokie zmarszczki,
pobudza mikrokrążenie w skórze i zapobiega
uszkodzeniom włókien elastynowych. Jego

bardzo delikatna formuła idealnie odpowiada
potrzebom skóry mieszanej i tłustej. 50 ml
Cena 215 zł
REGARD D’ETERNITÉ
Krem pod oczy do skóry dojrzałej Eternity
Bogaty w składniki odżywcze, upiększający krem
redukujący oznaki starzenia skóry wokół oczu.
Kompleks Eternal Millesime zapewnia kompleksowe działanie anti-ageing i zwiększa funkcje
obronne wrażliwej skóry okolic oczu. Wyciąg
z mirtu stymuluje syntezę białek podporowych
skóry, co wpływa na poprawę jędrności skóry.
Kofeina niweluje obrzęki i zapobiega odkładaniu
się przepuklin tłuszczowych, a rozświetlające
pigmenty nadają promienności spojrzeniu. 15 ml
Cena 149 zł
ETERNAL NIGHT CREAM
Krem na noc do skóry dojrzałej Eternity
Krem mocno odbudowujący skórę podczas snu,
wyraźnie poprawia owal twarzy i intensywnie
odżywia skórę. Zawarty w nim olej z pestek
Baobabu bogaty w NNKT i wit. A i E pobudza
naturalne funkcje regeneracji skóry, a kompleks
Collaxyl® wykazuje działanie silnie ujędrniające.
Mikrosfery kwasu hialuronowego działają intensywnie nawilżająco i wygładzająco. 50 ml
Cena 238 zł
ETERNAL DÉCOLLETÉ REJUVENATING
– LIFTING – ANTI-DARK SPOTS
Serum na szyję i dekolt do skóry dojrzałej
Eternity
Delikatne serum o jedwabistej konsystencji
stworzone przez laboratoria Ella Baché specjalnie

z myślą o wrażliwej i wymagającej okolicy
dekoltu. Niweluje oznaki starzenia, odżywia
i dodatkowo doskonale regeneruje skórę po
opalaniu. Ekstrakt z oliwy z oliwek przedłuża żywotność komórek skóry i intensywnie regeneruje.
Metabiotics działa silnie przeciwzmarszczkowo,
ujędrniająco i łagodząco. Osilift® daje natychmiastowy efekt liftingu, a Exfolactive® przyspiesza
proces naturalnego złuszczania naskórka, wyraźnie rozświetla i poprawia koloryt skóry. 50 ml
Cena 230 zł
ETERNAL INSTANT ULTRA RICH
CREAM MASK
Bogata kremowa maska do skóry dojrzałej
Eternity
Uniwersalny produkt 2 w 1 – ujędrniająca maska
i bogaty, regenerujący krem. Przynosi ukojenie
suchej i odwodnionej skórze i poprawia jej
koloryt. Doskonała na specjalne okazje. Zawiera
skwalen, fitosterole i karotenoidy, które działają
na skórę naprawczo, łagodzą i chronią przed
działaniem wolnych rodników. 50 ml
Cena 175 zł
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Główny
kompleks linii
Licorissime
hamuje
aktywność
tyrozynazy
i dzięki temu
ogranicza
powstawanie
przebarwień
na Twojej
skórze.

Rozjaśnianie

ROZJAŚNIANIE
LUMINOUS WHITE CLARIFYING WATER
Tonik rozjaśniający
Łagodny tonik z BHA i kwasem salicylowym
delikatnie złuszcza i wyrównuje koloryt
skóry. Pomaga usunąć wierzchnią martwą
warstwę naskórka i pobudza skórę do
odnowy. Skóra jest gładsza, bardziej
jednolita i zmatowiona. Zawiera w 100%
naturalną kompozycję zapachową białego
lotosu. 200 ml
Cena 130 zł

LUMINOUS WHITE LICORISSIME
Serum rozjaśniające
Silnie skoncentrowane serum zawierające
kompleks Licorice o silnie rozjaśniających właściwościach. Wyciąg z algi Palmaria Palmata
dodatkowo wzmacnia działanie kompleksu
Licorice. Może być stosowane punktowo lub
na całą twarz, szyję i dekolt. Zaleca się stosowanie przez minimum miesiąc dla osiągnięcia
optymalnych rezultatów. 30 ml
Cena 230 zł

LUMINOUS WHITE CLARIFYING CREAM
Krem rozjaśniający
Krem do codziennego stosowania z wyciągiem ze
stokrotki o właściwościach rozjaśniających skórę
i proteinami soi i pszenicy o właściwościach silnie
odżywczych. Rozświetlające drobinki poprawią
koloryt skóry i dodadzą jej zdrowego blasku.
Świetnie sprawdza się przy skórze mieszanej.
Przebarwienia stają się mniej widoczne, a skóra
odzyskuje jednolity koloryt, gładkość i blask. 50 ml
Cena 179 zł
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Wyjątkowe
preparaty,
bogate
w organiczne
składniki
aktywne,
o lekkiej
i nietłustej
konsystencji
oraz przyjemnym i świeżym
zapachu.
Idealnie trafia
w gusta
najbardziej
wymagających
mężczyzn.

Pielęgnacja skóry męskiej

PIELĘGNACJA SKÓRY MĘSKIEJ
MAXIMUM ANTI-FATIGUE MOISTURISER
WITH ORGANIC EXTRACTS
Emulsja nawilżająco-regenerująca Espresso
Emulsja o lekkiej konsystencji opracowana wyłącznie dla mężczyzn. Ekstrakty z zielonej kawy
i nasion roślinnych bogate w kofeinę, witaminy
i mikroelementy działają detoksykująco i silnie
energetyzują. Preparat wzmacnia skórę i przynosi natychmiastowy efekt odżywienia. Wzbogacony o AquaxylTM, Żeńszeń i Guaranę, dzięki
czemu wyraźnie redukuje oznaki zmęczenia,
nawilża i ujędrnia skórę. Polecany po goleniu lub
jako krem pielęgnujący na dzień i na noc. 50 ml
Cena 148 zł

MAXIMUM ANTI-FATIQUE ROLL-ON
EYE GEL WITH ORGANIC EXTRACTS
Roll-on pod oczy Espresso
Superlekka żelowa formuła zawierająca
organiczne składniki o silnie odżywczych
właściwościach. Wyciąg z organicznej słodkiej
koniczyny silnie wygładza i regeneruje skórę,
a czarny bez bogaty we flawonoidy działa
łagodząco. Niweluje opuchnięcia, cienie
pod oczami i oznaki zmęczenia skóry.
Pozostawia skórę gładką, nawilżoną i pełną
energii. 15 ml
Cena 120 zł

DETOX SCRUB CLEANSER
Żel myjąco-peelingujący Espresso
Lekki żel o właściwościach  myjących, 
peelingujących  i  oczyszczających. 
Po zmieszaniu z wodą zamienia się w kremową
piankę, która  delikatnie  złuszcza  skórę  dzięki 
drobinkom bambusa. Żel zmiękcza i wygładza
naskórek, co zapobiega wrastaniu zarostu.
Odżywczy olejek jojoba łagodzi i pielęgnuje
skórę podczas mycia. 50 ml
Cena 47 zł
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W linii
Carotensun
wzmocniono
ochronę
przeciw
promieniom
UVA i UVB
dzięki
zastosowaniu
nowoczesnych
filtrów
i karetoneidu,
które
gwarantują
zaawansowaną ochronę
Twojej skóry
przed fotostarzeniem.

Ochrona przed słońcem

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM
SPF15 SUN AGE PROTECT CREAM
Krem o średniej ochronie
do twarzy i ciała SPF 15
Krem, który doskonale rozprowadza się na skórze i jednocześnie nawilża ją i odżywia. Dzięki
zawartości karotenoidów zapewnia intensywne
działanie przeciwrodnikowe i chroni skórę przed
fotostarzeniem. Nowoczesne filtry UVA i UVB
o szerokim spektrum działania chronią skórę
przed wpływem promieni słonecznych.
Doskonały dla każdego rodzaju skóry. 50 ml
Cena 87 zł

SPF30 SUN AGE PROTECT CREAM
Krem o wysokiej ochronie
do twarzy i ciała SPF 30
Krem o bardzo przyjemnym zapachu zapewniający doskonałą ochronę przed słońcem.
Nie pozostawia śladów na powierzchni skóry.
Wykazuje intensywne działanie przeciwrodnikowe i chroni skórę przed fotostarzeniem.
Zawiera nowoczesne filtry UVA i UVB
dla zapewnienia jak najlepszej ochrony
skóry. 50 ml
Cena 87 zł

SPF50+ SUN AGE PROTECT CREAM
Krem o wysokiej ochronie
do twarzy i ciała SPF 50+
Niezwykle skuteczny krem zapewniający
doskonałą ochronę przed słońcem. Polecany dla
osób o skórze wrażliwej. Nie pozostawia białych
śladów na powierzchni skóry. Dzięki zawartości
karotenoidów wykazuje intensywne działanie
przeciwrodnikowe i chroni skórę przed fotostarzeniem. Zawiera nowoczesne filtry UVA i UVB dla
zapewnienia jak najlepszej ochrony skóry. 50 ml
Cena 98 zł
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Preparaty
zawierające
innowacyjne,
zaawansowane i wysoce
skuteczne
skoncentrowane składniki
aktywne.

NUTRIDERMOLOGIE LAB

NUTRIDERMOLOGIE LAB
SERUM MAGISTRAL TISSULEX 14%
Serum regenerujące na twarz
Dzięki silnie skoncentrowanym składnikom
aktywnym, tj. silanol, hydroxyprolina, kompleks
C-Age, przyspiesza regenerację tkanek, stymuluje produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego.
Koryguje zmiany na skórze, poprawia jej jakość
i koloryt. Efekty widoczne już po 14 dniach. Szczególnie polecane do skóry z oznakami starzenia,
przebarwieniami, po intensywnych zabiegach
złuszczających, opalaniu – do każdej skóry, która
potrzebuje regeneracji i odmłodzenia. 30 ml
Cena 227 zł
SERUM MAGISTRAL SEBATICS 20,7 %
Serum normalizujące do skóry tłustej
i mieszanej
Ekstra oczyszczająca formuła o wszechstronnym działaniu, łączy właściwości antybakteryjne, regulujące wydzielanie sebum, łagodzące
i wygładzające. Redukuje efekt błyszczenia,
wyraźnie poprawia koloryt skóry. 30 ml
Cena 165 zł
MAGISTRAL D-SENSIS CREAM 19%
Leczniczy krem do skóry wrażliwej
Intensywna miesięczna kuracja dla skóry wrażliwej, podrażnionej, reaktywnej, z problemem
naczyniowym. Zawiera kompleks PROBIOSKIN,
który odżywia, wzmacnia i wspomaga naturalną
florę bakteryjną skóry. Wyciąg z liści Cestrum
redukuje zaczerwienienia, łagodzi i poprawia
tolerancję skóry na czynniki drażniące. Formuła
kremowego, odżywczego balsamu działa jak
plaster ochronny i zapewnia skórze doskonałą
ochronę. 50 ml
Cena 200 zł

DELIPIDEX 7,6%
– THERMO-ACTIVE MASSAGE CREAM
Termo-aktywny krem – Delipidex 7,6%
Specjalistyczny preparat, który dzięki zawartości nowoczesnych aktywnych składników,
tj. polifenole z anyżu, frambinone, olej z różowego pieprzu, kofeina z ziaren kakaowca i czarnej
herbaty, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, pomaga zlikwidować uporczywe krągłości,
zmniejszyć obwody, daje wyraźny efekt zmniejszenia cellulitu i wygładzenia skóry. Uczucie
przyjemnego ciepła po nałożeniu preparatu jest
naturalną reakcją skóry. 180 ml
Cena 186 zł
SERUM MAGISTRAL RED FOCUS 22,2%
Serum łagodzące do skóry wrażliwej
Innowacyjne, wysoce skuteczne serum, które
w wyraźny sposób redukuje zaczerwienienie
i podrażnienie skóry. Zawiera ekstrakt z czerwonego wina, który posiada silne właściwości
antyutleniające, chroni przed wpływem
promieniowania UV, działa przeciwzapalnie,
przeciwzmarszczkowo, chroni naczynia
krwionośne i zmniejsza tempo rozpadu
włókien kolagenowych. 30 ml
Cena 193 zł

LASTEX 10% – TISSUE RELEASE 
Ekstra ujędrniająca emulsja do ciała
Niezwykle efektywny preparat nowej
generacji o przedłużonym działaniu,
który błyskawicznie przywraca jędrność
nawet najbardziej wiotkiej skórze.
Szczególnie polecany po porodzie,
przed, w trakcie i po wyszczuplającej
diecie, do zniszczonej i atroficznej skóry.
Zawiera wysokoskuteczne składniki,
m.in.: silanol, hydroxyprolinę, ekstrakt
kwiatowy bogaty w polifenole, kwas
petroselenowy, które nadają natychmiastowy efekt napięcia oraz długotrwale
regenerują skórę. 180 ml
Cena 181 zł

MAGISTRAL PURE FOCUS
CORRECTOR 19,3%
Korektor niedoskonałości skóry
Skoncentrowany preparat korygujący
miejscowe zmiany na skórze. Przyspiesza
regenerację zmian trądzikowych i sprawia,
że stają się mniej widoczne. Doskonały
dla osób w każdym wieku. 10 ml
Cena 90 zł
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Wyjątkowe konsystencje, zmysłowe zapachy i składniki
zaczerpnięte ze wszystkich zakątków świata.

ciało

CIAŁO
WATER SOURCE CREAM
Mleczko nawilżająco-odżywcze do ciała
Zawiera glicerynę i olej orzeszków ziemnych.
Doskonale nawilża i odżywia nawet najbardziej
przesuszony naskórek. 200 ml
Cena 117 zł
LOOFAH EARTH BODY POLISHER
Peeling do ciała z włóknami loofah
Naturalne włókna tej tropikalnej rośliny, zatopione
w bogatym i luksusowym kremie peelingującym
uczynią skórę jedwabiście gładką i miękką w dotyku. Peeling delikatnie złuszcza obumarły naskórek
i jednocześnie nawilża i odżywia skórę. 200 ml
Cena 140 zł
MOISTURE-BATH HAND RENEW
Regenerujący krem do rąk
Jedwabiście miękki, intensywnie nawilżający
krem o zniewalającym zapachu. Zawiera ekstrakt
z melona, masło shea i olejek babassu. Ta niepowtarzalna kombinacja działa jak kojący balsam
nawet na najbardziej przesuszone dłonie. 50 ml
Cena 78 zł
PRECIOUS ELEMENTS BODY CREAM
Luksusowy krem do ciała
Ten bogaty krem jest kwintesencją młodości.
Jego niepowtarzalne składniki zaczerpnięte z różnych stron świata, są połączeniem czterech zmagających się ze sobą żywiołów. Dzięki wspaniałej,
unikalnej formule Twoja skóra na długo pozostanie
gładka i miękka. Zawarte w kremie złote drobinki
przepięknie rozświetlą Twoje ciało. 200 ml
Cena 277 zł
SLENDERIZING BODY SPICE
Wyszczuplający żel do ciała
Awangardowe połączenie składników oddziałujących na trzech płaszczyznach: wyszczuplenie

– czarny kmin i papryka, poprawa mikrocyrkulacji – liana peruwiańska i kofeina, natomiast
walkę z pomarańczową skórką wspomaga liana
kondora, ginkgo biloba oraz herbata jawajska.
Twoja skóra stanie się gładsza, jędrniejsza,
a sylwetka smuklejsza. 200 ml
Cena 225 zł
PRECIOUS ELEMENTS BODY SCRUB
Luksusowy peeling do ciała
Dzięki bogactwu składników aktywnych doskonale złuszcza, odżywia i regeneruję skórę, chroniąc
jej kapitał młodości. Zawiera drogocenny olejek
arganowy i odmładzający ekstrakt z pestek
daktyli. Całości dopełnia luksusowy aromat,
połączenie cytrusów, mirry, bergamotki,
kardamonu i drzewa sandałowego. 150 ml
Cena: 115 zł

PRECIOUS ELEMENTS
DRY OIL FACE-BODY-HAIR
Luksusowy suchy olejek
do twarzy, ciała i włosów
Olejek o uwodzicielskim zapachu, który wygładza, rozświetla i upiększa skórę. Zawartość
drogocennego olejku arganowego uelastycznia
i pomaga zachować młodość skóry. Naturalny
olej z pestek moreli wpływa na utrzymanie
właściwego poziomu nawilżenia i sprawia, że
skóra jest miękka i aksamitna w dotyku.100 ml
Cena: 135 zł

BODY-CONTOURING
AND FIRMING FIRE ELIXIR
Ognisty eliksir wyszczuplający
Rozpali Twoje zmysły, roztaczając wokół
niepowtarzalny zapach unikalnych przypraw.
Doskonale wyszczupla i rzeźbi sylwetkę, a jego
delikatna konsystencja serum sprawia, że idealnie
się rozprowadza umożliwiając natychmiastowe
wchłanianie. Polecany szczególnie na wybrane
partie ciała – brzuch, nogi i pośladki. 100 ml
Cena 148 zł
PRECIOUS ELEMENTS
DELIGHTS SHOWER OIL
Luksusowy olejek pod prysznic
Delikatnie oczyszcza, wygładza i odżywia
skórę, zapobiegając uczuciu wysuszenia. Dzięki
połączeniu czterech aromatycznych składników
nada Twojej skórze niepowtarzalny, zniewalający zapach. 200 ml
Cena 128 zł
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