




Młoda, gładka, zdrowa, słowem: piękna – Twoja skóra. Chcemy, aby zawsze taka była! Pomyśl o skórze, jak  
o swojej najlepszej przyjaciółce. Jeżeli właściwie o nią zadbasz na długo zatrzymasz jej piękno. 

BANDI Cosmetics od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych – wiemy jak 
zadbać o Twoją skórę. Dzięki stosowaniu najlepszej jakości surowców oraz nieustannie prowadzonym pracom 
badawczym, oferujemy niezwykle skuteczne i nowoczesne preparaty, oparte o innowacyjne receptury. Poprzez 
skrupulatną kontrolę procesu produkcji mamy pewność, że dostarczamy produkty wyłącznie najwyższej jakości.

Nasze kosmetyki zapewniają Twojej skórze kompleksową pielęgnację. Oferujemy zarówno preparaty profes-
jonalne stosowane w gabinetach kosmetycznych, jak również kosmetyki przeznaczone do kuracji domowej.  
BANDI Cosmetics oferuje produkty, które pomogą Ci zadbać o Twoją najlepszą przyjaciółkę – skórę.
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Linia preparatów Young Care została opracowana  
z myślą o cerze tłustej, mieszanej, ze skłonnością do 
powstawania zaskórników i nadmiernego błyszczenia 
oraz rozszerzonych porów. 

Cechy cery tłustej i mieszanej:
•  skóra gruba, blada, często o nieładnym,  

ziemistym kolorycie. 
•  błyszczenie całej twarzy lub wyłącznie  

strefy T (czoło, nos, broda) – cera mieszana
• rozszerzone pory
• zaskórniki 
• czasem pojedyncze grudki i krostki 

Pielęgnacja cery tłustej i mieszanej polega przede 
wszystkim na dokładnym jej oczyszczaniu i nawilżaniu. 
Preparaty Young Care skutecznie te zadania spełniają 
dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, 
złuszczającym, normalizującym funkcje gruczołów 
łojowych, a także nawilżającym i kojącym.

 



Oczyszczający TOnik 
anTybakTeryjny 

•		Tonik	 oczyszczający	 polecany	 do	 pielęgnacji	 skóry	 tłustej	 
i	mieszanej,	w	każdym	wieku.

•		Preparat	 bezalkoholowy,	 przywraca	 naturalne,	 kwaśne	 pH	
naskórka.

•		Zawiera	oczar	wirginijski	 i	babkę	 lancetowatą,	które	działają	
przeciwzapalnie,	przyśpieszają	regenerację	i	gojenie	naskórka.

•		Delikatnie	 oczyszcza,	 odświeża,	 pozostawia	 skórę	 gładką	 
i	matową.

sposób użycia:

Wacikami	zwilżonymi	tonikiem	przemywamy	twarz,	szyję	i	dekolt.	
Następnie	nanosimy	wybrane	preparaty	pielęgnacyjne.

•		Żel	myjący	polecany	do	oczyszczania	skóry	tłustej	i	mieszanej,	
w	każdym	wieku.	

•		Idealny	 dla	 skór	 trądzikowych	 z	 rozszerzonymi	 porami,	
skłonnych	do	powstawania	zaskórników	i	krostek.

•		Preparat	dokładnie	oczyszcza	skórę	z	wszelkich	zanieczyszczeń	
i	nadmiaru	tłuszczu.

•		Zawiera	 bardzo	 łagodne	 środki	myjące	 i	wyciąg	 z	 oczaru	
wirginijskiego	 o	 właściwościach	 przeciwłojotokowych	 
i	antybakteryjnych.

•		Żel	nie	zawiera	mydła,	nie	narusza	naturalnego	pH	skóry	i	nie	
wysusza	jej.	

•	Pozostawia	twarz	doskonale	oczyszczoną,	gładką	i	matową.

sposób użycia:

Niewielką	ilość	żelu	nanosimy	na	zwilżoną	skórę	twarzy	i	szyi,	następnie	
delikatnie	 masujemy,	 zwracając	 szczególną	 uwagę	 na	 okolice	 czoła,	
skrzydełek	nosa	i	brodę,	po	czym	dokładnie	zmywamy	wodą.

Oczyszczający Żel dO Twarzy 
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Oczyszczająca Maska 
drOŻdŻOwa 

sposób użycia:

Nakładamy	 2-3	 razy	w	 tygodniu	 grubą	warstwę	maseczki	 na	 twarz	
i	 jeśli	 zachodzi	 taka	 potrzeba	 również	 na	 szyję	 i	 dekolt.Po	 15-20	
minutach	zmywamy	maseczkę	letnią	wodą.

•		Preparat	 polecany	 do	 pielęgnacji	 skóry	 tłustej,	 mieszanej,	 
z	 rozszerzonymi	 porami	 i	 skłonnością	 do	 powstawania	
zaskórników.

•		Maska	 ma	 konsystencję	 kremową,	 nie	 zasychającą	 dzięki	
czemu	jest	łatwa	do	zmycia.

•		Receptura	 maski	 została	 oparta	 na	 specjalnym	 kompleksie	
enzymatycznych	 białek	 ze	 ścian	 komórkowych	 drożdży	
bogatych	w	witaminy	z	grupy	B,	który	głęboko	oczyszcza	cerę,	
redukuje	zmiany	trądzikowe	i	zapobiega	ich	powstawaniu

•		Cera	 po	 zmyciu	 maski	 jest	 świeża,	 gładka,	 pory	 zwężone,	 
a	skóra	dokładnie	oczyszczona.

kreM MaTujący sPF 18 

•		Krem	 polecany	 do	 pielęgnacji	 cery	 tłustej	 i	 mieszanej,	 
ze	skłonnością	do	nadmiernego	błyszczenia,	w	każdym	wieku.

•		Preparat	ma	lekką	konsystencję,	bardzo	dobrze	się	wchłania,	
stanowi	idealny	podkład	pod	makijaż.*

•		Nie	 zatyka	 porów	 i	 nie	 zawiera	 substancji	 komedogennych	 
–	przyczyniających	się	do	powstawania	zaskórników.

•		Filtry	SPF	18	zabezpieczają	skórę	przed	promieniowaniem	UVB	
i	 UVA,	 a	 witaminy	 C	 i	 E	 chronią	 skórę	 przed	 niekorzystnym	
działaniem	czynników	zewnętrznych.

•		Po	 zastosowaniu	 kremu	 cera	 jest	 odpowiednio	 nawilżana,	
matowa	i	gładka.

sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy	i	delikatnie	wklepujemy.	 
Do	stosowania	na	dzień..

*		Szczególnie	zalecany	jako	krem	ochronny	na	dzień,	przy	równoczesnym	stosowaniu	
Kremu	Złuszczającego	na	Noc



kreM złuszczający na nOc 

•		Krem	 eksfoliujący	 polecany	 do	 pielęgnacji	 każdego	 rodzaju	
skóry,	zwłaszcza	cery	tłustej	i	mieszanej,	w	każdym	wieku.

•		Szczególnie	wskazany	przy	nadmiernym	rogowaceniu	naskórka,	
łojotoku,	 zaskórnikach,	 przebarwieniach	 pigmentacyjnych,	 
a	także	szorstkości,	wiotkości	oraz	„ziemistym”	kolorycie	skóry.

•		Lekka,	 nawilżająca	 konsystencja	 i	 świeży	 zapach	 zapewniają	
komfort	stosowania.

•		Zastosowane	w	kremie	5%	kwasy	AHA	 (glikolowy,	 jabłkowy,	
mlekowy,	 cytrynowy,	 winowy)	 stymulują	 odnowę	 komórek,	
delikatnie	złuszczają	i	usuwają	nagromadzone	martwe	komórki	
warstwy	rogowej	naskórka.*

•		Preparat	 głęboko	 oczyszcza	 cerę	 i	 zwęża	 pory,	 nadaje	 jej	
elastyczność,	gładkość	i	miękkość.

•		Już	po	tygodniu	stosowania	wygląd	skóry	ulega	zauważalnej	
poprawie	 -	 niedoskonałości	 zmniejszone,	 pory	 zwężone,	
gładka	skóra	o	wyrównanym	kolorycie.

sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	omijając	okolice	oczu	 
i	delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	wyłącznie	na	noc.**	.	 
Na	dzień	stosujemy	Krem	Matujący	SPF	18.

*	 	W	 pierwszych	 dniach	 stosowania	 kremu	 możliwe	 są	 delikatne	 mrowienie	 
i	szczypanie	skóry,	 jest	 to	całkowicie	naturalna	reakcja	na	zastosowane	w	kremie	
kwasy	owocowe	 i	nie	należy	przerywać	stosowania	preparatu.	Aby	przyzwyczaić	
skórę	do	działania	kwasów,	można	początkowo	stosować	krem	co	drugą	noc.

**	 	Kremu	 nie	 należy	 stosować	 jeśli	 planujemy	 opalać	 się,	 bądź	 jesteśmy	 narażeni	 
na	znaczną	ekspozycję	słoneczną.
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Linia Delicate Care została opracowana z myślą  
o cerze wrażliwej, skłonnej do podrażnień, reagującej 
niekorzystnie na takie czynniki jak: suche środowisko, 
słońce, zmienne warunki atmosferyczne, woda, 
drażniące kosmetyki, dym papierosowy i inne. 

Cechy skóry wrażliwej:
•  zaczerwienienie, napięcie, czasem łuszczenie 

naskórka
• uczucie pieczenia, mrowienia i świądu skóry
•  często współistnieje ze skórą alergiczną,  

atopową, naczyniową
•  może dotyczyć każdego rodzaju cery  

(suchej, mieszanej, tłustej)

Skóra wrażliwa wymaga specjalnej pielęgnacji 
w celu zmniejszenia negatywnych reakcji skóry  
i wzmocnienia jej barier ochronnych. Zastosowane 
w linii Delicate Care składniki aktywne przynoszą 
skórze natychmiastowe i długotrwałe ukojenie,  
a regularnie stosowane zmniejsza jej wrażliwość. 
Ponadto preparaty wzmacniają i regenerują naskórek, 
dzięki czemu stanowi on lepszą barierę chroniącą 
skórę przed podrażnieniami i niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych.



Płyn micelarny do demakijażu 
twarzy, oczu i ust 

•		Idealny	 do	 każdego	 typu	 cery,	 również	wrażliwej,	 delikatnej	 
i	skłonnej	do	podrażnień.

•		Beztłuszczowa	 formuła	 nie	 pozostawia	 uczucia	 lepkości	 
i	tłustości,	a	delikatny	zapach	zapewnia	relaks	i	odprężenie.

•		Nowość	 w	 skutecznym	 i	 niezwykle	 łagodnym	 oczyszczaniu	
skóry	twarzy	i	oczu.

•  Może	być	stosowany	do	demakijażu	oczu,	także	u	osób	noszących	
szkła	kontaktowe.	

•		Specjalne	 kuliste	 struktury	 –	 micele	 „pochłaniają”	 wszelkie	
zanieczyszczenia,	 oczyszczając	 skórę	 bez	 konieczności	
pocierania	jej.

•  Płyn	nie	zawiera	drażniących	substancji	myjących	ani	alkoholu.

sposób użycia:

Wacikami	zwilżonymi	płynem	micelarnym	wykonujemy	demakijaż	
twarzy,	oczu	i	ust.	Nie	spłukiwać.	Następnie	stonizować

tonik łagodzący z algami 

•  Delikatny	tonik	przeznaczony	do	każdego	rodzaju	cery	wrażliwej,	
skłonnej	do	podrażnień.

•		Bezalkoholowy	o	 lekkim,	relaksującym	zapachu,	wzbogacony	
w	ekstrakt	z	alg	z	mórz	północnych	oraz	d-pantenol.

•	Odświeża,	wygładza	i	przywraca	naturalne	pH	naskórka.

•	Tonik	pozostawia	skórę	ukojoną	i	nawilżoną.

•	Można	stosować	do	odświeżenia	skóry	w	ciągu	dnia.*

sposób użycia:

Wacikami	 zwilżonymi	 tonikiem	 przemywamy	 twarz,	 szyję	 
i	 dekolt.	Następnie	nanosimy	wybrane	preparaty	pielęgnacyjne	 
z	linii	DELICATE CARE.

*	 	Po	rozpyleniu	mgiełki	toniku	należy	osuszyć	skórę	chusteczką,	 
by	zapobiec	nadmiernemu	odparowywaniu	wody	z	naskórka.
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sposób użycia:

Preparat	nanosimy	na	twarz	i	szyję.	Po	ok.	15	-	20	minutach	
zmywamy	letnią	wodą.

*	 	Idealny	peeling	do	cery	trądzikowej	–	brak	drobinek	złuszczających	gwarantuje	nie	
roznoszenie	bakterii	beztlenowych	(Propionibacterum	acnes),	przyczyniających	się	
do	 rozwoju	grudek	 i	 krostek,	 zaś	wysoka	 zawartość	 drożdży	wypływa	 korzystnie	 
na	gojenie	i	ustępowanie	stanów	zapalnych.

**	 	Polecany	 przed	 stosowaniem	 maseczek	 i	 aktywnych	 koncentratów	 w	 celu	
zwiększenia	absorpcji	substancji	aktywnych.

subtelny Peeling 
enzymatyczny

•		Peeling	 enzymatyczny	 polecany	 do	 każdego	 rodzaju	 cery	
wrażliwej	i	delikatnej,	skłonnej	do	podrażnień.

•		Ma	kremową	konsystencję,	pozbawiony	jest	rażniących	skórę	
drobinek	ściernych.*

•  Specjalny	kompleks	enzymatycznych	białek	ze	ścian	komórkowych	
drożdży,	 bogatych	w	witaminy	 z	 grupy	 B	 delikatnie	 oczyszcza	
cerę,	redukuje	zaskórniki	i	zapobiega	ich	powstawaniu.

•		Doskonale	wygładza	 i	 lekko	 rozjaśnia	 skórę,	 poprawiając	 jej	
ogólny	wygląd.

•		W	znaczny	sposób	poprawia	wchłanianie	i	przyswajanie	przez	
naskórek	substancji	aktywnych.	**

•		Po	 zmyciu	 maski	 skóra	 jest	 gładka	 i	 dokładnie	 oczyszczona,	 
a	pory	zwężone.	

krem/maska  
− kuracja łagodząca

•  Delikatny	 preparat	 do	 pielęgnacji	 skóry	 twarzy	 i	 szyi	 o	 działaniu	
silnie	łagodzącym,	polecany	szczególnie	do	cery	suchej	i	wrażliwej.

•		Krem/maska	 ma	 konsystencję	 łatwo	 rozprowadzającego	 się	
półtłustego	kremu,	o	ciepłym,	relaksującym	zapachu.

•		Preparat	 przynosi	 natychmiastową	 ulgę	 podrażnionej,	
przesuszonej	skórze.

• 	Szczególna	 receptura	 preparatu	 oparta	 jest	 na	 takich	
składnikach,	jak:	d-panthenol,	alantoina,	skwalen	roślinny,	olej	
z	orzechów	macadamia	oraz	kiełki	pszenicy.	

•		Wyciągi	 z	 arniki	 i	 kasztanowca	 wzmacniają	 naczynia	
krwionośne,	likwidują	stany	zapalne	i	obrzęki.

•  Najwyższe	rekomendowane	stężenia	wyjątkowych	składników	
aktywnych	 wykazują	 właściwości	 kojące,	 nawilżające	 
i	 wygładzające.	 Wzmacniają	 bariery	 obronne	 skóry,	 dzięki	
czemu	 lepiej	 radzi	 sobie	 ona	 z	 niekorzystnym	 wpływem	
czynników	środowiska	zewnętrznego	i	wyraźnie	zmniejsza	się	
jej	skłonność	do	podrażnień.

•		Po	 zastosowaniu	 krem/maski	 skóra	 jest	 idealnie	uspokojona,	
jedwabiście	gładka	i	delikatnie	schłodzona.

sposób użycia:

Produkt	może	być	stosowany	jako	krem	na	noc	lub	jako	maska.	
Jako krem na noc:	nakładamy	po	demakijażu	 twarzy	 i	 szyi,	delikatnie	
wklepujemy	 i	 pozostawiamy	 do	 całkowitego	 wchłonięcia.	 Idealny 
do	codziennej	pielęgnacji	skóry	wrażliwej.
Jako maska:	nakładamy	po	demakijażu	twarzy	i	szyi	grubą,	równomierną	
warstwę	preparatu	 i	pozostawiamy	na	ok.	15	–	20	minut.	Pozostałości	
delikatnie	usuwamy	poprzez	przyłożenie	do	skóry	chusteczki	higienicznej	
lub	 zmycie	 Tonikiem	 Łagodzącym	 z	 linii	 DELICATE CARE.	 Stosujemy	 
2-3	razy	w	tygodniu	lub	jako	intensywną	kurację	łagodzącą	-	codziennie	
przez	okres	dwóch	tygodni.



kojący krem  
dla skóry tłustej 

•		Krem	polecany	do	codziennej	pielęgnacji	wrażliwej	i	delikatnej	
skóry	tłustej	oraz	mieszanej,	skłonnej	do	błyszczenia.

•		Stanowi	 idealne	 uzupełnienie	 pielęgnacji	 skóry	 poddanej	
leczeniu	dermatologicznemu	trądzika	pospolitego.

•		Wyjątkowo	 lekka	 konsystencja	 nie	 obciąża	 skóry	 i	 łatwo	 się	
wchłania.	Idealny	pod	makijaż.

•		Nie	 zawiera	 składników	 komedogennych	 -	 przyczyniających	
się	do	tworzenia	zaskórników,	ani	substancji	wysuszających.

•		Krem	 skutecznie	 reguluje	 wydzielanie	 sebum	 (łoju),	 a	 dzięki	
składnikom	 antybakteryjnym	 ogranicza	 występowanie	
wyprysków	i	zaskórników.

•		Efekt	matujący	 zostaje	 uzyskany	 dzięki	 bio-polimerom,	 które	
przekształcają	 sebum	 w	 mikrogranulki	 niewidzialne	 dla	
ludzkiego	oka.

•		Dodatek	 substancji	 łagodzących	 zapewnia	 skórze	 ukojenie,	
przyśpiesza	procesy	regeneracji	i	gojenia	naskórka.

•		Regularne	 stosowanie	 zapewnia	 skórze	 złagodzenie	
podrażnień	 oraz	 nawilżenie,	 cera	 staje	 się	 delikatniejsza	 
i	oczyszczona,	nabiera	ładnego	kolorytu	i	mniej	się	błyszczy.

sposób użycia:

Krem	nakładamy	na	skórę	twarzy	i	szyi,	a	następnie	 
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień	i	na	noc.

krem z algami morskimi 

•		Krem	przeznaczony	do	codziennej	pielęgnacji	każdego	rodzaju	
cery	wrażliwej,	delikatnej	i	skłonnej	do	podrażnień.

•		Doskonały	 jako	 uzupełnienie	 pielęgnacji	 skóry,	 poddanej	
leczeniu	dermatologicznemu,	w	wyniku	którego	naskórek	jest	
wysuszony	i	podrażniony.

•		Ma	lekką,	łatwo	wchłaniająca	się	konsystencję	oraz	relaksujący	
zapach	na	długo	pozostający	na	skórze,	zapewnia	relaks	i	ukojenie.

•		Zastosowane	 w	 nim	 algi	 morskie	 (laminaria	 hyperborea),	
bogate	 w	 witaminy	 w	 grupy	 B,	 proteiny	 oraz	 minerały	
wpływają	 stymulująco	 na	 regenerację	 komórek	 skóry	 i	 jej	
właściwy	poziom	nawilżenia.

•		Wysoka	 zawartość	 składników	 mineralnych	 i	 kolagenu	
sprawia,	że	krem	zapobiega	powstawaniu	zmarszczek,	łagodzi	
podrażnienia	i	zaczerwienienia,	przywraca	cerze	elastyczność,	
gładkość	i	świeżość.

sposób użycia:

Krem	nakładamy	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień	i	na	noc.
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krem odżywczy  
z kiełkami Pszenicy 

•		Krem	 odżywczy,	 przeznaczony	 do	 codziennej	 pielęgnacji	
wrażliwej	i	delikatnej	cery	suchej	i	bardzo	suchej.	Odpowiedni	
dla	skóry	skłonnej	do	łuszczenia,	podrażnień	i	uczuleń.

•		Ma	 gęstą,	 kremową	 konsystencję,	 pozostawiającą	 wyraźną	
warstwę	okluzyjną	–	chroniącą	delikatny,	przesuszony	naskórek 
przed	 czynnikami	 środowiska	 zewnętrznego	 (wiatr,	 mróz,	
suche	powietrze,	drobnoustroje,	itd.).*

•	Relaksujący	zapach	zapewnia	odprężenie	i	ukojenie.

•		Dzięki	 wysokiej	 zawartości	 olejów	 roślinnych	 i	 wosku	
pszczelego	 preparat	 głęboko	 odżywia	 skórę,	 zapobiega	 jej	
wysuszeniu,	przywraca	elastyczność	i	łagodzi	podrażnienia.

sposób użycia:

Krem	nakładamy	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	delikatnie	
wklepujemy.	 Do	 stosowania	 na	 noc,	 a	 przy	 skórze	 bardzo	 suchej	
również	na	dzień.

*		Doskonały	jako	krem	izolujący	skórę	przed	niskimi	temperaturami	i	wiatrem,	a	także	
niosący	ulgę	skórze	podrażnionej	i	wysuszonej	opalaniem	na	słońcu	i	w	solarium.



 „Początkiem wszechrzeczy jest woda”
Tales z Miletu
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Linia Hydro Care została opracowana z myślą  
o skórze odwodnionej, której podstawowym 
problemem jest zaburzenie wiązania wody w naskórku.

Cechy skóry odwodnionej:
•  mało elastyczna, ściągnięta, szorstka w dotyku
•  może się łuszczyć, być matowa (skóra sucha) 
•  widoczne drobne, powierzchowne zmarszczki 

wynikające z odwodnienia 

Każdy rodzaj skóry odwodnionej, zarówno cera sucha 
jak i tłusta, wymaga głębokiego nawilżenia. Receptury 
preparatów z linii Hydro Care oparte zostały 
na składnikach nawilżających i wiążących wodę na 
powierzchni skóry oraz w jej powierzchniowych 
warstwach. Należą do nich przede wszystkim kwas 
hialuronowy, mukopolisacharydy, gliceryna, pantenol 
oraz witaminy A i E.



tonik intensywnie  
Nawilżający

•	Preparat	polecany	dla	każdego	rodzaju	odwodnionej	cery.	

•	Bezalkoholowy,	o	lekkim,	świeżym	zapachu.	

•	Delikatnie	oczyszcza	i	przywraca	naturalne	pH	naskórka.	

•		Skóra	po	użyciu	toniku	jest	głęboko	i	długotrwale	nawilżona,	
świeża	i	pełna	blasku.

•	Można	stosować	do	odświeżania	skóry	w	ciągu	dnia.*

Sposób użycia:

Wacikami	 zwilżonymi	 tonikiem	 przemywamy	 twarz,	 szyję	 
i	 dekolt.	Następnie	nanosimy	wybrane	preparaty	pielęgnacyjne	
z	linii	Hydro Care.

Mleczko iNteNSywNie  
Nawilżające 

•	Mleczko	przeznaczone	do	każdego	rodzaju	odwodnionej	cery.	

•	Wyjątkowo	lekka,	nietłusta	konsystencja	i	świeży	zapach.

•  Zawiera	składniki	aktywne	wiążące	wodę	w	skórze	i	zapobiegające	
jej	nadmiernemu	odparowywaniu.	

•		Preparat	doskonale	oczyszcza	skórę,	dając	uczucie	nawilżenia	
i	komfortu.

*		Po	rozpyleniu	mgiełki	toniku	należy	osuszyć	skórę	chusteczką,	by	zapobiec	
nadmiernemu	odparowywaniu	wody	z	naskórka.

Sposób użycia:

Delikatnie,	 okrężnymi	 ruchami	 rozprowadzamy	 mleczko	 na	 skórze.	
Zmywamy	wacikami	zwilżonymi	wodą	lub	tonikiem	z	linii	Hydro Care.
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Nawilżający 

•		Preparat	 przeznaczony	 do	 pielęgnacji	 odwodnionej	 skóry	
normalnej,	mieszanej	i	tłustej.	

•		Krem	 o	 wyjątkowo	 lekkiej	 konsystencji	 i	 świeżym	 zapachu.	
Błyskawicznie	 się	 wchłania,	 przez	 co	 stanowi	 doskonały	
podkład	pod	makijaż.

•		Zawartość	 mukopolisacharydów	 oraz	 kwasu	 hialuronowego	
zapewnia	głębokie	nawilżenie	i	silnie	wiąże	wodę	w	naskórku,	
zaś	 witaminy	 A,	 E	 i	 d-pantenol	 łagodzą	 podrażnienia,	
regenerują	i	chronią	naskórek.

•		Preparat	 przywraca	 optymalny	 poziom	 nawilżenia	 skóry.	
Następuje	 znaczna	 poprawa	 wyglądu	 skóry	 i	 wyrównanie 
jej	kolorytu.	Znika	nieprzyjemnie	uczucie	napięcia.	

•	Skóra	staje	się	jędrna,	gładka	i	promienieje	blaskiem.	

Sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień	i	na	noc.

serum intensywnie  
Nawilżające

•		Serum	przeznaczone	 do	 każdego	 rodzaju	 cery,	 a	 szczególnie	
cery	suchej	i	odwodnionej.	

•	Serum	o	lekkiej,	szybko	wchłaniającej	się	konsystencji.

•		Dzięki	zawartości	aktywnych	składników	nawilżających	takich	
jak	 fucogel	 oraz	 zamknięte	 w	 liposomach	 mikrokolagen,	
witamina	C	 i	 rutyna,	 intensywnie	nawilża	 skórę	w	głębokich	
warstwach.	

•  Po	 użyciu	 serum,	 skóra	 jest	 gładka,	 miękka	 i	 elastyczna,	 
a	zmarszczki	powstałe	na	skutek	odwodnienia	wyraźnie	spłycone.	

*		Serum	można	bezpiecznie	stosować	również	na	okolice	oczu	-	zmniejsza	
widoczność	cieni	pod	oczami	i	oznaki	zmęczenia.

Sposób użycia:

Rano	 i	 wieczorem	 na	 oczyszczoną	 skórę	 twarzy*,	 szyi	 i	 dekoltu	
nanosimy	preparat,	po	wchłonięciu	wmasowujemy	krem.	Optymalne	
efekty	 przynosi	 stosowanie	 pełnej	 gamy	 produktów	 do	 pielęgnacji	
twarzy	z	serii	HYDRO CARE.



Nawilżający BalSaM do ciała 

•		Lekki,	 delikatnie	 opalizujący	 balsam	 przeznaczony	 
do	pielęgnacji	skóry	normalnej	i	suchej.	

•		Doskonale	nawilża	skórę	i	szybko	się	wchłania,	pozostawiając	
na	skórze	subtelny,	świeży	zapach.	

•		Dzięki	 zawartości	 złotych	 drobinek,	 pięknie	 rozświetla	 skórę	 
i	dodaje	jej	blasku.	

•		Balsam	 skutecznie	 chroni	 skórę	 przed	 wysuszeniem	 
i	zapobiega	jej	szorstkości.	

•		Pozostawia	 skórę	 doskonale	 nawilżoną,	 jedwabiście	 gładką,	
elastyczną	i	przyjemnie	pachnącą.

Sposób użycia:

Okrężnymi	ruchami	rozprowadzamy	balsam	na	skórze	ciała.

kreM odżywczo-Nawilżający 

•  Krem	przeznaczony	dla	odwodnionej	cery	suchej	i	bardzo	suchej.	

•		Preparat	 ma	 bogatą,	 tłustą	 konsystencję.	 Pozostawia	 film	
okluzyjny	 –	 zabezpieczający	 skórę	 przed	 niekorzystnym	
wpływem	środowiska	zewnętrznego.	

•		Poprawia	 jędrność	 i	 elastyczność	 skóry,	 wykazując	
równocześnie	 działanie	 kojące	 i	 łagodzące.	 W	 składzie	
kremu	 zastosowano	obok	 składników	nawilżających	 również	
składniki	 o	 właściwościach	 natłuszczających,	 zmiękczających	 
i	wygładzających	skórę	oraz	witaminy	A	i	E.

•		Krem	 skutecznie	 i	 długotrwale	 nawilża,	 jednocześnie	
natłuszczając	skórę,	eliminuje	szorstkość	naskórka.	

Sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień	i	na	noc.
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Linia Veno Care została opracowana z myślą o pielęgnacji 
trudnej cery naczyniowej, ze skłonnością do rumienia  
i trądziku różowatego 

Cechy skóry naczyniowej:
•		przemijające,	 krótkotrwałe	 czerwienienie	 się	 tzw.	

„rumieniec”
•		mogą	 pojawić	 się	 pojedyncze	 rozszerzone	
naczynka	na	skrzydełkach	nosa	
•	częsta	nietolerancja	kosmetyków	
•	uczucie	pieczenia,	suchości	i	swędzenia	skóry

Cechy	skóry	z	trądzikiem	różowatym:	
•		utrwalony	 rumień	 środkowych	 części	 twarzy	 
–	czoło,	nos,	broda,	policzki
•		teleangiektazje	 -	 trwale	 poszerzone	 naczynka	
krwionośne,	tzw.	”pajączki”
•		w	 zaawansowanym	 stadium	 grudki,	 krostki	 

i zmiany ropne
•  obrzęk	twarzy	i	okolic	oczu	(częste	zapalenia	spojówek)	
•		uczucie	napięcia,	świądu	i	łuszczenie	naskórka.	

Receptury preparatów Veno Care oparto na ekstraktach 
roślinnych o udowodnionym i niezwykle skutecznym 
działaniu uelastyczniającym oraz wzmacniającym naczynka 
krwionośne. Zastosowanie znalazły: rutyna z pączków 
Perłowca Japońskiego, cyprys wiecznie zielony, rezeda 
żółtawa, kasztanowiec zwyczajny, arnika górska, lipa 
drobnolistna oraz pietruszka zwyczajna i mącznica lekarska. 
Przy regularnym stosowaniu rumień i obrzęk ulegają 
zmniejszeniu, koloryt cery ulega wyrównaniu, a substancje 
regenerujące, kojące i nawilżające poprawiają ogólny stan skóry. 
Właściwa pielęgnacja skóry z problemami naczyniowymi 
powinna polegać również na unikaniu czynników 
wzmagających rumień twarzy, takich jak: słońce, wiatr, mróz, 
gorące i pikantne potrawy, alkohol, a także intensywny 
wysiłek fizyczny oraz stresy. 

 



Płyn micelarny do demakijażu 
twarzy, oczu i ust

•		Idealny	 do	 każdego	 typu	 cery,	 szczególnie	 z	 problemami	
naczyniowymi	i	trądzikiem	różowatym.

•		Nowość	w	skutecznym	i	niezwykle	łagodnym	oczyszczaniu	skóry	
twarzy	i	oczu,	tolerowany	nawet	przez	bardzo	wrażliwą	skórę.	

•  Może	być	stosowany	do	demakijażu	oczu,	także	u	osób	noszących	
szkła	kontaktowe.	

•		Specjalne	 kuliste	 struktury	 –	 micele	 „pochłaniają”	 wszelkie	
zanieczyszczenia,	oczyszczając	skórę	bez	konieczności	pocierania	jej.

•		Płyn	nie	zawiera:	drażniących	substancji	myjących,	barwników,	
substancji	zapachowych	ani	alkoholu.

sposób użycia:

Wacikami	 zwilżonymi	 płynem	 micelarnym	 wykonujemy	 demakijażu	
twarzy,	 oczu	 i	 ust.	 Nie	 spłukiwać.	 Następnie	 stonizować	 i	 nanieść	
wybrane	preparaty	pielęgnacyjne	z	linii	VENO CARE.

mleczko redukujące 
zaczerwienienia 

•		Idealne	 do	 każdego	 typu	 cery	 z	 problemami	 naczyniowymi	 
i	trądzikiem	różowatym.

•		Lekkie,	o	dobrym	poślizgu	mleczko	stanowi	doskonały	preparat	
oczyszczający.	

•		Dodatek	 składników	 silnie	 łagodzących	 i	 nawilżających	
zapewnia	 oczyszczanie	 naskórka	 bez	 ryzyka	 podrażnienia	 
i	wysuszenia.

•		Idealnie	 przygotowuje	 naskórek	 do	 przyjęcia	 składników	
aktywnych	z	preparatów	pielęgnacyjnych	z	linii	Veno Care.

sposób użycia:

Delikatnie,	okrężnymi	ruchami	rozprowadzamy	mleczko	na	skórze.
Zmywamy	wacikami	zwilżonymi	wodą	lub	tonikiem	z	linii	Veno Care.
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zaczerwienienia 

•		Idealny	 do	 każdego	 typu	 cery	 z	 problemami	 naczyniowymi 
i	trądzikiem	różowatym.

•  Bezalkoholowy,	 wzbogacony	 o	 składniki	 aktywne	
uelastyczniające	 naczynka	 krwionośne	 i	 zmniejszające	
przekrwienie	naskórka.

•		Odświeża,	 wygładza	 i	 przywraca	 naturalne	 pH	 naskórka,	
oczyszcza	skórę	z	pozostałości	mleczka	i	zanieczyszczeń.

•	Można	stosować	do	odświeżenia	skóry	w	ciągu	dnia.*

sposób użycia:

Wacikami	zwilżonymi	tonikiem	przemywamy	twarz,	szyję	i	dekolt.	
Następnie	nanosimy	wybrane	preparaty	pielęgnacyjne	z	linii	VENO CARE.

*		Po	rozpyleniu	mgiełki	toniku	należy	osuszyć	skórę	chusteczką,	 
by	zapobiec	nadmiernemu	odparowywaniu	wody	z	naskórka.

maseczka redukująca 
zaczerwienienia 

•		Idealna	 do	 każdego	 typu	 cery	 z	 problemami	 naczyniowymi	 
i	trądzikiem	różowatym.

•		Maseczka	o	konsystencji	żelowej	zapewniającej	silne	ukojenie,	
chłód	i	zmniejszenie	rumienia.	

•		Nie	zawiera	żadnych	składników	tłuszczowych,	komedogennych	
–	przyczyniających	się	do	tworzenia	zaskórników

sposób użycia:

Nakładamy	 2-3	 razy	w	 tygodniu	 lub	 zawsze,	 gdy	 skóra	 jest	mocno	
zaczerwieniona,	 podrażniona	 i	 piekąca,	 grubą	 warstwę	 maseczki	
na	 twarz	 i	 szyję.	 Po	 15-20	 minutach	 zmywamy	 letnią	 wodą	 lub	
pozostawiamy	na	noc	do	wchłonięcia.



krem redukujący 
zaczerwienienia

•		Szczególnie	 zalecany	 do	 pielęgnacji	 cery	 wrażliwej,	 suchej,	
normalnej	i	mieszanej	z	problemami	naczyniowymi	i	trądzikiem	
różowatym.

•	Preparat	o	konsystencji	delikatnego,	półtłustego	kremu.*

•		Stanowi	 idealną	 ochronę	 przed	 czynnikami	 środowiska	
zewnętrznego	(wiatr,	suche	powietrze,	drobnoustroje	itp.).

•		Wzmacnia	 ścianki	 naczyń	 krwionośnych,	 pielęgnuje,	 nawilża	 
i	delikatnie	natłuszcza	skórę.

sposób użycia:

Nakładamy	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	delikatnie	
wklepujemy	krem.	Do	stosowania	na	dzień	i	na	noc.

*		Jasno	-	żółtawe	zabarwienie	kremu	związane	jest	z	naturalnym	kolorem	ekstraktów	
roślinnych	obecnych	w	wysokim	stężeniu	w	recepturze	kremu

serum redukujące 
zaczerwienienia 

•		Idealne	 do	 każdego	 typu	 cery	 z	 problemami	 naczyniowymi	 
i	trądzikiem	różowatym.

•	Serum	o	lekkiej,	beztłuszczowej	konsystencji.

•		Specjalna	 receptura	 preparatu	 zapewnia	 szybkie	 i	 skuteczne	
wnikanie	 składników	 aktywnych	 w	 głąb	 naskórka,	 co	 zapewnia	
wyjątkowo	intensywną	pielęgnację,	ochronę	i	głębokie	nawilżenie.	

sposób użycia:

Rano	i	wieczorem	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu	nanosimy	
preparat,	po	wchłonięciu	wklepujemy	odpowiedni	krem	z	linii	VENO 
CARE.	W	przypadku	cery	przetłuszczającej	się	i	łojotokowej	stosujemy	
wyłącznie	serum.	
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Ekrem wyrównujący koloryt 

•		Idealny	 do	 każdego	 typu	 cery	 z	 problemami	 naczyniowymi	 
i	trądzikiem	różowatym.

•		Dzięki	 specjalnym	pigmentom	 krem	 idealnie	 dopasowuje	 się	
każdego	 rodzaju	 karnacji,	 stanowi	 idealną	 alternatywę	 dla	
osób	 nie	 lubiących	 stosować	 podkłady	 i	 make	 up,	 a	 które	
pragną	 jednym	 gestem	 skórę	 pielęgnować	 i	 upiększać.	 Nie	
daje	efektu	„maski”.

•		Doskonale	tuszuje	wszelkie	niedoskonałości	skóry,	wyrównuje	
jej	koloryt	oraz	czyni	skórę	satynową	i	aksamitną	w	dotyku.

•		Dodatek	 licznych	 składników	 biologicznie	 aktywnych	
intensywnie	pielęgnuje,	nawilża	i	delikatnie	natłuszcza	skórę.	

•		Systematycznie	 stosowany	 wzmacnia	 ścianki	 naczyń	
krwionośnych,	zwiększa	ich	elastyczność	i	zapobiega	trwałemu	
rozszerzaniu	 się	 naczynek	 oraz	 występowaniu	 rumienia	 
na	twarzy.

sposób użycia:

Po	nałożeniu	na	twarz	delikatnie	wmasowujemy	krem.	 
Preparat	przeznaczony	jest	do	stosowania	na	dzień.



„Bo w oczach tkwi siła duszy”
Paulo Coelho
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Linia Eye Care opracowana została do pielęgnacji 
delikatnej skóry wokół oczu. To właśnie od nich zależy 
czy twarz wygląda młodo i świeżo, czy wręcz przeciwnie 
wydaje się starsza i zmęczona.

Cechy skóry wokół oczu:
•  skóra cienka i delikatna 
•  mało odporna na rozciąganie i kurczenie 

– starzeje się najszybciej („kurze łapki”)
•  łatwo się przesusza i ulega podrażnieniom 

(wiatr, mróz, promieniowanie UV)
•  „worki” i cienie – zaburzenie krążenia 

limfatycznego.

Codzienna pielęgnacja tak wrażliwej i delikatnej skóry 
wymaga wiele uwagi, a jej podstawą jest dokładny 
demakijaż i stosowanie odpowiednio dobranych 
preparatów pielęgnacyjnych. Preparaty linii  
Eye Care skutecznie te zadania spełniają. Można 
je stosować w każdym wieku, zapewniając właściwą 
ochronę i nawilżenie, tak by skóra wokół oczu jak 
najdłużej pozostała gładka i jędrna, a spojrzenie 
pełne blasku. 



Kojący Krem-Żel pod oczy 

•		Preparat	 przeznaczony	 do	 codziennej	 pielęgnacji	 delikatnej	
skóry	 wokół	 oczu,	 w	 szczególności	 z	 problemami	 cieni,	
obrzęków	i	przesuszenia	naskórka.

•		Polecany	 bez	 ograniczeń	 wiekowych,	 również	 osobom	
młodym,	uskarżającym	się	na	uczucie	napięcia	oraz	pieczenia	
i	 przekrwienia	 oczu	 (np.	 w	 wyniku	 długotrwałej	 pracy	 przy	
komputerze	czy	podrażnienia	słonecznego).	

•		Konsystencja	lekkiego,	błyskawicznie	wchłaniającego	się	krem	
–	żelu.	Idealna	pod	makijaż.

•		Dzięki	 wyciągom	 z	 kasztanowca	 i	 arniki	 preparat	 skutecznie	
zmniejsza	obrzęki	i	cienie.

•		Dodatek	 hesperydyny	 zwiększa	 elastyczność	 i	 szczelność	
naczyń,	 poprawia	 krążenie	 oraz	 łagodzi	 obrzęk	 limfatyczny	
wokół	oczu.

•		Specjalnie	opracowany	kompleks	liposomowy	(mikrokolagen,	
rutyna	oraz	stabilna	witamina	C)	stymuluje	syntezę	kolagenu,	
głęboko	nawilża,	uelastycznia,	wygładza	i	rozjaśnia	naskórek.	

•		Obecny	w	preparacie	d-panthenol	zapewnia	skórze	ukojenie,	
usuwa	ślady	zmęczenia	i	przywraca	oczom	blask.

Sposób użycia:

Opuszkami	 palców	 delikatnie	 aplikujemy	 preparat	 na	 skórę	 
wokół	 oczu,	 również	 powiekę	 górną	 i	 delikatnie	 wklepujemy.	 
Można	stosować	kilkakrotnie	w	ciągu	dnia.

Żel do demaKijaŻu oczu 

•		Żel	 przeznaczony	 do	 demakijażu	 nawet	 bardzo	 wrażliwych	
oczu,	także	dla	osób	noszących	szkła	kontaktowe.	

•		Beztłuszczowy	preparat,	który	nie	pozostawia	uczucia	lepkości	
i	tłustości	na	skórze.

•		Nie	 zawiera	 substancji	 mogących	 rozpuszczać	 kleje,	 zatem	
polecany	jest	dla	osób	mających	trwale	przedłużone	rzęsy.

•		Dzięki	 zawartości	 betainy	 –	 niedrażniącej	 i	 nieuczulającej	
substancji	 o	 właściwościach	 nawilżających,	 zmiękczających	 
i	wygładzających	skórę,	 skutecznie	usuwa	makijaż	 i	wszelkie	
zanieczyszczenia.

•		Wzbogacony	 w	 świetlik	 lekarski	 o	 działaniu	 kojącym	 
i	przeciwzapalnym.	

•		Po	użyciu	preparatu	skóra	 jest	 idealnie	oczyszczona,	ukojona	 
i	nawilżona.

Sposób użycia:

Żel	 nanosimy	 na	 zwilżony	 wacik	 kosmetyczny,	 przykładamy	 
na	 kilka	 sekund	 na	 przymkniętą	 powiekę.	 Następnie	 ruchem	
ściągającym	 do	 dołu,	 a	 dalej	 nad	 górnymi	 rzęsami	 ruchami	
okrężnymi	 od	 wewnętrznego	 do	 zewnętrznego	 kącika	 oka,	
kończymy	 zbierając	 resztki	 makijażu	 spod	 dolnej	 powieki,	
ruchem	 od	 skroni	 ku	 nosowi.	 Całość	 powtarzamy	 aż	 wacik	 
będzie	czysty.
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Linia Anti-Aging Care została stworzona z myślą  
o kompleksowej pielęgnacji wymagającej cery 30+,  
z pierwszymi objawami starzenia. Preparaty z tej linii są 
odpowiednie również dla młodszych kobiet, jeśli występują  
u nich pierwsze oznaki starzenia skóry. 

Cechy skóry z pierwszymi oznakami starzenia: 
•	pojawia	się	około	30.	roku	życia
•	zmarszczki	mimiczne	–	„kurze	łapki”	w	okolicy	oczu
• zmniejszenie	grubości	podskórnej	tkanki	tłuszczowej
•	utrata	sprężystości	i	elastyczności	skóry
•	nierówny	koloryt

Właściwa pielęgnacja takiej cery, polega na zastosowaniu 
odpowiednio wcześnie kosmetyków o działaniu przeciw-
zmarszczkowym, tak by skutecznie spowolnić proces starzenia 
skóry, a wszelkie procesy naprawcze zintensyfikować.

Preparaty Anti-Aging Care swoje silne działanie 
wygładzające i nawilżające zawdzięczają unikalnej recepturze, 
która oparta została na:
•  składnikach peptydowych (dipeptyd pseudobotuliny)  

- powodują rozluźnienie mięśni, co w znacznym stopniu 
redukuje zmarszczki mimiczne i zapobiega powstawaniu 
nowych

•  kompleksie liposomowym VTA (mikrokolagen, witamina C, 
rutyna) - stymuluje produkcję kolagenu, nawilża, neutralizuje 
wolne rodniki, ochrania naczynka krwionośne

•  naturalnych składnikach liftingujących (proteiny pszeniczne) 
- uwydatniają efekt kuracji odmładzającej i wzmacniają 
napięcie naskórka 



IntensywnIe 
PrzecIwzmarszczkowe 
mleczko 

•		Mleczko	 przeznaczone	 do	 oczyszczania	 każdego	 rodzaju	
wymagającej	skóry	30+.

•	Preparat	ma	lekką,	nietłustą	konsystencję.

•		Składniki	 aktywne	 zawarte	 w	 mleczku	 sprawiają,	 że	 już	
podczas	 oczyszczania	 pielęgnujemy	 skórę,	 zwiększając	 jej	
sprężystość	i	jędrność.	

•		Delikatnie	 i	 skutecznie	 oczyszcza	 cerę	 z	 wszelkich	
zanieczyszczeń,	 pozostawiając	 ją	 odpowiednio	 nawilżoną	 
i	wygładzoną.

Sposób użycia:

Delikatnie,	okrężnymi	ruchami	rozprowadzamy	mleczko	na	skórze.	
Zmywamy	wacikami	zwilżonymi	wodą	lub	tonikiem	ANTI-AGING	CARE.

IntensywnIe 
PrzecIwzmarszczkowy tonIk 

•	Idealny	do	każdego	typu	cery	30+.	

•		Bezalkoholowy,	wzbogacony	w	składniki	aktywne	o	działaniu	
przeciwzmarszczkowym	i	nawilżającym.

•		Odświeża,	wygładza	i	przywraca	naturalne	pH	naskórka,	
oczyszcza	skórę	z	pozostałości	mleczka	i	zanieczyszczeń.

•	Pozostawia	skórę	idealnie	odświeżoną	i	wygładzoną.

•	Można	stosować	do	odświeżenia	skóry	w	ciągu	dnia.*

Sposób użycia:

Wacikami	zwilżonymi	tonikiem	przemywamy	twarz,	szyję	i	dekolt.	
Następnie	nanosimy	wybrane	preparaty	pielęgnacyjne	z	linii	 
ANTI-AGING CARE.

*		Po	rozpyleniu	mgiełki	toniku	należy	osuszyć	skórę	chusteczką,	 
by	zapobiec	nadmiernemu	odparowywaniu	wody	z	naskórka.
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krem Pod oczy  
IntensywnIe 
PrzecIwzmarszczkowy 

•		Krem	 do	 pielęgnacji	 wymagającej	 i	 delikatnej	 skóry	 wokół	
oczu	 30+,	 szczególnie	 polecany	 osobom,	 które	mają	 „kurze	
łapki”,	cienie	i	obrzęki	pod	oczami.

•		Ma	 lekką,	 łatwo	wchłaniającą	się	konsystencję,	dzięki	czemu	
nie	obciąża	cienkiej	skóry	okolic	oczu.	

•		Doskonały	poślizg	ułatwia	aplikację	bez	konieczności	wcierania	
i	nadmiernego	rozciągania	delikatnego	naskórka.

•		Skoncentrowane	składniki	aktywne	(dipeptyd	pseudobotuliny,	
liposomy	 VTA)	 pobudzają	 syntezę	 kolagenu	 oraz	 procesy	
regeneracyjne	skóry.

•		Dodatek	karboksymetyloglukanu	oraz	witaminy	E	wzmacniają 
siły	obronne	skóry	i	skutecznie	spowalniająjej	procesy	starzenia.

•		Świetlik	 lekarski	wykazuje	działanie	kojące	 i	przeciwzapalne,	
łagodząc	podrażnienia	i	zaczerwienienia.

•		Regularne	 stosowanie	 sprawia,	 że	wymagająca	 skóra	wokół	
oczu	staje	się	wyraźnie	gładsza,	napięta,	doskonale	nawilżona,	
a	zmarszczki	mimiczne	i	statyczne	spłycone.

Sposób użycia:

Rano	i	wieczorem	opuszkami	palców	delikatnie	aplikujemy	 
krem	na	skórę	wokół	oczu.

serUm IntensywnIe 
PrzecIwzmarszczkowe

•		Przeciwzmarszczkowe	 serum	 przeznaczone	 do	 intensywnej	
pielęgnacji	każdego	rodzaju	skóry	30+,	z	objawami	starzenia	
–	zmarszczkami	mimicznymi	i	statycznymi.

•		Serum	 ma	 beztłuszczową	 konsystencję,	 a	 specjalna	 formuła	
zapewnia	głębokie	wnikanie	składników	aktywnych.

•		Preparat	 zawiera	 najwyższe	 stężenia	 takich	 cennych	
składników,	 jak	 dipeptyd	 pseudobotuliny	 oraz	 liposomy	 VTA		
z	mikrokolagenem,	witaminą	C	oraz	rutyną.

•		Skóra	po	zastosowaniu	serum	odzyskuje	sprężystość,	jędrność,	
a	wszystkie	procesy	regeneracyjne	zostają	zintensyfikowane.

•		Systematycznie	 stosowane	 preparatu	 dwukrotnie	 zwiększa	
poziom	nawilżenia	skóry	oraz	wyraźnie	ją	wygładza.	

Sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy*,	szyi	i	dekoltu,	 
po	wchłonięciu	wklepujemy	wybrany	krem	pielęgnacyjny	 
z linii ANTI-AGING CARE.	Stosujemy	rano	i	wieczorem.

*		Serum	można	bezpiecznie	stosować	również	na	okolice	oczu	-	zmniejsza	
widoczność	cieni	pod	oczami	i	oznaki	zmęczenia.



RegeneRujący  
krem na noc

•		Krem	polecany	jest	dla	wymagającej	cery	30+,	ze	
zmarszczkami mimicznymi i statycznymi oraz oznakami 
zwiotczenia	skóry.	Odpowiedni	do	wszystkich	typów	cery,	 
z	wyjątkiem	skóry	mocno	przetłuszczającej	się.

•	Preparat	ma	konsystencję	delikatnego,	półtłustego	kremu.

•		Wspomaga	naturalne	procesy	naprawcze	zachodzące	 
w	skórze	podczas	snu,	stymuluje	produkcję	kolagenu,	
wygładza	i	wzmacnia	naskórek.

•		Przywraca	odpowiednie	napięcie,	głęboko	nawilża	 
i	delikatnie	natłuszcza	skórę,	tak	by	po	przebudzeniu	 
była	ona	miękka,	jędrna	i	wypoczęta.

•		Regularne	stosowanie	sprawia,	że	skóra	jest	gładka,	
sprężysta,	a	jej	procesy	starzenia	znacznie	spowolnione.

Sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	 
a	następnie	delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	noc.

KRem na Dzień  
IntensywnIe 
PrzecIwzmarszczkowy  

•		Krem	polecany	jest	dla	wymagającej	cery	30+,	 
z widocznymi zmarszczkami mimicznymi  
i	statycznymi	oraz	oznakami	zwiotczenia	skóry.	 
Odpowiedni	do	wszystkich	typów	cery.

•		Preparat	ma	lekką,	nawilżającą	konsystencję	i	subtelny	
zapach.	Stanowi	idealny	podkład	pod	makijaż.

•		Szczególne	składniki	aktywne	(dipeptyd	pseudobotuliny	 
oraz	kompleks	liposomowy	VTA)	stymulują	syntezę	kolagenu	
i	działają	silnie	przeciwzmarszczkowo	oraz	nawilżająco.

•		Systematyczne	stosowanie	kremu	skutecznie	zwiększa	
sprężystość	i	nawilżenie	skóry	oraz	pobudza	jej	procesy	
regeneracyjne.

Sposób użycia:

Nakładamy	na	oczyszczoną	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	 
a	następnie	delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień.
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KRem tonujący

•		Przeznaczony	 do	 każdego	 typu	 cery,	 a	 szczególnie	 dla	 skóry	
suchej	i	wrażliwej.	Bez	ograniczeń	wiekowych.

•		Dzięki	 specjalnym	 pigmentom	 koloryzującym	 krem	 idealnie	
dopasowuje	się	do	każdego	rodzaju	karnacji,	stanowi	idealną	
alternatywę	 dla	 osób	 nie	 lubiących	 stosować	 podkłady	 
i	make	up,	a	które	pragną	jednym	gestem	skórę	pielęgnować	 
i	upiększać.	Nie	daje	efektu	„maski”.

•		Doskonale	tuszuje	wszelkie	niedoskonałości	skóry,	wyrównuje	
jej	koloryt	oraz	czyni	skórę	satynową	i	aksamitną	w	dotyku.

•		Zastosowane	 w	 kremie	 mukopolisacharydy	 odpowiednio	
nawilżają	 i	pielęgnują	 skórę,	a	witaminy	A	 i	 E	 chronią	 skórę	
przed	negatywnym	wpływem	środowiska	zewnętrznego.

Sposób użycia:

Nanosimy	preparat	na	oczyszczoną	skórę	twarzy	i	delikatnie	
wmasowujemy.	Do	stosowania	na	dzień.



„Dojrzałość – nie żyć poniżej tego, 
co w nas jest najlepsze”

Dag Hammarskjöld 
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Linia Fito Care opracowana została z myślą o cerze dojrzałej 
50+, na której wyraźnie widoczne są objawy starzenia. Związane 
jest to ze spadkiem stężenia żeńskich hormonów płciowych 
– estrogenów, które odpowiadają za właściwe nawilżenie, 
natłuszczenie, a także syntezę włókien kolagenowych.

Cechy skóry dojrzałej:
•  pogłębiające się zmarszczki mimiczne oraz grawitacyjne
•  utrata elastyczności i sprężystości skóry
•  przebarwienia pigmentacyjne – tzw. „plamy starcze”
•  trwale poszerzone naczynka krwionośne – tzw. „pajączki”
•  często skóra sucha, słabo natłuszczona, wiotka

W celu złagodzenia i skutecznego spowolnienia procesu 
starzenia skóry, preparaty z linii Fito Care wzbogacone zostały 
w składniki o wyjątkowo silnym działaniu regenerującym, 
przeciwzmarszczkowym i pobudzającym wszystkie funkcje skóry.
Receptura preparatów Fito Care została oparta na:
•  fitohormonach sojowych wpływających korzystnie  

na koloryt, nawilżenie, napięcie i jędrność skóry. Pobudzają 
syntezę kolagenu i ochraniają je. Wygładzają, wzmacniają  
i regenerują skórę 

•  dzikim jamie - ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, 
zwalczające wolne rodniki. Jest niczym roślinny hormon 
młodości - DHEA, który stosowany zewnętrznie ujednolica 
koloryt skóry, ujędrnia ją i wygładza

•  koenzymie R (biotyna - witamina H) pełniącym bardzo 
ważną rolę w procesie wzrostu komórek i zapobieganiu  
ich starzeniu. Ma silne działanie przeciwzmarszczkowe.



Odmładzający Krem  
na dzień 

•		Przeciwzmarszczkowy	krem	przeznaczony	do	pielęgnacji	każdego	
typu	cery	dojrzałej,	50+.

•		Preparat	 o	 konsystencji	 delikatnego,	 nawilżającego	 kremu,	 
o	lekkim,	świeżym	zapachu.	

•  Pozostawia	 warstewkę	 filmu	 okluzyjnego	 –	 ochronnego,	
zabezpieczającego	skórę	przed	niekorzystnym	wpływem	środowiska	
zewnętrznego	(wiatr,	suche	powietrze,	drobnoustroje,	itp.)	

•		Skutecznie	 spłyca	 głębokie	 zmarszczki	 i	 zmniejsza	 drobne	
zmarszczki	powierzchniowe

•		Pobudza	 mechanizm	 syntezy	 włókien	 kolagenowych,	 czyli	
przyspiesza	 proces	 odnowy	 naskórka,	 wyraźnie	 podnosi	
poziom	jego	nawilżenia.	

•  Systematyczne	 stosowanie	 zapewnia	 skórze	 gładkość,		
wzrost	 jędrności	 i	 gęstości,	 zaś	 procesy	 starzenia	 ulegają	
spowolnieniu.	

Sposób użycia:

Krem	nakładamy	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	dzień.

Odmładzający Krem  
na nOc 

•		Przeciwzmarszczkowy	 krem	 przeznaczony	 do	 pielęgnacji	
głównie	suchej	i	bardzo	suchej	cery	dojrzałej,	50+.

•		Krem	 ma	 aksamitną,	 półtłustą	 konsystencję	 o	 delikatnym,	
świeżym	zapachu.

•		Zapewnia	głęboką	regenerację	i	wspomaga	naturalne	procesy	
naprawcze	zachodzące	w	skórze	podczas	snu.

•  Łagodzi	podrażnienia,	głęboko	nawilża	i	delikatnie	natłuszcza	skórę,	
tak	by	po	przebudzeniu	była	ona	miękka,	jędrna	i	wypoczęta.

•		Pobudza	mechanizm	syntezy	włókien	kolagenowych,	wygładza	
i	wzmacnia	naskórek.

• 	Z	każdym	dniem	skóra	staje	się	bardziej	gładka,	napięta	i	pełna	
młodzieńczego	blasku,	a	zmarszczki	spłycone.

Sposób użycia:

Krem	nakładamy	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	a	następnie	
delikatnie	wklepujemy.	Do	stosowania	na	noc.
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Odmładzający Krem  
pOd Oczy

•		Przeciwzmarszczkowy	 krem	 pod	 oczy	 opóźniający	 procesy	
starzenia	dla	suchej	i	bardzo	suchej	cery	dojrzałej,	50+.

•		Ma	bogatą,	 tłustą	konsystencję,	ale	dzięki	silikonom	idealnie 
i	lekko	się	rozprowadza.	

•		Doskonały	poślizg	ułatwia	aplikację	bez	konieczności	wcierania	
i	nadmiernego	rozciągania	delikatnego	naskórka.

•		Intensywnie	 regeneruje,	 wzmacnia	 i	 natłuszcza	 przesuszony	
naskórek,	 zapobiegając	 nadmiernemu	odparowywaniu	wody	
z	jego	zewnętrznych	warstw.

•		Redukuje	głębokość	bruzd	i	zmarszczek	mimicznych,	a	oznaki	
zmęczenia	i	stresu	ulegają	wyraźnemu	zmniejszeniu.

• 	Regularne	stosowanie	sprawia,	że	wymagająca	skóra	wokół	oczu	
staje	się	bardziej	gładka,	napięta	i	pełna	młodzieńczego	blasku.

Sposób użycia:

Rano	i	wieczorem	opuszkami	palców	delikatnie	aplikujemy	krem	 
na	skórę	wokół	oczu.

Odmładzające Serum 

•		Specjalny	koncentrat	przeciwzmarszczkowy	dla	każdego	rodzaju	
cery	dojrzałej	50+,	o	wyraźnie	obniżonej	elastyczności.

•	Serum	o	lekkiej,	szybko	wchłaniającej	się	konsystencji.

•		Doskonałe	 SOS	 na	 zmęczoną	 skórę	 twarzy	 przed	 wielkim	
wyjściem	–	poprawia	napięcie,	koloryt	i	świeżość	skóry.

•  Dzięki	zawartości	aktywnego	biosacharydu	głęboko	i	intensywnie 
nawilża	skórę,	poprawiając	jej	elastyczność,	napięcie	i	koloryt.

•		Serum	 stanowi	 doskonałą	 ochronę	 skóry	 przed	 czynnikami	
przyspieszającymi	proces	starzenia,	skutecznie	spłyca	głębokie	
zmarszczki	i	regeneruje.

•		Systematyczne	 stosowanie	 sprawia,	 że	 cera	 odzyskuje	
witalność	i	zdrowy	wygląd.

Sposób użycia:

Rano	i	wieczorem,	lub	przed	wielkim	wyjściem,	na	oczyszczoną	skórę	
twarzy,	szyi	i	dekoltu	nanosimy	preparat,	po	wchłonięciu	wklepujemy 
odpowiedni krem z linii FITO CARE lub ANTI-AGING CARE



Odmładzająca maSKa 

•	Polecana	do	każdego	rodzaju	cery	dojrzałej,	50+.

•		Maseczka	 kremowa	 o	 półtłustej,	 łatwej	 do	wmasowania	 lub	
zmycia	tonikiem	konsystencji	i	lekkim,	relaksującym	zapachu.

•	Stanowi	uzupełnienie	pielęgnacji	codziennej.

•		Zawartość	 wysoko	 skoncentrowanych	 składników	 aktywnych	
zapewnia	 skórze	 dojrzałej	 intensywną	 pielęgnację	
przeciwzmarszczkową.	

•		Przyspiesza	 proces	 odnowy	 naskórka,	 poprawia	 koloryt,	
nawilżenie	i	natłuszczenie	niwelując	uczucie	suchości,	napięcia	
i	podrażnienia	skóry.

•		Po	 zastosowaniu	 skóra	 jest	 doskonale	 ukojona,	 nawilżona,	 
a	zmarszczki	jakby	„wypełnione”.

Sposób użycia:

Maseczkę	nakładamy	2-3	 razy	w	 tygodniu	na	 twarz	 i	 szyję.	Po	15-20 
minutach	zmywamy	letnią	wodą	lub	tonikiem	z	linii	ANTI-AGING CARE.	
Jeśli	 skóra	 jest	 mocno	 przesuszona,	 pozostałość	 maseczki	 można	
delikatnie	wmasować	lub	pozostawić	na	noc.	
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Pomyśl o skórze,  
jak o swojej najlepszej przyjaciółce.  
Jeżeli właściwie o nią zadbasz  
na długo zatrzymasz jej piękno.



Z okazji dwudziestolecia istnienia firmy, BANDI 
COSMETICS przygotowało szczególną i wyjątkową linię 
preparatów - GOLD JUBILEE. Kremy charakteryzują się 
silnym działaniem przeciwzmarszczkowym i regenerującym. 
Szczególnie polecane dla wymagającej cery dojrzałej 40+. 

Preparaty zawierają innowacyjne składniki: 
•  złoto zamknięte w liposomach - hamuje powstawanie 

zmarszczek, wygładza już istniejące, likwiduje 
przebarwienia oraz rozświetla skórę 

•  mikrokolagen - działa silnie regenerująco, pobudza 
syntezę kolagenu, przywracając gładkość i optymalne 
napięcie skóry 

•  olej z ogórecznika - wzmacnia funkcje obronne 
skóry, uelastycznia, zmiękcza i nawilża skórę

•  silica - „wypełniacz zmarszczek” – wygładza, 
optycznie maskuje zmarszczki. Sprawia, że skóra staje 
się wygładzona i jedwabista w dotyku
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GOLD JUBILEE 
INTENSIVE ANTI-AGING CREAM

•		Polecany	dla	każdego	rodzaju	wymagającej	cery	dojrzałej	40+, 
zwłaszcza	skóry	suchej	i	odwodnionej.

•		Krem	 ma	 aksamitną,	 półtłustą	 konsystencję	 oraz	 ciepły,	
relaksujący	zapach.

•  Wykazuje	silne	działanie	przeciwzmarszczkowe	i	regenerujące.

•		Przy	 regularnym	 stosowaniu	 następuje	 wzrost	 jędrności	 
i	 elastyczności	 skóry,	 powierzchowne	 i	 głębokie	 zmarszczki	
ulegają	 spłyceniu.	 Skóra	 jest	 doskonale	 nawilżona,	 miękka,	
gładka	i	nabiera	młodzieńczego	blasku.

Sposób użycia:

Nanieść	preparat	na	skórę	twarzy,	szyi	i	dekoltu,	delikatnie	wklepać.	
Stosować	rano	i	wieczorem.

*		Skuteczność	 działania	 preparatu	 GOLD	 JUBILEE	 potwierdzają	 badania	 In	 vivo	
przeprowadzone	w	niezależnym	laboratorium	na	grupie	25	kobiet	w	wieku	29-56	 lat.	 
o	 4	 tygodniach	 regularnego	 stosowania	 kremu	 zaobserwowano	 między	 innymi	
wzrost	wygładzenia	skóry	o	60%	i	wzrost	elastyczności	o	50%.	Ponadto	zauważono,	
że	po	6	godzinach	od	aplikacji	nawilżenie	skóry	wzrasta	o	78%.

GOLD JUBILEE 
INTENSIVE ANTI-AGING  
EYE CREAM 

•  Polecany	do	pielęgnacji	okolic	oczu,	dla	wymagającej	cery	dojrzałej	
40+.	Szczególnie	polecany	dla	skóry	suchej	i	bardzo	suchej.

•	Bezzapachowy	preparat	o	bogatej,	tłustej	konsystencji.

•		Pozostawia	 wyraźną	 warstwę	 okluzyjną	 –	 ochronną,	
zabezpieczającą	 suchą	 skórę	 przed	 wysuszeniem	 
i	niekorzystnym	wpływem	środowiska	zewnętrznego.	

•		Unikalne	składniki	aktywne	wygładzają	zmarszczki,	pobudzają	
syntezę	kolagenu,	silnie	regenerują	i	nawilżają.

•		Systematyczne	stosowanie	zmniejsza	widoczność	zmarszczek,	
a	 skóra	 odzyskuje	 sprężystość,	 elastyczność	 oraz	 promienny	
blask.

Sposób użycia:

Niewielką	 ilość	 preparatu	 nanieść	 na	 skórę	 wokół	 oczu	 i	 delikatnie	
wklepać.	Odczekać	ok.	5	-	10	minut	przed	wykonaniem	makijażu	oczu.	
Stosować	rano	i	wieczorem.



TWÓJ INDYWIDUALNY PROGRAM PIELEGNACJI SKÓRY
PRODUKTY RODzAJE CER

Skóra tłusta  
i mieszana

Skóra wrażliwa Skóra odwodniona Skóra naczynkowa  
i z trądzikiem różowatym

Skóra z pierwszymi 
oznakami starzenia 

30+

Skóra dojrzała 

Sucha Tłusta / Mieszana Sucha Tłusta / Mieszana 40+ 50+

YOUNG CARE

Oczyszczający Żel do Twarzy         

Tonik Antybakteryjny         

Oczyszczająca Maska drożdżowa         

Krem Matujący SPF 18         

Oczyszczający Krem z AHA         

DELICATE CARE

Płyn Micelarny do Demakijażu         

Tonik Łagodzący         

Peeling Enzymatyczny         

Krem/Maska – Kuracja Łagodząca         

Krem z Kiełkami Pszenicy         

Krem z Algami Morskimi         

Kojący Krem dla Skóry Tłustej         

HYDRO CARE

Mleczko Intensywnie Nawilżające         

Tonik Intensywnie Nawilżający         

Serum Intensywnie Nawilżające         

Krem Odżywczo-Nawilżający         

Krem Intensywnie Nawilżający         

Nawilżający Balsam do Ciała         

VENO CARE

Płyn Micelarny do Demakijażu         

Mleczko Redukujące Zaczerwienienia         

Tonik Redukujący Zaczerwienienia         

Serum Redukujące Zaczerwienienia         

Maseczka Redukująca Zaczerwienienia         

Krem Redukujący Zaczerwienienia         

Krem Wyrównujący Koloryt         



TWÓJ INDYWIDUALNY PROGRAM PIELEGNACJI SKÓRY
PRODUKTY RODzAJE CER

Skóra tłusta  
i mieszana

Skóra wrażliwa Skóra odwodniona Skóra naczynkowa  
i z trądzikiem różowatym

Skóra z pierwszymi 
oznakami starzenia 

30+

Skóra dojrzała 

Sucha Tłusta / Mieszana Sucha Tłusta / Mieszana 40+ 50+

ANTI-AGING CARE

Przeciwzmarszczkowe Mleczko         

Przeciwzmarszczkowy Tonik         

Intensywne Serum         

Krem pod Oczy         

Krem na Dzień         

Regenerujący Krem na Noc         

Krem Tonujący         

FITO CARE

Odmładzający Krem na Dzień         

Odmladzający Krem na Noc         

Odmładzający Krem pod Oczy         

Maseczka Kremowa         

Odmładzające Serum         

GOLD JUbILEE

Całodobowy Krem do Twarzy         

Krem pod Oczy         

EYE CARE

Kojący Krem-Żel pod Oczy         

Żel do Demakijażu Oczu         

 100%  75%  50%

Stopień zgodności  produkty z rodzajem cery:*

*  Powyższa tabela znajduje zastosowanie w przypadku jednoznacznie zdiagnozowanego rodzaju cery.  
Zalecamy konsultację ze profesjonalistą (kosmetyczką, kosmetologiem), w celu dobrania optymalnego,  
indywidualnego programu pielęgnacji skóry.



NOTATKI



TWÓJ SALON KOSMETYCZNY



Preparaty BANDI dostępne są w dobrych salonach kosmetycznych.

BANDI Cosmetics Sp. z o.o.
ul. Szkolna 46, 05-816 Michałowice

tel./fax: (022) 723 83 51, (022) 753 08 25
e-mail: biuro@bandi.pl

www.bandi.pl
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