TERAZ
IMAGE.
Marka IMAGE Skincare to marka, która bardzo dokładnie i dogłębnie troszczy
się o skórę. Codziennie dba o każdy jej fragment i każdy jej rodzaj. Nadrzędnym
celem marki jest tworzenie bardzo skutecznych, łatwych w zastosowaniu
produktów pomagających skórze stawić czoła procesom starzenia się oraz
szkodliwemu wpływowi środowiska. Specjaliści z dziedziny pielęgnacji skóry
na całym świecie, doceniają nasze osiągnięcia, dlatego stosują produkty marki
IMAGE.
Ponieważ marka IMAGE działa, w pełni zaufali jej lekarze, specjaliści medycyny
estetycznej, właściciele gabinetów i spa, którzy powierzają jej dbałość
o świeżość, zdrowie i młody wygląd skóry swoich klientów.
IMAGE dzisiaj, to starzenie znaczniej później.
IMAGE now, Age later®.

JEDEN DLA
WSZYSTKICH.

AGELESS

VITAL C

Skuteczna linia produktów zapobiegająca
i odwracająca oznaki starzenia się skóry.

Linia produktów opracowana dla skóry suchej,
odwodnionej, wrażliwej i skłonnej do trądziku
różowatego.

ORMEDIC®

CLEAR CELL

Najczystsze, certyfikowane składniki organiczne
połączone z medyczną skutecznością, aby
osiągnąć maksymalne, potwierdzone klinicznie
wyniki. Linia produktów dla wszystkich
rodzajów skóry.

Bardzo skuteczna linia produktów zwalczających
trądzik, niwelująca stany zapalne, eliminująca
nadmiar sebum i oczyszczająca cerę.

the MAX

PREVENTION +

Linia produktów z roślinnymi komórkami
macierzystymi i nutripeptydami. Oferująca
maksymalną odbudowę, zapobieganie
i odżywianie.

Nowoczesna linia produktów nawilżających
z szerokim zakresem ochrony przed
promieniami słonecznymi UVA/UVB.

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

BODY SPA

ILUMA

Produkty do pielęgnacji ciała. Opracowane by
dbać o zdrowie i dobre samopoczucie całego
ciała.

Linia produktów bardzo skutecznie
rozjaśniających, rozświetlających i nadających
cerze blask.

AGELESS LASHES

I CONCEAL

Mocniejsze, dłuższe i zdrowsze rzęsy.

Wszystko w jednym produkcie – lekki
i wodoodporny podkład, który leczy i tuszuje
niedoskonałości cery.

KURACJE PROFESJONALNE

O2 LIFT

I PEEL - I ENHANCE

Luksusowa kuracja spa – złuszcza, rozświetla
i dotlenia.

Nowy, wyższy poziom zdrowia dla każdego typu
skóry, dzięki łatwym w aplikacji, lecz skutecznym
peelingom chemicznym i kuracjom.

AGELESS

AGELESS to linia bardzo skutecznych preparatów
firmy IMAGE Skincare zawierająca kompozycję
kwasów AHA, nutripeptydów, retinoli, aktywnych
substancji rozświetlających i przeciwutleniaczy
mających na celu odmłodzenie cery. Po
zastosowaniu tych innowacyjnych produktów
pielęgnacyjnych, skóra z widocznymi
fotouszkodzeniami, przebarwieniami, szara lub
zmęczona, ulega odmłodzeniu.
Ta skuteczna receptura pomaga zmniejszać
i zapobiegać powstawaniu drobnych i głębokich
zmarszczek oraz innych oznak starzenia się,
spowodowanych działaniem czynników
środowiskowych.
IMAGESKINCARE.COM

AGELESS

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Dla cery z oznakami starzenia się.

TOTAL FACIAL CLEANSER
Uniwersalny preparat
oczyszczający do codziennego
stosowania, który złuszcza
komórki warstwy rogowej
naskórka. Delikatnie usuwa makijaż
i przywraca cerze pożądane pH
zapewniając jej równowagę.
Aby osiągnąć najlepsze wyniki
stosować rano i wieczorem.
Wszystkie.
TOTAL ANTI-AGING SERUM
Z TECHNOLOGIĄ ROŚLINNYCH
KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Unikatowa kosmeceutyczna
kompozycja alfa-hydroksykwasów
w połączeniu z komórkami
macierzystymi jabłoni. Chroni
komórki skóry przed szkodliwym
działaniem procesów
oksydacyjnych i zwalcza skutki
starzenia się skóry.
Antyoksydacyjna kompozycja
rozświetla i nawilża, nadając cerze
blask. Dzięki VectorizeTechnologyTM składniki kompozycji
zawarte są w kapsułkach
umożliwiających ich stopniowe
uwalnianie przez 48 godzin, co
owocuje długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.

zwalczający procesy starzenia się
cery, zmniejsza zmarszczki
i ujędrnia skórę. Przeciwutleniacze
odżywiają i nawilżają ją, nadając jej
zdrowy i młodszy wygląd
Stosować wieczorem.
Skóra z oznakami starzenia się.
TOTAL RESURFACING MASQUE
Mikro-złuszczająca maska
kosmetyczna z alfahydroksykwasami, które stymulują
odnowę naskórka i odmładzają
cerę. Rozświetlają i rozjaśniają cerę
pozostawiając ją ultra-gładką. Aby
wzmocnić efekt złuszczania
można mieszać ją z dowolnym
preparatem oczyszczającym firmy
IMAGE.
Maksymalnie 3 razy w tygodniu.
Wszystkie.

Aby uzyskać najlepsze wyniki
stosować rano i wieczorem
wmasowując w oczyszczoną cerę.

TOTAL EYE LIFT CRÈME
Ten luksusowy krem podnoszący
kontur oczu stymuluje odnowę
naskórka i w widoczny sposób
redukuje zmarszczki. Glikolowa
kompozycja retinylu (pochodna
retinolu) nadaje cerze jędrność,
a rumianek, zielona herbata
i jeżówka dają uczucie ukojenia
zmęczonym i wysuszonym oczom.
Już po kilku zastosowaniach
dostrzegamy efekt „Ageless Eyes”
– oczu bez oznak wieku.

Wszystkie.

Stosować wieczorem na okolice oczu.

TOTAL REPAIR CRÈME
Krem naprawczy intensywnie

Okolice oczu z oznakami starzenia
się cery, ze zmarszczkami,
z poszarzałym naskórkiem.

TOTAL RETINOL-A CRÈME
Wysoko skoncentrowana
kompozycja retinolu
i polipeptydów, która intensywnie
złuszcza, odmładza, stymuluje
odnowę naskórka i procesy
naprawcze starzejącej się, mającej
przebarwienia i skłonnej
do trądziku cery.
Stosować wieczorem,
bezpośrednio na oczyszczoną
skórę lub zmieszać z dowolnym
produktem IMAGE w celu
zwiększenia przeciwdziałania
procesom starzenia.
Skóra z oznakami starzenia się,
tłusta, trądzikowa, uszkodzona w
wyniku oddziaływania promieni
UV.
TOTAL PURE HYALURONIC
FILLER
Czyste serum, które dzięki
pozyskiwanemu z roślin kwasowi
hialuronowemu z dodatkiem olejku
eterycznego z moreli, witaminie B5
oraz witaminie E – silnemu
przeciwutleniaczowi, nadaje
objętość strukturom cery
wypełniając małe zmarszczki. Już
po jednym zastosowaniu cera
odczuwa wyraźny komfort.
Stosować na oczyszczoną skórę
rano i wieczorem zależnie od
potrzeby. Aby uzyskać dodatkowy
efekt nawilżenia, można zmieszać
z dowolnym innym produktem
IMAGE.
Sucha/odwodniona cera.

VITAL C

Linia produktów VITAL C jest wskazana dla suchej,
odwodnionej cery skłonnej do trądziku różowatego,
narażonej na szkodliwe działanie czynników
środowiskowych. Bogata kompozycja naturalnych
składników roślinnych, koi i w zdrowy sposób
poprawia kondycję skóry.
Linia produktów bogata w substancje
przeciwutleniające by optymalnie ochronić
i odżywiać skórę.
IMAGESKINCARE.COM

VITAL C

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Dla cery zniszczonej czynnikami środowiskowymi,
wrażliwej i podatnej na trądzik różowaty.
HYDRATING FACIAL CLEANSER
Kosmeceutyczny preparat
oczyszczający z 12% witaminą C,
który delikatnie usuwa makijaż
i inne zanieczyszczenia. Eteryczne
substancje antyoksydacyjne wraz
z witaminami, dają ukojenie suchej,
odwodnionej podatnej na trądzik
różowaty cerze.

najlepsze rezultaty zapobiegania
procesom starzenia się.

Stosować rano i wieczorem.

HYDRATING ENZYME MASQUE
Nawilżająca maseczka
enzymatyczna delikatnie złuszcza
poszarzały, suchy naskórek.
Odżywiające witaminy A, C i E
nadają cerze zdrowszy, bardziej
promienny i młodszy wygląd.

Cera sucha, odwodniona, skłonna
do trądziku, po zabiegach
kosmetycznych i medycyny
estetycznej.
HYDRATING ANTI-AGING
SERUM
Nawilżające serum zawierające
najnowszą technologię
rozpuszczalnej w olejkach
witaminy C, o najwyższej biodostępności, które daje
uszkodzonej czynnikami
środowiskowymi skórze, efekt
natychmiastowego widocznego
ukojenia. Witaminy A i E oraz silne
antyoksydanty odżywiają cerę
nadając jej zdrowy, młodzieńczy
blask.
Stosować rano i wieczorem.
Sucha, odwodniona, wrażliwa,
z oznakami starzenia się,
z zaczerwienieniami, po zabiegach
kosmetycznych i medycyny
estetycznej.
HYDRATING REPAIR CRÈME
Ultra-nawilżający antyoksydacyjny
krem naprawczy. Zawarta duża
dawka witamin A, C, E codziennie
odżywia i chroni cerę oferując

Stosować wieczorem.
Cera z oznakami starzenia się,
sucha, odwodniona, ze skłonnością
do trądziku różowatego.

Stosować 3 razy w tygodniu.
Cera sucha, odwodniona, po
zabiegach kosmetycznych
i medycyny estetycznej.
HYDRATING EYE RECOVERY
GEL
Komfortowy żel pod oczy
intensywnie nawilżający,
zwalczający oznaki starzenia się
cery. Zawiera kompozycję
odżywczych antyoksydantów
i peptydów oraz skoncentrowanej
witaminie C, która redukuje
pojawianie się drobnych
zmarszczek i zmniejsza zasinienia
wokół oczu.
Stosować rano i wieczorem.
Sucha, odwodniona, zmęczona,
z drobnymi zmarszczkami i
opuchnięciami wokół oczu.

HYDRATING INTENSE
MOISTURIZER
Ultra-nawilżający krem o
natychmiastowym działaniu,
przywraca odpowiednie nawilżenie
cery. Intensywnie poprawiając jej
kondycję, przywraca gładkość
i nawilżenie, które utrzymują się
cały dzień. Jedwabna receptura
przywraca cerze młodzieńczą
sprężystość, nadając jej
perfekcyjną gładkość i blask.
Stosować rano i wieczorem.
Każdy rodzaj skóry wymagającej
nawilżenia.
HYDRATING ACE SERUM
Ultra lekka konsystencja wskazana
dla cer ze skłonnością
do przetłuszczania się.
Zaawansowana receptura
polipeptydów
z przeciwutleniaczami
wzbogacona witaminami A, C, E
przywraca nawilżenie i redukuje
oznaki starzenia się cery.
Stosować rano i wieczorem
nakładając na oczyszczoną cerę
grubszą warstwę preparatu.
Wszystkie, polecana dla
przetłuszczających się.

ORMEDIC

ORMEDIC® firmy IMAGE Skincare to rewolucyjna linia
produktów będąca syntezą najczystszych
składników organicznych o medycznej skuteczności
umożliwiających osiąganie klinicznie potwierdzonych
wyników.
ORMEDIC® kieruje się filozofią poszukiwania
równowagi skóry. Jest to możliwe dzięki
certyfikowanym składnikom organicznym, silnym
antyoksydantom i kluczowym składnikom roślinnym
bez dodatku substancji chemicznych, kwasów czy
parabenów. Receptura opracowana dla wszystkich
rodzajów cery, w naturalny sposób stymuluje
procesy naprawcze i przywraca równowagę
i zdrowie.
IMAGESKINCARE.COM

ORMEDIC

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Organiczne składniki o medycznej skuteczności.
BALANCING FACIAL CLEANSER
Organiczna kompozycja myjącego
żelu usuwa makijaż i
zanieczyszczenia przywracając
naturalne pH cerze i sprawia, że nie
ma potrzeby stosowania toniku.
Harmonijna kompozycja
organicznego rumianku, zielonej
herbaty i bogatego miąższu
mango dostarcza niezbędnych
składników odżywczych
przywracających cerze naturalną
równowagę. Pozostawia uczucie
miękkości, nawilżenia i czystości.

BALANCING BIO-PEPTIDE
CRÈME
Organiczna kompozycja
biopeptydów w kremie,
dostarczających cerze
niezbędnych składników
odżywczych, zwalczających
oznaki starzenia się, silnie
nawilżających oraz kojących.
Organiczna Japońska zielona
herbata, wyciąg z aloesu, rumianku
i pestek winogron stymulują
procesy naprawcze cery
przywracając jej równowagę.

BALANCING EYE LIFT GEL
Przywracający równowagę,
nawilżający, regenerującyi
podnoszący kontur oka żel.
Zawiera organiczne składniki
i działa z medyczną skutecznością.
Receptura multipeptydów pomaga
zniwelować oznaki starzenia się
cery.

Stosować na zwilżoną twarz
i masować 1 minutę. Spłukać
chłodną wodą.

Dla najlepszego stymulowania
procesów naprawczych
i przywrócenia równowagi skórze,
stosować większą ilość wieczorem
nakładając na oczyszczoną cerę.

Wszystkie rodzaje skóry, które
utraciły równowagę, zwiotczały,
z płytkimi zmarszczkami, kurzymi
łapkami.

Wszystkie.

BALANCING LIP ENHANCEMENT
COMPLEX
Opracowany w celu poprawienia
wyglądu i objętości konturu ust.
Kompleks silnych polipeptydów,
który regularnie stosowany
zwiększa nawilżenie i objętość ust
aż do 40%. Redukuje małe
zmarszczki i łagodzi
zaczerwienienia po iniekcjach
wypełniających medycyny
estetycznej. Produkt uzupełnia
i zwiększa skuteczność
profesjonalnych wypełniaczy.

Wszystkie.
BALANCING ANTI-OXIDANT
SERUM
Jedwabne, wyjątkowo nawilżające,
roślinne serum zawiera kwas
mlekowy wzbogacony organiczną
Japońską zieloną herbatą,
polifenolami i peptydem miedzi.
Utrzymuje równowagę cery
działając od wewnątrz, przywraca
jej idealny poziom nawilżenia
pozostawiając cerę intensywnie
nawilżoną, promieniejącą zdrowym
blaskiem.
Dla zapewnienia, równowagi
i odnowy skóry, stosować
codziennie większą ilość na
oczyszczoną cerę.
Wszystkie.

BALANCING GEL MASQUE
Wyjątkowo delikatna organiczna
maseczka żelowa opracowana, aby
koić i nawilżać cerę przywracając
jej naturalną równowagę.
Receptura z organicznym
wyciągiem z aloesu, zielonej
herbaty i arniki górskiej
natychmiast gasi pragnienie cery
nawilżając ją, i odżywiając przy
jednoczesnym działaniu silnych
antyoksydantów. Maseczka
opracowana została dla wszystkich
typów cery pozostawiając
końcowy efekt blasku.
Stosować na całą twarz.
Po nałożeniu odczekać od 5 do 30
minut. Usunąć ciepłą wodą.
Wszystkie.

Stosować rano i wieczorem
delikatnie nakładając dookoła oka
aż do wchłonięcia. Stosować rano
i wieczorem.

Stosować niewielką ilość, zależnie
od zapotrzebowania na usta
i dookoła jasnoczerwonych linii po
aplikacji wypełniaczy.
Suche, odwodnione usta,
z płytkimi zmarszczkami, po
iniekcjach wypełniających, usta
opuchnięte i zasinione.

CLEAR CELL

Linia produktów o wyjątkowym działaniu
przeciwtrądzikowym, zawierająca najskuteczniejsze
składniki zwalczające trądzik i silne leczące wyciągi
roślinne o przeciwzapalnym działaniu. CLEAR CELL
zwalcza trądzik, niweluje stany zapalne, usuwa
nadmiar sebum i oczyszcza cerę.
IMAGESKINCARE.COM

CLEAR CELL

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Receptura dla cery trądzikowej i tłustej.
SALICYLIC GEL CLEANSER
Ten pieniący się, oparty na kwasie
salicylowym, oczyszczający żel
delikatnie usuwa makijaż
i eliminuje nadmiar sebum,
jednocześnie delikatnie złuszczając
martwe komórki nadaje cerze
gładkość, miękkość i zapobiega
świeceniu się twarzy.
Stosować rano i wieczorem.

MEDICATED ACNE MASQUE
Maseczka zawierająca kompozycję
kwasów AHA/BHA opracowana w
celu natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum
z głębszych warstw skóry.
Antyoksydacyjna kompozycja
składników odżywczych koi
podrażnioną cerę i zaczerwienione
zmiany trądzikowe. Usuwając
nadmiar sebum maseczka
pozostawia uczucie świeżości.

SALICYLIC CLARIFYING TONIC
Tonik oczyszczający zawierający
kwas salicylowy i glikolowy, usuwa
nadmiar sebum z powierzchni cery.
Kompozycja antyoksydantów
nadaje cerze świeżość i zapobiega
świeceniu się twarzy.
Stosować 2 do 3 razy dziennie.
Cera z trądzikiem oraz cera
skłonna do trądziku.

Trądzikowa, tłusta, młodzieńcza.
MEDICATED ACNE LOTION
Beztłuszczowy lekki krem
do codziennego stosowania.
Kontroluje nadmierną produkcję
sebum i namnażanie się bakterii.
Kompozycja antyoksydantów
poprawia nawilżenie cery i nadaje
cerze z trądzikiem zdrowy wygląd.
Naturalne substancje rozjaśniające
cerę zmniejszają zaczerwienienia
zmian trądzikowych.
Stosować codziennie rano
i wieczorem na oczyszczoną cerę.
Można stosować punktowo, jako
kurację zmniejszającą zmiany
trądzikowe.
Cera z trądzikiem oraz cera
skłonna do trądziku.

Stosować 1 do 3 razy na tydzień
lub w miarę zapotrzebowania w
celu kontrolowania trądziku. Można
stosować jako miejscową kurację
dla zmian trądzikowych
Cera z trądzikiem oraz cera
skłonna do trądziku.
MEDICATED ACNE FACIAL
SCRUB
Mikrozłuszczający produkt
o delikatnym działaniu na skórę ,
skutecznie oczyszcza i złuszcza
zrogowaciały naskórek.
Kompozycja antyoksydantów koi
podrażnioną cerę oraz
zaczerwienione, zaognione zmiany,
nadając jej zdrowy wygląd
pozbawiony niedoskonałości.
Stosować rano i wieczorem.
Cera z trądzikiem oraz cera
skłonna do trądziku.

SALICYLIC CLARIFYING PADS
Waciki z kwasem salicylowym/
glikolowym skutecznie usuwają
zanieczyszczenia i nadmiar sebum.
Głęboko oczyszcza zatkane pory
i mieszki włosowe pozostawiając
świeżą i czystą cerę. Kompozycja
antyoksydantów i składników
łagodzących redukuje trądzikowe
stany zapalne. Doskonały do
oczyszczania cery poza domem
i po wysiłku fizycznym. Skuteczna
domowa kuracja złuszczająca.
Wyjąć jeden wacik i delikatnie
masować całą twarz lub tylko
miejsca z trądzikiem.
Cera z trądzikiem oraz cera
skłonna do trądziku.

the MAX

Najnowsze osiągnięcie firmy IMAGE Skincare w zakresie
przeciwdziałania oznakom starzenia. Ta ekskluzywna linia
kosmeceutyków wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry
i naprawia uszkodzenia komórkowe. Dzięki unikatowej technologii
pozyskiwania roślinnych komórek macierzystych
oraz nutripeptydów, zapewnia najdoskonalsze środki prewencyjne
przeciwdziałające oznakom starzenia, a także pomaga skórze
odzyskać jej jędrność.
MAXTM zawiera trójfazowy system CPNTM firmy IMAGE – Korekcja,
Zapobieganie i Odżywianie. Specjalna receptura czystych
aktywnych składników na poziomie komórkowym zapewnia
ochronę przeciwko zaburzeniom równowagi składników
odżywczych, destrukcyjnym działaniem wolnych rodników
i uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem UV. Naprawia
nawet DNA.
IMAGESKINCARE.COM

the MAX

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Receptura Korekcji, Zapobiegania
i Odżywiania.
the MAX™ STEM CELL
FACIAL CLEANSER
Delikatny preparat oczyszczający
nie zawiera kwasów, siarczanów
i parabenów. Przywraca
równowagę cery i jej optymalne
pH. Komórki macierzyste
pochodzenia roślinnego oraz
wyciągi z roślin odżywiają i chronią
cerę przed zanieczyszczeniami
środowiska.
Zwilżyć ręce i nałożyć większą
ilość preparatu na twarz i szyję.
Delikatnie masować przez minutę
a następnie spłukać ciepłą wodą.
Wszystkie.
the MAX™ STEM CELL SERUM
Rewolucyjne serum na dzień i na
noc odmładza cerę wprowadzając
ją w nowy wymiar.
Wielowarstwowa technologia
nutripeptydów działa synergicznie
sprawiając, że cera wygląda
miękko i elastycznie, a technologia
komórek macierzystych wspiera
naturalne mechanizmy obronne
zapewniając zdrowie komórkom.
Serum radykalnie zmniejsza płytkie
zmarszczki mimiczne, głębokie
bruzdy i inne oznaki starzenia się.
Niezrównane wysokie stężenie
skutecznych składników daje
MAXymalne wyniki. Dzięki
Vectorize-TechnologyTM składniki
kompozycji zawarte są
w kapsułkach umożliwiających ich
stopniowe uwalnianie przez 48
godzin owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.
Aby osiągnąć najlepsze wyniki,
stosować rano i wieczorem
wmasowując w oczyszczoną cerę.

Cera z oznakami starzenia się,
zmęczona, poszarzała z płytkimi
zmarszczkami i bruzdami
spowodowanymi mimiką twarzy
i wywołane przez szkodliwe
oddziaływanie promieni UV.
the MAX™ STEM CELL CRÈME
Rewolucyjny krem na noc
o niedoścignionej jakości
własnościach antyoksydacyjnych.
Nowa technologia roślinnych
komórek macierzystych
pozyskiwanych z szarotki
alpejskiej, wspiera naturalne
mechanizmy obronne skóry.
Zawiera maksymalne stężenie
peptydów wygładzających
zmarszczki mimiczne i wspiera
regenerację kolagenu. MAXymalna
skuteczność uzyskiwana jest dzięki
wysokiemu stężeniu składników
roślinnych bez stosowania
chemicznych konserwantów czy
wypełniaczy. Opracowany w celu
regenerowania cery i wspierania jej
naturalnych mechanizmów
obronnych. Dzięki VectorizeTechnologyTM składniki kompozycji
zawarte są w kapsułkach
umożliwiających ich stopniowe
uwalnianie przez 48 godzin
owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.
Po oczyszczeniu cery nałożyć na
twarz i szyję i masować. W celu
zmaksymalizowania efektu można
stosować codziennie.
Cera z oznakami starzenia się,
głębokimi bruzdami
i zmarszczkami mimicznymi,
odwodniona, narażona na
negatywne oddziaływanie
czynników środowiska.

the MAX™ STEM CELL
EYE CRÈME
Ten nowej generacji, rewolucyjny
krem na dzień i na noc zawiera
wysokie stężenie czynników
wzrostu pozyskanych z roślinnych
komórek macierzystych,
zapobiegających procesom
starzenia się spowodowanym
szkodliwym działaniem wolnych
rodników. Zmniejsza płytkie
i głębokie zmarszczki oraz
opuchliznę. Zapobiega procesom
starzenia się cery dzięki komórkom
macierzystym pozyskiwanym
z winogron, szarotki alpejskiej
i arganii. Zawiera kompleks
korygujących peptydów
stymulujących procesy
odmładzania cery. Dzięki
Vectorize-TechnologyTM składniki
kompozycji zawarte są
w kapsułkach umożliwiających ich
stopniowe uwalnianie przez 48
godzin owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.
Stosować rano i wieczorem. Ilość
wielkości zielonego groszku
nałożyć na okolice oka. Jeśli
wymagane jest dodatkowe
nawilżenie – powtórzyć aplikację.
Cera sucha, wrażliwa z oznakami
starzenia się, z płytkimi i głębokimi
zmarszczkami.

PREVENTION+

Kolejny krok w ewolucji nawilżania z wbudowaną
ochroną przeciwko szerokiemu spektrum
promieniowania UVA/UVB. Badania medyczne
potwierdzają, że słońce, zanieczyszczenia, stres
i dym tytoniowy stanowią główne przyczyny raka
skóry i przyspieszonego starzenia się. Zadbaj
o codzienną ochronę twarzy z nawilżeniem IMAGE
opracowanym specjalnie dla twojego typu cery.
IMAGESKINCARE.COM

PREVENTION +

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Kolejny krok w ewolucji nawilżania z wbudowanym szerokim
spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB.
DAILY HYDRATING MOISTURIZER
SPF 30+
Długotrwałe, głębokie nawilżenie
połączone z szerokim spektrum
ochrony przed promieniowaniem
UVA/UVB dla suchej, odwodnionej,
wrażliwej i podatnej na trądzik
różowaty cery. Dzięki delikatnej
konsystencji łatwo i równomiernie
rozprowadza się nie pozostawiając
na skórze nadmiaru preparatu.
Receptura wzbogacona jest
kompozycją antyoksydantów,
witamin i zielonej herbaty
działających przeciwzapalnie.
Zapewnia wyjątkową ochronę
i zapobiega procesom starzenia się
cery wywołanych
promieniowaniem UV.
Dla optymalnej ochrony stosować
rano na oczyszczoną cerę jako
codzienną dawkę nawilżenia.
Podczas ekspozycji na słońce
nakładać co 2 godziny lub zależnie
od potrzeb.
Sucha/odwodniona, bardzo
delikatna i podatna na trądzik
różowaty.
DAILY MATTE MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 32+
Matujący, beztłuszczowy produkt
nawilżający do codziennego
stosowania o szerokim spektrum
ochrony przed promieniowaniem
UVA/UVB. Zawiera technologię
mikrogąbek, dzięki której
pochłania sebum z powierzchni
cery sprawiając, że jest ona
matowa i nie świeci się. Zawiera
połączenie najnowszej generacji
przeciwutleniaczy skutecznie
usuwających wolne rodniki
zmniejszając negatywne
konsekwencje ekspozycji na słońce
i na czynniki środowiskowe.
Dla optymalnej ochrony
codziennie rano stosować na
oczyszczoną cerę jako codzienną
dawkę nawilżenia. Podczas
ekspozycji na słońce nakładać co
2 godziny, lub zależnie od potrzeby.

Cera mieszana, skłonna do
trądziku, przetłuszczania się.
Polecany dla mężczyzn.
DAILY TINTED MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 30+
Preparat nawilżający do
codziennego stosowania
z podkładem koloryzującym
i wbudowanym szerokim spektrum
ochrony przed promieniowaniem
UVA/UVB zapewnia cerze
równomierny koloryt i zdrowy
blask. Zawiera kompozycję
przeciwutleniaczy nowej generacji
skutecznie usuwających wolne
rodniki i zmniejszających
negatywne konsekwencje
ekspozycji na słońce i na czynniki
środowiskowe. Lekka, delikatna
konsystencja szybko się wchłania
i nie pozostawia niekomfortowej
warstwy.
Dla optymalnej ochrony
codziennie rano stosować na
oczyszczoną cerę jako codzienną
dawkę nawilżenia. Podczas
ekspozycji na słońce nakładać co
2 godziny lub zależnie od potrzeby.
Wszystkie, o nierównym kolorycie
i tonacji.
DAILY ULTIMATE PROTECTION
MOISTURIZER SPF 50
Wyjątkowo delikatny, lekki
preparat nawilżający z szerokim
spektrum ochrony przed
promieniowaniem UVA/UVB,
zapewnia cerze najwyższą
ochronę. Technologia najnowszej
generacji łącząca składnik
fizycznej ochrony
przeciwsłonecznej, jakim jest
przezroczysty tlenek cynku ze
skutecznymi przeciwutleniaczami
zapobiegającymi zniszczeniom
wywoływanym przez wolne rodniki
chroni przed szkodliwymi skutkami
ekspozycji na czynniki
środowiskowe. Zawiera roślinne
komórki macierzyste opóźniające
procesy starzenia się komórek
skóry wywoływane przez

promieniowanie UV. Odpowiedni
dla cery po zabiegach
kosmetycznych i medycyny
estetycznej.
Dla optymalnej ochrony
codziennie rano stosować na
oczyszczoną cerę jako codzienną
dawkę nawilżenia. Podczas
ekspozycji na słońce nakładać co
2 godziny, lub zależnie od potrzeby.
Wszystkie, wystawiona na silne
działanie czynników
środowiskowych, dla osób
uprawiających sport, po zabiegach
kosmetycznych i medycyny
estetycznej.
DAILY ULTRA SHEER SPRAY
SPF 45+
Lekki spray nawilżający
o wyjątkowo delikatnej
konsystencji z wbudowanym
szerokim spektrum ochrony przed
promieniowaniem UVA/UVB
zapewnia cerze najwyższą
ochronę. Technologia najnowszej
generacji, łącząca składnik
fizycznej ochrony
przeciwsłonecznej, jakim jest
przezroczysty tlenek cynku
z silnymi przeciwutleniaczami
zapobiegającymi zniszczeniom
wywoływanym przez wolne
rodniki, chroni przed szkodliwymi
skutkami ekspozycji na czynniki
środowiskowe. Spray ma postać
delikatnej pianki, która wysycha
nie pozostawiając śladów.
Dla optymalnej ochrony
codziennie rano stosować na
oczyszczoną cerę jako codzienną
dawkę nawilżenia. Podczas
ekspozycji na słońce nakładać co
2 godziny lub zależnie od potrzeby.
Wszystkie, podczas silnej
ekspozycji, dla osób uprawiających
sport, odpowiedni dla dzieci.

BODY SPA

Produkty BODY SPA powstały z myślą o promowaniu
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz kuracji dla skóry
na poziomie komórkowym. Linia naszych produktów
opracowana została tak, aby stymulować procesy
naprawcze komórek, odżywiać skórę i reperować
problematyczne obszary skóry. Produkty BODY SPA
poprawiają wygląd neutralizując skutki starzenia się
skóry i jednocześnie ujędrniają ją, a złuszczając martwe
komórki, nadają skórze promienisty blask.
IMAGESKINCARE.COM

BODY SPA

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Stworzony dla zdrowia skóry całego ciała .
CELL.U.LIFT FIRMING BODY
CRÈME WITH EPP™ COMPLEX
Rewolucyjny, nowy, ujędrniający
krem został stworzony po to, aby
przeciwdziałać zwiotczeniu skóry
na poziomie komórkowym.
Kompleks EPPTM (Enzym
polipeptydowy, ang. Enzyme
PolipeptydeTM – kompleks
opracowany na wyłączność firmy
IMAGE) wzmacnia włókna
kolagenowe i redukuje objętość
komórek lipidowych. Badania
kliniczne przeprowadzone przez
Chirurgów Plastycznych
udowodniły, że skóra wygląda na
jędrniejszą i bardziej elastyczną
o gładkiej i nawilżonej powierzchni.
Redukuje niedoskonałości skóry.
Stosować na noc i na dzień
nakładając i wmasowując
w dokładnie oczyszczoną skórę
po zabiegu złuszczania.
Zwiotczenie skóry nóg, ud, ramion,
brzucha i szyi. Kosmetyk do
stosowania przed i po ciąży
poprawiający elastyczność skóry
brzucha. Wspiera obkurczanie się
skóry po zabiegach liposukcji.
Redukuje opuchliznę po zabiegach
kosmetycznych i medycyny
estetycznej.

REJUVENATING BODY LOTION
Wyjątkowo nawilżający balsam do
ciała o wysokiej zawartości kwasu
glikolowego, przeciwutleniaczy
i peptydów złuszczających martwe
komórki i odmładzających skórę.
Nadaje skórze świeżość, miękkość
i promienność.
Nałożyć większą ilość na
powierzchnię całego ciała
i pozostawić na kilka minut.
Wszystkie, skóra szorstka, szara,
z oznakami starzenia się.

EXFOLIATING BODY SCRUB
Oczyszczający i wygładzający
peeling do skóry ciała. Podwójny
system złuszczający zawierający
drobinki orzecha włoskiego
mające progresywne działanie
złuszczające i uszlachetniające
skórę oraz nawilżające drobinki
olejku migdałowego z kapsułkami
witaminy E. Poleruje usuwając
suche, matowe komórki
z powierzchni skóry bez
naruszania naturalnej równowagi
pH. Stymuluje naturalną wymianę
komórkową nadając skórze
promienistą gładkość wyczuwalną
w dotyku.
Nałożyć na wilgotną skórę
i masować przez 2 minuty.
Stosowany codziennie złuszcza
i odmładza skórę.
Wszystkie rodzaje, matowe,
łuszczące się. Przygotowuje skórę
na działanie samoopalaczy.

FACE AND BODY BRONZER
Nawilżający krem o bogatej
konsystencji przeznaczony do
aplikacji na twarz i całe ciało,
nadaje skórze naturalną opaleniznę
ze złotym połyskiem bez
ekspozycji na słońce. Po
codziennej aplikacji kolor każdego
dnia powoli pogłębia się tworząc
równy, złoty blask.
Po peelingu twarzy
z zastosowaniem AGELESS total
cleanser oraz ciała
z zastosowaniem BODY SPA
exfoliating body scrub, nałożyć
niewielką ilość na całe ciało i twarz
jak balsam, dbając o jego
równomierne rozprowadzenie.
Pozostawić na kilka minut, po
czym nałożyć produkt nawilżający
IMAGE PREVENTION+
zapewniający codzienną ochronę.
Po zastosowaniu dokładnie umyć
ręce.
Wszystkie.

ILUMA

Przedstawiamy najnowszą generację silnych preparatów
rozjaśniających skórę. Szybko zmniejszają wszelkie
zaburzenia pigmentacji od plam wywołanych słońcem
do melanodermii. Linia rewolucyjnych intensywnie
rozjaśniających produktów oparta jest na recepturze
opracowanej przez chirurgów plastycznych,
wzbogaconej technologią Vectorize-TechnologyTM
z kapsułkami zawierającymi silne czynniki rozjaśniające,
korygujące i zapobiegające zmianom w pigmentacji
oraz nierównomiernemu kolorytowi skóry.
IMAGESKINCARE.COM

ILUMA

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

Receptura opracowana, aby rozjaśniać, rozpromieniać
i rozświetlać tonację skóry nadając jej równomierny blask.
INTENSE LIGHTENING
CLEANSER
Produkt oczyszczający bez
dodatku siarczanów do
codziennego stosowania
o żelowo-mlecznej konsystencji
zaprojektowany, aby delikatnie
i skutecznie usuwać
zanieczyszczenia powierzchni
skóry, jednocześnie nadając blask
i pożądany koloryt cerze twarzy
i całemu ciału. Produkt
oczyszczający oparty jest na olejku
i zawiera roślinne komórki
macierzyste oraz roślinne czynniki
stymulujące rozjaśnianie ciemnych
plam i przebarwień. Zapewnia
optymalne przygotowanie skóry
na działanie innych produktów
rozjaśniających wchodzących
w skład linii Iluma.
Na zwilżone ręce nałóżyć sporą
ilość, a następnie na twarz i szyję.
Delikatnie masować przez minutę
a następnie usunąć ciepłą wodą.
Wszystkie, nierównomierny koloryt
cery, ciemne plamy i przebarwienia.
INTENSE LIGHTENING SERUM
Beztłuszczowe serum o lekkiej
konsystencji stanowi kurację dla
przebarwień i zaczerwienień.
Kompozycja roślinnych czynników
rozjaśniających, witaminy C oraz
wyciągu z pestek winogron
delikatnie zmniejsza stany zapalne
przywracając czystą, świeżą
karnację. Doskonale koi cerę po
zabiegach, laserach i woskowaniu.
Idealne dla wszystkich typów
skóry. Dzięki VectorizeTechnologyTM składniki kompozycji
zawarte są
w kapsułkach umożliwiających ich
stopniowe uwalnianie przez 48
godzin owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem

preparatu.
Stosować na oczyszczoną skórę
rano i wieczorem.
Trądzik różowaty, skóra zniszczona
słońcem, nierównomierny koloryt,
podrażnienia, po peelingach, skóra
wrażliwa.
INTENSE BRIGHTENING CRÈME
Nowy, rewolucyjny, intensywnie
rozjaśniający krem skutecznie
redukuje przebarwienia
spowodowane procesami starzenia
się skóry i hiperpigmentacją.
Zawiera wyselekcjonowany
kompleks rozjaśniający
wyrównujący koloryt skóry
i rozjaśniający ją pozostawiając
blask i zdrowy młody wygląd
promiennej karnacji. Dzięki
Vectorize-TechnologyTM składniki
kompozycji zawarte są
w kapsułkach umożliwiających ich
stopniowe uwalnianie przez 48
godzin owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.
Po uprzednim oczyszczeniu cery
nałożyć na twarz i szyję i delikatnie
wmasować. Stosować codziennie
w celu uzyskania optymalnych
rezultatów.
Nierównomierny koloryt skóry,
hiperpigmentacja, przebarwienia
cery spowodowane procesami
starzenia się, ciemne plamki,
melanodermia, przebarwienia.
INTENSE LIGHTENING BODY
LOTION
Rewolucyjny intensywnie
rozjaśniający balsam do ciała
radykalnie poprawi koloryt twojej
skóry. Zawiera elitarny kompleks

rozjaśniający wyrównujący koloryt
skóry, przebarwienia
spowodowane procesami starzenia
się i hiperpigmentacją. Dzięki
Vectorize-TechnologyTM składniki
kompozycji zawarte są
w kapsułkach umożliwiających ich
stopniowe uwalnianie przez 48
godzin owocujące długotrwałym
i intensywnym działaniem
preparatu.
Nałóż i wmasuj rano i wieczorem
na dokładnie oczyszczoną
i złuszczoną skórę. Nie należy
stosować na twarz.
Przebarwienia skóry,
hiperpigmentacja, przebarwienia
spowodowane procesami starzenia
się, nierównomierny koloryt,
ciemne obszary na skórze,
melanodermia.
INTENSE LIGHTENING HAND
CRÈME SPF 15
Codzienne nawilżenie rąk
z dodatkiem intensywnych
czynników rozjaśniających
redukujących przebarwienia. Krem
o szerokim zakresie ochrony przed
promieniami słonecznymi UVA/
UVB z silnymi przeciwutleniaczami
skutecznie usuwającymi wolne
rodniki i zmniejszającymi
negatywne konsekwencje
ekspozycji na czynniki
środowiskowe.
Stosować codziennie dla najlepszej
ochrony i nawilżenia. Dodatkowo
stosować w ciągu dnia i podczas
ekspozycji na słońce.
Oznaki starzenia się skóry, plamki
spowodowane procesami starzenia
się skóry, ciemne obszary na
skórze, sucha/odwodniona skóra.

AGELESS

Przedstawiamy AGELESS LASHESTM firmy IMAGE
Skincare. Ten produkt wzmacniający rzęsy radykalnie
poprawia strukturę i przywraca młodość rzadkim,
matowym rzęsom stymulując i wzmacniając mieszki
włosowe. Codzienne stosowanie nadaje rzęsom
pełniejszy, dłuższy i zdrowszy wygląd. Sprawi, że
będziesz wyjaśniać: „Tak, są prawdziwe!”.
IMAGESKINCARE.COM

AGELESS LASHES
Mocniejsze, dłuższe i zdrowsze rzęsy.
AGELESS LASHES
Ten płynny produkt wzmacniający
rzęsy radykalnie poprawia ich
strukturę i przywraca im młodość.
Opatentowany kompleks bez
zawartości leków zawiera proteiny
i peptydy stymulujące
i wzmacniające mieszki włosowe.
Hydrolizowane proteiny soi
poprawiają strukturę,
wytrzymałość na rozciąganie
i nadają rzęsom blask. Naturalne
substancje leczące pochodzenia
roślinnego zapewniają odżywianie
i poprawiają kondycję rzęs.
Dla osiągnięcia optymalnych
rezultatów stosować rano
i wieczorem nakładając cienką
warstwę na podstawę linii rzęs.
Przerwać stosowanie, jeśli pojawi
się zaczerwienienie, podrażnienia
lub opuchlizna.
Cienkie, krótkie, łamliwe rzęsy,
rzadkie brwi.

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

I CONCEAL

Lekki, wodoodporny, rozświetlający podkład zawierający
wszystko w jednym – usuwa i koryguje niedoskonałości
cery sprawiając, że każdego dnia staje się ona zdrowsza
i nieskazitelna.
Zdrowy podkład do codziennego stosowania z systemem
CPNTM:
Korekcja – dzięki doskonale dobranemu kolorowi ukrywa
niedoskonałości cery
Zapobieganie – codzienna ochrona i zapobieganie
procesom starzenia się cery
Odżywianie – dotlenianie i składniki pochodzenia
roślinnego.
IMAGESKINCARE.COM

I CONCEAL

Nieskazitelna cera, skuteczne składniki dla
optymalnego efektu leczenia
i ukrywania niedoskonałości.
I CONCEAL FLAWLESS
FOUNDATION SPF 30
Podkład do codziennego
stosowania, który usuwa i koryguje
niedoskonałości cery.
Wodoodporny.
Nałożyć opuszkami palców
niewielką ilość produktu na twarz
i szyję. Ten element makijażu
stosować codziennie jako ochronę
przed negatywnymi czynnikami
środowiskowymi lub w miarę
potrzeb po zabiegach
kosmetycznych.

Dostępny w 6 odcieniach, dla
każdego fototypu cery.

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ
MAKIJAŻ
• Makijaż i dbałość o zdrowie cery
w JEDNYM produkcie
• Czysta fizyczna ochrona
o szerokim zakresie przed
promieniami słonecznymi UVA/
UVB SPF 30
• Odpowiedni dla wszystkich
fototypów cery
• Oddychający i dotleniający cerę

• Bogaty w przeciwutleniacze

Porcelana

• Komórki macierzyste
pochodzenia roślinnego

Naturalny

• Goi ranki i koi po zabiegach
kosmetycznych
• Łagodzi podrażnienia

Beż

Ciemny beż

• Redukuje przeznaskórkową
utratę wody (TEWL), wyjątkowo
intensywnie nawilża

Toffi

•Zmniejsza zaczerwienienia i stany
zapalne

Mokka

Produkt

Stosowanie

Rodzaj skóry

I PEEL

Piękno skóry zaczyna się od jej zdrowia. Cykl
zdrowia skóry obejmuje wyjątkowo wydajne
profesjonalne kuracje optymalnie dobrane do
indywidualnego typu skóry. Plany kuracji, będące
firmowymi zabiegami IMAGE, uzupełniane są
produktami do codziennego stosowania w domu,
stymulującymi i pomagającymi na długo zachować
znakomite rezultaty kuracji.
Peelingi do twarzy dostępne są w linii produktów
I PEEL, a możliwość łączenia ich z linią I ENHANCE
(wzmacniacze) oferuje niespotykany potencjał
doboru odpowiedniego produktu do wymagań cery.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że te chemiczne peelingi
przeznaczone są do stosowania przez
profesjonalnych specjalistów w dziedzinie kosmetyki.
Wznieś swoją skórę na nowy poziom zdrowia
rozwiązując jej problemy.
IMAGESKINCARE.COM

I PEEL

Peeling usuwający oznaki upływającego czasu.
ORMEDIC LIFT | odświeżenie
Organiczne składniki o medycznej
skuteczności przywracają skórze
równowagę, nawilżają
i rozświetlają.
THE SIGNATURE FACE LIFT |
Zabieg firmowy |
Odwodnienie i trądzik
różowaty
Kuracja witaminą C i enzymami,
doskonała dla wszystkich typów
cery. Zalecana dla cer z trądzikiem
różowatym i cer wrażliwych.
LIGHTENING LIFT
PEEL | PRZEBARWIENIA
i ZABURZENIA PIGMENTACJI
Kwas mlekowy i kojowy połączone
z koktajlem czynników
rozjaśniających skutecznie
redukują wszelkie przebarwienia,
odświeżają koloryt i nawilżają.
WRINKLE LIFT PEEL |
ZMARSZCZKI i UTRATA
ELASTYCZNOŚCI
Wyjątkowo stymulująca odnowę
naskórka kompozycja kwasu
glikolowego i retinolu w widoczny
sposób redukuje zmarszczki
i głębokie bruzdy.
ACNE LIFT PEEL | TRĄDZIK
Mieszanka kwasów AHA i BHA
z czynnikami przeciwzapalnymi to
skuteczna kuracja trądziku
o dowolnym nasileniu.
BETA LIFT PEEL |
Zaawansowany TRĄDZIK
Silna kuracja kwasem salicylowym
bez domieszek szybko i skutecznie
poprawia cerę dotkniętą średnim
i ostrym trądzikiem.

PERFECTION LIFT PEEL |
GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI
i PRZEBARWIENIA
Wyłączna dla firmy IMAGE
kompozycja alfa i betahydroksykwasów oraz retinolu
połączona z silnymi
przeciwutleniaczami, peptydami
korygującymi i komórkami
macierzystymi pochodzenia
roślinnego to podstawa
„doskonałości” kuracji
zaawansowanych zmian
pigmentowych, trądziku i oznak
starzenia się cery.

WZMACNIACZE:

TCA ORANGE PEEL | BARDZO
GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI
Peeling TCA wyłącznie do
nakładania przez lekarza stanowi
skuteczną kurację korygującą
oznaki starzenia się cery
i negatywne konsekwencje
ekspozycji na słońce.

25% ANTI-OXIDANT FACIAL
ENHANCER
Działanie łagodzące
i przeciwzapalne.

25% VITAMIN C FACIAL
ENHANCER
Przeciwutleniacz i ochrona
komórek.
25% HYALURONIC FACIAL
ENHANCER
Intensywne nawilżenie
i wygładzona skóra.
25% KOJIC ACID FACIAL
ENHANCER
Rozjaśniona cera i kontrola
pigmentacji.

25% STEM CELL FACIAL
ENHANCER
Lepsza ochrona komórkowa
i zapobieganie starzeniu się cery.
25% RETINOL FACIAL
ENHANCER
Lepsza odnowa komórkowa,
odmładzanie i synteza kolagenu.
Skuteczna pomoc przy trądziku.

Wyobraź sobie świeżą, zdrową cerę ukrytą pod
warstwami starszych komórek i wydobytą na
światło dzienne dzięki delikatnemu
i energetyzującemu procesowi.

O2 LIFT

O2 LIFT dzięki zawartemu tlenowi, komórkom
macierzystym roślinnego pochodzenia, peptydom
i enzymatycznym roślinnym substancjom
o wysokim stężeniu oferuje doskonały zabieg spa
o natychmiastowych rezultatach.
Ta luksusowa kuracja spa nadaje cerze promienny
blask i zdrowy wygląd.
IMAGESKINCARE.COM

O LIFT

Luksusowa, złuszczająca, rozświetlająca
i dotleniająca kuracja spa.
GEL-TO-MILK CLEANSER
Wolny od kwasów i siarczanów
produkt myjący ma postać
bogatego żelu, który szybko
przekształca się w kremowe
mleczko delikatnie usuwając
makijaż i zanieczyszczenia.
Wzbogacony komórkami
macierzystymi pochodzenia
roślinnego spowalnia proces
starzenia się cery a roślinne
substancje rozjaśniające aktywnie
oddziałują na cerę nadając jej
blask.
ENZYMATIC FACIAL PEEL
Rewolucyjny produkt złuszczający.
Mający postać gęstego żelu
enzymatyczny, owocowy peeling
zmienia się w płyn „zbierający”
martwe komórki cery skutkując jej
delikatnym i skutecznym
całkowitym odmłodzeniem.
OXYGENATED FACIAL MASQUE
Firmowa kuracja O2 zawiera jedyną
w swoim rodzaju maseczkę z
technologią „musującej piany”.
Musująca maseczka dotleniająca
zaprojektowana została, aby
nadawać cerze połyskujące
rozświetlenie zaledwie w kilka
minut. Receptura opracowana po
to, żeby wywoływać
natychmiastowe rezultaty dla
wszystkich rodzajów cery.

STEM CELL FACIAL ENHANCER
Serum prawdziwie opóźniające
skutki upływającego czasu. Ma
intensywne działanie prewencyjne
opracowane tak, aby dostarczać
wysokie dawki składników
aktywnych takich jak komórki
macierzyste, przeciwutleniacze
i roślinne substancje leczące
o silnym działaniu dla maksymalnej
ochrony przed procesami starzenia
się i uszkodzeniami komórek.
TINTED MOISTURIZER
Zastosowanie na wykończenie
zabiegu wyjątkowego produktu
Tinted Moisturizer dopełnia efektu,
cera promienieje blaskiem, ma
równomierny koloryt i jest
zabezpieczona przed
promieniowaniem UVA i UVB.
Beztłuszczowe nawilżenie
pozostawia blask na cerze
poddanej kuracji.

SPRAWIAMY,
ŻE TWOJE
ŻYCIE JEST
PROSTSZE,
A SKÓRA
PIĘKNA.
Produkty IMAGE Skincare są łatwe
w zastosowaniu a nasze receptury są po
prostu najlepsze. Każda z naszych medycznie
opracowanych receptur powstaje wykorzystując
najnowsze osiągnięcia badawcze, cieszących się
światowym uznaniem, chemików i lekarzy. Dzięki
składnikom najwyższej jakości, pozyskanym
z naturalnego środowiska, wolnym od domieszek,
testowanych w warunkach klinicznych, firma
IMAGE tworzy produkty oferujące skórze
wszystko to, czego ona potrzebuje.

