
CENY BĘDĄ ULEGAĆ ZMIANIE WRAZ Z ROZWOJEM SYTUACJI NA RYNKU 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TEL. 501 098 361 

Cena brutto dystrybutora [PLN] 
Maska jednorazowa  

Opakowanie 50 sztuk 
3 warstwowa  

3,70 / szt 

Filtry do masek  

Opakowanie: 2 szt 

5 warstw , warstwa węglowa 

6,50 / opakowanie 

Maska wielokrotnego użytku 

Opakowanie: maska+2 filtry 

Filtry: 5 warstw , warstwa 
węglowa 

29,00 / szt 

Żel do rąk 500ml 

 70% alkoholu, gliceryna, 
panthenol, aloes, prowit B5 

33,75/ butelka 

Płyn do dezynfekcji 5L 

70% alkoholu 

105,00 / butelka 



  Cena 
brutto: 

Cena 
dystrybutor 

 

Żel antybakteryjny  500ml 
 

 70% alkoholu,  gliceryna, panthenol, aloes, witaminy 

45,00 33,75 

 

Żel antybakteryjny 500ml  z dozownikiem typu termos 40ml lub 100ml 
 

 70% alkoholu,  gliceryna, panthenol, aloes, witaminy 

55,00 41,25 

 

Żel antybakteryjny 500ml  z dozownikiem typu termos 40ml + krem  Summer Balm 40ml 

 70% alkoholu,  gliceryna, panthenol, aloes, witaminy 

 Krem do skóry wrażliwej, którego starannie dobrana kompozycja składników zapewnia silne nawilżenie i 

regenerację skóry, również po kąpielach słonecznych. Zawarte w kremie oleje, m.in konopny, z maku, 
pestek dyni i masło kakaowego silnie nawilżają a kolagen z elastyną zapewnią odpowiednie napięcie skóry. 

Cudowny zapach na skórze utrzymuje się do 12 godzin. 

Dzięki opakowaniu typu termos, które przed użyciem można umieścić w lodówce, uzyskasz także 
przyjemny efekt chłodzenia. 

 

120,00 96,00 

 

Żel antybakteryjny 500ml  z dozownikiem typu termos 100ml + krem  Summer Balm 100ml 

 70% alkoholu,  gliceryna, panthenol, aloes, witaminy 

 Krem do skóry wrażliwej, którego starannie dobrana kompozycja składników zapewnia silne nawilżenie i 
regenerację skóry, również po kąpielach słonecznych. Zawarte w kremie oleje, m.in konopny, z maku, 

pestek dyni i masło kakaowego silnie nawilżają a kolagen z elastyną zapewnią odpowiednie napięcie skóry. 

Cudowny zapach na skórze utrzymuje się do 12 godzin. 

Dzięki opakowaniu typu termos, które przed użyciem można umieścić w lodówce, uzyskasz także 

przyjemny efekt chłodzenia. 
 

175,00 140,00 

Rollery z koktajlem 
w Ampułce do 
stosowania w domu  
to doskonały 
sposób 
podtrzymania 
efektów po 
mezoterapii  
mikroigłowej 
wykonywanej w 
gabinecie 
kosmetycznym. 
 
 

 
 
Rollery wykonane 
są z chirurgicznej 
stali nierdzewnej, 
igiełki mają długość 
25mm 
 

 

Linia Skin+ 
Bogatoskładnikowe Ampułki Skin+ wspomagają walkę z bliznami, a nawet rozstępami oraz zmarszczkami. 

 Dają efekt silnego nawilżenia i wygładzenia skóry. 

 W składzie znajdziecie m.in ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy, Oligopeptyd 24, komórki macierzyste, olej z 
opuncji figowej, panthenol, miód manuka i wiele więcej. Jest to linia VEGE. 

 
Linia Acne&Spots 

 Bogatoskładnikowe Ampułki Acne&Spots działają rozjaśniająco, wspomagają w walce z przebarwieniami różnego 
pochodzenia. 

 W składzie znajdziecie m.in. 4 kwasy (azelainowy, kojowy, szikimowy, mlekowy), witaminę B3, niesamowity w działaniu 
bursztynian sodu oraz kojący podrażnienia olejek z drzewa herbacianeg, a także substancje rozjaśniające oraz 

regenerujące. 

 

Linia Skin+    zestaw mały 
 
1x ampułka 

1x roller 

2x kremik po 5g każdy 
1x tonik 10ml 

99,00 79,20 

Linia Skin+    zestaw duży 
 
4x ampułka 

4x roller 
4x kremik po 5g każdy 

2x tonik 10ml 

299,00 239,20 

Linia Acne&Spots     zestaw mały 
 

1x ampułka 

1x roller 
2x kremik po 5g każdy 

1x tonik 10ml 

109,00 87,20 

Linia Acne&Spots     zestaw duży 

 

 

4x ampułka 
4x roller 

4x kremik po 5g każdy 

2x tonik 10ml 

319,00 255,20 

Wkrótce w ofercie również maski i filtry 


