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Działanie soli z Morza Martwego zostało potwierdzone badaniami naukowymi 
- pomaga ona w leczeniu takich schorzeń skórnych jak trądzik, egzema czy łuszczyca. 
Pierwiastki zawarte w składzie naszych produktów - magnez, sód oraz potas odżywia-
ją skórę, by utrzymywać ją nawilżoną, zdrową i jedwabiście gładką. 

Kosmetyki Albatros zostały skomponowane na bazie minerałów, pozyskiwanych 
z Morza Martwego, które jest uznawane za największe naturalne SPA na świecie. 
Głównie ze względu na niezwykłe warunki atmosferyczne tam panujące, a także 
duże stężenie soli mineralnych w dnie morskim i samej wodzie.
 
Kosmetyki Albatros, tworzone na bazie minerałów z Morza Martwego pozostawiają 
skórę odżywioną, zregenerowaną, pełną blasku i pozbawioną przebarwień. Wszystko 
dzięki zastosowaniu określonych stężeń składników mineralnych, które zwiększają 
zdolność ludzkiej skóry do absorbowania wody.
Co więcej, dzięki zawartości soli, są bardzo dobrymi produktami wspomagającymi 
leczenie takich chorób skórnych jak trądzik, AZS czy łuszczyca.

Wszystkie produkty marki Albatros są tworzone na bazie minerałów zawartych 
w wodzie oraz dnie morskim. Co ważne, dla tych składników odżywczych nauka 
nie zna zamienników, tak więc wybierając nasze kosmetyki, dajemy gwarancję 
najwyższej jakości i bezpieczeństwa stosowania.

Morze Martwe
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Prawie milion lat temu gorące i suche powietrze oraz silna ewapora-
cja przyczyniły się do powstania Morza Martwego, czyniąc je naj-
bardziej słonym zbiornikiem wodnym na świecie. Morze położone 
jest w dolinie ryftowej, w najgłębszej na świecie depresji - ok 420 
pod poziomem morza, nie posiada ujścia, jest to tzw. jezioro bez-
odpływowe. W porównaniu z 3-procentowym stężeniem soli 
w „standardowej” wodzie morskiej, badacze odkryli, że woda 
z Morza Martwego zawiera aż 32% soli, która zawiera relatywnie 
wysokie stężenie 21 minerałów, takich jak magnez, wapń, brom 
czy potas.Co ciekawe, aż 12 z nich nie jest spotykane w wodach 
morskich w ogóle.

Szczegółowe badania pokazały, że tak duża koncentracja działa 
pielęgnacyjnie i odżywczo na skórę.  
Na przykład: Wapń koi i odbudowuje komórki skóry, wzmacnia 
błony na poziomie komórkowym i odblokowuje pory. 
Magnez przyspiesza metabolizm i działa antyalergicznie. 
Chlorki – odpowiadają za równowagę mineralną, są niezbędne do 
utrzymania bilansu kwasowo-zasadowego w strukturach skóry.

Sekret Morza Martwego

4



5

Morze Martwe jest unikalnym źródłem minerałów 
naturalnie powstających w niezwykłych warunkach 
klimatycznych i geologicznych. 

Cały sekret polega na recepturze wzbogaconej 
o składniki mineralne pozyskiwane z soli, 
wody morskiej oraz błota.

Wyjątkowość Morza Martwego
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Nasza misja i wizja
Stworzyliśmy unikalną markę, by dostarczać 
najwyższej jakości naturalne kosmetyki do 
pielęgnacji. Nasze kosmetyki to pasja, która 
każdego dnia nas napędza i dzięki temu, że 
głęboko wierzymy w ich skuteczność, możemy 
oferować coraz bardziej zaawansowane produkty. 
 

„Dobra marka to historia, która nigdy nie 
została do końca opowiedziana” Scott Bedbury

Kim jesteśmy?
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Obietnica marki 
Szczerość. Wierzymy w skuteczność naszych kosmetyków, 
wiemy, że istnieje balans między naturą a nauką. Dlatego też 
gwarantujemy najwyższą jakość użytych składników, których 
nie da się znaleźć w produktach konkurencyjnych marek. 
 

Profil klienta 
Niezależnie, czy jesteś zmęczona, czy potrzeba Ci relaksu 
i wyciszenia. Oferujemy Ci chwilę błogiego komfortu w zaciszu 
Twojego domu niczym w profesjonalnym SPA.  
 

Dlaczego warto? 
Ponieważ linia naszych kosmetyków idealnie wpisuje się 
w rynkowe potrzeby w zakresie najwyższej jakości, 
przystępnych cen, a co najważniejsze – naturalności składników.

 Nasz brand
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Nasza filozofia 
- Przejrzystość działania 
  Konsekwentnie budujemy zaufanie klientów, stawiając na przejrzyste  i mocne relacje 
  z inwestorami i kontrahentami.

- Zaangażowanie 
  Naszym głównym celem jest zawsze długotrwała współpraca. Nie szukamy krótkoterminowych   
  partnerów handlowych - robimy wszystko by pomóc, rozwinąć skrzydła naszym kontrahentom.

- Odpowiedzialność 
  Za gwarantowane rezultaty, a także wyniki współpracy z partnerami.

- Autentyczność 
  Opieramy całą naszą firmę na realnych doświadczeniach – badaniach, 
  ich wynikach, a także na ludzkich emocjach, które są dla nas równie ważne.

Nasz brandbook 
Na sukces kosmetyków Albatros składa się: 
- równowaga między naturą a nauką; 
- wyselekcjonowane składniki; 
- odnowa i pielęgnacja skóry; 
- rozpoznawalne logo.

Kim jesteśmy?
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Inspiracja i znaczenie 

Inspiracją dla twórców naszej marki był niezwykły gatunek ptaka – 
Albatros. Albatrosy, jako zwierzęta stadne, łączą się w pary na całe 
życie – co ma też  symboliczne przełożenie u nas. 
Idealnie odzwierciedla to nasze długoterminowe relacje z klientami. 
Dodatkowo kształt fali w logotypie symbolizuje skrzydła albatrosa, 
które uchodzą za najdłuższe w królestwie ptaków. 

 

Nasze logo
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Historia naszej marki 
Nasze produkty mają w składzie naturalne składniki mineralne 
wydobywane z Morza Martwego, głównie są to sole mineralne, 
a także błoto pozyskiwane z dna morskiego.
 
Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo stosowania naszych kosme-
tyków, wszystkie produkty zostały dostosowane do wymagań 
europejskiego rozporządzenia kosmetycznego EU / 1223/2009. 
Każdy kosmetyk posiada również numer CPNP (Cosmetic Pro-
ducts Notification Portal), który został zatwierdzony w myśl 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1223/2009. Dodatkowo wszystkie produkty posiadają 
zatwierdzone przez SGS skontrolowane etykiety informacyjne.
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Podzieliliśmy 
nasze produkty 
na następujące sekcje

Kategorie produktów:

Pielęgnacja skóry twarzy

Pielęgnacja ciała

Pielęgnacja włosów

Dla profesjonalistów
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Specjalna formuła znad Morza Martwego 
wzbogacona minerałami, aloesem oraz 
olejkiem z drzewa herbacianego rewitalizuje 
skórę i redukuje przetłuszczanie się cery, 
a także niweluje wszelkie zanieczyszczenia. 
Odzyskaj witalny i promienny wygląd.

Kojąca maska błotna do twarzy 
z aloesem i olejkiem z drzewa herbacianego (50g)

Specjalna formuła znad Morza 
Martwego wzbogacona minera-
łami oraz ekstraktem z miodu 
zawiera dobroczynne składniki, 
które odżywiają skórę, czyniąc ją 
promienną i zdrową. Sprezentuj 
swojej skórze dotyk witalności.

Odżywcza maska błotna do twarzy 
z wyciągiem z miodu (50g)

Produkty
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Specjalna formuła znad Morza Martwego 
wzbogacona minerałami, olejkiem jojo-
ba i kolagenem napina skórę i redukuje 
zmarszczki. Dodatkowo głęboko nawilża 
i odżywia szarą i zmęczoną cerę.

Rozjaśniająca formuła znad Morza Martwego 
w połączeniu z ekstraktem z mącznicy 
lekarskiej i witaminą E została specjalnie 
zaprojektowana, aby usuwać zanieczyszcze-
nia i martwe komórki z powierzchni skóry. 
Ekstrakt z mącznicy lekarskiej hamuje 
aktywność tyrozyny, by zapobiegać zmianom 
w pigmentacji skóry, pozostawiając cerę 
rozświetloną i ujednoliconą.

Nawilżająca maska błotna do twarzy 
z olejkiem jojoba oraz kolagenem (50g)

Rozświetlająca błotna maska do twarzy 
z mącznicą lekarską i witaminą E (50g)
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Unikalna mikstura zawierająca minerały znad 
Morza Martwego odżywia i pobudza skórę 
całego ciała, a także dłoni. Dzięki zawartości 
soli i minerałów utrzymywane jest odpo-
wiednie nawilżenie oraz elastyczność skóry 
- składniki są całkowicie wchłaniane przez 
komórki i nie pozostawiają tłustej warstwy 
na powierzchni skóry.

Specjalna formuła znad Morza 
Martwego wzbogacona czarnym 
błotem stworzona do każdego 
typu cery działa silnie nawilżająco 
i odświeża skórę dzięki zawartości 
naturalnego olejku miętowego.

Delikatna maska błotna (100 ml)Błotna maska do twarzy (200g)
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Wzbogacone unikalną kombinacją 
pielęgnujących minerałów z Morza 
Martwego, wydobywanych z głębo-
kości 1300 stóp, oliwą z oliwek oraz 
proszkiem z ziaren moreli, które nadaje 
skórze zdrowy, promienny wygląd. 
Głęboko nawilża i odżywia cerę.

Stworzone specjalnie dla miękkiej 
i gładkiej skóry. Bogate w ważne 
minerały i olejki eteryczne, usuwa 
zanieczyszczenia, odświeża 
i znacząco rozświetla skórę dzięki 
zawartości minerałów z Morza 
Martwego, wydobywanych 
z dna morskiego.

Oliwkowe mydło (100g) Mydło złuszczające (100g)
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Wzbogacone o unikalną kombinację upięk-
szającego minerału z Morza Martwego mydło 
zostało stworzone w trosce o Twoją delikatną 
skórę, zapewniając jej głębokie nawilżenie 
i odmłodzenie.

Bogate w minerały i sole mineralne 
mydło idealne dla Twojej skóry. Usuwa 
zanieczyszczenia, odświeża skórę oraz 
redukuje ilość wydzielanego sebum, 
przywracając jej zdrowy wygląd. 
Substancje siarkowe przyczyniają się 
do zredukowania wyprysków oraz 
działają antybakteryjnie.

Mydło siarkowe (100g) Mydło mineralne (100g)



17

Specjalna mieszanka minerałów 
z Morza Martwego, proteiny, amino-
kwasy i antyoksydanty, a także proszek 
z pestek moreli dokładnie oczyszcza, 
usuwa martwy naskórek, odblokowuje 
pory, pozostawiając skórę oczyszczoną, 
gładką i promienną.

Stworzone ze specjalnej mieszaniny olej-
ków i czarnego błota z Morza Martwego, 
głęboko oczyszcza skórę, odblokowuje 
pory i zapobiega świeceniu się cery. 
Wzbogacone unikalną kombinacją pielę-
gnujących minerałów z Morza Martwego, 
wydobywanych z dna morskiego, z głębo-
kości 1300 stóp działa odmładzająco 
i redukuje widoczność zmarszczek.

Mydło błotne (100g) Krem peelingujący do twarzy (125ml)
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Specjalnie wzbogacony minerałami z Morza Mar-
twego niezwykły krem chroniący przed słońcem 
i szkodliwym promieniowaniem, zawierający 
najmocniejsze przeciwsłoneczne filtry. Minerały 
z Morza Martwego, a także witaminy zapewnia-
ją ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. 
Krem dodatkowo nawilża cerę bez pozostawiania 
tłustego filmu na powierzchni.

Zawiera mieszankę minerałów z Morza 
Martwego, odblokowuje pory, niweluje 
przetłuszczanie i świecenie się skóry, 
usuwa makijaż, oczyszcza, odświeża 
i odnawia skórę, dostarczając jej nie-
zbędnych składników do utrzymania 
naturalnej równowagi, pozostawiając 
cerę gładką i miękką.

Głęboko oczyszczający żel (175ml) Filtr przeciwsłoneczny do skóry 
normalnej SPF 50+ (75ml)
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Krem bogaty w minerały z Morza 
Martwego oraz sole odżywia skórę 
w prosty i naturalny sposób, 
nawilżając ją. Zawartość wyselekcjo-
nowanych olejków poprawia elastycz-
ność, nawilża, odmładza i normalizuje 
skórę twarzy. Stosowany także 
do ochrony przed szkodliwymi 
promieniami słonecznymi.

Specjalnie wzbogacony minerałami 
z Morza Martwego niezwykły krem 
chroniący przed słońcem i szkodli-
wym promieniowaniem, zawierający 
najmocniejsze przeciwsłoneczne 
filtry. Minerały z Morza Martwego, 
a także witaminy zapewniają ochronę 
przed promieniowaniem UVA i UVB.

Filtr przeciwsłoneczny do skóry 
tłustej SPF 50+ (75ml)

Krem na dzień (75ml)
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Specjalna kompozycja minerałów z Morza 
Martwego, ekstraktów z warzyw i protein, 
wspomaga proces odnowy skóry i natu-
ralnego nawilżenia. Wygładza zmarszczki 
i zapobiega powstawaniu nowych, niwe-
lując oznaki starzenia się skóry, czyniąc 
cerę jeszcze bardziej gładką i promienną.

Formuła o najbogatszym stężeniu mi-
nerałów z Morza Martwego, witamin, 
protein i aloesu dla maksymalnego 
nawilżenia delikatnej skóry pod oczami. 
Żel ma także właściwości wygładzające, 
pozwalające na wyeliminowanie cieni 
i zmarszczek.

Żel pod oczy (30ml) Mineralne serum upiększające (30 ml)
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Naturalne masło Shea, masło 
z nasion kakaowca, naturalne ekstrakty 
i minerały z dna Morza Martwego. 
Głęboko odżywiają suchą skórę, 
wspomagając jej nawodnienie 
i pozostawiając ją zdrową i promienną.

Naturalne masło Shea, masło 
z nasion kakaowca, naturalne ekstrakty 
i minerały z dna Morza Martwego. 
Głęboko odżywiają suchą skórę, 
wspomagając jej nawodnienie 
i poprawiając elastyczność.

Truskawkowe masło do ciała (200g) Masło do ciała z mango (200g)
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Naturalne masło Shea, masło 
z nasion kakaowca, naturalne 
ekstrakty i minerały z dna Morza 
Martwego. Głęboko odżywiają suchą 
skórę, wspomagając jej nawodnienie 
i pozostawiając ją zdrową i promienną.

Naturalne masło Shea, masło 
z nasion kakaowca, naturalne 
ekstrakty i minerały z dna Morza 
Martwego. Głęboko odżywiają suchą 
skórę, wspomagając jej nawodnienie
i poprawiając elastyczność.

Czekoladowe masło do ciała (200g) Waniliowe masło do ciała (200g)
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Unikalna kombinacja naturalnych skład-
ników z Morza Martwego i olejków 
eterycznych specjalnie skomponowana 
by, usuwać martwy naskórek, odblo-
kowywać pory i stymulować krążenie 
w celu pozbywania się toksyn z organi-
zmu. Odbudowuje i wzmacnia komórki 
sprawiając, że skóra jest jędrna, miękka 
i gładka. Delikatnie perfumuje skórę 
naturalnym, pięknym zapachem.

Cytrynowy peeling do ciała (300g)Maska błotna do ciała (500g)

Maska błotna Albatros zawiera 
dobroczynne składniki wydobywane 
z dna Morza Martwego o wysokim 
stężeniu minerałów i pierwiastków 
śladowych. Taka unikalna kompozy-
cja upiększa skórę, stymulując 
jej regenerację, oczyszczając 
i orzeźwiając, by była idealnie 
jędrna i gładka.
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Unikalna kombinacja naturalnych skład-
ników z Morza Martwego i olejków 
eterycznych specjalnie skomponowana 
by, usuwać martwy naskórek, odblo-
kowywać pory i stymulować krążenie 
w celu pozbywania się toksyn z organi-
zmu. Odbudowuje i wzmacnia komórki 
sprawiając, że skóra jest jędrna, miękka 
i gładka. Delikatnie perfumuje skórę 
naturalnym, pięknym zapachem.

Unikalna kombinacja naturalnych skład-
ników z Morza Martwego i olejków 
eterycznych specjalnie skomponowana 
by, usuwać martwy naskórek, odblo-
kowywać pory i stymulować krążenie 
w celu pozbywania się toksyn z organi-
zmu. Odbudowuje i wzmacnia komórki 
sprawiając, że skóra jest jędrna, miękka 
i gładka. Delikatnie perfumuje skórę 
naturalnym, pięknym zapachem.

Jabłkowy peeling do ciała (300g) Lawendowy peeling do ciała (300g)
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Peeling do ciała dla skóry 
normalnej (300g) Żel aloesowy (175ml)

Bardzo duże stężenie minerałów z Morza 
Martwego - aż 98% i pierwiastków śladowych, 
antyoksydantów (beta-karotenów), niacyny, 
prowitaminy B5 i ekstraktu z rumianku 
w żelu daje fantastyczne ukojenie po kąpielach 
słonecznych, ochłodzenie oraz perfekcyjne 
wygładzenie. Idealny dla skóry suchej - szybko 
się wchłania i głęboko nawilża, pozostawiając 
skórę gładką i odświeżoną.

Unikalna kombinacja naturalnych skład-
ników z Morza Martwego i olejków 
eterycznych specjalnie skomponowana 
by, usuwać martwy naskórek, odblo-
kowywać pory i stymulować krążenie 
w celu pozbywania się toksyn z organi-
zmu. Odbudowuje i wzmacnia komórki 
sprawiając, że skóra jest jędrna, miękka 
i gładka. Delikatnie perfumuje skórę 
naturalnym, pięknym zapachem.
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Zawiera specjalnie dobrane olejki ete-
ryczne stworzone do profesjonalnego 
masażu, które zapewniają odpowiednią 
konsystencję produktu. Certyfikowane 
oleje, organiczne ekstrakty i witamina E, 
która jest naturalnym konserwantem, 
a jednocześnie świetnie odżywia skórę.

Formuła wzbogacona minerałami 
z dna Morza Martwego skompono-
wana dla maksymalnego nawilżenia, 
odżywienia i poprawy elastyczności. 
Bardzo dobrze się wchłania, 
nie pozostawiając na powierzchni 
tłustego filmu, a regularne stosowanie 
zapewnia wygładzenie skóry.

Balsam do ciała (200ml) Olejek do masażu (300ml)
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Zawiera minerały z dna Morza 
Martwego, olejki eteryczne oraz 
proszek z pestek brzoskwini, 
które odżywiają skórę, złuszczają 
martwy naskórek, pozostawiając 
ją zdrową, nawilżoną i promienną.

Doskonały krem ochronny, nawil-
żający i zmiękczający naskórek, 
idealny dla suchej skóry Twoich 
stóp. Bardzo szybko się wchła-
nia, zapobiegając przesuszaniu, 
zapobiega namnażaniu się bakterii 
i przykrym zapachom. Pozostawia 
skórę stóp odżywioną i nawilżoną.

Krem do stóp (150ml) Peeling do ciała (200g)
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Zaawansowany produkt, który pomaga w walce 
z cellulitem oraz niechcianą tkanką tłuszczową. 
Specjalna żelowa formuła wzbogacona o natu-
ralne minerały z dna Morza Martwego, specjal-
nie i dokładnie skomponowana, by modelować 
ciało. Zawiera w składzie także witaminy, które 
pozostawiają skórę nawilżoną i elastyczną.

Doskonały, nietłusty, momentalnie 
wchłaniający się krem do skóry dłoni 
to idealna kuracja upiększająca. 
Głęboko odżywia, zapobiega 
przesuszeniu, uelastycznia i nawilża.

Krem do rąk (100ml) Żel wyszczuplający (175ml)
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Maska błotna do włosów
i skóry głowy (175ml) Szampon mineralny (225ml)

Unikalna formuła wzbogacona minerała-
mi z Morza Martwego i ekstraktem 
z rumianku, witaminami, wybranymi olej-
kami oraz ekstraktami z ziół specjalnie 
skomponowana do odbudowy struktury 
włosów, głębokiego odżywienia mineral-
nego i oczyszczenia. Pozostawia włosy 
nawilżone, zdrowie i lśniące.

Zawiera błoto z dna Morza Martwego, 
które jest niezwykle bogate w minerały, 
witaminy, ekstrakty roślinne i naturalne 
oleje takie jak oliwa z oliwek, olej 
z migdałów czy olej jojoba. Chroni włosy 
przed przesuszeniem i przetłuszczaniem, 
odżywia cebulki włosowe, nadając im 
witalności oraz jedwabistej sprężystości.



30

Zestaw kosmetyków do twarzy, 
zawierający 5 produktów.

Zestaw do twarzy Albatros

Zawiera minerały z dna Morza Martwego, 
olejki eteryczne i ekstrakty z ziół, pozosta-
wiając skórę czystą, odżywioną i gładką.

Żel pod prysznic (225ml)
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Zestaw mydełZestaw masek do twarzy

4 rodzaje masek do twarzy, z których każda ma inne 
zastosowanie zapakowanych w eleganckie opakowanie. 

1 - Nawilżająca błotna maska do twarzy Albatros,  
2 - Kojąca błotna maska do twarzy Albatros, 
3 - Rozświetlająca błotna maska do twarzy Albatros, 
4 - Odżywcza błotna maska do twarzy Albatros.

4 różne rodzaje mydeł stworzonych 
na bazie minerałów z Morza Martwego 
opakowanych w eleganckie pudełko.
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Naturalne sole z Morza Martwego, łatwe do użycia. Rozpuść saszetkę soli 
w wannie pełnej wody i poczuj się zrelaksowana - skóra wchłonie naturalne 
składniki, które pomogą rozładować stres i napięcie mięśni. Wszystko dla jak 
największego komfortu i odprężenia. Dostępne w kilku kolorach i zapachach.

Kolekcja soli do kąpieli Albatros



33

Wizja marki

Nasza strona internetowa 
Marka Albatros w sieci 
Pozwalamy naturze współtworzyć piękno Twojej skóry, włosów i ciała. Także online.

Technologia 
Nasi specjaliści, komponując kosmetyki Albatros, dokładają wszelkich starań by oferowane 
produkty, były jak najlepsze. Dzięki coraz lepszemu zrozumieniu funkcjonowania komórek 
ludzkiej skóry możemy zapewniać coraz wyższą jakość i skuteczność.

Nasz sklep online 
Ponieważ jako marka stawiamy na ciągły rozwój - od teraz wszystkie nasze produkty 
są dostępne online. Dodatkowo oferujemy wysyłkę na cały świat.

www.albatros.jo
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Składniki 
Czerpiemy pełnymi garściami z naturalnych składników, 
jakie oferują głębiny Morza Martwego.

Kompleksowe działanie 
Minerały z Morza Martwego obecne w naszych kosmetykach, 
nie tylko czynią Twoją skórę zdrową i promienną, także ją głęboko odżywiają 
i uelastyczniają - od najgłębszych warstw aż po samą powierzchnię.
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 Gdzie jesteśmy?

Social media

@uniquecosmetics.pl

@uniquecosmetics.pl
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WYŁĄCZNY DYSTRUBUTOR MARKI 
Albatros

www.uniquecos.pl 

SKLEP STACJONARNY 
UniqueCosmetics 

ul. Młyńska 8a 
63-600 Kępno

SKLEP INTERNETOWY  
ul. Aleja Zwycięstwa 245/11 

81-521 Gdynia

OBSŁUGA KLIENTA
Tel: +48 500 288 028 

Email: info@uniquecos.pl


