Luxur y meets Organic.

Bułgarska róża damasceńska jest częścią genów arbū.
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Rose Garden

Pobudź swoje zmysły.
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Rose Garden

Bogaty krem nawilżający
z olejkiem różanym

Rose Garden

Róża | Zielona herbata | Paczula

Krem
przeciwstarzeniowy
z olejkiem różanym

J

z awartości składników organicznych

G

ładki jak jedwab i lekki jak

Róża | Szarotka alpejska | Kadzidłowiec

83%

90%

bryza, używanie bogatego
kremu nawilżającego jest

z awartości składników organicznych

czystą przyjemnością,

która głęboko nawilży Twoją skórę.
Rozkoszna i lekka konsystencja nadaje się
do każdego rodzaju skóry i każdej rutyny
pielęgnacyjnej. Zapewnia intensywne
nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu.

edyna w swoim rodzaju bułgarska róża damasceńska, która

Jest wzbogacony wodą różaną, olejkiem

odmieni Twój codzienny rytuał piękna w źródło młodości, które

różanym i ekstraktami roślinnymi dla

widocznie zmniejsza oznaki starzenia. Wszechmocny olejek różany

elastyczności i miękkości. W efekcie skóra

w połączeniu z najnowocześniejszymi składnikami działa

jest jędrna, delikatna i promienna, a Twoje

jak silny detoks dla skóry. Dzień po dniu Twoja skóra wygląda kwitnąco dzięki

młodzieńcze piękno jest utrzymane.

magicznemu dotyku róży. Widoczność zmarszczek zostaje zredukowana, skóra jest

Wzmacnia ochronę skóry, przed

odmłodzona i wygładzona oraz odzyskuje naturalny blask.

wyzwaniami dnia codziennego.
50 ml

50 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Rose Garden

Ożywczy tonik do twarzy
z organiczną wodą różaną
Róża | Aloes

99.5%

O

z awartości składników organicznych

rzeźwiający
koktajl z wodą
różaną i aloesem,

których skóra po prostu pragnie.
Może być używany jako delikatna
mgiełka. Ta wyjątkowa mieszanka
zapewnia głębokie nawilżenie w
dowolnym czasie, w dowolnym
miejscu i dla każdego rodzaju
skóry. Daje uczucie stuprocentowej
czystości i świeżości. Jedno
naciśnięcie pompki sprawia, że
miliony ożywczych kropelek wody
różanej łagodzą, delikatnie
oczyszczają, pomagają przywrócić
optymalne pH i dodają blasku
skórze o jędrniejszym wyglądzie.
100 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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black

Najwyższy organiczny luksus.
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black

Intensywnie liftingujący
krem pod oczy z ekstraktem
z kawioru
Róża | Zielona herbata | Kawior

87%

zawartości organicznych
składników

black

został stworzony na bazie
niezwykłych składników: zielonej
herbaty, kofeiny, granatu, ekstraktu
z kawioru, olejku różanego i wysoce
zaawansowanego kompleksu
probiotyków. Krem pod oczy jest
intensywny, ale jednocześnie

Róża | Jaśmin | Kawior

K

odzwierciedlają
historie.

Ten wyjątkowy rytuał pod oczy

Krem intensywnie
liftingujący z
ekstraktem z kawioru

86%

T

woje oczy

delikatny. Jest to opieka, która
zapewnia natychmiastowe korzyści

z awartości organicznych składników

napinania i podnoszenia, aby
zmniejszyć zmarszczki, obrzęki
i cienie pod oczami. Twoje oczy
wkrótce zaczną opowiadać inną

rem intensywnie liftingujący jest esencją sztuki: arcydziełem stworzonym z najwyższej

historię – mniej stresu, młodszy

jakości składników. Zawiera soczysty ekstrakt z kawioru, odmładzający olejek różany

wiek i rozświetlona skóra.

i rewitalizujący olejek jaśminowy. Każda drogocenna perła kawioru ma za zadanie

15 ml

zadanie odżywić i odnowić skórę dla maksymalnego efektu liftingu. Zanurz się w tej eleganckiej
i luksusowej pielęgnacji z subtelnymi aromatami magicznych róż i jaśminu zbieranego o północy. Krem
pozostawia uczucie odświeżenia, wypełnienia i jędrności skóry o prawdziwie młodzieńczych konturach
twarzy.

50 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Time Shift

Arbū bawi się czasem.
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Time Shift

Regenerującorozświetlający krem
z pyłem diamentowym
Time Shift

Róża | Plumeria | Tamanu

88%

Zaawansowany krem
odmładzający
z kompleksem
peptydów

zawartości organicznych
składników

A

bsolutny blask!
Podaruj swojej
skórze tę
wspaniałą

formułę nasyconą pożądanym
pyłem diamentowym. Zawiera

Róża | Enzym morski | Immortelle

wyjątkową mieszankę
specjalnie dobranych

82%

organicznych olei roślinnych
i wyciągów z plumerii, wanilii,
drzewa sandałowego i róży.
Krem regenerująco –

P

rozświetlający pracuje nad
restrukturyzacją skóry na
poziomie komórkowym, co
pomaga w jej regeneracji.
Dodatkowo wygładza skórę,
jednocześnie poprawiając jej
strukturę i nadając jej godnego
pozazdroszczenia blasku.

zawartości organicznych
składników

iękno nie zna wieku. Odkryj innowacyjną odmładzającą moc tej
zaawansowanej pielęgnacji dla skóry dojrzałej. Krem zawiera peptyd
z jadu węża, substancję podobną do botoksu, zmniejszającą widoczność
zmarszczek, nawet tych mimicznych. To połączenie kompleksu
peptydów, aminokwasów, białek i organicznych olejów jest rewelacyjną
formułą pomagającą widocznie spowolnić procesy starzenia się skóry.

50 ml
50 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Elements

Harmonijny styl życia.
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Elements

Bogaty odżywczy krem
pod oczy z ekstraktem
z arktycznego owsa
Róża | Świetlik | Nagietek

90%

Elements

Bogaty odżywczy
krem z ekstraktem z
arktycznego owsa

zawartości organicznych
składników

P

asja do czystości.
Inspirowany naturą
krem pod oczy został
specjalnie

skomponowany w celu wzmocnienia
i nawilżenia delikatnej okolicy oczu.

Zapewnia głębokie odżywienie,
jednocześnie uspokajając i orzeźwiając
skórę. Został wzbogacony ekstraktami
z arktycznego owsa, nagietka
i żeń-szenia, aby chronić skórę na
poziomie komórkowym. Ekstrakt ze

Róża | Arktyczny owies | Żeń–szeń

świetlika działa jak tarcza przeciwko

90%

D

wolnym rodnikom i redukuje pojawienie

zawartości organicznych
składników

się obrzęków. Okolice oczu będą
odświeżone, nawilżone, chronione

obro natury w formule. Opracowany, aby wzmocnić naturalną barierę skóry. W trudnych

i zrewitalizowane.

warunkach pogodowych ten krem zapewnia pełną ochronę. Jego główne składniki, powstałe
w chłodnej strefie arktycznej, są prawdziwymi ocalałymi. Arktyczny owies zapewnia bogate
odżywienie, ukojenie i regenerację. Natomiast Żeń-szeń nazywany korzeniem życia, pomaga

15 ml

skórze dostosować się do stresujących warunków i osiągnąć równowagę. Krem Elements jest również idealny

dla skóry wrażliwej, suchej lub atopowej.
50 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Men

Dla bardzo wrażliwej skóry.
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Men

Kompleksowy krem
przeciwstarzeniowy
z kwasem hialuronowym
Drzewo sandałowe | Żywica | Szarotka alpejska

84%

Men
zawartości organicznych
składników

R

Kojący krem nawilżający
z ekstraktem z aloesu
i kwasem hialuronowym

ób to codziennie.
Ten doskonały,
przeciwstarzeniowy

k rem ma bogatą teksturę, która jest

Lawenda | Drzewo herbaciane | Manuka

najlepsza dla normalnej, suchej

86%

i wrażliwej skóry. Zawiera ekstrakt
z szarotki alpejskiej, który jest
potężnym przeciwutleniaczem,

zawartości organicznych
składników

kwas hialuronowy jako źródło
intensywnego nawilżenia i drzewo

I

sandałowe dla efektu
odmładzającego. Jest również
wyposażony w innowacyjny
kompleks tripeptydów
i glikoprotein, które stymulują
syntezę kolagenu. W rezultacie

dealny dżentelmen. Specjalnie opracowany do ratowania zestresowanej
skóry. Ten elegancki preparat łagodzi podrażnienia spowodowane
goleniem dzięki zawartości organicznych olejów i ekstraktów
o rafinowanym, czystym, naturalnym pochodzeniu. Chroni i głęboko

odżywia skórę. Szanta zwyczajna, lawenda, drzewo herbaciane i manuka pomagają

zmarszczki są zminimalizowane,

złagodzić stany zapalne oraz uspokoić drobne urazy skóry spowodowane ostrzem

skóra staje się bardziej żywa

żyletki. Kwas hialuronowy utrzymuje elastyczność i doskonałe nawilżenie.

i zyskuje młodszy wygląd.
50 ml

50 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Shape

W pełni organiczny dotyk.
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Shape

Ekskluzywny
balsam do ciała
z drogocennymi
olejami roślinnymi
Shape
Wąkrota azjatycka | Imbir | Czarny pieprz

78%

U

Olejek
antycellulitowy
z olejem z czarnego
pieprzu i imbirem

zawartości organicznych
składników

czucie aksamitu. Rozpieszczaj
ciało z tym wyjątkowym,
szybko wchłaniającym się
balsamem, który delikatnie

pieści skórę, dając jej długotrwały efekt

Wąkrota azjatycka | Imbir | Czarny pieprz

maksymalnego nawilżenia. Opracowany na bazie
ekstraktów z agawy i aloesu, które dostarczają
niezbędnych kwasów tłuszczowych,
przeciwutleniaczy i witamin. Ta nawilżająca

K

formuła wzmacnia naturalne piękno skóry
i zdolności regeneracyjne. Organiczna wanilia,
bergamotka i różane olejki eteryczne tworzą
zmysłową, ale subtelną kompozycję zapachową.
200 ml

97%

zawartości organicznych
składników

ochaj swoje ciało. Wyjątkowa kompozycja łatwo przyswajalnych
organicznych olejów i ekstraktów roślinnych sprawia, że skóra jest gładka
i zrewitalizowana. Pomagają w tym oleje z czarnego pieprzu, imbiru,
kopru włoskiego i rozmarynu, które zmniejszają ogólny stres i eliminują

toksyny. Jednocześnie wyciągi z jeżówki elektrycznej i wąkroty azjatyckiej pomagają
zmniejszyć widoczność rozstępów, restrukturyzują, ujędrniają i wygładzają powierzchnię

skóry.
100 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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Hug

Hej, arbū, przytul mnie.
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Hug

Unikatowy balsam dla
dzieci z organicznymi
ekstraktami
Ogórecznik | Wanilia | Rumianek

82%

C

zawartości organicznych
składników

zuły dotyk kochającej matki.
Opracowany, aby łagodzić,
nawilżać i chronić naturalną
barierę ochronną delikatnej

skóry dziecka. Ta formuła z czystymi składnikami
i lekką konsystencją szybko się wchłania,
pozostawiając skórę miękką i dobrze nawilżoną.
Delikatne, dobrze tolerowane oleje roślinne są
bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe które,
odżywiają, koją i nawilżają wrażliwą skórę.
Balsam zawiera delikatne nuty zapachowe wanilii
i rumianku.
100 ml

W 100% wolny od: Wypełniaczy, Sztucznych zapachów, Parabenów, Silikonów, Pochodnych PEG, Sztucznych barwników, GMO. | Nietestowany na zwierzętach. | Certyfikowane organiczne ekstrakty.
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI

Arbū

www.uniquecos.pl
S K L E P ST A C J O N A R N Y
UniqueCosmetics
ul. Młyńska 8a
63-600 Kępno
S K L E P IN T E R N E T O W Y
ul. Aleja Zwycięstwa 245/11
8 1 - 5 2 1 Gd y n i a
OBSŁUGA KLIENTA
T e l : +4 8 50 0 28 8 02 8
E m a i l : in f o @ u n i q u e c o s . p l

