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Hagina Cosmetic
 
Ta rodzinna firma, powstała w Monachium ponad 50 lat temu. Naszą wizją od zawsze jest tworzenie profesjonalnych produktów do 
pielęgnacji skóry, na bazie najlepszej jakości składników. 
Produkujemy i opracowujemy specjalne receptury w pełnej harmonii z naturą i z odpowiedzialnością za środowisko naszej planety.  
Nasze kosmetyki nigdy nie były i nie są testowane na zwierzętach. Wszystkie są zgodne z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. 

Nasza motywacja
 
To życie w radości, w dobrym samopoczuciu w pełnej harmonii z naturą.

Nasze produkty
 
Nasze produkty są inspirowane bogactwem i różnorodnością natury. Pod marką „Naturgeist” komponujemy najwyższej jakości 
produkty kosmetyczne stworzone na bazie naturalnych składników – zarówno dla profesjonalnego użytku w gabinetach 
kosmetycznych i medycyny estetycznej, jak i dla klientów indywidualnych. Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów 
oraz wysoką zawartość naturalnych składników, które zapewnią najlepszą tolerancję dla każdego typu skóry. 
W głównej siedzibie firmy w Bawarii wszystkie wytwarzane produkty mają hasło „From Bavaria with love”.



Mleczko oczyszczające z ekstraktem z ziół * 200 ml 
Mleczko oczyszczające z olejem awokado, olejem migdałowym i ekstraktami z kopru 
włoskiego, chmielu, rumianku, melisy, jemioły i krwawnika. Ma doskonałe właściwości 
oczyszczające i poprawia przepuszczalność kremu lub jego aktywnego składnika. 
Przeznaczone dla każdego rodzaju skóry, także delikatnej, z niedoskonałościami. Produkt 
pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.

Mleczko oczyszczające z azulenem * 150 ml 
Produkt do oczyszczania przyjazny dla skóry z olejkiem migdałowym, olejem z awokado  
i azulenem. Delikatnie i dokładnie myje, szybko usuwa makijaż ze skóry. Po zastosowaniu 
toniku z azulenem lub toniku z oczaru wirginijskiego skóra jest optymalnie przygotowana 
do dalszej pielęgnacji. Dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Produkt 
pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.

Hydrofilowy olejek oczyszczający * 150 ml 
Hydrofilowy (rozpuszczalny w wodzie) olejek oczyszczający z dodatkiem azulenu - aktywne-
go składnika pochodzącego z rumianku. Łagodnie i głęboko oczyszcza pory, przy niewiel-
kiej ilości wody tworzy delikatną piankę, którą należy wmasować i zmyć letnią wodą. Dla 
każdego rodzaju cery, w tym cery wrażliwej. Produkt pozbawiony jest konserwantów i olejów 
mineralnych na liście KVO. 

 

Oczyszczanie



Oczyszczanie

Ziołowy tonik do twarzy * 200 ml 
Delikatny, orzeźwiający i odświeżający tonik do twarzy. Oprócz wody z kwiatu pomarańczy
i wody różanej zawiera ekstrakt ziołowy z substancjami przeciwzapalnymi z kopru włoskiego, 
chmielu, rumianku, melisy, jemioły i krwawnika. Zamyka pory i poprawia wygląd zanieczyszczonej 
skóry. Dla każdego rodzaju skóry. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych
w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.
 
Tonik do twarzy z azulenem * 150 ml 
Delikatny dla skóry tonik do twarzy o łagodzącym działaniu azulenu i ściągającym oczaru
wirginijskiego. Dodatek wody różanej i prowitaminy B5 sprawia, że skóra jest idealnie odświeżona 
i wypielęgnowana. Dla wrażliwej skóry. Bez alkoholu i olejków zapachowych. 
Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Tonik do twarzy z oczarem wirginijskim * 150 ml
Delikatnie orzeźwiający, odświeżający tonik do twarzy z kojącym, przeciwzapalnym ekstraktem 
z oczaru, wodą różaną i ziołowym kompleksem składników aktywnych. Dla każdego rodzaju skóry, 
w tym skóry wrażliwej. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, 
PEG i olejów mineralnych.

Płyn do demakijażu oczu * 150 ml 
Szczególnie przyjazny dla delikatnej skóry oczu płyn do demakijażu z ekstraktem z rumianku. Nie 
podrażnia, łatwo, delikatnie i dokładnie usuwa makijaż oczu. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów 
skóry. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG 
i olejów mineralnych.

 
 * - produkty wegańskie



Codzienna pielęgnacja

Krem na dzień z Azulenem 50 ml 
Krem na dzień z dodatkiem kiełków pszenicy, awokado i olejku migdałowego oraz miodu. Zawiera 
substancje o działaniu nawilżającym oraz aktywny składnik rumianku – azulen. Krem przeznaczo-
ny do pielęgnacji cery wrażliwej i podrażnionej. Polecany także do pielęgnacji skóry narażonej 
na nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne. Produkt pozbawiony jest konserwantów 
wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.
 
Krem na dzień z nasion brzoskwini 50 ml 
Bogaty krem na dzień z dodatkiem wyciągu z nasion brzoskwini i olejku z awokado. Wysokiej 
jakości składniki nawilżające zapewniają skórze intensywną pielęgnację. Krem przeznaczony 
do pielęgnacji cery normalnej i suchej. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych 
w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Krem na dzień z witaminą E * 50 ml 
Krem na dzień zawierający witaminę E. Szczególnie polecany do wygładzania i poprawy 
wyglądu cery. Przyczynia się do odnowy komórek skóry. Olej jojoba i masło Shea delikatnie 
pielęgnują skórę. Zmniejsza uszkodzenia skóry wywołane szkodliwym działaniem promieni UV. 
Krem przeznaczony do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry, szczególnie dla cery dojrzałej. 
Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Krem koloryzujący na dzień * 50 ml 
Krem koloryzujący do makijażu o działaniu odżywczym z dodatkiem olejku migdałowego i witami-
ny E. Idealne połączenie kremu na dzień z efektem delikatnego makijażu. Chroni, odżywia i matu-
je skórę. Krem przeznaczony do pielęgnacji wszystkich rodzajów cery. Dostępny w 2 odcieniach. 
Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.



Codzienna pielęgnacja

Ziołowy krem   na dzień * 50 ml 
Ekstrakt z 6 ziół: skrzypu, chmielu, rumianku, melisy, jemioły i krwawnika w połączeniu 
z substancjami o działaniu nawilżającym i masłem Shea dają fantastyczne efekty odświe-
żenia na cały aktywny dzień. Krem przeznaczony do pielęgnacji cery mieszanej, tłustej, 
wymagającej oczyszczenia. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wyka-
zie KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Nawilżający krem na dzień * 50 ml 
Lekki i szybko wchłaniający się krem na dzień z cennymi składnikami, takimi jak awokado, 
olej migdałowy, masło Shea i substancjami o działaniu nawilżającym. Krem przeznaczony 
do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienio-
nych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Emulsja nawilżająca do twarzy z propolisem 30 ml 
Emulsja do pielęgnacji skóry z propolisem, olejem migdałowym, olejem karotenowym 
i składnikami nawilżającymi. Optymalna pielęgnacja na dzień i idealny podkład pod makijaż. 
Przeznaczony dla wszystkich rodzajów cery, w tym także dla mężczyzn. Produkt 
pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.

* - produkty wegańskie



Pielęgnacja w nocy

Multiwitaminowy regenerujący krem na noc 50 ml 
Krem na noc rozpieszcza skórę cennymi olejkami z awokado, olejkiem migdałowym 
i składnikami aktywnymi jak ekstrakt z żeń-szenia, mleczko pszczele oraz witaminy E i A. 
Specjalne kompleksy nawilżające utrzymują aksamitną miękkość i elastyczność skóry. 
Krem przeznaczony do pielęgnacji cery normalnej i suchej. Produkt pozbawiony jest 
konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 

Witalizujący krem na noc   50 ml 
Krem stanowi połączenie żeń-szenia, propolisu i mleczka pszczelego z kiełkami pszenicy, 
awokado i olejkiem migdałowym. Delikatnie pielęgnuje skórę. Krem przeznaczony 
do wszystkich rodzajów cery. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO, PEG i olejów mineralnych. 
 
Przeciwzmarszczkowy krem na noc 50 ml 
Dodatek naturalnych olejków z awokado, kiełków pszenicy, migdałów w połączeniu 
z ekstraktem z 6 ziół nadaje skórze aksamitny wygląd. Składniki nawilżające chronią skórę 
przed wysuszeniem. Może być również stosowany jako pielęgnacja szyi i dekoltu. Przezna-
czony do pielęgnacji cery dojrzałej i wymagającej. Produkt pozbawiony jest konserwantów 
wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.



Pielęgnacja w nocy

Ziołowy krem na noc 50 ml 
Krem na noc z dodatkiem specjalnej mieszanki ziół, która ma zbawienny wpływ na zanie-
czyszczoną cerę. Posiada w składzie wysokiej jakości naturalne oleje, z takich składników 
jak awokado, czy olej z kiełków pszenicy. Produkt pozbawiony jest konserwantów 
wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.

Krem witaminowy z propolisem 50 ml 
Specjalny kompleks witamin A i E, ekstrakt propolisu i substancje nawilżające sprawiają, że 
ten krem ma tak wspaniałe właściwości odżywcze i nawilżające. Krem przeznaczony 
do pielęgnacji cery suchej. Produkt pozbawiony jest konserwantów wymienionych 
w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych. 

Regenerujący krem na noc z witaminą E 50 ml 
Krem na noc o wysokiej zawartości witaminy E oraz z dodatkiem olejku z jojoby i kiełków 
pszenicy. Przyczynia się do odnowy komórek, wygładza i przynosi ulgę skórze. 
Krem przeznaczony do każdego rodzaju cery, szczególnie dla cery dojrzałej. Produkt 
pozbawiony jest konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG i olejów mineralnych.



Liftingująca maska do stosowania na szyję i dekolt * 120 g 
Maska ujędrniająco-złuszczająca z lawendą, oliwą z oliwek i rozmarynem została stworzona 
w celu nawilżenia skóry oraz odświeżenia i utrzymania jej elastyczności. Witamina E 
i prowitamina A zawarte w oliwie z oliwek chronią komórki przed wolnymi rodnikami. Pomaga-
ją również utrzymać równowagę nawilżenia skóry i przeciwdziałają zmęczeniu i starzeniu się. 
Witamina E wzmacnia warstwę wilgoci skóry i błony komórkowej, zmniejszając w ten sposób 
utratę płynu w skórze. Prowitamina A zwiększa regenerację komórek, chroni skórę przed 
promieniami UV i zapobiega zmarszczkom.  
Pozbawiona konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
Sposób użycia: Umieść ok. 30 g (4 łyżki stołowe) w misce i wymieszaj z 90 g wody (12 łyżek 
stołowych), aż do uzyskanie jednolitej masy. Nałóż grubą warstwę na oczyszczoną skórę za 
pomocą pędzla lub szpatułki. Pozostaw na 20 minut, a następnie zdejmij. 
Pozostałości zmyj wodą. Maskę należy nakładać 1-2 razy w tygodniu.

Maska do twarzy z kiełków pszenicy * 50 ml 
Maska o działaniu kojącym i tonizującym zawierająca ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
miodu, tlenek cynku o właściwościach przeciwzapalnych, substancje nawilżające oraz 
ekstrakt z 6 ziół. Maska przeznaczona do cery tłustej i mieszanej. Nie posiada w składzie 
konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
Sposób użycia: Nakładać 2-3 razy w tygodniu na czystą skórę, pozostawić na około 20-30 
minut, a następnie zmyć ciepłą wodą.

Maska do twarzy z wyciągiem z ziół i miodem 50 ml 
Oprócz specjalnego wyciągu z 6 ziół i miodu ta wysokiej jakości maska zawiera kojący oczar 
wirginijski. Maska przeznaczona dla każdego rodzaju cery. Produkt bez konserwantów wymie-
nionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. Sposób użycia: Nakładać 2-3 razy 
w tygodniu na czystą skórę, pozostawić na około 20-30 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą.

Maski i maseczki



Nawilżająca maska pielęgnacyjna do twarzy * 50 ml 
Oprócz olejku jojoba maska pielęgnacyjna zawiera specjalny naturalny składnik nawilżający, 
który czyni skórę twarzy przyjemną w dotyku i maksymalnie odżywioną. Maska przeznaczo-
na dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla cery suchej i wrażliwej. Pozbawiona konser-
wantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
Sposób użycia: Nakładać 2-3 razy w tygodniu na czystą skórę, pozostawić na około 20-30 
minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. 
 
Maska peelingująca do twarzy * 50 ml 
Łagodna maska oczyszczająca z drobinami ściernymi wykonanymi z pereł woskowych 
jojoba delikatnie usuwa zrogowacenia i zgrubienia jednocześnie pielęgnując skórę. Może 
być również stosowana jako peeling do ciała. Maska przeznaczona dla każdego rodzaju 
cery. Pozbawiona konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineral-
nych. Sposób użycia: Rozprowadź produkt równomiernie na twarzy, z pominięciem okolic 
oczu. Pozostaw maskę na 5-10 minut, następnie wmasuj opuszkami palców, a nadmiar 
spłucz letnią wodą. Wystarcza na ok. 12 aplikacji. 
 
Maska do twarzy z ekstraktem ziołowym 50 ml 
Maska o działaniu kojącym i tonizującym zawierająca ekstrakt z oczaru wirginijskiego, mio-
du, tlenek cynku o właściwościach przeciwzapalnych, substancje nawilżające oraz 
ekstrakt z 6 ziół. Maska przeznaczona do cery tłustej i mieszanej. Produkt bez konserwan-
tów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
Sposób użycia: Nakładać 2-3 razy w tygodniu na czystą skórę, pozostawić na około 20-30 
minut, a następnie zmyć ciepłą wodą.

* - produkty wegańskie

Maski i maseczki



Krem pod oczy z kwasem hialuronowym * 15 ml 
Krem pod oczy dla wymagającej skóry. Innowacyjne składniki 
aktywne, takie jak kwas hialuronowy, dający długotrwały efekt, 
ekstrakt z lotosu i witamina E, zapewniają intensywną pielęgnację
i odżywienie delikatnej skóry wokół oczu. Produkt nie zawiera 
olejków zapachowych, konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO i PEG.

Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy * 15 ml 
Rewolucyjny krem odżywia i chroni wrażliwą skórę wokół oczu. 
Zawiera wysokiej jakości składniki, takie jak ceramidy roślinne, 
awokado, orzechy makadamia i olej z kiełków pszenicy. 
Nie zawiera olejków zapachowych, konserwantów na liście KVO, 
olejów mineralnych i PEG.

Pielęgnacja okolic oczu



Nawilżający koncentrat liposomalny do twarzy * 15 ml 
Wysokiej jakości produkt pielęgnacyjny z liposomami roślinnymi wypełnionymi witaminami 
A, E i C z dużą koncentracją substancji nawilżających i aloesu. Może być również stosowa-
ny jako pielęgnacja szyi i dekoltu. Dla wymagającej, dojrzałej skóry. Pozbawiony konser-
wantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

 
Ziołowy koncentrat liposomalny do twarzy * 15 ml 
Innowacyjny produkt pielęgnacyjny z liposomami roślinnymi i cennymi ekstraktami z 12 ziół. 
Poprawia krążenie krwi, nadając skórze jędrność i zdrowy koloryt. Idealny do cery tłustej 
z tendencją do wyprysków. Pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG 
oraz olejów mineralnych.
 
 
Rozświetlający koncentrat liposomalny do twarzy * 15 ml 
Wysokiej jakości wegański produkt pielęgnacyjny z liposomami roślinnymi wypełnionymi 
aktywnymi dla skóry aminokwasami. Produkt zawiera także cenną alantoinę. Może być rów-
nież stosowany jako pielęgnacja szyi i dekoltu. Dla wymagającej i dojrzałej cery. 
Pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
 
Koncentrat liposomalny do cery wrażliwej * 15 ml 
Wysokiej jakości koncentrat z liposomami roślinnymi, nagietkiem i specjalnymi, kojącymi 
składnikami aktywnymi. Do pielęgnacji i łagodzenia wrażliwej, podrażnionej skóry. 
Pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

* - produkty wegańskie

Koncentraty liposomalne



Żel pod prysznic z wyciągiem z ziół * 200 ml 
Łagodny, oczyszczający i odświeżający żel pod prysznic z naturalnymi ekstraktami ziołowy-
mi z kopru włoskiego, chmielu, melisy, rumianku, jemioły i krwawnika oraz degradowalnych 
środków powierzchniowo czynnych - bez dioksanu. Może być również stosowany do mycia 
włosów i jako dodatek do kąpieli. Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych 
w wykazie KVO. 

Mleczko do ciała z ekstraktem z ziół * 200 ml 
To odżywcze i szybko wchłaniające się mleczko do ciała zostało wyprodukowane bez dodat-
ku środków konserwujących, olejów mineralnych i PEG. Cenne składniki, takie jak masło 
Shea, olej migdałowy i awokado, a także specjalny ekstrakt z 6 ziół: skrzypu, chmielu, 
rumianku, melisy, jemioły i krwawnika oraz składniki nawilżające delikatnie pielęgnują skórę 
i utrzymują ją elastyczną. Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 

Naturalny dezodorant (bez propelentu) * 200 ml 
Łagodny, dobrze tolerowany, subtelnie pachnący dezodorant z ekstraktem z oczaru 
wirginijskiego i naturalnym środkiem ograniczającym rozwój bakterii. Nie posiada w składzie 
konserwantów wymienionych w wykazie KVO i soli glinu.

Pielęgnacja ciała



Olejek Mandola do ciała * 200 ml 
Specjalny, delikatny olejek do ciała o zapachu migdałów. Orzeźwia, stymuluje i idealnie 
nadaje się do pielęgnacji całego ciała. Sprawia, że skóra jest jędrna, opalenizna utrzymuje 
się dłużej. Olejek Mandola zawiera odżywczą witaminę E, która pozostawia skórę gładką 
i odżywioną. Szczególnie polecany po kąpieli i saunie. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów 
skóry, w tym dla skóry wrażliwej. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych 
w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

Olejek do kąpieli z wyciągiem z rumianku* 200 ml 
Pielęgnujący i relaksujący olejek do kąpieli z dodatkiem olejku migdałowego. Bisabolol, 
cenny składnik aktywny rumianku delikatnie pielęgnuje i myje skórę. Idealny dla wrażliwej, 
podrażnionej i suchej skóry. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO i olejów mineralnych.

Olejek do kąpieli z wyciągiem z melisy * 200 ml 
Kojąca i relaksująca kąpiel olejowa z dodatkiem olejku z migdałów i wyciągiem z melisy 
wprowadza w błogi i spokojny nastrój, redukując stres, napięcie mięśni i głęboko nawilża 
skórę. Idealny do kąpieli przed snem. Dla wrażliwej i suchej skóry. Nie posiada w składzie 
konserwantów wymienionych w wykazie KVO i olejów mineralnych.

Pielęgnacja ciała



Balsam do rąk * 200 ml 
Szybko wchłaniający się balsam pielęgnacyjny, chroni i pielęgnuje dłonie i paznokcie. 
Zapobiega wysuszeniu, a szorstkiej i popękanej skórze nadaje gładkość i intensywnie 
ją nawilża dzięki dodatkowi pantenolu i innych składników czynnych. 
Produkt wegański. Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie KVO, 
PEG oraz olejów mineralnych. 
 
Ziołowy balsam do stóp * 200 ml 
Balsam do stóp, idealny do codziennej pielęgnacji. Zawiera ekstrakty ziołowe z eukaliptusa, 
szałwii, tymianku i rozmarynu. Zapobiega oparzeniom, przykremu zapachowi stóp, powsta-
waniu odcisków i odparzeń. Odświeża i głęboko nawilża. Nie posiada w składzie konser-
wantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
 
Witalizujący żel do ciała * 200 ml 
Arnika i rozmaryn pobudzają, relaksują i działają kojąco na całe ciało. Sprawdzona i od lat 
stosowana kombinacja naturalnych składników korzystnie działa na obolałe kolana, stawy 
czy plecy. Witalizujący żel do ciała działa dwufazowo: chłodzi tuż po nałożeniu, a następnie, 
w miarę wchłaniania się, głęboko rozgrzewa. Żel jest całkowicie wegańskim produktem, 
nie był testowany na zwierzętach, w składzie obecne są tylko i wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

Pielęgnacja ciała



Żel wyszczuplający * 200 ml 
Żel jest wytwarzany z dodatkiem naturalnych i ziołowych składników, jest całkowicie 
wegański. Wysokiej jakości olejek z alg, bluszczu, rozmarynu i cyprysu. Działa pobudzają-
co, napinając skórę w obszarach, gdzie najczęściej pojawia się cellulit. 
Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO i olejów mineralnych. 

Szampon do włosów z wyciągiem z lipy * 200 ml 
Łagodny, wegański szampon z odżywką, zawierający ekstrakt z kwiatu lipy. Nadaje silnie 
zniszczonym włosom zdrowy połysk. Nadaje się również do pielęgnacji delikatnych i łamli-
wych włosów. Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie KVO.

Szampon do włosów z wyciągiem z pokrzywy * 200 ml 
Łagodny szampon z odżywką zawierający wyciąg z pokrzywy. Przeznaczony do pielęgnacji 
włosów ze skłonnością do łupieżu i przetłuszczania. Skutecznie oczyszcza włosy oraz skórę 
głowy, nadaje lekkość i sprężystość opadniętym i pozbawionym życia włosom. 
Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie KVO. 
 
Szampon do włosów z wyciągiem z rumianku * 200 ml 
Łagodny szampon z odżywką. Szczególnie nadaje się do pielęgnacji blond włosów. Wyciąg 
z rumianku koi skórę głowy i nadaje jasnym włosom połysk. 
Nie posiada w składzie konserwantów wymienionych w wykazie KVO.

 
* - produkty wegańskie

Pielęgnacja ciała



Innowacyjna linia kosmetyków przeznaczona dla dojrzałej i wymagającej skóry, potrzebującej 
maksimum uwagi i pielęgnacji. 
Kosmetyki te łączą w sobie wysokiej jakości innowacyjne składniki aktywne z jednoczesnym 
ukierunkowanym przywiązaniem do natury – są w pełni naturalne, nie są testowane na zwie-
rzętach. Wysokodawkowy aktywny składnik Argireline®, który rozluźnia mięśnie pod 
zmarszczkami, redukuje zmarszczki na twarzy, szyi i dekolcie. Bez konserwacji chemicznej, 
olejów mineralnych i PEG – wszystko dla dobrej wchłanialności i spektakularnych efektów. 
 
Co to jest Argireline® i jak działa?
W branży kosmetycznej rośnie popularność kosmetyków peptydowych o dużym stężeniu. 
Peptydy to związki organiczne zawierające aminokwasy. 
Popularny jest zwłaszcza sześciołańcuchowy heksapeptyd Argireline®, który występuje jako 
aktywny składnik przeciwstarzeniowy. Znajduje on zastosowanie jako delikatna alternatywa 
dla procesu wstrzykiwania pełnego liftingu twarzy, a cała procedura jest wolna od skutków 
ubocznych. Heksapeptyd Argireline® (lub Acetyl Hexapeptide-8) hamuje uwalnianie 
neuroprzekaźników, które powodują skurcze mięśni twarzy.
Argireline®, opracowany został tak, by mieć relaksujący wpływ na aktywne mięśnie twarzy, 
a dodatkowo ma właściwości wygładzające zmarszczki, podobne do toksyny botulinowej.
Peptyd przeciwstarzeniowy jest uważany za bezpieczniejszy, niewymagający iniekcji.  
Także te produkty nie były i nie są testowane na zwierzętach.

Age-Bye



Age-bye Power Roll-on – Roll-on Serum pod oczy * 10 ml 
Innowacyjne serum w praktycznym aplikatorze do pielęgnacji okolic oczu z aktywnym 
składnikiem, który rozluźnia mięśnie odpowiedzialne za powstanie zmarszczek i redukuje 
ich głębokość. Dodatkowe połączenie z koenzymem Q10 w liposomach i kwasem hialuro-
nowym zapewnia uzyskanie maksymalnego efektu nawilżenia. Przeznaczony do pielęgnacji 
wymagającej i dojrzałej cery. Bez konserwantów, olejów mineralnych i PEG wymienionych 
w wykazie KVO.

24-godzinny krem   z kwasem hialuronowym 50 ml 
Wysokiej jakości 24h krem   przeciwzmarszczkowy z innowacyjnym składnikiem aktywnym 
Argireline®, który rozluźnia mięśnie pod zmarszczkami, a tym samym zmniejsza głębokość 
zmarszczek w dłuższej perspektywie. Wybrane połączenie kwasu hialuronowego o niskiej 
i wysokiej masie cząsteczkowej, w połączeniu z witaminą E i olejem ze słodkich migdałów, 
sprzyja optymalnemu nawilżeniu skóry. Poprawia się elastyczność i zwiększa się jędrność 
skóry. Idealne połączenie z Age-bye Power Roll-on, dla najlepszego efektu. 
Bez konserwantów, olejów mineralnych i PEG wymienionych w wykazie KVO.

Maska do twarzy z kwasem hialuronowym 50 ml 
Odżywcza maska   przeciwstarzeniowa, która może być również stosowana jako wysokiej 
jakości krem   do masażu. Wysokodawkowy aktywny składnik Argireline®, który rozluźnia 
mięśnie pod zmarszczkami, redukuje zmarszczki na twarzy, szyi i dekolcie. Dodatek nisko- 
i wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego, a także witaminy E, olejku ze słodkich 
migdałów i florasomów zwiększa nawilżenie, elastyczność i sprężystość skóry. 
Polecamy do pielęgnacji dojrzałej, wymagającej skóry, nawet w okolicy szyi i dekoltu. 
Bez konserwantów, olejów mineralnych i PEG wymienionych w wykazie KVO.

Age-Bye



Innowacyjna seria kosmetyków przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji skóry wrażliwej 
i dojrzałej. Nasza seria Q10 łączy w sobie wysoką jakość i innowacyjne składniki aktywne, 
przy jednoczesnej najwyższej trosce o środowisko. 
Wysokie dawki koenzymu Q10 i witaminy E (Florasome) zawarte w olejku jojoba intensyw-
nie odżywiają skórę. Dzięki temu, że nasze produkty nie zawierają olejów mineralnych ani 
PEG, są dobrze tolerowane przez każdy rodzaj skóry.
Dodatkowo, zawarte w kosmetykach cenne składniki nie powodują alergii. 
Są to m.in. witamina A, olej migdałowy, olejek jojoba, prowitamina B5 czy masło Shea.

Zawarty w serii koenzym Q10 ma szerokie dobroczynne zastosowanie: 
- przeciwdziała powstawaniu zmarszczek, 
- niweluje przedwczesne oznaki starzenia skóry, 
- jest szczególnie polecany do pielęgnacji wrażliwej skóry.

Liposomalny żel pod oczy z koenzymem Q10 * 15 ml 
Żel opracowany specjalnie dla wrażliwej skóry wokół oczu. Wysokiej jakości naturalne lipo-
somy, wypełnione koenzymem Q10 zwanym „dawcą energii” zapewniają wnikanie substan-
cji w głąb skóry. Specjalny czynnik nawilżający i Florasome wypełnione witaminą E nadaje 
skórze wyjątkową elastyczność i witalność. Pozbawiony konserwantów, olejów mineralnych 
i PEG wymienionych w wykazie KVO.

Seria Q10



Krem na dzień z koenzymem Q10 50 ml 
Koenzym Q10 i cenne olejki intensywnie odżywiają skórę. Krem jest szczególnie polecany 
do pielęgnacji na dzień i pod makijaż. Przeznaczony do wrażliwej i dojrzałej cery.  
Produkt pozbawiony konserwantów, olejów mineralnych i PEG wymienionych w wykazie 
KVO. 
 
Krem na noc z koenzymem Q10 50 ml 
Koenzym Q10 i cenne olejki intensywnie odżywiają skórę. Krem do pielęgnacji skóry 
w nocy. Polecany do wrażliwej i dojrzałej cery.  
Produkt pozbawiony konserwantów, olejów mineralnych i PEG wymienionych w wykazie 
KVO. 
 
Maska do twarzy z koenzymem Q10 50 ml 
Luksusowa maska relaksująca z koenzymem Q10 dla zestresowanej, wrażliwej i dojrzałej 
skóry. Przynosi ukojenie, doskonale nawilża i działa przeciwzmarszczkowo. Przeznaczona 
do pielęgnacji wrażliwej i dojrzałej skóry. Bez konserwantów wymienionych w wykazie KVO, 
PEG i olejów mineralnych.

 
* - produkty wegańskie 

Seria Q10



Pomarańczowy olejek oczyszczający * 200 ml 
Bardzo przyjazny dla skóry produkt do oczyszczania twarzy, z dodatkiem naturalnych olej-
ków, takich jak olejek pomarańczowy, olejek migdałowy oraz olejek z awokado. Łagodnie 
i głęboko oczyszcza pory, pozostawiając skórę witalną i zadbaną. Produkt przeznaczony 
do pielęgnacji wszystkich rodzajów cery, a szczególnie skóry wrażliwej. 
Pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO i olejów mineralnych. 

Żel z wyciągiem z kasztanowca * 100 ml
Odświeżający żel do zmęczonych nóg z wyciągiem z kasztanowca. Oparty na beztłuszczo-
wej formule, doskonale stymuluje krążenie w zmęczonych nogach, przynosi im ulgę 
i intensywnie odżywia skórę. Zawarty w żelu wyciąg z kasztanowca świetnie detoksykuje, 
poprawia krążenie krwi i zmniejsza obrzęki. Produkt pozbawiony konserwantów wymienio-
nych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.
 
Żel pod oczy * 30 ml 
Wysokiej jakości specjalny produkt na beztłuszczowej bazie żelowej do pielęgnacji okolic 
oczu. Nadaje się również do pielęgnacji dekoltu. Wpływa na poprawę stopnia nawilżenia 
i elastyczności skóry, dzięki zawartości aloesu i wyciągu ze świetlika.  
Produkt wegański, pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz 
olejów mineralnych.

Seria dla skóry wrażliwej



Maska do twarzy z olejkiem pomarańczowym 50 ml 
Produkt o wyjątkowych właściwościach penetracyjnych. Aktywne składniki - aloes i olejek 
pomarańczowy zawarte w masce wnikają w głąb skóry, zapewniając jej odpowiedni stopień 
nawilżenia. Polecana do każdego rodzaju skóry, także wrażliwej, podatnej na przebarwienia 
i podrażnienia. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG 
oraz olejów mineralnych. 

Krem z olejkiem pomarańczowym 50 ml
Kojący krem do twarzy o lekkiej, tłuszczowej konsystencji. Aloes i olejek pomarańczowy 
w nim zawarte wnikają w głąb skóry, zapewniając skórze optymalne nawilżenie oraz ochro-
nę przed czynnikami środowiskowymi. Dla każdego rodzaju cery – normalnej, wrażliwej 
i mieszanej. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz 
olejów mineralnych. 
 
Ziołowa maska do twarzy * 50 ml 
Beztłuszczowa maska w postaci żelu ze składnikami aktywnymi, które poprawiają stopień 
nawilżenia skóry. 12 ziół, takich jak nagietek, kwiat lipy, podbiał i wiele innych wspomagają 
ochronę delikatnej skóry przed szkodliwym wpływem środowiska. Dla cery normalnej 
i tłustej. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz 
olejów mineralnych.

* - produkty wegańskie

Seria dla skóry wrażliwej



Specjalna linia kosmetyków przeznaczona do pielęgnacji skóry młodej, z tendencją 
do trądziku oraz powstawania zaskórników. Wszystkie kosmetyki naszej serii są wolne 
od chemicznych środków konserwujących, olejów mineralnych oraz PEG. 
Wszystkie produkty z tej serii, zawierają w składzie substancje czynne, których działanie 
wzajemnie się dopełnia: zapobiegają zapaleniom skóry, działają antybakteryjnie, redukują 
wytwarzanie sebum, a także głęboko oczyszczają, redukując produkcję gruczołów łojowych. 
Takie wielokierunkowe działanie daje doskonałe efekty, co zostało poparte badaniami.

W produktach z tej serii pielęgnacyjnej zastosowano wysokiej jakości specjalny składnik 
aktywny, który działa na trzech płaszczyznach:
- Babka lancetowata i wyciąg z mahonii zapobiegają stanom zapalnym skóry, 
- Akteozyd i berberyna, które są składnikami tych roślin, działają antybakteryjnie, 
- Kwas salicylowy działa keratolitycznie (rozpuszcza zrogowacenia, np. Na zaskórnikach) 
i zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum. 

Oczyszczająca pianka do twarzy dla młodzieży * 150 ml 
Łagodny środek oczyszczający z surfaktantami na bazie odnawialnych surowców, który delikat-
nie uwalnia skórę od zanieczyszczeń i resztek makijażu. Zawarty trójfazowy składnik aktywny 
pomaga zmniejszyć przebarwienia, zaskórniki i pryszcze. Unikalna forma aplikacji sprawia, że 
jest higieniczny i łatwy w użyciu. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie 
KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 
 
Oczyszczający tonik do twarzy dla młodzieży * 150 ml 
Tonik do pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku i zaskórników z unikalnym trójfazowym skład-
nikiem aktywnym. Skóra zostaje oczyszczona, dzięki czemu jest optymalnie przygotowana do 
dalszej pielęgnacji kremem do twarzy z serii dla młodzieży. Produkt pozbawiony konserwantów 
wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych. 

Seria dla młodej skóry



Oczyszczający Roll-on do twarzy dla młodzieży * 10 ml
Skoncentrowana formuła w praktycznym aplikatorze do pielęgnacji skóry trądzikowej i skłonnej 
do powstawania zaskórników. Formuła wygodnego roll-on’u delikatnie usuwa martwy naskórek, 
przez co składniki oczyszczające mogą działać skuteczniej. Produkt pozbawiony konserwantów 
wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

Oczyszczający krem do twarzy dla młodzieży * 50 ml 
Specjalny krem do codziennej pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku i powstawania zaskórników. 
Przy regularnym stosowaniu poprawia znacząco wygląd cery. Naturalne składniki, takie jak olej 
migdałowy i masło Shea, głęboko odżywiają i nawilżają skórę. Dodatkowo zawiera substancje 
nawilżające i witaminę E, która pozostawia cerę promienną i witalną. Produkt pozbawiony 
konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

Oczyszczający peeling ryżowy do twarzy dla młodzieży * 50 ml 
Specjalny produkt do pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku i zaskórników. Włączenie naturalnych 
ziaren ryżu złuszczających delikatnie uwalnia skórę od zanieczyszczeń, umożliwiając trójfazo-
wemu składnikowi aktywnemu skuteczne działanie. Dzięki dodatkowi oleju migdałowego, masła 
Shea i witaminie E, produkt delikatnie pielęgnuje skórę, pozostawiając ją odświeżoną i odpo-
wiednio nawilżoną. Produkt pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG 
oraz olejów mineralnych.
 
Oczyszczająca maska do twarzy dla młodzieży * 120 g 
Oczyszczająca, rozjaśniająca i odświeżająca maska złuszczająca przeznaczona do pielęgnacji 
skóry tłustej i skłonnej do wyprysków i zaskórników. Zawiera ekstrakt z wierzby, który jest natural-
nym źródłem kwasu salicylowego. Olej z drzewa herbacianego ma działanie antybakteryjne. 
Błoto morskie koi skórę i nadaje jej miękkości. Dodatek mentolu delikatnie odświeża. Produkt 
pozbawiony konserwantów wymienionych w wykazie KVO, PEG oraz olejów mineralnych.

* - produkty wegańskie

Seria dla młodej skóry



Sprawdzone kosmetyki do pielęgnacji całego ciała o szerokim zastosowaniu.

Oryginalny olejek z 35 ziół * 80 ml 
Olejek stanowiący czysty ekstrakt z 35 sprawdzonych ziół. Ma szerokie zastosowanie, 
m.in. przeznaczony jest do pielęgnacji ciała, stóp, płukania jamy ustnej, masażu, inhalacji 
i jako dodatek do kąpieli. Odświeżający i orzeźwiający. Może być stosowany do oczyszcza-
jących kąpieli parowych na twarz. 

Japoński olejek miętowy * 35 ml 
Preparat ziołowy do pielęgnacji całego ciała zawierający olejek miętowy. Ma wspaniałe 
działanie chłodzące i relaksujące. Może być również stosowany do sauny, do inhalacji lub 
do odświeżenia oddechu. Produkt wegański.

* - produkty wegańskie

Oleje ziołowe



Wyżej wymieniony PRODUCENT spełnia restrykcyjne wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt dla kosmetyków cruelty-free zgodnie 
z wytycznymi: Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, Bonn. Firma jest zarejestrowana w Niemieckim Stowarzyszeniu Ochrony 
Zwierząt i IHTK e.V. pod numerem firmy: H501029 i może używać międzynarodowego znaku dobrostanu zwierząt „Królik z ochronną 
ręką”, jak zilustrowano poniżej:

Wytyczne dotyczące kosmetyków bez okrucieństwa od 1979 roku
1. Złożenie prawnego wiążącego oświadczenia, zaświadczającego, że:
a) nie przeprowadza się testów na zwierzętach w celu opracowania i wytworzenia produktów końcowych.
b) nie są przetwarzane żadne surowce, które były testowane w doświadczeniach na zwierzętach po 1.1.1979. Ważne jest, aby sub-
stancje znajdowały się na rynku przed 1.1.1979 - niezależnie od tego, czy wcześniej były testowane na zwierzętach. Substancje, które 
weszły na rynek po tym czasie, nie były testowany na zwierzętach. Jednak ani my, ani producenci wymienieni na liście pozytywnej nie 
możemy uniemożliwić stosowania substancji syntetycznej był już w obrocie w dniu 1.1.1979 r. lub jako surowiec naturalny lub jadalny 
później, po dacie odniesienia 1.1.1979,był i jest testowany przez strony trzecie w doświadczeniach na zwierzętach. 
Jeśli nie są powiązani z daną firmą, w związku z tym producenci wymienieni na liście pozytywnej mogą nadal używać danej substancji.
c) nie wykorzystuje się surowców, które są pozyskiwane w wyniku okrucieństwa wobec zwierząt (np. piżmo, olej żółwiowy, olej z norek, 
żółć niedźwiedzia, tłuszcz świstaka, proszek jedwabny, koszenila itp.) Lub zostały specjalnie zabite dla zwierząt - Zmiażdżony żywcem 
jedwabny proszek (kokony są zamęczane żywcem we wrzącej wodzie). Surowce z martwych zwierząt nie mogą być używane (firmy 
oznaczone * jeszcze nie spełniają ta zmiana polityki. Surowce od żywych zwierząt (np. Mleko, żółtko jaja, lanolina, wosk pszczeli, miód 
itp.) powinny najlepiej pochodzić z ekologicznej hodowli zwierząt zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie rolnictwa ekologicznego.
d) nie ma ekonomicznej zależności od  innych firm, które przeprowadzają  lub zlecają doświadczenia na zwierzętach (np. przemysł 
farmaceutyczny).
2. Przedłożenie szczegółowej listy surowców z danymi dostawcy.
3. Stosowane są pełne informacje o składnikach wszystkich produktów na odpowiednich opakowaniach lub w katalogach.
4. Jeśli producent umyślnie poda fałszywe informacje, grozi mu kara umowna w wysokości do 10 000 euro
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