Beauté Pacifique
- Piękno od stóp
do głów

beaute-pacifique.com
Danish world class skin care
- We repair your skin!

VITAMIN A
ANTI-WRINKLE
NIGHT CREME
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Danish world class skin care
- We repair your skin!
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Wiek: 20 lat

4 typowe
przykłady obrazów
ultrasonogarficznych
skóry 20 - 50 lat

Wiek: 30 lat

Wiek: 40 lat

Wiek: 50 lat

Zobacz co Krem Metamorphique
może zrobić dla Ciebie:
Przed:

... 90 dni po stosowaniu
Kremu Metamorphique

Jasne kolory oznaczają
nieuszkodzoną strukturę kolagenu,
a ciemniejsze kolory wskazują
osłabioną strukturę kolagenu.

beaute-pacifique.com
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ENRICHED CLEANSING MILK
- DRY SKIN
Wzbogacone mleczko oczyszczające
do skóry suchej

ENRICHED CLEANSING MILK
- ALL SKIN TYPES
Wzbogacone mleczko oczyszczające
do wszystkich typów skóry

Łagodnie oczyszcza skórę nie
wysuszając jej. Stosuj rano i wieczorem
do usunięcia makijażu i głębokiego
oczyszczenia. Przygotowuje skórę
do produktów terapeutycznych.
Pozostałości mleczka zmyj wodą lub
zwilżonym wacikiem. Następnie
zastosuj Wzbogacony Tonik do
Skóry Suchej, po czym nałóż na skórę
Twój ulubiony krem nawilżający i/lub
przeciwstarzeniowy.

Nadaje skórze zdrowy wygląd i uczucie
świeżości. Delikatnie i skutecznie
usuwa makijaż i nadmiar tłustych
substancji z powierzchni skóry. Stosuj
rano i wieczorem. Mleczko usuń
wacikiem zwilżonym letnią wodą.
Następnie zastosuj Wzbogacony
Tonik do Wszystkich Typów
Skóry, aby usunąć nadmiar mleczka
i idealnie przygotować skórę na
swój ulubiony krem nawilżający lub
przeciwstarzeniowy.

Butelka 200 ml

Butelka 200 ml

ENRICHED TONER
- DRY SKIN
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Wzbogacony tonik do
skóry suchej

ENRICHED TONER
- ALL SKIN TYPES

Lekki, bezalkoholowy tonik o
wzbogaconej, kremowej konsystencji.
Po jego zastosowaniu skóra jest
bardziej miękka, gładsza i nawilżona.
Nie narusza naturalnej bariery
ochronnej naskórka. Tonizuje,
łagodzi podrażnienia i koi skórę.
Stanowi znakomitą bazę pod Twój
ulubiony krem nawilżający lub
przeciwstarzeniowy. Nałóż niewielką
ilość na twarz i szyję. Stosuj rano
i wieczorem. Może również być
stosowany w okolicy oczu i/lub jako
kompres na powieki.

Wzbogacony tonik do
wszystkich typów skóry

Butelka 200 ml

Butelka 200 ml

Tonik usuwa nadmiar tłustych
substancji, a zawarty w nim alkohol
kosmetyczny dezynfekuje i odświeża
skórę. Stosuj rano i wieczorem po
użyciu Wzbogaconego Mleczka
Oczyszczającego Do Wszystkich
Typów Skóry lub Pianki
Oczyszczającej. Za pomocą wacika
nałóż niewielką ilość na twarz i szyję.
Następnie nałóż swój ulubiony krem
nawilżający lub przeciwstarzeniowy.

Danish world class skin care
- We repair your skin!
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CLEANSING FOAM
Pianka oczyszczająca
Przeznaczona do mycia wszystkich
typów skóry bez ryzyka podrażnienia
i wysuszenia. Oczyszcza zaczopowane
pory i pozostawia skórę gładką i pełną
blasku. Idealna dla osób żyjących w
pośpiechu i lubiących uczucie świeżość,
które zapewnia pianka. Produkt może
być stosowany rano i wieczorem.
Nałóż niewielką ilość pianki na dłonie,
wymieszaj z wodą i spieniaj na skórze
twarzy i szyi. Masuj aż do całkowitego
oczyszczenia skóry. Dokładnie spłucz
dużą ilością wody. Następnie możesz
zastosować produkty peelingujące
skórę, a potem odpowiedni dla
twojej cery tonik. Na koniec nałóż
swój ulubiony krem nawilżający lub
przeciwstarzeniowy. Nie zawiera SLS.
Tuba 150 ml

WATERPROOF EYE
MAKE-UP REMOVER
Mleczko do wodoodpornego
demakijażu oczu

beaute-pacifique.com

GENTLE FACIAL EXFOLIATOR
Łagodny peeling
do twarzy
Peeling za pomocą idealnie
zaokrąglonych perełek łagodnie
złuszcza i nawilża skórę. Delikatnie
usuwa martwe komórki naskórka,
które pozostały na skórze po
oczyszczaniu, a także nawilża i
zmiękcza skórę, czyniąc ją jedwabiście
gładką. Stosuj raz lub dwa razy
w tygodniu. Nałóż produkt na 5
miejsc na zwilżonej twarzy i szyi,
następnie wmasuj delikatnie, aby
uniknąć podrażnienia skóry. Spłucz
wodą i zastosuj swój ulubiony krem
nawilżający lub przeciwstarzeniowy.
Tuba 100 ml

DEEP PORE
CLEANSING MASK
Maseczka głęboko oczyszczająca

Bardzo skutecznie usuwa makijaż
oczu, nie powodując podrażnień.
Świetnie sprawdza się przy zmywaniu
wodoodpornych tuszów do rzęs. Do
każdego oka użyj świeżego wacika,
delikatnym ruchem, od góry do
dołu, przetrzyj zamknięte powieki.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z
oczami. Następnie zastosuj mleczko
oczyszczające i tonik, aby usunąć
pozostałości.

Wiąże i usuwa nadmiar wszelkich
tłustych substancji i innych
zanieczyszczeń z powierzchni skóry.
Głęboko oczyszcza pory. Jeśli masz
cerę normalną, stosuj maseczkę raz
w tygodniu na czystą skórę; jeśli cerę
mieszaną lub tłustą, stosuj 2 - 3 razy
w tygodniu. Nałóż na twarz, omijając
okolice oczu. Pozostaw maseczkę na 10
minut lub do całkowitego wyschnięcia.
Spłucz letnią wodą, następnie
zastosuj swoje ulubione kosmetyki
oczyszczające i pielęgnacyjne.

Tuba 50 ml

Tuba 50 ml
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ENRICHED MOISTURIZING
CREAM - DRY SKIN
Wzbogacony krem nawilżający do
skóry suchej

ENRICHED MOISTURIZING
CREAM - ALL SKIN TYPES
Wzbogacony krem nawilżający do
wszystkich typów skóry

Intensywnie i długotrwale nawilżający
krem ze skwalanem, przeznaczony dla
cery suchej i wrażliwej. Nałóż na skórę
twarzy i szyi bardzo niewielką jego ilość
i delikatnie wmasuj. Krem intensywnie
nawilża skórę i dodatkowo chroni ją
przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym. Może być stosowany
samodzielnie na dzień, na noc
lub łącznie z Twoim ulubionym
kremem przeciwstarzeniowym.
Uwaga: nałóż krem nawilżający
jako ostatni kosmetyk, na krem
przeciwstarzeniowy, a wtedy warstewka
kremu utworzy film wiążący wodę na
powierzchni skóry. Krem utrzymuje
podwyższony poziom nawilżenia skóry
przez wiele godzin.

Intensywnie i długotrwale nawilżający
krem ze skwalanem, przeznaczony
dla cery normalnej i mieszanej.
Nałóż na skórę twarzy i szyi bardzo
niewielką jego ilość i delikatnie
wmasuj. Krem intensywnie nawilża
skórę i dodatkowo chroni ją przed
szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym. Może być stosowany
samodzielnie na dzień, na noc
lub łącznie z Twoim ulubionym
kremem przeciwstarzeniowym.
Uwaga: nałóż krem nawilżający
jako ostatni kosmetyk, na krem
przeciwstarzeniowy, a wtedy warstewka
kremu tworzy film wiążący wodę na
powierzchni skóry. Krem utrzymuje
podwyższony poziom nawilżenia skóry
przez wiele godzin.

Tuba 50 ml / Słoik 50 ml

Tuba 50 ml / Słoik 50 ml

DEFY DAMAGE SKIN
REPAIR LOTION

OIL-FREE MOISTURIZER
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Terapeutyczne serum do
skóry uszkodzonej

Idealny dla cery tłustej i mieszanej
dzięki swojej lekkiej konsystencji
matującej skórę. Stworzony dla osób,
którym przeszkadza błyszczenie skóry i
którym zależy na długo utrzymującym
się makijażu. Minimalizuje błyszczenie
i stanowi znakomitą bazę pod makijaż.
Nakładaj codziennie po oczyszczeniu
twarzy. Lotion o jedwabistej fakturze
daje wyjątkowo dobre efekty w
połączeniu z Terapeutycznym
Serum do Skóry Uszkodzonej.
Przed nałożeniem Oil-free Lotionu
należy odczekać kilka minut, aby
Terapeutyczne Serum do Skóry
Uszkodzonej mogło wniknąć w głąb
skóry.

Formuła serum powstała z połączenia
rozpuszczalnego w wodzie kwasu
ursolowego i rozpuszczalnej w
tłuszczach witaminy A. Wypłyca
zmarszczki i naprawia uszkodzenia
powstałe w wyniku ekspozycji na
słońce. Nadaje skórze jedwabistą
miękkość, a także obkurcza
naczynia krwionośne powodujące
zaczerwienienie (rumień) skóry.
Nakładaj bezpośrednio na oczyszczoną
skórę, aby osiągnąć maksymalne
wchłanianie. Produkt ma niezwykle
lekką konsystencję, odpowiednią
dla wszystkich typów skóry. Stanowi
idealną bazę pod makijaż, stanowi
także znakomitą bazą pod kremy
nawilżające oraz Oil-Free Lotion.

Dozownik 40 ml

Dozownik 40 ml

Danish world class skin care
- We repair your skin!
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BODY-OIL
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Paradoxe Oil to kuracja
przeciwstarzeniowa skóry połączona
z przyjemnym uczuciem odprężenia.
PARADOXE OIL szybko się wchłania
przywracając skórze całego ciała
miękkość. Efekt przeciwstarzeniowy
o prawie medycznym działaniu oraz
skuteczną ochronę komórkową
zapewniają dwa bardzo aktywne
składniki, zdolne do przedłużania
życia komórkom: resweratrol i
procyjanidyna. Stosuj PARADOXE
OIL codziennie po kąpieli na wilgotną
skórę. Jeśli potrzebujesz więcej
nawilżenia, użyj następnie Beauté
Pacifique Body Lotion.
Dozownik 100 ml

CRÈME PARADOXE
ANTI-AGE DAY CREME
Supermocny Krem
Przeciwstarzeniowy na Dzień
Krem Paradoxe to przeciwstarzeniowy,
medyczny krem na dzień o naukowo
udowodnionej skuteczności. Zawiera
dwa bardzo aktywne składniki
w dawkach terapeutycznych:
procyjanidynę i resweratrol, które
opóźniają procesy starzenia, naprawiają
uszkodzenia wywołane ekspozycją
na słońce, zapobiegają powstawaniu
nowych uszkodzeń i zmniejszają
rumień. Odbudowują skórę czyniąc
ją zdrową i mocną. Krem zawiera
również trzy rodzaje estrów witaminy
A w ilości optymalnej dostosowanej
do terapii skojarzonej z kremem na
noc z witaminą A Beauté Pacifique,
co dodatkowo poprawia wewnętrzną
strukturę skóry i odmładza ją. W
składzie Kremu Paradoxe znajdują
się również aktywne składniki
obkurczające naczynia krwionośne.
Słoik 50 ml

beaute-pacifique.com

SUBMERSIVE
SERUM PARADOXE
SERUM Paradoxe zawiera bardzo
wysokie stężenia skawalanu oraz GSPE
- ekstrakt z chilijskich winogron:
procyjanidynę i resweratrol, podobnie
jak krem Paradoxe, jednakże w o
wiele silniejszej koncentracji. Jego
prawie medyczne właściwości i
zdolność do głębokiej penetracji
w głąb skóry zapewniają silne
działanie przeciwstarzeniowe i
przeciwrumieniowe. Doskonały w
terapii trądziku różowatego. Wygładza
niedoskonałości skóry i przygotowuje
ją do makijażu. Make-up nakładaj
bezpośrednio po aplikacji serum,
albo wymieszaj go z Serum Paradoxe,
lub tradycyjnie po zastosowaniu
kremu nawilżającego na dzień Beauté
Pacifique.
Wskazówka: podkład pod makijaż
należy wymieszać z jedną lub dwoma
kroplami Serum Paradoxe – Twoja
skóra stanie się świetlista i całkowicie
gładka.
Kroplomierz 30 ml
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DAY CREME
Krem Lactique

GELCOAT-C
- DRY AIR COMFORT
Biostymulator - nawilżającoodświeżający żel z vit. C

Delikatny przeciwstarzeniowy krem
na dzień i/lub na noc do skóry suchej,
o silnym działaniu nawilżającym.
Zawarty w kremie kwas mlekowy
delikatnie złuszcza martwe komórki
naskórka.

Odświeży Twoją skórę w dowolnym
momencie, lub kiedy pojawi się
uczucie suchości. Może być stosowany
samodzielnie, jako nieklejący się
kosmetyk nawilżający lub na kremy
przeciwstarzeniowe jako zewnętrzny
film nawilżający.

Nadaje skórze naturalny, młodzieńczy
wygląd i blask. Zalecany do skóry z
pierwszymi oznakami starzenia się.
Do cery dojrzałej należy stosować
Krem Lactique na przemian z jednym
z kremów przeciwstarzeniowych
Beauté Pacifique. Nałóż jego niewielką
ilość po zastosowaniu mleczka
oczyszczającego i toniku.

Dozownik 50 ml

Słoik 50 ml

D-FORCE RISK
MANAGEMENT DAY CREME
Krem przeciwstarzeniowy z wit.
DiA
Liczne badania naukowe potwierdzają,
że u alarmująco dużej liczby osób
występuje poważny niedobór witaminy
D, co jest jednym z powodów wielu
chorób. Przyczyną niedoborów
witaminy D jest zmiana współczesnego
stylu życia i drastyczne ograniczenie
ekspozycji na słońce, spowodowane
obawą przed rakiem skóry, co
jednocześnie ogranicza syntezę wit.
D przez skórę. Naszym rozwiązaniem
na zapewnienie brakującej witaminy
D drogą naturalną są produkty
D-FORCE.
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TYROSTASE BROWN
PIGMENT EQUALIZER
Krem depigmentacyjny

Niewielką ilość kremu
przeciwstarzeniowego D-Force
nałóż na skórę twarzy i szyi, rano i
wieczorem. Dobrze wmasuj krem, aż
w pełni wniknie w skórę. Omijaj skórę
wokół oczu.

Krem depigmentacyjny do terapii
przebarwień skóry różnego
pochodzenia. Wyrównuje koloryt skóry
i rozświetla ją, rozjaśnia przebarwienia
i piegi. Łączy dwa ekstrakty roślinne
i specjalną postać witaminy C oraz
witaminy A, celem maksymalizacji
efektów terapeutycznych. Wszystkie
cztery składniki wybielające zostały
poddane badaniom klinicznym,
które potwierdziły ich silne działanie
depigmentacyjne. Krem Tyrostase
hamuje aktywność tyrozynazy, enzymu
odpowiedzialnego za syntezę melaniny,
czego efektem jest wybielanie
ciemnych plam i rozjaśnienie skóry
oraz wyrównanie jej kolorytu.

Słoik 50 ml

Słoik 50 ml

Danish world class skin care
- We repair your skin!
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INSTANT HYDRATING MASK
Maseczka x-nawilżająca
Pozwala odzyskać utraconą,
biologiczną równowagę nawodnienia
skóry suchej i pozbawionej blasku.
Zawiera składniki aktywne, które
wiążą cząsteczki wody, ograniczają
jej przeznaskórkową utratę oraz
wzmacniają funkcje ochronne warstwy
rogowej naskórka, jako bariery. Stosuj
maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i
szyi 2-3 razy w tygodniu. Nałóż gruba
warstwę i pozostaw na 5-10 minut.
Spłucz wodą. Następnie zastosuj
tonik i swój ulubiony krem. Nałóż
najpierw produkt przeciwstarzeniowy i
pozwól mu wniknąć głęboko w skórę,
następnie zastosuj krem nawilżający.
Maseczka X-Nawilżająca może być
także stosowana, jako krem na noc w
celu medycznego nawodnienia skóry
i utrzymywania stałego, optymalnego
poziomu jej nawilżenia.

SUPER3 BOOSTER
VITAMIN A ANTI-WRINKLE
NIGHT CREME

Opatentowany krem do codziennej
pielęgnacji dla osób powyżej 25
roku życia, które chcą przeciwdziałać
starzeniu się skóry oraz zmniejszyć
już istniejące zmiany starzeniowe.
Krem dostarcza skórze dwie formy
witaminy A, umożliwiające odbudowę
struktur włókien kolagenowych oraz
wzmocnienie i odmłodzenie skóry.
Stosować na noc na oczyszczoną
skórę twarzy i szyi. Przy nałożeniu
odpowiedniej ilości, krem wchłania się
błyskawicznie. W pierwszym tygodniu
aplikować co drugi dzień, aby skóra
przyzwyczaiła się do witaminy A
(pozwoli to uniknąć rumienia i
podrażnienia).

Krem zawiera witaminę A w trzech
różnych postaciach, z których każda
w inny sposób odmładza skórę,
odbudowuje strukturę włókien
kolagenowych i elastycznych. Krem
uelastycznia skórę oraz zwiększa ilość
żywych komórek naskórka i skóry
właściwej, czyniąc ją młodszą (mniej
przejrzystą i grubszą). Naprawia także
uszkodzenia posłoneczne. Wyraźnie
zmniejsza zmarszczki i rozstępy. Jest
także skuteczny w pielęgnacji cienkiej
skóry, na przykład na grzbietach dłoni,
oraz suchych i łamliwych paznokci.
Redukuje wydzielanie sebum. Zawarty
w kremie propolis pomaga w leczeniu i
zapobieganiu zanieczyszczeniom skóry
(grudkom i krostom) w przebiegu
trądziku młodzieńczego. Nakładaj
bardzo niewielką ilość na oczyszczoną
skórę, co drugi dzień, wieczorem.
Jeśli pojawi się rumień, poczekaj,
aż skóra wróci do normy przed
ponownym zastosowaniem kremu.
Możesz zwiększyć częstotliwość za
stosowania według indywidualnych
potrzeb i tolerancji skóry. Z uwagi
na wysoką zawartość witaminy
A w trzech postaciach, krem jest
zalecany, jako następny krok po
kremie Metamorphique, dla osób
poszukujących jeszcze silniejszego
produktu.

Słoik 50 ml / Tuba 115 ml

Tuba 50 ml / Tuba 100 ml

Tuba 100 ml

CRÈME MÈTAMORPHIQUE
VITAMIN A ANTI-WRINKLE
NIGHT CREME
Krem przeciwzmarszczkowy

beaute-pacifique.com
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LA FORTE
Suplement diety z
przeciwutleniaczami,
witaminami i minerałami.
La 40 Skin Tablets
- Be Prepared Skin Care Tablets
Ten rewolucyjny, opatentowany
suplement diety łączy w sobie
to, co najlepsze z morza i z ziół.
Zawiera ekstrakty z chrząstki rekina i
czerwonokrzewu, a także:

Witaminę A i cynk: pomagają
utrzymać prawidłowy stan
skóry;witaminę C, witaminę E
i cynk: chronią komórki przed
stresem oksydacyjnym; witaminę
C: stymuluje syntezę kolagenu i
przywraca prawidłowy metabolizm
skóry; witaminę D (witaminę
słońca): pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu systemu
odpornościowego.
60 tabletek

Suple
ment
diety y

PUFFY EYES GEL

Oczy

Żel przeciwobrzękowy do powiek
Skutecznie i szybko zmniejsza obrzęki,
ujędrnia oraz napina opuchniętą i
delikatną skórę wokół oczu. Pobudza
mikrokrążenie. Zawarty w kremie
ekstrakt niedawno odkrytego kwiatu
Spilanthes Acmella stymuluje
fibroblasty do zwiększonej syntezy
białek strukturalnych i porządkuje
ich architekturę, dzięki czemu skóra
staje się jędrna i gęsta. Koktajl innych
ekstraktów roślinnych umożliwia
odprowadzenie nadmiaru płynów
z przestrzeni międzykomórkowej,
usunięcie toksyn i odprowadzenie
limfy, uszczelnienie mikronaczyń
(zmniejszenie ich przepuszczalności)
oraz przyspieszenie przemiany
materii. W żelu znajduje się również
farmaceutycznie czysta kofeina,
pochłaniająca energię i zmniejszająca
ilość tkanki tłuszczowej. Nakładaj
żel rano i wieczorem na oczyszczoną
skórę powiek. Kiedy produkt zacznie
wnikać w skórę, natychmiast poczujesz
przyjemne uczucie chłodu.
Dozownik 15 ml
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VITAMIN A ANTI-WRINKLE
EYE CREME
Przeciwzmarszczkowy krem
pod oczy z witaminą A
Wygładza linie i zmarszczki. Rozjaśnia
cienie pod oczami spowodowane
cienką, przezroczystą skórą. Formuła
z trzema postaciami witaminy A i
skwalanem umożliwia zagęszczenie i
lepszą organizację struktury włókien
kolagenowych - tak jak w młodszej
skórze.
Stosuj rano i wieczorem. Wprowadzaj
do codziennej pielęgnacji stopniowo,
przez pierwsze dwa tygodnie
nakładając go jedynie co drugi dzień,
aby skóra mogła przyzwyczaić się
do witaminy A. Pozwoli to uniknąć
rumienia i podrażnienia.
Słoiczek 15 ml / Dozownik 15 ml

Danish world class skin care
- We repair your skin!

LINE COMBAT FLUID
Neurofluid
przeciwzmarszczkowy
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PIT-STOP ROLL-ON
ANTI-PERSPIRANT DEO
Antyperspirant przeciwdziałający
nadpotliowści i porostowi włosów
Pit Stop jest nowatorskim
kosmetykiem medycznym
przeciwdziałającym nadpotliwości
i porostowi włosów. Jest
antyperspirantem z aplikatorem
kulkowym o skutecznym biologicznym
działaniu, opracowanym przez Beauté
Pacifique. PIT STOP to ogromna
pomoc przy poważnych problemach
związanych z poceniem się oraz
nieprzyjemnym zapachem zmęczonego
ciała. To wyjątkowo skuteczny
kosmetyk medyczny naśladujący
działanie medyczne toksyny
botulimowej. Można go stosować
tak często jak wymaga tego sytuacja,
zarówno zapobiegawczo jak i w celu
złagodzenia problemów.

beaute-pacifique.com

NeuroFluid „rozprasowuje” zmarszczki
mimiczne powstałe w wyniku
skurczu leżących pod skórą mięśni,
czyniąc ją gładką (efekt podobny do
prasowania pogniecionej koszuli).
Neurokosmeceutyk rozluźnia
mięśnie dzięki dwóm synergistycznie
działającym składnikom:
syntetycznemu, zmodyfikowanemu
jadowi węża, paraliżującemu
mięśnie i ekstraktowi z kwiatu
Spilanthes Acmella, nazywanemu
roślinnym botoxem, blokującemu
neuroprzekaźniki prowadzące do
mięśni. Obie substancje wyłączają
mięśnie mimiczne. NeuroFluid
jest kosmetykiem medycznym do
codziennego stosowania. Daje bardzo
dobre efekty, podobne do toksyny
botulinowej, lecz o mniejszej sile
działania. Jest mniej inwazyjny,
bezpieczny, a jego efekty są w
pełni odwracalne po kilku dniach
odstawienia kosmetyku.
NeoroFluid uzupełnia działanie Kremu
do powiek z witaminą A. Krem działa
w głębi skóry, zmieniając i odmładzając
jej wewnętrzną strukturę, natomiast
NeoroFluid wygładza warstwę
zewnętrzną.
NeuroFluid zawiera również substancję
odbijającą i rozpraszającą światło,
zapewniając optyczne wygładzenie
zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień
oraz kamuflaż innych niedoskonałości
skóry.
Dla osiągnięcia optymalnego efektu,
zawsze nakładaj produkt dwa razy:
najpierw nałóż okrężnymi ruchami,
pozostaw na kilka minut, aby wniknął
w skórę, następnie nałóż kolejną
warstwę – tym razem zygzakowatymi
ruchami w poprzek zmarszczek. Dzięki
temu odpowiednia niewielka ilość
składnika emitującego (odbijającego)
światło znajdzie się na dnie zmarszczki.
Następnie nałóż krem odmładzający
np. z witaminą A.
Dozownik 15 ml
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ENRICHED MOISTURIZING
BODY LOTION - DRY SKIN
X-nawilżające mleczko do ciała
Supermocny, nawilżający balsam
do ciała, z naukowo udowodnioną
skutecznością. Zwiększa poziom
nawilżenia skóry średnio o 65% po
trzydziestu dniach stosowania. Ze
względu na wysoką zawartość skwalanu
i witaminy A, balsam idealnie nadaje
się do terapii ekstremalnie suchej skóry.
Wskazania: skóra konstytucjonalnie
sucha, uszkodzona przez czynniki
fizyczne i chemiczne, suchość skóry
związana z wiekiem, wyprysk różnego
pochodzenia, łuszczyca. Balsam
ma również silne działanie kojące.
Natychmiast łagodzi podrażnioną i
poparzoną (np. słońcem) skórę.
Flakon 200 ml
Flakon z dozownikiem 500 ml

D-FORCE RISK
MANAGEMENT
ENRICHED MOISTURIZING
BODY CREME
Krem do ciała z wit. D i a
Supermocny, przeciwstarzeniowy
balsam do ciała, zwalczający oznaki
starzenia się skóry a także uszkodzenia
posłoneczne. Został stworzony w
odpowiedzi na współczesny styl życia,
niezapewniający wystarczającej dawki
witaminy D, syntetyzowanej przez
słońce. Balsam znacząco odmładza
skórę i dostarcza jej witaminę D w
ilości dochodzącej do 250 IU na
mililitr kosmetyku. Starannie wmasuj
produkt w skórę po porannym
i wieczornym prysznicu aż do
całkowitego wchłonięcia. W przypadku
skóry bardzo suchej, w miarę potrzeb
nałóż dodatkowo Balsam do Ciała do
Skóry Suchej. Wskazania: starzenie
się i suchość skóry, rogowacenie
okołomieszkowe, łuszczyca, zaburzenia
rogowacenia niezwiązane z mieszkami.
Niedobór witaminy D w organizmie
można teraz uzupełnić naturalną dla
niej drogą – przez skórę.
Słoik 100 ml
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ENRICHED MOISTURIZING
BODY LOTION - NORMAL
SKIN
Balsam do ciała do skóry
uszkodzonej
Balsam wzbogacony witaminami A, C
i E oraz naturalnym skwalanem, który
wnika głęboko w skórę, pobudzając
proces odnowy komórek, czyniąc skórę
miękką, gładką i delikatną. Zapewnia
optymalne nawilżenie wszystkich
rodzajów skóry. Koi skórę poparzoną,
podrażnioną, odwodnioną, uszkodzoną
przez słońce, solarium, naświetlania,
różnego rodzaju peelingi: chemiczne,
fizyczne, ziołowe itp.. Łatwo
rozprowadza się na skórze. Głęboko
ją nawilża, koi i odbudowuje. Działa
przeciwzapalnie.
Flakon 200 ml

SCARS & STRIPES
FADE-AWAY CREME FOR
SCARS & STRETCH MARKS
Krem na blizny i rozstępy
Scars & Stripes to niezwykle skuteczny
krem stosowany w zapobieganiu
i leczeniu blizn i rozstępów.Jego
działanie oparte jest na czterech
różnych składnikach aktywnych.
Każdy z nich zmniejsza zaczerwienienie
i normalizuje zaburzoną strukturę
tkanek, uwidaczniającą blizny i
rozstępy. Krem zawiera także trzy różne
estry witaminy A, które odmładzają
i zmiękczają skórę oraz dodatkowo
silny składnik przeciwstarzeniowy
celem zwiększenia elastyczności
skóry, wyrównania i wygładzenia
jej faktury. Wskazania: blizny
przerosłe i zanikowe, pourazowe,
pooparzeniowe, pooperacyjne, przed
i po naświetlaniach, rozstępy. Wcieraj
krem w problematyczne miejsca rano
i wieczorem.
Tuba 100 ml

Danish world class skin care
- We repair your skin!
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Krem ekstremalnie nawilżający
i odbudowujący

Żel pod prysznic zawiera składniki,
które oczyszczają skórę, nie wysuszając
jej. Mimo swoich znakomitych
właściwości myjących jest łagodniejszy
dla skóry niż czysta woda i może być
stosowany przez osoby z najbardziej
wrażliwą skórą. Pozostawia skórę
czystą, miękką i gotową do nałożenia
balsamu.

Bardzo skuteczny krem medyczny,
który pomaga utrzymać wysoki
poziom nawilżenia skóry przez cały
dzień. Zawiera wysokie stężenie
naturalnego skwalanu, pochodzenia
roślinnego (z ekologicznych oliwek),
który tworzy na powierzchni skóry
aktywną warstwę, pochłaniającą wilgoć
z otoczenia, co pozwala utrzymać
stały poziom nawilżenia. X-Dry
doskonale sprawdza się w pielęgnacji
suchej, popękanej, spierzchniętej i
uszkodzonej różnymi czynnikami
skóry. Prawie lecznicze działanie kremu
przyspiesza procesy naprawcze, koi
i łagodzi podrażnienia, odbudowuje
wszystkie warstwy skóry, nawadnia
tkanki, odmładza. Nakładaj krem rano
i wieczorem.

Flakon 200 ml

Tuba 120 ml

SERIOUSLY MILD
SHOWER GEL
X- łagodny żel pod prysznic

SOFTLY EXFOLIATING
BOBY SCRUB

ANTI-CELLULITE
SCULPTURING BODY GEL
Żel antycelulitowy

Łagodnie złuszcza i nawilża za pomocą
idealnie okrągłych perełek. Nałóż na
zwilżoną skórę i wmasuj kolistymi
ruchami, aby usunąć martwe komórki
naskórka. Dodatkowo Exfoliant
pozostawia na skórze nawilżającą,
zmiękczającą i łagodzącą warstwę
olejku, która tworzy naturalną barierę
ochronną. Skóra jest odświeżona i ma
młodzieńczy blask. Zastosuj następnie
Balsam do Ciała Beauté Pacifique.

W próbie klinicznej z udziałem 80
kobiet z cellulitem, dowiedziono na
podstawie badań USG zmniejszenie
objawów cellulitu średnio o 22% po
30 dniach zastosowania żelu. Obwód
uda badanych zmniejszył się o 7%. 3
na 4 uczestniczki badania stwierdziły,
że był to najlepszy produkt zwalczający
cellulit, jaki w życiu stosowały.
Nakładaj żel antycellulitowy mocno
naciskając raz lub dwa razy dziennie,
najlepiej – po kąpieli, kiedy skóra
wciąż jest wilgotna, i energicznie
wmasuj w skórę.

Flakon 200 ml

Flakon 200 ml

Peeling Łagodnie Złuszczający
Softly Exfoliating Scrub

beaute-pacifique.com

X-TRA DRY SKIN FIX
MOISTURIZING &
REPAIRING CREME
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EXTENDED PERFORMANCE
CONDITIONER

Terapeutyczny krem do rąk

Odżywka do włosów problemowych,
łamliwych, cienkich, wysuszonych,
pozbawionych blasku i zdrowego
wyglądu, elektryzujących się,
„płaskich”. Nadaje im gładką,
jedwabistą fakturę a fryzurze objętość
– co jest bardzo przydatne również w
przypadku długich włosów. Wmasuj
odżywkę we włosy i pozostaw na kilka
minut, następnie obficie spłucz wodą.
Możesz wzmocnić efekt, pozostawiając
odżywkę na 10-15 minut. Odżywka
hamuje rozdwajanie końcówek włosów.

Absolutnie unikalny produkt do
pielęgnacji suchej i spierzchniętej skóry
na dłoniach, stopach i łokciach oraz
wszędzie gdzie skóra jest ekstremalnie
sucha. Zawiera wysokie stężenie
naturalnego skwalanu, który tworzy na
powierzchni skóry aktywną warstwę,
pochłaniającą wilgoć z otoczenia,
co pozwala utrzymać stały poziom
nawilżenia. Znakomicie wspomaga
leczenie suchej i zniszczonej skóry,
w przebiegu wyprysku różnego
pochodzenia lub łuszczy. Zawiera
ekstrakt z korzenia lukrecji,
przeciwdziałający podrażnieniom.

Flakon 200 ml

Tuba 50 ml / Słoik 100 ml

EXTENDED PERFORMANCE
SHAMPOO - FOR FINE HAIR

EXTENDED PERFORMANCE
SHAMPOO - FOR NORMAL
HAIR

Odżywka zwiększająca objętość

Zwiększający objętość szampon
do włosów cienkich
Szampon łagodniejszy od miękkiej,
czystej wody. Jego skład został
starannie opracowany, aby umożliwić
łatwe spłukiwanie bez podrażniania
skóry głowy. Nadaje włosom
naturalny połysk. Jest bardzo dobrze
tolerowany przez skórę wrażliwą i nie
narusza bariery naskórkowej skóry
głowy. Nadaje włosom puszystość i
żywotność. Nalej bardzo niewielką
ilość szamponu na dłonie i wymieszaj
przed nałożeniem. Bardzo delikatnie
masuj skórę głowy, aby uniknąć
mechanicznego podrażnienia i dalszego
rozwoju łupieżu. Uwaga: produkt
słabo się pieni, ponieważ zawiera
jedynie wyselekcjonowane, mało
drażniące składniki.
Flakon 200 ml
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ENRICHED HYDRATING
HAND CREME

Szampon do włosów
uszkodzonych
Szampon łagodniejszy od wody. Jego
skład został opracowany, aby zwalczać
rozdwajanie końcówek włosów bez
podrażniania skóry głowy. Może być
stosowany codziennie. Nalej bardzo
niewielką ilość szamponu na dłonie i
wymieszaj z wodą przed nałożeniem.
Bardzo delikatnie masuj skórę
głowy, aby uniknąć mechanicznego
podrażnienia i dalszego rozwoju
łupieżu. Następnie nałóż Odżywkę
Zwiększającą Objętość, aby jeszcze
bardziej pomóc włosom trudnym
i długim. Uwaga: produkt bardzo
słabo się pieni, ponieważ nie zawiera
składników spieniających mogących
powodować podrażnienia.
Flakon 200 ml

Danish world class skin care
- We repair your skin!

PACK & TRAVEL
Zestaw podróżny
“PACK & TRAVEL” to nasza nowa propozycja, ułatwiająca
podróżowanie. PACK & TRAVEL to wyjątkowe opakowanie,
składające się z czterech oddzielnych przegródek, do których
możesz włożyć łącznie 20 saszetek Twoich ulubionych
kosmetyków Beauté Pacifique.
Zestaw jest idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących.
Nie potrzebujesz zabierać ze sobą kosmetyków w słoikach i
tubach. Możesz mieć wszystkie potrzebne kosmetyki bez
zbędnych kilogramów w walizce.
Większość kosmetyków medycznych Beauté Pacifique jest
dostępna w saszetkach pakowanych po 20 lub 25 szt. a 3 ml.
Saszetki z Balsamem do ciała i Żelem pod prysznic zawierają
po 5 ml produktu.
Zawsze możesz łatwo uzupełnić swój PACK & TRAVEL, który
nigdy nie będzie problemem przy odprawie celnej na lotnisku.

beaute-pacifique.com
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BEAUTÉ PACIFIQUE
Beauté Pacifique to duńska marka kosmetyków medycznych,
która skutecznie przeciwdziała zarówno degeneracyjnym
procesom starzenia się, jak i uszkodzeniom posłonecznym. Nasza
unikalna koncepcja prezentacji korzyści ze stosowania produktów
bezpośrednio na skórze pacjentów przez konsultantów, została tak
otwarcie przyjęta, że Beauté Pacifique prowadzi teraz sprzedaż na
wszystkich pięciu kontynentach świata.
Beauté Pacifique została założona przez Flemminga K. Christensena
w 1997 roku, jako rezultat wielu lat współpracy z wiodącymi
dermatologami i farmaceutami, włączającymi do swojej praktyki
nowoczesne medyczne urządzenia diagnostyczne do monitorowania
skóry przed i po użyciu farmaceutyków.
Produkty Beauté Pacifique charakteryzuje medyczna skuteczność,
a pożądane efekty mogą być w sposób obiektywny i naukowo
wiarygodny monitorowane przez ultrasonograf. Obrazy USG skóry
„przed i po”, pacjent może zobaczyć na ekranie. Obecnie, jest
niemal 50 produktów i 35 pracowników zatrudnionych w rozwoju,
sprzedaży i promocji.

Beauté Pacifique otworzyło w roku 2010 własną, prywatną
klinikę dermatologiczną „AMBULATORIET”, zatrudniającą
trzech dermatologów i psychologa. „AMBULATORIET” pomaga
łączyć dermatologię i kosmetykę, gdzie nowe, zaawansowane
technologicznie produkty są wciąż badane, udoskonalane i
rozszerzane.
Wyroby są najpierw testowane w laboratorium, następnie na grupie
ochotników, z użyciem zaawansowanych urządzeń diagnostycznych,
zazwyczaj spotykanych tylko w klinikach uniwersyteckich i przemyśle
farmaceutycznym.
W Beauté Pacifique staramy się objąć swoim zasięgiem i pomocą tak
wielu pacjentów na całym świecie, jak jest to możliwe, jednocześnie
pozostajemy lojalni wobec naszej polityki, iż wszystko, co
wytwarzamy jest „wykonane w Danii”.

Produkcja i kontrola jakości odbywa się w siostrzanej firmie
GMPack, która posiada certyfikaty na produkcję farmaceutyków.
Produkty Beauté Pacifique są wytwarzane pod taką samą kontrolą
jakości, choć nie dotyczy ona obligatoryjnie kosmetyków.
GMPack zatrudnia około 45 pracowników, zajmuje powierzchnię
10000 m2 i jest zarządzana przez Margith Adler – żonę Flemminga
K. Christensena. To niezwykłe partnerstwo jest podstawą do
wytwarzania znakomitych kosmetyków medycznych do pielęgnacji
skóry, które z sukcesem rywalizują z międzynarodowymi markami.
Użycie zaawansowanych, medycznych skanerów
ultrasonograficznych, wytwarzanych przez duńską firmę Cortex
Technologony, współzałożoną przez Flemminga K. Christiansena
w roku 1986 roku, pozwoliło konsultantom Beauté Pacifique
wykonywać nieodpłatnie badania USG skóry wszędzie tam, gdzie
pacjentom zależy na wiedzy o ich skórze.

Derm-Service Pologne
ul. Puławska 2 lok 1-25
02-556 Warszawa
Tel. +48 501 253 690
www.dermservice.com.pl

We make reservations for misprints. September 2015

Obrazy skanów skóry wykorzystywane są do oceny morfologii
skóry oraz rekomendacji kosmetyków medycznych, indywidualnie
dostosowanych do stanu skóry pacjenta. Kolejne badania
wykonywane są celem oceny zmian jakie nastąpiły w skórze po
zastosowaniu rekomendowanych kosmetyków.

