
 

 

SERIA NIGELLE  

Nigelle to linia luksusowych kosmetyków inspirowana olejem z czarnuszki 

siewnej (łac. Nigella sativa), dedykowana dla kobiet prowadzących 

intensywny tryb życia i oczekujących wielowymiarowej pielęgnacji skóry. 

Wyjątkowa kompozycja innowacyjnych składników natychmiastowo 

rozświetla skórę, koryguje drobne niedoskonałości i nadaje jej młody wygląd, 

a zmysłowe zapachy czynią aplikację wyjątkowo przyjemną. 

Skoncentrowana formuła substancji aktywnych trwale odmładza, spłyca 

istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych oraz przywraca 

elastyczność i jędrność skóry. Systematyczna pielęgnacja kosmetykami z serii 

Nigelle przynosi spektakularne efekty i długotrwałą satysfakcję.  

 

SERUM ODMŁADZAJĄCE 

 Dzięki zawartości złotych perełek oraz ekstraktu z kawioru 

natychmiastowo rozświetla i witalizuje skórę. Perfekcyjne zestawienie 

substancji aktywnych, ukierunkowane na intensywne odmładzanie, redukuje 

istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Idealnie liftinguje, 

ujędrnia i uelastycznia skórę, poprawia owal twarzy. Przywraca skórze 

nawilżenie i długotrwały komfort, pozostawia ją odżywioną i aksamitnie 

wygładzoną. Stosowane regularnie działa naprawczo na strukturę skóry i 

aktywuje w niej kluczowe procesy regeneracyjne, przywracając młody, 

promienny wygląd (30 ml  za 179 zł). 

Serum odmładzające przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji skóry: 

    Dojrzałej, zmęczonej, z widocznymi oznakami starzenia. 

    Przesuszonej, matowej i pozbawionej blasku. 

Codziennie rano i/lub wieczorem aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi 

i dekoltu pod KREM ODMŁADZAJĄCY lub jako samodzielny kosmetyk. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 



 

 

KREM ODMŁADZAJĄCY  

Wyjątkowy kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, 

ukierunkowany na intensywne ujędrnianie i skuteczną redukcję zmarszczek, 

przebarwień i niedoskonałości. Bogata formuła kremu, oparta na ekstrakcie z 

kawioru i oleju z czarnuszki, odżywia, uelastycznia i nawilża skórę, przywraca 

jej energię i wspiera młody, zdrowy wygląd twarzy. Chroni skórę przed 

szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, natychmiastowo matuje cerę, 

optycznie rozjaśnia, pozostawia ją aksamitnie miękką i wygładzoną. 

Stosowany pod makijaż przedłuża jego trwałość i świeżość (50 ml za 179 zł). 

Krem odmładzający przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry: 

    Dojrzałej, zmęczonej, z widocznymi oznakami starzenia. 

    Przesuszonej, matowej i pozbawionej blasku. 

Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasować w oczyszczoną skórę 

twarzy, szyi i dekoltu. Idealnie nadaje się pod makijaż. Dla wzmocnienia 

efektu stosować także SERUM ODMŁADZAJĄCE. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

 

SERUM POD OCZY 

Luksusowy kosmetyk przeznaczony do intensywnej pielęgnacji 

delikatnych okolic oczu, który dzięki zawartości złotych mikroperełek 

natychmiastowo rozświetla skórę i dodaje spojrzeniu blasku. Regularnie 

stosowany efektywnie rewitalizuje skórę z oznakami starzenia i przywraca jej 

młody, świeży wygląd. Działa naprawczo na strukturę skóry, skutecznie spłyca 

zmarszczki i tzw. kurze łapki w okolicach oczu oraz zapobiega powstawaniu 

nowych, wypełnia i wygładza drobne nierówności. Unikalny kompleks 

składników aktywnych natychmiastowo i długotrwale redukuje linie, cienie, 

obrzęki i worki pod oczami, odmładzając spojrzenie. Po każdej aplikacji skóra 

wokół oczu staje się jędrna, nawilżona, aksamitna w dotyku i promienna 

(30 ml za 179 zł). 

Serum pod oczy przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji skóry: 



 

 

    Dojrzałej, zmęczonej, z widocznymi oznakami starzenia (zmarszczki, cienie, 

worki i obrzęki). 

    Przesuszonej, matowej i pozbawionej blasku, 

    Wrażliwej. 

Codziennie rano i/lub wieczorem delikatnie aplikować na oczyszczoną skórę 

wokół oczu. Stosować pod ELIKSIR POD OCZY lub jako samodzielny kosmetyk. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

Codziennie rano i/lub wieczorem delikatnie aplikować na oczyszczoną skórę 

wokół oczu. Stosować pod ELIKSIR POD OCZY lub jako samodzielny kosmetyk. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

ELIKSIR POD OCZY  

Bogaty koncentrat, przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji 

wymagającej skóry wokół oczu. Unikalna kompozycja składników aktywnych 

sprawia, że jest on wyjątkowo skuteczny w walce z oznakami upływu czasu, 

zachowując jednocześnie niezwykłą delikatność w pielęgnacji skóry nawet 

najbardziej wrażliwej. Natychmiastowym efektem użycia eliksiru jest wyraźne 

rozjaśnienie cieni i redukcja obrzęków pod oczami, a regularnie stosowany 

spłyca zmarszczki i znacząco odmładza skórę. Intensywnie regeneruje, 

nawilża i uelastycznia delikatną skórę wokół oczu, minimalizuje linie i 

opuchnięcia górnej i dolnej powieki, optycznie powiększa oko, rozjaśnia skórę 

konturu oka i chroni przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. 

Przygotowuje skórę do aplikacji makijażu oka, przedłuża jego trwałość i 

świeżość (30 ml za 179 zł). 

Eliksir pod oczy przeznaczony jest do pielęgnacji skóry: 

    Dojrzałej, zmęczonej, z widocznymi oznakami starzenia (zmarszczki, cienie, 

worki i obrzęki). 

    Przesuszonej, matowej i pozbawionej blasku. 

    Wrażliwej. 



 

 

Codziennie rano i wieczorem delikatnie aplikować na oczyszczoną skórę 

wokół oczu. Idealnie nadaje się pod makijaż. Dla wzmocnienia efektu 

stosować także SERUM POD OCZY. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

SERUM BANKIETOWE  

Nowoczesny kosmetyk, łączący w sobie zalety kremu nawilżającego i 

aksamitnej bazy pod makijaż o natychmiastowym działaniu 

liftingującym. Przynosi błyskawiczne efekty: koryguje oznaki zmęczenia i stresu, 

tuszuje niedoskonałości skóry, nawilża i przywraca elastyczność. Redukuje 

widoczne zmarszczki i zwęża pory, wyrównuje koloryt i optycznie rozjaśnia 

cerę, po każdej aplikacji pozostawia ją wygładzoną i aksamitnie miękką. 

Ułatwia aplikację podkładu, przedłuża trwałość makijażu i zapewnia 

satynowe wykończenie. Jest pierwszym krokiem do uzyskania nieskazitelnego i 

długotrwałego makijażu codziennego i wieczorowego (30 ml za 179 zł). 

Serum bankietowe polecane jest do wszystkich rodzajów cery. 

Stosować na oczyszczoną skórę po nałożeniu kremu pielęgnacyjnego. 

Niewielką ilość preparatu nałożyć na skórę twarzy przed aplikacją podkładu i 

delikatnie rozprowadzić. Serum może być również stosowane bezpośrednio 

pod puder sypki. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SERIA VITACLINIC 

VitaClinic to seria produktów stworzonych dla osób oczekujących prostych 

rozwiązań i błyskawicznych efektów, w skład której wchodzą specjalistyczne 

serum przeznaczone do intensywnej pielęgnacji nocnej i odpowiednio 

dobrane kremy pielęgnacyjne na dzień. Unikalna formuła serum aktywuje 

skórę do intensywnej regeneracji i odnowy komórkowej w czasie snu, a krem 

uzupełnia działanie serum i chroni skórę przed niekorzystnym wpływem 

czynników zewnętrznych przez cały dzień. Idealna konsystencja i subtelne 

zapachy czynią aplikację wyjątkowo przyjemną. Seria VitaClinic pozwala 

zaspokoić podstawowe potrzeby pielęgnacyjne każdego typu skóry i 

przywraca jej gładkość, elastyczność i promienny wygląd. 

 

SERUM Z WITAMINĄ C   

Wielozadaniowe serum z wysoką koncentracją witaminy C (2400 

mg) oraz kompleksem starannie wyselekcjonowanych substancji 

aktywnych gwarantuje skutecznie odżywienie, rozświetlenie i wygładzenie 

skóry. Zawarta w kosmetyku witamina C ma silne działanie antyoksydacyjne, 

dzięki czemu spowalnia procesy starzenia się skóry, niweluje zmarszczki i 

zapobiega powstawaniu nowych. Regularnie stosowane, rozjaśnia cerę, 

wyrównuje jej koloryt i w widoczny sposób redukuje przebarwienia. Jest 

wyjątkowo skuteczne w walce z niedoskonałościami skóry – zmniejsza łojotok, 

łagodzi trądzik i wspomaga regenerację naskórka. Zapewnia skórze właściwy 

poziom nawilżenia, uelastycznia i przywraca młodzieńczy wygląd. Doskonale 

sprawdza się do cery zmęczonej, poszarzałej, noszącej oznaki stresu lub 

zmęczenia (30 ml za 149 zł). 

Serum z Witaminą C przeznaczone jest do nocnej pielęgnacji skóry: 

    Dojrzałej, zmęczonej, pozbawionej sprężystości i jędrności. 

    Z przebarwieniami różnego pochodzenia, narażonej na promieniowanie 

UV. 

    Naczynkowej, odwodnionej. 



 

 

    Dotkniętej trądzikiem różowatym, pospolitym oraz łojotokiem. 

Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie 

wmasować. Do pielęgnacji dziennej rekomendowany jest KREM NA DZIEŃ z 

serii VitaClinic. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

SERUM Z WITAMINĄ E   

Intensywnie odmładzające serum z wysoką koncentracją 

witaminy E (9%), skwalanem, olejem z ogórecznika lekarskiego i 

olejem ze słodkich migdałów maksymalnie wykorzystuje naturalną zdolność 

skóry do regeneracji podczas snu. Zawarta w nim witamina E, nazywana 

witaminą młodości, ma silne działanie antyoksydacyjne i opóźnia procesy 

starzenia się skóry. Natychmiast po użyciu skóra jest nawilżona, wygładzona i 

aksamitna w dotyku. Regularnie stosowane, odżywia i rewitalizuje skórę, 

wyraźnie redukuje zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych, dodaje 

skórze witalności i energii (30 ml za 149 zł). 

Serum z Witaminą E przeznaczone jest do nocnej pielęgnacji skóry:  

Dojrzałej, zmęczonej, z przebarwieniami i widocznymi oznakami starzenia. 

Przesuszonej, matowej, pozbawionej blasku. 

Wrażliwej, skłonnej do podrażnień i egzemy. 

Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie 

wmasować. Do pielęgnacji dziennej rekomendowany jest KREM NA DZIEŃ z 

serii VitaClinic. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

 

 



 

 

KREM NA DZIEŃ  

Redukujący przebarwienia i niedoskonałości krem na dzień, 

dzięki zawartości wielu dobroczynnych substancji aktywnych, 

natychmiastowo rozjaśnia, wygładza i nawilża skórę. Działa łagodząco 

i kojąco, pielęgnuje cerę wrażliwą i skłonną do podrażnień, tuszuje wszelkie 

niedoskonałości. Regularnie stosowany wyraźnie redukuje zmarszczki 

i przebarwienia powstałe na skutek starzenia i fotostarzenia się skóry, 

poprawia kondycję skóry, wyrównuje jej koloryt. Przynosi ulgę cerze 

zmęczonej i poszarzałej, nadaje jej świetlisty blask i świeży wygląd. Zawarta 

w kremie krzemionka reguluje wydzielanie sebum i ma właściwości matujące.      

Stanowi doskonałą bazę pod makijaż, przedłuża jego trwałość 

i nieskazitelność (50  ml  za 149 zł). 

Krem na dzień przeznaczony jest do dziennej pielęgnacji skóry:  

Dojrzałej, zmęczonej, poszarzałej. 

Z widocznymi przebarwieniami i niedoskonałościami. 

Naczynkowej, wrażliwej i podrażnionej. 

Nanieść krem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, następnie delikatnie 

wklepać opuszkami palców. Stosować do codziennej pielęgnacji skóry. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

 

SERIA OLIGOLIFT  

OligoLift to seria kosmetyków przeznaczona dla kobiet oczekujących 

szybkich, spektakularnych efektów i przyjemnej aplikacji. Produktem, który 

otwiera tę linię, jest skoncentrowane SERUM HIALURONOWE o błyskawicznym 

działaniu wygładzającym, dające efekt liftingu już 15 minut po aplikacji. 

Dzięki wysokiej zawartości (3%) kwasu hialuronowego głęboko nawilża skórę, 

wygładza zmarszczki i odmładza. Stosowane regularnie ujędrnia skórę i chroni 



 

 

ją przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.  

Natychmiastowy lifting i wygładzenie skóry uzyskujemy dzięki zastosowaniu 

innowacyjnego składnika: EPS SEAFILL (Alteromonas Ferment Extract). Jest to 

unikalny, czysty i naturalny egzopolisacharyd produkowany przez morski 

plankton, pozyskiwany w regionie Mer d’Iroise, u wybrzeży Bretanii. Składnik 

ten posiada certyfikat ECOCERT. 

W celu zademonstrowania natychmiastowego efektu 

przeciwzmarszczkowego przeprowadzono wiele badań in-vivo i in-vitro z 

użyciem EPS SEAFILL, które wykazały: 

    Natychmiastowy efekt liftingu i wygładzenia (15 minut od aplikacji). 

    Wygładzenie skóry (17,5%). 

    Redukcja głębokości zmarszczek (16%). 

    Wzrost syntezy kolagenu (20%), elastyny (21%) i kwasu hialuronowego (29%). 

 

  

 SERUM HIALURONOWE  

Skoncentrowane SERUM HIALURONOWE o błyskawicznym 

działaniu wygładzającym daje efekt liftingu już 15 minut po 

aplikacji. Dzięki wysokiej zawartości (3%) kwasu hialuronowego głęboko 

nawilża skórę, wygładza zmarszczki i działa odmładzająco. Stosowane 

regularnie ujędrnia skórę i chroni ją przed szkodliwym wpływem czynników 

zewnętrznych (30 ml za 159 zł). 

 

Serum hialuronowe przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji każdego 

rodzaju cery. 

Niewielką ilość aplikować na oczyszczoną, wilgotną skórę twarzy, szyi 

i dekoltu. Stosować rano i wieczorem. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

 

Twój partner HYASÉ: ……………………………. Kontakt: …………………………… 


