AVENE
AVENE COUVRANCE ZESTAW: Puder, 9g + tusz, 3 ml + woda termalna, 50 ml
AVENE COUVRANCE ZESTAW: Tusz do rzęs, 7ml + woda termalna, 50ml + żel oczyszczający, 100 ml
AVENE MEN ZESTAW: Balsam po goleniu, 75 ml + pianka, 200 ml
AVENE NUTRITIVE ZESTAW RICHE: Krem odżywczy, 50 ml + krem kojący pod oczy, 15 ml + kosmetyczka
AVENE PHYSIOLIFT ZESTAW: Krem na dzień, 30 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
AVENE PHYSIOLIFT ZESTAW: Krem na noc, 30 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
AVENE PHYSIOLIFT ZESTAW: Krem pod oczy, 15 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
AVENE SERENAGE ZESTAW: Krem na dzień, 40 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
AVENE SERENAGE ZESTAW: Krem na noc, 40 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
AVENE SERENAGE ZESTAW: Balsam pod oczy, 15 ml + woda termalna, 50 ml + żel oczyszczający, 100 ml + kosmetyczka
BALNEOKOSMETYKI
BALNEO BIOSIARCZKOWY ZESTAW: Krem, 50 ml + żel, 200 ml + maska, 150 ml
BALNEO BIOSIARCZKOWY ZESTAW: Krem na dzień, 50 ml + krem na noc, 50 ml + krem do rąk, 10 ml
BALNEO BIOSIARCZKOWY ZESTAW: Płyn do kąpieli, 500 ml + Mydło, 250 ml + Balsam do ciała, 250 ml
BALNEO BIOSIARCZKOWY ZESTAW: Szampon, 250 ml + Odżywka, 150 ml + Płyn micelarny, 250 ml
BALNEO BIOSIARCZKOWY ZESTAW: Żel pod prysznic, 200 ml + krem do stóp, 100 ml + krem do rąk, 100 ml
BALNEO MALINOWY ZESTAW: Peeling do ciała, 200 ml + masło do ciała, 200 ml + krem do rąk, 70 ml
BALNEO MEN ZESTAW: Balsam do twarzy 150 ml + żel pod prysznic 200 ml + szampon 200 ml
BIOVAX
BIOVAX ARGAN ZESTAW: Szampon, 200 ml + odżywka, 200 ml + maska, 20 ml
BIOVAX BAMBUS ZESTAW: Szampon, 200 ml + odżywka, 200 ml + maska, 20 ml
BIOVAX OPUNCJA ZESTAW: Szampon, 200 ml + odżywka, 200 ml + maska, 20 ml
DR IRENA ERIS CLINIC WAY
CLINIC WAY ZEST. 1°: Dermokrem na dzień, 50 ml + dermokrem na noc, 30 ml + dermoserum na dzień i noc, 30 ml
CLINIC WAY ZEST. 2°: Dermokrem na dzień, 50 ml + dermokrem na noc, 30 ml + dermoserum na dzień i noc, 30 ml
CLINIC WAY ZEST. 3°: Dermokrem na dzień, 50 ml + dermokrem na noc, 30 ml + dermoserum na dzień i noc, 30 ml
CLINIC WAY ZEST. 4°: Dermokrem na dzień, 50 ml + dermokrem na noc, 30 ml + dermoserum na dzień i noc, 30 ml
CLINIC WAY ZEST. 5°: Dermokrem na dzień, 50 ml + dermokrem na noc, 30 ml + dermoserum na dzień i noc, 30 ml
DERMEDIC
DERMEDIC HYDRAIN3 ZESTAW: Tusz do rzęs, 8 g + płyn micelarny, 200 ml
DERMEDIC HYDRAIN3 ZEST. krem nawilżający, 50 g + płyn micelarny, 100 ml +serum nawadniające twarz, 30 ml
DERMEDIC OILAGE ZESTAW: Krem odżywczy na dzień, 50 g + Syndet olejowy do mycia twarzy, 200ml
DERMEDIC OILAGE ZESTAW: Krem na noc, 50 g + krem pod oczy, 15 g + kosmetyczka
DERMEDIC REGENIST ZESTAW: Mleczko do demakijażu, 200 ml + ARS 5 RETINOLIKE krem na noc, 50 g + kosmetyczka
GALENIC
GALENIC DIFFUSEUR ZESTAW: Booster blasku, 50 ml + Aqua Infini Lotion intensywnie nawilżający, 200 ml
GALENIC OPHYCEE ZESTAW: Korektor „Perfect Skin”, 40 ml + kremowa pianka do demakijażu, 150 ml
GALENIC OPHYCEE ZESTAW: Krem korygujący do skóry suchej, 50 ml + krem wygładzający do skóry wokół oczu, 15 ml
GALENIC SECRET ZESTAW: Krem, 50 ml + Żel chrono-aktywny na noc, 15 ml + Aqua Infini lotion pielęgnujący, 40 ml
IWOSTIN
IWOSTIN CAPILLIN ZESTAW: Krem, 40 ml + płyn micelarny, 215 ml + serum, 2 ml
IWOSTIN HYDRO SENSITIA ZESTAW: Krem + serum (2w1) 40 ml + nawilżający krem pod oczy 25 ml
LONG 4 LASHES
LONG 4 LASHES: Szampon przeciwłupieżowy dla mężczyzn, 200 ml
LONG 4 LASHES: Szampon przew wypadaniu włosów dla mężczyzn, 200 ml
LONG 4 LASHES ZESTAW: Serum do rzęs, 3 ml + szampon wzmacniający, 200 ml
L'BIOTICA
L'BIOTICA ACTIVELASH ZESTAW: ActiveLash serum 3,5 ml + kosmetyczka
LIERAC
LIERAC ARKESKIN ZESTAW: Krem, 50 ml + Diopticreme krem pod oczy, 10 ml
LIERAC DIOPTICREME ZESTAW: Krem pod oczy, 10 ml + krem do ust, 3 g

LOXON
LOXON: Szampon., 150 ml
NUXE
NUXE MEN ZESTAW: Żel nawilżający do twarzy, 50 ml + żel pod prysznic, 200 ml + żel do golenia, 35 ml
NUXE PRODIGIEUSE ZESTAW: Krem nawilżający, 40 ml + olejek Huile Prodigieuse, 100 ml + olejek pod prysznic, 100 ml + Mleczko do
ciała, 100 ml
NUXE PRODIGIEUSE ZESTAW: Krem do rąk, 30 ml + suchy olejek, 50 ml + balsam do ust, 15 g
NUXE PRODIGIEUSE ZESTAW OR: Suchy olejek, 100 ml + suchy olejek mini, 10 ml + świeczka
PHARMACERIS
PHARMACERIS A ZESTAW: Koncentrat, 30 ml + krem, 15 ml
PHARMACERIS A ZESTAW: Krem przeciwzmarszczkowy, 30 ml + lipo-sensilium multilipidowy krem odżywczy, 15 ml
PHARMACERIS N ZESTAW: Koncentrat, 30 ml + krem nawilżająco-wzmacniający do twarzy, 15 ml
PHARMACERIS N ZESTAW: Krem przeciwzmarszczkowy, 50 ml + krem kojąco-wzmacniający, 15 ml

SVR
SVR DENSITIUM ZESTAW: Krem, 50 ml + krem pod oczy, 15 ml
SVR DENSITIUM ZESTAW: Krem Riche, 50 ml + krem pod oczy, 15 ml + kosmetyczka
SVR HYDRALIANE ZESTAW: Krem Riche, 40 ml + esencja nawilżająca, 75 ml + żel do mycia twarzy, 50 ml
SVR LIFTIANE ZESTAW: Krem liftingujący, 40 ml + krem pod oczy, 15 ml + kosmetyczka
SVR LIFTIANE ZESTAW: Krem Riche, 40 ml + krem pod oczy, 15 ml + kosmetyczka
VICHY
VICHY AQUALIA ZESTAW: Krem bogata konsystencja, 50 ml + żel-krem na noc, 15 ml + serum, 3 ml + kosmetyczka
VICHY AQUALIA ZESTAW: Krem nawilżający, 50 ml + krem spa na noc, 15 ml + serum dynamicznie nawilżające, 3 ml + kosmetyczka
VICHY HOMME: Pianka do golenia, 200 ml
VICHY HOMME STRUCTURE S: Krem, 50 ml
VICHY HOMME ZESTAW: Balsam po goleniu, 75ml + Hydra Mag C żel pod prysznic, 200 ml
VICHY HOMME ZESTAW IDEALIZER: Krem nawilżający częste golenie, 50 ml + Hydra Mag C żel pod prysznic, 200 ml
VICHY HOMME ZESTAW STRUCTURE S: Krem przeciwzmarszczkowy, 50 ml + Hydra Mag C żel pod prysznic, 200 ml
VICHY IDEALIA ZESTAW: Przeciwzmarszczkowy i ujędrniający krem na dzień, 50 ml + przeciwzmarszczkowy i ujędrniający krem na noc,
15 ml + serum 10 widocznie odmładzające skórę, 3 ml + kosmetyczka (zestaw dostępny w wersjach: dla cery normalnej i mieszanej
oraz dla cery suchej)
VICHY IDEALIA ZESTAW: Krem na noc, 50 ml + krem na dzień, 15 ml + peeling, 3 ml + kosmetyczka
VICHY LIFTACTIV SUPREME ZESTAW: Przeciwzmarszczkowy i ujędrniający krem na dzień, 50 ml + przeciwzmarszczkowy i ujędrniający
krem na noc, 15 ml + serum 10 widocznie odmładzające skórę, 3 ml + kosmetyczka (zestaw dostępny w wersjach: dla cery normalnej i
mieszanej oraz dla cery suchej)
VICHY LIFTACTIV NUIT SUPREME ZESTAW: Krem przeciwzmarszczkowy na noc do każdego rodzaju skóry, 50 ml +
przeciwzmarszczkowy i ujędrniający krem na dzień do skóry normalnej i mieszanej, 15 ml + serum 10 widocznie odmładzające skórę, 3
ml + kosmetyczka
VICHY NEOVADIOL ZESTAW: Aktywny krem odbudowujący na dzień, 50 ml + kompleks uzupełniający krem poprawiający gęstość skóry
i proporcje twarzy na noc, 15 ml + aktywne serum odbudowujące, 3 ml + kosmetyczka (zestaw dostępny w wersjach: dla cery
normalnej i mieszanej oraz dla cery suchej)
VICHY NEOVADIOL MAGISTRAL ZESTAW: Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry do skóry dojrzałej, bardzo suchej, 50 ml + 15
ml w prezencie + elixir, 3 ml + kosmetyczka
VICHY NEOVADIOL MAGISTRAL ZESTAW: Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry do skóry dojrzałej, bardzo suchej, 50 ml +
15ml w prezencie + kompleks uzupełniający aktywne serum odbudowujące do skóry dojrzałej każdego typu, 3 ml + kosmetyczka
VICHY NEOVADIOL ZESTAW: Krem poprawiający gęstość skóry i proporcje twarzy na noc, do skóry dojrzałej każdego typu, 50ml +
aktywny krem odbudowujący na dzień, do skóry dojrzałej, suchej, 15ml + aktywne serum odbudowujące do skóry dojrzałej, każdego
typu, 3ml + kosmetyczka
VICHY SLOW AGE ZESTAW: Fluid opóźniający efekty starzenia, 50 ml + krem, 10 ml + krem pod oczy, 3 ml + kosmetyczka
VICHY SLOW AGE ZESTAW: Krem, 50 ml + krem, 15 ml + krem pod oczy, 3 ml + kosmetyczka

