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ARKANA
Twój przewodnik po świadomej pielęgnacji

ARKANA
Twój przewodnik po świadomej pielęgnacji

PROBLEM REKOMENDOWANA TERAPIA WIĘCEJ INFORMACJI

Zaburzony owal twarzy ddCarbo Therapy MD estetic
ddBiomimetic Therapy

str. 8 - 9.
str. 26 - 27.

Skóra wymagająca regeneracji ddAmino Bio Therapy
ddPost Treat Therapy MD

str. 34 - 35.
str. 18 - 21.

Bruzdy i głębokie zmarszczki
ddReti Fusion Therapy MD
dd Transform HA Therapy MD estetic
ddBiomimetic Therapy

str. 24 - 25.
str. 14 - 15.
str. 26 - 27.

Zmarszczki mimiczne ddBo2Look Therapy MD estetic str. 6 - 7.

Utrata elastyczności skóry

ddBiomimetic Therapy
ddCarbo Therapy MD estetic
dd Transform HA Therapy MD estetic
ddModeling Body Therapy

str. 26 - 27.
str. 8 - 9.
str. 14 - 15.
str. 38 - 39.

Przebarwienia
i fotostarzenie się skóry

ddReti Fusion Therapy MD
ddUnitone TXA Therapy MD
dd Lactobionic Therapy MD
ddPost Treat Therapy MD

str. 24 - 25.
str. 16 - 17.
str. 22 - 23.
str. 18 - 21.

Blizny i zmiany potrądzikowe
ddAzAc Therapy MD
ddReti Fusion Therapy MD
ddAcid Therapy MD

str. 12 - 13.
str. 24 - 25.
str. 10 - 11.

Trądzik zwykły
ddAcne Out Therapy
ddAzAc Therapy MD
ddAcid Therapy MD

str. 30 - 31.
str. 12 - 13.
str. 10 - 11.

PROBLEM REKOMENDOWANA TERAPIA WIĘCEJ INFORMACJI

Trądzik różowaty
Rumień

ddAzAc Therapy MD
dd Lactobionic Therapy MD

str. 12 - 13.
str. 22 - 23.

Suchość i odwodnienie

ddHydrospheric Therapy
ddAmino Bio Therapy
dd Transform HA Therapy MD estetic
dd Lactobionic Therapy MD

str. 28 - 29.
str. 34 - 35.
str. 14 - 15.
str. 22 - 23.

Przetłuszczanie/świecenie się skóry
Rozszerzone Pory

ddAcne Out Therapy
ddAcid Therapy MD

str. 30 - 31.
str. 10 - 11.

Po zabiegach dermoestetycznych ddPost Treat Therapy MD str. 18 - 21.

Popękane naczynka dd Lactobionic Therapy MD
ddSakura Sensitive Therapy

str. 22 - 23.
str. 32 - 33.

Wypadanie włosów ddPost Treat Therapy MD str. 18 - 21.

Skóra wrażliwa i alergiczna ddSakura Sensitive Therapy
ddAmino Bio Therapy

str. 32 - 33.
str. 34 - 35.

Cienie pod oczami ddEye Illuminate Therapy
dd Lactobionic Therapy MD

str. 36.
str. 22 - 23.



Rewolucyjna dermoestetyczna terapia z opatentowanym neuropeptydem XEP™-018, 
który w nieinwazyjny sposób redukuje zmarszczki mimiczne. Jego działanie opiera się 
na relaksacji mięśni twarzy, odpowiedzialnych za powstawanie tzw. zmarszczek eks-
presyjnych. Jest to terapia bezpieczna, intensywnie wygładzająca skórę i gwarantująca
efekty „ botox like”zapewniając naturalny wygląd.
 
Główny składnik: opatentowany neuropeptyd XEP™- 018

DLA KOGO?
dd cera dojrzała
dd skóra ze zmarszczkami mimicznymi
dd profilaktyka anti–aging
dd alternatywa dla iniekcji botuliną
dd stosowany między iniekcjami botuliną przedłuża efekt i opóźnia kolejny zabieg

Działanie składników aktywnych:

Xep TM - 018 opatentowany neuropeptyd
dd  nieinwazyjna alternatywa dla botoksu
dd relaksuje mięśnie twarzy odpowiadające za powstanie zmarszczek mimicznych
ddwygładza istniejące i zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek mimicznych

Eliksir relaksujący zmarszczki

Innowacyjny eliksir dermoestetyczny z nowatorskim neuropeptydem XEP™-018 w szo-
kowym stężeniu 5%. Taka dawka substancji aktywnej wykazuje działanie intensywnie 
relaksujące mięśnie twarzy, a w efekcie zmniejszające widoczność zmarszczek mimicz-
nych w okolicy czoła i oczu. Niezbędny w intensywnej kuracji wygładzającej zmarszczki 
„botox like” oraz w profilaktyce zwalczania zmarszczek mimicznych. Doskonały do sto-
sowania między wykonywanymi w gabinecie kosmetycznym iniekcjami botuliną. Gwa-
rantuje wówczas podtrzymanie efektów i wydłużenie czasu do następnego zabiegu.
15 ml cena 159,-

KOSMETOLOG RADZI
Stosuj tylko w miejscach zmarszczek mimicznych na czole i wokół oczu.

UWAGA: Nie stosować eliksiru na górną powiekę i dolne partie twarzy.

Krem relaksujący zmarszczki 

Luksusowy krem relaksujący zmarszczki na twarzy i szyi zawierający opatentowany 
neuropeptyd XEP™- 018, który w nieinwazyjny sposób redukuje zmarszczki mimiczne. 
Rekomendowany w profilaktyce zwalczania zmarszczek mimicznych, w terapiach od-
mładzających oraz dla wzmocnienia efektów zabiegów medycyny estetycznej. Najlep-
sze efekty zapewni stosowany rano i wieczorem w duecie z Bo2Look Elixir. 
50 ml cena 189,-

1
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Bo2Look THERAPY MD ESTETIC
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Terapia spektakularnie redukująca zmarszczki mimiczne 

1

2
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ODKRYJ TWOJE ARKANA URODY

Polecam!
Grażyna Wolszczak

Bo2Look Therapy MD estetic

NOWOŚĆMiejsce
aplikacji
Bo2Look 

Elixir Zeskanuj zdjęcie, aby 
obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

Wybierz korzystny duet! 

Krem + eliksir relaksujący zmarszczki Bo2Look Duet 
50 ml + 15 ml cena 348,-

cena 289,-

NOWOŚĆ
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CARBO THERAPY MD ESTETIC

Autorska terapia umożliwiająca korektę owalu twarzy w strefie „V” (tzn. po-
liczki, okolice żuchwy i podbródka) oraz walkę z niedoskonałościami syl-
wetki. Kuracja jest bezinwazyjną, bezpieczną i bezbolesną alternatywą dla 
estetycznych zabiegów liftujących twarz i ciało. Stanowi połączenie efektu kar-
boksyterapii i nici liftingujących. Główne składniki linii - kwas ksymenynowy oraz 
arginina - poprawiają mikrokrążenie, zwiększają dotlenienie skóry, odżywiają ją  
i napinają mięśnie. Dzięki temu skutecznie usuwają problem bruzd i zmarszczek , mało 
elastycznej skóry czy podwójnego podbródka. Terapia pomaga również zmniejszyć cel-
lulit i nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu, udach i pośladkach. 

Główne składniki linii: kwas ksymenynowy, arginina, peptyd remodelujący owal twarzy

DLA KOGO?
dd zaburzenie linii żuchwy i podwójny podbródek
dd skóra z pierwszymi oznakami starzenia
dd utrata elastyczności i jędrności twarzy 
dd cera szara, zmęczona i zestresowana
dd cellulit i lokalne depozyty tkanki tłuszczowej
dd pielęgnacja domowa po zabiegach modelujących ciało (np. karboksyterapii)

Działanie składników aktywnych:

Xymilene® - estrowa forma kwasu ksymenynowego
dd pobudza krążenie przez co wspomaga dotlenienie i napięcie skóry
dd usuwa toksyny
dd ujędrnia i uelastycznia
dd redukuje cellulit
dd daje efekt karboksyterapii

Arginina - aminokwas
dd zwiększa mikrokrążenie, przez co kosmetyki szybciej, intensywniej wnikają
dd stymuluje produkcję kolagenu niezbędnego w ujędrnianiu skóry 
dd intensywnie nawilża

Rekonstruktor twarzy z efektem carbo

Rekonstruktor twarzy z efektem karboksyterapii. Zawiera aktywną formę kwasu 
ksymenynowego i argininy, które działają na skórę ujędrniająco i uelastyczniająco. 
Wzbogacony specjalnym peptydem o działaniu remodelującym i poprawiającym owal 
twarzy w strefie „V” napina skórę, unosi ją, wspomagając m.in. likwidację podwójnego 
podbródka, zwiotczałej skóry i tzw. „chomików”. Aplikować codziennie na oczyszczoną 
skórę.
50 ml cena 129,-

Specjalna maska modelująca w płacie 

Specjalna maska modelująca i poprawiająca owal w strefie „V”. Zawiera cenne ekstrak-
ty z ryżu, granatu, różeńca górskiego oraz kwas hialuronowy, które działają odmładza-
jąco oraz wygładzająco. Dzięki specjalnej konstrukcji maska stymuluje dolne partie 
twarzy, przez co wyraźnej poprawie ulega jej kontur, a skóra jest bardziej napięta 
i wygładzona.
1 szt. cena 35,-

Balsam rzeźbiący ciało z efektem carbo 

Balsam do ciała z efektem karboksyterapii. Zawiera aktywną formę kwasu ksymeny-
nowego o wszechstronnym działaniu modelującym i rzeźbiącym sylwetkę. Dodatek 
argininy, kofeiny i retinolu wzmacnia jego działanie wyszczuplające, ujędrniające oraz 
przeciwcellulitowe.
200 ml cena 97,-

1

1

2
2

3

3

Terapia korygująca owal twarzy w strefie „V”

CARBO THERAPY MD ESTETIC

Zeskanuj zdjęcie,
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

Carbo Therapy MD estetic
Peptyd modelujący
dd remodeluje owal twarzy w strefie „V”
dd odbudowuje naruszoną rzeźbę skóry
ddwzmacnia włókna kolagenowe i elastynowe, ujędrniając skórę
dd daje efekt nici liftujących

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć jak 

stosować produkt. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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ACID THERAPY MD

Dermokosmetyczna kuracja z kwasami przeznaczona do odnowy i eliminacji niedosko-
nałości cery. Skomponowane duety pielęgnacyjne działają w sposób ukierunkowany 
na takie problemy jak: utrata jędrności i elastyczności, zmarszczki, przebarwienia, za-
skórniki, pory, zmiany trądzikowe i rumień. Kuracja ta stanowi również nieodzowne 
wsparcie dla profesjonalnych zabiegów dermoestetycznych z wykorzystaniem peelin-
gów chemicznych.

Główne składniki linii: kwasy: salicylowy, migdałowy, glikolowy, fitowy i pirogronowy

DLA KOGO?
dd skóra tłusta i mieszana
dd cera z tendencją do zanieczyszczania i trądziku
dd kuracje odmładzające dla cery dojrzałej
dd profilaktyka anti-aging
dd pielęgnacja domowa przed i po peelingach chemicznych

Działanie składników aktywnych:

Kwas migdałowy
dd reguluje poziom sebum – zapobiegając świeceniu się i zmianom trądzikowym
dd zapobiega powstawaniu stanów zapalnych skóry
dd zwiększa jędrność i elastyczność skóry
dd rozjaśnia przebarwienia

Kwas pirogronowy
dd odmładza i przebudowuje strukturę skóry dając efekt liftu
dd stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ujędrniając i uelastyczniając skórę 
dd oczyszcza skórę i zmniejsza ilość zaskórników 
dd spłyca blizny i rozstępy

Kwas glikolowy
dd stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, ujędrniając  
i uelastyczniając skórę 
dd działa silnie odmładzająco
dd rozjaśnia przebarwienia
dd spłyca blizny i rozstępy

NOWOŚĆ Płyn z kwasem glikolowym

Odmładzający płyn dermokosmetyczny z kwasem glikolowym, który działa silnie sty-
mulująco, napinająco i odżywiająco. Najlepiej stosować w duecie z Glycolic + Phytic 
Restore 10%. Rekomendowany zwłaszcza w pielęgnacji skór dojrzałych i wymagają-
cych regeneracji.
200 ml cena 69,-

Krem z kwasem glikolowym i fitowym 10%

Specjalistyczny dermokosmetyk odnawiający dla skóry dojrzałej, z pierwszymi 
zmarszczkami. Zawarte w nim substancje aktywne – kwas glikolowy, fitowy oraz argi-
nina, działają złuszczająco, stymulująco i odmładzająco. Produkt ten rekomendujemy 
na noc, zarówno podczas kuracji złuszczających i odnawiających, jak i w profilaktyce 
anti-aging. Kiedy tolerancja skóry zwiększy się można stosować krem dwa razy dzien-
nie. Najlepiej włączyć go do pielęgnacji domowej minimum 2 tygodnie przed pierw-
szym zabiegiem w gabinecie oraz po pełnej serii w okresie jesienno-zimowym.
50 ml cena 149,-

NOWOŚĆ Płyn z kwasem migdałowym 

Normalizujący płyn z kwasem migdałowym, który działa przeciwzapalnie, normali-
zująco i rozjaśniająco. Rekomendowany, jako przygotowanie do aplikacji Mandelic + 
Salicylic Purifying Cream.
200 ml cena 69,-

1

1
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Terapia z kwasami do domowej pielęgnacji Acid Therapy MD
Kwas salicylowy
dd działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo
dd reguluje poziom sebum – zapobiegając świeceniu się i zmianom trądzikowym

Kwas fitowy
dd neutralizuje wolne rodniki
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt
dd zmniejsza rumień i podrażnienia

ACID THERAPY MD

Krem z kwasem migdałowym i salicylowym 10%

Wielozadaniowy dermokosmetyk dedykowany szczególnie cerze tłustej, trądzikowej 
i mieszanej. Kompozycja składników aktywnych - kwas migdałowy, salicylowy oraz 
szikimowy, działa złuszczająco i normalizująco, wyraźnie zmniejszając stany zapalne 
oraz likwidując świecenie się skóry. Produkt ten polecamy aplikować początkowo na 
noc przed i po kuracjach oczyszczających i normalizujących. Kiedy tolerancja skóry 
zwiększy się można stosować krem dwa razy dziennie. Polecamy rozpocząć kurację 2 
tygodnie przed pierwszym zabiegiem w gabinecie oraz dla podtrzymania efektów po 
zakończonej terapii gabinetowej. 
50 ml cena 149,-

NOWOŚĆ Żel oczyszczający z kwasami

Myjący dermożel do twarzy z kwasami owocowymi. Idealny przed rozpoczęciem pro-
fesjonalnych zabiegów z kwasami. Doskonale oczyszcza skórę oraz obniża jej pH. Przy-
gotowuje do stosowania specjalistycznych płynów i dermokremów z linii Acid Therapy 
MD. Szczególnie rekomendowany dla skór tłustych i trądzikowych.
200 ml cena 69,-

NOWOŚĆ Płyn z kwasem pirogronowym 

Specjalistyczny, stymulujący płyn z kwasem pirogronowym, który działa dermopla-
stycznie i odmładzająco, przez co ujędrnia i napina skórę. Polecany jako przygotowanie 
do aplikacji Pyruvic Advanced 10% Cream.
200 ml cena 69,-

NOWOŚĆ Zaawansowany krem z kwasem pirogronowym

Unikalny dermokrem przeznaczony do zaawansowanej kuracji z kwasami. Zawiera 10% 
kwasu pirogronowego, który działa dermoplastycznie i stymulująco przez co napina  
i zwiększa gęstość skóry oraz zapobiega jej zanieczyszczaniu. Wskazany zwłaszcza do 
pielęgnacji cery dojrzałej z utratą jędrności, jak i tłustej, zanieczyszczającej się. 
50 ml cena 149,-

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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AzAc THERAPY MD AzAc THERAPY MD

Terapia ukierunkowana na eliminację głównych przyczyn powstawania zmian trądzi-
kowych i rumienia. Zawarty w niej kwas azelainowy działa na 3 poziomach: przeciw-
bakteryjnie i seboregulująco, przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie oraz rozjaśniająco. 
Dzięki temu kuracja jest skutecznym, wielokierunkowym narzędziem w walce zarówno 
z trądzikiem zwykłym, jak i różowatym. Produkty z linii można bezpiecznie stosować 
przez cały rok niezależnie lub w połączeniu z profesjonalnymi zabiegami. 

Główne składniki linii: kwas azelainowy, azeloglicyna (pochodna kwasu azelainowego), 
Niacynamid (wit. B3)

DLA KOGO?
dd  cera z trądzikiem zwykłym/różowatym
dd  skóra naczyniowa
dd  cera tłusta, mieszana, zanieczyszczona z zaskórnikami

Działanie składników aktywnych:

Kwas azelainowy 
dd  zmniejsza wydzielanie sebum i efekt świecenia się skóry
dd  działa bakteriobójczo, hamując powstawanie stanów zapalnych
dd  rozjaśnia przebarwienia

Azeloglicyna®
dd  zmniejsza wydzielanie sebum i efekt świecenia się skóry
dd  działa przeciwzapalnie
dd  rozjaśnia przebarwienia
dd  zmniejsza widoczność zmian trądzikowych
dd nawilża, wygładza i uelastycznia

Niacynamid (wit. B3)
dd  działa przeciwzapalnie
dd  przyspiesza gojenie i regenerację skóry
dd  zmniejsza podrażnienia/zaczerwienienia
dd  zapobiega powstawaniu przebarwień

Płyn z azeloglicyną 

Specjalistyczny płyn tonujący skórę zaczerwienioną i ze zmianami trądzikowymi. Dzię-
ki zawartości azeloglicyny i niacynamidu, działa przeciwzapalnie, normalizująco oraz 
łagodząco. W połączeniu z AzAc Forte 15% Cream stanowi efektywną kurację dla skór  
z trądzikiem zwykłym i różowatym. 
200 ml cena 69,-

Krem z kwasem azelainowym i azeloglicyną

Intensywny dermokrem dedykowany osobom w każdym wieku o cerze problematycz-
nej z tendencją do zanieczyszczania, rumienia i zmian trądzikowych. Oparty na mak-
symalnym działaniu kwasu azelainowego i azeloglicyny wspomaga efekty profesjo-
nalnych zabiegów, jak i stanowi samodzielną kurację dla skóry z trądzikiem zwykłym 
i różowatym. Lekka nietłusta konsystencja szybko się wchłania pozostawiając skórę 
gładką, matową i zabezpieczoną przed wznowieniem i pojawianiem się nowych sta-
nów zapalnych. 
50 ml cena 129,-

KOSMETOLOG RADZI: Przez pierwsze 2 tygodnie stosuj krem co 2-gi dzień  
w celu przyzwyczajenia skóry do niższego pH. Następnie aplikuj codziennie na 
noc.

1 1

2

2

Terapia zwalczająca trądzik zwykły i różowaty AzAc Therapy MD

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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Nowatorska terapia odmładzająca oparta na unikalnym, pod względem skuteczności 
i budowy, transformowalnym kwasie hialuronowym. Dzięki małym cząsteczkom i de-
formowalnej błonie nośnika, kwas hialuronowy dociera bezpośrednio do najgłębszych 
warstw skóry. Już po pierwszej aplikacji kosmetyków zauważalne są efekty: wypełnie-
nia zmarszczek, zwiększenia gęstości skóry, głębokiego i długotrwałego nawilżenia - 
skuteczniejszego niż w przypadku wolnego kwasu hialuronowego. 

Główny składnik linii: transformowalny kwas hialuronowy

DLA KOGO?
dd każdy typ cery dojrzałej 
dd skóra ze zmarszczkami/pozbawiona jędrności
dd cera sucha/zmęczona
dd po zabiegach estetycznych z zastosowaniem wypełniaczy 
dd jako alternatywa zabiegów estetycznych z zastosowaniem wypełniaczy 

Działanie składników aktywnych:

Transformowalny kwas hialuronowy
ddwypełnia zmarszczki
dd odbudowuje gęstość skóry 
ddw 100% biokompatybilny ze skórą 
dd stopniowo uwalnia się w skórze, utrzymując wysoki poziom nawilżenia 
dd hamuje utratę wody (TEWL)
dd przyspiesza regenerację
dd podtrzymuje efekty zabiegów estetycznych
dd formuła dostępna tylko w ofercie Arkana

Filler z transformowalnym HA

Specjalistyczny filler gwarantuje szybkie, trwałe i widoczne efekty odmładzające. Za-
warty w nim transformowalny kwas hialuronowy, w odróżnieniu od zwykłego kwasu 
hialuronowego, przenika do głębokich warstw skóry, gdzie stopniowo uwalnia swoje 
działanie. W efekcie wypełnia zmarszczki, głęboko nawilża i intensywnie wygładza. Po 
aplikacji kremu skóra jest wyraźnie napięta, promienna oraz aksamitna w dotyku.
50 ml cena 139,-

Maska z transformowalnym HA 

Silnie wspomagająca działanie fillera dermoestetyczna maska z transformowalnym 
kwasem hialuronowym. Dzięki lipożelowej konsystencji i składnikom aktywnym w niej 
zawartych zapewnia natychmiastowe i długotrwałe uczucie komfortu i głębokiego 
nawilżenia skóry. Dla podtrzymania ciągłości efektów rekomendujemy stosować 1 raz 
w tygodniu. 
10 ml cena 15,-

1

2

Terapia wypełniająca zmarszczki i zwiększająca gęstość skóry Transform HA Therapy MD estetic 

2

1

TRANSFORM HA THERAPY MD ESTETIC TRANSFORM HA THERAPY MD ESTETIC

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie



16

JESIEŃ - ZIMA 2016/17 ODKRYJ TWOJE ARKANA URODY

17

UNITONE TXA THERAPY MD

Terapia wyrównująca koloryt i niwelująca zaburzenia pigmentacyjne różnego rodzaju. 
Główny składnik linii – kwas traneksamowy — to najnowsze odkrycie kosmetologii 
zaczerpnięte z medycyny. Składnik ten jest niezastąpiony w walce z przebarwieniami 
zarówno o podłożu hormonalnym, pozapalnym, jak i posłonecznym.  Rozjaśnia skórę, 
działa przeciwzapalnie oraz zapobiega powstawaniu nowych przebarwień.  Wyrównuje 
również koloryt na poziomie naczyniowym zmniejszając widoczność naczyń krwiono-
śnych i rumienia.

Główne składniki linii: kwas traneksamowy, witamina C, Niacynamid (wit. B3)

DLA KOGO?
dd cera z przebarwieniami (posłonecznymi, pozapalnymi, hormonalnymi)
dd nierówny koloryt skóry
dd przedwczesne starzenie się skóry
dd przed i po kuracjach dermoestetycznych (laser, zabiegi z kwasami)

Działanie składników aktywnych:

Kwas traneksamowy (TXA)
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry
dd zapobiega powstawaniu i odnawianiu przebarwień
dd niweluje skutki fotouszkodzeń i fotoagingu
dd działa przeciwzapalnie
dd łagodzi świąd, obrzęk oraz zaczerwienienie

Witamina C (nowatorska aktywna postać)
dd zapobiega powstawaniu przebarwień
dd zmniejsza podrażnienia/ zaczerwienienia
dd działa przeciwzapalnie
dd przyspiesza gojenie i regenerację skóry
dd zmniejsza grę naczyniową i widoczność „pajączków”

Niacynamid (wit. B3)
dd zapobiega powstawaniu przebarwień
dd zmniejsza podrażnienia/ zaczerwienienia
dd działa przeciwzapalnie
dd przyspiesza gojenie i regenerację skóry

Krem z kwasem traneksamowym i witaminą C

Nowatorski dermokosmetyk z kwasem traneksamowym, aktywną witaminą C oraz 
niacynamidem (witaminą B3). Wysoko skoncentrowane substancje aktywne wyrów-
nują koloryt skóry, działają rozjaśniająco na przebarwienia różnego rodzaju oraz za-
pobiegają ich powstawaniu. Dodatkowo mają działanie przeciwzapalne, redukujące 
zaczerwienienie i uszczelniające naczynia. Krem rekomendowany do stosowania po 
kuracjach z kwasami, podczas terapii rozjaśniających oraz przed i po zabiegach z lase-
rem i IPL. Doskonały również w pielęgnacji skór wrażliwych i naczyniowych.
50 ml cena 149,-

Maska wyrównująca koloryt z kwasem traneksamowym i witaminą C 

Dermoestetyczna maska z kwasem traneksamowym, aktywną witaminą C oraz wycią-
giem z lukrecji. Składniki wyrównują koloryt skóry, działają rozjaśniająco na przebar-
wienia oraz zapobiegają ich powstawaniu. Maska podtrzymuje efekty profesjonalnych 
zabiegów rozjaśniających zaburzenia pigmentacyjne różnego rodzaju. Zalecamy stoso-
wać ją raz w tygodniu na noc.
10 ml cena 15,-

NOWOŚĆ Eliksir z 10% witaminy C

Eliksir do intensywnej kuracji witaminowej. Zawiera 10% witaminy C w najbardziej 
aktywnej formie. Składnik ten zapewnia skuteczne działanie antyoksydacyjne, odmła-
dzające, rozjaśniające i uszczelniające naczynia krwionośne. Właściwości odżywcze 
produktu: zwiększa dodatek ekstraktu z aceroli i witamin A i E. Polecamy stosować 
codziennie wieczorem przed aplikacją kremu na noc. Uniwersalna formuła jest kom-
patybilna  z kremami Arkana szczególnie rekomendowana w połączeniu z Reti Fusion 
Therapy MD, Unitone TXA + Vit C Therapy MD, Lactobionic Therapy MD.
10 ml cena 110,-
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Terapia rozjaśniająca przebarwienia i niwelująca rumień 
Wyciąg z lukrecji
dd rozjaśnia przebarwienia 
dd łagodzi podrażnienia
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UNITONE TXA THERAPY MD

Unitone TXA Therapy MD

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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POST TREAT THERAPY MD

Terapia szczególnie polecana do pielęgnacji domowej po intensywnych zabiegach  
w gabinecie kosmetologicznym. Kompleksowy zestaw specjalistycznych dermoko-
smetyków złagodzi, zabezpieczy oraz odczuwalnie poprawi komfort i wygląd podraż-
nionej skóry. Produkty z linii wskazane są również w codziennej pielęgnacji cery na-
rażonej na działanie słońca, zmiennych temperatur, łuszczącej się lub wymagającej 
specjalnej uwagi. 

Główne składniki linii: aloes, alantoina, ekstrakt z arniki, panthenol, masło Shea 

DLA KOGO?
dd pielęgnacja domowa po intensywnych zabiegach dermoestetycznych
dd po opalaniu
dd skóra atopowa
dd cera bardzo wrażliwa i podrażniona
dd skóra wystawiona na działanie wysokich/niskich temperatur
dd spierzchnięte wargi/sucha i łuszcząca się skóra

Działanie składników aktywnych*:

Aloes
dd  działa przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie
dd  wygładza i ujędrnia
dd  nawilża
dd  przyspiesza regenerację

Arnika
dd  łagodzi obrzęki
dd  przyśpiesza wchłanianie wylewów i siniaków
dd  działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie

Alantoina
dd  nawilża
dd  łagodzi
dd  usuwa martwy naskórek

Delikatny proszek zmywający makijaż

Wyjątkowo delikatny proszek do kompleksowego oczyszczania i demakijażu twarzy 
oraz oczu. Polecany dla skóry wrażliwej, delikatnej, podrażnionej po intensywnych 
zabiegach dermoestetycznych lub nadmiernym opalaniu. Naturalna i hypoalergiczna 
formuła kosmetyku zawiera pochodną aminokwasu, proszek z aloesu, alantoinę oraz 
naturalne cukry o działaniu łagodzącym, nawilżającym i zmiękczającym skórę. Doda-
tek kwasu salicylowego pozwala oczyścić pory, a także usunąć zrogowaciały naskórek, 
a ekstrakt z cytryny działa przeciwrodnikowo, a także rozjaśniająco. Kosmetyk pozosta-
wia skórę odczuwalnie gładszą i jedwabistą w dotyku.
50 ml cena 65,-

Płyn łagodzący

Specjalistyczny płyn kojący skórę o bogatym ziołowym składzie pochodzenia na-
turalnego (aloes, ekstrakt z arniki, azjatyckiej wąkroty wodnej, rumianku, lukrecji, 
herbaty chińskiej, rdestu japońskiego, rozmarynu, tarczycy bajkalskiej). Polecany do 
pielęgnacji cery suchej, podrażnionej oraz po zabiegach dermoestetycznych (mezote-
rapia, peelingi chemiczne). Doskonale koi po nadmiernym opalaniu. Najlepsze efekty 
zapewnia stosowany z Soft Clean Powder i Post Treat Gel.
200 ml cena 49,-

Specjalistyczny żel pozabiegowy

Kojący żel chłodzący do pielęgnacji cery suchej i podrażnionej po zabiegach dermo-
estetycznych (mezoterapia, złuszczanie kwasami). Wysoka koncentracja ekstraktu  
z aloesu i kompleksów ziołowych szybko przynosi ulgę i przyśpiesza regenerację. Do-
skonały również po nadmiernym opalaniu oraz do złagodzenia podrażnień skóry po 
ukąszeniach owadów.
75 ml cena 49,-
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Terapia pielęgnująca po zabiegach estetycznych
lub podrażnieniu skóry

Panthenol
dd łagodzi podrażnienia
dd nawilża

KWAS FITOWY
dd neutralizuje wolne rodniki
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt
dd zmniejsza rumień i podrażnienia

* szczegółowy wykaz wszystkich składników aktywnych linii dostępny na www.arkana.pl
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POST TREAT THERAPY MD

1

Post Treat Therapy MD

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć jak 

stosować produkt. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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Specjalistyczna maść pozabiegowa

Bogata w oleje roślinne maść kojąca. Przyspiesza regenerację i odbudowuje 
warstwę lipidową oraz przynosi ulgę suchej i podrażnionej skórze. Zawarta 
w niej Antyleukina 6 zmniejsza stan zapalny oraz redukuje świąd, pieczenie  
i obrzęk. Doskonała do codziennej pielęgnacji ust.
15 ml cena 35,-

Maść regenerująca

Prawdziwe ukojenie dla popękanej skóry na piętach, stopach, dłoniach i kola-
nach. Lanolinowa baza maści w połączeniu z witaminą A, olejem z migdałów 
oraz woskiem pszczelim doskonale łagodzi podrażnienia, wygładza, uela-
stycznia i zapobiega ponownym uszkodzeniom. Stosować 2 razy dziennie. 
Na noc polecamy wmasować maść w stopy i założyć bawełniane skarpetki.
50 g cena 39,-

Specjalistyczny krem barierowy

Specjalistyczny dermokosmetyk polecany do pielęgnacji skóry wrażliwej, 
skłonnej do atopii i wymagającej regeneracji. Rekomendowany zarówno do 
twarzy, rąk i ciała, szczególnie w okresie zimowym oraz jako krem ochronny 
po zabiegach dermoestetycznych. Zawarty w produkcie unikalny polimer, 
tworzy na skórze oddychający film zabezpieczający przed mrozem, wiatrem 
oraz niskimi temperaturami. 
50 ml cena 79,-

Serum przeciw wypadaniu włosów

Serum z innowacyjnym kompleksem Capixyl™, który przyspiesza porost wło-
sów i wzmacnia cebulki włosowe. Stosowany 1 raz dziennie przez min. 3 mie-
siące zapobiega procesom starzenia się włosów, ich nadmiernemu wypada-
niu oraz zmianom strukturalnym związanym z zaburzeniami hormonalnymi.
50 ml cena 110,-

NOWA UDOSKONALONA FORMUŁA Krem ochronny z filtrem 50+

Posiadający zaawansowane filtry przeciwsłoneczne dermokosmetyk skutecznie chro-
ni przed promieniowaniem UV oraz zapewnia subtelną koloryzację. W efekcie wyrów-
nuje koloryt, tuszuje niedoskonałości cery oraz zapobiega powstawaniu przebarwień 
i rumienia. Polecany do całorocznej pielęgnacji każdej cery w tym również tłustej 
i trądzikowej. Nowa formuła ma potwierdzony klinicznie brak działania komedogenne-
go (zatykającego ujścia gruczołów łojowych).
50 ml cena 96,-

KOSMETOLOG RADZI: W okresie wiosenno-letnim nakładaj codziennie na 
20 min przed ekspozycją na UV . Podczas całodniowej ekspozycji powta-
rzaj aplikację co 2 godziny. 

Uwaga! Pamiętaj również o ochronie jesienią i zimą podczas wędrówki 
po górach w słoneczny dzień i obowiązkowo podczas uprawiania sportów  
zimowych.

POST TREAT THERAPY MD

Terapia pielęgnująca po zabiegach estetycznych
lub podrażnieniu skóry
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POST TREAT THERAPY MD
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Post Treat Therapy MD

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć jak 

stosować produkt. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć jak 

stosować produkt. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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LACTOBIONIC THERAPY MD

Kompleksowa terapia dla skór wymagających. Łączy w sobie zalety bezpiecznej eks-
foliacji kwasami z działaniem nawilżającym, regenerującym i łagodzącym. Zawarty  
w kosmetykach czysty kwas laktobionowy w wysokim stężeniu działa wielokierunko-
wo, umożliwiając intensywną pielęgnację cerze wrażliwej, naczyniowej, podrażnionej 
po zabiegach estetycznych oraz po kuracjach dermatologicznych. 

Główne składniki linii: czysty kwas laktobionowy, Galactoarabinian, witaminy A, C 

DLA KOGO?
dd skóra wrażliwa
dd z trądzikiem różowatym
dd sucha
dd po intensywnych peelingach
dd dla osób stosujących kuracje retinoidami i sterydami

Działanie składników aktywnych:

Kwas laktobionowy
dd silnie nawilża
dd reguluje proces złuszczania
dd zapobiega starzeniu się skóry
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt
dd zmniejsza rumień i podrażnienia
dd przyspiesza regenerację po zabiegach dermoestetycznych

Witamina A
dd odnawia i odżywia
dd przyspiesza regenerację

Witamina C
dd spłyca zmarszczki
dd uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejszając widoczność „pajączków”
dd rozjaśnia przebarwienia

Galactoarabinian
ddwzmacnia działanie kwasu laktobionowego
dd nawilża i łagodzi
dd utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia skóry

Żel micelarny z kwasem laktobionowym

Nawilżający żel oczyszczający dla każdego rodzaju cery. Micelarna formuła usuwa ma-
kijaż i zanieczyszczenia nie wywołując podrażnień. Szczególnie polecany do codziennej 
pielęgnacji skór wrażliwych, a także dla każdej cery w trakcie zabiegów z kwasami 
gabinecie kosmetycznym. 
200 ml cena 69,-

Tonik z kwasem laktobionowym

Nawilżająco-regenerujący tonik dla każdego typu cery. Reguluje pH skóry i przygoto-
wuje na aplikację kremu. Szczególnie polecany do pielęgnacji domowej skór wrażli-
wych i po kuracji z kwasami w gabinecie kosmetycznym. 
200 ml cena 69,-

Krem z 5% kwasem laktobionowym i hialuronowym

Specjalistyczny dermokrem, zapewniający silną regenerację i odnowę. Połączenie 
kwasu laktobionowego z kwasem hialuronowym doskonale sprawdzi się w pielęgna-
cji każdego rodzaju skóry, a szczególnie wrażliwej i płytko unaczynionej. Polecamy 
jako krem na dzień oraz w ramach kuracji poprzedzającej stosowanie kremu z linii  
z wyższym (10%) stężeniem kwasu laktobionowego. 
50 ml cena 119,-

Krem z 10% kwasem laktobionowym i witaminami A + C

Wysoko skoncentrowany, regenerujący dermokrem. Rekomendowany zwłaszcza dla 
skór wrażliwych, płytko unaczynionych, suchych, odwodnionych. Zalecany również 
podczas kuracji kwasowych, po peelingach chemicznych, mikrodermabrazji i lase-
roterapii. Dzięki zawartości kwasu laktobionowego i witamin A i C jest doskonały do 
intensywnej pielęgnacji nocnej lub całodobowej (po wcześniejszej adaptacji skóry do 
kremu z 5% kwasem laktobionowym i hialuronowym). 
50 ml cena 129,-

Krem pod oczy z 4% kwasem laktobionowym

Nawilżająco-łagodzący, lekki krem na okolice oczu. Zawiera 4% kwasu laktobionowe-
go, który zmniejsza podrażnienia, regeneruje, nawilża oraz zapobiega powstawaniu 
zmarszczek. Zawarty w kosmetyku galaktoarabinian wzmacnia działanie kwasu lakto-
bionowego oraz hamuje utratę wody. Olej z awokado odżywia, a dodatek bisabololu 
działa kojąco i łagodząco. Szczególnie polecany dla skóry wrażliwej, płytko unaczynio-
nej i odwodnionej.
15 ml cena 97,-
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Terapia regenerująco – łagodząca dla skór wrażliwych
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LACTOBIONIC THERAPY MD

Maska z kwasem laktobionowym

Dermokosmetyczna maska o działaniu nawilżająco–naprawczym z kwasem laktobio-
nowym, hialuronowym oraz witaminami A, E i C. Formuła lekkiego lipożelu o aksamit-
nej konsystencji to przyjemny relaks dla spragnionej odżywienia skóry. Rekomendo-
wana do stosowania 1 raz w tygodniu.
10 ml cena 15,-

Lactobionic Therapy MD

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć  

efekty zabiegu. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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RETI FUSION THERAPY MD

Niezawodna terapia w jednoczesnej likwidacji wszelkich oznak starzenia się skóry. 
Główne składniki linii – retinol, kwas ferulowy i witamina C - dzięki właściwościom 
silnie odnawiającym, regenerującym oraz stymulującym, gwarantują wszechstronne 
działanie odmładzające i korygujące niedoskonałości skóry. Kuracja idealna dla cery 
dojrzałej, ale również wskazana w walce z przebarwieniami, bliznami i rozstępami.

Główne składniki linii: retinol, witamina C, kwas ferulowy

DLA KOGO?
dd zmarszczki i bruzdy
dd przebarwienia
dd blizny i rozstępy 
dd profilaktyka przeciwstarzeniowa

Działanie składników aktywnych:

Retinol 0,3%
dd spłyca zmarszczki
dd rozjaśnia przebarwienia
ddwyrównuje koloryt
ddwygładza i ujędrnia
dd redukuje skutki fotostarzenia

Kwas ferulowy
dd neutralizuje wolne rodniki
ddwzmacnia działanie witaminy C
dd zapobiega fotostarzeniu

Witamina C
dd stymuluje syntezę kolagenu przez co skóra jest bardziej jędrna
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt
dd spłyca zmarszczki
dd uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiegając powstawaniu „pajączków”

Krem pod oczy z retinolem i kwasem ferulowym

Kosmetyk dedykowany intensywnej, odmładzającej pielęgnacji okolic oczu. Zawarte 
w nim innowacyjne połączenie czystego retinolu i jego estrowej postaci pozwala wy-
gładzić zmarszczki, rozjaśnić cienie i ujędrnić skórę. Dodatek kwasu ferulowego oraz 
witamin E i C chroni przed skutkami fotostarzenia.
15 ml cena 97,-

Maska z retinolem i kwasem ferulowym

Kremowa maska polecana do kompleksowego odmładzania skóry dojrzałej. Zawiera 
maksymalne 0,3% stężenie retinolu, kwas ferulowy oraz witaminy E i C. Wyczuwalne  
w konsystencji kremu kapsułki z witaminą C stopniowo uwalniają swoje właściwości  
w głębokich warstwach skóry. Poleca się stosować 1 raz w tygodniu na noc.
10 ml cena 12,-

Krem z retinolem i kwasem ferulowym

Dermokosmetyk polecany do kompleksowo odmładzającej, dziennej pielęgnacji skóry 
dojrzałej. Zawiera maksymalne 0,3% stężenie dwóch form retinolu oraz połączenie sil-
nych oksydantów – kwasu ferulowego oraz witamin C i E. Krem stanowi idealną bazę 
pod makijaż, a dzięki filtrom SPF 15 chroni przed promieniowaniem słonecznym.
50 ml cena 119,-

Odżywczy krem z retinolem i kwasem ferulowym

Bogaty krem przeznaczony do intensywnie odmładzającej, nocnej kuracji skóry doj-
rzałej. Łączy synergistyczne działanie retinolu, kwasu ferulowego oraz witamin C i E. 
Maksymalne 0,3% stężenie czystego retinolu i jego estrowej postaci zapewnia udo-
wodnione klinicznie działanie, zwalczające wszystkie objawy starzenia.
50 ml cena 125,-
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Terapia likwidująca wszystkie oznaki starzenia się Reti Fusion Therapy MD
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RETI FUSION THERAPY MD
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Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

Zeskanuj zdjęcie, 
aby zobaczyć

efekty zabiegu. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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BIOMIMETIC PEPTIDE THERAPY

Terapia oparta na rewolucyjnym peptydzie Progeline™, który zapewnia błyskawicz-
ny efekt liftujący i niwelujący zmarszczki. Ten nowatorski składnik działa nie tylko 
zewnętrznie, ale również od wewnątrz, pobudzając komórki do odnowy. Dzięki temu 
skóra jest bardziej elastyczna i sprężysta, a efekty odmładzania są długotrwałe. Do-
datek ADIPOFILL’IN™wpływa na mikrorzeźbę i architekturę skóry, remodelując kontury 
twarzy. Poprawia spójność naskórka oraz przebudowuje matrycę kolagenową dając 
efekt liftujący, szczególnie w newralgicznych dolnych partiach twarzy oraz wokół oczu. 
Kuracja rekomendowana jest szczególnie dla skóry dojrzałej ze zmarszczkami.

Główne składniki linii: opatentowany Peptyd Progeline™, Adipofill’in™

DLA KOGO?
dd cera dojrzała 
ddmało jędrna skóra 
dd zmarszczki i bruzdy
dd zaburzenie owalu twarzy
dd opadające powieki

Działanie składników aktywnych:

Adipofill’in™ - aminokwas zamknięty z jonosomach
dd zapobiega zanikaniu tkanki tłuszczowej niezbędnej do zachowania jędrności skóry
ddwypełnia zmarszczki i bruzdy odmładzając skórę

Progeline™ - biomimetyczny tripeptyd
dd hamuje syntezę progeryny (tzw. „hormonu starości”)
dd zapobiega rozkładowi elastyny, przez co skóra pozostaje jędrna i elastyczna
dd daje efekt liftu
dd zwiększa elastyczność i sprężystość skóry

Biomimetyczne mleczko do demakijażu

Odmładzające mleczko do oczyszczania oraz demakijażu twarzy i oczu dla skóry doj-
rzałej ze zmarszczkami. Dokładnie usuwa zanieczyszczenia i pozostałości makijażu, 
jednocześnie pielęgnując skórę.
200 ml cena 31,-

Biomimetyczny tonik liftingujący

Wzbogacony o peptyd Progeline™ tonik liftujący dla cery dojrzałej. Odczuwalnie nawil-
ża i odświeża skórę, przygotowując ją do aplikacji kremów.
200 ml cena 29,-

Biomimetyczny krem liftingujący pod oczy

Przeciwzmarszczkowy krem z peptydami o działaniu liftującym. Napina skórę wokół 
oczu i zwalcza problem „kurzych łapek”. Dzięki dodatkowi kofeiny poprawia mikrokrą-
żenie, niweluje obrzęki i usuwa widoczne objawy zmęczenia.
15 ml cena 97,-

Biomimetyczny krem liftingujący

Ekskluzywny krem dla cery dojrzałej z peptydem Progeline™, który remodeluje kontu-
ry twarzy, dając wyraźny efekt liftu i napięcia skóry. Bogaty w składniki wygładzające 
zmarszczki, wyraźnie odmładza cerę.
50 ml cena 110,-

Biomimetyczna maska liftująca

Modelująca i ujędrniająca maska peptydowa z efektem lift up. Zawiera jedwab oraz 
biomimetyczne peptydy, które natychmiast napinają i wygładzają skórę.
10 ml cena 10,-

Biomimetyczny wypełniacz zmarszczek

Odżywczy, odmładzający krem dla cery dojrzałej z tendencją do przesuszania. Zawiera 
zamknięty w jonosomach i uwalniany w kontakcie ze skórą aminokwas oraz peptyd 
Progeline™. Dzięki nim wypełnia zmarszczki, remodeluje kontur twarzy i napina skórę.
50 ml cena 119,-
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Terapia błyskawicznie liftującą i wypełniająca zmarszczki
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BIOMIMETIC PEPTIDE THERAPY

Biomimetic Peptide Therapy

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 
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Terapia aktywnie oraz długotrwale nawilżająca. Idealna dla skóry suchej i odwodnio-
nej lub okresowo przesuszonej. Efektem terapii jest błyskawiczne nawilżenie, odświe-
żenie, regulacja poziomu pH skóry oraz opóźnienie powstawania pierwszych zmarsz-
czek. Wykorzystując substancje aktywujące kanały wodne (AQP3) kosmetyki docierają 
do komórek skóry, gdzie zarządzają dystrybucją wody w skórze przez co diametralnie 
zwiększa się poziom jej nawilżenia. 

Główne składniki linii: HydraSynol™ Doi, Glycohyal LW

DLA KOGO?
dd cera sucha i normalna
dd skóra okresowo przesuszona
dd po opalaniu
dd dla osób przebywających w klimatyzowanych/ogrzewanych pomieszczeniach

Działanie składników aktywnych:

HydraSynol™ DOI - substancja aktywująca kanały wodne ( AQP3) 
dd zwiększa transport wody w głąb skóry
dd reguluje poziom nawilżenia
dd poprawia architekturę naskórka i skóry właściwej
ddwzmacnia barierę ochronną skóry

Glycohyal LW (połączenie czystego kwasu hialuronowego 
z glikozoaminoglikanami)
dd niskocząsteczkowy (średnio 1 kDa) przez co łatwo wnika w głąb skóry
dd działa we wszystkich warstwach skóry
dd błyskawicznie i długotrwale nawilża

Nawilżający krem oczyszczający

Nowatorski krem do demakijażu 2 w 1. Skutecznie oczyszcza oraz usuwa makijaż twarzy 
i oczu. Wygodna i wydajna formuła idealna dla osób w każdym wieku i z każdym rodza-
jem skóry. Rekomendowany dla kobiet i mężczyzn.
75 ml cena 25,-

Tonik nawilżający

Intensywnie nawilżający tonik. Daje błyskawiczny efekt nawilżenia oraz przywraca 
właściwy odczyn pH cery. Doskonale przygotowuje skórę do aplikacji kremu. Idealny 
jako łagodząco - relaksujący kompres na oczy.
200 ml cena 25,-

Krem nawilżający

Lekki krem dzienny zapewniający optymalne nawilżenie i ochronę przed odwodnie-
niem i przesuszeniem skóry. Idealny dla osób młodych oraz dla każdego rodzaju cery 
wymagającej intensywnego nawilżenia. Idealnie nadaje się pod makijaż. 
50 ml cena 82,-

Krem intensywnie nawilżający

Bogaty krem nawilżający niezastąpiony w intensywnej pielęgnacji nocnej cery su-
chej i bardzo suchej. Unikalna formuła składników aktywnych zwiększa poziom wody  
w komórkach skóry oraz zapobiega wysuszeniu, pozostawiając ją miękką i odżywioną.
50 ml cena 85,-

Nawilżający krem na okolice oczu

Komfortowy lekki krem rekomendowany do bazowej pielęgnacji wrażliwych okolic 
oczu. Połączenie składników aktywnych zapewnia efektywne nawilżenie oraz zapobie-
ga powstawaniu pierwszych zmarszczek. Dzięki lekkiej, nietłustej formule jest idealny 
do stosowania pod makijaż.
15 ml cena 89,-

Maska głęboko nawilżająca

Inteligentna maska nawilżająca, która dzięki składnikom aktywnym usprawnia trans-
port wody do komórek skóry, które najbardziej jej potrzebują. Błyskawicznie poprawia 
poziom nawodnienia oraz równowagę hydro-lipidową, przez co skóra staje się gładka 
i promienna. Zaleca się stosować 1 raz w tygodniu.
10 ml cena 8,-
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Terapia silnie i długotrwale nawilżająca

HYDROSPHERIC THERAPY
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HYDROSPHERIC THERAPY

Hydrospheric Therapy

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 
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Terapia rekomendowana do normalizacji  skór tłustych, mieszanych i trądzikowych. Za-
wiera kwas szikimowy, który działa przeciwbakteryjnie oraz reguluje nadmiar sebum, 
niwelując „świecenie się skóry”. Zapobiega stanom zapalnym, zmniejsza widoczność 
porów, oczyszcza oraz przeciwdziała rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powsta-
wanie trądziku. 

Główne składniki linii: kwas szikimowy, kwas salicylowy, wyciąg z barosma betulina, 
tlenek cynku

DLA KOGO?
dd cera trądzikowa, tłusta i mieszana
dd skóra zanieczyszczona z widocznymi porami
ddw trakcie kuracji przeciwtrądzikowych

Działanie składników aktywnych:

Kwas szikimowy
dd działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo
dd reguluje wydzielanie sebum i hamuje świecenie się skóry
dd odblokowuje ujścia gruczołów łojowych

Kwas salicylowy
dd oczyszcza pory
dd zapobiega powstawaniu nowych wykwitów trądzikowych
dd przyspiesza gojenie się zmian i podrażnień

Affipore™ - wyciąg z liści Barosma betulina
dd zmniejsza wydzielanie sebum 
dd zwęża pory

Tlenek cynku
dd przyspiesza regenerację
dd działa przeciwtrądzikowo i antybakteryjne
ddmatuje skórę

Żel oczyszczający

Dokładnie usuwa zanieczyszczenia i makijaż oraz matuje skórę. Zawiera składniki,  
które hamują wydzielanie sebum, rozwój bakterii oraz łagodzą podrażnienia i redukują 
zmiany trądzikowe.
200 ml cena 27,-

Tonik oczyszczający

Normalizuje pracę gruczołów łojowych oraz reguluje pH skóry. Synergistyczne działa-
nie kwasów szikimowego i salicylowego odblokowuje i oczyszcza pory oraz matuje 
skórę.
200 ml cena 27,-

Krem dla skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej

Zawiera składniki, które redukują wydzielanie sebum, zmniejszają ilość zmian zapal-
nych i zapobiegają powstawaniu nowych. Posiada lekką, szybko wchłaniającą się for-
mułę, która długotrwale matuje skórę i przedłuża trwałość makijażu.
50 ml cena 79,-

Maska normalizująco-ściągająca

Kwas szikimowy i salicylowy działają przeciwbakteryjnie oraz seboregulująco. Zielona 
glinka oraz tlenek cynku zwężają, oczyszczają pory z nadmiaru sebum i zapobiegają 
powstawaniu stanów zapalnych. Zaleca się stosować regularnie 1 raz w tygodniu.
10 ml cena 9,-

Eliminator niedoskonałości

Punktowa pasta na zmiany trądzikowe i podrażnienia. Zawiera cynk, kwas szikimo-
wy, salicylowy oraz olejek z drzewa herbacianego. Dzięki nim działa antybakteryjnie, 
przeciwzapalnie, redukuje zanieczyszczenia i przyspiesza regenerację skóry. Zalecamy 
nakładać punktowo na zmiany trądzikowe 2 x dziennie.
15 ml cena 35,-
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Terapia dla skór tłustych, mieszanych i skłonnych do trądziku Acne Out Therapy

ACNE OUT THERAPY
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ACNE OUT THERAPY

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 
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Prawdziwe S.O.S dla delikatnej skóry. Główny składnik linii - ekstrakt z Sakury - koi, 
wzmacnia naczynia krwionośne oraz podnosi odporność cery wrażliwej, alergicznej  
i naczyniowej. Terapia rekomendowana jest również dla osób z trądzikiem różowatym. 
Z uwagi na działanie łagodzące i odżywcze kosmetyki polecamy także dla skór podraż-
nionych mechanicznie lub chemicznie po zabiegach dermoestetycznych. 

Główne składniki linii: sakura - ekstrakt z japońskiej wiśni, Polyplant Anti- Couperosis, 
Lipex® AvoButter

DLA KOGO?
dd skóra wrażliwa i alergiczna
dd płytko unaczyniona, z couperose
dd podrażniona
dd po zabiegach dermoestetycznych

Działanie składników aktywnych:

Sakura – ekstrakt z liści japońskiej wiśni
dd działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie
dd zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienie

Polyplant Anti-Couperosis
dd poprawia elastyczność naczyń włosowatych – zapobiega „pękaniu naczynek”
dd redukuje zaczerwienienia 

Lipex® AvoButter
dd odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, poprawiajac jej barierę ochroną
dd odżywia
dd chroni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych

Łagodząca emulsja do demakijażu

Mikroemulsja do demakijażu oczu oraz cery wrażliwej i naczyniowej. Dzięki specjalnej 
formule oczyszcza cerę bez konieczności jej pocierania. Ekstrakt z sakury i aloesu łago-
dzi zaczerwienienia i podrażnienia skóry.
200 ml cena 33,-

Łagodzący lotion z sakurą

Tonik dla cery wrażliwej z ekstraktem sakury i aloesu, które zmniejszają rumień i po-
drażnienia. Odświeża oraz przywraca optymalny poziom pH.
200 ml cena 29,-

Naprawczy krem dla cery wrażliwej

Odżywczy krem o unikalnej multi-lamelarnej strukturze, która idealnie naśladuje bu-
dowę naskórka. Dzięki takiej formule kosmetyk odczuwalnie łagodzi podrażnienia, 
odżywia i odbudowuje naruszoną, i podrażnioną skórę. Jednocześnie chroni ją przed 
niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
50 ml cena 105,-

Terapeutyczny krem dla skóry naczyniowej i wrażliwej

Krem o bogatym roślinnym składzie ukierunkowany na ukojenie skóry i uszczelnienie 
naczyń krwionośnych. Aksamitna, hypoalergiczna formuła szybko się wchłania, na-
tychmiast poprawia komfort podrażnionej skóry. Zielony kolor kosmetyku doskonale 
kamufluje zaczerwienienia. 
50 ml cena 97,-

Terapeutyczna maska wyciszająca

Chłodząco-łagodząca, żelowa maska z fitokompleksem z arniki górskiej, kasztanowca, 
oczaru, bluszczu, dziurawca i winorośli oraz z ekstraktem sakury. Wyselekcjonowane 
składniki koją podrażnienia, zmniejszają zaczerwienienia i uszczelniają popękane 
naczynia włosowate, zmniejszając ich widoczność oraz zapobiegając powstawaniu 
kolejnych „pajączków”.
10 ml cena 10,-
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Terapia dla skóry wrażliwej oraz naczyniowej

SAKURA SENSITIVE THERAPY
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SAKURA SENSITIVE THERAPY

Sakura Sensitive Therapy

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 
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Terapia głęboko i trwale regenerująca dla każdego rodzaju skóry. Hypoalergiczne  
i bezzapachowe formuły kosmetyków nie podrażnią nawet najbardziej wrażliwej cery. 
Skuteczne działanie naprawcze obejmuje każdą warstwę skóry. Kuracja rekomendo-
wana szczególnie dla cery suchej, odwodnionej, wrażliwej i alergicznej i z zaburzoną 
barierą ochronną.

Główne składniki linii: kwas hialuronowy, kompleks 12 aminokwasów, LycoMega 

DLA KOGO?
dd cera sucha i odwodniona
dd łuszcząca się skóra
dd cera wrażliwa z tendencją do alergii
dd po intensywnym opalaniu
dd po zabiegach odmładzających (np. z rollerem)
dd z zaburzoną barierą ochronną 

Działanie składników aktywnych:

Kompleks 12 aminokwasów
dd pobudza komórki skóry do regeneracji
dd stymulując produkcję kolagenu i elastyny działa odmładzająco i odżywiająco
dd odbudowuje NMF, przywracając właściwy poziom nawilżenia skóry 

Kwas hialuronowy
dd głęboko i długotrwale nawilża
ddwypełnia zmarszczki, dając efekt liftingu

LycoMega - zawiera likopen, kwasy omega 3 i 6
dd chroni przed wolnymi rodnikami i przedwczesnym starzeniem
dd uzupełnia niedobory wody w skórze 
dd odbudowuje barierę hydrolipidową przez co przywraca prawidłowy poziom na-
wilżenia skóry
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Terapia całodobowo regenerująca skórę

AMINO BIO THERAPY

Bioaktywne mleczko do demakijażu

Bezzapachowe mleczko polecane do oczyszczania skóry suchej i wrażliwej. Bogaty 
skład oparty na kwasie hialuronowym, witaminach i olejach roślinnych nawilża i wy-
równuje równowagę hydrolipidową skóry, przez co staje się nawilżona, gładka i pro-
mienna.
200 ml cena 29,-

Płyn micelarny do demakijażu

Delikatny płyn oczyszczający i usuwający makijaż twarzy i oczu. Wyjątkowo łagodna, 
hypoalergiczna formuła dokładnie usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czy-
stą, odświeżoną i idealnie gładką.
200 ml cena 35,-

Bioaktywny tonik nawilżający

Bezzapachowy tonik nawilżający z aminokwasami, kwasem hialuronowym oraz d-pan-
thenolem, które długotrwale odżywiają i regenerują cerę. Przywraca właściwe pH skó-
ry i zwiększa efektywność działania kremów.
200 ml cena 25,-

Regenerujący, bioaktywny krem z aminokwasami 

Krem przeznaczony do całodobowej pielęgnacji każdego rodzaju cery w szczególności 
suchej i wrażliwej. Dzięki substancjom aktywnym długotrwale nawilża i chroni skórę 
przed odwodnieniem. Nietłusta konsystencja szybko się wchłania, przez co doskonale 
sprawdzi się jako baza pod makijaż.
50 ml cena 89,-

Intensywnie regenerujący, bioodnawiający krem z aminokwasami

Polecany dla skóry bardzo suchej, szorstkiej i łuszczącej się. Bogaty w oleje: winogro-
nowy, arganowy, sojowy, oliwę z oliwek oraz masło shea, które odżywiają i przywracają 
prawidłowy poziom nawilżenia, komfort i zdrowy, promienny wygląd skóry.
50 ml cena 89,-

Silnie regenerująca, bioaktywna maska z aminokwasami

Kremowa maska bogata w oleje roślinne: arganowy, sojowy, winogronowy, oliwę z 
oliwek i masło shea. Natychmiast przynosi ulgę podrażnionej i suchej skórze. Głęboko 
i długotrwale nawilża. Można pozostawić na skórze na całą noc.
10 ml cena 9,-
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Amino Bio Therapy

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie



36

JESIEŃ - ZIMA 2016/17 ODKRYJ TWOJE ARKANA URODY

37

Idealne rozwiązanie dla osób posiadających cienie i zasinienia pod oczami. Efektem 
terapii jest rozjaśnienie skóry, poprawa jędrności oraz napięcia poprzez stymulację 
kolagenu i wzmocnienie naczyń krwionośnych. Połączenie kwasu traneksamowego, 
kwasu laktobionowego i witaminy C pozwala nie tylko ujednolicić koloryt i wygładzić 
delikatną skórę, ale też widocznie ją rozświetlić. 

Główne składniki linii: kwas laktobionowy, Wit. C, kwas traneksamowy

DLA KOGO?
dd cienie i zasinienia pod oczami
dd płytko unaczyniona okolica oczu
dd cienka i pozbawiona elastyczności skóra
dd stresujący tryb życia

Działanie składników aktywnych:

Kwas traneksamowy (TXA)
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt 
dd zapobiega powstawaniu przebarwień
dd niweluje skutki fotouszkodzeń i fotoagingu
dd działa przeciwzapalnie
dd łagodzi świąd, obrzęk i zaczerwienienie

Kwas laktobionowy
dd silnie nawilża
dd neutralizuje wolne rodniki
dd reguluje proces złuszczania
dd rozjaśnia i wyrównuje koloryt
dd zmniejsza rumień i podrażnienia
dd spłyca zmarszczki
dd zmniejsza teleangiektazje

Witamina C
dd nowatorska aktywna postać
dd przenika do skóry właściwej gdzie uwalnia się do wolnej witaminy C 
dd neutralizuje wolne rodniki
dd uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejszając widoczność zaczerwienienia
dd rozjaśnia przebarwienia
dd stymuluje produkcję kolagenu

Rozświetlający iluminator okolic oczu

Luksusowy rozświetlający krem pod oczy. Składniki aktywne, takie jak kwas tranek-
samowy, laktobionowy oraz aktywna witamina C, skutecznie rozjaśniają cienie pod 
oczami i uszczelniają naczynia. Dodatek kofeiny poprawia mikrokrążenie oraz zmniej-
sza tendencję do obrzęków i zasinień. Specjalne pigmenty, rozpraszające światło ka-
muflują cienie oraz nadają skórze wypoczęty wygląd. Rekomendowany zwłaszcza pod 
makijaż.
15 ml cena 105,-

1

1

Terapia niwelująca cienie pod oczami
Eye Illuminate Therapy

EYE ILLUMINATE THERAPY

Zeskanuj zdjęcie,
aby zobaczyć jak 

stosować produkt. 
Instrukcję znajdziesz na 44 stronie

PEELINGI ARKANA

Specjalistyczne peelingi to nieodłączny element świadomej pielęgnacji każdego typu 
cery ukierunkowanej na osiągnięcie upragnionych efektów kuracji dermoestetycznej. 
Poprawiając  ukrwienie skóry, pobudzają komórki do szybszej regeneracji i odnowy. 
Systematycznie stosowane złuszczają powierzchniowe (martwe) komórki naskórka  
i stymulują produkcję nowych. Dzięki temu zapewniają spłycenie zmarszczek, zwęże-
nie porów oraz efekt promiennej cery. 

Główne składniki linii: korund, kwasy: migdałowy, azelainowy, salicylowy 

DLA KOGO?
dd niezbędny element pielęgnacji każdego rodzaju cery
ddw celu optymalnego oczyszczenia i zwiększenia aktywności stosowanych kosme-
tyków

Działanie składników aktywnych:

Korund
dd usuwa martwe komórki, intensywnie wygładzając skórę
dd pobudza mikrokrążenie, przyśpieszając odnowę komórek

Kwasy migdałowy, azelainowy i salicylowy
dd złuszczają 
dd rozjaśniają
dd oczyszczają
dd zwiększają wchłanianie dobroczynnych substancji

Delikatny peeling enzymatyczny

Łagodny peeling wygładzający, który dzięki żelowej, lekko granulkowatej konsytencji 
bez podrażnień usuwa martwe komórki skóry. Szczególnie rekomendowany dla skór 
wrażliwych i naczyniowych. W bogatym składzie znajdziemy biokompleks z papai, ana-
nasa i mango bogatego w naturalne enzymy. Peeling stanowi doskonały wstęp do 
aplikacji wybranej maski z oferty Arkana. Taki zestaw pielęgnacyjny najlepiej stosować 
1 raz w tygodniu.
50 ml cena 45,-
10 ml cena 8,-

Krystaliczny peeling

Drobnoziarnisty, ale intensywny w działaniu peeling z „efektem inteligentnej mikro-
dermabrazji”. Wyczuwalne kryształki korundu odblokowują ujścia gruczołów łojowych, 
dzięki czemu błyskawicznie oczyszczają, rozjaśniają i wygładzają każdy rodzaj skóry. 
Kompleks kwasów: migdałowego, salicylowego, azelainowego wspomaga usuwanie 
martwych komórek, pobudza krążenie, a przez to zwiększa wchłanianie się dobro-
czynnych substancji aktywnych stosowanych kosmetyków. Zalecamy stosować 1 raz  
w tygodniu przed wybraną maską z oferty Arkana.
50 ml cena 49,-
5 ml cena 6,-

1
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Terapia oczyszczająca skórę i wzmacniająca efekty wybranych kuracji 
Peelingi Arkana

1

1
2

2

2
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Terapia intensywnie ujędrniająca i rzeźbiąca ciało. Wskazana zwłaszcza w kuracjach 
wyszczuplających, po ciąży i po okresie karmienia. Skutecznie wygładza skórę, reduku-
je rozstępy, utratę jędrności, cellulit oraz miejscowe odkładanie się tkanki tłuszczowej.

Główne składniki linii: Voluform™, Syn®-Coll, UC Peptyd V™, pestki żurawiny, jedwab, 
UC Peptyd V™

DLA KOGO?
dd utrata jędrności skóry
dd rozstępy i cellulit
dd okres po ciąży i karmieniu
ddmiejscowe odkładanie tkanki tłuszczowej
dd po zabiegach rzeźbiących i ujędrniających ciało 
dd skóra sucha, wymagająca odżywienia 
dd popękane pięty, spierzchnięte dłonie

Działanie składników aktywnych:

Voluform™
dd podnosi i wypełnia biust
ddwygładza zmarszczki i bruzdy na szyi oraz dekolcie

Syn®-Coll
dd stymuluje produkcję kolagenu , wspomagając ujędrnienie i napięcie skóry
dd redukuje zwiotczenia skóry

Pestki żurawiny
dd usuwają martwy naskórek, wygładzając skórę
dd pobudzają mikrokrążenie, zapewniając głębokie odżywienie 

Jedwab
dd nawilża
dd ujędrnia

UC Peptyd V™
dd zmniejsza ilość komórek tłuszczowych i ich rozmiary
dd stymuluje procesy spalania i zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej

Biomimetyczny, liftingujący krem do szyi, dekoltu i biustu

Bioaktywny krem remodelujący i ujędrniający biust, szyję i dekolt. Dzięki zawartości 
naturalnego lipofillera daje efekt push up - uniesienia i powiększenia biustu. Liftingu-
je i odmładza skórę szyi i dekoltu. Polecany do codziennej pielęgnacji.
200 ml cena 110,-

Biomimetyczny balsam wyszczuplający

Balsam dedykowany intensywnemu rzeźbieniu sylwetki. Substancje aktywne sty-
mulują procesy spalania i zapobiegają odkładaniu się tkanki tłuszczowej w problema-
tycznych miejscach. W efekcie zmniejsza się cellulit i widocznie poprawia wygląd skóry 
na udach, brzuchu i pośladkach.
200 ml cena 97,-

Jedwabisty peeling do ciała

Jedwabisty, żelowy peeling do ciała. Zawiera pestki żurawiny i kryształki cukru,  
które pobudzają mikrokrążenie oraz wygładzają naskórek. Nie pozostawia tłustej war-
stwy na skórze, dzięki czemu idealnie przygotowuje ją do aplikacji preparatów uję-
drniających i antycellulitowych.
350 g cena 64,-

Peeling cukrowy do ciała i dłoni

Peeling z kryształkami cukru intensywnie wygładzający naskórek. Odżywcza baza rege-
neruje i nawilża, pozostawiając skórę dłoni i ciała jedwabiści gładką. Cytrusowy zapach 
uprzyjemnia pielęgnację oraz długo pozostaje na skórze. Stosować 1 raz w tygodniu.
350 g cena 64,-

Peeling solny do ciała i stóp

Gęsty peeling z kryształkami soli wygładzający naskórek stóp i kolan. Mocznik, masło 
shea, wosk pszczeli i witamina E nawilżają, zmiękczają i uelastyczniają skórę. Peeling 
pozostawia jedwabiście gładką skórę i zwiększa efektywność stosowanych kosmety-
ków. Stosować 1 raz w tygodniu.
350 g cena 64,-
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Terapia ujędrniająco - modelująca szyję, biust i ciało Modeling Body Therapy

MODELING BODY THERAPY

12

3

4
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MODELING BODY THERAPY

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć film. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie
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Nowej generacji podkłady LOOK UP to seria pielęgnacyjnych fluidów o znacznie lżejszej 
niż tradycyjna formule. To opcja 2 w 1 – upiększanie i dopasowana do potrzeb skóry 
pielęgnacja. Wykonany przy ich pomocy codzienny makijaż jest naturalny, efektowny 
oraz niezwykle komfortowy.

Główne składniki linii: witaminy A, C, E, panthenol, alantoina, kwas hialuronowy

DLA KOGO?
dd  cera tłusta, mieszana, świecąca się
dd  skóra z przebarwieniami i nierównym kolorytem
dd cera dojrzała, z widocznymi zmarszczkami
dd skóra wrażliwa i naczyniowa z „pajączkami”
ddw ramach codziennego makijażu
dd po zabiegach dermoestetycznych

Działanie składników aktywnych:

Witaminy A, C, E
dd odżywiają i rozjaśniają
dd chronią przed wolnymi rodnikami
dd opóźniają procesy starzenia się skóry

Panthenol, Alantoina
dd  łagodzą podrażnienia
dd  głęboko nawilżają i koją skórę

Kwas hialuronowy
dd  długotrwale nawilża
dd  wypełnia zmarszczki, dając efekt liftingu 

Fluid liftujący

Podkład liftujący z efektem delikatnego wykończenia „soft focus”. Rozjaśnia, rozświe-
tla i wypełnia drobne zmarszczki. Specjalna formuła zapewnia jedwabiste wykończe-
nie makijażu. Skóra uzyskuje jednolity koloryt i jedwabisty, naturalny wygląd. Witami-
ny A, C, E, chronią przed wolnymi rodnikami i starzeniem, a panthenol nawilża i łagodzi 
podrażnienia. 

30 ml cena 69,-

Fluid kryjący

Nowoczesny, kryjący podkład polecany dla cery naczyniowej, wrażliwej i wymagającej 
korekty niedoskonałości. Zawiera pigmenty, dzięki którym idealnie rozprowadza się 
na skórze, nadając jej naturalny i nieskazitelny wygląd bez efektu maski. Alantoina  
i panthenol łagodzą podrażnienia i nawilżają, a witamina E chroni przed wolnymi rod-
nikami i starzeniem.

30 ml cena 69,-

Fluid matujący

Matujący oraz wyrównujący strukturę podkład dla cery mieszanej i tłustej. Specjal-
na formuła fluidu pochłania nadmiaru sebum, likwidując świecenie się skóry. Kwas 
hialuronowy zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia. Witaminy A, C, E, chronią przed 
wolnymi rodnikami i starzeniem, a panthenol łagodzi podrażnienia.

30 ml cena 69,-
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Podkłady pielęgnujące i upiększające Look Up Therapy

LOOK UP THERAPY LOOK UP THERAPY
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Twoja Karta Urody ARKANA

ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY SKÓRY 

REKOMENDOWANE KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ Twój Gabinet Kosmetyczny

REKOMENDOWANE ZABIEGI W SEZONIE JESIEŃ ZIMA 2016/17 

Imię Nazwisko Wiek Typ cery

���� Zaburzony owal twarzy
���� Skóra wymagająca regeneracji
���� Bruzdy i głębokie zmarszczki
���� Zmarszczki mimiczne
���� Utrata elastyczności skóry
���� Przebarwienia

���� Cienie pod oczami
���� Blizny/zmiany trądzikowe
���� Trądzik zwykły
���� Rumień/trądzik różowaty
���� Przesuszona/ściągnięta skóra 
���� Przetłuszczanie/świecenie się skóry

���� Rozszerzone pory
���� Skóra wrażliwa i alergiczna
���� Popękane naczynka
���� Fotostarzenie
����Wypadanie włosów
���� Po zabiegach dermokosmetycznych

���� Bo2Look Therapy MD estetic
���� Carbo Therapy MD estetic
���� Acid Therapy MD
���� Transform HA Therapy MD estetic
���� Unitone TXA Therapy MD
���� Post Treat Therapy MD
���� Reti Fusion Therapy MD
���� Biomimetic Peptide Therapy

���� Lactobionic Therapy MD
���� Hydrospheric Therapy
���� Acne Out Therapy
���� Sakura Sensitive Therapy
���� Eye Illuminate Therapy
���� Amino Bio Therapy
����Modeling Body Therapy

���� Bo2Look Treatment  
Zabieg odmładzający niwelujący  
zmarszczki mimiczne 

���� Carbo Re- Constructor Treatment  
Zabieg rekonstrukcyjny dla twarzy  
w strefie „V” z efektem karboksyterapii

���� Acid Treatment   
Zabieg z kwasami o działaniu odżywczo - 
regenerujący dla cery dojrzałej  
i problematycznej
����  Azac Peel Treatment 
Zabieg oczyszczająco–normalizujący dla 
cery z trądzikiem zwykłym i różowatym

���� Reti Fusion Peel Treatment 
Zabieg likwidujący przebarwienia, 
odmładzający i silenie regenerujący

���� Transform HA Treatment 
Zabieg z efektem wygładzenia skóry 
i widocznego spłycenia głębokich zmarszczek 

Dermatolog ostrzega!
Czynniki, które przyspieszają proces starzenia się skóry – zebrane przez specjalistę dermatologa, dr n. med. Danutę Nowicką

Wiek Czynniki przyspieszające procesy 
starzenia skóry Alarmujące objawy

18 – 25 lat
dd Zła pielęgnacja

dd Zaburzenie gospodarki hormonalnej

dd Natłuszczenie i nawilżenie skóry  alar-
mująco niskie
dd Pory – widoczne, bardzo rozszerzone

26 – 37 lat
dd Zła pielęgnacja
dd Nadmierna ekspozycja na UV
dd Zaburzenia gospodarki hormonalnej

dd Nawilżenie alarmująco niskie
dd Przebarwienia
dd Przetłuszczanie wysokie

38 – 50 lat

dd Najczęściej infekcja H. pylori
dd Zła pielęgnacja
dd Niehigieniczny tryb życia, stres, nieprawi-
dłowa dieta, palenie papierosów

dd Zamiany naczyniowe
dd Natłuszczenie niskie
dd Zmarszczki statyczne – głębokie

51 + lat

dd Palenie papierosów, stres, brak profesjonal-
nej pielęgnacji
ddMenopauza

ddMenopauza - androgenizacja

dd Zmarszczki mimiczne i statyczne

dd Zmiany naczyniowe i zaburzona struk-
tura skóry (utrata elastyczności)
dd Natłuszczenie niskie

Uwzględniając zmiany zachodzące w skórze na poszczególnych etapach życia korzystajmy z odkryć współczesnej 
kosmetologii. Świadoma pielęgnacja pozwoli opóźnić procesy starzenia się skóry i zapewni jej piękny wygląd 
każdego dnia.

Pamiętaj, że...
Twoja skóra, tak jak Ty jest niepowtarzalna. Ma swoje potrze-
by i oczekiwania. Aby je spełnić musisz mieć ich „pełny obraz”. 
Temu właśnie służy komputerowe badanie skóry analizerem 
NATI.

Po zaledwie 15 minutowym badaniu z wykorzystaniem  
analizera NATI wspólnie z Kosmetologiem ustalisz:

dd jaki jest stan i potrzeby Twojej skóry
dd kiedy/ jakie zabiegi wykonywać w Gabinecie Kosmetycznym 
dd jak świadomie pielęgnować swoją skórę każdego dnia

Listę Gabinetów, w których wykonasz komputerową 
diagnozę skóry znajdziesz na www.arkana.pl

Umów się na komputerową analizę skóry w Twoim ulubionym Salonie Kosmetycznym!

Zeskanuj zdjęcie, 
aby obejrzeć badanie. 

Instrukcję znajdziesz na 44 stronie




