K ATA L O G

Firma Protea Anti Aging już od ponad 20 lat, dostarcza kompleksowej kuracji
i profilaktyki anti aging dla całej rodziny. Jesteśmy ekspertem w długotrwałym, bezinwazyjnym, profesjonalnym i domowym odmładzaniu skóry.
Pragniemy, aby motto „Z piekna skóra przez zycie” stało się dewizą
każdego z nas!

NASZE MARKI

kosmeceutyki o potwierdzonej
skuteczności, sprawdzonych właściwościach anti aging i leczniczych

kosmetyki eko mineralne, które są przedłużeniem pielęgnacji
anti aging.

EKO MAKIJAŻ WEGAŃSKI

BEZFREZARKOWY MEDI PEDICURE
I MEDI MANICURE

najwyżej certyfikowane kosmetyki organiczne na świecie.

innowacyjne produkty SPA dla
dłoni i stóp oparte na naturalnych olejkach roślinnych.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP ELIM

Od ponad 10 lat Elim Spa Products dostarcza innowacyjne produkty SPA do pielęgnacji
stóp, rąk i ciała. Filozofia marki opiera się na
wykorzystywaniu naturalnych mechanizmów
fizjologii skóry i dostarczaniu jej najcenniejszych składników.

LINIE MARKI:

Produkty z serii MediHand zawierają naukowo dobrane składniki aktywne, które redukują oznaki starzenia, przebarwienia oraz
poprawiają ogólny wygląd, koloryt i kondycję skóry dłoni.

MediHeel, to preparaty do wykonania szybkiego zabiegu pedicure w domu oraz gabinecie kosmetycznym. Ta rewolucyjna
recepta na gładkie stopy przynosi realne
i długotrwałe efekty.

Seria BodyScience powstała z myślą o kobietach w ciąży i ich szczególnych potrzebach związanych z pielęgnacją skóry –
utrata elastyczności czy pojawienie się
rozstępów. Produkty przywracają poczucie
komfortu i oferują doskonałe nawilżenie.
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Pielegnacja dłoni i ciała
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1 KREM ODMŁADZAJACY

2 PEELING
Hydro Thermal
Exfoliant, 100 ml

Exfoliating Body Polish, 200 ml

Zawiera intensywną formułę

Wyrównuje pH i usuwa mar-

niki odżywcze, złuszczający

anti aging, która ma na celu

twe komórki skóry. Zawiera

peeling, pozostawia skórę

odmłodzenie

olej ze słodkich migdałów,

odżywioną i rozświetloną.

skóry

dłoni

i redukcję przebarwień.

rumianek, naturalną oliwę
z oliwek i wosk pszczeli, które działają jak wielofunkcyjna
odżywka.

4 KREM DO CIAŁA
Restorative Body Cream, 200 ml
Bogaty krem nawilżający,
który jednocześnie odbudowuje i ujędrnia skórę. Zalecany dla kobiety w ciąży.
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3 PEELING DO CIAŁA

Age Reversal Hand
Cream, 80 ml

Naturalny, bogaty w skład-

Pielegnacja stóp
3

4

5

Best

SELLER
2

1
6

2 OLEJEK DO SKÓREK

1 SPA DO STÓP

3 PEELING AHA

I PAZNOKCI
Cuticle MD, 10 ml

Alpha Hydroxy Acid
Exfoliant, 150 ml

stóp, który jest naturalnym

Antybakteryjny produkt na

Doskonale wygładza i zmięk-

środkiem antyseptycznym,

bazie olejków i ekstraktów

cza skórę. Zawiera składniki

zwalczającym nadpotliwość

roślinnych, który pielęgnuje

głęboko nawilżające m.in.

oraz różne infekcje. Dodat-

i nawilża skórę wokół pa-

masło Shea, słodki olej mi-

kowo

znokci.

gdałowy, glicerynę i lanolinę.

SPA Additive, 125 g
Preparat

do

namaczania

poprawia

krążenie

krwi oraz łagodzi obrzęki.

4 MEDI KREM

5 ZŁOTY SPRAY

6 ZESTAW DO USUWANIA

Bogaty w witaminy, olejki,

Rejuvenating Gold
Spritz, 100 ml

ZROGOWACEN
Callus Removal Kit

masło Shea, mocznik i kola-

Zostawia luksusowy blask na

Szybko i skutecznie usuwa

gen, doskonale nawilża i po-

skórze. Polecany szczegól-

martwy naskórek i zrogowa-

prawia ogólny wygląd stóp.

nie w okresie wakacyjnym,

cenia. Zestaw zawiera tonik,

Szybko się wchłania, nie

w celu podkreślenia opale-

neutralizator,

pozostawiając tłustej, śliskiej

nizny. Można go bezpiecznie

aplikator i pumeks. Wystar-

warstwy.

stosować na całe ciało, wło-

czy na min. 10 domowych

sy lub ubrania. Ma przyjemny

zabiegów.

Foot Perfector, 150 ml

zapach perfum.

rękawiczkę,

Młodego dnia!

Protea Anti Aging Sp. z o. o.

ul. Bohdanowicza 19 lok. 7
02-127 Warszawa
tel. 22 824 25 36
tel. kom. 603 413 222
info@proteaantiaging.pl
www.proteaantiaging.pl
@proteapolska
@proteaantiaging

