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tonik nawilżający seBUtONe – 100 ml

SEBUTONE to specjalnie opracowany tonik 

zawierający naturalny kwas mlekowy przy-

wracający równowagę pH skóry. Tonik po-

prawia nawilżenie skóry oraz usuwa nadmiar 

serum, pozostawiając na skórze uczucie świe-

żości. Dodatkowo, SEBUTONE oferuje właści-

wości kojące i uspokajające zapalenie, a tak-

że poprawia ogólny wygląd skóry.

Żel na wypryski seBUsPOt – 100 ml

SEBUSPOT to specjalnie opracowany żel na 

wypryski do stosowania miejscowego. Usuwa 

wszelkie zanieczyszczenia oraz pomaga  

w kontroli sebum. Jest łagodny a zarazem 

bardzo skuteczny. SEBUSPOT w szczególności 

przeznaczony jest do stosowania na zaognio-

ne miejsca na skórze. Pomaga zmniejszyć za-

palenie i zaczerwienienie skóry, wpływa koją-

co, wysusza.

Żel seBUGel a – 30 ml

SEBUGEL A to specjalnie opracowane serum, 

pomagające w kontroli sebum. Posiada wła-

ściwości nawilżające, kojące oraz antysep-

tyczne. SEBUGEL A zawiera niewielką dawkę 

witaminy A, która w połączeniu z Colostrum 

wpływa na uzyskanie zdrowej skóry. W skła-

dzie żelu znajdziemy również olejek z drzewa 

herbacianego o działaniu przeciwzapalnym.

maska seBUmasQUe – 100 ml

SEBUMASQUE to łagodnie złuszczająca masecz-

ka na bazie gliny, o działaniu redukującym za-

nieczyszczenia skórne oraz wypryski. Poprawia 

nawilżenie, usuwa nadmiar sebum i zapobiega 

zatykaniu porów, dzięki czemu poprawia się  

ogólny wygląd skóry. SEBUMASQUE łago-

dzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia, 

przyczyniając się do poprawy kondycji skóry.

β-Active to seria produktów Environ szcze-

gólnie zalecana dla skóry łojotokowej z trą-

dzikiem o działaniu przeciwzapalnym, lekko 

złuszczającym i wzmacniającym system od-

pornościowy skóry oraz przyspieszający re-

generację komórek. Seria przeciwtrądziko-

wa może być także stosowana w przypadku 

skór objętych trądzikiem różowatym (Sebu-

gel A), przebarwieniami (Sebutone) czy wy-

magających delikatnego żelu zmywającego 

(Sebuwash).

Protea AntiAging Sp. z o.o. dystrybutor ma-

rek Environ, Jane Iredale i Advanced Nutri-

tion Programme w Polsce. Produkty dostępne 

w sprzedaży w autoryzowanych gabinetach 

kosmetycznych, medycznych, SPA, MediSpa, 

aptekach i sklepach internetowych.

 

 

  Wiele osób na świecie cierpi z powodu cho-

rób skóry. Przez wiele lat dr Fernandes, kar-

diochirurg i chirurg plastyk, założyciel firmy 

Environ szukał skutecznej odpowiedzi na spe-

cyficzne potrzeb osób posiadających proble-

my skórne. Odpowiedzią jest β-Active. Seria 

kosmeceutyków o zaawansowanej kombina-

cji składników, mających istotny wpływ na 

zdrowy wygląd skóry. Teraz możesz pokazać 

światu swoje prawdziwe ja.

Olejek poprzedzający zmywanie 

seBUPReP – 100 ml

Olejek poprzedzający zmywanie firmy Environ,  

stanowi pierwszy krok w zwalczaniu niedosko-

nałości skóry problematycznej. Produkt zawie-

ra australijski olejek z drzewa herbacianego 

pomagający kontrolować bakterie, a jednocze-

śnie uspokajający stany zapalne. Olejek SE-

BUPREP zapewnia optymalne nawilżenie skóry,  

a aktywny rozpuszczalnik dokładnie i jedno-

cześnie delikatnie oczyszcza zatkane pory 

skóry zmniejszając liczbę wyprysków.

SEBUPREP pomaga zachować naturalne PH 

skóry, jednocześnie minimalizując wydzielanie 

nadmiaru sebum. Ci, którzy cierpią z powo-

du skóry problematyczne, zbyt często korzy-

stają z toników oczyszczających, powodując 

przy tym zakłócenia Ph skóry, a w rezultacie 

zwiększając wydzielanie sebum. W ten spo-

sób uszkodzona zostaje naturalna, wodood-

porna warstwa skóry, co prowadzi do wysu-

szenia skóry tłustej.

Żel do mycia twarzy seBUWasH – 100 ml

SEBUWASH to łagodny żel do mycia twarzy  

o niskiej aktywności piany, delikatnie usuwają-

cy nadmiar sebum. Dodatkowo, antyseptycz-

ne właściwości australijskiego olejku z drzewa 

herbacianego wraz z łagodnymi właściwościa-

mi złuszczającymi kwasu salicylowego oferują 

działanie kojące i uspokajające zapalenie skóry.

Pokaż światu  
swoje prawdziwe oblicze

Problemy skórne nie muszą 
wpływać negatywnie na Twoje 
życie. nadszedł czas, aby stawić 
im czoło z serią do pielęgnacji 
skóry problematycznej β-Active 
firmy environ. 
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