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emerginC masaż twarzy

Relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu dostarczający niezwykle przyjemne doznania ale również wzmacniający skuteczność 
zastosowanych preparatów.

Masaż łączy techniki masażu klasycznego z elementami drenażu limfatycznego oraz stymulacją punktów energetycznych.

Działa pobudzająco na tkanki, przyspiesza transport substancji aktywnych i działa odprężająco.

Masaż poprawia ukrwienie, opóźnia efekty starzenia, poprawia napięcie skóry, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy.

Zabiegi emerginC to połączenie skutecznych preparatów, kojące ruchy podczas demakijażu, przyjemne ciepło ręczniczków 
używanych podczas zabiegu oraz pobudzający masaż.

Czas trwania około 15min 
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signature radiance - specjalny zabieg rozświetlający emerginC

Esencja blasku! Znakomity zabieg rozjaśniający i rozświetlający skórę, który pomoże Ci pozbyć się niechcianych 
plam pigmentacyjnych. Alfahydroksykwasy wraz z witaminą C doskonale rozjaśnią i wyrównają kolor skóry. Do-
datkowo zatroszczą się o prawidłową produkcję włókien kolagenowych i elastynowych.  Liczne antyoksydanty 
uchronią skórę przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki, a także opóźnią procesy jej starze-
nia się. A kwas hialuronowy i olej z nasion ogórecznika nawilżą i odżywią cerę, dzięki czemu będzie wyjątkowo 
rozświetlona. Czas rozpromienić swoją skórę!

Efekt: rozświetlenie skóry, poprawa kolorytu, zwiększenie elastyczności, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych. 

Połączenie witaminy C i retinolu gwarantuje zauważalny efekt już po jednym użyciu!!

Sugerowany koszt zabiegu: 250 zł

Sugerowane produkty detaliczne: multi-fruit cleanser, peach toner, vitamin C serum, multi-vitamin + retinol serum, vitamin C + 
retinol mask, hyper-vitalizer cream, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1140 multi - fruit cleanser 480 ml 121,00 3ml 160 0,76 

1140t peach toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1170 tripple threat peel extra strength 125ml 370,00 2ml 62 5,97

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1125 vit C 20% serum 30ml 172,95 1ml 30 5,76

1125 vit C eye serum 60ml 224,00 0,25ml 240 0,93

1110 hyper vitalizer cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

Suma 1772,95 23,33

koszt zabiegu

2333
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signature puryfi ng -  zabieg oczyszczający emerginC

Alfahydroksykwasy, papaina i mechaniczne eksfolianty scrubu usuną obumarłe komórki naskórka, dzięki czemu 
pozwolą w kolejnych etapach dogłębnie oczyścić cerę. Kamfora, kwas usninowy i balsam peruwiański będą 
łagodziły dokuczliwe stany zapalne skóry oraz działały antyseptycznie. Natomiast terapeutyczne składniki, takie 
jak glinka bentonitowa, siarka koloidalna czy kora wierzby wyregulują nadmierne wydzielanie sebum, zmatowią 
cerę oraz zapobiegną pojawianiu się kolejnych niechcianych zmian zapalnych. 

Efekt: redukcja zmian trądzikowych, złagodzenie stanów zapalnych, zmniejsza wydzielanie sebum, oczyszczenie. 

Pozbądź się niedoskonałości z aptekarską dokładnością!

Sugerowany koszt zabiegu: 200 - 250 zł

Sugerowane produkty detaliczne: deglazing cleanser, deglazing toner, deglazing mask, complexion control, tinted blemish 
control, vitamin C serum, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2000 deglazing cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

2010 deglazing toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

1175 frutality peel 125ml 320,00 2ml 62 5,16 

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

2020 deglazing mask 250ml 185,00 3ml 83 2,23 

2030 complexion control 250ml 215,00 2ml 125 1,72 

Suma 1422,00 16,78

koszt zabiegu

1678
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signature hydration booster - zabieg intensywnie nawilżający emerginC

Zawarte w zabiegu bogactwo minerałów znakomicie odżywia i regeneruje przesuszoną i silnie odwodnioną 
skórę, a  przeciwutleniacze, takie jak kwas alfa-liponowy czy koenzym Q10 wspomagają funkcjonowanie 
komórek naskórka i zwalczają szkodliwe działanie wolnych rodników, chroniąc przed stresem oksydacyj-
nym. Ceramidy i oleje roślinne, kwas hialuronowy oraz witaminowa różnorodność intensywnie nawilżą oraz 
błyskawicznie przywrócą skórze jędrność i pełnię blasku. 

Efekt: nawilżenie, nawodnienie, poprawa napięcia i regeneracja.

Poczuj lekką bryzę orzeźwienia i uśmierz przesuszoną i wrażliwą skórę!

Sugerowany koszt zabiegu: 220 - 320 zł

Sugerowane produkty detaliczne: pomegranate cleanser, lavender toner, vitamin C serum, multi-vitamin + retinol serum, hydra-
-repair capsules, vitality mask, hyper-vitalizer cream, active hydrating complex, vitamin C eye serum, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1141 pomegranate gel cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1143 lavender toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

1175 frutality peel 125ml 320,00 2ml 62 5,16 

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1165 hydra repair capsules 70 kapsułek 300,00 1szt 70 4,29 

1130 hyper vitalizer mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1135/1110 earth lub hyper vitalizer face cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

Suma 1778,00 21,34

koszt zabiegu

2134
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signature super-fi rming - zabieg intensywnie ujędrniający emerginC

Doskonałe nawilżenie i działanie przeciwutleniające to klucz do utrzymania perfekcyjnie gładkiej i jędrnej skóry. 
Zawarte w zabiegu witaminy A, C, E, H, kwas alfa-liponowy, rokitnik czy zielona herbata zatroszczą się o eliminację 
szkód wyrządzonych działaniem wolnych rodników, ale także zadbają o wyjątkową sprężystość skóry. Natomiast 
witamina F, kwas hialuronowy i ceramidy poprawią nawodnienie i odbudują uszkodzone warstwy naskórka. Nadaj 
swojej skórze superwzmocnienie! 

Efekt: antyoksydacyjny, ujędrnienie, nawilżenie, odbudowa naskórka, wygładzenie.

Idealna jędrność w zasięgu ręki!

Sugerowany koszt zabiegu: 210 - 320 zł

Sugerowane produkty detaliczne: multi-fruit cleanser, pomegranate toner, peach toner, triple threat peel, triple threat cream, vi-
tamin C serum, multi-vitamin + retinol serum, vitality mask, vitamin C + retinol mask, hydra-repair capsules, crease ease gel, crease 
ease emulsion, swift lift serum, protocell face cream, protocell eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1140 multi - fruit cleanser 480 ml 121,00 3ml 160 0,76 

1142 pomegranate toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49

1170 triple threat peel 125ml 341,00 2ml 62 5,50 

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1165 hydra repair capsules 70 kapsułek 300,00 1szt 70 4,29 

1137 glow force mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1135 earth face cream 240ml 254,00 2ml 120 2,12 

Suma 1647,00 20,46 

koszt zabiegu

2046
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signature get the red out - zabieg łagodzący ‘pozbądź się zaczerwienień’ emerginC

Uwolnij się od naczynek dzięki łagodzącej sile ekstraktów roślinnych. Rumianek, lawenda, hibiskus, róża i nagietek 
uspokoją zaczerwienioną i podrażnioną skórę. Antyoksydacyjna siła rokitnika, kwasu alfa-liponowego i witaminy E 
zwalczy wolne rodniki, a oleje z orzechów kukui i makadamii pozwolą poczuć natychmiastowe wygładzenie. Nato-
miast melisa i azulen uśmierzą zmienioną zapalnie cerę. 

Efekt: ukojenie, nawilżenie, redukcja naczynek, złagodzenie podrażnień.

Zaufaj delikatnej mocy ziół i pozbądź się naczynek!

Sugerowany koszt zabiegu: 140 - 180 zł

Sugerowane produkty detaliczne: aromatic cream tea cleanser, lavender toner, d-red daytime emulsion, d-red nighttime balm, 
vitality mask, hydra-repair capsules, hyper-vitalizer cream, vitamin C eye serum, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1144 aromatic cream tea cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1143 lavender toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1138 azulene blue soothing mask 240ml 193,00 2,5ml 96 2,01 

1024e d- red daytime emulsion 30ml 128,11 0,5ml 60 2,13 

1135/1110 earth lub hyper vitalizer face cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

Suma 1277,11 13,93

koszt zabiegu

1393
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signature swift lift peptide fi rming - zabieg ujędrniający  z peptydami emerginC

Intensywna peptydowa redukcja zmarszczek. Witamina C i retinol wyraźnie rozświetlą i zregenerują wymagają-
cą silnej pielęgnacji skórę, a także pobudzą prawidłowy wzrost jej komórek. Peptydy zwiększą syntezę kolagenu 
i zredukują zmarszczki mimiczne, a  kwas hialuronowy sprawi, że cera stanie się wyjątkowo napięta i wygładzo-
na. Liczne ekstrakty roślinne zrelaksują i pozostawią skórę sprężystą i pełną blasku. Uwierz w potęgę młodości!

Efekt: ujędrnienie, redukcja zmarszczek, zwiększona synteza kolagenu, rozjaśnienie.

Innowacyjny trend w walce z upływającym czasem!

Sugerowany koszt zabiegu: 220 - 280 zł

Sugerowane produkty detaliczne: aromatic cream tea cleanser, pomegranate toner, triple threat peel, swift lift peptide fi rming 
serum, crease ease gel, crease ease emulsion, hydra-repair capsules, protocell bio-active stem cell cream, protocell eye cream, 
vitamin C + retinol mask

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1144 aromatic cream tea cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1142 pomegranate toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1170 triple threat peel professional 125ml 341,00 2ml 62 5,50

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1161 swift lift peptide fi rming serum 60ml 332,00 0,75ml 80 4,15 

1110 hyper-vitalizer cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

1120 vitamin C eye serum 60ml 224,00 0,25ml 240 0,93 

Suma 1796,00 21,25

koszt zabiegu

2125
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signature hialuronic acid i vit C anti-aging - przeciwstarzeniowa kuracja z kwasem hialurono-
wym  i witaminą C emerginC

Witamina C, retinol i kwasy owocowe natychmiast rozświetlą, ujędrnią i napełnią skórę niepowtarzalnym blaskiem. 
A antyoksydacyjne ekstrakty roślinne zatrzymają skutki mijających lat. Dzięki witaminie F i ceramidom skóra odbudu-
je swoją strukturę oraz utrzyma prawidłowy poziom nawodnienia. A zawarty składnik peptydowy zmniejszy widocz-
ność drobnych i głębokich zmarszczek. 

Efekt: rozjaśnienie i rozświetlenie, napięcie skóry, odbudowa struktury naskórka, redukcja zmarszczek.

Oszukaj czas i przezwycięż zmarszczki!

Sugerowany koszt zabiegu: 250 - 360 zł

Sugerowane produkty detaliczne: multi - fruit cleanser, peach toner, triple threat peel, vitality mask, vit C + retinol mask, multi-
-vitamin + retinol serum, hydra-repair capsules, earth face cream, vitamin C eye serum 

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1140 multi - fruit cleanser 480 ml 121,00 3ml 160 0,76 

1140t peach toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1171 triple threat peel extra 125ml 370,00 2ml 62 5,97

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1165 hydra repair capsules 70 kapsułek 300,00 1szt 70 4,29 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1000 vitamin  C serum 30ml 159,65 0,5ml 60 2,66 

1135 earth face cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

1125 vitamin C eye serum 60ml 224,00 0,25ml 240 0,93

Suma 2059,65 24,52

koszt zabiegu

2452
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signature “the quickie” lunch time brightening treatment - błyskawiczny zabieg rozświetlający 
emerginC

Intensywna peptydowa redukcja zmarszczek. Witamina C i retinol wyraźnie rozświetlą i zregenerują wyma-
gającą silnej pielęgnacji skórę, a także pobudzą prawidłowy wzrost jej komórek. Peptydy zwiększą syntezę 
kolagenu i zredukują zmarszczki mimiczne, a  kwas hialuronowy sprawi, że cera stanie się wyjątkowo napięta i 
wygładzona. Liczne ekstrakty roślinne zrelaksują i pozostawią skórę sprężystą i pełną blasku. Uwierz w potęgę 
młodości!

Efekt: ujędrnienie, redukcja zmarszczek, zwiększona synteza kolagenu, rozjaśnienie.

Innowacyjny trend w walce z upływającym czasem!

Sugerowany koszt zabiegu: 140 zł

Sugerowane produkty detaliczne: multi - fruit cleanser, peach toner, vitamin C serum, multi-vitamin + retinol serum, vit C + retinol 
mask,  earth face cream, hyper vitalizer face cream 

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1140 multi - fruit cleanser 480 ml 121,00 3ml 160 0,76 

1143 lavender toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel      60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1135/1110 earth lub hyper vitalizer face cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

Suma 1178,95 12,11

koszt zabiegu

1211
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signature men’s facial - zabieg pielęgnacyjny twarzy dla mężczyzn emerginC

Cera mężczyzny również wymaga regeneracji i intensywnego nawilżenia. Składniki łagodzące, jak melisa lekarska, 
rumianek czy nagietek ukoją podrażnienia po goleniu.  Natomiast przeciwutleniacze, takie jak witamina E i rokitnik 
znacznie opóźnią procesy starzenia się skóry oraz zrewitalizują ją. I w końcu supernawilżenie dzięki minerałom, cera-
midom i licznym olejom roślinnym. 

Efekt: nawilżenie, ukojenie, odbudowa naskórka, opóźnienie procesów starzenia.

Męska chwila relaksu z ultraodnową!

Sugerowany koszt zabiegu: 200 - 260 zł

Sugerowane produkty detaliczne: pomegranate gel cleanser, peach toner, vitamin C serum, micro-scrub, active hydrating complex, 
earth cream, vitamin C eye serum, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1141 pomegranate gel cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1143 lavender toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

1175 frutality peel 125ml 320,00 2ml 62 5,16 

1160 complexion perfection 30ml 312,00 0,5ml 60 5,20 

1138 azulene blue soothing mask 240ml 193,00 2,5ml 96 2,01 

1000 vitamin  C serum 30ml 159,65 0,5ml 60 2,66 

1135 earth face cream 240ml 254,00 2,5ml 96 2,12 

Suma 1628,65 19,62

koszt zabiegu

1962
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signature revital eyes – zabieg rewitalizujący pod oczy

Zmęczone i obrzęknięte? A może zaczerwienione i z cieniami? Lukrecja, ekstrakt z ogórka, miłorząb japoński, 
pantenol czy rumianek w mig pozbędą się niechcianych defektów. Liczne minerały roślinne odżywią delikat-
ną okolicę oczu, a serum z witaminą C zniweluje kurze łapki. 

Efekt:  nawilżenie, rozświetlenie, ujędrnienie,  wygładzenie zmarszczek, zniwelowanie worków pod oczami

Obudź zmęczone oczy w ciągu kilku minut!

Sugerowany koszt zabiegu: 120 zł

Sugerowane produkty detaliczne: revital-eye mask, vitamin C eye serum, hyper-vitalizer eye cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1144 aromatic cream tea cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1185 emerginC revital-eyes eye masks 10 x 2 140,00 1ml 10 14,00 

1125 vitamin C eye serum 60ml 224,00 0,25ml 240 0,93

1120 hyper-vitalizer eye cream 100ml 224,00 0,25ml 400 0,93 

Suma 709,00 16,62

koszt zabiegu

1662
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signature intense back acne removal - zabieg redukujący trądzik na plecach emerginC 

Zmiany trądzikowe lokalizujące się w okolicy pleców są często dość kłopotliwym  i uciążliwym defektem. Zaskórni-
ki, silne stany zapalne i nadmierne wydzielanie łoju w tej okolicy powoduje duży dyskomfort. Zabieg intense back 
acne removal pozwoli zredukować niechciane zmiany oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Alfahydroksykwasy 
intensywnie złuszczą naskórek, co stopniowo usunie wszelkie zmiany pozapalne, a składniki antybakteryjne i prze-
ciwzapalne zniwelują stany trądzikowe. Glinka bentonitowa, tlenek cynku i siarka koloidalna wyregulują nadmierne 
wydzielanie sebum, co zapobiegnie blokowaniu ujść gruczołów łojowych. 

Efekt: redukcja zmian trądzikowych, złagodzenie stanów zapalnych, zmniejsza wydzielanie sebum, oczyszczenie. 

Skóra pleców odzyska gładki i delikatny wygląd!

Sugerowany koszt zabiegu: 140 zł

Sugerowane produkty detaliczne: deglazing cleanser, deglazing toner, deglazing mask, complexion control, tinted blemish 
control, vitamin C serum

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2000 deglazing cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

2010 deglazing toner 480ml 117,00 2ml 240 0,49 

1171 triple threat peel extra 125ml 370,00 2ml 62 5,92

2020 deglazing mask 250ml 185,00 3ml 83 2,23 

1000 vitamin  C serum 30ml 159,65 0,5ml 60 2,66 

2030 complexion control 250ml 215,00 2ml 125 1,72 

Suma 1167,65 13,78

koszt zabiegu

1378



15

signature intensive hydrating hand/foot treatment - zabieg nawilżający na dłonie/stopy emerginC

Dłonie i stopy również wymagają regularnej pielęgnacji. Czynniki zewnętrzne powodują, że skóra staje się szorst-
ka, sucha, a często także pęka. Dlatego tak istotnym jest, aby zadbać o jej odpowiednie nawodnienie. Liczne 
ekstrakty i oleje roślinne, a także witaminy A, C, E poprawią stopień nawilżenia i odżywią skórę dłoni i stóp. A 
kwasy owocowe złuszczą zrogowaciały naskórek, jak również pozwolą zniwelować przebarwienia powstałe na 
dłoniach. 

Efekt: gładka, nawilżona i odżywiona skóra.

Rozkoszuj się delikatną i gładką skórą dłoni i stóp!

* 1 Intensive hydrating hand treatment

Sugerowane produkty detaliczne: grape stem cell, white 
tea + seaweed body butter, spot lightening gel, micro-
-scrub, vitamin C, hemp, avocado and argan body lotion

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1175 frutality peel 125ml 320,00 2ml 62 5,16 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1000 vitamin  C serum 30ml 159,65 0,5ml 60 2,66 

1004 emerginC vitamin C body lotion 250ml 68,98 2ml 125 0,55 

Suma 750,63 10,47

Sugerowany koszt zabiegu: 100 zł

* 2 Intensive hydrating foot treatment

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

1175 frutality peel 125ml 320,00 2ml 62 5,16 

1130 hyper vitalizer mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1004 emerginC vitamin C body lotion 250ml 68,98 2ml 125 0,55 

Suma 742,98 9,03

Sugerowany koszt zabiegu: 90 zł

koszt zabiegu

1047

koszt zabiegu

903
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emerginC masaż ciała na bazie podgrzanego olejku arganowego z elementami hawajskiego masażu Lomi-Lomi

Masaż ten łączy w sobie techniki masażu klasycznego, relaksacyjnego oraz masażu przy użyciu przedramion terapeuty.

Lomi jest hawajskim słowem określającym masaż. Oznacza ono „naciskać, ugniatać, pocierać, jak również pracować nad 
wnętrzem i zewnętrzną stroną”, ale także „dotykanie miękką łapą zadowolonego kota”.

Przeważająca część masażu wykonywana jest przedramionami, a wszystkie ruchy połączone są z rytmem muzyki i tańcem. 
Masaż z elementami Lomi Lomi  jest pełen harmonii i płynności, co odróżnia go od masaży klasycznych.

Masaż charakteryzuje się dużą płynnością i harmonią ruchów. Działa silnie relaksująco ale również terapeutycznie. Klient po 
masażu ma wrażenie lekkości i błogości, ustają bóle mięśni.

Działanie masażu:

• wpływa pozytywnie na krążenie krwi i na przemianę materii

• pomaga zredukować tkankę tłuszczową,

• poprawia ruchliwość oraz elastyczność stawów,

• działa pozytywnie na układ krwionośny i limfatyczny,

• powoduje wzrost energii.

Czas trwania 30-60 min
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scientifi c organics - zabieg pielęgnacyjny emerginC

Naturalne i organiczne składniki, takie jak spirulina czy kombucha doskonale odżywią, zremineralizują i ujednolicą 
kolor skóry. Silnie regenerujące komórki macierzyste z winogron walczą z wolnymi rodnikami, ujędrnią i zmniejszą wi-
doczne oznaki starzenia. Natomiast algi, francuska zielona glinka oraz ekstrakty roślinne z mimozy, skrzypu czy kory 
sosny morskiej pozwolą szybko poprawić stan zmęczonej, zniszczonej i zanieczyszczonej cery. 

Efekt: odżywienie, remineralizacja, poprawa jędrności skóry.

Pozwól sobie na regeneracyjną siłę przyrody!

Sugerowany koszt zabiegu: 200 - 210 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, eyelight serum

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość 
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2360 multi - fruit acid peel 125ml 351,00 2ml 62 5,66

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2330 phytocell detox mask 245ml 244,00 2,5ml 98 2,49 

2320 phytocell serum 60ml 223,00 1ml 60 3,72 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1684,00 20,40

koszt zabiegu

2040
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Sugerowany koszt zabiegu: 200 - 210 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, eyelight serum

scientifi c organics water lily radiance - zabieg rozświetlający z lilią wodną emerginC

Subtelnie działająca lilia wodna, owsianka koloidalna, aloes i kwas hialuronowy wyjątkowo nawilżą i uspokoją 
wrażliwą i suchą cerę. Delikatne naturalne kwasy owocowe pomogą pozbyć się martwych komórek naskórka i 
pozostawią skórę gładką, rozświetloną i gotową na głębokie nawodnienie i regenerację za pomocą niezwykle 
pachnącego olejku arganowego. Spirulina i kombucha odżywią  i zremineralizują zmęczoną skórę, a komórki ma-
cierzyste z winogron zapewnią jej długotrwałą witalność. 

Efekt: rozświetlenie, ukojenie, nawilżenie i regeneracja skóry.

Daj się olśnić blaskiem natury!

Sugerowany koszt zabiegu: 140 - 150 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, eyelight serum, eyelight 
cream

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel      60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2331 water lily  radiance recovery mask 250ml 244,00 2ml 125 1,95

2320 phytocell serum 60ml 223,00 1ml 60 3,72 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1505,95 15,64

koszt zabiegu

1564
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scientifi c organics peptide brightening - przeciwstarzeniowy zabieg rozjaśniający  z peptydami z ryżu 
emerginC

Niesamowita siła naturalnych peptydów otrzymywanych z ryżu! Chronią kolagen przed destrukcją wywołaną 
przez czynniki środowiskowe, znakomicie pozbywają się przebarwień i utraty elastyczności. Liczne składniki, takie 
jak: kombucha, czerwone algi, ekstrakt z granatu czy grejpfruta, perfekcyjnie nawadniają, rozjaśniają i poprawiają 
odcień skóry. Natomiast ekstrakt z bambusa czy astaksantyna kondycjonują i odżywiają cerę. Zabieg, dzięki które-
mu Twoja skóra poczuje się zregenerowana, zdrowa, rozpromieniona i wzmocniona.  

Efekt: rozjaśnienie, poprawa elastyczności, redukcja zmarszczek, redukcja przebarwień, odżywienie.

Rozjaśnienie i pielęgnacja zmęczonej skóry w zgodzie z naturą!

Sugerowany koszt zabiegu: 270 - 280 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, at home facial peel + claryfi ng kit, organic peptide 
booster serum, phytocell detox mask, phytocell cream, eyelight serum, eyelight cream, in lips we trust lip balm

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2360 multi - fruit acid peel 125ml 351,00 2ml 62 5,66

2321 organic peptide booster serum 60ml 348,50 1ml 60 5,80

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2331 water lily  radiance recovery mask 250ml 244,00 2ml 125 1,95

2321 organic peptide booster serum 60ml 1ml 60 5,80

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1809,50 27,74

koszt zabiegu

2774
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scientifi c organics blue poppy enzyme brightening - zabieg rozjaśniający z nasionami niebie-
skiego maku, papainą i lukrecją emerginC

Rozświetlająca siła enzymów! Delikatnie, lecz efektywnie złuszczający zabieg przeznaczony do skóry z hiperpig-
mentacją, starzejącej się a nawet problematycznej. Wykorzystuje on subtelną siłę enzymatycznych i mechanicz-
nych eksfoliantów,  w których skład wchodzą papaina, keton malinowy i enzymy z grzybów, jak również nasiona 
niebieskiego maku, ziemia okrzemkowa czy lukrecja, by szybko pozbyć się martwych komórek naskórka oraz 
natychmiast rozświetlić skórę. Najnowocześniejsze składniki peptydowe, kombucha, ekstrakt herbaciany oraz 
szeroki wachlarz składników naturalnych pozostawią skórę pełną energii, nawodnioną i promienną. 

Efekt: rozjaśnienie i rozświetlenie skóry, redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu skóry, nawodnienie.

Finezyjne rozświetlenie każdego rodzaju cery!

Sugerowana cena zabiegu: 210 - 220 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, blue poppy enzyme polish, organic peptide booster serum, 
phytocell detox mask, phytocell cream, eyelight serum, eyelight cream, in lips we trust lip balm

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2379 blue poppy enzyme polish 120ml 180,00 2ml 60 3,00

2320 phytocell serum 60ml 223,00 1ml 60 3,72

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2330 phytocell detox mask 245ml 244,00 2,5 98 2,49 

2320 phytocell serum 60ml 1ml 60 3,72 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1513,00 21,46

koszt zabiegu

2146
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scientifi c organics 911 anti-blemish + tone perfecting - 911 wygładzający zabieg przeciw wypry-
skom emerginC 

Dzięki zawartości aktywnych składników, takich jak: siarka koloidalna, tlenek cynku czy kora wierzby, skóra z ła-
twością pozbędzie się stanów zapalnych oraz uciążliwych zaskórników. Naturalne kwasy owocowe usuną martwe 
komórki naskórka, przygotowując skórę do dalszych etapów głębokiego oczyszczenia. Bogactwo minerałów 
i przeciwutleniaczy odżywi zniszczoną i problematyczną cerę. Glinka bentonitowa zredukuje nadmiar sebum, 
pozostawiając skórę matową i czystą. Oczyść i wylecz swoją skórę siłami natury!

Efekt: eksfoliacja, wygładzenie, oczyszczenie, redukcja zmian trądzikowych, zmniejszenie wydzielania łoju. 

Wyjątkowe połączenie składników antyseptycznych i przeciw-zapalnych błyskawicznie niszczy wypryski!

Sugerowana cena zabiegu: 200 - 230 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, eyelight serum, eyeli-
ght cream, phytocell detox mask, at home facial peel + claryfi ng kit, in lips we trust lip balm

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2360 multi - fruit acid peel 125ml 351,00 2ml 62 5,66

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2332 911 blemish + tone perfecting mask 245ml 244,00 2,5ml 98 2,49 

2320 phytocell serum 60ml 223,00 1ml 60 3,72 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1684,00 20,40

koszt zabiegu

2040
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scientifi c organics express peel pad - ekspresowe zabiegi emerginC

Niesamowita siła składników działających w ekspresowym tempie! Naturalne kwasy owocowe, ekstrakty z kory 
wierzby, cyprysu i drzewa herbacianego natychmiast usuną martwe komórki naskórka, oczyszczą i ujednolicą 
kolor skóry. Natomiast komórki macierzyste z winogron zredukują drobne i głębokie zmarszczki. Dzięki francuskiej 
zielonej glince o wysokiej zawartości minerałów, takich jak glin, krzem czy fosfor, cera pozbędzie się licznych 
zanieczyszczeń i toksyn. Poczuj błyskawiczne efekty w czasie lunchu! 

Olśniewająca, promienna i głęboko odżywiona cera w ciągu kilku minut! 

Wybierz swój zabieg ekspresowy: odżywczy, nawilżający, a może antybakteryjny?

Dzięki silnie oczyszczającej i rewitalizującej masce zawartej w zabiegu odżywczym express peel pad, Twoja skóra 
pozbędzie się toksyn, nabierze blasku i znacznie poprawi swoją strukturę i napięcie. Zabieg znakomity dla osób z 
cerą poszarzałą, pozbawioną elastyczności i wymagającą ożywienia.

Efekt: odżywienie, oczyszczenie, rozświetlenie i ujędrnienie skóry.

* 1 Express peel pad – odżywczy

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel      60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

2330 phytocell detox mask 245ml 244,00 2,5ml 98 2,49 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1133,95 9,48

koszt zabiegu

948
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Efekt: nawodnienie, nawilżenie, ukojenie i rozświetlenie skóry.

Dzięki masce z lilią wodną, aloesem i owsianką, po nawilżającym zabiegu express peel pad skóra uspokoi się, roz-
świetli i zregeneruje. Zabieg doskonale sprawdzi się w przypadku osób ze skórą suchą i wrażliwą.

* 2 Express peel pad – nawilżający

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel      60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

2331 water lily  radiance recovery mask 250ml 244,00 2ml 125 1,95

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma  1133,95 8,94

koszt zabiegu

894
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Efekt: antybakteryjny, redukcja zmian trądzikowych, zmniejszenie wydzielania sebum, odświeżenie cery.

Maska na bazie bentonitu z zawartością tlenku cynku i kory wierzby wyśmienicie oczyści i odświeży cerę tłustą, 
a zabieg antybakteryjny express peel pad poradzi sobie z niechcianymi zmianami trądzikowymi i nadmiarem 
sebum.

* 3 Express peel pad – antybakteryjny

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel      60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

2332 911 blemish + tone perfecting mask 245ml 244,00 2,5ml 98 2,49 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

2390/2391 eyelight serum lub eyelight cream 60ml 234,00 0,25ml 240 0,98 

Suma 1133,95 9,48

Sugerowana cena zabiegu: 90 - 100 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, at-home peel + clarifying kit, 
eyelight serum, eyelight cream, in lips we trust lip balm

koszt zabiegu

948



26

scientifi c organics super antioxidant lip treatment - zabieg kojąco-nawilżający usta emerginC

Pełne, odżywione i nawilżone usta – o tym marzy wiele z nas. W codziennej pielęgnacji bardzo często zapominamy o 
tym istotnym elemencie twarzy. Pora jesienno-zimowa nie sprzyja naszym wargom. Stają się spierzchnięte i spękane. 
Spirulina, liczne przeciwutleniacze, minerały i witaminy pozwolą zregenerować Twoje usta, a lilia wodna i owsianka 
koloidalna skutecznie je ukoją. 

Efekt: nawilżenie, ukojenie, działanie przeciwrodnikowe.

Raz na zawsze pożegnaj suche usta!

Sugerowany koszt zabiegu: 40 - 50 zł

Sugerowane produkty detaliczne: in lips we trust lip balm

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

1144 aromatic cream tea cleanser 480ml 121,00 3ml 160 0,76 

1145 micro scrub 250ml 152,00 2ml 125 1,22 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2331 water lily  radiance recovery mask 250ml 244,00 2ml 125 1,95

2375 in lips we trust super antioxidant lip balm 30ml 80,00 0,25ml 120 0,67 zł

Suma 696,00 5,43

koszt zabiegu

543
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scientifi c organics almond-orange fruit and nut body polish - peeling wygładzający do ciała 
migdałowo-pomarańczowy z orzechami emerginC

Świeżo pachnący żel do mycia ciała z cytrusami i kombuchą oraz pomarańczowo – grejpfrutowy peeling, zawierający łupiny 
orzecha włoskiego znakomicie złuszcza martwe komórki naskórka oraz wygładza i rozświetla ciało. Zawarte w zabiegu komórki 
macierzyste z winogron odmłodzą i odżywią ciało. Skóra pozostaje nawilżona, jedwabista i zrewitalizowana. Zasmakuj również 
niezwykle regenerującego napoju z kombuchą!

Efekt: złuszczenie, wygładzenie, ujędrnienie, odżywienie, nawilżenie ciała.

Nawodniona i wygładzona skóra – to prostsze niż Ci się wydaje!

Sugerowany koszt zabiegu: 150 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed, body butter, coconut - argan 
body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2383 citrus kombucha body wash 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 370,00 15ml 126 2,94 

2382 almond-orange fruit and nut scrub 1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 399,00 30ml 63 6,33 

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

Suma 1259,00 17,05 

koszt zabiegu

1705
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scientifi c organics ginger-coconut argan sugar glow - cukrowy blask imbirowo-kokosowo-arga-
nowy emerginC

Cukrowy blask ze spiruliną i owocami noni! Energetyzujące oczyszczenie ciała cytrusowym żelem ze spiruliną o właściwościach remi-
neralizujących. Cukrowe złuszczenie scrubem z owocami noni o niezwykłym zapachu, zawierającym liczne oleje roślinne bogate w 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe o cennych właściwościach natłuszczających i silnie odżywczych. Delikatny olej kokosowo 
– arganowy o subtelnym zapachu nawilży i zrelaksuje ciało. A dodatkowo BIO – spirulinowy napój witaminowy! Zabieg przenosi w egzo-
tyczną podróż na bajkowe południe Maroka! 

Efekt: wyszczuplenie, redukcja cellulitu, wygładzenie, nawodnienie skóry.

Zadbaj o sylwetkę i ujędrnij ciało!

Sugerowany koszt zabiegu: 120 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  body butter, coconut - 
argan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2383 citrus kombucha body wash 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 370,00 15ml 126 2,94 

2384 ginger - lime sugar scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 420,00 30ml 63 6,67 

2385 coconut - argan massage oil 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 419,00 15ml 126 3,33 

Suma 1209,00 12,94 

koszt zabiegu

1294
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scientifi c organics french green clay, seaweed, grape stem cell body wrap - zabieg oczyszcza-
jący na ciało body wrap z francuską zieloną glinką, wodorostami i komórkami macierzystymi 

winogron emerginC

Orzeźwiające oczyszczenie ciała żelem cytrusowym. Wygładzająco – ujędrniające złuszczenie scrubem. Detoksykująca maska 
do ciała na bazie francuskiej zielonej glinki, stanowiącej bogactwo minerałów z dodatkiem mięty, pomaga pozbyć się zanie-
czyszczeń, jednocześnie odżywiając skórę. Komórki macierzyste z winogron, witaminy A,C,E, ekstrakt z Palmaria Palmata i liczne 
oleje roślinne nawilżą, ujednolicą kolor skóry i poprawią jej jędrność. Dla orzeźwienia mrożona herbata miętowa z cytryną!

Efekt: detoksykacja, oczyszczenie, nawilżenie, wygładzenie, poprawa jędrności skóry.

Pozbądź się toksyn i ciesz się zdrową skórą!

Sugerowany koszt zabiegu: 240 zł

Sugerowane produkty detaliczne: citrus-kombucha body wash, ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  
body butter, coconut - argan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2383 citrus kombucha body wash 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 370,00 15ml 126 2,94 

2384 ginger - lime sugar scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 420,00 30ml 63 6,67 

2380 french green clay, seaweed + peppermint detox 
mask 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 470,00 30ml 63 7,46

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

Suma 1750,00 24,85 

koszt zabiegu

2485
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scientifi c organics almond-orange, grape stem cell hand treatment - zabieg złuszczająco-nawadnia-
jące skórę dłoni 

Zabieg ten jest doskonały dla suchych, starzejących się dłoni. Wykorzystuje silne działanie złuszczające nasion moreli, łupinek 
orzecha włoskiego i owsa, a także właściwości nawilżające i przecistarzeniowe komórek macierzystych z winogron, masła 
shea, białej herbaty i wodorostów. 

 

Efekt: wygładzenie, silne nawodnienie, odżywienie, rozświetlenie skóry, efekt anti – age.

Sugerowany koszt zabiegu: 140 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  body butter, coconut - argan 
body oil, vit C + retinol mask, at home facial peel + claryfi ng kit 

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
 zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2382 almond-orange fruit and nut scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 399,00 30ml 63 6,33 

1100 vit C + retinol mask 240ml 202,00 2,5ml 96 2,10 

1380 at home facial peel + claryfi ng kit lub frutality peel 60szt+60szt 172,95 1szt+1szt 60 1,44

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

2385 coconut - argan massage oil 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 419,00 15ml 126 3,33 

Suma 1682,95 22,42

koszt zabiegu

2242



31

scientifi c organics almond-orange, grape stem cell foot treatment - zabieg złuszczająco-nawadnia-
jące skórę stóp

Doskonały zabieg dla zmęczonych stóp. Nasz peeling migdałowo - pomarańczowy z orzechami (almond orange fruit and nut 
scrub) doskonale złuszcza naskórek, a maseczka z glinki i wodorostów (french clay, seaweed + peppermint detox mask) świetnie 
usuwa zanieczyszczenia. Komórki macierzyste z winogron, masło shea z białą herbatą i wodorostami nawilżają i działają przeciw-
starzeniowo. 

Efekt: wygładzenie, silne nawodnienie, odżywienie, rozświetlenie skóry, efekt anti – age.

Sugerowany koszt zabiegu: 130 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  body butter, coconut - ar-
gan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2383 citrus kombucha body wash 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 370,00 15ml 126 2,94 

2382 almond-orange fruit and nut scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 399,00 30ml 63 6,33 

2380 french green clay, seaweed + peppermint detox 
mask 

1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 470,00 30ml 63 7,46

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

Suma 1729,00 24,51

koszt zabiegu

2451
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scientifi c organics coconut – argan - ginger hand treatment - zabieg złuszczająco-nawadniają-
ce skórę dłoni 

Ten delikatny zabieg złuszczający i nawilżający na dłonie poradzi sobie z przesuszeniem i odżywi nawet najbardziej suche skórki. 
Skóra rąk jest delikatnie złuszczana specjalną mieszanką trzciny cukrowej, morwy indyjskiej, krokosza barwierskiego, słodkiego 
migdała i oleju z nasion moreli. Komórki macierzyste winogrona, masło shea, kokos i arganowiec odżywiają, nawilżają i walczą z 
widocznymi oznakami starzenia. 

Efekt: wygładzenie, nawodnienie, redukcja delikatnych hiperpigmentacji, odżywienie, rozświetlenie skóry, zapobiega łuszczeniu 
się skóry. 

Już teraz możesz cieszyć się zdrową i głęboko odżywioną skórą dłoni!

Sugerowany koszt zabiegu: 100 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  body butter, coconut - 
argan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość 
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2384 ginger - lime sugar scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 420,00 30ml 63 6,67 

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

2385 coconut - argan massage oil 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 419,00 15ml 126 3,33 

Suma 1329,00 17,78

koszt zabiegu

1778
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scientifi c organics coconut – argan - ginger foot treatment – zabieg złuszczająco-nawadniające 
skórę stóp

Pozbądź się suchej i szorstkiej skóry. W zabiegu na stopy wykorzystuje się w 100% naturalny, cukrowy peeling imbirowo – 
limonkowy emerginC.  Zawarte w nim komórki macierzyste z winogron, odżywczy imbir, masło shea, oleje: z pestek dyni, z 
krokosza barwierskiego, ze słodkich migdałów i z pestek moreli, delikatne i skuteczne usuną martwy naskórek i nawilżą. 

Efekt: Stopy po zabiegu są rozjaśnione i doskonale nawilżone. 

Sugerowany koszt zabiegu: 130 zł

Sugerowane produkty detaliczne: citrus kombucha body wash, ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seawe-
ed,  body butter, coconut - argan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2383 citrus kombucha body wash 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 370,00 15ml 126 2,94 

2384 ginger - lime sugar scrub 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 420,00 30ml 63 6,67 

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gal-
lon(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

2385 coconut - argan massage oil 1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 419,00 15ml 126 3,33 

Suma 1699,00 20,72

koszt zabiegu

2072
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scientifi c organics grape stem cell and white tea hydration wrap - nawadniający body wrap
 z komórkami macierzystymi z winogron i białą herbatą

Intensywne nawodnienie, regeneracja i ukojenie przesuszonego lub uszkodzonego naskórka. Komórki macierzyste 
z winogron przyspieszą odbudowę komórek warstw skóry, a silne antyoksydanty będą niwelowały skutki szkodli-
wego działania czynników zewnętrznych. Zaczerwienienia, poparzenia słoneczne, łuszczenie czy przesuszenie 
zostaną wyeliminowane dzięki niezwykłej sile aktywnych składników naturalnych, takich jak: masło Shea, olej z 
nasion jojoby, algi, spirulina czy witaminy A, E, C. Ich wyjątkowe zdolności wzmacniające barierę ochronną skóry 
oraz płaszcz wodno-lipidowy zapobiegną powstawaniu uszkodzeń oraz uruchomią procesy naprawcze. Dzięki 
zastosowaniu okluzji, Twoja skóra rozgrzeje się, a składniki aktywne wnikną jeszcze szybciej i głębiej.

Nasyć swoją skórę bogactwem regeneracyjnej natury!

Sugerowany koszt zabiegu: 80 zł

Sugerowane produkty detaliczne: ginger - lime sugar scrub, grape stem cell, white tea + seaweed,  body butter, coconut - 
argan body oil

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

Suma 490,00 7,78 

koszt zabiegu

778
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Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość za-
biegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2381 grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter 

1/2 gallon 
(ok. 1,9l) 490,00 30ml 63 7,78 

Suma 490,00 7,78 

scientifi c organics purifying back treatment - zabieg złuszczająco-oczyszczający na plecy 
emerginC

Sugerowany koszt zabiegu: 200 - 220 zł

Sugerowane produkty detaliczne: kombucha cleanser, spirulina toner, phytocell serum, phytocell cream, phytocell detox mask, at 
home facial peel + claryfi ng kit 

Kod Nazwa produktu Pojemność Cena netto 
PLN

Ilość aplikacji 
na 1 zabieg

Ilość
zabiegów

Koszt 1 zabiegu 
PLN

2300 kombucha cleanser 240ml 115,00 3ml 80 1,44 

2310 spirulina toner 240ml 99,00 2ml 120 0,83 

2360 multi - fruit acid peel 125ml 351,00 2ml 62 5,66

2370 argan massage oil 125ml 149,00 2,5ml 50 2,98 

2332 911 blemish + tone perfecting mask 245ml 244,00 2,5ml 98 2,49 

2320 phytocell serum 60ml 223,00 1ml 60 3,72 

2340 phytocell cream 235ml 269,00 2ml 117 2,30 

Suma 1450,00 19,42

koszt zabiegu

1942
Problemy z zaskórnikami i stanami zapalnymi pojawiają się nie tylko na twarzy. Bardzo często zmiany trądzikowe 
lokalizują się również na plecach. Wówczas należy zadbać o ich odpowiednią pielęgnację równie starannie, jak 
o pielęgnację twarzy. Zabieg purifying doskonale złuszcza i głęboko oczyszcza skórę pleców. Ponadto, dzięki 
kombuchy, spirulinie i komórkom macierzystym z winogron zapewni im doskonałe odżywienie i regenerację na-
skórka. Natomiast kwasy owocowe pozwolą na eliminację nieestetycznych przebarwień pozapalnych. 

Efekt: złuszczenie, redukcja zmian trądzikowych i stanów zapalnych, zmniejszenie wydzielania łoju, odżywienie.

Gładkie i nawilżone plecy? Teraz to możliwe!



Wyłączny dystrybutor w Polsce:
organicSplendor sp.z o.o. sp.k. 

ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno

tel.: 603 52 31 51
e-mail: info@organicsplendor.pl 

www.emerginc.pl

Wyprodukowany z papieru w 100% pozyskanego z makulatury, 
w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego. 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

BARWNIKÓW
BEZ

PARABENÓW
NIETESTOWANE NA 

ZWIERZĘTACH 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

AROMATÓW 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

BARWNIKÓW
BEZ

PARABENÓW
NIETESTOWANE NA 

ZWIERZĘTACH 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

AROMATÓW 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

BARWNIKÓW
BEZ

PARABENÓW
NIETESTOWANE NA 

ZWIERZĘTACH 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

AROMATÓW 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

BARWNIKÓW
BEZ

PARABENÓW
NIETESTOWANE NA 

ZWIERZĘTACH 

BEZ
SYNTETYCZNYCH

AROMATÓW 

dr ibbble.com/malyousf i

dr ibbble.com/malyousf i


