
Intensywny, rozjaśniający zabieg z witaminą C i reti nolem. Błyskawicznie rozświetla i ujędrnia skórę.
Składniki, które napełnią cerę niepowtarzalnym blaskiem.

Silnie regenerujący zabieg organiczny. W 100% naturalne składniki i aż w 70% organiczne.
Bogactwo witamin i minerałów. Ekstrakty roślinne i morskie odżywiające i remineralizujące naskórek.

, rozjaśniający zabieg z witaminą C i reti nolem. Błyskawicznie rozświetla i ujędrnia skórę.
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CENNIK PRODUKTY emerginC DO ZABIEGÓW PROFESJONALNYCH 

Kod Nazwa artykułu Pojem-
ność 

Cena 
nett o 
PLN

 Cena 
brutt o 

PLN 

Rekomen-
dowana 

cena deta-
liczna

Oczyszczanie 

1140 emerginC multi -fruit cleanser – delikatna emulsja myjąca bez dodatku mydła z witaminą C i AHA  480ml 146,00  179,58    n/d

1141 emerginC pomegranate gel cleanser – emulsja oczyszczająca bez dodatku mydła z owocem granatu 480ml 146,00  179,58    n/d

1144 emerginC aromati c cream tea cleanser – bardzo delikatna, myjąca,  kremowa emulsja bez dodatku mydła 480ml 146,00  179,58    n/d

2000 emerginC deglazing cleanser – antybakteryjna emulsja myjąca bez dodatku mydła  480ml 146,00  179,58    n/d

Tonizacja

1140t emerginC peach toner – odświeżający tonik z witaminą C  480ml 140,00 172,20    n/d

1142 emerginC pomegranate toner – aktywny tonik z witaminą C, AHA i reti nolem 480ml 140,00 172,20    n/d

1143 emerginC  lavender toner – delikatny, kojący tonik z lawendą  480ml 140,00 172,20    n/d

2010 emerginC deglazing toner – antybakteryjny tonik łagodzący stany zapalne 480ml 140,00 172,20    n/d

Złuszczanie

1145 emerginC micro scrub – złuszczający i rozjaśniający scrub z ekstraktami roślinnymi 250ml 182,00 223,86    n/d

1170 emerginC triple-threat peel pro strength – silny peeling chemiczny z AHA 125ml 409,00 503,07  n/d

1171 emerginC triple-threat peel extra strength – bardzo silny peeling chemiczny z AHA 125ml 444,00 546,12    n/d

1175 emerginC fruitality papaya enzyme/acid peel – delikatny peeling chemiczny z AHA i papiną 125ml 384,00 472,32    n/d

Ekstrakcja/oczyszczanie manualne

1180a emerginC fast extract step 1 – preparat przygotowujący do oczyszczania manualnego  125ml 92,00 113,16    n/d

1180b emerginC fast extract step 2 – preparat do oczyszczania manualnego  120ml 104,00 127,92    n/d

Maska/masaż

1130 emerginC hyper-vitalizer mask – nawilżająca maska z kwasem alfa-liponowym i hialuronowym 240ml 242,00 297,66    n/d

1132 emerginC earth mask – intensywnie nawilżająca maska z ceramidami i olejami roślinnymi 240ml 242,00 297,66  n/d

1137 emerginC glow force mask – ujędrniająca maska z witaminami A,C,E 240ml 242,00 297,66    n/d

1138 emerginC azulene blue soothing mask – kojąca maska z azulenem 240ml 232,00 285,36   n/d

1100 emerginC vitamin C + reti nol mask – rozjaśniająca maska z witaminą C i reti nolem  240ml 242,00 297,66    n/d

2020 emerginC deglazing mask – antybakteryjna maska z tlenkiem cynku na bazie bentonitu 250ml 222,00 273,06    n/d

Nawadnianie

1160 emerginC complexion perfecti on – silnie antyoksydacyjne serum   30ml 325,00 399,75    n/d

1135 emerginC earth hydrati ng phytelene cream – intensywnie nawilżający krem z peptydami i witaminami A,E,D3 240ml 305,00 375,15    n/d

1110 emerginC hyper-vitalizer face cream – nawilżający krem z kwasem alfa-liponowym i hialuronowym 240ml 304,00 373,92    n/d

2030 emerginC complexion control – lekki, antybakteryjny krem do cery trądzikowej 250ml 258,00 317,34    n/d

1161 emerginC swift  lift  pepti de fi rming serum – ujędrniające serum peptydowe 60ml 398,00 489,54    n/d

1165 emerginC hydra-repair  topical infusion capsules – regenerujące i silnie nawilżające kapsułki z ceramidami 70 kap-
sułek 360,00 442,80    n/d

Oczy

1125 emerginC vitamin C eye serum – serum pod oczy z witaminą C 60ml 269,00 330,87    n/d

1120 emerginC hyper-vitalizer eye cream – nawilżający krem pod oczy   100ml 269,00 330,87 n/d

1185 emerginC revital-eyes masks – kojąca, żelowa maska pod oczy 10x 2 168,00 206,64    n/d

Aromaterapia 

2100 emerginC aromati cs brightening booster spray                      aromatyczny i oczyszczający spray do twarzy i ciała 120ml 209,00 257,07    n/d

2110 emerginC aromati cs fi rmimg booster spray                             aromatyczny i ujędrniający spray do twarzy i ciała 120ml 209,00 257,07    n/d

2120 emerginC aromati cs clarifying booster spray                           aromatyczny i rozjaśniający spray do twarzy i ciała 120ml 209,00 257,07    n/d

signature radiance – specjalny zabieg rozjaśniający 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. Dodatkowo 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 starzenia 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 reti nolu gwarantuje zauważalny efekt już po jednym użyciu!

koszt zabiegu 

9-30
PLN



CENNIK PRODUKTY DETALICZNE emerginC signature range 

Kod Nazwa artykułu Pojem-
ność 

Cena 
netto      
PLN

 Cena 
brutto 

PLN 

Rekomen-
dowana 

cena deta-
liczna

oczyszczanie/przygotowanie 

1005 emerginC multi-fruit cleanser – delikatna emulsja myjąca bez dodatku mydła z witaminą C i AHA 240ml 79,00  97,17    152

1005g emerginC pomegranate gel cleanser – żel oczyszczający bez dodatku mydła z owocem granatu 240ml 79,00  97,17    152

1005c emerginC aromatic cream tea cleanser – bardzo delikatna myjąca,  kremowa emulsja bez dodatku mydła 240ml 79,00  97,17    152

1005t emerginC peach toner – odświeżający tonik z witaminą C  240ml 64,00  78,72    121

1005a emerginC pomegranate toner – aktywny tonik z witaminą C, AHA i retinolem 240ml 64,00  78,72    121

1023L emerginC lavender toner – delikatny, kojący tonik z lawendą  240ml 64,00  78,72    121

zapobieganie/korekcja

1000 emerginC vitamin C serum – rozjaśniające i przeciwstarzeniowe serum z 12% witaminą C 30ml 169,00 207,87    324

1000f emerginC vitamin C 20% serum – silnie rozjaśniające i przeciwstarzeniowe serum z 20% witaminą C 30ml 185,00 227,55    351

1003 emerginC multi-vitamin + retinol  serum – odbudowujące serum z retinolem 30ml 175,00 215,25    332

1015 emerginC triple-threat cream – regenerujący krem z witaminą C, retinolem i AHA 50ml 142,00 174,66    270

1008 emerginC spot lightening gel – intensywnie rozjaśniający przebarwienia żel z AHA, witaminą C i mącznicą 15ml 105,00 129,15    199

1024b emerginC d-red nighttime balm – łagodząco-odbudowujący balsam na noc  50ml 137,00 168,51    260

1024e emerginC d-red daytime emulsion – łagodząco-ochronna emulsja na dzień 30ml 137,00 168,51    260

nawilżenie/pielęgnacja

1013 emerginC earth hydrating phytelene cream – intensywnie nawilżający krem z peptydami i witaminami A,E,D3 50ml 152,00 186,96    290

1010h emerginC hyper-vitalizer face cream – nawilżający krem z kwasem alfa-liponowym i hialuronowym 50ml 152,00 186,96    290

1007 emerginC active hydrating complex – lekki żel nawilżający  50ml 109,00 134,07    207

1012 emerginC vitality mask – nawilżająca maska z kwasem alfa-liponowym i hialuronowym 50ml 102,00 125,46    195

1035 emerginC hydra-repair  topical infusion capsules – regenerujące i silnie nawilżające kapsułki z ceramidami 40szt 189,00 232,47    361

baza pod makijaż

1065 emerginC red carpet primer – wypełniająca i wygładzająca baza pod makijaż 30ml 92,00 113,16    176

eksfoliacja/peeling

1006 emerginC vitamin C + retinol mask – rozjaśniająca maska z witaminą C i retinolem  50ml 103,00 126,69    195

1015p emerginC triple-threat peel – peeling chemiczny z AHA 50ml 192,00 236,16    347

1025 emerginC micro scrub – złuszczający i rozjaśniający scrub z ekstraktami roślinnymi 125ml 78,00 95,94    148

intensywne zwalczanie oznak starzenia - age fighters

1018 emerginC complexion perfection – silnie antyoksydacyjne serum 10ml 152,00 186,96    290

1061 emerginC swift lift peptide firming serum – ujędrniające serum peptydowe 30ml 179,00 220,17    343

1021 emerginC replenogen b – krem przywracający równowagę cerze w okresie okołomenopauzalnym 50ml 152,00 186,96    290

1023g emerginC crease ease gel – silnie przeciwstarzeniowy żel peptydowy 30ml 276,00 339,48    527

1023c emerginC crease ease emulsion – silnie przeciwstarzeniowa emulsja peptydowa 50ml 297,00 365,31    566

1040 emerginC protocell face cream – krem regenerująco-ujędrniający z komórkami macierzystymi z jabłoni 50ml 168,00 206,64    320

oczy - zapobieganie/korekcja

1002 emerginC vitamin C eye serum – serum pod oczy z witaminą C 15ml 122,00 150,06    233

1017 emerginC lighten-up – rozświetlająco-przeciwzmarszczkowy żel pod oczy 15ml 122,00 150,06    233

1041 emerginC protocell eye cream – przeciwzmarszczkowy, odżywczy krem pod oczy 15ml 122,00 150,06    233

oczy - nawilżanie/pielęgnacja

1011h emerginC hyper-vitalizer eye cream – nawilżający krem pod oczy 15ml 113,00 138,99    215

1016 emerginC revital-eyes mask – 5 gauze masks – kojąca, żelowa maska pod oczy 5szt 78,00 95,94    148

cera tłusta/problemowa

1050 emerginC deglazing cleanser – antybakteryjna emulsja myjąca bez dodatku mydła 240ml 76,00 93,48    144

1051 emerginC deglazing toner – antybakteryjny tonik łagodzący stany zapalne 240ml 61,00 75,03    117

1052a emerginC  blemish control – punktowy preparat redukujący zmiany trądzikowe  30ml 61,00 75,03    117

1053 emerginC deglazing mask – antybakteryjna maska z tlenkiem cynku na bazie bentonitu 50ml 92,00 113,16    176

1054 emerginC complexion control – lekki, antybakteryjny krem do cery trądzikowej 50ml 104,00 127,92    199

ciało - nawilżanie/pielęgnacja

1004 emerginC vitamin C body lotion – nawilżająca emulsja do ciała z olejami roślinnymi i witaminą C  250ml 73,00 89,79    140

1014 emerginC relief hand cream – kojący krem do rąk 60ml 34,00 41,82    64

zestawy

1060 emerginC trial/travel set – podręczny zestaw podróżny z wybranymi produktami 6szt 287,00 353,01    546



CENNIK PRODUKTY DO PROFESJONALNYCH ZABIEGÓW emerginC scienti fi c organics  

Kod Nazwa artykułu Pojem-
ność 

Cena 
nett o 
PLN

 Cena 
brutt o 

PLN 

Rekomen-
dowana 

cena deta-
liczna

Twarz 

2301 emerginC facial cleanisg wipes                     płatki oczyszczające, antybakteryjne 90szt 129,00 158,67    n/d

2300 emerginC kombucha cleanser – łagodna emulsja myjąca z kombuchą 240ml 129,00 158,67    n/d

2310 emerginC spirulina toner – delikatny, odżywczy tonik spirulinowy 240ml 113,00 138,99    n/d

2320 emerginC phytocell serum – regenerujące, przeciwstarzeniowe serum z komórkami macierzystymi z winogron 60ml 256,00 314,88    n/d

2321 emerginC pepti de booster serum – rozjaśniające, przeciwstarzeniowe serum peptydowe 60ml 399,00 490,77    n/d

2330 emerginC phytocell detox mask – oczyszczająca maska na bazie francuskiej zielonej glinki 245ml 279,00 343,17    n/d

2331 emerginC water lily  radiance recovery mask – łagodząco-nawilżająca maska z lilią wodną 250ml 279,00 343,17    n/d

2332 emerginC 911 blemish + tone perfecti ng mask – antybakteryjna maska na bazie bentonitu 245ml 279,00 343,17    n/d

2340 emerginC phytocell cream – odżywczo-przeciwstarzeniowy krem z komórkami macierzystymi z winogron 235ml 309,00 380,07    n/d

2360 emerginC organic fruit acid peel – peeling owocowy z zawartością AHA 125ml 399,00 490,77    n/d

2370 emerginC argan massage oil – olej arganowy do masażu twarzy 125ml 169,00 207,87    n/d

2375 emerginC in lips we trust super anti oxidant lip balm – antyoksydacyjny balsam do ust 30ml 92,00 113,16    n/d

2379 emerginC blue poppy enzyme brightening polish – rozjaśniający peeling mechaniczny i enzymatyczny 120ml 207,00 254,61    n/d

2390 emerginC eyelight serum – rozjaśniająco-przeciwzmarszczkowe serum pod oczy z astaksantyną i komórkami 
macierzystymi z winogron 60ml 269,00 330,87    n/d

2391 emerginC eyelight cream – rozjaśniająco-przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z krzemionką bambusową i 
komórkami macierzystymi z winogron 60ml 269,00 330,87    n/d

Ciało

2380 emerginC french green clay, seaweed + peppermint detox mask – oczyszczająca maska do ciała na bazie fran-
cuskiej zielonej glinki z miętą 

½ gal
(ok. 1,9l) 470,00 578,10    n/d

2381 emerginC grape stem cell, white tea + seaweed body butt er  - nawilżające masło do ciała z algami
i komórkami macierzystymi z winogron

½ gal
(ok. 1,9l) 490,00 602,70    n/d

2382 emerginC almond-orange fruit and nut scrub – scrub do ciała z łupinami orzecha i nasionami moreli ½ gal
(ok. 1,9l) 399,00 490,77    n/d

2383 emeringC citrus-kombucha body wash – myjący żel do ciała z kombuchą ½ gal
(ok. 1,9l) 370,00 455,10    n/d

2384 emerginC ginger-lime sugar scrub – cukrowy scrub do ciała z imbirem i olejami roślinnymi ½ gal
(ok. 1,9l) 420,00 516,60    n/d

2385 emerginC coconut-argan massage oil – kokosowo-arganowy olej do ciała ½ gal
(ok. 1,9l) 419,00 515,37    n/d

2386 emerginC body fi rming serum                      lekkie serum antycellulitowe 480ml 225,00 276,75    n/d

scienti fi c organics blue poppy enzyme brightening - zabieg 
rozjaśniający z nasionami niebieskiego maku, papainą i lukrecją 
emerginC

Rozświetlająca siła enzymów! Delikatnie, lecz efektywnie złuszczający zabieg 
przeznaczony do skóry z hiperpigmentacją, starzejącej się, a nawet problematycznej. 
Wykorzystuje on subtelną siłę enzymatycznych i mechanicznych 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!

koszt zabiegu 

9-30
PLN



CENNIK PRODUKTY DETALICZNE emerginC scienti fi c organics 

Kod Nazwa artykułu Pojem-
ność 

Cena 
nett o 
PLN

 Cena 
brutt o 

PLN 

Rekomen-
dowana 

cena deta-
liczna 

Twarz 

1301 emerginC facial cleansing wipes                     płatki oczyszczające, antybakteryjne 30szt 40,00 49,20    77

1300 emerginC kombucha cleanser – łagodna emulsja myjąca z kombuchą 120ml 73,00 89,79    137

1310 emerginC spirulina toner – delikatny, odżywczy tonik spirulinowy 120ml 63,00 77,49    117

1320 emerginC phytocell serum – regenerujące, przeciwstarzeniowe serum z komórkami macierzystymi z wino-
gron 30ml 152,00 186,96    293

1321 emerginC pepti de booster serum – rozjaśniające, przeciwstarzeniowe serum peptydowe 30ml 173,00 212,79    332

1330 emerginC phytocell detox mask – oczyszczająca maska na bazie francuskiej zielonej glinki 50ml 104,00 127,92    195

1340 emerginC phytocell cream – odżywczo-przeciwstarzeniowy krem z komórkami macierzystymi z winogron 50ml 162,00 199,26    299

1360 emerginC eyelight serum – rozjaśniająco-przeciwzmarszczkowe serum pod oczy z astaksantyną i komórka-
mi macierzystymi z winogron 10ml 115,00 141,45    215

1370 emerginC eyelight cream – rozjaśniająco-przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z krzemionką bambusową
i komórkami macierzystymi z winogron 15ml 125,00 153,75    233

1375 emerginC in lips we trust super anti oxidant lip balm – antyoksydacyjny balsam do ust 15ml 49,00 60,27    94

1386 emerginC trial/travel kit 6 items – podręczny zestaw podróżny z wybranymi produktami 6szt 186,00 228,78    347

1379 emerginC blue poppy enzyme brightening polish – rozjaśniający peeling mechaniczny i enzymatyczny 60ml 92,00 113,16    176

1380 emerginC at-home facial peel + clarifying kit – złuszczające i oczyszczające płatki do twarzy 60szt + 
60szt 189,00 232,47    351

Ciało

1381 emerginC grape stem cell, white tea + seaweed body butt er - nawilżające masło do ciała z algami i komór-
kami macierzystymi z winogron 200ml 95,00 116,85    176

1382 emerginC ginger-lime sugar scrub – cukrowy scrub do ciała z imbirem i olejami roślinnymi 8 oz
(ok. 230g) 95,00 116,85    176

1383 emeringC citrus-kombucha body wash – myjący żel do ciała z kombuchą 200ml 93,00 114,39    172

1385 emerginC coconut-argan body oil – kokosowo-arganowy olej do ciała 180ml 113,00 138,99    211

1384 emerginC body fi mring serum z masażerem 125ml 129,00 158,67    229

Moim pierwszym wyborem była baza pod makijaż emerginC red carpet primer - stosuje ją każdego dnia, 
nakładam na krem pod podkład. Mam już przetestowane, że wystarczy mała ilość by podkład się idealnie 
rozprowadził. Dzięki niej mój makijaż utrzymuje się do późnego popołudnia, pomimo intensywnego trybu 
życia (praca, treningi). Moja skóra jest świeża przez większość dnia.

Następnie sięgnęłam po emerginC vitamin C 20% serum i już po kilku aplikacjach zauważyłam pierwsze 
efekty -  skóra wyraźnie nawilżona, świetlista, napięta i zdecydowanie bardziej wyciszona.

Muszę przyznać, że wybierałam ten produkt z pewną dozą niepewności, gdyż wcześniej moja skóra 
reagowała źle na witaminę C. Zaryzykowałam bo wyczytałam, że serum emerginC nie zawiera czystego 
kwasu askorbinowego ale jego pochodną formę, która nie powoduje uczuleń i wnika do głębszych warstw 
skóry. Jestem zachwycona efektami! 

Z kolei z linii organicznej emerginC scienti fi c organics zdecydowanie polecam maskę phytocell detox mask. 
Jest idealna dla mojej zaczerwienionej, podrażnionej cery. Po zastosowaniu moja skóra jest ukojona, 
wyraźnie wyciszona, rozjaśniona i nawilżona. Również jak w przypadku serum z vitaminą C efekty można 
było zauważyć już po pierwszych użęciach.

Magdalena Marcinek makijażystka

Moja przygoda z emerginC rozpoczęła się kilka lat temu od zakupu aromatycznego cleansera na bazie herbaty
i lawendowego toniku. Preparaty zachwycają od pierwszego użycia, koją wrażliwą i skłonną do alergii skórę, nie 
powodując odczynów zapalnych, a wraz ze stosowaniem witaminowego serum i kremu hyper-vitalizer, na twarzy 
potrafi ą zdziałać cuda. Znakomitym uzupełnieniem  organicznej pielęgnacji w domu będą zabiegi profesjonalne, 
dlatego wprowadziłam je do swojego gabinetu. Moim ulubionym jest rozświetlająco- napinający zabieg signatu-
re-radiance. Nie potrzebuję już eksperymentować z innymi markami. Jeżeli jesteś wymagająca, a efektów oczeku-
jesz po jednym zabiegu, postaw na emerginC.

Polecam 
Justyna Kniecicka

właścicielka Looksus Akademia Piękna, szkoleniowiec kosmetyczny



Akcesoria

Kod Nazwa artykułu Pojemność Cena nett o 
PLN

Cena brutt o 
PLN

3000 Próbka signature multi  - fruit cleanser 3ml 2,85 3,51

3001 Próbka signature aromati c - cream tea cleanser 3ml 2,85 3,51

3002 Próbka signature vitality mask 3ml 2,85 3,51

3003 Próbka signature vitamin C + reti nol mask  3ml 2,85 3,51

3004 Próbka signature hyper - vitalizer cream 3ml 2,85 3,51

3005 Próbka signature earth - cream 3ml 2,85 3,51

3006 Próbka signature protocell cream 3ml 2,85 3,51

3007 Próbka signature complexion control cream 3ml 2,85 3,51

3008 Próbka signature hydra - repair capsules 2szt 3,25 4,00

3009 Próbka scienti fi c organics kombucha cleanser 3ml 2,85 3,51

3010 Próbka scienti fi c organics phytocell cream 3ml 2,85 3,51

3011 Próbka scienti fi c organics phytocell detox mask 3ml 2,85 3,51

3012 Próbka scienti fi c organics peel pad 3ml 3,25 4,00

3013 Próbka scienti fi c organics blue - poppy peeling 3ml 3,25 4,00

3014 Plakat emerginC duży 1szt 25,00 30,75

3015 Palkat emerginC mały 1szt 3,00 3,69

3016 Butelka szklana z logo emerginC 1szt 33,00 40,59

3017 Stojak drewniany 1szt 2,00 2,46

3018 Torebka papierowa emerginC 1szt 3,60 4,43

3019 Opaska z logo emerginC 1szt 14,00 17,22

3020 Fartuszek z logo emerginC 1szt 90,00 110,70

3021 Katalog detaliczny 1szt 4,00 4,92

3022 Ziarenka emerginCeeds 1szt 2,50 3,08

3023 Roll up 85cm x 200cm 1szt 200,00 246,00

3024 Kartonik mały 110/75/25 1szt 3,50 4,31

3025 Kartonik do pakowania duży 245/245/145(h)1szt 1szt 9,00 11,07

3026 Kartonik do pakowania z kołkiem 1szt 5,00 6,15

3027 Koperta eco 1szt 2,50 3,08

3028 Herbata z kombuchą 1szt 10,00 12,30

3029 BIO spirulina w proszku 100g 10,00 12,30



Praca kosmetyczki wymaga odpowiedzialności i skupienia. Dlatego tak ważne jest słuchanie potrzeb 
klienta i każda chwila z nim spędzona. Praca z kosmetykami z serii emerginC scienti fi c organics 
spełnia moje i moich klientów najśmielsze oczekiwania. Zachwycenie klientów i efekty po zabiegach 
potwierdzają presti ż oraz skalę osiągnięć kosmetyków scienti fi c organics. Do wyboru tych kosmetyków 
skłonił m.in. fakt, że są w 100% naturalne, a w przynajmniej 70 % organiczne. Nie mniej istotnym 
czynnikiem decydującym było to, że fi rma stale poszukuje najnowszych rozwiązań w dziedzinie dbałości 
o skórę. Tak bezpieczne kosmetyki gwarantują spektakularny efekt oraz zadowolenie klientów a to jest 
najważniejsze. Kinga Semmerling – kosmetyczka

Bardzo przyjemnie pracuje się na kosmetykach emerginC. Delikatnie i subtelnie pachną, są natu-
ralne, nie uczulają. Dużą zaletą jest ich kompatybilność. Są wydajne w zużyciu. Odkąd zaczęliśmy 
pracować na kosmetykach fi rmy emerginC zwiększyła się ilość sprzedawanych zabiegów na ciało
i twarz.

Marka emerginC urzekła nas bogactwem składników aktywnych, zapachem oraz estetyką. Zakocha-
liśmy się w linii scienti fi c organics – 100% naturalna. Zapachy jakie towarzyszą podczas aplikacji pro-
duktów na skórze klientki dają niesamowity relaks. Widząc efekty oraz zadowolenie naszych gości, 
postanowiliśmy poszerzyć ofertę o linię signature, która bazuje na składnikach aktywnych takich jak: 
witamina C, reti nol, kwas alfa-liponowy oraz kolagen roślinny. Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć 
przygodę z marką emerginC, ponieważ nic nie liczy się bardziej niż uśmiech oraz zadowolenie gości po 
zabiegach marki emerginC. 

Manager strefy SPA&Wellness
Hotel Diva SPA**** w Kołobrzegu

Zabiegi z serii emerginC scienti fi c organics to najczęściej wybierane pozycje spośród rytuałów pielęgnują-
cych twarz w bogatym Menu Almond Spa. Ze względu na organiczne pochodzenie składników to idealne 
rozwiązanie dla osób wybierających naturalną pielęgnację, bez szkodliwej chemii. Zabiegi przynoszą na-
tychmiastowe efekty w postaci nawilżenia, rozświetlania i uzyskania efektu wypoczętej skóry. emerginC 
to najlepsza opcja dla świadomego klienta, szukającego najwyższej jakości, dbającego o własne zdrowie 
oraz ekologię. Zdecydowanie polecam.

Bogna Wachowska
manager Almond Spa w Hotelu Almond Business&Spa w Gdańsku

Nasze SPA, to miejsce pełne komfortu i relaksu, gdzie panuje błoga cisza, a czas płynie wolniej… Pobudza-
my zmysły, relaksujemy ciało i umysł, przenosimy w stan ciszy i odprężenia.

Wybierajac marke emerginC, której fi lozofi a idealnie łączy sie z naszą, sugerowałam się przede wszyst-
kim widocznymi efektami, bardzo wysoką jakością, nie wspominając o zniewalających zapachach linii 
organicznej.

W tym przekonaniu, utwierdzają nas rownież nasi zadowoleni klienci.
Wyjatkowo polecam,

Aneta Mikolajczyk
Menadzer Hotelu & SPA Sommer Residence




