


emerginC to marka, która swoją działalność rozpoczęła w 1997 roku. Pierwszym, znako-
mitym produktem stało się serum z witaminą C.  Dziś marka dysponuje znacznie szerszą gamą 
różnorodnych, w 100% naturalnych i przynajmniej w 70% organicznych preparatów do pielę-
gnacji skóry, które obecne są w 15 krajach. Składniki  naszych kosmeceutyków są starannie 
selekcjonowane i dobrane tak, by każdy produkt działał skutecznie i zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem. Wyjątkowo istotną kwestią podczas procesu produkcji jest maksymalne zaanga-
żowanie w utrzymanie równowagi ekologicznej. Około 80% preparatów wytwarzanych jest przy 
użyciu energii wiatrowej, a wszystkie opakowania wykonane są z certyfikowanego przez Forest 
Stewardship Council kartonu. Ponadto emerginC angażuje się w działalność środowiskową po-
przez akcję „buy one, plant one”. Dzięki niej, za każdy zakupiony produkt detaliczny posadzone 
zostaje drzewo charakterystyczne dla regionu, co pozwala nam odwdzięczyć się naturze za 
to, iż możemy czerpać z jej zasobów, by za pomocą bezpiecznych i nowoczesnych techno-
logii łączenia składników, stworzyć najbardziej efektywne kosmeceutyki. Produkty emerginC 
nie zawierają parabenów, syntetycznych barwników i aromatów, czy składników pochodzenia 
zwierzęcego. Nie prowadzimy również testów na zwierzętach, a każdy komponent to gwaran-
cja najwyższej jakości i maksymalnej skuteczności.

Markę emerginC tworzą dwie linie – emerginC signature oraz emerginC scientific organics. 
Każda z nich składa się z produktów wyspecjalizowanych do walki z określonymi problemami 
skórnymi. 

POMÓŻ SWOJEJ SKÓRZE.
OCAL NASZĄ PLANETĘ.



Składniki biologicznie czynne kosmetyków, jak również same kosmetyki, powinny w znacznym stopniu poprawiać wygląd skóry. Dlatego też, emerginC signature 
to linia, której działanie składników jest ukierunkowane na poszczególne defekty i deficyty skóry, takie jak: odwodnienie, suchość, przebarwienia, oznaki starzenia, brak 
elastyczności, łojotok, zmiany trądzikowe, naczynka czy reakcje nadwrażliwości. Ostateczny efekt działania kosmeceutyków warunkowany jest aktywnością związku 
czynnego w odniesieniu do receptorów, jednak w głównej mierze kinetyką wnikania i dystrybucji w skórze, która determinuje uzyskanie określonego stężenia składnika, 
wywierającego oczekiwany efekt w obszarze docelowym. Receptury emerginC signature są zatem oparte o liczne składniki czynne, jednakże najistotniejsze z nich to 
np. alfahydroksykwasy (AHA), retinol, witamina D3, witamina E, kwas alfa-liponowy, ceramidy, oleje roślinne, ale przede wszystkim witamina C oraz najnowocześniejsze 
technologie peptydów. 

Zewnątrzpochodne starzenie się skóry jest spowodowane głównie przez wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu i azotu. Wywołują one zmiany zarówno w naskórku, 
jak i skórze właściwej. Najbardziej niekorzystnym efektem ich działania są zmiany w lipidach cementu międzykomórkowego oraz błon komórkowych, co w konsekwencji 
może doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania bariery naskórkowej, a przez to do wzrostu transepidermalnej utraty wody (TEWL). Takie odwodnienie znacznie osłabia 
skórę i dodatkowo wpływa na proces starzenia. Dlatego też, linia emerginC signature w swych preparatach zawiera substancje przeciwdziałające tym procesom. Są to 
nie tylko substancje antyoksydacyjne, takie jak witamina E, kwas alfa-liponowy, koenzym Q10 czy liczne przeciwutleniające ekstrakty roślinne, ale też substancje uzupeł-
niające, np. ceramidy, składniki naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), oleje roślinne, kwas hialuronowy zamknięty w liposomach czy roślinny kolagen. 

We współczesnej kosmetologii w celach przeciwstarzeniowych wykorzystuje się m.in. dobrze znaną witaminę C. Poza tym, iż odgrywa ona rolę we właściwym funkcjo-
nowaniu całego organizmu, a zwłaszcza układu odpornościowego, znacząco przyczynia się także do zachowania zdrowej i jędrnej skóry. Aby witamina C mogła wyka-
zać swoje właściwości, należy wprowadzić ją w głąb skóry. Niestety, w swej czystej postaci hydrofilowego kwasu askorbinowego zatrzymuje się ona na poziomie naskórka. 
Stąd też, w innowacyjnych formułach wykorzystuje się jej pochodne. emerginC signature zawiera magnezowy i sodowy fosforan askorbylu, czyli witaminę C rozpuszczalną 
zarówno w wodzie, jak i tłuszczach, wyjątkowo stabilną, trwałą i doskonale penetrującą naskórek (STAY-C® 50). 

Witamina C to składnik o wielokierunkowym działaniu. Przede wszystkim działa przeciwstarzeniowo, ponieważ jest niezbędnym kofaktorem w produkcji kolagenu i ela-
styny, gdyż bierze udział w reakcjach hydroksylacji aminokwasów budujących łańcuchy polipeptydowe, składające się na włókna kolagenowe. Zatrzymuje również ak-
tywność metaloproteinaz, czyli enzymów prowadzących do degradacji włókien kolagenowych. Ponadto, hamuje proces melanogenezy, tak więc wykazuje właściwości 
rozjaśniające i rozświetlające skórę. Witamina C jest znakomitym antyoksydantem, który dodatkowo ma działanie przeciwzapalne, co korzystnie wpływa na regenerację 
skóry, np. po zabiegach kosmetycznych, czy ekspozycji na promieniowanie UV. Oprócz tego, iż sama wykazuje właściwości antyoksydacyjne, wzmaga działanie innego 
przeciwutleniacza – witaminy E. Zalecana jest również w przypadku cery naczyniowej, gdyż uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, ale także doskonale wpływa na 
cerę trądzikową ze względu na zdolność do eliminowania bakterii Propionibacterium acnes. Pochodne witaminy C zawarte w produktach emerginC signature są najbar-
dziej pożądaną i najskuteczniejszą formą tej witaminy. Regularne stosowanie produktów je zawierających pomoże zwalczyć oznaki starzenia się skóry, jak również wpłynie 
na poprawę jej kondycji i regenerację naskórka.

STAY-C® 50 nie tylko redukuje szkodliwe wolne rod-
niki, ale także wzmacnia strukturę skóry. U ochotni-
ków, którzy stosowali STAY-C® 50, zaobserwowano 
syntezę kolagenu I i III w fibroblastach.

Powyższe dane ilustrują badanie wpływu 5% Stay-
-C 50 i 5% nadtlenku benzoilu na wykwity i wypry-
ski. Dwie 30-osobowe grupy ochotników stosowały 
dwa razy dziennie przez 12 tygodni Stay-C 50 lub 5% 
nadtlenek benzoilu na skórę twarzy.

Trzymiesięczne badania kliniczne na azjatyckiej skó-
rze wykazały redukcję wydzielania melaniny o 25 % 
przy regularnym stosowaniu kremu zawierającego 
Stay-C 50.

składniki aktyw
ne
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multi - fruit cleanser
Delikatna emulsja wieloowocowa bez dodatku mydła po-
maga dokładnie zmyć makijaż, brud i martwy naskórek, nie 
wysuszając skóry, dając efekt ożywionej cery. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra z przebarwieniami, wy-
pryskami, zniszczona słońcem.

sposób użycia: Rano i na noc, nakładaj niewielką ilość emul-
sji emerginC i rozprowadź równomiernie na suchej skórze. 
Spień i zmyj lub zetrzyj. 

rezultaty: Usuwa makijaż, zanieczyszczenia i martwy naskó-
rek, nie wysuszając skóry. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml 

substancje aktywne: Witamina C, naturalne kwasy owoco-
we, wyciąg z kory sosny morskiej.

deglazing cleanser 
Wydajna emulsja matująca bez dodatku mydła, antybak-
teryjna. Pomaga usunąć nadmiar tłuszczu i poprawić cerę, 
niweluje wypryski na tłustej skórze, nie powoduje nadmierne-
go złuszczania naskórka, ani przesuszenia. 

typy skóry: Tłusta, problemowa, z problemami dojrzałej cery. 

sposób użycia: Rano i na noc. Nakładaj na mokrą skórę, roz-
prowadź i zmyj. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. 
Następnie użyj deglazing toner.

rezultaty: W krótkim czasie poprawia cerę. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Balsam peruwiański, kwas usniowy. 

pomegranate cleanser 
Skuteczny żel oczyszczający z owocem granatu, dodatkiem 
szerokiej gamy ekstraktów roślinnych i ziołowych, stworzony, 
by gruntownie oczyszczać i usuwać makijaż, nie wysuszając 
skóry. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra z przebarwieniami, skó-
ra mieszana, zniszczona słońcem.

sposób użycia: Nakładaj na mokrą lub suchą skórę, delikat-
nie wmasuj, dodaj niewielką ilość wody, by zwiększyć efekt 
spienienia. Obficie spłucz lub usuń zwilżonym ciepłą wodą 
płatkiem bawełnianym lub ręczniczkiem. 

rezultaty: Gruntownie oczyszcza i usuwa nadmiar tłuszczu, 
nie wysuszając skóry. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Owoc granatu, rumianek, cytryna, jeży-
na, zielona herbata, lukrecja, arnika, jeżówka.

aromatic cream tea cleanser 
Delikatny, kremowy preparat oczyszczający z dodatkiem 
zielonej i białej herbaty. Pomaga usuwać brud, makijaż 
i nadmiar tłuszczu. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra wrażliwa, skóra po-
drażniona, zaczerwieniona, sucha.

sposób użycia: Rano i na noc, stosuj na mokrą lub suchą 
skórę. Spłucz lub ostrożnie usuń zwilżonym ciepłą wodą płat-
kiem bawełnianym. Stosuj w połączeniu z tonikiem. 

rezultaty: Delikatnie oczyszcza skórę. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Biała herbata, zielona herbata, czer-
wona herbata, rumianek, hibiskus, róża. 

oczyszczanie
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tonizacja

5

peach toner 
Tonik brzoskwiniowy o lekkiej, świeżej formule znakomicie to-
nizuje i delikatnie odświeża skórę. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra odwodniona, sucha, 
z przebarwieniami.

sposób użycia: Nakładaj płatkiem bawełnianym po oczysz-
czeniu skóry, delikatnie wcierając. 

rezultaty: Tonizuje, koi, odświeża. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Witamina C, oczar, ekstrakt z brzoskwi-
ni, ekstrakt z mimozy, rumianek. 

pomegranate toner 
Aktywny tonik z owocem granatu i naturalnymi kwasami 
owocowymi. Skomponowany, by usuwać martwy naskórek, 
tonizować i rozjaśniać cerę. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra z przebarwieniami, wy-
pryskami, zniszczona słońcem.

sposób użycia: Delikatnie nakładać płatkiem bawełnia-
nym na oczyszczoną skórę. W przypadku przesuszonej skóry 
zmniejszyć intensywność stosowania. 

rezultaty: Usuwa martwy naskórek. Tonizuje i rozjaśnia cerę. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Owoc granatu, zielona herbata, mie-
szanka naturalnych kwasów owocowych, retinol.

lavender toner 
Delikatnie kojący tonik lawendowy z dodatkiem szerokiej 
gamy ekstraktów roślinnych o działaniu uspokajającym. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, skóra wrażliwa, skóra po-
drażniona, zaczerwieniona.

sposób użycia: Po oczyszczeniu delikatnie nałóż płatkiem 
bawełnianym. 

rezultaty: Tonizuje, nadaje skórze właściwe pH, uspokaja, koi. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Oczar, chaber bławatek, rumianek, 
melisa lekarska, lawenda, zielona herbata, magnolia, nagie-
tek, azulen.

deglazing toner 
Aktywny, kojący tonik antybakteryjny. 

typy skóry: Tłusta, problemowa, z problemami dojrzałej cery 
i wypryskami.

sposób użycia: Rano i na noc. Używaj po zastosowaniu 
emulsji matującej. Delikatnie wetrzyj płatkiem bawełnianym 
w skórę twarzy. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. 

rezultaty: W krótkim czasie poprawia wygląd skóry. 

produkt profesjonalny: 480ml 

dostępny również produkt detaliczny: 240ml

substancje aktywne: Kamfora, eukaliptus, kwas cytrynowy, 
goździki, mięta lekarska. 
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micro - scrub 
Delikatny mikro - scrub z kojącymi ekstraktami roślinnymi. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry z wyjątkiem zastrzeżonych 
przez lekarza.

sposób użycia: 1-3 razy w tygodniu. Nakładaj na mokrą skó-
rę, delikatnie wmasowuj przez dwie minuty, następnie do-
kładnie usuń.

rezultaty: Delikatnie, ale skutecznie usuwa martwy i zrogowa-
ciały naskórek, pomagając przywrócić jędrną i pełną życia 
cerę. 

produkt profesjonalny: 250ml 

dostępny również produkt detaliczny: 125ml

substancje aktywne: Łupina orzecha włoskiego, słodkie mi-
gdały, ziarna owsa, sproszkowane pestki moreli, olej z pestek 
moreli, olejek pomarańczowy, olej jojoba, olej z nasion sło-
necznika, liście mącznicy, rozmaryn, pantenol, witamina E, 
ogórek, kora wierzbowa. 

triple threat peel extra strength 
Intensywny, aktywny peeling z alfa i beta hydroksykwasami, 
pomagający szybko regenerować skórę. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z wyjątkiem zastrzeżonych 
przez lekarza, bardzo wrażliwej i alergicznej.

sposób użycia: Cienką warstwę nałóż na skórę bawełnia-
nym płatkiem lub szczoteczką do twarzy. Pozostaw na 2 - 3 
minuty, jeśli możesz stopniowo zwiększaj do 7 minut. Spłucz 
zimną wodą.

rezultaty: Błyskawicznie usuwa martwy naskórek, odnawia 
cerę, poprawia napięcie. 

produkt profesjonalny: 125ml / 31,25% (pH3.2) 

substancje aktywne: Kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas 
cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas salicylowy, 
zielona herbata, witamina C, retinol, ekstrakt z fig, ekstrakt 
z kory sosny. 

triple threat peel professional 
strength 
Intensywny, aktywny peeling z alfa i beta hydroksykwasami, 
pomagający szybko regenerować skórę. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry z wyjątkiem zastrzeżonych 
przez lekarza, bardzo wrażliwej i alergicznej.

sposób użycia: Cienką warstwę nałóż na skórę bawełnia-
nym płatkiem lub szczoteczką do twarzy. Pozostaw na 2 - 3 
minuty, jeśli możesz stopniowo zwiększaj do 7 minut. Spłucz 
zimną wodą.

rezultaty: Błyskawicznie usuwa martwy naskórek, regeneruje 
cerę, poprawia napięcie i strukturę. 

produkt profesjonalny: 125ml / 18,2% (pH 3.5) 

substancje aktywne: Kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas 
cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas salicylowy, 
zielona herbata, witamina C, retinol, ekstrakt z fig, ekstrakt 
z kory sosny.

fruitality peel 
Specjalna mieszanka alfa i beta hydroksykwasów doskonale 
złuszcza, rozjaśnia, a nawet poprawia kolor skóry. Nieco ła-
godniejszy niż triple threat peel. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z wyjątkiem zastrzeżonych 
przez lekarza, bardzo wrażliwej.

sposób użycia: Cienką warstwę nałóż na skórę bawełnia-
nym płatkiem lub szczoteczką do twarzy. Pozostaw na 2 - 3 
minuty, jeśli możesz stopniowo zwiększaj do 7 minut. Spłucz 
zimną wodą.

rezultaty: Doskonale złuszcza skórę, wyraźnie poprawia ko-
loryt. 

produkt profesjonalny: 125ml / 10,4% (pH4.2) 

substancje aktywne: Papaina, kwas mlekowy, kwas glikolo-
wy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas salicylowy, zielona 
herbata, witamina C (kwas askorbinowy). 

złuszczanie
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fast extract step 1 
rezultaty: Pomaga rozpuścić sebum i ułatwia ekstrakcję. 

sposób użycia: Aplikuj 20 – 30 kropli na skórę i delikatnie roz-
masuj przez 1- 2 minut. Następnie nałóż fast extract step 2.

produkt profesjonalny: 125ml 

substancje aktywne: Rumianek, arnika.

fast extract step 2 
rezultaty: Uspokaja, łagodzi i rozpulchnia naskórek. 

sposób użycia: Nałóż warstwę podobną do maski i przykryj 
ciepłym, wilgotnym kompresem lub trzymaj bezpośrednio 
nad parą przez 5-7 minut.

produkt profesjonalny: 120ml 

substancje aktywne: Aloes, chaber, rumianek, olejek jaśmi-
nowy, ekstrakt z kory sosny. 

ekstrakcja/oczyszczanie m
anualne

Aloes zwyczajny - “roślina pierwszej pomocy”; łagodzi po-
drażnienia, leczy, uzupełnia wodę w naskórku, zmiękcza 
i pobudza wzrost komórek naskórka.

Ekstrakt z kory sosny morskiej - pycnogenol, ma właściwości 
antyoksydacyjne, hamuje aktywność enzymów proteolitycz-
nych (elastazy i kolagenazy), działa przeciwzapalnie, prze-
ciwwysiękowo, uszczelnia naczynia. 
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hyper - vitalizer mask 
Intensywnie działająca maseczka z koenzymem Q10, luteiną 
i witaminami A, E, H. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, odwodniona. 

sposób użycia: Nałóż i pozostaw na skórze przez 10 – 15 mi-
nut lub wmasuj w skórę.

rezultaty: Łagodzi, uspokaja, nawilża, odżywia i zmniejsza za-
czerwienienia. Doskonała po opalaniu. 

produkt profesjonalny: 240ml 

substancje aktywne: Koenzym Q10, luteina, witamina E i H 
(biotyna), masło shea, gliceryna, witamina A (palmitynian 
retinylu).

Kwas alfa -liponowy  - antyoksydant, chroni skórę, 100 razy sil-
niejszy niż witamina C, regeneruje inne antyoksydanty, prze-
dłużając ich funkcjonowanie (np. ubichinonu); cera dojrza-
ła, problematyczna.

earth ultra - hydrating phytelene 
mask 
Intensywnie działająca maseczka z botanicznym komplek-
sem minerałów. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, matowa, osłabiona.

sposób użycia: Pozostaw na twarzy 10 – 20 minut. Może być 
stosowana wraz z complexion perfection podczas masażu 
zamiast hyper-vitalizer mask. Można użyć po vit C+ retinol 
mask.

rezultaty: Poprawia nawilżenie, odżywia oraz poprawia od-
cień i strukturę skóry. 

produkt profesjonalny: 240ml 

substancje aktywne: Botaniczny kompleks minerałów, ru-
mianek, skrzyp, rozmaryn, chmiel, miedź, żelazo, mangan, 
magnez, aminokwasy, ceramidy, oliwa z oliwek, witamina 
E i F, palmitynian retinylu, olej z nasion ogórecznika, masło 
shea, olej z kiełków pszenicy. 

glow force mask 
Maska ujędrniająca z kwasem alfa - liponowym, która po-
prawia nawilżenie, odżywienie, odcień i strukturę skóry. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z przebarwieniami, starzeją-
ca się, porowata.

sposób użycia: Stosuj zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w opisie zabiegu. Nakładaj i pozostaw na 10 – 20 minut, po-
tem usuń.

rezultaty: Poprawia nawilżenie, odżywienie, odcień i struktu-
rę skóry. 

produkt profesjonalny: 240ml 

substancje aktywne: Kwas alfa - liponowy, olej z kiełków 
pszenicy, ester fosforowy kwasu askorbinowego, palmitynian 
retinylu, octan tokoferolu (witamina E), ogórek, gingko bilo-
ba, gliceryna, kwas linolowy (witamina F).

OH

O
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Retinol(witamina A) - warunkuje prawidłowy wzrost i różnico-
wanie się komórek, pobudza produkcję kolagenu i elastyny, 
najmniej drażniący wśród wszystkich preparatów witaminy 
A; fotostarzenie, zmiany pigmentacyjne, zmiany związane 
z wiekiem.

azulene blue soothing mask 
Uspokajająca, kojąca maska z wybranych ekstraktów roślin-
nych. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, doskonała dla skóry suchej 
i wrażliwej, z zaczerwienieniami.

sposób użycia: Nałóż i pozostaw na 10 – 15 minut, później 
dokładnie usuń.

rezultaty: Zmniejsza zaczerwienienia, koi, nawilża i odżywia 
skórę. 

produkt profesjonalny: 240ml 

substancje aktywne: Olej z orzechów kukui, olej z orzechów 
makadamia, zielona herbata, nagietek lekarski, azulen. 

vitamin C + retinol mask 
Intensywnie działająca maseczka, zapewniająca zauważal-
ne efekty już po jednorazowym zastosowaniu. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z przebarwieniami, zniszczo-
na słońcem, starzejąca się, z wypryskami, porowata.

sposób użycia: 1-2 razy w tygodniu. Nałóż cienką warstwę 
i pozostaw na skórze przez 10-15 minut. Następnie zastosuj: 
earth lub hyper- vitalizer cream, multi-vitamin serum, lub ac-
tive hydrating complex.

rezultaty: Wyraźnie pobudza skórę, usuwa martwy naskórek, 
pomaga wyrównać napięcie skóry, rozjaśnia cerę. 

produkt profesjonalny: 250ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml

substancje aktywne: Witamina C, sok z cytryny, zielona her-
bata, retinol.

deglazing mask 
Terapeutyczna maseczka matująca do twarzy na bazie glin-
ki, pomaga szybko uporać się z problemami skóry, wypry-
skami itp. 

typy skóry: Tłusta, problemowa, z wypryskami. 

sposób użycia: 1-3 razy w tygodniu. Pozostaw na skórze przez 
10-15 minut, następnie dokładnie spłucz. Nałóż complexion 
control.

rezultaty: Szybko poprawia napięcie skóry tłustej i proble-
mowej, usuwa martwy naskórek, wchłania nadmiar sebum, 
zmniejsza zaczerwienienie. 

produkt profesjonalny: 240ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml

substancje aktywne: Glinka bentonitowa, tlenek cynku, siar-
ka koloidalna, alantoina, rumianek, wyciąg z kory sosny mor-
skiej. 
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complexion perfection 
Serum zapewniające natychmiastową regenerację skóry, 
bogate w kwas alfa - liponowy, retinol i ekstrakt z rokitnika 
syberyjskiego. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, pomaga zniwelować za-
czerwieniania po ekstrakcji.

sposób użycia: Delikatnie wyciśnij 6 – 8 kropli na twarz oraz 
w miejsce zaczerwienionej skóry po zabiegu ekstrakcji.

rezultaty: Natychmiast wygładza i ujędrnia skórę, nadaje 
jedwabisty, promienny wygląd, zwalcza wolne rodniki. 

produkt profesjonalny: 30ml 

substancje aktywne: Ekstrakt z rokitnika zwyczajnego, kwas 
alfa - liponowy, retinol, zielona herbata, witamina E, olej 
z kiełków pszenicy, azulen. 

earth hydrating phytelene 
cream 
Nawilżający, odżywczy krem z przebadanymi klinicznie mine-
rałami roślinnymi, przeciwutleniaczami i witaminami. Zapro-
jektowany, by aktywnie zwalczać zmarszczki. Zawiera także 
Chronocyclin®, który pomaga optymalizować biotransfor-
mację witaminy D. 

typy skóry: Skóra normalna, sucha i mieszana.

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Nakładaj na czystą skórę 
lub na multi – vitamin + retinol serum.

rezultaty: Remineralizuje, potwierdzony kofaktor w produkcji 
kolagenu i elastyny, niweluje zmarszczki, nawilża, poprawia 
napięcie i strukturę skóry. 

produkt profesjonalny: 250ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml

substancje aktywne: Chronocyclin®, zielona herbata, oliwa 
z oliwek, witamina A, witamina E, witamina D3, olej z nasion 
ogórecznika, skrzyp, chmiel, cytryna, rozmaryn.  

hyper - vitalizer face cream 
Intensywnie odżywczy i nawilżający krem łączy w sobie wy-
jątkowo skuteczne superprzeciwutleniacze: kwas alfa-lipo-
nowy, koenzym Q10 i luteinę. Kwas alfa -liponowy jest nie-
zbędnym lipidem i rozpuszczalnym w wodzie źródłem energii 
komórkowej. Przyczynia się do odbudowy zużytych zapasów 
witamin C i E, koenzymu Q10. Koenzym Q10 jest silnym prze-
ciwutleniaczem i służy jako źródło energii komórkowej. Lute-
ina jest wydajnym przeciwutleniaczem roślinnym, zapewnia 
także ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowa-
nia UVB. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, odwodniona, wrażliwa, znisz-
czona słońcem.

sposób użycia: Nakładaj na twarz i szyję, bezpośrednio lub 
na serum emerginC. 

rezultaty: Likwiduje szkody wywołane działaniem wolnych 
rodników, przeciwutleniacz, źródło energii dla komórek, 
działa uspokajająco, nawilża, poprawia napięcie i strukturę 
skóry. 

produkt profesjonalny:  250ml

dostępny również produkt detaliczny: 50ml

substancje aktywne: Kwas alfa - liponowy, koenzym Q10, lu-
teina, liposomy, kwas hialuronowy, masło shea, olej z nasion 
ogórecznika, witaminy H, C i E, olejek różany.

complexion control 
Lekki krem nawilżający, pomaga regulować wydzielanie se-
bum i redukuje wypryski na problemowej skórze. 

typy skóry: Cera tłusta, mieszana, trądzikowa. 

sposób użycia: Rano i/lub wieczorem, nakładaj na czysta 
skórę. Jeśli skóra potrzebuje dodatkowego nawilżenia, mo-
żesz używać zamiennie z innymi kremami emerginC.

rezultaty: Pomaga przywrócić równowagę w wydzielaniu se-
bum, poprawia strukturę skóry. 

produkt profesjonalny: 250ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml 

substancje aktywne: Ekstrakt z kory wierzbowej, kora wierzby 
alpejskiej. 

naw
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emerginC signature w swoich recepturach zawiera licz-
ne nowoczesne połączenia peptydów, takie jak: Matrixyl 
3000TM, Argireline®, Ameliox®, Myoxinol®, SynTC®. Peptydy 
są podstawowym składnikiem budulcowym organizmów ży-
wych i posiadają zdolność do penetrowania warstw naskór-
ka, dzięki swojej małej cząsteczce złożonej z łańcucha kilku- 
do kilkunastu aminokwasów. Peptydy stosowane w naszych 
preparatach to peptydy biomimetyczne, co oznacza, że ich 
odpowiednia sekwencja naśladuje mechanizm działania 
naturalnych peptydów występujących w skórze. W zależno-
ści od aktywności biologicznej, możemy wyróżnić: 

• peptydy sygnałowe, które stymulują fibroblasty do pro-
dukcji kolagenu i elastyny (np. Matrixyl 3000TM), 

• neuropeptydy, których mechanizm możemy porównać 
do działania toksyny botulinowej, gdyż osłabiają skurcz 
mięśni odpowiadających za zmarszczki mimiczne; 
zmniejszają ilość acetylocholiny w szczelinie synaptycz-
nej, obniżając tym samym przekaźnictwo nerwowo-
-mięśniowe (np. Argireline®), 

• peptydy transportujące substancje w głąb skóry; dołą-
czenie reszty kwasu tłuszczowego, zwiększa ich efektyw-
ność przenikania przez warstwę rogową naskórka. 

Peptydy stanowią więc bezpieczny, innowacyjny i niezwy-
kle aktywny składnik nowoczesnych kosmetyków o działaniu 
anti-aging.swift lift peptide firming serum 

Wzmacniające serum peptydowe – zaawansowane, syner-
gistyczne połączenie aktywnych oligopeptydów macierzy, 
opatentowanych tetrapeptydów, ujędrniajacych pepty-
dów z alg, kwasu hialuronowego i szerokiej gamy ekstraktów 
roślinnych. Zapewnia natychmiastowe, widoczne wzmoc-
nienie i nawilżenie, jednocześnie skumulowane działanie 
tych składników przyczynia się do niwelacji drobnych i głę-
bokich zmarszczek. 

typy skóry: Wszystkie. 

sposób użycia: Rano i/lub wieczorem, nakładaj na czy-
stą skórę. Następnie nałóż Twój ulubiony krem nawilżający 
emerginC. W zastosowaniu profesjonalnym nakładaj pod 
maseczkę, krem nawilżający lub stosuj w połączeniu z prą-
dami galwanicznymi lub mikroprądami. Przed zastosowa-
niem mikroprądów, na peptydowe serum pobudzające na-
łóż żel przewodzący.

rezultaty: Zauważalnie poprawia kondycję skóry, działa 
ujędrniająco i wzmacniająco. Niweluje drobne i głębokie 
zmarszczki, szkody wywołane działaniem promieni słonecz-
nych, przebarwienia, utratę elastyczności skóry, nierówne 
napięcie i strukturę skóry.

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 30ml 

substancje aktywne: SynTC®, Matrixyl 3000 TM, hialuronian 
sodu, Pepha® Tight, ekstrakt z kwiatu Lei, ekstrakt z lilii imbiro-
wej. 

hydra - repair intensive topical 
infusion capsules 
Intensywne, nawilżająco - regenerujące kapsułki do stoso-
wania miejscowo, z ekstraktem roślinnym i ceramidami. Re-
gulują skład lipidów i nawilżają skórę. 

typy skóry: Normalna lub sucha, skóra wymagająca rewita-
lizacji. 

sposób użycia: Odkręć i nałóż całą zawartość rano i wieczo-
rem. Nałóż bezpośrednio na skórę lub zmieszaj z Twoim ulu-
bionym kremem nawilżającym emerginC. Możesz stosować 
także na szyję i dekolt.

rezultaty: Błyskawicznie zwiększa zawartość lipidów w skórze, 
nawilżenie, poprawia napięcie i strukturę skóry. 

produkt profesjonalny: 70 kapsułek 

dostępny również produkt detaliczny: 40 kapsułek 

substancje aktywne: Oleje roślinne, ceramidy, olej z awoka-
do, witamina E i A. 

Matrixyl 3000™ - jest sprawdzonym fragmentem mikrokola-
genowym stworzonym by stymulować wytwarzanie nowych 
włókien kolagenowych (zapobiega efektowi obwisłej skó-
ry) i minimalizować drobne i głębokie zmarszczki. Matrixyl 
3000™ stymuluje kolagen-I, -IV, -VII, -XVII, co zostało dowie-
dzione klinicznie. 

naw
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vitamin C eye serum 
Lekkie serum pod oczy z witaminą C, stworzone, by niwelo-
wać kurze łapki wokół oczu. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z przebarwieniami, obrzęka-
mi, sucha. 

sposób użycia: 1-2 razy dziennie. Unikać bezpośredniego 
kontaktu z oczami. Po użyciu stosuj hyper- vitalizer eye cre-
am.

rezultaty: Zwalcza oznaki starzenia, niweluje kurze łapki, po-
maga zredukować opuchnięte powieki. 

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 15ml

substancje aktywne: Fosforan sodowy askorbylu (witamina 
C), oczar, ekstrakt z kory sosnowej, rumianek, ekstrakt z pe-
stek winogron, alantoina, kwas hialuronowy, ekstrakt malwo-
wy, witamina E, kwas mlekowy. 

hyper - vitalizer eye cream 
Wyjątkowo bogaty w składniki odżywcze krem pod oczy. Za-
wiera kwas alfa -liponowy, koenzym Q10, luteinę i ekstrakt 
z mydlnicy lekarskiej, który pomaga poprawić napięcie skóry 
i rozjaśnia obszar wokół oczu. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, odwodniona, z drob-
nymi zmarszczami.

sposób użycia: Rano i/lub wieczorem. Nakładaj bezpośred-
nio na skórę lub na emerginC vitamin C eye serum.

rezultaty: Superprzeciwutleniacz, zwalcza oznaki starzenia 
się skóry, doenergetyzowuje i wzmacnia komórki, nawilża, 
pomaga rozjaśnić obszar wokół oczu. 

produkt profesjonalny: 100ml 

dostępny również produkt detaliczny: 15ml

substancje aktywne: Kwas alfa -liponowy, koenzym Q10, lu-
teina, liposomy, olej z nasion ogórecznika, witaminy C, E i H, 
masło shea, ekstrakt z mydlnicy lekarskiej. 

revital-eyes 
Superkojąca maseczka pod oczy, zawierająca minerały 
i składniki o działaniu uspokajającym. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z obrzękami, przebarwienia-
mi, sucha.

sposób użycia: W miarę potrzeb. Przed użyciem można 
zmrozić. Nadmiar płynu możesz nałożyć jako kojącą, remi-
neralizującą maseczkę na twarz. Unikać bezpośredniego 
kontaktu z oczami.

rezultaty: Koi, uspokaja, redukuje opuchliznę, remineralizuje, 
rozjaśnia. 

produkt profesjonalny: 10x2 szt 

dostępny również produkt detaliczny: 5x2 szt

substancje aktywne: Gingko biloba, zielona herbata, lukre-
cja, minerały roślinne, ekstrakt z ogórka, rumianek, pantenol, 
bisabolol, arnika. 

oczy
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Kwas mlekowy - złuszcza skórę, usuwa przebarwienia, spłyca 
zmarszczki, likwiduje trądzik, dba o utrzymywanie naturalne-
go pH skóry; ma on działanie bakteriobójcze, a jego długo-
trwałe stosowanie może sprawić, że nasza cera znacznie 
lepiej będzie wchłaniała inne składniki kosmetyków. Kwas 
mlekowy jest wskazany do stosowania w przypadku niemal 
wszystkich typów cery.

triple threat peel professional
(profesjonalny produkt i detaliczny)
pH 3.5
Stężenie: 18.2%

Składnik Zawartość

Kwas askorbinowy 2.00%

Kwas cytrynowy 2.00%

Kwas glikolowy 4.00%

Kwas mlekowy 8.00%

Kwas jabłkowy 1.00%

Kwas winowy 1.00%

Kwas salicylowy 0.20%

frutality peel 
pH 4.2
Stężenie: (bez enzymów z papai): 10.4%
Enzym z papai: 2%

Składnik Zawartość

Kwas mlekowy 5.00%

Kwas glikolowy 2.00%

Kwas cytrynowy 1.00%

Kwas jabłkowy 0.50%

Kwas winowy 0.50%

Papaina 2.00%

Kwas askorbinowy (VitC) 1.00%

Kwas salicylowy 0.40%

triple threat peel extra 
pH 3.2
Stężenie: 31.25%

Składnik Zawartość

Kwas glikolowy 25.00%

Kwas mlekowy 1.00%

Kwas jabłkowy 1.00%

Kwas winowy 1.00%

Kwas salicylowy 0,25%

Kwas askorbinowy (VitC) 1.00%

Fosforan sodowy askorbylu 1.00%

Kwas cytrynowy 1.00%

stężenie kw
asów

13



emerginC signature mapa zabiegów na twarz
zabieg na 

twarz signature radiance purifying hydration  booster super-firming get the red out men’s facial

przeznaczenie rozjaśnienie cera tłusta/trądzikowa nawilżenie ujędrnienie/cera 
dojrzała cera nczyniowa/wrażliwa nawilżenie/uspo-

kojenie

opis

rozjaśnia skórę, poprawia 
koloryt  

i strukturę, odżywia, stymuluje 
obrót komórkowy, poprawia 

mikrokrążenie, pozostawia skórę 
promienną przez wiele dni

uspokaja, dezynfekuje, 
odtruwa, zwalcza problemy 

ze skórą i wypryski, 
pozostawia skórę gładką, 

czystą i pełną blasku

głęboko nawilża, tonizuje, 
ujędrnia, remineralizuje, 

odżywia, pozostawia 
skórę pełną blasku

wzmacnia, tonizuje, 
nawadnia, odżywia, 

daje skórze extra 
ujędrnienie

koi, łagodzi 
zaczerwienienia, odżywia, 

nawilża

nawilża, poprawia 
koloryt i strukturę, 
łagodzi, odżywia

składniki
przeciwutleniacze, kojące  

i nawilżające wyciągi roślinne, 
minerały, witaminy, naturalne 

kwasy owocowe

kojące i nawilżające 
wyciągi roślinne, naturalne 
kwasy owocowe, papaina

minerały roślinne, 
przeciwutleniacze, kojące  

i nawilżające wyciągi 
roślinne, minerały,  
naturalne kwasy 

owocowe, papaina

przeciwutleniacze, 
kojące i nawilżające 

wyciągi roślinne, 
minerały, witamina C

przeciwutleniacze, kojące  
i nawilżające wyciągi 

roślinne, minerały

przeciwutleniacze, 
kojące i nawilżające 

wyciągi roślinne, 
minerały, kwasy 

owocowe, papaina

oczyszczanie multi - fruit cleanser deglazing cleanser pomegranate cleanser multi - fruit cleanser aromatic cream tea 
cleanser

pomegranate 
cleanser

tonizacja peach deglazing lavender pomegranate lavender lavender

złuszczanie triple threat peel micro -scrub i/lub fruitality 
peel

micro -scrub i fruitality 
peel

triple threat peel pro 
strength lub triple 
threat peel extra

micro - scrub lub fruitality 
peel

micro - scrub 
i fruitality peel

ekstrakcja fast extract 1 & 2 fast extract 1 & 2 fast extract 1 & 2 fast extract 1 & 2 fast extract 1 & 2 fast extract 1 & 2

masaż complexion perfection, hyper 
-vitalizer mask

complexion perfection, 
hyper - vitalizer mask

complexion perfection, 
earth mask

complexion 
perfection, hyper - 
vitalizer mask, earth 

mask

complexion perfection, 
earth mask

complexion 
perfection, earth 

mask

maska vitamin C + retinol mask deglazing mask
hydra - repair capsule, 

hyper - vitalizer or azulene 
blue soothing mask

hydra -repair capsule, 
glow force mask 

azulene blue soothing 
mask

hyper-vitalizer mask 
lub azulene blue 
soothing mask

nawadnianie complexion perfection; earth 
lub hyper - vitalizer cream

complexion perfection, 
complexion control

complexion perfection; 
earth lub hyper -vitalizer 

cream

complexion 
perfection; earth lub 
hyper -vitalizer cream

complexion perfection; 
earth lub hyper - vitalizer 

cream
earth cream

ochrona sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+

m
apa zabiegów
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emerginC signature mapa zabiegów na twarz oraz wspomagających

zabieg swift lift peptide 
firming 

hialuronic acid i vit C 
anti - aging 

“the quickie” lunch time 
brightening treatment revital eye intensive hydrating 

hand treatment
intensive hydrating 

foot treatment

przeznaczenie ujędrnienie cera dojrzała rozjaśnienie/nawilżenie
odżywienie/

eliminacja obrzęku 
i zaczerwienienia

nawilżenie nawilżenie

opis

ujędrnia skórę i pomaga 
widocznie zmniejszyć 

zmarszczki, pozostawiając 
skórę młodszą, ujędrnioną 

i pełną blasku

pomaga usuwać oznaki 
starzenia, w tym drobne  

i głębokie zmarszczki, 
zniszczenia wywołane 

promieniami słonecznymi, 
poprawia pigmentację, 
suchość i odwodnienie 

w jednym zabiegu

złuszcza, poprawia jędrność 
i stopień nawilżenia skóry, 

odżywia i pozostawią skórę 
pełną blasku

ożywia, nawilża, 
rozświetla i ujędrnia, 
niweluje worki pod 
oczami, zmarszczki, 

przebarwienia, 
wysuszenie

intensywnie działa na 
problem odwodnienia 

skóry i przebarwień, 
poporawia stopień 
nawilżenia, koloryt 

i ujędrnienie

złuszcza, odżywia, 
przynosi ulgę 

zmęczonym stopom

składniki

naturalne kwasy 
owocowe, 

najnowocześniejsze 
peptydy, kwas 

hialuronowy i wiele 
ekstraktów roślinnych

rośliny bogate 
w antyoksydanty i ekstrakty 
roślin morskich, kompleksy 

kwasu hialuronowego 
i rozjaśniające

przeciwutleniacze, kojące  
i nawilżające wyciągi 

roślinne, minerały, witaminy, 
naturalne kwasy owocowe, 

zielona herbata, witamina C, 
papaina

żelazo, magnez, 
mangan i miedź, 

witaminy

ekstrakty roślinne, 
papaina, retinol, witaminy 
A, C, E, olej arganowy, olej 

z awokado, spirulina

olej jojoba, łupina 
orzecha włoskiego, 
papaina, komórki 

macierzyste 
z winogron, spirulina, 

witaminy A, C, E

oczyszczanie aromatic cream tea 
cleanser multi  -fruit cleanser multi - fruit cleanser aromatic cream tea 

cleanser

tonizacja peach i pomegranate peach lub pomegranate lavender

złuszczanie triple threat peel 
professional

triple threat extra lub 
fruitality peel

frutality peel lub at – home 
peel + claryfing kit fruitality peel micro - scrub i fruitality 

peel

extrakcja fast extract 1 & 2

masaż earth ultra – hydrating 
mask

complexion perfection, 
earth mask

complexion perfection, hyper 
-vitalizer mask

maska vitamin C+ retinol mask
hydra - repair capsule 

(opcjonalnie) , vitamin C+ 
retinol mask

vitamin C + retinol mask revital – eyes mask vitamin C + retinol mask

nawadnianie
swift lift peptide serum, 

hyper - vitalizer, vitamin C 
eye serum

vitamin C serum i earth 
cream

earth lub hyper-vitalizer 
cream

vitamin c eye serum 
i hyper vitalizer eye 

cream

vitamin C serum i vitamin 
C, hemp, avocado and 

argan body lotion lub 
grape stem cell, white tea 
and seaweed body butter

vitamin C, hemp, 
avocado and argan 
body lotion lub grape 
stem cell, white tea 
and seaweed body 

butter

ochrona sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun SPF 30+

m
apa zabiegów
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emerginC: Przykładowy zabieg na twarz linia signature 
Puryfing - zabieg oczyszczający emerginC 

Zabieg oczyszczający stworzony, aby kontrolować nadmierne wydzielanie sebum i stany zapalne. Zabieg wykorzystuje minerały roślinne stosowane w medycynie, aby 
uspokoić, zdyzynfekować i oczyścić skórę. Koloryt i napięcie ulegają widocznemu polepszeniu już po jednym zabiegu. 

Wykonanie zabiegu 
Przed zabiegiem pielęgnacyjnym przeczytaj kartę konsultacyjną klientki. 

1.  Nałóż niewielką ilość (o wielkości ziarna grochu) emerginC aromatic cream tea cleanser na dwa zwilżone płatki kosmetyczne. Przyłóż płatki do oczu i usuń makijaż (jeżeli 
jest taka potrzeba).

2.  Zwilż dłonie, nałóż deglazing cleanser na twarz, szyję, dekolt i delikatnie wmasuj.  Zwilż wodą i usuń płatkami kosmetycznymi, chusteczkami lub w inny preferowany 
sposób (omijaj okolice oczu). Oczyszczanie po raz drugi jest opcjonalne. Możesz  ponownie użyć deglazing cleanser lub inny preparat oczyszczający (Parówka jest 
opcjonalna)

3. Nałóż deglazing toner na wacik i delikatnie rozprowadź na skórze.

4. Zakryj oczy klientki i wykonaj analizę skóry twarzy. 

5.  Zwilż swoje dłonie i twarz klientki letnią wodą. Nałóż niewielką ilość (o wielkości monety 10-20 gr) micro-scrub i masuj delikatnie przez 1-2 minuty. Jeśli trzeba, dodaj wody 
w celu delikatnego złuszczenia. Usuń pozostały peeling ręcznikiem zwilżonym w ciepłej wodzie lub innym preferowanym sposobem. 

6.  Nałóż cienką wartwę fruitality peel na skórę za pomocą dużego patyczka kosmetycznego. Pozostaw na 3-5 minut, a następnie usuń zwilżonym wacikiem. Uczucie mro-
wienia i lekkie zaczerwienienie w ciągu pierwszej minuty jest normalne. Jeżeli skóra w jakimś miejscu znacznie się zaczerwieni, natychmiast zneutralizuj peeling w tych 
miejscach za pomocą letnich zwilżonych wacików. 

7.  Nałóż 20-30 kropli fast extract step 1 i delikatnie wmasuj w skórę. Nie usuwaj. Nałóż fast extract step 2 w ilości jak w przypadku maseczki i wykonaj parówkę przez 7-10 
minut. Wykonaj oczyszczenie manualne twarzy (opcjonalnie). Zamiast parówki, można zakryć twarz ciepłym, mokrym bawełnianym ręcznikiem lub kompresem.

8. Po oczyszczaniu zdezynfekuj skórę i nałóż 6-8 kropli complexion perfection na dłoń. Delikatnie przyłóż  complexion perfection na twarz i zaczerwienione miejsca.

9.  Nałóż na twarz, szyję i dekolt niewielką ilość (o wielkości monety 20 gr) hyper - vitalizer mask. Jeżeli potrzeba, nałóż więcej preparatu i wykonaj masaż twarzy przez 10 
minut. Maseczka w znacznym stopniu usunie zaczerwienienie po parówce, peelingu i/ lub oczyszczaniu  manualnym (można użyć do masażu również    complexion 
perfection).

10. Nałóż deglazing mask.  Pozostaw na 10-15 minut, a następnie zmyj ręcznikiem lub wacikiem zwilżonym w ciepłej wodzie. 

11.  Nałóż complexion control na twarz, szyję i dekolt. Można również nałożyć vitamin C serum, multi-vitamin + retinol serum lub d-red daytime emulsion przed complexion 
control.

12. Nałóż hyper-vitalizer eye cream wokół oczu. Można użyć vitamin c eye serum przed nałożeniem kremu do oczu.

13. Nałóż sun spf 30+ na twarz, szyję i dekolt.

14. Poinformuj klientkę, że zabieg emerginC dobiegł końca i zaproponuj kosmetyki emerginC do użytku domowego.

opis zabiegów
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W ostatnim czasie, przez chęć zatroszczenia się w szczególny sposób o swoją cerę, coraz częściej poszukuje się kosmetyków „eko”. W ciągu kilkunastu ostatnich lat 
rynek naturalnych i organicznych produktów kosmetycznych wzrasta nawet o kilkanaście procent rocznie, co powoduje, że zajmuje on istotny segment sprzedaży ko-
smetyków. Linia emerginC scientific organics to kosmeceutyki w 100% naturalne oraz przynajmniej w 70% organiczne, co stanowi bardzo wysoką zawartość składników 
organicznych w pojedynczym preparacie. Ponadto, produkty tej linii spełniają wszelkie wymagane normy dotyczące zawartości pozostałych substancji. Wszystkie użyte 
rozpuszczalniki, substancje zapachowe, czy emulgatory są pochodzenia roślinnego, a konserwanty są identyczne z naturalnymi i dopuszczone do stosowania w prepa-
ratach tego typu. emerginC scientific organics w bardzo krótkim czasie regeneruje, odżywia i poprawia ogólną kondycję skóry, dzięki zastosowaniu licznych składników 
roślinnych i morskich, takich jak: roślinne komórki macierzyste z winogron, spirulina, wyciąg z Palmaria palmata czy wodorosty. 

Ostatnie lata to silny rozwój badań nad efektywnością i bezpieczeństwem stosowania komórek macierzystych wykorzystywanych zarówno w medycynie, jak i kosme-
tologii. Głównym zadaniem roślinnych komórek macierzystych jest regeneracja oraz pobudzenie do odnowy ludzkich komórek macierzystych zawartych w naskórku, ale 
także w skórze właściwej. Komórki macierzyste pozyskiwane z roślin, w odróżnieniu od ludzkich, to komórki totipotencjalne, czyli takie, które mają zdolność do przekształ-
cania się w każdy rodzaj komórek występujących w roślinie, a zawartość pozyskiwana z nich w celach kosmetycznych znakomicie chroni, podtrzymuje i pobudza epider-
malne komórki macierzyste. Ludzkie komórki macierzyste są zdolne do podziałów przez całe życie, jednak ich ilość z wiekiem maleje, co przekłada się na procesy starze-
nia się skóry. Procesy odnowy i regeneracji ulegają pogorszeniu. Skóra staje się bardziej podatna na działanie promieniowania UV  i innych, szkodliwych zewnętrznych 
czynników. Traci również elastyczność i jędrność. emerginC scientific organics wykorzystuje roślinne komórki macierzyste z winogron, które wspomagają funkcjonowanie 
komórek skóry. Mają silne właściwości regeneracyjne wpływające na długotrwały i skuteczny efekt. Dodatkowo, badania kliniczne wykazały ich intensywne i głębokie 
działanie przeciwzmarszczkowe. Roślinne komórki macierzyste są niezwykle bezpieczne i nie wywołują działań niepożądanych, a ich skuteczność potwierdzono zarówno 
w badaniach in vitro, jak i in vivo.

Aby w pełni zadbać o zdrowy wygląd swojej skóry, należy regularnie dostarczać jej licznych związków odżywczych. Jednym z najbogatszych źródeł różnorodnych 
wartościowych substancji są, znane od tysięcy lat, algi. A spośród nich, jedną z najcenniejszych jest spirulina. emerginC scientific organics to linia oparta między innymi 
o tę niebiesko-zieloną mikroalgę. Spirulina zawiera wyjątkowo dużą ilość protein, ponieważ stanowią one aż 60-70% jej wagi. Oprócz tego, znajdziemy w niej liczne witami-
ny, a zwłaszcza witaminę B12, czy β-karoten. Ponadto jest bogatym źródłem niezbędnych aminokwasów, minerałów (głównie żelaza), jak również niezbędnych kwasów 
tłuszczowych, takich jak kwas γ-linolenowy (GLA). Ma wysoki potencjał antyoksydacyjny, stąd też wiele właściwości terapeutycznych. Skład ten powoduje, że spirulina jest 
znakomitym komponentem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwzmarszczkowym i nawilżającym. Ma właściwości regenerujące i przyspieszające gojenie się naskórka. 
Remineralizuje i odżywia. Dzięki temu, odpowiednio pielęgnuje każdy rodzaj cery, od suchej, zniszczonej, przez dojrzałą, aż po tłustą i trądzikową.

Przeciwzmarszczkowe Efekty Komórek Macierzystych z Jabłek
Przeciwzmarszczkowe działanie PhytoCellTec™ Malus Domestica oceniono na 
grupie 20 ochotników w wieku od 37 do 64 lat. Emulsję zawierającą 2% Phyto-
CellTec™ Malus Domestica stosowano na kurze łapki dwa razy dziennie przez 28 
dni. Wyniki potwierdzają wyraźną redukcję głębokości zmarszczek u 100% bada-
nych. Wyciąg z danych klinicznych z Mibelle Biochemistry

Komórki Macierzyste: Wydajność Tworzenia Kolonii i Wzrost
Wykres pokazuje wybitną zdolność ekstraktu Solar Vitis (komórki macierzyste z wi-
nogron) do ochrony przed stresem wywołanym promieniowaniem UV – główną 
przyczyną starzenia się skóry. Stosowane przez dłuższy czas komórki macierzyste 
z winogron pomagają niwelować drobne i głębokie zmarszczki, jednocześnie 
poprawiając napięcie i teksturę skóry. Wyciąg z danych klinicznych z Mibelle 
Biochemistry.

17



kombucha cleanser 
Łagodna, skuteczna, głęboko oczyszczająca emulsja do 
wszystkich typów skóry. Pomaga usunąć zanieczyszczenia 
pochodzące ze środowiska, nadmiar tłuszczu i makijażu, nie 
wysuszając przy tym skóry.

typ skóry: Wszystkie typy skóry, starzejąca się, zniszczona 
słońcem, z przebarwieniami, wrażliwa, z wypryskami.

sposób użycia: Niewielką ilość emulsji nałóż na mokrą skórę. 
Spień, spłucz wodą lub dokładnie usuń ze skóry. Bezpośred-
nio po oczyszczeniu skóry użyj emerginC scientific organics 
spirulina toner. 

rezultaty: Gruntownie oczyszcza i usuwa makijaż, nadmiar 
tłuszczu i zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska, nie 
wysuszając przy tym skóry. 

produkt profesjonalny: 240ml 

dostępny również produkt detaliczny: 120ml

substancje aktywne: Kombucha, komórki macierzyste 
z winogron, ekstrakt z alg, gliceryna, kompleks rozjaśniający 
z ksylozą i galaktozą z palmaria palmata, spirulina, zielona 
herbata, biała herbata, aloes, wyciąg z kory sosny morskiej. 

citrus kombucha body wash
Delikatny, głęboko oczyszczający, rozjaśniający żel o świe-
żym zapachu do mycia ciała, dla wszystkich rodzajów skóry. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry. 

sposób użycia: Nakładaj na zwilżoną skórę, dokładaj wody, 
aby spienić. Usuń ciepłym ręcznikiem lub pod prysznicem. 

rezultaty: Świeży, cytrusowy żel do mycia ciała dokładnie 
oczyszcza, wygładza i odżywia skórę. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L) 

dostępny również produkt detaliczny: 200ml 

substancje aktywne: Kombucha, aloes, biała herbata, ko-
mórki macierzyste z winogron, spirulina, wyciąg z pestek 
winogron, ekstrakt z kory sosny, skrzyp, olejek grejpfrutowy, 
gliceryna, lecytyna, Palmaria Palmata.

Kombucza: sfermentowana herbata, która pomaga niwelo-
wać drobne i głębokie zmarszczki, zapalenia i podrażnienia 
skóry, wygładza, rozświetla i ujednolica kolor. Bogata w pro-
biotyki, kwasy organiczne i witaminy. 

W ramach badania skuteczności został przeprowadzony test na 14 
ochotnikach, którzy stosowali na skórę krem zawierający 3% kom-
buchy dwa razy dziennie. Po 29 dniach, badana grupa poczuła 
14% wzrost gładkości skóry. Po lewej stronie, obraz pokazuje skórę 
w pierwszym dniu próby a po prawej po 14 dniach stosowania kre-
mu z kombuchą.

oczyszczanie
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spirulina toner 
Delikatny, skuteczny tonik  ze spiruliną do wszystkich typów 
skóry. Pomaga odświeżyć, odżywić i przywrócić równowagę 
skórze. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, starzejąca się, znisz-
czona słońcem, z przebarwieniami, wrażliwa, z wypryskami.

sposób użycia: Nakładaj za pomocą płatka bawełnianego 
na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.  

rezultaty: Tonizuje, poprawia pH, usuwa martwy naskórek, 
zwiększa chłonność skóry. 

produkt profesjonalny: 240ml 

dostępny również produkt detaliczny: 120ml

substancje aktywne: Kombucha, komórki macierzyste z  wi-
nogron, ekstrakt z alg, gliceryna, spirulina, zielona herbata, 
biała herbata, aloes, wyciąg z kory sosny morskiej, skrzyp, 
czerwone algi. 

Oczar wirginijski - właściwości ściągające, łagodzi, odświe-
ża i normalizuje wielkość ujść gruczołów łojowych.

Komórki macierzyste z winogron (PhytoCellTec™ Solar Vitis) 
chronią, utrzymują i pobudzają aktywność komórek macie-
rzystych naskórka; pełnią kluczową rolę w  utrzymaniu wital-
ności i zdolności regeneracyjnych skóry. 

Spirulina - zielono-niebieska mikroalga o wysokiej zawartości 
witamin, minerałów, białek i przeciwutleniaczy.  Reminerali-
zuje i odżywia skórę.

tonizacja
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multi - fruit acid peel 
Peeling owocowy o intensywnym działaniu. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, z wyjątkiem wrażliwej.

sposób użycia: Nakładaj cienką warstwę na skórę. Pozostaw 
na 3 minuty i usuń płatkiem bawełnianym nasączonym zim-
ną wodą. Przy kolejnych użyciach możesz wydłużyć czas do 
5-7 minut. Nie stosować na skórze wrażliwej. 

rezultaty: Intensywnie usuwa martwe komórki naskórka, od-
nawia cerę, poprawia koloryt i strukturę. 

produkt profesjonalny: 125ml 

substancje aktywne: Aloes, gliceryna, kwas mlekowy, eks-
trakt z trzciny cukrowej, ekstrakt z borówki, ekstrakt z klonu 
cukrowego, ekstrakt z owoców pomarańczy, ekstrakt z owo-
ców cytryny, witamina C (kwas askorbinowy), olejek grejp-
frutowy.

at - home facial peel pad + 
clarifying kit 
Wydajny, dwuskładnikowy, domowy zestaw pilingująco - 
oczyszczający emerginC scientific organics at -home facial 
peel + clarifying, z ułatwiającymi nakładanie płatkami ba-
wełnianymi, pomaga usuwać martwy naskórek, odnawia 
cerę, rozjaśnia, nawilża, oczyszcza i minimalizuje zmarszczki. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, starzejąca się, zniszczona 
słońcem, z przebarwieniami, z wypryskami, ze zmarszczkami, 
porowata.

sposób użycia: Stosuj płatek pilingujący na czystą i suchą 
skórę. Zostaw na skórze na 2-5 minut. Usuń dokładnie płat-
kiem bawełnianym nasączonym chłodną wodą lub spłucz. 
Nałóż płatek czyszczący na suchą skórę. Nie spłukuj. Na-
stępnie użyj swojego ulubionego serum emerginC i/lub kre-
mu nawilżającego. Do codziennego użytku, ale gdy skóra 
wydaje sie sucha lub ściągnięta zmniejsz intensywność sto-
sowania. 

rezultaty: Gwałtownie poprawia odcień i elastyczność skóry, 
minimalizuje zmarszczki i powiększone pory, rozjaśnia cerę, 
oczyszcza, koi i odżywia. 

produkt detaliczny: peel pads - 60szt. / clarifying pads - 60szt. 

substancje aktywne: Naturalne kwasy owocowe, kwas mle-
kowy, aloes, cyprys, drzewo herbaciane, zielona herbata, 
kora wierzby i ekstrakt z jabłka.

almond - orange fruit and nut 
scrub 
Pięknie pachnący wieloskładnikowy peeling. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry

sposób użycia: Nakładaj na skórę i złuszczaj przez 1-2 minut. 
Skóra może być zwilżona przed nałożeniem peelingu lub do-
daj niewielką ilość wody podczas złuszczania. Usuń ciepłym 
ręcznikiem lub pod prysznicem. 

rezultaty: Złuszcza martwe komórki naskórka i wygładza skó-
rę. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L) 

substancje aktywne: Nasiona moreli, łupina orzecha wło-
skiego, ziarna owsa, nagietek, olej ze słodkich migdałów, 
olejek pomarańczowy, kamfora, aloes, konopie, ogórek, lu-
krecja, olej z nasion słonecznika, pantenol, rozmaryn, kora 
wierzby, olej jojoba, witamina E.

ginger - lime sugar scrub 
Ten w 100 % naturalny peeling cukrowy z odżywczym im-
birem zawiera masło shea w połączeniu z olejem z pestek 
dyni, morwą indyjską, olejem z krokosza barwierskiego, ole-
jem ze słodkich migdałów i olejem z pestek moreli zapewnia 
delikatne i skuteczne usuwanie martwego naskórka. 

typ skóry: Wszystkie typy. 

sposób użycia: Delikatnie nakładać na skórę kolistymi rucha-
mi, w miarę potrzeby dodając wodę. Dokładnie spłukać. 
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów używaj w połącze-
niu z nawadniającym grape stem cell, white tea + seaweed 
body butter for hydration.

rezultaty: Usuwa suchy, zrogowaciały naskórek. Pomaga wy-
równać tonację skóry i jej strukturę. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L)

dostępny również produkt detaliczny: 8 oz. (ok. 230g)

substancje aktywne: Cukier, masło shea, olej z pestek dyni, 
morwa indyjska, olej z krokosza barwierskiego, olej z pestek 
słonecznika, olej ze słodkich migdałów, olej z pestek moreli, 
olej z korzenia imbiru, limonka. 

złuszczanie
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phytocell detox mask 
Skuteczna, oparta na francuskiej zielonej glince maseczka 
detoksykująca. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, starzejąca się, ze 
zmarszczkami, zaczerwieniona, zniszczona słońcem, z wypry-
skami, podrażniona. 

sposób użycia: Stosuj zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w opisie zabiegu. Nakładaj i pozostaw na 10 – 15 minut, usuń. 

rezultaty: Niweluje zanieczyszczenia, odżywia, koi, rozjaśnia, 
zwalcza szkody wywołane wolnymi rodnikami i poprawia to-
nację i strukturę skóry. 

produkt profesjonalny: 245ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml 

substancje aktywne: Francuska zielona glinka, kombucha, 
komórki macierzyste z winogron, ekstrakt z alg, gliceryna, 
kompleks rozjaśniający z ksylozą i galaktozą z palmaria pal-
mata, jadalne wodorosty, zielona herbata, ekstrakt z pestek 
winogron, spirulina, olej z astra solnego, olej ze słodkich mi-
gdałów, ekstrakt z Palmaria Palmata, witamina C i E, pomor-
nik, biała herbata, ekstrakt karagenu, lecytyna, mimoza, 
wyciąg z kory sosny, witaminy, ksylitol, pochodna glukozy 
i ksylitolu.

water lily radiant recovery mask 
Lilia wodna, owsianka koloidalna, aloes, kwas hialuronowy 
połączone w doskonały sposób w masce. 

typy skóry: Wszystkie typy skóry, szczególnie dla zaczerwie-
nionej, wrażliwej skóry. 

sposób użycia: Stosuj zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w opisie zabiegu. Nakładaj i pozostaw na 10 – 15 minut, na-
stępnie usuń. 

rezultaty: Uspakaja, rozjaśnia, oczyszcza, nawilża skórę po 
peelingu, ekstrakcji i medycznych zabiegach. 

produkt profesjonalny: 250ml 

substancje aktywne: Lilia wodna, owsianka koloidalna, zie-
lona herbata, kwas hialuronowy, aloes, gliceryna, ekstrakt 
z lukrecji.

Wodorosty – zawierają jod, witaminy, minerały i aminokwa-
sy, pobudzają metabolizm komórkowy, naprawiają uszko-
dzenia wywołane działaniem UV, remineralizują i nawilżają 
skórę. 

Francuska glinka zielona - wysoka zawartość minerałów, 
takich jak: wapń, magnez, miedź, cynk, glin, krzem i fosfor, 
usuwa toksyny i martwe komórki naskórka.

m
aska
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911 blemish + tone perfecting 
mask 
Aktywna maska z siarką koloidalną, drzewem herbacianym, 
korą wierzby i kamforą. 

typy skóry: Tłusta, mieszana, trądzikowa. 

sposób użycia: Stosuj zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w opisie zabiegu. Nakładaj i pozostaw na 10 – 15 minut, na-
stępnie usuń zwilżonym ręcznikiem. 

rezultaty: Zaprojektowana, aby pomóc szybko zniwelować 
zaczerwienienia, wypryski, oraz zmatowić skórę. 

produkt profesjonalny: 245ml 

substancje aktywne: Drzewo herbaciane, kora wierzbowa, 
siarka koloidalna, tlenek cynku, bentonit, aloes, rumianek, 
gliceryna.

french green clay, seaweed + 
peppermint detox mask 
Maska z francuską zieloną glinką, wodorostami i komórkami 
macierzystymi z winogron. 

sposób użycia: Nakładaj na skórę i pozostaw na 15 – 20 mi-
nut. Usuń ciepłym ręcznikiem lub pod prysznicem. 

rezultaty: Usuwa toksyny i zanieczyszczenia z ciała. Remine-
ralizuje i poprawią tonację skóry. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L) 

substancje aktywne: Francuska zielona glinka, zielona her-
bata, mięta pieprzowa, wodorosty, komórki macierzyste z wi-
nogron, aloes, słodki olej migdałowy, biała herbata, ekstrakt 
z pestek winogron, arnika, olej z astra solnego, czerwone 
algi, ekstrakt karagenu, gliceryna, lecytyna, Palmaria Palma-
ta, witamina E, spirulina.

Masło Shea - emolient, bogate w niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NNKT), witaminy A i E, regeneruje, łago-
dzi i chroni skórę; skóra sucha, problematyczna. 

Biała herbata - silny antyoksydant, spowalnia procesy sta-
rzenia się skóry.

m
aska
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phytocell serum 
Odżywcze, nawadniające, intensywnie zwalczające oznaki 
starzenia serum z komórkami macierzystymi z winogron. Za-
projektowane, by pomóc w rewitalizacji, ochronie, odżywia-
niu i odnowie komórek skóry. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, sucha, starzejąca się, odwod-
niona, zniszczona słońcem, z przebarwieniami, wrażliwa, 
z drobnymi zmarszczkami. 

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Nakładaj na oczyszczo-
ną skórę. Dla wzmocnienia efektu użyj emerginC phytocell 
cream.

rezultaty: Zwalcza szkody wywołane działaniem wolnych 
rodników, nawadnia, wygładza skórę, poprawia jej odcień 
i elastyczność. 

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 30ml 

substancje aktywne: Kombucha, komórki macierzyste z wi-
nogron, ekstrakt z alg, kompleks rozjaśniający z ksylozą i ga-
laktozą z palmaria palmata, kompleks nawadniający z glu-
kozą i ksylitolem, jadalne wodorosty, ekstrakt z jagód goji.

organic peptide booster serum 
Zaawansowane, aktywne serum z peptydem Colhibin PF TM, 
ekstraktem bogatym w krzemionkę z bambusa, koncentra-
tem granatu , czerwonymi algami, kombuchą i superprzeci-
wutleniaczem astaksantyną, połączone aby poprawić wy-
gląd i strukturę skóry, nawilżyć, rozjaśnić i aktywnie walczyć 
z drobnymi i głębokimi zmarszczkami. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, starzejąca się, z zmarszczka-
mi, sucha, z przebarwieniami. 

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Nakładaj na oczyszczona 
skórę. Dla wzmocnienia efektu można użyć emerginC phy-
tocell cream.

rezultaty: Ujędrnia skórę, pomaga zmniejszyć zmarszczki, po-
prawia nawilżenie i rozjaśnia skórę. 

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 30ml 

substancje aktywne: Colhibin PF TM, astaksantyna, kombu-
cha, czerwone algi, ekstrakt z bambusa, ekstrakt z owoców 
granatu. 

Ekstrakt z alg morskich - normalizuje nawilżenie skóry, zwięk-
sza elastyczność, dostarcza niezbędnych oligoelementów, 
pomaga zatrzymać wodę w naskórku poprzez stworzenie 
bariery ochronnej.

Astaksantyna - otrzymywana z alg, silny przeciwutleniacz, 
przeciwdziała fotouszkodzeniom, redukuje zmarszczki, prze-
barwienia, obrzęki oraz stany zapalne skóry. 

Colhibin PF ™ - przeciwstarzeniowe peptydy z ryżu, chroni 
naturalną, skórną siatkę włókien kolagenowych, nawilża 
i uelastycznia. 

naw
odnienie
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phytocell cream 
Krem intensywnie przeciwdziałający starzeniu i nawadnia-
jący z koncentratem z komórek macierzystych z winogron; 
zaprojektowany, by wspomagać rewitalizację, ochronę, roz-
jaśnianie i odnowę skóry. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, starzejąca się, sucha, znisz-
czona słońcem, ze zmarszczkami, wrażliwa.

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Nakładaj na czystą skórę 
lub bezpośrednio po zastosowaniu emerginC phytocell se-
rum.

rezultaty: Zwalcza szkody wywołane działaniem wolnych 
rodników, nawadnia, ochrania skórę, poprawia jej tonację 
i strukturę. 

produkt profesjonalny: 235ml 

dostępny również produkt detaliczny: 50ml

substancje aktywne: Kombucha, komórki macierzyste wino-
gron, ekstrakt z alg, gliceryna, kompleks rozjaśniający z ksy-
lozą i galaktozą z palmaria palmata, zielona herbata, biała 
herbata, kompleks nawadniający z glukozą i ksylitolem, ja-
dalne wodorosty. 

grape stem cell, white tea + 
seaweed body butter 
Balsam do ciała o zapachu świeżych cytrusów pomaga od-
żywić, nawilżyć, ukoić i zmiękczyć skórę, jednocześnie zwal-
czając oznaki starzenia dzięki zaawansowanej technologii 
komórek macierzystych. 

sposób użycia: Nakładaj na oczyszczoną skórę po eksfoliacji 
lub/i po zabiegu z użyciem maski. 

rezultaty: Dostarcza substancji przeciw starzeniu skóry, po-
prawia tonację skóry. Nawilża i odświeża. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L) 

substancje aktywne: Komórki macierzyste z winogron, spiruli-
na, ekstrakt z alg, ekstrakt z pestek winogron, zielona herba-
ta, biała herbata, masło shea, olej z nasion jojoby, olejek po-
marańczowy, Palmaria Palmata, ekstrakt z kory sosny, wita-
mina A, witamina C, witamina E, aloes, gliceryna, lecytyna.

coconut - argan massage oil 
Luksusowy kokosowo - arganowy olejek do ciała ze 100 % 
naturalnych ekstraktów botanicznych, które uzupełniają 
i utrzymują nawilżenie dla ogólnego blasku. 

sposób użycia: Nakładaj na czystą skórę, wmasowuj aż do 
całkowitego wchłonięcia. Aby uniknąć uczucia tłustości na 
skórze, unikaj nadmiernego stosowania podczas zabiegów 
i masaży. 

rezultaty: Przywraca naturalne nawilżenie skórze, nawadnia 
i odżywia skórę. 

produkt profesjonalny: ½ gallon (około 1,9L) 

substancje aktywne: Olej kokosowy, olej arganowy, olej 
z awokado, olej z pestek moreli, olej z pestek winogron, olej 
jojoba, ekstrakt z dzikiej róży, witamina E, olej słonecznikowy, 
oliwa z oliwek, witamina A.

naw
odnienie

Olej arganowy - bogaty w witaminę B, wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe (włączając kwas linolowy i omega-6), 
naturalne tokoferole i sterole, silny antyoksydant; ujędrnia, 
wzmacnia i odżywia suchą skórę. 

24



eyelight serum 
Aktywne serum w rolce z astaksantyną o właściwościach super-
przeciwutleniających, z komórkami macierzystymi z winogron, wo-
dorostami, kombuchą, zieloną i białą herbatą, yerba mate, korą 
sosnową, kwasem hialuronowym, malwą i innymi dodatkami, za-
projektowane, by zwalczać oznaki starzenia, opuchliznę i cienie 
pod oczami, a także by rozjaśnić cerę. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, z obrzękami, z przebarwieniami, su-
cha, ze zmarszczkami. 

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Delikatnie nakładaj dookoła 
oczu, unikając bezpośredniego kontaktu z oczami. Po użyciu moż-
na zastosować emerginC scientific organics eyelight cream.

rezultaty: Niweluje zmarszczki, opuchliznę i podkrążone oczy. Na-
wadnia, rozjaśnia, odżywia. 

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 10ml 

substancje aktywne: Astaksantyna, komórki macierzyste z wino-
gron, kombucha, zielona i biała herbata, wodorosty i yerba mate. 

eyelight cream 
Aktywny, odżywiający krem z astaksantyną o właściwo-
ściach superprzeciwutleniających, Derm SRCTM, ekstraktem 
z groszku zielonego, AcquacellTM, komórkami macierzystymi 
z winogron, ekstraktem z jabłek, dziką różą, bambusem, oli-
wą z oliwek, masłem shea i innymi dodatkami, zaprojekto-
wany do zwalczania zmarszczek, opuchlizny i efektu podkrą-
żonych oczu. Jednocześnie nawadnia i rozjaśnia. 

typ skóry: Wszystkie typy skóry, starzejąca się, sucha, z prze-
barwieniami. 

sposób użycia: Rano i/lub na noc. Delikatnie nakładaj do-
okoła oczu, unikając bezpośredniego kontaktu z oczami. 
Może być stosowany bezpośrednio po zastosowaniu emer-
ginC scientific organics eyelight serum.

rezultaty: Niweluje zmarszczki, opuchliznę i podkrążone oczy. 
Nawadnia, rozjaśnia, odżywia. 

produkt profesjonalny: 60ml 

dostępny również produkt detaliczny: 15ml 

substancje aktywne: Astaksantyna, Derm SRCTM, bambus 
i ekstrakt z groszku zielonego, AcquacellTM, komórki macie-
rzyste z winogron i masło shea. 

in lips we trust super antioxidant 
lip balm 
Wspaniale odżywiająca, kojąca, ochronna pomadka super-
przeciwutleniająca do ust z naturalnymi olejami, woskami, 
witaminą E i dobroczynnymi przeciwutleniaczami.

typ skóry: Wszystkie typy skóry, suche usta.

sposób użycia: W miarę potrzeb. 

rezultaty: Dobroczynne przeciwutleniacze pomagają 
w ochronie przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, 
a naturalne oleje roślinne i woski pomagają zmiękczyć i od-
żywić usta. 

produkt profesjonalny: 30ml 

dostępny również produkt detaliczny: 15ml

substancje aktywne: Astaksantyna, koenzym Q10, słodki olej 
migdałowy, wosk pszczeli, masło shea, olej kokosowy, wita-
mina E.

Derm SRC™ -mieszanka krzemionki bambusowej, ekstraktu 
z grochu i glukozaminy, zwiększa syntezę kolagenu, elastyny 
i kwasu hialuronowego, redukuje pojawianie się zmarszczek, 
wygładza, wyrównuje odcień i fakturę.

oczy/usta

25



organic multi – fruit acid peel
pH 3.3
Stężenie: 31.05%

Składnik Zawartość

Kwas mlekowy 14.00%

Ekstrakt z trzciny cukrowej 3.75%

Ekstrakt z klonu cukrowego 3.75%

Ekstrakt z owoców pomarańczy 3.50%

Ekstrakt z owoców cytryny 2.55%

Kwas askorbinowy (VitC) 3.50%

organic at – home peel pads 
pH 3.5
Stężenie: 20.2%

Składnik Zawartość

Kwas mlekowy 5.20%

Mieszanka kwasów owocowych:  

Ekstrakt z trzciny cukrowej 3.60%

Ekstrakt z owoców borówki 8.55%

Ekstrakt z klonu cukrowego 0.45%

Ekstrakt z owoców pomarańczy 1.20%

Ekstrakt z owoców cytryny 1.20%

stężenie kw
asów

Kwasy owocowe (alfahydroksykwasy – AHA) – redukują 
zmiany typu blizny, zmarszczki, przebarwienia, przyczyniają 
się do syntezy kolagenu i elastyny, działają nawilżająco.
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emerginC scientific organics mapa zabiegów na twarz

zabieg na twarz organics organics  express peel pad water lily radiance 911 blemish + tone 
perfecting

super antioxidant 
lip treatment

przeznaczenie odżywienie/nawilżenie rozświetlenie/detoks cera wrażliwa/nawilżenie cera tłusta/nawilżenie/
ujędrnienie nawilżenie

opis

poprawia tonację i strukturę 
skóry, czystość cery oraz aktywnie 

przeciwdziała szkodliwemu 
wpływowi wolnych rodników 
i pomaga niwelować drobne 

i głębokie zmarszczki

poprawia jędrność skóry, 
wspomaga odnowę komórkową, 
a także zmniejsza pory i drobne 

zmarszczki; promienna cera w ciągu 
kilku minut!

pomaga zmniejszyć 
zaczerwienienie, łagodzi 

podrażnienia, nawilża  
i rozjaśnia skórę

wzmacnia, tonizuje, 
nawadnia, odżywia, 

stymuluje obrót komórkowy

nawilża, poprawia 
koloryt i strukturę, 
łagodzi, odżywia

składniki
bogate w przeciwutleniacze 

wyciągi roślinne i morskie, 
francuska zielona glinka, 

rozjaśniające kwasy owocowe

naturalne kwasy owocowe, kwas 
mlekowy, kora brzozy,  komórki 

macierzyste  z winogron, kombucza, 
spirulina, ekstrakt z alg i herbaty

komórki macierzyste z winogron, 
przeciwutleniacze, kojące 

i nawilżające wyciągi roślinne, 
naturalne kwasy owocowe

przeciwutleniacze, 
łagodzące i nawilżające 

ekstrakty roślinne, kora 
brzozy

przeciwutleniacze, 
kojące i nawilżające 

ekstrakty roślinne, 
minerały, kwasy 

owocowe, papaina

oczyszczanie kombucha cleanser kombucha cleanser kombucha cleanser kombucha cleanser

tonizacja spirulina toner spirulina toner spirulina toner spirulina toner spirulina toner

złuszczanie organic fruit acid peel at-home peel + clarifying kit at-home peel + clarifying kit/ 
fruitality peel organic fruit acid peel

ekstrakcja fast extract step1i step2

masaż argan massage oil argan massage oil argan massage oil

maska phytocell detox mask phytocell detox mask, water lily lub 
911blemish mask water lily mask 911 blemish mask water lily mask 

nawodnienie phytocell serum, phytocell cream, 
in lips we trust phytocell cream phytocell serum, phytocell 

cream, in lips we trust
phytocell serum, phytocell 

cream, in lips we trust in lips we trust

ochrona sun SPF 30+ sun SPF 30+ sun spf 30+ sun spf 30+

m
apa zabiegów
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emerginC scientific organics mapa zabiegów na ciało

zabiegi na 
ciało

almond-orange fruit and nut 
body polish

ginger-coconut argan 
sugar glow

french green clay, 
seaweed, grape stem cell 

body wrap

coconut-argan-ginger 
hand treatment

coconut-argan-ginger 
foot treatment

opis złuszcza martwe komórki naskórka, 
nawadnia i zmiękcza skórę ciała

wraz ze scrubem cukrowym 
zostają usunięte martwe 

komórki naskórka  nawadnia 
i odżywia skórę ciała  

 usuwa martwe komórki naskórka,  
remineralizuje, oczyszcza 

skórę, dostarcza substancji 
przeciwstarzeniowych  

i tonizujących skórę ciała

usuwa martwe komórki 
naskórka, nawilża i odżywia 

dłonie

łagodzi suchość  
i odwodnienie stóp, złuszcza, 

odżywia stopy

składniki

kombucha, 
nasiona moreli, ziarna owsa 
i łupina orzecha włoskiego, 
jojoba, masło shea, komórki 

macierzyste z  winogron, zielona 
i biała herbata 

kombucha, spirulina, trzcina 
cukrowa, noni, szafran, 

słodkie migdały, komórki 
macierzyste z  winogron, 

witamina E, olej kokosowy  
i arganowy

francuska zielona glinka, mięta, 
wodorosty, komórki macierzyste 
z winogron, spirulina, witamina C 

i E, zielona i biała herbata 

trzcina cukrowa, noni, szafran,  
słodkie migdały, olej z awokado, 
komórki macierzyste z winogron, 

masło shea, olej kokosowy 
i arganowy

kombucha, trzcina cukrowa, 
noni, szafran, słodkie migdały, 

olej z awokado, komórki 
macierzyste z winogron, masło 
shea, olej kokosowy, arganowy

oczyszczanie citrus-kombucha body wash citrus-kombucha body wash citrus-kombucha body wash  citrus-kombucha body wash

złuszczanie almond-orange fruit and nut scrub ginger-lime sugar scrub ginger-lime sugar scrub lub 
almond-orange fruit and nut scrub ginger-lime sugar scrub ginger-lime sugar scrub

maska   french green clay, seaweed + 
peppermint detox mask

grape stem cell, white tea + 
seaweed body butter

grape stem cell, white tea + 
seaweed body butter

nawadnianie 
grape stem cell, white tea + 

seaweed body butter (coconut 
argan massage oil opcjonalnie)

cocount argan massage oil grape stem cell, white tea + 
seaweed body butter cocount argan massage oil cocount argan massage oil

m
apa zabiegów
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emerginC scientific organics mapa zabiegów na ciało

zabiegi na 
ciało

almond-orange, grape stem cell 
hand treatment

almond-orange, grape stem cell 
foot treatment

grape stem cell and white tea 
hydration wrap purifying back treatment

opis
idealne dla suchej i starzejącej się skóry rąk, 
zmniejsza przebarwienia, złuszcza, rozjaśnia, 

nawilża i odżywia naskórek

doskonały zabieg dla zmęczonych stóp, 
złuszcza, oczyszcza, pobudza krążenie, 

nawilża, poprawia wygląd stóp

uspokaja, łagodzi i odżywia skórę 
wysuszoną słońcem, usuwa martwy 

naskórek i pobudza krążenie 
limfatyczne w całym ciele

głęboko oczyszcza delikatnie 
złuszcza i nawilża skórę

składniki
nasiona moreli, ziarna owsa i łupina orzecha 

włoskiego, jojoba, masło shea, komórki 
macierzyste z  winogron, zielona i biała 

herbata

francuska zielona glinka, mięta, wodorosty, 
nasiona moreli, jojoba, masło shea, 

komórki macierzyste z  winogron, zielona 
i biała herbata

komórki macierzyste z winogron, 
spirulina, aloes, biała herbata, 
witaminy A, C, E, ekstrakt z alg.

kombucha, komórki macierzyste 
z winogron, witamina C, dzika 
róża, kokos i olej arganowy.

oczyszczanie  citrus-kombucha body wash kombucha cleanser, spirulina 
toner  

złuszczanie almond-orange fruit and nut scrub  
i vitamin c + retinol mask (opcjonalnie) almond-orange fruit and nut scrub multi fruit acid peel/fast extract 1 

fast extract 2 

maska grape stem cell, white tea + seaweed body 
butter

french green clay, seaweed + peppermint 
detox mask revital eyes mask (opcjonalnie)

911 blemish + tone perfecting 
mask, water lilly radiant recovery 

lub phytocell detox mask 

nawadnianie cocount argan massage oil grape stem cell, white tea + seaweed 
body butter

grape stem cell, white tea + seaweed 
body butter

phytocell serum i phytocell 
cream 

m
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Scientific Organics: Zabiegi na twarz
Scientific Organics - Zabieg pielęgnacyjny emerginC 

Zabieg kosmetyczny scientific organics facial łączy najnowsze odkrycia w dziedzinie kosmetologii, aby szybko poprawić koloryt i jędrność skóry. Zabieg wykorzystuje w 100% na-
turalne i w 70% organiczne składniki, takie jak delikatne, ale skuteczne kwasy owocowe z czarnej jagody, trzciny cukrowej i klonu cukrowego, które pomagają usunąć martwe komórki  
i wygładzić naskórek do uzyskania widocznego blasku. Inne aktywne składniki stanowią komórki macierzyste winogrona, kombucza (grzybek herbaciany), spirulina, algi 
i ekstrakt z herbaty. Pomagają one ujędrnić skórę, walczą ze skutkami działania wolnych rodników i zmniejszają widoczne oznaki starzenia się skóry.   

 Wykonanie zabiegu

Przed zabiegiem przeczytaj kartę konsultacyjną klientki. 

1.  Nałóż niewielką ilość (o wielkości ziarna grochu) emerginC kombucha cleanser na dwa zwilżone płatki kosmetyczne. Przyłóż płatki do oczu i usuń makijaż (jeżeli jest 
taka potrzeba).

2.  Nałóż niewielką ilość kombucha cleanser na mokrą twarz. Masuj do wytworzenia piany, zwilż, a następnie usuń przy użyciu wacików, chusteczek lub wybierając inny 
preferowany sposób.  (Parówka jest opcjonalna)

3.  Nałóż spirulina toner na wacik i delikatnie przetrzyj skórę. 

4. Zakryj oczy klientki i przeprowadź analizę skóry. 

5.  Nałóż cienką warstwę multi-fruit acid peel na skórę za pomocą dużego patyczka kosmetycznego, chusteczki lub pędzelka. Pozostaw na 3-5 minut, ale nie dłużej niż 7 
minut, a następnie usuń zwilżonym wacikiem. Uczucie mrowienia i lekkie zaczerwienienie w ciągu pierwszej minuty jest normalne. Jeżeli skóra w jakimś miejscu znacznie 
się zaczerwieni, natychmiast zneutralizuj peeling w tych miejscach za pomocą letnich zwilżonych wacików. 

6. Nałóż niewielką ilość argan massage oil na twarz, szyję i dekolt. Wykonaj masaż przez 10 minut. Nie zmywaj. 

7. Nałóż phytocell detox mask. Pozostaw na 10-15 minut, a następnie zmyj ciepłym mokrym ręcznikiem lub wacikiem. 

8. Nałóż 3-5 kropli phytocell serum lub organic peptide booster serum  na twarz, szyję i dekolt. 

9. Nałóż phytocell cream na twarz, szyję i dekolt. 

10. Nałóż delikatnie eyelight serum wokół oczu i/lub eyelight cream, unikając bezpośredniego kontaktu z oczami.

11. Nałóż na usta niewielką ilość in lips we trust lip balm używając patyczka kosmetycznego.

opis zabiegów
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Scientific Organics: Zabiegi na ciało
French Green Clay, Seaweed, Grape Stem Cell Body Wrap - zabieg oczyszczający na ciało body wrap z francuską zieloną glinką, wodorostami i komórkami macierzy-
stymi winogrona 

Zabieg body wrap rozpoczyna się delikatnym złuszczaniem cukrem w celu poprawienia kolorytu skóry i jej jędrności. Masło shea, morwa indyjska i inne kojące składniki 
sprawiają, że skóra staje się jedwabiście gładka, a nasza oczyszczająca maseczka do ciała z francuskiej  zielonej glinki o miętowym zapachu (french green clay, seaweed 
+ peppermint detox mask)  pomaga pozbyć się zanieczyszczeń, jednocześnie odżywiając skórę. Ekstrakty z kokosa, arganowca, herbaty i komórki macierzyste winogrona 
nawilżają i ujędrniają skórę. 

Wykonanie zabiegu

Przed zabiegiem przeczytaj kartę konsultacyjną klientki. 

1.  Kiedy klientka leży na plecach, nałóż citrus kombucha body wash na prawą nogę. Zwilż jeśli jest taka potrzeba i delikatnie oczyść skórę.  

2.  Nanieś na prawą nogę niewielką ilość ginger-lime scrub i złuszczaj naskórek.  Dodaj ciepłej wody wedle potrzeby, aby rozpuścić preparat. Zmyj przy użyciu ciepłego 
parowanego ręcznika.

3. Powtórz krok 2. na lewej nodze i plecach.

4. Nałóż french green clay, seaweed + peppermint detox mask na plecy. 

5. Pomóż klientce obrócić się na plecy. 

6.  Nałóż na górną partię prawej nogi niewielką ilość citrus kombucha body wash. Zwilż, jeżeli jest taka potrzeba. Nałoż na nogę niewielką ilość ginger-lime scrub i złuszczaj 
naskórek.  Zmyj przy użyciu ciepłego parowanego ręcznika. 

7. Powtórz oczyszczanie na lewej nodze, brzuchu i ramionach. Poproś klientkę o pozwolenie przeprowadzenia zabiegu na brzuchu.

8.  Nałóż french green clay, seaweed + peppermint detox mask na nogi. W razie potrzeby, poproś klientkę, aby nieco zgięła nogi co pozwoli na rozprowadzenie  french 
green clay, seaweed + peppermint detox mask na całych nogach. Owiń każdą nogę prześcieradłem po nałożeniu maski oczyszczającej na każdą partię nóg. 

9. Powtórz nakładanie french green clay, seaweed + peppermint detox mask na brzuchu i ramionach, owijając po kolei każdą z partii ciała. 

10. Owiń klientkę w ciepły podgrzewany koc (temperatura – niska do średniej) na 15-20 minut. Uczucie mrowienia to normalny efekt działania mięty. 

11. W czasie owijania partii ciała, można przeprowadzić masaż głowy, ramion/ karku lub stóp. 

12. Po sesji, odwiń klientkę i nałoż duży ręcznik kąpielowy (w czasie odwijania – zapewni on ciepło i osłonę ciała). Pomóż klientce zejść z łożka i udać się pod prysznic. 

13.  Kiedy klientka bierze prysznic, zmień okrycie łożka na nowe. Poinformuj klientkę, że możesz wyjść na chwilę, aby mogła położyć się na łóżku na brzuchu (pod rozłożo-
nym prześcieradłem). 

14. Nałóż ciepły grape stem cell, white tea + seaweed body butter na stopy, nogi i plecy. 

15. Pomóż klientce się obrócić i nałóż grape stem cell, white tea + seaweed body butter na nogi, brzuch i ramiona.

16. Zakończenie: wykonaj masaż dekoltu, ramion i karku przez 3-5 minut. Zakończ zabieg przytrzymując głowę w rejonie kości potylicznej.  

opis zabiegów
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Profesjonalne wskazówki do procesu złuszczania naskórka 
Złuszczanie to podstawowy krok w zabiegach na twarz emerginC mający na celu usunięcie martwych komórek i różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zabieg ten wspiera od-
nowę komórkową, wpływa korzystnie na większość problemów ze skórą i zwiększa mikrokrążenie dla uzyskania młodego promiennego wyglądu. Produkty do złuszczania 
emerginC podzielone są na mechaniczne (scrub)i  naturalne peelingi kwasami owocowymi. Nasze peelingi zawierają odpowiednie normy kwasu i pH, dzięki czemu są 
bezpieczne dla klientów i wszechstronnie wykorzystywane w gabinetach kosmetycznych i spa.  

Nazwa produktu Rodzaj eksfolianta Procent i pH Składniki Rodzaj(e) skóry Problemy skórne

Micro-scrub Mechaniczny/ 
Fizyczny

Łupina orzecha 
włoskiego, łupina 

owsa, proszek 
z nasion moreli 

Wszystkie
Hiperpigmentacja, delikatne zmarszczki, zniszczenie 

słoneczne, odwodnienie, stany zapalne, ziemista 
skóra, nierównomierny koloryt i jędrność 

Fruitality Peel Enzym/kwas AHA/
kwas BHA 

10-10.4%: kwasy
0.50% enzymy 

papai
pH 4.0-4.2

Enzym papai, kwas 
glikolowy, kwas 
cytrynowy, kwas 
mlekowy, kwas 
jabłkowy, kwas 
winowy, kwas 

salicylowy, retinol 

Wszystkie łącznie 
z wrażliwą

Wypryski, odwodnienie, ziemista cera, zapalenie 
mieszków włosowych, przebarwienia

Triple Threat Peel 
(Professional 
strength)

Kwas AHA, kwas 
BHA 

18-19.2%
pH 3.0-3.3

Kwas glikolowy, 
kwas cytrynowy, 

kwas mlekowy, kwas 
jabłkowy, kwas winny, 

kwas salicylowy, 
retinol 

Wszystkie
Drobne i głębokie zmarszczki, zniszczenia słoneczne, 

wypryski, zapalenie mieszków włosowych, 
hiperpigmentacja, nierównomierny koloryt i jędrność 

At-home Peel Pad 
- retail
(Scientific Organics)

Kws AHA/naturalne 
kwasy owocowe

14-15%
pH 3.5-4.0

Kwas mlekowy, 
czarna jagoda, 

trzcina cukrowa, klon 
cukrowy, ekstrakt 

cytrynowy, ekstrakt 
pomarańczowy 

Wszystkie 
Drobne i głębokie zmarszczki, zniszczenia słoneczne, 
hiperpigmentacja, wypryski, nierównomierny koloryt 

i jędrność 

Multi-fruit Acid Peel
(Scientific Organics)

Kws AHA/naturalne 
kwasy owocowe

23-23.5%
pH 3.2-4.0

Kwas mlekowy, 
trzcina cukrowa, klon 

cukrowy, ekstrakt 
z cytryny, ekstrakt 

z pomarańczy 

Wszystkie
Hiperpigmentacja,  drobne i głębokie zmarszczki, 

zniszczenia słoneczne, odwodnienie, wypryski, 
ziemista cera, nierównomierny koloryt i jędrność 

Triple Threat Peel 
(Extra strength)

Kwas AHA/kwas 
BHA

30-31.25%
pH 3-3.3

Kwas glikolowy, 
kwas cytrynowy, 

kwas mlekowy, kwas 
jabłkowy, kwas winny, 

kwas salicylowy, 
retinol 

Wszystkie oprócz 
wrażliwej

Drobne i głębokie zmarszczki, zniszczenia słoneczne, 
hiperpigmentacja, wypryski, nierównomierny koloryt 

i jędrność 



Proponowane zestawienia produktów i wskazówki dotyczące pielęgnacji w domu wg rodzaju skóry i jej problemów: 

produkty wszystkie typy skóry normalna sucha wrażliwa mieszana

oczyszczanie kombucha cleanser
pomegranate gel 

cleanser lub multi-fruit 
cleanser

aromatic cream tea 
cleanser

aromatic cream tea 
cleanser

pomegranate gel 
cleanser lub multi-fruit 

cleanser

przygotowanie spirulina toner peach toner peach toner lavender toner pomegranate toner

przeciwdziałanie/
naprawa phytocell serum

vitamin C serum 12% 
lub 20%, multi-vitamin + 

retinol serum
phytocell serum d-red daytime emulsion

Vitamin C serum 12% 
lub 20%, multi-vitamin + 

retinol serum

nawilżanie phytocell cream hyper-vitalizer, earth lub 
protocell cream

hyper-vitalizer, earth lub 
protocell cream

d-red nighttime 
strengthening balm, 
hyper-vitalizer cream

earth ultra-hydrating 
phytelene cream

działanie punktowe hydra-repair capsules, 
complexion perfection

d-red nighttime 
strengthening balm

złuszczanie at-home peel + clarifying 
kit micro-scrub micro-scrub lub triple 

threat peel micro-scrub micro-scrub lub triple 
threat peel

maska phytocell detox mask vitality mask or vitamin c 
+ retinol mask vitality mask vitality mask vitamin C + retinol mask

ochrona sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny)

*tinted or untinted - zabarwiony lub bezbarwny

Dyscyplina pielęgnacji skóry emerginC 
Produkty emerginC są praktycznie niezawodne. Większość naszych produktów stworzono z myślą o wszystkich rodzajach skóry i popularnych problemach skóry, takich 
jak zmarszczki, przebarwienia, odwodnienie, wypryski, czy nierównomierny koloryt i jędrność. Poniżej podajemy sugerowaną dyscyplinę pielęgnacji skóry, którą można 
modyfikować w zależności od potrzeb klienta. Nawet użycie jednego produktu będzie miało pozytywny wpływ. Oferujemy także produkty do pielęgnacji męskiej skóry, 
ale mężczyźni mogą używać każdego z produktów emerginC dbając codziennie o swoją skórę.  

Proponowana dyscyplina pielęgnacji domowej emerginC 

rano wieczorem zabieg

Oczyszczaj/Tonizuj Oczyszczaj/Tonizuj Peeling: 1-3 razy w tygodniu

Zapobiegaj/Naprawiaj Zapobiegaj/Naprawiaj Pielęgnacja oczu: rano/wieczorem

Nawilżaj/Lecz Nawilżaj/Lecz Pielęgnacja ciała: wg potrzeby

Chroń Pielęgnacja ust: wg potrzeby

Karty-recepty emerginC to świetne narzędzie pomagające wprowadzić klienta na dobrą drogę pielęgnacji skóry w domu. Produkty można łatwo zestawiać biorąc pod 
uwagę styl życia klienta, obecny sposób pielęgnacji skóry, a także Twoją fachową opinię. 



Punktowa ochrona oczu

Pielęgnacja oczu może być stosowana przy każdym rodzaju skóry; poniżej rekomendacje: 

produkty cienie/przebarwienia 
pod oczami przesuszenie drobne i głębokie 

zmarszczki obrzęki pod oczami

przeciwdziałanie/

naprawa
vitamin C eye serum 
lub eyelight serum

vitamin C eye 
serum

vitamin C eye serum lub 
eyelight serum

vitamin C eye serum lub 
eyelight serum

działanie punktowe lighten-up under-eye 
circle fighter crease ease gel

nawilżenie/leczenie hyper-vitalizer cream, 
lub eyelight cream

hyper-vitalizer 
cream lub eyelight 

cream

protocell bioiactive 
stem cell eye cream lub 

eyelight cream

hyper-vitalizer eye 
cream lub eyelight 

cream

maska (wg potrzeb) revital-eyes revital-eyes revital-eyes revital-eyes

Proponowane zestawienia produktów i wskazówki dotyczące pielęgnacji w domu wg rodzaju skóry i jej problemów: 

produkty wszystkie rodzaje skóry normalna sucha wrażliwa mieszana

oczyszczanie kombucha cleanser
pomegranate gel 

cleanser lub multi-fruit 
cleanser

aromatic cream tea 
cleanser

aromatic cream tea 
cleanser

pomegranate gel 
cleanser lub multi-fruit 

cleanser

przygotowanie spirulina toner peach toner peach toner lavender toner pomegranate toner

przeciwdziałanie/
naprawa phytocell serum

vitamin C serum 12% 
lub 20%, multi-vitamin + 

retinol serum
phytocell serum d-red daytime emulsion

Vitamin C serum 12% 
lub 20%, multi-vitamin + 

retinol serum

nawilżanie phytocell cream hyper-vitalizer, earth lub 
protocell cream

hyper-vitalizer, earth lub 
protocell cream

d-red nighttime 
strengthening balm, 
hyper-vitalizer cream

earth ultra-hydrating 
phytelene cream

działanie punktowe hydra-repair capsules, 
complexion perfection

d-red nighttime 
strengthening balm

złuszczanie at-home peel + clarifying 
kit micro-scrub micro-scrub lub triple 

threat peel micro-scrub micro-scrub lub triple 
threat peel

maska phytocell detox mask vitality mask or vitamin c 
+ retinol mask vitality mask vitality mask vitamin C + retinol mask

ochrona sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

sun spf 30+ (tinted or 
untinted)*

primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalny) primer (opcjonalnyl)

*tinted or untinted - zabarwiony lub bezbarwny



emerginC 
w top SPA na całym świecie


