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Braukmann – kosmetyka ziołowa

Stworzone z myślą o nowoczesnych, świadomych pielęgnacji 
mężczyznach, którzy stawiają na kosmetyki funkcjonalne. 
Efektywne i proste w użyciu. Do twarzy i ciała, ukierunkowane na 
oczyszczanie, nawilżanie, regenerację, odświeżenie, ochronę, 
zapach. Dla mężczyzn, którzy wiedzą, ile jest wart  przyciągający 
zadbany wygląd. Doświadczaj i wygrywaj.

Made in Germany

HILDEGARD BRAUKMANN od ponad 55 lat 
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 
kosmetyków ziołowych. 

Tworzenie receptur oraz produkcja kosmetyków 
odbywa się wyłącznie w siedzibie firmy pod 
Hanowerem, w jednej z najbardziej nowoczesnych 
fabryk w Europie.

Jakość i skuteczność produktów powodują, 
że nasza marka jest jedną z największych 
w branży kosmetycznej w Niemczech.
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Mydło pielęgnacyjne o aktywnym, 
męskim zapachu. Zawiera wyciąg 
z naturalnych olejów roślinnych, 
który chroni i odżywia skórę.

Pianka w aerozolu do twarzy i ciała. 
Delikatnie pielęgnuje i odświeża 
podczas codziennej kąpieli. Zawiera 
pantenol i betainę. pH-neutralne. 

Sposób użycia do twarzy:
Ilość pianki wielkości piłki golfowej 
rozprowadzić kolistymi ruchami  na 
twarzy. Następnie spłukać ciepłą wodą. 
Nanieść krem odżywczy.

Sposób użycia ciało:
Ilość pianki wielkości piłki tenisowej na-
nieść na ciało. Następnie spłukać ciepłą 
wodą. Nałożyć emulsję lub balsam do 
pielęgnacji ciała. 

Wskazówka: 
W przypadku szczególnie wrażliwej 
skóry używać piankę do mycia Face & 
Wash do golenia na mokro. 

Substancje czynne: 

Betaina
Pantenol

Mydło dla mężczyzn
Mydło pielęgnacyjne 

• kremowe orzeźwienie
• z funkcją odżywczą i ochronną

Pianka myjąca Face & Body
Delikatna pianka do twarzy i ciała

• świeżość i energia 

Softigen®, pozyskiwany z naturalnych olejów 
roślinnych posiada właściwości odżywcze, 
regenerujące, nawilżające i ochronne. 

kostka 100 g 
(05801)

aerozol 200 ml
(05802)

Substancje czynne: 

Softigen®

Sposób użycia:
Spienić mydło zwilżonymi dłońmi. Umyć 
wybrane partie ciała. Na koniec dokładnie 
spłukać. 
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Optymalne przygotowanie do golenia 
maszynką elektryczną. Zawiera Bisabolol.

Sposób użycia:
Umyć twarz i szyję pianką do mycia 
Face & Body Braukmann. Niewielką 
ilość Emulsji Pre Shave rozetrzeć 
w dłoniach i wmasować w zarost 
w kierunku przeciwnym do kierunku 
jego wyrastania, zostawić na chwilę 
i rozpocząć golenie. Na koniec użyć 
After Shave i krem pielęgnacyjny.

Bisabolol  bezbarwna, ciekła 
substancja o lekko korzennym 
zapachu, stanowi nawet do 50% 
składu olejku rumiankowego. 
Działa przeciwzapalnie, przeciw 
zaczerwienieniom i podrażnieniom.  
Ma właściwości bakteriosatyczne 
i jest niemal idealnie tolerowany 
przez skórę.

butelka 100 ml
(05811)

Substancje czynne: 

Bisabolol
Alkohol

Tradycyjny krem do golenia. 
Zmiękcza twardy zarost jedno- 
cześnie chroni wrażliwą skórę. 

Glycerin jest składnikiem produkowanego 
przez skórę Naturalnego Czynnika 
Nawilżania (NMF) i działa skutecznie na-
wilżająco,   stabilizuje jednocześnie funk-
cje ochronne skóry. Używamy gliceryny 
wytwarzanej na bazie roślinnej.

tuba 100 ml
(05810)

Substancje czynne: 

Glycerin

Krem do golenia
Delikatny krem do golenia

• ułatwia golenie
• wydajny i łagodny

Emulsja Pre Shave
Perfekcyjne golenie

• unosi zarost i ułatwia golenie
• wygładza skórę
• łagodzi podrażnienia

Golenie i pielęgnacja zarostu

Sposób użycia:
Nanieść ok 2 cm kremu i pozostawić 
1 minutę. Po goleniu spłukać chłodną wodą. 
Na zakończenie użyć preparatu po goleniu 
After Shave i kremu pielęgnacyjnego. 

Wskazówka:  
Przy skłonnościach do podrażnień polecamy 
przed użyciem kremu do golenia zastosować 
olejek do pielęgnacji i golenia zarostu.
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Niezawodna dezynfekcja po goleniu. 
Hamamelis i Antoina uspokajają podrażnioną 
goleniem skórę. Nawilżające i odżywcze substancje 
czynne pielęgnują i zapewniają uczucie świeżości.
Sportowy, męski zapach.

Sposób użycia:
Emulsję rozprowadzić w dłoniach i wmasować, 
na zakończenie użyć kremu.

Arginina jest szczególnym rodzajem 
aminokwasu, który można znaleźć zarówno 
w czerwonych algach, gryce jak i w ludzkiej 
skórze. Arginina usprawnia gospodarkę 
wodną skóry i działa uspokajająco.

butelka 100 ml
(05812)

Substancje czynne: 

Alkohol
Hamamelis
Alantoina
Arginina

Emulsja po goleniu SPORT
Perfekcyjne zakończenie każdego golenia

• pielęgnuje podrażnioną goleniem skórę
• daje uczucie doskonałej świeżości
• sportowy, męski zapach

Dezynfekuje, pielęgnuje i łagodzi skórę po goleniu. 
Hamamelis, bisabolol i pantenol zmniejszają 
zaczerwienienia i podrażnienia.
Świeży zapach z charakterem.

Sposób użycia:
Emulsję rozprowadzić w czystych dło- 
niach i wmasować. Na zakończenie użyć 
Krem intensywnie nawilżający.

Substancje czynne: 

Hamamelis
Bisabolol
Allantoin
Farnesol
Arginin
Alkohol

Hamamelis (Hamamelis virginiana) – oczar 
wirginijski. Ekstrakt z liści, gałęzi i kory 
zawiera szczególne garbniki, dzięki którym 
ma działanie ściągające i przeciwzapalne.

butelka 100 ml
(05813)

Emulsja po goleniu ATTITUDE
Pielęgnacja dla zmęczonej skóry

• doskonałe uczucie świeżości
• uwodzicielski zapach
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Natychmiast chłodzi i uspokaja skórę wrażliwą, intensywnie 
nawilża. Bisabolol i wyciąg z korzenia lukrecji łagodzą podra- 
żnienia. Bakteriostatyczna formuła zapobiega zapaleniom. 
Wąkrota azjatycka (trawa tygrysia) działa silnie antyoksy-
dacyjnie. Lipidy membranowe wzmacniają naturalną barierę 
ochronną i pobudzają regenerację skóry.
Nie zawiera alkoholu.

Substancje czynne: 

Koncentrat Derma Membran Structure
Wąkrota azjatycka
Bisabolol
Lukrecja
Masło shea
Pantenol
Inulina
Fitoskwalan

DERMA MEMBRAN
Balsam po goleniu
Wysokiej jakości pielęgnacja wrażliwej skóry twarzy

• technologia warstwowych lipidów membranowych
• odpowiedni przy atopowym zapaleniu skóry, 

cerze naczynkowej/trądziku różowatym

Pielęgnuje zarost, nadając lekkiego połys-
ku i subtelnego, męskiego zapachu. Bisabolol 
zapobiega zaczerwienieniom i podrażnieniom, 
a ekstrakt z winorośli balonowej łagodzi swę- 
dzenie. Idealny do przycinania konturów za-
rostu.

Wskazówka: 
Jeśli podczas golenia na mokro skóra ma 
skłonności do podrażnień lub zaczerwie-
nień, zastosować Olejek do pielęgnacji 
i golenia zarostu PRZED kremem do 
golenia.

Sposób użycia:
1. Zależnie od długości zarostu rozetrzeć 

w   dłoniach 2- 5 kropli olejku
2. Wmasować w zarost i skórę brody.

Substancje czynne: 

Winorośl balonowa
Olej z nasion żmijowca
Fitoskwalan
Bisabolol
Mięta

Olejek do pielęgnacji 
i golenia zarostu
Doskonały do golenia i pielęgnacji zarostu

• miękki i sprężysty zarost
• odprężona skóra

Winorośl balonowa (Cardiospermum 
halicacabum) jednoroczna roślina pnąca 
uprawiana w Indiach. Ekstrakt z wino-
rośli balonowej zapobiega wysuszaniu 
skóry, łagodzi swędzenie i podrażnienia.

butelka 30 ml
(05815)

Wskazówka: 
idealna pielęgnacja „trzydniowego“ zarostu.

Sposób użycia:
Niewielką ilość balsamu wmasować w zarost. 
Następnie nanieść krem pielęgnacyjny.

Masło shea pozyskuje się 
z orzechów zachodnioafry-
kańskiego drzewa masłowe-
go, zawiera witaminy E + A. 
Doskonałe dla skóry wyma-
gającej specjalnej pielęgnacji, 
ma znakomite właściwości 
ochronne i zapobiega wysu-
szaniu skóry.

dozownik 50 ml
(05814)
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Specjalny szampon do delikatnej pielęgnacji 
zarostu. 
Pantenol i lipidy migdałowe pielęgnują skórę, 
oraz zarost brody ułatwiając pielęgnację i for-
mowanie.

Wskazówka: 
Można stosować również do oczyszczania twarzy 
i jako szampon. Bardzo wydajny.

Sposób użycia:
Niewielką ilość szamponu rozprowadzić na wilgotną 
skórę oraz zarost i spienić. Spłukać ciepłą wodą 
i osuszyć. Na koniec wmasować kosmetyk do 
pielęgnacji zarostu i olejek do golenia.
 

Olejek migdałowy  
subtelny jasnożółty, 
uzyskiwany w wyniku 
tłoczenia słodkich 
migdałów. Olejek jest 
składnikiem klasy- 
cznych Cold-Creams. 
Polecany dla skóry 
wrażliwej i zmęczonej.

butelka 100 ml
(05816)

spray 75 ml
(05820)

Substancje czynne:

Olejek migdałowy
Pantenol
Betaina

Szampon do zarostu
Delikatny, wypielęgnowany zarost zapobiega 
swędzeniu

•  Niezwykle delikatne oczyszczanie, 
• pH-neutralne
• Zmiękcza brodę i ułatwia jej formowanie 

Klasyczne wejście - męski, elegancki. 
Pierwsze wrażenie: czarujący
Goździk, Ylang Ylang i cydr stopniowo rozwijają męski, 
elegancki charakter. Komponenty drewna z pinii
i wetiweru z nutą ambry zwiastują głębię i trwałość.

Woda toaletowa SPORT
Śródziemnomorska aura

• Pinia - Cytrus - Cydr - Wetiwer
• Świeżość i głębia

Dezodoranty i Zapachy
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Nowoczesny charakter zapachu: pewny 
siebie, subtelnie prowokujący, zaskaku-
jący. Świeżość bergamotki i stymulujący 
zapach lawendy mieszają się - otulone 
subtelną ambrą i delikatną wanilią - z pi-
kantną nutą kolendry. Drzewo sandałowe 
dodaje kompozycji uwodzicielskiej mocy.

Pewność i niezawodność, praktyczny 
sztyft. Sportowy świeży zapach. Od-
powiednia pielęgnacja dzięki roślinnym 
substancjom czynnym. Bez aluminium.

Sposób użycia:
Po prysznicu lub kąpieli nanieść na suchą 
skórę pod pachami. Można stosować 
również w ciągu dnia, w razie potrzeby. 
Nie używać na podrażnioną ani skaleczoną 
skórę.

Gliceryna jest składnikiem produkowanego 
przez skórę Naturalnego Czynnika Nawilżania 
(NMF) i działa skutecznie nawilżająco, stabi-
lizuje jednocześnie funkcje ochronne skóry. 
Używamy gliceryny wytwarzanej na bazie 
roślinnej.

opakowanie 75 ml
(05822)

Substancje czynne:

Olejki eteryczne
Bisabolol
Farnesol
Pantenol
Gliceryna
Alkohol

Dezodoranty i Zapachy

Dezodorant 
w sztyfcie
Pewna ochrona o śródziemnomorskim 
zapachu

• sportowy, świeży, niezawodny 
• bez aluminium

Woda Toaletowa 
ATTITUDE
Miejska aura

• bergamotka, sandałowiec, kolendra         
• zmysłowy, uwodzicielski  

spray 75 ml
(05821)
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Skutecznie chroni przed powstawaniem 
niemiłego zapachu. Wyciąg z nasion bawełny 
pielęgnuje skórę pod pachami.
Nie pozostawia białych plam. 
Bez aluminium.

Nasz mistrz od 40 lat ze względu na szerokie 
spektrum działania: intensywnie pielęgnuje, 
uspokaja i chroni. Ekstrakt z cytryn łagodzi 
podrażnienia i działa antyseptycznie. Karoten 
i olej z łupin orzecha wzmacniają skórę nada-
jąc jej świeżego wyglądu. Wydajny produkt.

Sposób użycia:
Nanieść na suchą skórę pod pachami. 
Można stosować również w ciągu dnia 
w razie potrzeby. 
Nie używać na podrażnioną ani skaleczoną 
skórę.

Sposób użycia:
Nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy. Do 
oczyszczania polecamy Face & Body piankę do 
mycia. Omijać okolice oczu.

Szałwia wieloletnia roślina wiecznie 
zielona, używana leczniczo i jako 
przyprawa, pochodzi z obszaru Morza 
Śródziemnego, obecnie rozpow- 
szechniona w całej Europie. Szałwia 
farmaceutyczna (Salvia officinalis) 
zawiera antyseptyczne oleje eterycz-
ne tujon, cyneol, kamfora, saponiny, 
kwas rozmarynowy, kwas ursolowy, 
garbniki, goryczki. Wyciąg z szałwii 
posiada właściwości ściągające oraz 
przeciwpotne.

roll on 50 ml
(05823)

Karoten (Prowitamina A) 
substancja aktywna oleju 
z marchwi jest barwnikiem 
i jednocześnie czynnikiem 
chroniącym skórę. Stymuluje 
odbudowę komórek i działa 
antyrodnikowo oraz wspiera 
działanie kremów przeciw- 
słonecznych.

pojemnik 50 ml
(05830)

Substancje czynne:

Szałwia
Mięta nadwodna
Ekstrakt z nasion bawełny
Mleczan sodu
Kwas mlekowy
Alkohol

Substancje czynne:

Ekstrakt z cytryn
Karoten
Olej z łupin orzecha
Alantoina
Wosk pszczeli
Medilan
Fitosterole
Fitoskwalan

Deo roll on
Efektywna odświeżająca ochrona 

• zawiera miętę nadwodną i szałwię
• bez aluminium

Krem SPORT
Wysoce wydajna pielęgnacja uniwersalna

• natychmiastowe orzeźwienie skóry 
• dodaje wdzięku i pewności siebie
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Dezodoranty i Zapachy                                           Pielęgnacja skóry twarzy

Skoncentrowana pielęgnacja anti-age z kwa-
sem bio-hialuronowym i mikroproteinami. 
Redukuje zmarszczki. Bardzo lekki krem, który 
szybko się wchłania. Idealny by zrobić mocne 
wrażenie.

Nowoczesna pielęgnacja twarzy: wygładza
i uspokaja skórę. Karoten i olej z łupin orzecha 
włoskiego zapewnią sportowo-świeży wygląd.

Sposób użycia:
Nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi. Do oczyszczenia polecamy Face & Body 
piankę do mycia. Omijać okolice oczu. 

Sposób użycia:
Nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy. Do 
oczyszczenia polecamy Face & Body piankę do 
mycia. Omijać okolice oczu. 

Matrykiny to 
mikroproteiny, 
które stymulują 
tworzenie się 
kolagenu w skór-
ze. Zmarszczki 
zostają skutecznie 
zredukowane 
i skóra wygląda 
młodziej. 

Substancje czynne:

Matrykiny
AquaPront®
Kwas bio-hialuronowy
Koncentrat Derma Membran Struktur
Masło Shea
Fitoskwalan

Substancje czynne:

Aloe Vera
Pantenol
Witamina E
Karoten
Olej z łupin orzecha 
włoskiego
Fitoskwalan
Arginina
Alantoina

Hialuron Power Lift
Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa

• technologia magazynowania nawilżenia
• młodszy wygląd

Krem intensywnie nawilżający
zawiera 30% Aloe Vera

• intensywne wzmocnienie zestresowanej skóry
• świeży i odprężony wygląd

Aloe Vera przezroczysty żel 
pozyskiwany ze świeżych 
liści aloesu. Bogaty w witaminy, 
aminokwasy, polisacharydy, sole 
mineralne, proteiny i enzymy. 
Ekstrakt jest silnie nawilżający 
i łagodzi podrażnienia skóry.

pojemnik 50 ml
(05833)
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dozownik 50 ml
(05832)
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Krótka drzemka - dobra nie tylko dla 
szarych komórek.
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Intensywnie pielęgnująca formuła kremu to 
perfekcyjne rozwiązanie dla zaczerwienionej, 
podrażnionej i suchej skóry. Łagodzi świąd. 
Zawiera oleje roślinne, ceramidy, melisę i lukre- 
cję. Wzmacnia barierę ochronną skóry. 

„Dobroczyńca“: odświeża, rozluźnia, wygładza, nawil- 
ża. Skutecznie niweluje sińce i obrzęki. Zawierająca 
bardzo skuteczne substancje czynne: kwas bio-hialu-
ronowy, ekstrakt z acmella oleracea, ekstrakt z kory 
jesionu i witaminę B3.

Wskazówka: 
Silna ochrona na każdą pogodę

Sposób użycia:
Nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi. Do oczyszczenia polecamy  Face & Body 
piankę do mycia. Nie nakładać na okolice oczu.
  

Sposób użycia:
rano i wieczorem oraz w razie 
potrzeb. Masować aplikatorem, 
delikatnie naciskając  okolice oczu 
od wewnątrz do zewnątrz. Po uży-
ciu aplikatora wmasować ulubiony 
krem do twarzy.

Melisa (melissa officinalis) – roślina pochodząca 
z rejonu basenu Morza Śródziemnego i krajów Blis-
kiego Wschodu. Kwiatostan zbierany jest przed i po 
okresie kwitnienia. W związku z kojącymi i uspokaja-
jącymi właściwościami melisy, wyciągi z niej stosuje 
się już od czasów starożytności.

pojemnik 50 ml
(05834)

Substancje czynne:

Ceramidy 2
Lukrecja
Melisa
Pantenol
Wosk z mimozy
Olej z kiełków kukurydzy
Alantoina
Fitosterole
Fitoskwalan
Witamina E

Substancje czynne:

Kwas bio-hialuronowy
Acmella oleracea
Ekstrakt z kory jesionu
Witamina B3
Ogórek
Fitoskwalan

Krem z melisą

Intensywna pielęgnacja wrażliwej i suchej skóry

• wzmacnia i chroni
• natychmiast wygładza i rozluźnia

Pielęgnacja skóry twarzy
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Hyaluron 
Augen Roll on
Hyaluron 
Eye Roll On 
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Hyaluron 
Augen Roll on
Hyaluron 
Eye Roll On 

K
rä

ut
er

-K
o

sm
et

ik

Ekstrakt z kory jesionu (Fraxinus excelsior) zawiera eskulinę i fraxin. Jesion 
rośnie w całej Europie. W mitologii germańskiej uważany był za „Drzewo 
Świata” czyli centrum Uniwersum. Ekstrakt pozyskiwany jest z kory mło-
dych gałązek. Stymuluje mikrocyrkulację, wzmacnia naczynia włosowate, 
stymuluje ukrwienie co powoduje zmniejszenie cieni i obrzęków pod 
oczami.

roll on 10 ml
(05837)

Hialuron Roll-on
pielęgnacja okolic oczu
Wysokiej jakości pielęgnacja z kwasem
bio-hialuronowym.

• skutecznie niweluje sińce i obrzęki
• natychmiastowe przebudzenie
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Delikatna formuła z zieloną herbatą i pante-
nolem w naturalny sposób regeneruje skórę 
nadając jej uczucia świeżości i pielęgnacji. 
Ożywiający zapach; pH- neutralne. 

Orzeźwiający, przyjemny prysznic przy użyciu 
delikatnej pianki. Witalizujące ekstrakty z bluszczu 
i regenerujące substancje czynne pielęgnują skórę 
nadając jej świeżego, śródziemnomorskiego zapa-
chu. pH-  neutralne

Sposób użycia:
Nanieść piankę na wilgotną skórę, spienić wodą 
i spłukać. Ciało dobrze osuszyć a następnie 
nanieść pielęgnację o pasującym zapachu, np. 
Emulsja do ciała BALANCE.

Sposób użycia:
Nanieść piankę na wilgotną skórę, 
spienić wodą i spłukać. Ciało dobrze 
osuszyć a następnie nanieść pielęgnację 
o pasującym zapachu, np. Emulsję do 
ciała SPORT.

Zielona herbata (Camellia sinensis) wywodzi 
się z tej samej rośliny, co herbata czarna, jednak 
nie jest fermentowana. Dzięki dużej zawartości 
garbników ekstrakt z zielonej herbaty działa 
ściągająco, przeciwzapalnie i wzmacniająco na 
skórę. Jest znakomitym przeciwutleniaczem.

butelka 250 ml
(05840)

Bluszcz (Hedera helix).  Do przygoto-
wania ekstraktu używa się zimozielo-
nej rośliny pnącej. Ekstrakt z bluszczu 
posiada właściwości pobudzające 
przepływ krwi i limfy.

butelka 250 ml
(05842)

Substancje czynne:

Pantenol
Pirokton olaminy
Alantoina

Substancje czynne:

Bluszcz

Żel do mycia & szampon BALANCE
Łagodny i regenerujący prysznic

• pielęgnuje i odświeża
• zapobiega łupieżowi
• dodaje włosom objętości

Żel pod prysznic SPORT
Witalizujący prysznic 

• zastrzyk energii
• aktywnie nawilża

Pielęgnacja skóry twarzy Pielęgnacja ciała
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Substancje czynne:

Fitoskwalan
Alantoina
Miłorząb japoński
Pantenol
Arginina

Miłorząb japoński (ginko biloba). Pierwotne 
drzewo z rodziny miłorzębowatych, które może 
rosnąć kilka tysięcy lat. We wschodniej Azji 
pielęgnowane i czczone jako święte drzewo. 
Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego stymuluje 
krążenie krwi oraz działa witalizująco, szczegól-
nie w przypadku skóry wymagającej. Ekstrakt 
z gingko jest przeciwutleniaczem, tym samym 
istotną substancją opóźniającą starzenie.

butelka 250 ml
(05843)

Lekka emulsja do ciała, która szybko 
się wchłania. Lukrecja i pantenol 
działają łagodząco i uspokajająco 
a olej z awokado i oliwa z oliwek 
wygładzają i nawadniają. Sucha, 
podrażniona skóra staje się momen-
talnie odprężona, miękka i gładka. 
Atrakcyjny, męski zapach poprawia 
samopoczucie. 

Zastosowanie:
Wmasować delikatnie po kąpieli 
lub prysznicu.

Olej z awokado - naturalny olej z owoców awo-
kado (Persea gratissima). Zawiera szczególnie 
dużo witamin, fitosterolei oraz lecytynę. Chroni 
skórę przed wysychaniem i szorstkością.

butelka 250 ml
(05844)

Substancje czynne:

Olej z awokado
Fitosterole
Lukrecja
Wosk z oliwek
Alantoina
Witamina E

Emulsja do ciała BALANCE

Intensywne nawilżanie

• łagodzi podrażnienia, uspokaja
• odpręża i wygładza suchą skórę

Pielęgnacja ciała

Zastosowanie:
Wmasować delikatnie po kąpieli 
lub prysznicu.

Nawilżająca emulsja z witalizującym 
ekstraktem z liści ginko (miłorzębu 
japońskiego). Po prysznicu lub kąpieli 
nadaje skórze gładkość i sprężystość. 
Szybko się wchłania pozostawiając 
świeży, śródziemnomorski zapach. 

Emulsja do ciała 
SPORT
Nawilżenie i witalność dla aktywnej 
męskiej skóry

• szybko się wchłania 
• sportowy, świeży zapach
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Alkohol (Etanol) pozyskiwany z roślin. Działa an-
tyseptycznie i dezynfekująco.

Alantoina – stymuluje regenerację komórek 
w  przypadku skóry łuszczącej się, przyspiesza go-
jenie się ran.  Pozyskiwana jest z otrąb pszennych, 
salsefii, kasztanowca. 

Aloe Vera przezroczysty żel pozyskiwany ze 
świeżych liści aloesu. Bogaty w witaminy, ami-
nokwasy, polisacharydy, sole mineralne, proteiny 
i enzymy. Ekstrakt jest silnie nawilżający i łagodzi 
podrażnienia skóry.

AquaPront® - naturalna substancja wyrównująca 
natychmiast profil skóry. Zmarszczki zostają zła-
godzone i widocznie zredukowane, a pory skóry 
zwężone. Skuteczność bazuje na „technologii 
magazynowania wilgoci”, dzięki której w skórze 
wiązana jest duża ilość wody i zostaje ona tam 
zatrzymana aż do 24 godzin. Jako system nośny 
służą membrany lipidowe w kształcie kuleczek 
(glikosfingolipidy), w których jest zamknięty kwas 
hialuronowy oraz ekstrakt z jęczmienia (zawiera 
beta glukan).  

Arginina jest szczególnym rodzajem aminokwa-
su, który można znaleźć zarówno w czerwonych 
algach, gryce jak i w ludzkiej skórze. Arginina 
usprawnia gospodarkę wodną skóry i działa uspo-
kajająco.

Betaina szeroko rozpowszechniona w natu-      
rze, znajduje się również w organiźmie człowie-
ka. Pozyskiwana z buraków cukrowych, wykazuje 
właściwości wzmacniające i nawilżające, redukuje 
transepidermalną utratę wody.

Bisabolol bezbarwna, ciekła substancja o lekko 
korzennym zapachu, stanowi nawet do 50% skła-
du olejku rumiankowego. Działa przeciwzapalnie, 
zmniejsza zaczerwienienie oraz podrażnienia.  Ma 
właściwości bakteriostatyczne i jest niemal ideal-
nie tolerowany przez skórę.

Bluszcz (Hedera helix).  Do przygotowania eks- 
traktu używa się zimozielonej rośliny pnącej. Eks-
trakt z bluszczu posiada właściwości pobudzające 
przepływ krwi i limfy.

Ceramidy 2 nazywa się trafnie kluczowym ce-
mentem międzykomórkowym naskórka. Zatrzy-
mują nawilżenie i działają jak bariera wodno-lipi-
dowa. Przyczyniają się do regularnej odbudowy 
keratynocytów, których brak jest główną przyczy-
ną starzenia się skóry. 

Ekstrakt z cytryny zawiera kwas cytrynowy, 
witaminę C, witaminy B1, B2, B6, substancje mi-
neralne i pierwiastki śladowe. Ekstrakt działa ła-
godnie ściągająco i antyseptycznie.

Ekstrakt z kory jesionu (Fraxinus excelsior) za- 
wiera eskulinę i fraxin. Jesion rośnie w całej Eu-

ropie. W mitologii germańskiej uważany był za 
„Drzewo Świata” czyli centrum Uniwersum. Eks-
trakt pozyskiwany jest z kory młodych gałązek. 
Stymuluje mikrocyrkulację, wzmacnia naczynia 
włosowate, stymuluje ukrwienie co powoduje 
zniejszenie cieni i obrzęków pod oczami.

Ekstrakt z nasion bawełny (Gossypium herba-
ceum). Ekstrakt z nasion bawełny wykazuje wła- 
ściwości uspokajające, nawilżające i wygładzające. 
Głównym składnikiem ekstraktu są proteiny, 
witaminy z grupy B (biotyna, niacyna, ryboflawina, 
tiamina, kwas pantotenowy) i cukry (inozytol, ra-
finoza). Ekstrakt idealnie pielęgnuje skórę podraż- 
nioną i wrażliwą. Nadaje połysku włosom i ułatwia 
ich rozczesywanie.

Farnesol naturalny składnik wielu olejków ete- 
rycznych, ma działanie antyseptyczne.

Fitoskwalan to bezbarwna, bezzapachowa, oleis-
ta substancja pozyskiwana z oliwy z oliwek. Fito-   
squalan jest bardzo dobrze tolerowany przez 
skórę, dobrze się rozprowadza, łatwo się wchłania 
i jest nośnikiem wielu substancji czynnych.

Gliceryna jest składnikiem produkowanego przez 
skórę Naturalnego Czynnika Nawilżania (NMF) 
i działa skutecznie nawilżająco,   stabilizuje je- 
dnocześnie funkcje ochronne skóry. My używamy 
gliceryny wytwarzanej na bazie roślinnej.

Hamamelis (Hamamelis virginiana) – oczar 
wirginijski, nazywany czarodziejskim krzakiem. 
Ekstrakt z liści, gałęzi i kory zawiera szczególne 
garbniki, dzięki którym ma działanie ściągające 
i zmniejszające pory.

Inulina - bardzo dokładnie oczyszczona mie- 
szanina oligosacharydów. Dla wielu roślin (cyko-
ria, karczochy, mniszek lekarski, pasternak) jest 
materiałem zapasowym gromadzonym głównie 
w kłączach oraz dolnych częściach łodyg. Na skó-
rze inulina tworzy delikatnie pielęgnującą, miękką 
powłokę

Karoten (Prowitamina A) substancja aktywna 
oleju z marchwi jest barwnikiem i jednocześnie 
czynnikiem chroniącym skórę. Stymuluje odbu-
dowę komórek i działa antyrodnikowo oraz wspie-
ra działanie kremów przeciwsłonecznych.

Koncentrat Derma Membrane Structure (DMS) 
(Derma Membran Struktur) jest bazą specjalnych 
preparatów do pielęgnacji twarzy i ciała. Zawiera 
wyłącznie lipidy pochodzenia roślinnego, podob-
ne do tych występujących w warstwie lipidowej 
naskórka, a mianowicie fosfolipidy, trójglicerydy, 
skwalan, ceramidy i Fitosterole. Specjalna war- 
stwowa struktura bardzo przypomina naturalne 
warstwy ochronne skóry i jest przez skórę bardzo 
dobrze tolerowana. DMS wspomaga naturalną 
funkcję ochronną skóry, redukuje szorstkość, 

zwiększa jej elastyczność i nawilżenie. 

Kwas bio-hialuronowy jest polisacharydem 
i naturalnym składnikiem tkanki łącznej. Napina 
i wyrównuje skórę. Używamy wyłącznie kwasu   
hialuronowego, który jest produkowany biotech-
nologicznie (Bio-Hialuron). Rozpuszczony w wod-
zie, tworzy żelopodobną strukturę, która pozosta-
je na skórze w postaci cienkiej warstwy i łączy się 
z ceramidami skóry poprzez wiązania wodorowe. 
W ten sposób bio-hialuron może magazynować 
duże ilości wody w warstwie rogowej naskórka 
i utrzymać ją przez wiele godzin. Z wiekiem obniża 
się możliwość własnej produkcji hialuronu. Skóra 
jest mniej naprężona, tworzą się linie i zmarszczki. 
Produkty pielęgnacyjne z hialuronem mogą prze- 
ciwdziałać takim zmianom lub je wyrównywać.

Kwas mlekowy (Acidum lacticum) to słaby kwas 
organiczny, którego kosmetyczne działanie zależy 
od czynnika pH-. Kwas mlekowy reguluje fizjo-
logiczne wartości czynnika pH-. Jest bardzo do-
brym nawilżaczem, naturalny czynnik nawilżający 
naszej skóry (NMF) składa się w ok. 8% z kwasu 
mlekowego. Chemicznie należy do kwasów al-
fahydroksylowych (AHA) tzn. posiada właściwości 
zmiękczające zrogowacenia. Kwas mlekowy od-
kryty został w mleku, stąd nazwa. 

Lukrecja (Glycyrrhiza glabra) – hodowana prze-
de wszystkim nad Wołgą i w Europie południo-
wej. Wykorzystywane są korzenie i odnogi 3-4 
letnich, krzewów. Głównym składnikiem lukrecji 
jest bardzo słodka gliceryzyna, którą stosuje się 
z powodu jej właściwości przeciwzapalnych, an-
tybakteryjnych i antyoksydacyjnych. Lukrecja za-
wiera również flawonoidy i kumarynę. Naukowcy 
odkryli w tej roślinie łącznie ponad 400 różnych 
związków. W kosmetyce wykorzystuje się lu-      
krecję głównie do pielęgnacji w przypadku stanów 
zapalnych i podrażnień skóry, ponieważ znacząco 
zmniejsza zaczerwienienia i swędzenie skóry oraz 
przyspiesza gojenie się ran.

Masło shea pozyskuje się z orzechów zacho- 
dnioafrykańskiego drzewa masłowego, zawiera 
witaminy E + A. Doskonałe dla skóry wymagającej 
specjalnej pielęgnacji, ma znakomite właściwości 
ochronne i zapobiega wysuszeniu skóry.

Matrykiny to mikroproteiny, które stymulu-
ją tworzenie się kolagenu w skórze. Zmarszczki 
zostają skutecznie zredukowane i skóra wygląda 
młodziej. 

Medilan to farmaceutyczna lanolina nadzwy- 
czajnej czystości i najwyższej jakości. Medilan jest 
aktywny biomimetycznie, czyli jest identyczny 
z naturalnymi strukturami naskórka, przez co um-
ożliwia optymalną pielęgnację skóry. Jest w stanie 
wyrównać deficyt w budowie naskórka i zrege-
nerować uszkodzoną skórę. Skutecznie wzma-  
cnia barierę ochronną skóry oraz zwiększa jej 
nawilżenie.

Substancje czynne
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Melisa (melissa officinalis) – roślina pochodząca 
z rejonu basenu Morza Śródziemnego i krajów 
Bliskiego Wschodu. Kwiatostan zbierany jest        
przed i po okresie kwitnienia. W związku z kojący-
mi i uspokajającymi właściwościami melisy, wy-
ciągi z niej stosuje się już od czasów starożytności.

Mentol (Mentholum) jest głównym składnikiem 
olejku miętowego. Mentol poprawia ukrwienie 
skóry, działa chłodząco i łagodzi świąd.

Mięta nadwodna (Mentha aquatica) to roślina 
bagienna, występuje na terenie całej Europy. Jej 
liście są bogate w olejki eteryczne. Ekstrakt z liś-
ci działa przyjemnie odświeżająco i stymulująco, 
jednak delikatniej niż z mięty pieprzowej. Dzika 
mięta nadwodna była uważana za świętą roślinę 
Druidów. Dzisiaj chętnie stosowana w ziołowych 
herbatkach.

Miłorząb japoński (ginko biloba). Pierwotne 
drzewo z rodziny miłorzębowatych, które może 
rosnąć kilka tysięcy lat. We wschodniej Azji pielęg-
nowane i czczone jako święte drzewo. Ekstrakt 
z liści miłorzębu japońskiego stymuluje krążenie 
krwi oraz działa witalizująco, szczególnie w przy-
padku skóry wymagającej. Ekstrakt z gingko jest 
przeciwutleniaczem, istotną substancją opóźnia-
jącą starzenie.

Mleczan sodu jest naturalnym regulatorem wil-
gotności skóry o właściwościach przeciwbaktery-
jnych.

Ogórek (Cucumis sativus). Używanie plastrów 
ogórka w kosmetyce to długa tradycja. Ogórek 
jest starożytną rośliną,  uprawianą już przed 4 ty-
siącami lat przez Egipcjan. Wyciąg z zawartością 
witamin rozpuszczalnych w wodzie, cukrów oraz 
soli mineralnych działa nawilżająco, orzeźwiająco 
oraz uspokajająco.

Olejek eteryczny - uzyskiwany z olejku poma-
rańczowego, Ylang Ylang i wielu innych roślin, po-
siada właściwości bakteriostatyczne i chroni przed 
bakteriami odpowiedzialnymi za rozkład i nieprzy-
jemny zapach potu.

Olej z awokado - naturalny olej z owoców awoka-
do (Persea gratissima). Zawiera szczególnie dużo 
witamin, fitosteroli oraz lecytynę. Chroni skórę pr-
zed wysychaniem i szorstkością.

Olej z kiełków kukurydzy obok esencjonalnych 
kwasów tłuszczowych zawiera rozpuszczające się 
w tłuszczach witaminy A i E.

Olej z łupin orzecha włoskiego jest oleistym ek-
straktem z zielonej skorupy orzecha włoskiego. 
Zawiera juglon – substancję w naturalny sposób 
brązującą skórę. Badania wykazują, że olejek z łu-
pin orzecha włoskiego mocno zabarwia keratynę 
skóry i koloryt ten utrzymuje się nawet po wielok-

rotnym myciu czy kąpieli.

Olej migdałowy  subtelny jasnożółty olej uzyski-
wany w wyniku tłoczenia słodkich migdałów. Olej 
jest składnikiem klasycznych Cold-Creams, szcze- 
gólnie polecany dla skóry wrażliwej i zmęczonej.

Olej z nasion żmijowca wyciskany na zimno. Ma 
właściwości przeciwzapalnie i wzmacnia barierę 
ochronną skóry.

Olej z pestek winogron uważany jest za klejnot 
wśród olejów. Z bardzo twardych nasionek, które 
zawierają zaledwie 10-14% oleju, pozyskuje się 
minimalne ilości. Ze względu na duże zawartości 
polifenoli i tokoferoli, olej ma wyjątkowe właści-
wości przeciwutleniające i chroni błony komór-
kowe. Olej z pestek winogron zawiera duże ilości 
lecytyny, dlatego używany jest jako nośnik wielu 
substancji pielęgnacyjnych, szczególnie witamin. 
Duże ilości kwasu linolowego (witaminy F esen- 
cjonalnego kwasu tłuszczowego) wspierają elas-
tyczność skóry. 

Pantenol (Prowitamina B5) łatwo wchłaniany 
przez skórę i włosy, poprawia poziom nawilżenia 
skóry szczególnie suchej, łuszczącej się i popę-
kanej. Pantenol zmniejsza zaczerwienienia i po-
drażnienia skóry, działa przeciwzapalnie i przeci-
wświądowo.

Pirokton olaminy znany także jako Octopirox to 
sprawdzony środek przeciwłupieżowy o właści-
wościach przeciwbakteryjnych.

Softigen® pozyskiwany z naturalnych olejów 
roślinnych posiada właściwości odżywcze, rege-
nerujące, nawilżające i ochronne. 

Szałwia wieloletnia roślina wiecznie zielona, 
używana leczniczo i jako przyprawa, pochodzi 
z obszaru Morza Śródziemnego, obecnie rozpo- 
wszechniona w całej Europie. Szałwia farmaceu-
tyczna (Salvia officinalis) zawiera antyseptyczne 
oleje eteryczne tujon, cyneol, kamfora, saponiny, 
kwas rozmarynowy, kwas ursolowy, garbniki. Wy-
ciąg z szałwii posiada właściwości ściągające oraz 
przeciwpotne.

Wąkrota azjatycka (Centella asiatica), zwana tra-
wą tygrysią, należy do rodziny baldaszkowatych 
i rośnie w tropikach. Trawa stosowana jest w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej i w ajurwedzie. Wg 
legend, poranione tygrysy bengalskie tarzają się 
w tej roślinie aby przyspieszyć gojenie się ran, stąd 
nazwa trawa tygrysia. Głównym związkiem    wą-
kroty azjatyckiej są min. polifenole, które są silnym 
antyoksydantem. Widoczne żyłki i zaczerwienienia 
szybko znikają nadając  skórze jednolitego kolo-
rytu.

Winorośl balonowa (Cardiospermum halicaca-
bum) jednoroczna roślina pnąca uprawiana w In-

diach. Ekstrakt z winorośli balonowej zapobiega 
wysuszeniu skóry, łagodzi swędzenie i podrażnie- 
nia.

Witamina B3 (niacynamid) to rozpuszczalna 
w wodzie witamina, która stymuluje syntezę kola-
genu wzmacniając jednocześnie barierę ochronną 
skóry. Wspiera również mikrocyrkulację w skórze, 
co zmniejsza min. opuchliznę i cienie pod oczami.

Witamina E jako silny antyoksydant aktywnie 
chroni komórki, podnosi poziom nawilżenia i wy-
gładza skórę.   

Wosk pszczeli (Cera alba) - produkowany przez 
pszczoły miodne naturalny wosk. Prawie w ogó-
le nie rozpuszcza się w wodzie przez co chroni 
wrażliwą skórę przed utratą wilgoci.  Znany już 
przed 2 tysiącami lat w Starożytności jako środek 
kosmetyczny, szczególnie ceniony za właściwości 
wygładzające skórę.

Wosk z mimozy (Acacia Decurrens) – pozyskiwa-
ny z kwiatów srebrnej akacji. W opatentowanym 
procesie produkcji pozyskuje się z wosku z mimo-
zy, jojoby i wosku ze słoneczników podobne do 
wody, roślinne masło, które posiada właściwości 
nawilżające, wspomaga barierę ochronną skóry 
oraz zmniejsza transepidermalną utratę wody 
(przez naskórek). Skóra jest wygładzona i miła 
w dotyku.

Wosk z oliwek. Według specjalnego sposobu 
postępowania z oleju z oliwek otrzymuje się wod-
niste roślinne masło, które nawilża oraz wzmacnia 
barierę ochronną skóry.

Zielona herbata (Camellia sinensis) wywodzi się 
z tej samej rośliny, co herbata czarna, jednak nie 
jest fermentowana. Dzięki dużej zawartości garb- 
ników ekstrakt z zielonej herbaty działa ściągająco, 
przeciwzapalnie i wzmacniająco na skórę. Jest zna-
komitym przeciwutleniaczem.
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