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YBOD

Nowość: BODY 
HILDEGARD BRAUKMANN

Pielęgnacja ciała

Kremowy żel pod prysznic na bazie wody morskiej

Aromatyczny olejek do kąpieli i pod prysznic 

Peeling z solą morską

Hialuronowa emulsja do ciała

Olejek do pielęgnacji ciała

Krem do pielęgnacji biustu i dekoltu

Regenerujący krem do rąk

Delikatna, luksusowa pielęgnacja 
o zapachu pobudzającym zmysły 
i emocje – to nowa ekskluzywna 
linia do pielęgnacji ciała.

Poznaj nowy wymiar pielęgnacji 
– linia BODY marki HILDEGARD 
BRAUKMANN.
Wyszukane, wysoce skuteczne
substancje czynne – starannie dobra-
ne na podstawie najnowszych odkryć
w dziedzinie kosmetologii oraz 
50 lat doświadczeń z kosmetykami 
ziołowymi – zadbają o jedwabistą 
i jędrną sylwetkę. Aromatyczne olejki
naturalne pogłębią uczucie odprę-
żenia zarówno dla ciała, jak i duszy.
 

Linia BODY HILDEGARD BRAUK-
MANN dostępna jest w naszych 
autoryzowanych salonach. 
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SUBSTANCJE CZYNNE:
Ekstrakt z czerwonych alg. Wyciąg z rosnących w Bre-
tanii czerwonych alg Chondrus crispus odznacza się 
wysoką zawartością węglowodanów. Węglowodany 
tworzą na skórze powłokę ochronną, która nada-
je uczucia jedwabistości. Wyciąg z alg czerwonych 
ma przede wszystkim właściwości nawilżające oraz 
chroni przed podrażnieniami.
DayMoist®. Składa się z hydrolizowanej skrobi ku-
kurydzianej i ekstraktu z buraka cukrowego. Wspo-
maga głębokie i intensywne nawilżenie skóry, zdecy-
dowanie podnosi również nawilżenie zewnętrznych 
warstw skóry (Stratum Corneum).
Inulina. Wysoce oczyszczona mieszanina oligosacha-
rydów. Dla wielu roślin (cykoria, karczochy, mniszek 
lekarski, pasternak) jest materiałem zapasowym 
gromadzonym głównie w kłączach oraz dolnych 
częściach łodyg. Na skórze inulina tworzy delikatnie 
pielęgnującą, miękką powłokę.
Panthenol - (prowitamina B5). Łatwo wchłania się 
w skórę i we włosy. Poprawia wilgotność skóry szcze-
gólnie suchej, kruchej i popękanej. Panthenol zmniej-
sza zaczerwienienia i podrażnienia skóry, działa 
przeciwzapalnie i przeciwświądowo. W produktach 
pielęgnacyjnych do włosów ułatwia rozczesywanie 
i nadaje włosom połysk, działa regenerująco.

Butelka 200 ml

Kremowy żel pod prysznic 
na bazie wody morskiej 
Nawilża i łagodzi skórę

Delikatny, kremowy żel pod prysznic 
spełni woczekiwania nawet najbardziej 
wymagających. Intensywnie nawilżające 
substancje czynne połączone z olejkami 
roślinnymi oraz wyciągiem z czerwo-
nych alg sprawiają, że skóra staje się 
jedwabiście gładka. Aromatyczne olejki 
eteryczne z pomarańczy i zielonej mięty 
witalizują skórę i pobudzają zmysły.



SUBSTANCJE CZYNNE:
Olejek migdałowy. Bardzo delikatny, jasnożółty 
tłoczony na zimno olejek ze słodkich migdałów, któ-
ry jest składnikiem klasycznych kremów ochronnych 
i regenerujących do skóry suchej, wrażliwej na stres 
i zaczerwienienia (Cold-Creams), mający szczególne 
zastosowanie przy pielęgnacji skóry wrażliwej i mało 
odpornej na podrażnienia.
Koper morski (Crithmum maritimum). Rośnie między 
kamieniami i na skałach w strefie pływów Atlanty-
ckich. Wysoce skuteczny, oleisty wyciąg z kopru sty-
muluje odbudowę komórek i przeciwdziała wysusze-
niu skóry poprawiając syntezę ceramidów.
Witamina E. Działa na odbudowę i ochronę komó-
rek. Przy regularnym stosowaniu prowadzi do pop-
rawy wyglądu skóry, która staje się znacznie gładsza. 
Witamina E pobudza ukrwienie skóry i zdecydowa-
nie polepsza jej nawilżenie. Intensywnie pielęgnuje 
dojrzałą skórę i buduje rezerwę ochronną na kolejny 
dzień.
Bisabolol. Jest bezbarwnym składnikiem (50%) 
rumiankowego olejku eterycznego o lekko korzen-
nym zapachu. Działa przeciwzapalnie, zapobiega 
podrażnieniom i zaczerwienieniom skóry.

Butelka 200 ml

Aromatyczny olejek do kąpieli i pod prysznic 
Odprężający olejek o zmysłowym zapachu

Olejek polecany do kąpieli, pod prysznic i do masażu. Pielęgnuje skórę dzięki zawartości 
kopru morskiego i słodkiego olejku z migdałów. Odpowiednio dobrana kompozycja aroma-
tycznych esencji cytrusowych, olejku z drzewa cedrowego, olibanum i wetiweru (Vetiveria 
zizanioides) odpręża ciało i pobudza zmysły. Nie zawiera tensydów (substancji pieniących). 

Idealny dla skóry suchej i wrażliwej.

ZASTOSOWANIE:
Aromatyczny prysznic.
Luksusowa, pielęgnująca kąpiel.
Zmysłowo pachnący olejek do głęboko odprężającego masażu.

Unikać kontaktu z oczami. Po użyciu opłukać wannę 
lub kabinę prysznicową gorącą wodą.
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SUBSTANCJE CZYNNE:
Sól morska (Maris sal) pozyskiwana 
z wody morskiej jest bardzo boga-
ta w składniki mineralne i pierwiastki 
śladowe. Działa oczyszczająco i wita-
lizująco na skórę.
Olejek jojoba tłoczony na zimno z orze-
chów meksykańskiego krzewu jojoba 
z chemicznego punktu widzenia jest 
płynnym woskiem. Posiada zdolność 
szybkiego przenikania przez skórę, 
działa bardzo głęboko i nie jełczeje. 
Chroni skórę przed wysuszeniem oraz 
utrzymuje jej gładkość i elastyczność.
Koper morski (Crithmum maritimum) 
rośnie między kamieniami i na skałach 
w strefie pływów Atlantyckich. Wysoce 
skuteczny, oleisty wyciąg z kopru stymu-
luje odbudowę komórek i przeciwdziała 
wysuszeniu skóry poprawiając syntezę 
ceramidów.

Opakowanie 200 ml

Peeling z solą morską
Intensywnie oczyszcza i wygładza skórę



Można używać również w kąpieli 
parowej i w saunie.

Peeling z solą morską
Intensywnie oczyszcza i wygładza skórę

Peeling do ciała o przyjemnym zapachu z kryształkami soli morskiej delikatnie 
usuwa obumarły naskórek, oczyszcza skórę oraz poprawia jej mikrocyrkulację. 
Dzięki zawartości olejku z jojoba i ekstraktu z kopru włoskiego skóra staje się 
bardzo gładka i jędrna. Naturalne olejki eteryczne stymulują zmysły. Delikatne 
emulgatory na bazie cukru powodują, że peeling łatwo spłukuje się wodą. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść peeling na suchą lub lekko 
wilgotną skórę masując okrężnym 
ruchem. Pozostawić na chwilę, spłukać 
ciepłą wodą. 
UWAGA: Stosować wyłącznie na zdrową 
skórę. Nie stosować peelingu na twarz.

YBODYY
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Hialuronowa emulsja do ciała
Ujędrnia i nawilża skórę

SUBSTANCJE CZYNNE:
Kwas bio-hialuronowy 
Wytwarzany w procesie biotechnologicznym. Zapew-
nia skórze właściwy poziom nawilżenia oraz pomaga 
zachować najważniejsze cechy młodej, zdrowej skó-
ry, jak gładkość, elastyczność i jędrność.
Kompleks substancji czynnych z karczochami 
- wyciąg z karczochów (Cynara scolymus) zawie-
ra wyjątkowo dużą dawkę kwasu chlorogenowe-
go. Wyciąg ze świeżych roślin stymuluje redukcję 
tłuszczu i zapobiega obrzękom. W połączeniu 
z kofeiną i teobrominą spowalnia powstawanie 
komórek tłuszczowych, zapobiega ich odkładaniu 
oraz przyspiesza spalanie tłuszczu w skórze. 
Polisacharydy Levan aktywują redukcję komó-
rek tłuszczowych, a ze względu na swoją wysoką 
masę cząsteczkową tworzą na powierzchni skóry 
elastyczną powłokę. 
Woda morska (Maris aqua) jest wyjątkowo bogata 
w minerały i pierwiastki śladowe. Działa witalizująco 
i harmonizująco na skórę zwiększając uczucie kom-
fortu.
Algi (wyciąg z alg) – pozyskiwany z algi brunatnicy 
Laminaria digitata posiada właściwości nawilżające, 
ujędrniające i ochronne dla skóry.
Masło kakaowe (Theobroma cacao) – otrzymy-
wane w wyniku fermentacji i palenia ziaren ka-
kao, pochodzących z Afryki i Ameryki Południowej. 
Masło kakaowe nadaje skórze uczucia przyjemnej 
pielęgnacji.
Olejek z awokado – naturalny olejek z owoców 
awokado (Persea americana) zawierający szczegól-
nie dużo witamin, fitosteroli i lecytynę. Chroni skórę 
przed wysychaniem i szorstkością oraz długotrwale 
nawilża szczególnie wrażliwą skórę wokół oczu.
 

Butelka 200 ml



ZASTOSOWANIE:
Wmasować po kąpieli lub prysznicu.

Hialuronowa emulsja do ciała 
Ujędrnia i nawilża skórę

Delikatna emulsja do ciała z masłem kakaowym i olejkiem z awokado 
do pielęgnacji bardzo wymagającej skóry. Morskie algi Laminaria oraz 
kwas bio-hialuronowy długotrwale nawilżają skórę. Ekstrakt z karczochów 
w połączeniu z wodą morską stymuluje mikrocyrkulację skóry zapobiegając 
powstawaniu tzw. „skórki pomarańczowej”. 

Efekt: 

Skóra zostaje wygładzona, staje się 
delikatna, bardziej napięta i elastyczna. 
Zawarte w emulsji aromatyczne esencje 
cytrusowe ożywiają i odświeżają skórę.

999999YYYYYYBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDYYYYYYYYY
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Olejek do pielęgnacji ciała
Ujędrnia i witalizuje skórę

SUBSTANCJE CZYNNE:
Pieprz brazylijski (Echinus terebinthifo-
lius) – małe czerwone jagody rosnące 
na krzewach pochodzących z Brazylii 
nazywane są często „różowym piep-
rzem” ze względu na ich aromatyczny 
słodkawy smak. „Różowy pieprz” należy 
do rodziny nanerczowatych. Składniki 
olejku pozyskiwanego z ziaren tych 
roślin poprawiają mikrocyrkulację skó-
ry i działają aktywnie redukując tkankę 
tłuszczową.
Brzoza (Betula alba) – wyciąg z liści tego 
typowego dla północnej Europy drzewa 
brzozy ma właściwości pielęgnacyjne 
oraz stymulujące krążenie krwi.
Witamina E działa na odbudowę 
i ochronę komórek. Przy regularnym sto-
sowaniu prowadzi do poprawy wyglądu 
skóry, która staje się znacznie gładsza. 
Witamina E pobudza ukrwienie skóry 
i zdecydowanie polepsza jej nawilżenie. 
Intensywnie pielęgnuje dojrzałą skórę 
i buduje rezerwę ochronną na kolejny 
dzień.
Witamina A – jest witaminą „piękności” 
dla skóry wymagającej. Regeneruje 
i stymuluje odbudowę komórek skóry, 
kolagenu oraz reguluje proces rogo-
wacenia naskórka poprawiając w ten 
sposób wygląd i elastyczność skóry.

Spray 150 ml



Olejek do pielęgnacji ciała
Ujędrnia i witalizuje skórę

Witalizujący olejek do ciała – ujędrniający skórę. 
Elastyczność i napięcie skóry zostają zoptymalizowane 
poprzez połączenie oleistych wyciągów z liści brzozy 
i olejku z brazylijskiego pieprzu (różowy pieprz) 
oraz aktywnych witamin A i E. 

NOWOŚĆ:  
praktyczny spray!

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać skórę i delikatnie wmasować. 

Olejek do pielęgnacji ciała
Ujędrnia i witalizuje skórę

Witalizujący olejek do ciała
Elastyczność i napięcie skó
poprzez połączenie oleistyc
i olejku z brazylijskiego pie
oraz aktywnych witamin A 

NOWOŚĆ:  
praktyczny spray!

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać skórę i delikatnie wmasow

ccji ciała

a – ujędrniający skórę. 
ry zostają zoptymalizowane 
ch wyciągów z liści brzozy 
eprzu (różowy pieprz) 
i E.

wwać.
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SUBSTANCJE CZYNNE:
Czerwone algi (ekstrakt) - wyciąg 
z rosnących w Bretanii alg czerwo-
nych Chondrus crispus odznacza się 
wysoką zawartością węglowodanów. 
Węglowodany tworzą na skórze
powłokę ochronną, która nadaje 
uczucia jedwabistości. Wyciąg z alg 
czerwonych ma przede wszystkim 
właściwości nawilżające i chroni przed 
podrażnieniami.
Dąb korkowy (ekstrakt) – dąb kor-
kowy (Quecrus suber), wiecznie zielone 
drzewo liściaste, pochodzi z obszaru 
Morza Śródziemnego. Z grubej warstwy 
korka na pniach pozyskuje się wosk 
(suberyna), który na skórze tworzy 
mikrokrystaliczną powłokę, dzięki cze-
mu skóra staje się wyraźnie napięta 
i gładka.
Chlorella - jest mikroalgą hodowaną 
w specjalnych warunkach. Chlorella jest 
znanym źródłem witamin, minerałów, 
pierwiastków śladowych oraz amino-
kwasów. Wyciąg z alg pomaga skórze 
w utrzymaniu jej naturalnej równowa-
gi, aktywuje jej funkcje regeneracyjne 
oraz witalne.
Artemia Salina - jest rodzajem plankto-
nu ze zdolnościami do magazynowania 
energii komórkowej. Bogaty w fosfor 
ekstrakt: aktywuje „uśpione komórki”, 
jest boosterem dla substancji czyn-
nych, stymuluje syntezę proteinowo 
– enzymową, wspomaga równowagę 
funkcji komórkowych, optymalizu-
je proces regeneracji skóry, zwiększa 
dynamikę komórkową, wzmacnia skórę 
– stymuluje regenerację komórek, 
działa jak przeciwutleniacz.  

Tubka 100 ml

Krem do pielęgnacji 
biustu i dekoltu
Witalizuje i ujędrnia skórę



SPOSÓB UŻYCIA:
Delikatnie wmasować w skórę. 
Biust masować okrężnymi ruchami 
do środka; dekolt: podłużnymi ruchami 
w górę, w kierunku szyi.

Krem do pielęgnacji biustu i dekoltu 
Witalizuje i ujędrnia skórę

Zmysłowo pachnący krem stworzony specjalnie dla utrzymania pięknego 
i młodego wyglądu dekoltu oraz biustu. Niezwykle skuteczne, aktywne 
substancje używane np. do zabiegu  Thalasso, jak algi Chlorella oraz ekstrakt
z planktonu, zawierają witaminy, składniki mineralne i mikroelementy 
stymulujące naturalną regenerację komórek. Biopolimer z czerwonych alg 
nawilża i chroni skórę.  

Efekt: 

Drobne zmarszczki znikają,
a skóra jest wygładzona i napięta.  

YYYYBBBBBBBBOOOOODDDDDYYYYY 13131313
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SUBSTANCJE CZYNNE:
Flawonoidy cytrusowe – flawonoidy to grupa 
drugorzędowych składników roślinnych, z któ-
rych większość jest barwnikami zgromadzonymi 
w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych, 
nadając intensywny żółty i pomarańczowy kolor 
owocom cytrusowym. Flawonoidy cytrusowe działają 
przeciwzapalnie i są sprawdzonymi przeciwutlenia-
czami. Hamują rozwój enzymu tyrozynazy, który 
odpowiada za tworzenie się plam pigmentacyjnych. 
Calendula (calendula officinalis) – olejek z kwiato-
stanu nagietka, którego ważnymi składnikami są: 
saponiny, olejki eteryczne, goryczka, żywica, kwasy 
i barwniki. Te składniki przyspieszają odbudowę 
komórek, zapobiegają zapaleniom, uspokajają skórę 
i lekko stymulują krążenie krwi.
Wosk z mimozy (Acacia Decurrens) – pozyskiwany 
z kwiatów akacji srebrnej – na podstawie opatento-
wanej technologii połączony został z woskiem z jo-
joba i ze słonecznika. Powstałe w ten sposób masło 
roślinne nawilża skórę, wzmacnia jej funkcje ochron-
ne oraz redukuje transepidermalną utratę wody 
(TEWL). Skóra staje się gładsza i delikatniejsza. 
Kwas bio-hialuronowy – wytwarzany biotech-
nologicznie. Wiąże wodę i pomaga w zachowa-
niu najważniejszych cech młodej i zdrowej skóry, 
nadając jej gładkości, elastyczności i jędrności.
Chlorella - jest mikroalgą hodowaną w specjalnych 
warunkach. Chlorella jest znanym źródłem witamin, 
minerałów, pierwiastków śladowych oraz amino-
kwasów. Wyciąg z alg pomaga skórze w utrzymaniu 
jej naturalnej równowagi, aktywuje jej funkcje rege-
neracyjne oraz witalne.

Tubka 100 ml

Regenerujący 
krem do rąk
Regeneruje i wygładza skórę



Regenerujący krem do rąk Creme 
Regeneruje i wygładza skórę

Niezwykle bogaty w substancje czynne krem zapobiega chropowatości dłoni. 
Olejek sezamowy i masło z mimozy regenerują, a wyciąg z nagietka lekarskie-
go uśmierza podrażnienia i uspokaja skórę. Krem zawiera wysoce skute-
czne połączenie zamkniętych w liposomach flawonoidów cytrusowych 
z witaminą C. Ta innowacyjna formuła poprawia wygląd skóry dłoni i zapobie-
ga powstawaniu plam pigmentacyjnych. Kwas bio-hialuronowy intensywnie 
nawilża skórę, a koncentrat z alg Chlorella wspomaga utrzymanie równowagi 
skóry i wspiera funkcję autoregeneracji. 

Aktywuje odbudowę skóry i witalizujeSPOSÓB UŻYCIA:
Wmasować w dłonie kilka razy dziennie. 
Krem idealnie nadaje się również na noc. 
Działa jak ochronne „jedwabne rękawiczki” 
dla zniszczonej skóry dłoni.

YBODYY
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HILDEGARD BRAUKMANN Kosmetik (GmbH & Co. KG) Sp. z o.o.

Spółka komandytowa Oddział w POLSCE 

PL 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. M. C. Skłodowskiej 3A

phone: +4822 498 1446, fax: +4822 499 4377

info@hbkosmetik.pl, www.hildegard-braukmann.de/pl, www.hbkosmetik.pl
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