
Enjoy your skin !



Linia pielęgnacyjna JEUNESSE fi rmy HILDEGARD BRAUKMANN stworzona została specjalnie dla 
młodych ludzi w wieku od 12-20 lat. Prawie 70% tej grupy wiekowej boryka się z problemem tłustej 
skóry. Linia ta przeznaczona jest więc w szczególności dla:
» skóry skłonnej do powstawania zanieczyszczeń
» skóry  wyraźnie mieszanej 
» skóry wrażliwej, podatnej na stres
» skóry skłonnej do podrażnień

Ze względu na różnorodność problemów skórnych linia JEUNESSE oferuje harmonijnie dobrany 
zestaw preparatów oczyszczających i pielęgnujących. Preparaty poprawiające optycznie wygląd 
skóry (np. puder w kamieniu) lub też będące „pierwszą pomocą” dla skóry problematycznej
(np, aplikator przeciw wypryskom), jak również wybrane produkty pielęgnacyjne do ciała dopełniają 
ten program.

Preparaty linii JEUNESSE skutecznie przywracają równowagę skóry. Są one wyjątkowo łagodne
i zawierają kompozycje uznanych dermatologicznie -  stosowanych także w medycynie,  substancji 
czynnych. Przede wszystkim innowacyjne, naturalne substancje aktywne, mają działanie uspokajające, 
oczyszczające oraz pozytywnie wpływające na kondycję porów skóry.

Przywraca równowagę skóry wieku młodzieńczego

Zwariowany okres w życiu
Wszystko wydaje się być inne

Również skóra

DELIKATNE I SKUTECZNE



CZYSTA SKÓRA TWARZ CERA PREPARATY
DODATKOWE

CIAŁO PRZEWODNIK 
PIELĘGNACYJNYŻel do mycia

Mleczko oczyszczające

AHA maska owocowa

Peeling

Emulsja ziołowa

Tonik

Krem-żel ziołowy

Krem Balance

Emulsja soft

Balsam do skóry

Krem cytrynowy

Puder w kamieniu jasny

Puder w kamieniu średni

Pudrowe bibułki matujące

Aplikator przeciw wypryskom

Maska oczyszczająca

Szampon nadający włosom 
objętości

Żel pod prysznic

Emulsja do ciała

Twój osobisty przewodnik 
pielęgnacyjny

Indywidualne zalecenia 
pielęgnacyjne dla skóry wieku 
młodzieńczego
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Maska owocowa - peeling
Specjalny peeling z biologicznymi kwasami 
owocowymi nie zawierający drobinek 
złuszczających.

Wysokiej jakości peeling przeznaczony do 
skóry z rozszerzonymi porami oraz skłonnej 
do powstawania zanieczyszczeń i krost.

Ekstrakty z kwasów cytrusowych oraz 
ogórków, połączone z naturalnym kwasem 
mlekowym, uwalniają skórę od nadmiaru 
zrogowaciałego naskórka oraz wspomagają 
pracę gruczołów łojowych. Dzięki temu 
wzrasta poziom nawilżenia skóry, substancje 
czynne są łatwiej wchłaniane, a powierzchnia 
skóry zostaje wygładzona.

Efekt: czysta i delikatna cera.

Peeling
Intensywnie oczyszcza i usuwa zanieczyszczenia 
skóry, dzięki zawartości roślinnych drobinek 
peelingujących.

Delikatne drobinki złuszczające z bulwy 
azjatyckiego konjacu (Ammorphallus konjac) 
usuwają zanieczyszczenia, a niezwykle łagodne 
substancje myjące głęboko oczyszczają pory nie 
podrażniając przy tym skóry. 

Mleczko oczyszczające
Łagodnie oczyszcza wrażliwą skórę, służy 
również do usuwania makijażu.

Substancje czynne z nasion bawełny i owsa 
o właściwościach kojących sprawiają,
że skóra staje się przyjemna w dotyku.

Żel do mycia 
Delikatnie i dokładnie oczyszcza skórę 
problematyczną skłonną do powstawania 
zanieczyszczeń.

Zawiera ekstrakt z mchu islandzkiego o 
działaniu bakteriostatycznym, a także 
substancję nawilżającą – pantenol.

AHA maska owocowa – peeling 
oczyszczająca maska dla 
uzyskania oczekiwanych 
rezultatów

2 razy w tygodniu nakładać 
maskę na oczyszczoną skórę 
twarzy, pozostawić na 10  minut, 
po czym zmyć obfi cie wodą.
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Emulsja ziołowa
Oczyszczający tonik przeznaczony do 
skóry tłustej, skłonnej do powstawania 
zanieczyszczeń.

Oczyszcza i przygotowuje skórę na działanie 
kolejnych preparatów pielęgnacyjnych. 
Wybrane ekstrakty ziołowe dzięki 
swoim bakteriostatycznym i regulującym 
właściwościom przeciwdziałają powstawaniu 
zanieczyszczeń.

Tonik do twarzy 
Oczyszcza i uspokaja wrażliwą skórę, odświeża cerę.

Optymalnie przygotowuje skórę twarzy na działanie 
kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych. Substancje czynne z 
nasion bawełny i owsa o właściwościach kojących sprawiają,
że skóra staje się przyjemna w dotyku. Nie zawiera 
alkoholu.

Krem – żel ziołowy
Łagodzi, normalizuje oraz poprawia 
kondycję skóry zanieczyszczonej.

Zawiera ekstrakt z mchu islandzkiego 
o właściwościach bakteriostatycznych 
oraz wyciągi z ziół, które uspokajają
i normalizują stan skóry.

Poprawia wygląd skóry z tendencjami
do powstawania krostek i zanieczyszczeń. 
Skóra wygląda świeżo i staje się 
matowa.

Krem balansujący
Jedwabiście gładka aktywna pielęgnacja, 
zawierająca ekstrakty z miodu, 
przeznaczona do cery mieszanej.

Owocowa, aktywna pielęgnacja twarzy, 
dzięki ekstraktom z miodu, olejkowi z 
jojoba oraz olejkowi z pestek brzoskwiń, 
przywraca równowagę cery mieszanej. Dba 
o prawidłowy poziom nawilżenia skóry, 
chroni ją i uspokaja oraz działa matująco. 
Idealna także jako podkład pod makijaż.

Dba o prawidłowy poziom nawilżenia skóry, 
chroni ją i uspokaja oraz działa matująco. 
Idealna także jako podkład pod makijaż.
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Oczyszczanie - to podstawa 
pielęgnacji skóry

W 80% działanie zabiegów 
pielęgnacyjnych optymalizujemy 
poprzez oczyszczanie skóry.  
Dzięki temu kremy pielęgnacyjne 
są łatwiej wchłaniane, a wszystkie 
ważne substancje czynne działają 
intensywniej.
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Emulsja łagodząca
Delikatna, łagodząca oraz 
nawilżająca emulsja do twarzy
dla cery wrażliwej.

Pielęgnuje i łagodzi skórę 
wrażliwą oraz mieszaną z 
tendencjami do powstawania 
niewielkich zanieczyszczeń. 
Zawiera substancję nawilżającą 
– betainę oraz wyciąg z owsa -  
przeciwdziałający podrażnieniom 
skóry.

Balsam do skóry
Koloryzujący krem na dzień
dla skóry zanieczyszczonej.

Matujący krem na dzień o naturalnie 
pięknym odcieniu. Delikatnie i 
subtelnie tuszuje zanieczyszczenia 
skóry. Zawiera ekstrakt z 
islandzkiego mchu o właściwościach 
bakteriostatycznych oraz inne 
substancje czynne o działaniu 
normalizującym dla skóry.

Krem cytrynowy
Krem pielęgnacyjny dla  skóry 
wrażliwej, suchej i delikatnej. 

Zawiera ekstrakt z cytryny, masło 
kakaowe, roślinny skwalan z oliwy 
z oliwek, a także kojące dla skóry 
substancje czynne z owsa, które 
pielęgnują wrażliwą, suchą i 
delikatną skórę.

Pudrowe bibułki matujące
Zbierają nadmiar sebum, pomagając uzyskać efekt 
delikatnie matowej cery.

Pudrowe, wyjątkowo miękkie i delikatne bibułki ze 
zdolnością usuwania z twarzy nadmiaru sebum 
oraz potu. Antybakteryjne właściwości substancji 
czynnych działają uspokajająco na skórę. Efekt 
delikatnej i matowej cery.

Krem cytrynowy chroni również 
cerę normalną, narażoną 
na działanie ciepłego, bądź 
chłodnego powietrza.

Polecany także dla dzieci. 

Podwójne zastosowanie!

Z wykorzystaniem suchej 
aplikacji idealnie poprawia 
makijaż, w tzw. „międzyczasie”

Delikatnie zwilżony służy jako 
podkład pod makijaż.

Puder w kamieniu jasny, średni
Matujący puder w kamieniu o działaniu
bakteriostatycznym.

Dla uzyskania efektu delikatnej, matowej skóry. Zawiera 
witaminę E, pantenol oraz farnesol, które chronią
i łagodzą skórę.
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Aplikator przeciw wypryskom
Preparat „S.O.S.”  na wypryski

Koncentrat substancji czynnych zawierający 
pantenol i ekstrakt z mięty. Efektywnie łagodzi 
podrażnienia oraz zmniejsza  zaczerwienienia 
skóry. Działa bakteriostatycznie.

Maska oczyszczająca
Relaksuje i oczyszcza zanieczyszczoną 
skórę - efekt promiennej i odświeżonej cery.

Maska ma oczyszczające i zarazem kojące 
dla skóry właściwości dzięki kombinacji 
olejku z jojoba i specjalnych ziołowych 
ekstraktów.

Szampon nadający włosom objętości
Jedwabisty połysk i objętość do włosów
delikatnych, lekko przetłuszczających się.
Zawiera wyciąg z cytryny.

Do każdego rodzaju włosów. Polecany szczególnie do włosów 
lekko przetłuszczających się i delikatnych. Zawarte w szamponie 
wyciągi z cytryny nadają włosom objętości i jedwabistego 
połysku.

Emulsja do ciała
Delikatna, nawilżająca emulsja dla młodej, wrażliwej skóry.

Pielęgnuje delikatnie partie skóry wymagające nawilżenia oraz 
normalizuje skłonne do powstawania zanieczyszczeń strefy na plecach 
i dekolcie. Zawiera substancję nawilżającą – betainę, farnesol oraz 
ekstrakt z nasion bawełny, dzięki którym skóra staje się jedwabista i 
delikatna w dotyku.

Żel pod prysznic
Uspokajający żel o świeżym zapachu dla skóry wrażliwej i 
zanieczyszczonej.

Odświeżający żel pod prysznic o działaniu bakteriostatycznym, 
przeznaczony dla skóry problematycznej, skłonnej do powstawania 
zanieczyszczeń. Zawiera kojący i nawilżający skórę pantenol, 
ekstrakty z indyjskiego mchu i nasion bawełny.

Niezwykle skuteczny produkt 
„S.O.S.” 

W przypadku silnych 
zanieczyszczeń i uciążliwych 
wyprysków.

Dezynfekuje skaleczenia 
w trakcie golenia (efekt 
swędzenia).

Zastosowanie higieniczne.

Poręczny fl akonik, praktyczny 
na drogę.

»

»

»

»

»
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*) z linii EMOSIE FACE

Oczyszczanie Tonik 24-godzinna 
pielęgnacja

Preparaty na dzień 
koloryzujące

Maski Peeling Produkty 
dodatkowe/cera

Skóra wrażliwa, 
lekko podrażniona

Mleczko oczyszczające Tonik do twarzy Emulsja łagodząca 
Krem cytrynowy

Emulsja łagodząca + 
Balsam do skóry

Zestaw Oleifera* Peeling Maska 
oczyszczająca

Aplikatur przeciw 
wypryskom 
Puder w kamieniu 

Skóra tłusta Żel do mycia Emulsja ziołowa Krem- żel ziołowy Balsam do skóry Maska oczyszczająca AHA- maska 
owocowa-peeling

Aplikatur przeciw 
wypryskom 
Puder w kamieniu 
Pudrowe bibułki matujące

Skóra mieszana Mleczko oczyszczające Tonik do twarzy Krem balansujący Emulsja 
łagodząca

Balsam do skóry Maska oczyszczająca AHA- maska 
owocowa-peeling

Aplikatur przeciw 
wypryskom 
Puder w kamieniu 
Pudrowe bibułki matujące
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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: +49 (0) 51 39/89 74-0
Servis Klienta: +49 (0) 51 39/89 74-410/411
Fax: +49 (0) 51 39/2 70 35

E-Mail: biuro@hildegard-braukmann.de
 www.hildegard-braukmann.de


