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TAK WIELE NAUKOWYCH
ROZWIĄZAŃ,
DLA JESZCZE
PIĘKNIEJSZEJ SKÓRY
Naszą historię tworzą ludzie, nauka, piękno,
a przede wszystkim pasja, która stawia przed nami
wielkie wyzwanie: nauka kreuje piękno.
W Skeyndor od dekady lat sześćdziesiątych
przekazujemy naszą wiedzę o usługach
i nowej koncepcji piękna. Robimy to
z prawdziwym zaangażowaniem, poświęceniem
i autentycznością. Umożliwiają nam to relacje
zarówno z profesjonalistami. jak i konsumentami.

Historia sukcesu Skeyndor zaczyna się w Terrasa ponad 50 lat temu, w 1966 roku, gdy Juan
Morcillo, doktor inżynierii przemysłowej i Publio Puente, doktor nauk chemicznych profesorowie
Terrasa School of Industrial Engineering (ETSEIT), mieli marzenie, by umieścić swoją wiedzę
naukową oraz techniczną w służbie piękna.
Od tego czasu w Skeyndor przeszliśmy długą drogę, aby stać się wiodącą marką w profesjonalnej
pielęgnacji skóry, którą dziś jesteśmy. Z lokalnej rodzinnej firmy rozwinęliśmy się i umacniamy swoją pozycję,
nie tylko tu, ale w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach.
Przez cały ten czas nasza pasja i powołanie do nauki pozostały w naszym DNA i były podstawą, która pozwoliła nam zaoferować
wysoce innowacyjne i skuteczne produkty kosmetyczne dla najbardziej wymagających klientów.
Ta filozofia, wraz z doświadczeniem fantastycznego zespołu wykwalifikowanych techników, to ciągłe badanie nowych aktywnych
składników i postęp technologiczny mający zastosowanie w kosmetykacg, pozwolił nam osiągnąć koncepcję: NAUKA KREUJE
PIĘKNO. koncepcję wierną naszym wartościom i naszej istocie.
Chciałbym również szczególnie wspomnieć o kluczowej roli, jaką profesjonaliści kosmetyczni odegrali w naszej historii sukcesu.
Bez nich nie dalibyśmy rady tego zrobić. Nie tylko ich udowodniony profesjonalizm i doświadczenie, ale także entuzjazm,
to motor, który zainspirował i zmotywował nas do dalszego rozwoju i przełamywania nowych barier w świecie kosmetyków.
To był nasz cel od samego początku i będzie nim nadal.
JORDI MORCILLO
CEO

NAUKA
INNOWACJA
UDOSKONALANIE
PEWNOŚĆ
PRAWDZIWOŚĆ

Niesamowita podróż
w kobiecą skórę

Nasza MISJA
nasze WARTOŚCI

W Skeyndor setki tysięcy godzin poświęcono na badania, tysiące myśli
skoncentrowanych na skórzze, setki wyzwać, osiągnięć i historii sukcesu...

Misja
Pasja do nauki i innowacji jest zakodowana w naszym DNA od samego
początku. Osiągnięcie naukowo potwierdzonych rezultatów na Twojej skórze
jest naszą racją bytu. Razem z kosmetologami jesteśmy zaangażowani,
by razem podejmować najtrudniejsze wyzwania i obserwować przemianę
nauki w piękno Twojej skóry.

Przez te lata Skeyndor stał się światowym liderem w dziedzinie kosmetyków
profesjonalnych.
W naszej siedzibie w Terrassa (Barcelona), w Skeyndor mamy zespół, który
składa się z ponad 100 osób oraz zaplecza o powierzchni 6 700m2, w tym
własne laboratorium, by służyć rozwojowi kosmetyki profesjonalnej
i najbardziej innowacyjnych zabiegów przeciwstarzeniowych.

Wartości
Wartości marki Skeyndor wynikają z naszej koncentracji, doświadczenia
w branży kosmetycznej oraz zdolności do ciągłego dostosowywania się
do zmieniających się potrzeb naszego sektora, profesjonalistow i klientów.

U naszego źródła, NAUKA
Podstawową wartością Skeyndor jest nasz zespół
wykwalifikowanych naukowców i ich szeroka wiedza na temat
kobiecej skóry.

Koncentracja

Wysokie stężenie przebadanych dermatologicznie
składników aktywnych.

2000 receptur

Ponad 2000 receptur
zarejestrowanych na całym świecie.

4500 rejestracji
produktów
Ponad 4500 rejestracji produktów
w ponad 50 krajach na świecie

Skuteczność
Innowacyjne formuły, których
skuteczność została potwierdzona
w badaniach klinicznych.

Efekty

Potwierdzone naukowo wyniki.

Wolne od parabenów

Produkty WOLNE OD: parabenów, olejów
mineralnych i składników pochodzenia
zwierzęcego.

Jakość i bezpieczeństwo
Ścisłe kontrole jakości i bezpieczeństwa
(ISO 22716).

Skeyndor
na całym
ŚWIECIE

EUROPA
Albania
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Łotwa

Mołdawia
Niemcy
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Turcja
Ukraine
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

AZJA
Brunei
Chiny
Gruzja
Hong Kong
Indie
Indonezja
Kambodża
Korea Południowa
Malezja
Pakistan
Singapur
Tajlandia
Tajwan
Uzbekistan

Skeyndor jest międzynarodowym liderem dzięki naszej naukowej dyscyplinie
i niezwykłych efektach profesjonalnej pielęgnacji skóry.
Nauka kreuje Piękno to koncepcja piękna Skeyndora, która jest obecna już
w ponad 50 innych krajach.

BLISKI WSCHÓD
Arabia Saudyjska
Iran
Katar
Kuwait
Liban
Oman
Zjednoczone
Emiraty Arabskie

AMERYKA
Brazylia
Kanada
Meksyk

OCEANIA
Australia
Nowa Zelandia

DAJ SWOJEJ SKÓRZE CZYSTE ŻYCIE
To rozwiązanie dla skóry wrażliwej, które ma ustabilizować i przywrócić równowagę bariery ochronnej naskórka, chronić przed
szkodliwym działaniem środowiska i zapobiegać zaczerwienieniom, obrzękom czy łuszczeniu.
Wszystkie produkty aquatherm zostały stworzone z wykorzystaniem wody termalnej ze źródeł termalnych Salies-De-Béarn
we Francji. Woda termalna mineralizowana zawiera duże ilości soli i ponad 25 niezbędnych pierwiastków.

PRO

TERMALNY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY

KONCENTRAT WODY TERMALNEJ

TERMALNA WODA MICELARNA

DELIKATNE MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE Z WODĄ TERMALNĄ

Delikatny żel oczyszczający dla skóry
wrażliwej. Wzbogacony wodą termalną.

Skoncentrowana, źródlana woda termalna do
codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej.

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i resztki
makijażu z twarzy, ust i oczu.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Oczyszcza skórę, nie pozosta zaczerwienień i podrażnień. Zawiera
kojące składniki aktywne.Zawiera kojące składniki aktywne, by chronić
wrażliwą skórę od momentu demakijażu.

250 ml. Kod 6612 1325

100 ml. Kod 6611 1913 250 ml. Kod 6611 2925

200 ml. Kod 6609 1320

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem dla skóry wrażliwej.
250 ml. Kod 6610 1325 500 ml. Kod 6610 2340

PRO

SOS PRZECIW ZACZERWIENIENIU

KOLORYZUJĄCY KREM OCHRONNY SPF 15

KONCENTRAT PRZECIW ZACZERWIENIENIOM

KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY F1

Balsamiczne serum, które zapewnia natychmiastowe ukojenie i świeżość. Łagodzi
podrażnienia i niweluje uczucie ściągnięcia. Niezbędny w podróży.

Krem ochronny koloryzujący SPF15
dla skóry ze skłonnością do zaczerwienień.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem dla skóry wrażliwej.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Koncentrat nawilżający z ekstraktami roślinnymi i wodą termalną Rekomendowany
do zabiegów kosmetycznych dla skóry
wrażliwej skłonnej do zaczerwienień.

Krem o lekkiej konsystencji z wodą termalną dla
głębokiego, codziennego nawilżenia. Wzmacnia
wrażliwą skórę.

30 ml. Kod 6614 1304

50 ml. Kod 6615 1208

12 vials x 2,5 ml. Kod 6620 2492

50 ml. Kod 6616 1108

PRO

ODŻYWCZY KREM REGENERUJĄCY FII

PRO

EWITALIZUJĄCY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

PRO

KOJĄCY KREM POD OCZY

AQUATHERM PROGRAM NAPRAWCZY

Ujędrniający zabieg regenerujący tkanki.

Przeciwstarzeniowy, odżywczy krem na
okolice oczu. Odmładza wygląd powiek.

Krem dla skóry suchej i wrażliwej.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Dla każdego rodzaju cery, z przeznaczeniem
dla skóry wrażliwej.

Zabieg profesjonalny stworzony dla skóry wrażliwej i reaktywnej. Łagodzi i koi podrażnioną
skórę oraz wzmacnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Zapobiega przedwczesnemu
starzeniu..

50 ml. Kod 6617 1108 200 ml. Kod 6617 2220

50 ml. Kod 6618 1108 200 ml. Kod 6618 2220

15 ml. Kod 6619 1201

Bogaty krem odżywczy i nawilżający.
Przywraca funkcje ochronne naskórka
i głęboko nawilża, przywracając skórze ulgę

Dla skóry wrażliwej i reaktywnej.
6 treat. Kod 6625 2600

KIEDY PIĘKNO JEST TWOJĄ SIŁĄ
Zabieg integrujący ochronę skóry dzięku substancjom reaktywującym funkcje skóry. Wzmacnia skuteczność skóry
w walce z takimi wyzwaniami jak nawilżenie, napięcie i ochrona przed powstawaniem zmarszczek.

PRO

PRO

PRO

KREM UJĘDRNIAJĄCO-LIFTINGUJĄCY NA SZYJĘ I DEKOLT

ULTRA-NAWILŻAJĄCY KREM 24H

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY

BOGATY KREM ODŻYWCZY

Ujędrniający krem na szyję i dekolt. Stymuluje enrgetyczną moc komórek i utrzymuje odpowiedni
poziom nawilżenia skóry.

Krem z formułą utrzymującą odpowiedni
poziom nawilżenia przez 24 godziny.

Stworzony specjalnie dla delikatnej skory na szyi.

Dla skóry suchej i odwodnionej.

Wielozadaniowy krem przeciwzmarszczkowy
na noc. Stworzony do walki z oznakami
starzenia.

Krem odżywczo-ujędrniający z synergicznym
połączeniem aminokwasów, minerałów i
witamin.

Skóra przedwcześnie starzejąca się.

Dla skóry wiotkiej pozbawionej witalności.

50 ml. Kod 6704 1108 200 ml. Kod 6704 2120

50 ml. Kod 6705 1108 200 ml. Kod 6705 2120

50 ml. Kod 6706 1108 200 ml. Kod 6706 2120

50 ml. Kod 6716 1108

250 ml. Kod 6701 1325 500 ml. Kod 6701 2340

PRO

AMPUŁKI ROZŚWIETLAJĄCO-LIFTINGUJĄCE

AKTYWNY KONCENTRAT NAWILŻAJĄCY

Natychmiastowe, skoncentrowane działanie ampułek stworzonych, by rozjaśnić i wygładzić
skórę zmęczoną i zestresowaną.

Kompleks intensywnie nawilżający dla skóry suchej i odwodnionej. Zawiera odtworzony naturalny
czynnik nawilżający (NMF) dla uzyskania najlepszych efektów.

Dla każdego rodzaju cery.

Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

5 fiolek x 1,6 ml. Kod 6715 1493

12 fiolek x 2,5 ml. Kod 6713 2492

PRO

AKTYWNY KONCENTRAT PRZECIWZMARSZCZKOWY
Rewitalizujący koncentrat stworzony do walki z ogólnymi objawami starzenia. Zwalcza wolne rodniki i działa
przeciwstarzeniowo.
Dla każdego typu cery.

12 fiolek x 2,5 ml. Kod 6714 2492

PRO

PRO

essential

PRO

PRO

MLECZKO DO DEMAKIJAŻU Z RUMIANKIEM

TONIK Z RUMIANKIEM

MLECZKO DO DEMAKIJAŻU Z OGÓRKIEM

TONIK Z OCZAREM WIRGINIJSKIM

Oczyszczające mleczko do demakijażu dla
skóry suchej. Ma właściwości nawilżające,
zmiękczające i ochronne.

Uzupełnienie codziennego oczyszczania
dla skóry suchej. Daje skórze efekt napięcia
i wygładzenia.

Oczyszczające mleczko z ogórkiem, usuwa
zanieczyszczenia i nadmiar sebum.

Dla każdego rodzaju cery.

Dla każdego typu cery.

Dla skóry tłustej i mieszanej.

Uzupełnienie codziennej pielęgnacji skóry
tłustej i mieszanej. Przywraca równowagę,
wygładza i działa ściągająco.

250 ml. Kod 4531 1325 1000 ml. Kod 4531 2350

250 ml. Kod 4533 1325 1000 ml. Kod 4533 2350

250 ml. Kod 4532 1325 1000 ml. Kod 4532 2350

250 ml. Kod 4534 1325 1000 ml. Kod 4534 2350

PRO

PRO

Dla skóry tłustej i mieszanej.

PRO

PRO

DELIKATNY PEELING GOMMAGE

PEELING GRUBOZIARNISTY

PEELING ENZYMATYCZNY

GLYCO-30

Peeling typu gommage usuwa martwe
komórki warstwy rogowej naskórka oraz
stymuluje skórę do odnowy biologicznej.

Kremowy peeling gruboziarnisty usuwa
martwe komórki naskórka. Pozostawia na
skórze warstwę ochronną.

Enzymatyczny peeling złuszczający
przeznaczony do pielęgnacji profesjonalnej.
Przyspiesza odnowę naskórkową.

Kwasowy Peeling glikolowy 30%. Wygładza,
rozjaśnia i doskonale przygotowuje do
zabiegów profesjonalnych

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

50 ml. Kod 4540 1208 200 ml. Kod 4540 2220

50 ml. Kod 4541 1208 500 ml. Kod 4541 2140

6 zabiegów Kod 4543 2600

10 fiolek Kod 4546 2492

PIERWSZY KROK
DO PIĘKNA
Linia Essential to oczyszczanie,
nawilżanie i ujędrnianie. Dba o skórę
od samego początku i redukuje
najmniejsze niedoskonałości,
które należy zwalczać od momentu
ich powstania.

PRO

PRO

PRO

PRO

NAWILŻAJĄCA EMULSJA

NAWILŻAJĄCY KREM Z AMINOKWASAMI

KREM Z OLEJEM Z KIEŁKÓW PSZENICY

AMPUŁKI Z KOLAGENEM I ELASTYNĄ

Nawilżający krem do codziennnej pielęgnacji
z filtrem przeciwsłonecznym. Nie zatyka
porów.

Nawilżający krem regulujący pH skóry.
Pozostawia skórę elastyczną i miękką.

Kompleks dający natychmiastowy efekt
nawilżenia i ujędrnienia skóry.

Dla skóry suchej i normalnej.

Odżywczy krem z olejem z kiełków pszenicy.
Działa przeciwstarzeniowo, nawilża skórę
i redukuje uczucie ściągnięcia.

50 ml. Kod 4536 1208 200 ml. Kod 4536 2220

50 ml. Kod 4537 1208 200 ml. Kod 4537 2220

Dla młodej cery tłustej lub mieszanej.
50 ml. Kod 4535 1208 200 ml. Kod 4535 2220

Dla skóry suchej.

Dla każdego typu cery.
20 vials Kod 4542 2492

MyMASK

PRO

EARTH MASKS COLLECTION

Weź z natury
jak najwięcej w jedyne
5 minut

KREMOWA MASKA NAWILŻAJĄCA
Odżywcza maska przywracająca odpowiedni
poziom nawilżenia skóze twarzy.
Dla suchej skóry.

50 ml. Kod 4538 1208 500 ml. Kod 4538 2140

PRO

Linia pielęgnacyjnych masek, które oczyszczają,
rozświetlają i nawilżają skórę. Idealne by dopełnić swoją
codzienną rutynę pielęgnacji skóry.

NORMALIZUJĄCA MASKA KREMOWA
Ściągająca maska regulująca pracę
gruczołów łojowych.
Dla skóry tłustej i mieszanej.

50 ml. Kod 4539 1208 500 ml. Kod 4539 2140

FRUIT JAM - ROZŚWIETLENIE

FRESH SORBET - NAWILŻENIE

DARK CHARCOAL - OCZYSZCZENIE

Rozjaśniająca maska o konsystencji galatetki.
Zawiera kwas glikolowy i ekatrakty roślinna bogate
w kwasy owocowe.

Oczyszczająca maska o konsystencji glinki. Zawiera
oczyszczający węgiel aktywny, piasek wulkaniczny z
Islandii oraz wodę termalną z południowej Francji.

Każdy rodzaj cery.

Nawilżająca, remineralizująca maska o konsystencji
sorbetu. Zawiera wodę z lodowca norweskiego
bogatą w minerały i skoncentrowane, nawilżające
składniki aktywne. Każdy rodzaj cery.

50 ml. Kod 4821 1108

50 ml. Kod 4822 1108

50 ml. Kod 4820 1108

Każdy rodzaj cery.

UNIQCURE
MOC WYJĄTKOWYCH
KONCENTRATÓW

TO NOWA ERA
SPERSONALIZOWANEJ
PIELĘGNACJI SKÓRY
W TWOIM ZASIĘGU
UNIQCURE to spersonalizowane
kuracje, odpowiadające na różne
potrzeby skóry, zawierające ponad
35 starannie dobranych składników
aktywnych i zoptymalizowanych
technologią SKEYNDOR, aby
osiągnąć najlepsze rezultaty.

ODNAWIANIE - RENEVAL PEELING

ŁAGODZENIE - SOS RECOVERING

LIFTING - INSTANT LIFTING

BOTOX LIKE - WRINKE INHIBITING

Koncentrat dla skóry zmęczonej
z rozszerzonymi porami.

Regenerujący koncentrat dla skóry rektywnej,
naczyniowej i skłonnej do zaczerwienień.

Ujędrniający koncentrat dla skóry
zmęczonej i pozbawionej gęstości.

Koncentrat wygładzający zmarszczki,
stworzony na okolice oczu i czoła.

7 fiolek x 2 ml. Kod 2041 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2042 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2043 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2047 1493

NAWILŻANIE - INTENSIVE HYDRATING

ROZŚWIETLENIE - BRIGHTENING GLOW

ROZJAŚNIENIE - DARK-SPOT CORRECTING

UJĘDRNIENIE - REDENSIFYING FILLING

Intensywnie nawilżający koncentrat
stworzony specjalnie dla skóry suchej
i odwodnionej.

Rozjaśniająca ampułka dla skóry zmęczonej,
pozbawionej blasku i z przebarwieniami.

Ampułka przeciwpigmentacyjna, redukuje
żółtawy odcień skóry.

Koncentrat zagęszczający struktury skóry
dla wyjątkowego efektu odmłodzenia.
Redukuje zmarszczki mimiczne, podbródek
i szyję.

7 fiolek x 2 ml. Kod 2044 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2045 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2046 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2048 1493

REGENERACJA - 8H NIGT REPAIRING

MATOWIENIE - MATTIFYING PORE REFINER

Intensywnie regenerujący koncentrat
dla skóry osłabionej i zmęczonej.

Matujący koncentrat dla skóry
z rozszerzonymi porami i tendencją
do przetłuszczania się skóry.

7 fiolek x 2 ml. Kod 2053 1493

7 fiolek x 2 ml. Kod 2052 1493

POWER
HYALURONIC
ZABIEG HYDRO-DYNAMICZNY
100% MAKSYMALNEGO NAWILŻENIA
KWAS HIALURONOWY
+ AKTYWATOR AKWAPORYN

KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

EMULSJA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA

SERUM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCE

CHŁODZĄCA EMULSJA NA OKOLICĘ OCZU

MASKA GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCA

Bogaty krem nawilżający, z formułą kwasu
hialuronowego nisko
i wysokocząsteczkowego.

Emulsja nawilżająca o lekkiej konsystencji.
Zawiera kwas nisko i wysokocząsteczkowy.
dzięki czemu głęboko nawilża.

Intensywnie nawilżający booster o żelowej
konsystencji. Zawiera nisko i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy w stężeniu 1%

Odświeżający żel na okolicę oczu. Działa
przeciwzmarszczkowo i wzmacnia rzęsy.
Widoczny efekt liftingu.

Maska do twarzy z wodą spolaryzowaną
i dużą zawartością kwasu hialuronowego
o dużej i małej masie cząsteczkowej.

Dla skóry suchej i bardzo suchej.

Dla skóry normalnej i mieszanej.

Dla każdego rodzaju skóry.

Dla każdego typu cery.

Skóra odwodniona.

50 ml. Kod 5951 1108

50 ml. Kod 5952 1108

30 ml. Kod 5953 1304

15 ml. Kod 5980 1201

50 ml. Kod 5954 1208

PRO

PRO

PROGRAM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

ZABIEG WYGŁADZAJĄCO-NAWILŻAJĄCY NA OKOLICĘ OCZU

Profesjonalny program, który równoważy naturalną hydrodynamikę skóry, zapewniając jej
odpowiedni poziom nawilżenia.

Profesjonalny program odmładzający i wzmacniający rzęsy. Wygładza zmarszczki wokół oczu
i redukuje worki pod oczami, dzięki odpowiedniemu nawilżeniu.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

6 zabiegów Kod 5960 2600

6 zabiegów Kod 5985 2600

POWER C+
POTRÓJNA MOC ANTYOKSYDACYJNA
THE STRONGEST
ANTIOXIDANT
SKÓRA ROZJAŚNIONA
BARDZIEJ NIŻ
KIEDYKOLWIEK
COMBINATION EVER CREATED
KosmetykiPOWER
z wysoko
C+skoncentrowaną
is formulated with
Witaminą
a new generation
C
of vitamin
nowej generacji
C, aby
which
zapewnić
is morerozświetlenie,
effective thanks
rewitalizacje
to its greater ability to
penetrate
i widocznie
andmłodszą
be absorbed
skóręby cells. The action of vitamin C is
complemented by the HG pomegranate extract, resulting in
younger-looking, more radiant skin.

ENERGETYZUJĄCY KREM SPF15

ENERGETYZUJĄCA EMULSJA

KREM NA OKOLICĘ OCZU

ANTYOKSYDACYJNE SERUM BLASKU

KONCENTRAT Z WITAMINĄ C 7,5%

Krem na dzień do codziennego stosowania
o działaniu antyoksydacyjnym i rozjaśniającym.
Specjalna formuła z ekstraktem z granatu.

Antyoksydacyjna mieszanka działa przeciwstarzeniowo, rozjaśniająco i nadaje skórze
zdrowego blasku.

Żelowy krem ze stabilną witaminą C
i ekstraktem z granatu, to antyoksydacyjny,
duet o rozświetlającym działaniu.

Serum o potrójnym działaniu antyoksydacyjnym
z witaminą C oraz ekstraktem z granatu i acai.
Działa jako osłona przed fotostarzeniem skóry.

Dawka szokowa czystej witaminy C
przywracająca rozjaśnienie i blask.

Dla skóry suchej i normalnej.

Dla skóry tłustej i mieszanej.

Dla każdego typu cery.

Dla wszystkich typów skóry.

50 ml. Kod 5451 1108

50 ml. Kod 5452 1108

15 ml. Kod 5453 1301

30 ml. Kod 5455 1304

PRO

ANTYOKSYDACYJNY PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY
Profesjonalny program zabiegowy z wysoką dawką antyoksydantów, zapewniających rozjaśnienie,
rewitalizację i widocznie młodszą skórę już po jednym zabiegu.
Zabieg dla skóry pozbawionej blasku, z przebarwieniami i objętej forostarzeniem.

6 zabiegów Kod 5440 2600

Dla każdego rodzaju cery.

14 fiolek x 1 ml. Kod 5454 1491

POWER
OXYGEN
PODWÓJNE DZIAŁANIE
FILTR PRZECIW ZANIECZYSZCZENIOM
I CZYSTY TLEN
Ochrona Twojej skóry przed zanieczyszczeniami środowiska
i dostarcza tlen skórze, która go potrzebuje. Dla skóry
narażonej na zanieczyszczenie w środowisku miejskim.

PRO

KREM DOTLENIAJĄCY

ŻEL-KREM DOTLENIAJĄCY

Formuła z czystym tlenem, prebiotykami
i filtrem przeciw zanieczyszczeniom dla
natychmiastowego dotlenienia i ożywienia.

Rewitalizujący żel/krem dla skóry zmęczonej
i dotkniętej stresem oksydacyjnym z filtrem
przeciw zanieczyszczeniom.

Dla skóry suchej i normalnej.

Dla skóry tłustej i mieszanej.

Dla każdego typu cery.

50 ml. Kod 5351 1208

50 ml. Kod 5352 1208

30 ml. Kod 5353 1304

SERUM BOOSTER PRZECIW
ZANIECZYSZCZENIOM
Oczyszczające serum przeciw zanieczyszczeniom do skóry twarzy, szyi i dekoltu.

ZABIEG DOTLENIAJĄCY Z FILTREM PRZECIW ZANIECZYSZCZENIOM
Profesjonalny program zabiegowy dla skóry niedotlenionej i dotkniętej stresem oksydacyjnym
w środowisku miejskim.
Dla każdego typu cery.

6 zabiegów Kod 5355 2600

POWER
RETINOL

POWER
RETINOL
A NEW GENERATION
OF PURE RETINOL

POWER RETINOL is the result of a in-depth investigation
into retinoids and substances with retinoid or retonoid-like
action to be applied in the field of professional aesthetics
or aesthetic medicine. Its mission is to rejuvenate naturally
POTRÓJNA MOC RETINOLU
aged skin or skin which has aged due to the sun
MAXYMALNY EFEKT ODMŁODZENIA
(photo ageing).
Jego misją jest odmłodzenie skóry dotkniętej wiekiem
i fotostarzeniem.

PRO

INTENSYWNIE ODBUDOWUJĄCY KREM

INTENSYWNIE ODBUDOWUJĄCA EMULSJA

INTENSYWNE SERUM NAPRAWCZE KREM

PROGRAM INTENSYWNIE ODBUDOWUJĄCO-NAPRAWCZY Z CZYSTYM RETINOLEM

Przeciwstarzeniowy krem ze skoncentrowanym, czystym retinolem. Zmniejsza
widoczność zmarszczek i przebarwień.

Przeciwstarzeniowa emulsja ze skoncentrowanym, czystym retinolem. Zmniejsza widoczność zmarszczek i przebarwień.

Serum z czystym retinolem. Skoncentrowana moc odmładzania, widocznie zmniejsza widoczność zmarszczek i przebarwień.

Profesjonalny program odwracający naturalne procesy starzenia i fotostarzenia skóry.

Dla skóry normalnej i suchej.

Dla skóry tłustej i mieszanej.

Dla każdego typu cery.

50 ml. Kod 5721 1208

50 ml. Kod 5722 1208

30 ml. Kod 5723 1304

Dla każdego typu cery.

6 zabiegów. Kod 5730 2600

PIERWSZY WIELOWARSTWOWY PEELING SEKWENCYJNY
Nowa generacja kosmoceutycznych peelingów,
która zapewnia natychmiastowy efekt bez okresu
rekonwalescencji po zabiegu.

KREM Z KWASAMI 6%

EMULSJA Z KWASAMI 8%

KONCENTRAT Z KWASAMI 15%

ŻEL ZŁUSZCZAJĄCY DO MYCIA TWARZY

Złuszczający krem z AHA i peptydami biomimetycznymi. Stymuluje do odbudowywania
nowej, gładszej i rozświetlonej skóry.

Złuszczająca emulsja z AHA i peptydami
biomimetycznymi. Stymuluje do odbudowywania nowej, gładszej i rozświetlonej skóry.

Intensywnie złuszczające serum z AHA i
peptydami biomimetycznymi. Stymuluje
regenerację, dla bardziej rozświetlonej cery.

Żel oczyszczająco-złuszczający z AHA oraz
enzymami owocowymi. Głęboko oczyszcza
i pobudza skórę do odnowy.

Dla skóry suchej. Unikać kontaktu ze skórą
wrażliwą.

Dla skóry tłustej i mieszanej. Unikać kontaktu
ze skórą wrażliwą.

Unikać kontaktu ze skórą wrażliwą.

Unikać kontaktu ze skórą wrażliwą.

50 ml. Kod 2151 1208

50 ml. Kod 2152 1208

30 ml. Kod 2153 1304

200 ml. Kod 2154 1320

PRO

PRO

PRZECIWZMARSZCZKOWY ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCY

ROZJAŚNIAJĄCY ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY

Profesjonalny program przeciwzmarszczkowy, który łączy w sobie 3 rodzaje kwasów: glikolowy,
mlekowy i migdałowy, aby pobudzić skórę do odnowy, zredukować zmarszczki i widocznie
rozszerzone pory.

Zabieg łączący w sobie 3 rodzaje kwasów, by pobudzić procesu odnowy: glikolowy, cytrynowy
i fitowy. Zapewnia natychmiastowe wygładzenie, rozjaśnia przebarwienia i rozświetla szary
odcień skóry.

Dla każdego rodzaju cery.

Dla każdego rodzaju cery.

6 zabiegów Kod 2160 2600

6 zabiegów Kod 2170 2600

URBAN
WHITE
PIERWSZY GENETYCZNIE
DEPIGMENTUJĄCY ZABIEG
URBAN WHITE to nowa generacja zabiegów wybielających, które działają bezpośrednio
w sercu komórek wytwarzających pigment. Opracowany do walki z plamami spowodowanymi
wiekiem i nadmierną ekspozycją na słońce. Stopniowo wyrównuje naturalny koloryt.

ROZŚWIETLAJĄCA PIANKA
OCZYSZCZAJĄCA
Oczyszczający mus z kwasem mlekowym
i argininą. Rozświetlający zabieg dla
każdego typu cery
150 ml. Kod 2460 1316

CLEAR
BALANCE
PRZYWRÓĆ BALANS
DLA ZDROWSZEJ SKÓRY
CLEAR BALANCE to linie profesjonalnych produktów stworzonych
specjalnie by walczyć z trzema przyczynami niedoskonałości: łojotok,
hiperkeratoza, skłonność do infekcji.

OCZYSZCZAJĄCA PIANKA

ŻEL NORMALIZUJĄCY

EMULSJA MATUJĄCA SPF 15

SERUM WYGŁADZAJĄCE PORY

MASKA NORMALIZUJĄCA

Oczyszczający mus do codziennego
stosowania. Redukuje widoczność
niedoskonałości i blizn potrądzikowych.

Żel normalizujący pracę gruczołów łojowych
i zwężający rozszerzone pory. Reguluje
wydzielanie sebum. Nie zawiera olejów.

Serum łagodzące niedoskonałości i blizny.
Działa podobnie do retinolu. Nie zawiera
olejów.

Dla cery tłustej, łojotokowej i z
zanieczyszczeniami

Dla skóry tłustej i trądzikowej.

Żel zapobiegający rozprzestrzenianiu się
niedoskonałości. Formuła która zapobiega
przetłuszczaniu się i pozostawia matowe
wykończenie. Nie zawiera olejów. SPF 15

Dla skóry tłustej i łojotokowej.

Maska o działaniu kojącym i ściągającym.
Normalizuje niedoskonałości i zapobiega
rozszerzaniu się porów. Nie pozostawia na
skórze tłustego filmu.

150 ml. Kod 2202 1316

75 ml. Kod 2203 1209

50 ml. Kod 2205 1208

50 ml. Kod 2204 1208

75 ml. Kod 2206 1209

PRO

PRO

CLEAR BALANCE ADVANCED KIT

ŻEL KORYGUJĄCY

Profesjonalny program zabiegowy o
działaniu normalizującym. Dla skóry
zanieczyszczonej.

Koloryzujący korektor, który zakrywa niedoskonałości
i pielęgnuje skórę, przyspieszając procesy gojenia.

Dla wszystkich typów cery.
3 sesje Kod 2220 2600

Wszystkie typy skóry.
30 ml. Kod 2217 2204

Dla skóry tłustej i trądzikowej.

Dla skóry tłustej i trądzikowej.

POTRÓJNE DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
ZŁUSZCZANIE - WYPEŁNIANIE - ROZLUŹNIANIE
Linia CORRECTIVE to zabieg korygujący głębokie zmarszczki statyczne
i mimiczne szybko i skutecznie. Połączenie trzech mechanizmów
przeciwzmarszczkowych (złuszczanie, dekoncentracja i wypełnienie)
zdolnych do rozluźnienia mikroskurczów. Jego intensywne działanie
wygładza nawet najgłębsze zmarszczki. Rezultaty: zmarszczki zanikają
stopniowo i naturalnie już po pierwszym zabiegu.

KREM NATYCHMIASTOWO WYPEŁNIAJĄCY
ZMARSZCZKI

EMULSJA NATYCHMIASTOWO
WYPEŁNIAJĄCA ZMARSZCZKI

Krem o działaniu wypełniającym zmarszczki
i wygładzającym struktury skóry. Zapobiega
powstawaniu nowych zmarszczek.

Emulsja o działaniu wygładzającym struktury skóry i wypełniającym zmarszczki Zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek.

Dla skóry suchej ze zwiotczeniami i zmarszczkami

Dla skóry tłustej i mieszanej

50 ml. Kod: 5240 1108

50 ml. Kod 5241 1308

KREM POD OCZY

INTENSYWNE SERUM WYGŁADZAJĄCE

Przeciwzmarszczkowy krem na okolicę
oczu. Stopniowo wypełnia i napina skórę,
likwidując zmarszczki w okolicy oczu.

Skoncentrowane serum wypełniające i
wygładzające zmarszczki, stworzone do
walki z najgłębszymi zmarszczkami.

Dla skóry zwiotczałej ze zmarszczkami w okolicy
oczu.

Dla skóry wiotkiej ze zmarszczkami.

15 ml. Kod 5242 1304

30 ml. Kod 5243 1301

PRO

ZABIEG WYPEŁNIAJĄCY GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI
Profesjonalny zabieg wy[ełniający zmarszczki mimiczne, statyczne i dynamiczne. Odbudowuje
struktury skóry i wypełnia zmarszczki, dając skórze drugą młodość.
Zabieg dla skóry ze zwiotczeniami i zmarszczkami.
4 zabiegów Kod 5245 2600

eternal
PIERWSZY OGÓLNY PRODUKT KOSMETYCZNY
O DZIAŁANIU REGENERUJĄCYM
Pierwszy zabieg wykorzystujący komórki macierzyste pochodzenia roślinnego,
dla długotrwałego działania przeciwstarzeniowego. Jego głównym celem jest
wspomaganie produkcji naskórkowych komórek macierzystych i stymulacja
syntezy witalnych składników tworzących skórę, dzięki czemu utracona z biegiem
czasu objętość jest przywracana.

KREM ETERNAL

SKONCENTROWANE SERUM ETERNAL

Krem przeciwstarzeniowy z komórkami
macierzystymi zamkniętymi w liposomach.
Przywraca jędrność i gęstość skóry.

Skoncentrowane serum młodości
z komórkami macierzystymi z jabłoni
szwajcarskiej zamniętymi w liposomach.
Intensywny eliksir regenerujący

Dla skóry dojrzałej, suchej i potrzębującej
regeneracji

Dla skóry ze zmarszczkami i zwiotczeniami.

50 ml. Kod 4130 1108

30 ml. Kod 4131 1304

KREM NA OKOLICĘ OCZU ETERNAL

SUCHY OLEJEK NA NOC

Przeciwzmarszczkowy krem na okolicę oczu
z komórkami macierzystymi zamkniętymi w
liposomach. Woda z lodowca szwajcarskiego
daje przyjmne uczucie chłodzenia.

Regenerujący olejek na noc. Zawiera naturalne oleje, esencje i ekstrakty roślinne.
Suchy olejek przeciwzmarszczkowy pozostawia delikatne, satynowe wykończenie.

Dla skóry ze zmarszczkami i zwiotczeniami.

Dla skóry ze zmarszczkami i zwiotczeniami.

15 ml. Kod 4139 1301

30 ml. Kod 4155 1304

PRO

REGENERUJĄCE SERUM DO CIAŁA
Regenerujące serum do ciała z komórkami
macierzystymi z jabłoni zamkniętymi w
liposomach. Odbudowuje i regeneruje.
Dla każdego rodzaju skóry.
200 ml. Kod 4144 1220

PROFESJONALNY ZABIEG WIECZNEJ
MŁODOŚCI
Profesjonalny zabieg przeciwstarzeniowy na
bazie zamkniętych w liposomach komórek
macierzystych z jabłoni szwajcarskiej.
Dla każdego rodzaju skóry.
4 zabiegów Kod 4132 2600

PIERWSZY GLOBALNY EFEKT LIFTINGU
I PRZYWRÓCENIE MŁODZIEŃCZYCH
RYSÓW TWARZY
OWAL TWARZY · SZYJA · POLICZKI
Zainspirowany najnowszymi rozwiązaniami przeciwstarzeniowymi,
SKEYNDOR stworzył technologię [ProGEN-in]. Technologia stworzona
wyłącznie przez SKEYNDOR. Jest to innowacyjna strategia anti-age, która
na nowo definiuje rysy twarzy, przywraca wolumetrię, modeluje i redukuje
podwójny podbródek.

PRO

ELIKSIR MŁODOŚCI

LEKKI KREM LIFTINGUJĄCY NA TWARZ I
SZYJĘ

INTENSYWNIE LIFTINGUJĄCY PROGRAM ANTIGRAVITY

LIFTINGUJĄCY KREM NA TWARZ I SZYJĘ

LIFTINGUJĄCY KREM NA OKOLICĘ OCZU

Ujędrniający, przeciwzmarszczkowy i modelujący zabieg z technologią [ProGEN-in].
Działanie napinające i wygładzające.

Bogaty krem ujędrniający, przeciwzmarszczkowy i modelujący do skóry twarzy, szyi
i dekoltu z technologią [ProGEN-in].
Działanie napinające i wygładzające

Napinający, przeciwzmarszczkowy krem
na okolicę oczu z technologią [ProGEN-in].
Redukuje zasinienie i worki pod oczami.
Potrójne działanie przeciwzmarszczkowe.

Dla skóry normalnej i mieszanej.

Dla skóry normalnej i mieszanej.

Dla skóry suchej.

Dla każdego rodzaju skóry.

Zabieg dla skóry dojrzałej.

30 ml. Kod 5144 1304

50 ml. Kod 5142 1108

50 ml. Kod 5141 1108

15 ml. Kod 5143 1101

4 zabiegi Kod 5150 2600

Przeciwstarzeniowy Elixir młodości na
twarz i szyję, wykorzystujący technologię
[ProGEN-in]. Zaawansowane kosmetyki
z efektem natychmiastowego liftingu.

Profesjonalny program zabiegowy przywracający
na nowo młodzieńcze rysy twarzy i na nowo
definiuje kontury twarzy.

REAKTYWUJ SWOJE
MŁODZIEŃCZE GENY
Odkryj najbardziej ekskluzywny klejnot technologii
stworzony dla Twojej skóry. Luksus i nauka połączone
w wyjątkowych doznaniach pobudzających zmysły.
Globalny przeciwzmarszczkowy zabieg stworzony
do ostatecznej walki z oznakami starzenia.

KREM TIMELESS PRODIGY

SERUM TIMELESS PRODIGY

Przeciwstarzeniowy krem z ponad 10
regenerującymi aktywnymi składnikami.
Odżywcza konsystencja ciekłego kryształu.
Dla każdego typu cery.

Skoncentrowane serum z ponad 15 składnikami aktywnymi o działaniu przeciwstarzeniowym i regenerującym o lekkiej
konsystencji.

50 ml. Kod 4051 1108

50 ml. Kod 4052 1308

KREM NA OKOLICĘ OCZU

PŁATKI NA OKOLICĘ OCZU

Przeciwstarzeniowy krem do codziennego
stosowania na okolicę oczu z ponad 10
skoncentrowanymi składnikami aktywnymi.

Kolagen natywny o porowatej strukturze
3D z bogatym koncentratem wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

20 ml. Kod. 4053 1302

4 szt. x 3,3ml. Kod. 4054 1900

THE LUXURY ELIXIR

TIMELESS PRODIGY - ZABIEG PROF.

Globalny przeciwstarzeniowy zabieg opierających się na trzech postępujących
strategiach odmładzania.

Ekskluzywny zabieg przeciwstarzeniowy
z procedurami inspirowanymi najbardziej
wyrafinowanymi i wybranymi zabiegami.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

3 x 15ml. Cod. 4068 1600

6 zabiegów Kod 4055 2600

Dla skóry normalnej i suchej.

OSTATECZNA
METODA DLA
PERFEKCYJNEJ
SKÓRY

HYALURONOWA BAZA WYPEŁNIAJĄCA

PODKŁAD NAWILŻAJĄCY Z WITAMINĄ C

Baza, która widocznie poprawia i wydłuża
efekt makijażu.

Długotrwały, nawilżający płynny podkład o
naturalnym wykończeniu.Przeciwutleniający
z witaminy C dodaje skórze blasku.

Dla każdego typu cery.

Dla skóry suchej i normalnej.

MATUJĄCY PODKŁAD Z ROZŚWIETLAJĄCĄ
WITAMINĄ C

PODKŁAD PRZECIWSTARZENIOWY

Długotrwały, kryjący podkład o matowym wykończeniu. Formuła “NEVER DRY” zapewnia
świeży wygląd makijażu przez cały dzień.

Podkład o średnim stopniu krycia. Zawiera
witaminę C, ekstraty z alg i kompleks
składników nawilżających, które zapewniają
skórze blask i jędrność.

Dla skóry tłustej i mieszanej.

Dla skóry dojrzałej.

30 ml. Kod 8701 1304

30 ml. Kod 8705

KREM CC AGE DEFENCE

KREM BB AGE DEFENCE

PUDER KOMPAKTOWY Z WITAMINĄ C

Natychmiastowa poprawa kolorytu, efekt
zdrowego blasku i idealnego odcienia skóry.
Makijaż z technologią korekcyjną, koryguje
niedoskonałości. SPF30.

AHybrydowa formuła dla udoskonalenia
skóry i walki z oznakami starzenia. lekka i
świeża konsystencja zapewnia średnie krycie.
SPF15.

Brązujący puder kompaktowy o wysokim
stopniu krycia. Pielęgnuje i wygładza skórę
niczym krem.

HIGHLIGHT POWDER DUO
Wygładzający, dwukolorowy puder w
kompakcie. Pozostawia perłowe wykończenie
i aksamitnie się rozprowadza.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

40 ml. Kod 8703

01

02

40 ml. Kod 8702

01

01

02

03

04

30 ml. Kod 8704

12,58 gr. Kod 8710

02

01

02

01

03

04

02

HIGH DEFINITION COMPACT POWDER

ROZJAŚWIETLAJĄCY KOREKTOR Z WITAMINĄ C

PHENOMENON MASCARA DE PESTAÑAS

Transparentny puder HD w kompakcie.
Maskuje niedoskonałości. Daje delikatnie
matujący efekt.

Korektor w kremie o średnim kryciu.
Stworzony by zakryć niedoskonałości
i cienie pod oczami. Pozostawia rozświetlone
spojrzenie i naturalne wykończenie.

“EFEKT SZTUCZNYCH RZĘS” . Duży aplikator
i spiralna szczoteczka zapewnia rzęsom
widocznie zwiększoną objętość.

Dla każdego typu cery.
12,58 gr. Kod 8709 01

Dla każdego typu cery.
4,24 gr. Kod 8707

01

02

03

Dla każdego typu cery.
14 ml. Kod 8712 01

30 ml. Kod 8706

01

12,4 gr. Kod 8711 01

02

03

04

SUN
EXPERTISE
Najbardziej zaawansowana
ochrona przeciwsłoneczna
UVA UVB IR HEVis
Marka Skeyndor opracowała linię Sun Expertise, aby zapewnić
kompletną i konkretną gamę produktów do opalania.
Sun Expertise zapewnia potrójną ochronę przeciwsłoneczną,
wspomaga i utrwala opaleniznę, a lekkie konsystencje
produktów doskonale się dostosowują i chronią skórę,
która tego potrzebuje .

KREM OCHRONNY SPF50+

EMULSJA OCHRONNA SPF30+

WODOODPORNY KREM DO TWARZY SPF50+

Ochronny krem do twarzy z wysoką ochroną
przeciwsłoneczną i technologią BLUE
LIGHT TECHNOLOGY, która chroni przed
promieniami światła niebieskiego.

Emulsja ochronna z wysoką ochronną
przeciwsłoneczną z BLUE LIGHT TECHNOLOGY (ochrona przed promieniami światła
niebieskiego. Niestłusta, wodoodporna.

Koloryzujący krem ochronny z wysokim filtrem
przeciwsłonecznym. Chroni skórę wrażliwą i
najbardziej narażoną na poparzenia słoneczne.
Wodoodporny.

Dla skóry wrażliwej na promienie słoneczne.

Dla każdego typu cery.

Dla skóry wrażliwej na promienie słoneczne.

Dla skóry wrażliwej na promienie słoneczne.

75 ml. Kod 4662 1209

200 ml. Kod 4661 1320

75 ml. Kod 4645 1209

75 ml. Kod 4648 1209

SUCHY OLEJEK OCHRONNY DO SKÓRY I
WŁOSÓW SPF50

SPRAY OCHRONNY, WODOODPORNY DO
CIAŁA I TWARZY

PODKŁAD KOLORYZUJĄCY W KOMPAKCIE
SPF50

OCHRONNA EMULSJA DO OPALANIA
SPF30+

Ochronny spray z wysokim filtrem przeciwsłonecznym aby chronić skórę wrażliwą i
narażoną na poparzenia słoneczne.

Ochronny spray do ciała z wysoką ochroną
przeciwsłoneczną. Niezbędny przy dłuższej
ekspozycji na słońcu. Wodoodporny

Natychmiastowa opalenizna o matowym,
satynowym wykończeniu z wysokim filtrem
UV i IR, oraz komórkami macierzystymi.

Emulsja do działa w sprayu z wysokim
filtrem przeciwsłonecznym. Wodoodporny

Dla skóry wrażliwej na promienie słoneczne.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

150 ml. Kod 4659 1316

200 ml. Kod 4647 1920

9 g. Kod 4644

NAWILŻAJĄCA EMULSJA BRĄZUJĄCA

ODŚWIEŻAJĄCA EMULSJA PO OPALANIU

Brązujący spray nawilżający. Zawiera
niezbędne do uzyskania złotej opalenizny
składniki. Nie posiada filtrów ochronnych.
Dla skóry opalonej o niskim ryzyku.

Łagodząca, regenerująca emulsja po opalaniu.
Zawiera naturalne składniki aktywne
utrwalające opaleniznę oraz odbudowujące
ekstrakty roślinne.

400 ml. Kod 4640 1335

150 ml. Kod 4639 1216

Dla każdego typu cery.

01

02

WODOODPORNA EMULSJA DO TWARZY
SPF50
Woodoodporna emulsja do twarzy z wysokim
filtrem przeciwsłonecznym. Nie pozostawia
tłustego filmu, nie zawiera olejów

Dla każdego typu cery.
200 ml. Kod 4643 1320

BODY
SCULPT
KREM ANTYCELLULITOWY NA CELLULIT
WŁÓKNISTY

ZAAWANSOWANE
ZABIEGI NA CIAŁO
Body Skult to efekt naszych najnowszych
badań nad najlepszymi składnikami aktywnymi
zwalczającymi cellulit i wiotkość,
które zapewniają najlepsze i najbardziej
widoczne efekty

Antycellulitowy krem walczący z trwałym
i opornym cellulitem. Wygładza skórkę
pomarańczową i redukuje zastoje wodne.
Przeznaczony dla skóry z cellulitem.

DRAINING ANTICELLULITE GEL
Żel walczący z cellulitem i zastojami wody,
by poprawić kondycję skóry z nadmiarem
centymetrów poprzez wyszczuplanie.
Dla skóry z cellulitem i nadmiarem objętości.

200 ml. Kod 3352 1220

200 ml. Kod 3351 1320

DRENUJĄCY ŻEL ANTYCELLULITOWY

NAWILŻAJĄCA EMULSJA DLA SKÓRY
NORMALNEJ

Krem ze skoncentrowanymi składnikami
aktywnymi o działaniu odżywczym i
nawilżającym. Pielęgnuje i chroni skórę.

Ochronna emulsja do ciała, odżywia i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia.

Dla skóry suchej i odwodnionej.

Dla każdego typu cery.

250 ml. Kod 3336 1225

500 ml. Kod 3335 1340

PRO

PROGRAM ZABIEGOWY DO WALKI Z CELLULITEM
Profesjonalny program wyszczuplający,
walczący z opornym cellulitem. Spala
tkankę tłuszczową i działa drenująco.
Dla skóry z cellulitem
6 zabiegów Kod 3355 2600

ANTYCELLULITOWY OLEJEK NA NOC

INTENSYWNA KURACJA WYSZCZUPLAJĄCA

ŻEL CHŁODZĄCO-DRENUJĄCY

MODELUJĄCE BŁOTO POD PRYSZNIC

Dwufazowy olejek redukujący tkankę tłuszczową ze specjalną formułą “STOP NOCTURNIN”,
z białkiem, które blokuje kumulacje komórek
tłuszczowych w nocy.
Dla każdego typu cery.

Intensywny koncentrat wzmacniający działanie antycellulitowe i spalanie tkanki tłuszczowej. 15 dniowy zabieg wyszczuplający.

Żel z wodą z lodowca. Przywraca skórze
miękkość i wspomaga utratę centymetrów
spowodowanych zastojami wodnymi.

Modelujące błoto z remineralizującymi ekstraktami. Zawiera m.in. wodę termalną, organiczne
błoto, enzymy peelingujące i węgiel aktywny.

Dla skóry z cellulitem.

Do ciężkich nóg i kostek.

Dla każdego typu cery.

150 ml. Kod 3362 1316

15 fiolek x 5 ml. Kod 3353 1495

250 ml. Kod 3370 1225

200 ml. Kod 3337 1220

PRO

PRO

UJĘDRNIAJĄCA EMULSJA NA ROZSTĘPY

EMULSJA NA OKOLICĘ BRZUCHA

EMULSJA NA OKOLICĘ BIUSTU

GLYCO-30

UNIVWERSALNY ŻEL DO ULTRADŹWIĘKÓW

Ujędrniający krem wygładzający, zapobiega
powstawaniu rozstępów i walczy z bliznami
oraz wiotczeniem skóry.

Krem stworzony do walki z cellulitem
i tkanką tłuszczową zlokalizowaną na
brzuchu.

Specjalna emulsja przywraca objętość,
napina skórę na dekolcie i naturalnie unosi
biust. Działa liftingująco/napinająco.

Profesjonalny peeling intensywnie złuszczający.
Zawiera wysokie stężenie AHA dla efektu
rozjaśnienia i nawilżenia skóry.

Uniwersalny żel wspomagający do
ultradźwięków i elektroterapii. Nieolejowa i
niedrażniąca formuła.

Dla każdego typu cery.

Dla skóry z cellulitem i zwiotczeniami.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

250 ml. Kod 3333 1325

250 ml. Kod 3332 1325

250 ml. Kod 3334 1325

150 ml. Kod 3316 2316

500 ml. Kod 3317 2340

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

SCULPTING BODY CONCENTRATE

DRAINING SCULPTING CONCENTRATE

SCULPTING MASSAGE CREAM

FIRMING-STRECH MARKS CONCENTRATE

FIRMING-STRECH MARKS MASSAGE CREAM

Profesjonalny jonizowalny produkt redukujący cellulit.
Zawiera środek fibrolityczny aby wygładzić skórę i
zredukować skórkę pomarańczową.

Profesjonalny jonizowalny produkt drenujący.
Stworzony do walki z obrzękami i zastojami wodnymi.
Wygładza i modeluje ciało.

Krem do masażu ciała zwalczający twardy
cellulit i zastoje wodne.

Krem do masażu ciała zwalczający rozstępy,
widoczne blizny i zwiotczenia.

Skóra z opornym cellulitem.

Skóra z delikatnym cellulitem.

Skóra z cellulitem.

Profesjonalny jonizowalny produkt stworzony do
walki z rozstępami, bliznami i zwiotczałą skórą.
Natychmiastowy efekt liftingu.

300 ml. Kod 3310 2330

300 ml. Cod.3311 2330

1000 ml. Kod 3312 2150

300 ml. Kod 3314 2330

Dla skóry z rozstępami i zwiotczeniami.

Dla skóry z rozstępami i zwiotczeniami.

500 ml. Kod 3315 2140

POBUDŹ SWOJE ZMYSŁY.
NOWA ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA
Zróżnicowane zabiegi Spa Senses mają na celu wyeliminowanie
nagromadzonej negatywnej energii i napięcia, Przywracają skórze
witalny blask, aktywują energię ciała i tworzą nową świadomość
wewnętrznego samopoczucia. Przywołują przyjemne doznania
i głęboki relaks.

PRO

PRO

PEELINGUJĄCE MASŁO INDYJSKIE

POMARAŃCZOWY PEELING DO CIAŁA

PIELĘGNACYJNE SERUM DO CIAŁA Z EKSTRAKTEM Z ORCHIDEI I DZIKIEJ RÓŻY

Rewitalizujący krem do ciała przywracający
skórze równowagę. Zapewnia przyjemne
doznania i relaks, delikatnie wygładzając
przy tym skórę.

Krem złuszczający z pomarańczą, morelą,
ekstraktem winogron i liczi. Przyspiesza
odnowę skóry i natychmiast ją wygładza.

Serum o delikatnym za[achu, chroni i przywraca równowagę. Zawiera kompozycję czerwonych
kwiatów i ekstrakty o oczyszczających właściwościach.

Dla każdego typu cery.
200 ml. Kod 6060 1120 600 ml. Kod 6060 2142

Dla każdego typu cery.
200 ml. Kod 6030 1120 600 ml. Kod 6030 2142

Dla każdego typu cery.

400 ml. Kod 6036 1335

PRO

PRO

OLIWKA W ŻELU Z MALACHITEM

PRO

HOLISTYCZNY KREM DO MASAŻU
Z EKSTRAKTEM Z BAMBUSA

OLEJ DO MASAŻU TRISDOSHA
Z PRZYPRAWAMI

Dla każdego typu cery.

Relaksujący i ujędrniający krem do masażu.
Jego aktywne składniki dodają skórze
energii, relaksują i przywracają harmonię.

Kompozycja olejów sezamowego i kokosowego doprawiona czarnym kminkiem,
szafranem indyjskim i ekstraktem z maku.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

600 ml. Kod 6008 2142

600 ml. Kod 6031 2142

1000 ml. Kod 6061 2350

Olejek do masażu o żelowej konsystencji
z malachitem i ekstraktami roślinnymi
o działaniu antyoksydacyjnym.

PRO

ZESTAW OLEJKÓW CHROMATYCZNYCH

PRO

PRO

Chromatyczne olejki eteryczne: Ylang-Ylang,
Cytryna, Neroli, Lawenda i Mirra. Stymulują
czary i regulują przepływ energetyczny.

DETOKSYKUJĄCA MASKA Z ZIELONĄ
HERBATĄ

REMINERALIZUJĄCE BŁOTO
Z HEMATYTEM

Pomaga usunąć obrzęki, toksyny i
zanieczyszczenia .

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Organiczne błoto wzmacniające mechanizmy
ochronne skóry. Działa regenerująco i
nawilżająco.

100 ml. Kod 6062-3-4-5-6 2313

2500 ml. Kod 6033 2165 5000 ml. Kod 6033 2170

2500 ml. Kod 6007 2165 5000 ml. Kod 6007 2170

PRO

ODŻYWCZA MASKA NA CIAŁO Z SZEFIREM
Dodaje skórze witalnego blasku i pozytywnej
energii.
Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.
2500 ml. Kod 6006 2165

SKIN SMART
DIAGNOSIS

Skeyndor
IN TECH

Spersonalizowany system diagnozy twarzy,
który pomaga zdobyć lojalność klientów,
zapewniając wyjątkową usługę.

SKEYNDOR IN TECH TO
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA ZABIEGOWA

MESO INFUSION
DCS
Mezoterapia bezigłowa .

MESO FILLER

MESO BRIGHT

MESO SLIM

MESO BT-LIFT

Zabieg natychmiastowo wypełniający
zmarszczki i ujędrniający skórę twarzy,
szyi i dekoltu.

Zabieg rozświetlający i rozjaśniający
przebarwienia. Nadaje skórze zdrowego
blasku i redukuje rozszerzone pory.

Zabieg na ciało likwidujący miejscowe złogi
tłuszczu, niezależnie od tego czy jest to
związane z zastojem płynów, czy też nie.

Zabieg redukujący zmarszczki mimiczne.
Pozostawia długotrwały efekt liftingu i
gładkiej skóry.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.

Dla skóry z cellulitem.

Dla każdego typu cery.

6 zabiegów Kod 3945 2600

6 zabiegów Kod 3955 2600

6 zabiegów Kod 3960 2600

6 zabiegów Kod 3950 2600

Sprzęt najnowszej generacji łączący w sobie 3 technologie z fotoaktywnymi
składnikami kosmetycznymi, aby uzyskać najlepsze remodelujące efekty.

Opracowana technologia
w CDTI Project.

PRODUKTY SLIM DRONE

ORANGE PEEL SKIN DRONE – LEDT.H.E.S.
PROFESSIONAL BODY PROGRAMME

FIRMING – SOOTHING DRONE – LEDT.H.E.S.
PROFESSIONAL BODY PROGRAMME

DRAINING DRONE – LEDT.H.E.S.
PROFESSIONAL BODY PROGRAMME

Opracowany, by poprawić wygląd skóry i
zwalczyć skórkę pomarańczową.
Dla skóry z cellulitem miękkim i twardym.

Formuła intensywnie ujędrniająca
zwiotczałą skórę.
Zabieg dla skóry pozbawionej jędrności.

Formuła opracowana do walki z zastojami i
obrzękami, a także ze zlokalizowaną tkanką
tłuszczową.

6 zabiegów Kod 3445 2600

6 zabiegów Kod 3446 2600

Dla skóry z cellulitem.
6 zabiegów Kod 3447 2600

SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE

EMULSJA NAWILŻAJĄCO-MATUJĄCA 24H

Zapewnia skórze dużą dawkę energii. Multikomplex aktywnych składników, dzięki
czemu skóra wygląda zdrowo.

Głęboko nawilża, zapobiega przetłuszczaniu
się skóry i pozostawia matowe wykończenie.
Działa przeciwstarzeniowo.

Dla przedwcześnie starzejącej się skóry.

Dla przedwcześnie starzejącej się skóry.

30 ml. Kod 2344 1304

50 ml. Kod 2343 1208

ŁAGODZĄCA EMULSJA PO GOLENIU

WYGŁADZAJĄCY ŻEL DO GOLENIA

DETOKSYKUJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY

Odświeżający balsam łagodzący
podrażnienia po goleniu. Redukuje
zaczerwienienie i nawilża.

Szybkie golenie bez podrażnień i skaleczeń.
Żelowa konsystencja usprawnia ruchy
maszynki.

Myjący mus, który głęboko oczyszcza
i przywraca skórze równowagę,
przyspieszając odnowę komórkową.

Dla każdego typu cery.

Dla każdego typu cery.
150 ml. Kod 2341 1916

100 ml. Kod 2342 1213

PRO

WIECZNE UWODZENIE
SKEYNDOR MEN to gama produktów kosmetycznych stworzonych
specjalnie do męskiej skóry. Zaprojektowany w dwóch głównych celach:
Utrzymanie równowagi i korygowanie najczęściej występujących
problemów estetycznych skóry w każdym wieku.

150 ml. Kod 2340 1316

PRO

PROGRAM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

ENERGETYZUJĄCY ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY

Profesjonalny program zabiegowy na skórę
przesuszoną, odwodnioną i zniszczoną
ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Profesjonalny program zabiegowy o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzmarszczkowym.
Rewitalizuje skórę zmęczoną i poszarzałą z powodu stresu oksydacyjnego.

Dla każdego typu cery.
1 zabieg Kod 2355 2600

Dla skóry wiotkiej i ze zmarszczkami.

1 zabieg Kod 2360 2600

www.skeyndor.info.pl

