
18,90 PLN

MAGNES-TRANSFORMER –

TWÓJ WKŁAD W „LAS TIANDE»!

PODARUJ SWOIM 
DZIECIOM ZIELONĄ 
PLANETĘ!

ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY KAŻDEGO MAGNESU 

PRZEZNACZONE SĄ NA SADZENIE DRZEW 

IGLASTYCH W „LESIE TIANDE

Magnes-transformer „Ekosfera” 

Podarunkowy magnes o wymiarach 
92,5x59 mm z dwiema ramkami do 

fotografi i – 178 x 144 mm i 134 x 100 mm. 

Do zamontowania na lodówce lub 
dowolnej powierzchni metalowej.

Код: 100651, 1 szt.

KATALOG 2015

TWÓJ KONSULTANT

TIANDE ZAWSZE OBOK!
WWW.TIANDE.EU



Botoluxe
KOMPLEKS AKTYWNYCH PEPTYDÓW I 

KWASU HIALURONOWEGO SKUTECZNIE 

WYGŁADZA SKÓRĘ W STREFACH 

INTENSYWNEJ MIMIKI!

PODARUJ SWOJEJ SKÓRZE MŁODOŚĆ!

Krem wypełniający zmarszczki do skóry wokół oczu 

Kompleks składników o ukierunkowanym działaniu 
poprawia jakość macierzy skóry - tonus, gęstość i 
elastyczność. Wygładza zmarszczki mimiczne w okolicy 
oczu, zmniejsza głębokość pojawiających się z wiekiem 
zmarszczek i nierówności. 

Kod: 14801, 10 g

PEPTYDY MIORELAKSUJĄCE 
o działaniu podobnym do toksyny botulinowej 

zmniejszają widoczność zmarszczek 
mimicznych i zapobiegają powstawaniu 
nowych. 

PEPTYDY ODBUDOWUJĄCE 
KOLAGEN 
poprawiają jakość włókien 
kolagenowych.

KWAS HIALURONOWY 

odpowiada za nawilżenie, elastyczność i 
sprężystość skóry.

NIEINWAZYJNY ODMŁADZAJĄCY KOSMETYK 

NAJNOWSZEJ GENERACJI Z INTENSYWNYM 

EFEKTEM „WYPEŁNIANIA“ ZMARSZCZEK! 125,10 PLN

• pomoże spokojnie przetrwać korki, gdy prowadzisz samochód
• sprzyja rozluźnieniu i likwiduje stres
• podaruje głęboki i spokojny sen dorosłym
• uspokoi niemowlę
• przyda się w czasie epidemii przeziębienia
• ochroni dom przed komarami

400 rubli z zakupu każdego misia zostanie 

przekazanych na fundusz charytatywny, 

ratujący dzieci z ciężkimi chorobami mózgu.

Pachnąca poduszka 

„Lawendowy miś“

Przyjemny w dotyku miś 
wypełni pokój, gabinet 
lub wnętrze samochodu 
przyjemnym zapachem 
lawendy.

Kod: 90154, 1 szt., 30 cm

WYPEŁNIONY KWIATAMI LAWENDY, 
TROSKĄ I MIŁOŚCIĄ...

146,00 PLN
2

OGRZEJ SIĘ 
W CIEPLE, 
NAŁADUJ 
SIĘ ENERGIĄ!

OGRZEJ SIĘ 
W CIEPLE, 
NAŁADUJ 
SIĘ ENERGIĄ!

9,00 PLN

Herbata imbirowa

Zawiera ekstrakt imbiru, 
brązowego cukru trzcinowego. 

Kod: 120105, 

1 saszetka, 18 g



Vitamin C

  odżywiają i nawilżają;

  sprawiają, że skóra staje się sprężysta i elastyczna;

  spowalniają procesy starzenia się skóry.

KOSMETYKI LINII 

„WITAMINA C”:

28,00 PLN

3. Mleczko oczyszczające

Delikatnie oczyszcza skórę twarzy z 
zanieczyszczeń i makijażu, daje poczucie 
komfortu.

Kod: 13801, 100 g

28,00 PLN

5. Lekki krem nawilżający

Zapewnia długotrwałe nawilżenie skóry. Nadaje jej 
zdrowy wygląd.

Kod: 13803, 50 g

28,00 PLN

4. Krem odbudowujący

Zapewnia odżywienie i nawilżenie skóry, 
zapobiega powstawaniu i wygładza pierwsze 
zmarszczki.

Kod: 13804, 50 g

36,00 PLN

6. Tonik odświeżający

Prawdziwa eksplozja witaminowa i szybka pomoc 
dla odwodnionej skóry. 

Kod: 13802, 100 g

35,00 PLN

2. Krem do konturu oczu

Zapobiega przedwczesnemu powstawaniu 
drobnych zmarszczek, zmniejsza cienie pod oczami.

Kod: 13805, 25 g

NIENAGANNA PIELĘGNACJA OD NAJMŁODSZYCH LAT

1. Chusteczki nawilżane

Kod: 90139, 1 szt. 13,90 PLN

1

2

3

4

5

6
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Snail Secret 

NOWA SERIA KOSMETYKÓW OD TIANDE 
Z MUCYNĄ ŚLIMAKA!

Mucyna (śluz ślimaka) zawiera 
bardzo wysokie stężenie 

składników aktywnych, 
stymuluje odnowę komórek i 

produkcję kolagenu i elastyny, 
jest silnym przeciwutleniaczem, 

neutralizuje działanie wolnych 
rodników.

ZOBACZ! 

1

2

3 NOWA SERIA KOSMETYKÓW OD TIANDE 
Z MUCYNĄ ŚLIMAKA!

ZOBACZ! 

HERMETYCZNE 
I OSZCZĘDNE 
OPAKOWANIE!

  4



MŁODOŚĆ NA DŁUUUUUGIE LATA

  aktywnie odżywiają i nawilżają
  pomagają zachować młodość i świeżość 
  właściwości przeciwgrzybicze wydzieliny ślimaka 

pomagają w walce ze zmianami trądzikowymi
  walczą ze zmianami wynikającymi z wieku 

MUCYNA, WYCIĄG Z LIŚCI ALOESU, MASŁO SHEA, OLEJEK 
JOJOBA, HIALURONIAN SODU

MUCYNA, PEPTYD O DZIAŁANIU PODOBNYM DO TOKSYNY 

KOLAGEN, OLEJEK JOJOBA, HIALURONIAN SODU

MUCYNA, PYŁEK Z PĄKÓW RÓŻY JAPOŃSKIEJ, PEPTYDY OWSA, 
HIALURONIAN SODU

1. Wielofunkcyjny krem do twarzy z mucyną ślimaka

Spowalnia procesy starzenia się skóry, sprzyja odnowie komórek naskórka, zachowując 
młodą skórę, chroni przed podrażnieniami i uszkodzeniami, wyrównuje strukturę 
skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek.

Kod: 14601, 5 szt. x 10 ml   

3. Maseczka-moulage do twarzy z mucyną ślimaka

Dzięki odbudowie naturalnych funkcji skóry, ma działanie odmładzające. 
Wygładza skórę, łagodzi stany zapalne i podrażnienia, zmniejsza widoczność 
zmarszczek, aktywnie uzupełnia niedobory wody, dodaje blasku. 

Kod: 14603, 1 szt.

2. Wielofunkcyjny krem pod oczy z mucyną ślimaka

Zmniejsza widoczność zmarszczek i cieni pod oczami, likwiduje zmęczenie i dodaje blasku. 
Znakomicie nawilża i dodaje skórze energii. Dodaje skórze wokół oczu sił witalnych.

Kod: 14602, 5 szt. x 10 ml  

107,50 PLN

107,50 PLN

17,60 PLN
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Asian Beauty TRADYCJE 
PRZEMIANY SKÓRY

Krem jest wzbogacony sokiem z owoców 

noni - skarbu świata roślin. Jego skuteczność 

można porównać tylko z jego rzadkością. 

Owoce noni zawierają ponad 130 

niezbędnych dla skóry czynnych biologicznie 

substancji. Dzięki silnemu kompleksowi 

przeciwutleniaczy krem chroni skórę 

przed główną przyczyną przedwczesnego 

starzenia - wolnymi rodnikami.

Najcenniejszym składnikiem kremu jest wyciąg 

z grzybka Ling Zhi, który sprawia, że krem jest 

niewiarygodnie skuteczny. Grzybek Ling Zhi 

poprawia właściwości ochronne skóry dzięki 

zawartości składników immunomodulujących. 

Pod wpływem ich działania komórki dosłownie 

rodzą się na nowo, nabierając siły. Skóra 

intensywnie się regeneruje, powraca do niej 

pierwotny urok.

Grzybem śnieżnym w Azji nazywany jest 

grzyb Tremella fuciformis w związku z jego 

podobieństwem do kryształków śniegu. Biomolekuły 

grzyba śnieżnego (Tremella fuciformis) natychmiast 

likwidują uczucie suchości na skórze i tonizują ją, 

działając podobnie do kostek lodu. Krem ten zawiera 

orzeźwiającą porcję młodości dla Twojej skóry.

Krem przeciwutleniający do twarzy „Noni“ *

Lekki krem odnawia powierzchnię skóry, czyniąc 
ją gładką i wyrównaną. Zmniejsza ilość drobnych 
zmarszczek, likwiduje oznaki zmęczenia i stresu. 

Kod: 14905, 50 g

Krem intensywnie regenerujący do twarzy 

„Lingzhi“

Krem działa w dzień i w nocy, przywracając skórze 
gładkość, blask i świeżość. Intensywnie nawilża, 
odżywia, ma działanie wzmacniające. 

Kod: 14902, 50 g

Orzeźwiający krem nawilżający do twarzy 

„Tremella“

Kosmetyk zapewnia głębokie intensywne 
nawilżenie i ma działanie łagodzące oraz 
wygładzające.

Kod: 14901, 50 g

41,80 PLN

41,80 PLN
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Żel „Aloe vera“

Zawiera 98,5% aloe vera. Żel ma unikalne właściwości nawilżające, 
gojące i łagodzące. Znakomicie regeneruje i łagodzi skórę po 
negatywnym oddziaływaniu promieni słonecznych i wiatru. Żel jest 
skutecznym środkiem łagodzącym i nawilżającym po goleniu.

Kod: 14701, 50 g

  łagodzi i zmiękcza suchą i wrażliwą skórę

  przywraca równowagę cerze mieszanej

  normalizuje pracę gruczołów łojowych

  stymuluje regenerację i odnowę skóry

  nadają twarzy matowy wygląd

  odświeżają makijaż

  likwidują nadmiar sebum w strefi e T

71,00 PLN

Chusteczki matujące do twarzy z zieloną herbatą

Natychmiast likwidują z powierzchni skóry nadmiar sebum i 
zanieczyszczenia. Stosowanie: przyłóż chusteczkę do strefy twarzy, 
wymagającej usunięcia nadmiaru sebum. 

Kod: 14702, 100 szt.

DELIKATNY DOTYK NATURY POMAGA CI 
DBAĆ O SKÓRĘ...

98,5%
ALOE VERA!

ZAWIERA

CHUSTECZKI MATUJĄCE SĄ WYPRODUKOWANE Z NATURALNEJ 

CELULOZY Z DODATKIEM ZMIELONEJ ZIELONEJ HERBATY I TALKU 

MIKRONIZOWANEGO.

14,40 PLN
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1. Krem nawilżający z odżywczą bazą

Przywraca równowagę lipidową, powstrzymuje 
łuszczenie się i ściągnięcie skóry.

Kod: 10304, 50 g 33,70 PLN

Linia kosmetyków z placentą

  sprzyjają regeneracji komórek skóry;

  nawilżają i odżywiają; 

  chronią przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

„NOWE ŻYCIE” TWOJEJ SKÓRY
SKŁADNIKI 

LINII Z PLACENTĄ: 

2. Podkład do twarzy w kremie

Łączy w sobie środki korygujące i odżywczy krem.

Kod: 10305, 10305/01, 50 g 33,70 PLN

6. Krem przeciwzmarszczkowy

Przywraca skórze siły witalne i elastyczność, 
zapobiega pojawianiu się zmarszczek.

Kod: 10303, 50 g 33,70 PLN

5. Peeling do twarzy na bazie placenty

Sprzyja regeneracji skóry, pobudza jej metabolizm.

Kod: 10301, 80 g 33,70 PLN

3. Krem wygładzający

Odbudowuje strukturę i wyrównuje koloryt skóry. 
Działa skutecznie na przebarwienia po trądziku.

Kod: 10302, 50 g 33,70 PLN

10305/01 10305

1

2

3

4

5

6

4. Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy 

Odświeża skórę powiek. Redukuje widoczne oznaki 
zmian związanych z wiekiem. Wygładza drobne 
zmarszczki, doskonale tonizuje i wzmacnia skórę.

Kod: 10306, 50 g 37,00 PLN
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pielęgnacja twarzyTibetan Herbs

  odżywiają i nawilżają, nadają skórze świeży kolor; 

  poprawiają jędrność skóry; 

  wzmacniają zdolności obronne skóry.
KOSMETYKI „TIBETAN HERBS”:

MĄDROŚĆ TYBETU I SIŁA NATURY

11. Lotion do twarzy wielofunkcyjny

Oczyszcza i koi skórę, normalizuje poziom pH. 
Przywraca sprężystość i świeżość.

Kod: 12109, 120 ml

8. Przeciwzmarszczkowe mleczko do mycia twarzy

Nadaje skórze jedwabistą gładkość. Doskonale 
oczyszcza, odżywia, daje poczucie komfortu.

Kod: 12108, 100 g

10. Intensywnie nawilżający 

krem do twarzy 

Sprzyja odzyskaniu jędrności i optymalnego 
poziomu nawilżenia. Chroni przed negatywnym 
wpływem czynników środowiskowych.

Kod: 12111, 50 g

7. Peeling do twarzy

Nawilża, głęboko oczyszcza.

Kod: 12107, 75 g

12. Intensywny kompleks pod oczy 

Maseczka z tkaniny i esencja ziołowa zapewniają 
odżywienie skóry wokół oczu, pomagają usunąć 
„kurze łapki”. Nawilżają skórę i nadają jej blask.

Kod: 12106, 100 szt. + 10 ml

9. Odżywczy krem 

przeciwzmarszczkowy z efektem matującym

Aktywizuje oddychanie komórkowe, stymuluje 
procesy przemiany materii w tkankach. Odżywia, 
redukuje drobne zmarszczki i przebarwienia.

Kod: 12110, 50 g

7

8

9

10

11

12

53,10 PLN

35,40 PLN

43,70 PLN

38,20 PLN

74,00 PLN

43,70 PLN
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2. Odżywczy krem odbudowujący na noc

Zapewnia kompleksową odbudowę skóry: 
zmniejsza ilość i głębokość drobnych 
zmarszczek, zagęszcza strukturę i poprawia 
elastyczność skóry, podnosi owal twarzy. 
Skóra wydaje się bardziej sprężysta i jędrna.

Kod: 13502, 30 g

4. Wygładzający krem-żel do konturu oczu

Zmniejsza cienie pod oczami i redukuje 
drobne zmarszczki, chroni przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników.

Kod: 13503, 15 g

Marine Collagen

PIĘKNO Z GŁĘBIN MORZA

3. Tonik regenerujący

Odświeża i tonizuje skórę, nawilża, sprawia, 
że staje się ona sprężysta i elastyczna. 
Podnosi skuteczność działania środków 
kosmetycznych stosowanych później.

Kod: 13504, 100 ml 136,00 PLN

136,00 PLN

127,00 PLN

  uzupełniają braki kolagenu w komórkach;

  pomagają wypełnić drobne zmarszczki;

  nawilżają, zwiększają wytrzymałość i elastyczność skóry.

KOSMETYKI „MARINE COLLAGEN”:

1

2

3

4

1. Krem odmładzający na dzień

Zapewnia długotrwałe nawilżenie i 
odżywienie skóry. Wygładza drobne 
zmarszczki, poprawia napięcie skóry, chroni 
przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Nadaje jej świeży, promienny 
wygląd.

Kod: 13501, 30 g 136,00 PLN
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pielęgnacja twarzy5. Odmładzająco-energetyzująca emulsja 

do twarzy

Przywraca komórkom siły witalne, a skórze dojrzałej – 
jędrność i blask młodości. Sprzyja wygładzaniu 
drobnych zmarszczek i bruzdek mimicznych.

Kod: 12805, 45 ml

6. Ekspres-peeling do twarzy 

Delikatnie usuwa zrogowaciały naskórek, 
stymulując odnowę komórek. Wygładza drobne 
zmarszczki i zmniejsza przebarwienia.

Kod: 12801, 90 g

Zhenfei perfect

  spowalniają proces starzenia się skóry;

  pomagają zmniejszyć głębokość zmarszczek; 

  wyrównują koloryt i jędrność skóry.

KOSMETYKI „ZHENFEI PERFECT”:

63,00 PLN

10. Przeciwzmarszczkowy 

krem-żel pod oczy

Środek o potrójnym działaniu: 
głębokie odżywienie, 
zagęszczenie struktury skóry, 
wygładzenie zmarszczek. 
Spojrzenie zauważalnie 
młodnieje!

Kod: 12806, 30 g

11. Liftingujący krem-żel 

pod oczy

Odświeżająca konsystencja 
kremu-żelu błyskawicznie się 
wchłania, nawilżając skórę. 
Niweluje napięcie, pomaga 
zmniejszyć cienie i 
opuchnięcia pod oczami.

Kod: 12807, 30 g

ABY SKÓRA STAŁA SIĘ NIESKAZITELNIE GŁADKA I DELIKATNA

63,00 PLN

9. Krem przeciwzmarszczkowy

Skuteczny środek do pielęgnacji na noc. 
Stymuluje naturalne wydzielanie kolagenu, 
przywraca skórze gładkość i sprężystość.

Kod: 12804, 55 g

7. Krem intensywnie nawilżający

Przywraca równowagę lipidową, stymuluje 
regenerację komórek, wygładza drobne 
zmarszczki, chroni przed negatywnym 
wpływem czynników środowiskowych.

Kod: 12803, 55 g

8. Deliktanie oczyszczające mleczko 

do twarzy 

Delikatnie oczyszcza skórę. Daje poczucie komfortu 
i właściwej sprężystości skóry.

Kod: 12802, 90 g

5

6

7

8

9

64,00 PLN

51,00 PLN

61,00 PLN

60,00 PLN

60,30 PLN

10

11
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Collagen Active

  sprzyjają zwiększeniu sprężystości skóry, redukcji zmarszczek;

  poprawiają jędrność i koloryt skóry;

  pomagają skorygować owal twarzy.

WIERNY POMOCNIK W WALCE Z OZNAKAMI UPŁYWU CZASU

KOSMETYKI „COLLAGEN ACTIVE”:

4. Krem-żel do mycia twarzy

Delikatnie oczyszcza, zmiękcza i koi skórę, daje poczucie komfortu i 
delikatności.

Kod: 12701, 100 g 38,00 PLN

3. Intensywny krem liftingujący

Napina i odmładza skórę, poprawia jędrność i elastyczność. 
Zapobiega powstawaniu drobnych zmarszczek, zmiękcza i nasyca 
skórę witaminami.

Kod: 12703, 50 g 55,00 PLN

2. Delikatny tonik nawilżający 

Skutecznie oczyszcza, odświeża, tonizuje i koi skórę twarzy, szyi i 
dekoltu, likwiduje podrażnienia.

Kod: 12712, 150 g 69,80 PLN

1. Żel modelujący kontury twarzy

Poprawia sprężystość skóry, wyrównuje jej strukturę. Zmniejsza 
objętość tkanki tłuszczowej w okolicach policzków i podwójnego 
podbródka. Wzmacnia owal twarzy.

Kod: 12707, 150 g 56,00 PLN

5. Krem liftingujący pod oczy

Napina skórę wokół oczu, przywracając jej młodość i zdrowie, usuwa 
zmęczenie i poczucie ciężkości powiek. Zmniejsza cienie i worki pod 
oczami.

Kod: 12704, 15 g 75,00 PLN
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pielęgnacja twarzy

7. Maska korygująca do twarzy 

„Intensywny lifting”

Kompleks ekstraktów roślinnych w połączeniu z 
hydrolizowanym kolagenem nasyca skórę wilgocią, 
wzmacnia ją, zapobiega jej starzeniu. Niezawodne 
mocowanie tkaniny (za uszami) zapewnia efekt 
„podciągnięcia” twarzy.

Kod: 12711, 1 szt.

9. Maseczka kryształowo-kolagenowa 

na powieki

Odświeża, nawilża i wzmacnia skórę powiek. 
Posiada właściwości odmładzające i liftingujące, 
sprzyja wygładzeniu drobnych zmarszczek.

Kod: 12710, 1 szt.

6. Emulsja wzmacniająca i liftingująca  do twarzy 

i szyi

Regeneruje komórki skóry, poprawia jędrność i 
elastyczność. Wygładza drobne zmarszczki.

Kod: 12705, 100 g

16,00 PLN

18,40 PLN

60,00 PLN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. Maska kryształowo-kolagenowa do twarzy

Dobrze dopasowana maseczka i efekt termiczny 
zapewniają wchłanianie do 97% aktywnych 
składników! Wzmacnia i tonizuje skórę, sprzyja 
wygładzeniu jej powierzchni, spowalnia proces 
starzenia się, koryguje owal twarzy.

Kod: 12709, 1 szt. 23,00 PLN
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Solution

  walczą z niedoskonałościami; 

  wyrównują koloryt skóry;

  przywracają świeżość skóry.

BYĆ SOBĄ? TO NIE PROBLEM!
KOSMETYKI 

LINII „SOLUTION”:

48,80 PLN

1. Lotion do cery 

problematycznej 

„Stop Acne”

Głęboko oczyszcza skórę, 
sprzyja zmniejszeniu zmian 
potrądzikowych.

Kod: 13203, 7 ml
11,80 PLN

3. Płatki wygładzające pod oczy 

Sprzyjają wygładzeniu „kurzych łapek” 
i zmniejszeniu worków pod oczami.

Kod: 13204, 1 szt.

7,10 PLN

2. Gąbka kosmetyczna do 

mycia twarzy

Doskonale oczyszcza skórę. 
Naturalna baza.

Kod: 90137, 2 szt.

1

2

3
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pielęgnacja twarzyMaster Herb

  koją skórę;

  normalizują pracę gruczołów łojowych;

  pomagają pozbyć się trądziku.

KOSMETYKI 

„MASTER HERB”:

6. Krem przeciw zaskórnikom i bliznom

Wyrównuje kolor i strukturę skóry, likwiduje wysypkę 
trądzikową.

Kod: 11323, 20 g

12,00 PLN

5. Żel do mycia twarzy

Głęboko oczyszcza pory.

Kod: 11319, 100 g

7. Fito-korektor 

Ma właściwości antybakteryjne i osuszające. 

Kod: 11322, 10 g

4. Plaster oczyszczający na nos 

 „Czyste pory”

Głęboko oczyszcza pory.

Kod: 11317, 1 szt.

8. Płyn oczyszczający do cery trądzikowej 

Odświeża i łagodzi podrażnienia.

Kod: 11320, 60 ml

10. Żel przeciwtrądzikowy „Biokompleks”

Sprzyja likwidacji zaskórników.

Kod: 11321, 25 g

11. Maska do twarzy 

przeciw zaskórnikom 

i bliznom

Głęboko oczyszcza 
skórę, zmniejsza 
przebarwienia i blizny 
potrądzikowe.

Kod: 11307, 35 g

WYELIMINUJ NIEDOSKONAŁOŚCI

9. Plaster oczyszczający na nos „Węgiel bambusowy”

Delikatnie usuwa zaskórniki.

Kod: 11325, 1 szt.

56,70 PLN

38,20 PLN

43,00 PLN

6,00 PLN

47,10 PLN

46,40 PLN

7,00 PLN

5

6
7

8

9

10

11

4
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Mleczko oczyszczające do twarzy

Dokładnie oczyszcza skórę, 
normalizuje poziom pH i nawilżenie.

Kod: 12003, 100 g 

Tonik nawilżający do twarzy

Przywraca odpowiedni poziom 
nawilżenia, wyrównuje strukturę skóry.

Kod: 12004, 100 ml

ENERGIA 

I ODBUDOWA

Lekki krem energetyzujący 

„Oliwka”

Wzmacnia, nawilża, odbudowuje 
zmęczoną skórę, daje energię.

Kod: 12028, 50 g 

Głęboko oczyszczający lotion do cery 

trądzikowej „Oliwka”

Koi skórę, zwęża pory.

Kod: 12027, 100 ml

203040…
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O
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OCZYSZCZANIE

TONIZOWANIE

OCHRONA 

WRAŻLIWEJ SKÓRY

44,00 PLN

Antytrądzikowa pianka 

do mycia twarzy „Oliwka”

Zapewnia delikatne oczyszczenie. 
Zapobiega nadmiernemu błyszczeniu 
się skóry i pojawieniu się zaskórników. 

Kod: 12024, 100 g

Krem nawilżający na dzień z SPF-12

Nasyca wilgocią, sprzyja regeneracji 
skóry, chroni ją przed szkodliwym 
działaniem promieniowania UV.

Kod: 12017, 50 g

41,00 PLN
45,00 PLN

50,00 PLN 59,00 PLN

48,00 PLN

TONIZOWANIE

OCZYSZCZANIE
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pielęgnacja twarzy

Krem normalizujący „Aloes”

Nawilża i normalizuje pracę 
gruczołów łojowych.

Kod: 12016, 50 g

Krem-żel do mycia twarzy 

„Aloes”

Oczyszcza skórę bez efektu 
ściągania.

Kod: 12001, 100 g

Tonik do twarzy „Aloes”

Zapewnia długotrwały efekt 
nawilżenia.

Kod: 12026, 100 ml

DŁUGOTRWAŁE 

NAWILŻENIE

IDEALNA 

RÓWNOWAGA

40,00 PLN 

44,00 PLN

48,00 PLN

Krem nawilżający 

o 24-godzinnym działaniu

Kompleks ekstraktów 
roślinnych zapewnia 
intensywne nawilżenie.

Kod: 12018, 50 g

Tonik normalizujący do twarzy 

„Aloes”

Delikatnie odświeża i nawilża.

Kod: 12002, 100 ml

Antytrądzikowa pianka 

do mycia twarzy „Aloes”

Skutecznie oczyszcza. Pomaga 
w walce z trądzikiem.

Kod: 12025, 100 g

ZN
AC

ZN
E 

PO
PR

AW
IE

NI
E U

RO
DY

STOSUJĄC KOMPLEKS 
KOSMETYKÓW 
„203040 ...” MOŻNA 
ZNACZNIE ZWIĘKSZYĆ 
ICH SKUTECZNOŚĆ. 
KOMPONENTY 
WCHODZĄCE W ICH SKŁAD 
WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ 
I SPRAWIAJĄ, ŻE SKÓRA 
STAJE SIĘ BARDZIEJ 
DELIKATNA, SPRĘŻYSTA 
I ŚWIEŻA.

38,00 PLN

63,00 PLN

37,60 PLN

TONIZOWANIETONIZOWANIE

OCZYSZCZANIEOCZYSZCZANIE



  18

Aktywny peeling-żel do twarzy

Kod: 12029, 3 g

Krem nawilżający z proteinami jedwabiu

Kod: 12030, 3 g

Aktywny peeling-żel do twarzy

Zapewnia niezrównaną gładkość i zadbany 
wygląd. Redukuje drobne zmarszczki, 
zmniejsza pory.

Kod: 12008, 80 g

Krem nawilżający z proteinami 

jedwabiu

Sprzyja odbudowie uszkodzonych 
komórek, nawilża i zmniejsza głębokość  
zmarszczek.

Kod: 12022, 50 g

Krem odbudowujący na noc

Przywraca skórze kwitnący wygląd i młodość.

 Kod: 12019, 50 g

Maska nawilżająca z proteinami 

jedwabiu

Cera błyskawicznie nabiera świeżego 
wyglądu.

Kod: 12023, 38 g

203040…

54,00 PLN

3,00 PLN

2,10 PLN 23,00 PLN

62,00 PLN

48,00 PLN

OCZYSZCZANIE

AKTYWNE 
NAWILŻANIE 

EKSTRA PIELĘGNACJA

ZN
A

C
ZN

E 
P

O
P

R
A

W
IE

N
IE
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R

O
D

Y
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pielęgnacja twarzy

Delikatny peeling-żel do twarzy

Głęboko i jednocześnie delikatnie oczyszcza, 
wygładza, dotlenia komórki skóry.

Kod: 12009, 100 g

OCZYSZCZANIE

PRZYWRÓCENIE 
SPRĘŻYSTOŚCI

51,00 PLN

54,90 PLN

62,00 PLN

Aktywna esencja przeciwzmarszczkowa

Koryguje zmiany spowodowane wiekiem, 
przywraca skórze właściwości ochronne 
i zdolność do utrzymywania poziomu 
nawilżenia.

Kod: 12011, 30 g

Ujędrniająco-napinający krem 

do twarzy 

Kolagen i kwas hialuronowy zapewniają 
efekt liftingu.

Kod: 12020, 50 g

PIELĘGNACJA WRAŻLIWEJ 
SKÓRY WOKÓŁ OCZU 
Żel przeciwzmarszczkowy pod oczy

Łączy w sobie naturalne składniki 
odmładzające. Redukuje zmarszczki, 
zmniejsza cienie pod oczami.

Kod: 12014, 30 g

Krem-żel z biozłotem do skóry 

wokół oczu (rewitalizacja)

Zapewnia głębokie witaminowe 
odżywienie, odbudowuje funkcje 
skóry w takim zakresie, jaki miała w 
młodości.

Kod: 12021, 30 g

Krem-żel z biozłotem do skóry 

wokół oczu (efekt liftingu)

Zmniejsza cienie pod oczami, 
redukuje ilość drobnych 
zmarszczek.

Kod: 12012, 30 g

Krem-żel z biozłotem 

do skóry wokół oczu 

(przeciwzmarszczkowy)

Redukuje zmarszczki. Przywraca 
elastyczność skóry.

Kod: 12013, 30 g

EKSTRA PIELĘGNACJA

73,00 PLN

60,00 PLN

56,00 PLN

56,00 PLN

TO
N

IZ
O

W
AN

IE
D

O
KŁ

AD
N

E 
O

CZ
YS

ZC
ZA

N
IE

O
CH

RO
N

A 
I P

IE
LĘ

GN
AC

JA
 



  20

1. NANO CORRECTOR – efekt liftingu

Sprężysta skóra, zauważalnie podniesione kontury twarzy i szyi.

Kod: 12201, 3 g /7 ml
211,00 PLN

2. NANO CORRECTOR – efekt botoksu

Redukcja zmarszczek przy pełnym 
zachowaniu mimiki. 

Kod: 12202, 3 g /7 ml 195,00 PLN

KOSMETOLOGIA 
NOWEJ GENERACJI

• Pomaga przywrócić skórze sprężystość 
i wyraźny owal twarzy

• Aktywizuje syntezę własnych włókien 
kolagenowych

• Pomaga wygładzać zmarszczki 

• Aktywizuje wytwarzanie własnych 
włókien kolagenowych

Nano Corrector 
zawiera dwa preparaty 

o wysokiej koncentracji – 
mezokoktajl i mikrokapsułki. 

Wzmacniając wzajemnie swoje 
działanie pomagają skórze 

odrodzić się.

Nano Corrector 
zawiera dwa preparaty 

o wysokiej koncentracji – 
mezokoktajl i mikrokapsułki. 

Wzmacniając wzajemnie swoje 
działanie pomagają skórze 

odrodzić się.

1

2
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pielęgnacja twarzy

• Przyjemny masaż

• Wzmocnienie skuteczności 
środków kosmetycznych

• Szeroki zakres stosowania

Moc młodości 
tkwi wewnątrz! 
Obudź ją za pomocą 
mezorollera! 
Daj impuls 
do samoodnowy 
komórek skóry

3. Mezoroller

Zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, 
odbudowuje młodą całościową strukturę 
skóry. Dzięki mikro nakłuciom głębokości 
0,5 mm zastosowane środki kosmetyczne 
szybko się wchłaniają, i „pracują” ze 
zdwojoną siłą. 

Kod:  90141, 1 szt. 

3

1

2

ŚRODKI KLASY LUX
DLA OSIĄGNIĘCIA NIESAMOWITYCH 
REZULTATÓW W WALCE ZE ZMIANAMI 
SPOWODOWANYMI WIEKIEM

181,80 PLN



  22

3. Żel do mycia twarzy „Naturalne piękno” 

Doskonale oczyszcza skórę z makijażu i 
zanieczyszczeń zewnętrznych. Nadaje skórze 
matowość. Poprawia koloryt cery. Zalecany do cery 
tłustej.

Kod: 10203, 150 g

SPA technology

«Konnyaku» może działać SOLO - oczyszczając skórę i pory z zanieczyszczeń, jak również w DUECIE z kosmetykiem oczyszczającym, co zwiększa jego skuteczność.

• oczyszczenie skóry,

• lekka eksfoliacja (peeling),

• efekt masażu (poprawia 

mikrocyrkulację),

• pielęgnacja skóry (nawilża, pomaga 

w utrzymaniu równowagi pH).

ORZEŹWIAJĄCA MELODIA
TROPIKALNEGO DESZCZU

KOSMETYKI TIANDE NIE TYLKO DOKŁADNIE OCZYSZCZAJĄ 
SKÓRĘ, ALE RÓWNIEŻ POMAGAJĄ UCZYNIĆ JĄ BARDZIEJ 

ŚWIEŻĄ, GŁADKĄ I NAWILŻONĄ.

4 W 1:

28,00 PLN

28,00 PLN

5. Gąbka naturalna „Konnyaku” 

W 100% produkt naturalny, zrobiony z tajemniczej rośliny Azji 
Wschodniej Amorphophallus konjac. Działa nawilżająco. Ma 
naturalne właściwości oczyszczające. Stosowanie gąbki zaleca się 
1-3 razy w tygodniu.

Kod: 94304, 1 szt.
20,80 PLN

2. Żel do mycia twarzy „Zielona herbata”

Skutecznie i łagodnie oczyszcza, utrzymuje 
naturalną równowagę pH skóry. Ekstrakt z zielonej 
herbaty zapobiega starzeniu się skóry, poprawia jej 
kolor.

Kod: 10201, 150 g 28,00 PLN

4. Żel do mycia twarzy „Ocean piękna” 

Oczyszcza i zwęża pory, poprawia koloryt cery, 
stymuluje metabolizm. Do skóry normalnej i 
mieszanej.

Kod: 10202, 150 g

1. Mleczko do mycia twarzy „Algi morskie”

Lekka i kremowa pianka bardzo delikatnie 
oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu. 
Ekstrakt z alg zmiękcza, nawilża, poprawia jędrność 
i elastyczność skóry.

Kod: 10204, 150 g 31,10 PLN 

1

2

3

4

5
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pielęgnacja twarzy

33,00 PLN

Peeling 

oliwkowy 

Oliwa z oliwek – 
energia Twojej 
skóry.

Kod: 30207/ 

30251, 120 g

Peeling 

brzoskwiniowy

Brzoskwinia nadaje 
skórze niezwykłą 
miękkość.

Kod: 30208/ 

30252, 120 g

Peeling 

winogronowy 

Winogrona - 
potężny składnik 
regenerujący i 
nawilżający.

Kod: 30205/ 

30249, 120 g

Peeling 

ogórkowy 

Ogórek doskonale 
odświeża skórę. 

Kod: 30204/ 

30248, 120 g

Peeling 

jabłkowy 

Jabłko jest bogate 
w „odmładzające” 
witaminy A, E i C.

Kod: 30209 

/30253, 120 g

Peeling owoc 

granatu 

Granat stymuluje 
wytwarzanie 
kolagenu i 
elastyny.

Kod: 30206/ 

30250, 120 g

Peeling 

cytrynowy

Cytryna nadaje 
skórze matowość.

Kod: 30201/ 

30246, 120 g

Peeling 

mleczny

Poprawia i 
wyrównuje koloryt 
cery.

Kod: 30203/ 

30247, 120 g

NIECH TWOJA CERA PROMIENIUJE 

CZYSTOŚCIĄ I ODDYCHA ŚWIEŻOŚCIĄ!

PEELING – TWÓJ POMOCNIK W WALCE O PIĘKNO!PEELING – TWÓJ POMOCNIK W WALCE O PIĘKNO!



WYCIĄGI Z KWIATÓW 
DLA KWITNĄCEGO WYGLĄDU 
TWOJEJ SKÓRY

Kwiaty... nie tylko cieszą oczy, ale również dzielą 
się z nami swoim pięknem... Biologicznie czynne 
substancje zawarte w wyciągach z kwiatów 
wzbogacają skórę, chronią ją przed negatywnym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Podaruj 
sobie kosmetyczny „bukiet“ - metamorfozę z 
nowymi maskami „Pro Comfort“. 
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Regenerujące serum w kapsułkach 

Skutecznie odżywia i nawilża skórę, 
poprawia jej sprężystość. Spowalnia 
proces starzenia. Podtrzymuje 
młodość i zdrowie komórek, 
poprawia przemianę materii. 
Błyskawicznie się wchłania, 
nie pozostawia tłustego 
połysku.

Kod: 10101, 

36 szt. х 0,7 g

ZACHOWAJ 
MŁODOŚĆ I URODĘ!

Serum można stosować do codziennej 

pielęgnacji samodzielnie lub jako 

uzupełnienie. Kuracja rozwiązuje niektóre 

estetyczne problemy skórne, codzienne 

stosowanie podtrzymuje młodość i 

urodę.

NADSZEDŁ CZAS, ABY UCZYNIĆ SKÓRĘ IDEALNĄ: USUNĄĆ 

ZMARSZCZKI, UKRYĆ ZMĘCZENIE, NADAĆ SKÓRZE ŚWIEŻY 

ODCIEŃ, NAWILŻYĆ I PRZYWRÓCIĆ JĘDRNOŚĆ, ROZPOCZĄĆ 

PROCES REGENERACJI  TO ZADANIA, Z KTÓRYMI SERUM 

TIANDE ŁATWO SOBIE PORADZI!

Odbudowujące serum pod oczy 

w kapsułkach

Unikalny środek regenerujący do skóry 
wokół oczu. Pozwala zlikwidować cienie pod 
oczami, poprawia kolor i strukturę skóry.

Kod: 10102, 36 szt. х 0,7 g

88,00 PLN

100,80 PLN



MASECZKI Z TKANINY „PRO COMFORT” 

PRZYWRÓCĄ TWOJEJ CERZE ŚWIEŻOŚĆ I BLASK.

3. Maska nawilżająca do twarzy 

i szyi „Kwas hialuronowy”

Zapewnia efekt 
„natychmiastowego piękna”, 
nawilża, tonizuje i wzmacnia skórę.

Kod: 52901, 1 szt.

5. Maska odmładzająca 

do twarzy i szyi 

„Koenzym Q10”

Daje efekt intensywnego 
liftingu, nawilża, zmniejsza 
głębokość zmarszczek.

Kod: 52903, 1 szt.

7. Maska rozjaśniająca 

do twarzy i szyi „Witamina C”

Stymuluje syntezę kolagenu, 
regeneruje, zmniejsza łuszczenie 
się i podrażnienie skóry.

Kod: 52905, 1 szt.

9. Maska do twarzy i szyi 

nadająca skórze blask 

„Perła”

Zapobiega powstawaniu 
drobnych zmarszczek i 
„kurzych łapek”. 

Kod: 52907, 1 szt.

4. Maska rewitalizująca 

do twarzy i szyi 

„Ganoderma”

Wybiela, rozjaśnia i 
dotlenia skórę.

Kod: 52902, 1 szt.

6. Maska odbudowująca 

do twarzy i szyi 

„Kompleks mineralny”

Tonizuje i zmiękcza skórę, 
poprawia napięcie i 
elastyczność.

Kod: 52904, 1 szt.

8. Maska tonizująca 

do twarzy i szyi „Lotos”

Nawilża, zwęża pory, 
odświeża i poprawia koloryt 
cery, wygładza skórę.

Kod: 52906, 1 szt.

10. Maska odżywcza do 

twarzy i szyi „Mleczko 

pszczele i propolis”

Poprawia strukturę skóry, 
jędrność i napięcie tkanki, 
nadaje skórze elastyczność 
i blask.

Kod: 52908, 1 szt.

JĘDRNOŚĆ I ENERGIA
3

4

5

6

7

8

9

10

Nawilżająca maska do twarzy 

„Osmantus“

Maska zaspokaja potrzeby komórek skóry, 
tworzy na jej powierzchni niewidzialną 
ochronę przed agresywnymi czynnikami 
środowiska. 
Aktywna formuła maski zapewnia 
intensywne długotrwałe nawilżenie, 
zmniejsza  ślady zmęczenia i stresu, 
wyrównuje koloryt i sprawia, że twarz staje 
się jaśniejsza.

Kod: 52909, 50 g

ZBAWIENIE DLA ODWODNIONEJ, 

ZMĘCZONEJ I POZBAWIONEJ 

BLASKU SKÓRY

Osmantus fragrans - kwiat 

wytwarzający jeden z najbardziej 

czarujących i niezapomnianych 

aromatów na ziemi. 

Wygładzająca maska do twarzy 

„Nieśmiertelnik“

Dzięki ukierunkowanemu działaniu 
aktywnych składników maski przywrócona 
zostaje sprężystość, gęstość i tonus skóry, 
wzmacnia się jej struktura. Zmarszczki 
stają się mniej widoczne i wygładzone, 
skóra dłużej zachowuje młody wygląd.

Kod: 52910, 50 g

PROFILAKTYKA ZMIAN NA SKÓRZE, 

POJAWIAJĄCYCH SIĘ Z WIEKIEM

Nieśmiertelnik zawdzięcza swoją 

nazwę długowieczności łusek 

swoich kwiatostanów. Wyciąg z 

nieśmiertelnika pomaga skórze 

zachować świeżość i kwitnący wygląd.
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pielęgnacja twarzy

47,60 PLN

12,00 PLN

12,00 PLN

12,00 PLN

12,00 PLN

12,00 PLN

13,00 PLN

13,00 PLN

13,00 PLN

47,60 PLN
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1. Fito-maseczka do twarzy 

„Odnawiająca z alginatem “

Maseczka kompleksowo działa na skórę twarzy, 
zmniejsza pory, wzmacnia i uelastycznia skórę, 
zmniejsza powstawanie zmarszczek, znakomicie 
tonizuje.

Kod: 14703, 20 g

Pro Botanic 100% NATURALNE 
„SUCHE“ FITOKOSMETYKI!

liście pokrzywy, melisy, czarnej 

porzeczki, tymianku, mięty 

pieprzowej, kwiat rumianku, mąka 

owsiana, korzeń lukrecji, alginat 

(polisacharyd z alg brunatnych)
18,20 PLN

18,20 PLN

1

2

3

DLA SKUTECZNEGO LIFTINGU

ziele dziurawca, omanu, 

krwawnika, liście brzozy, kwiat 

rumianku pospolitego, biała 

glinka, kora białej wierzby

DLA SKÓRY Z PROBLEMAMI

2. Fito-maseczka do twarzy

„Komfort i blask“

Maseczka niweluje nadmiar sebum, reguluje 
pracę gruczołów łojowych, poprawia procesy 
wymiany, ma działanie gojące i przeciwbakteryjne. 
Zauważalnie poprawia strukturę i kolor skóry.

Kod: 14704, 20 g 18,20 PLN

liście pokrzywy, melisy, czarnej 

porzeczki, tymianku, mięty 

pieprzowej, kwiat rumianku, mąka 

owsiana, korzeń lukrecji

DLA AKTYWNEGO ODŻYWIANIA

3. Fito-maseczka do twarzy „Multiwitaminowa“

Maseczka sprzyja syntezie elastyny i kolagenu, 
stymuluje proces regeneracji komórek. Zapewnia 
wydłużone działanie nawilżające, daje przyjemne 
uczucie świeżości.

Kod: 14705, 20 g

PO PROSTU DODAJ WODY!

Rozpuść fi tomaseczkę w ciepłej wodzie (+30 °С) bezpośrednio 

przed zastosowaniem aż do momentu powstania gęstej 
konsystencji i nanieś na twarz. Aby wzmocnić działanie 
maseczki można dodać kosmetyczny olej roślinny i miód.



 27 

pielęgnacja twarzy

Do  
intensywnej 

kuracji stosować 
jedną z maseczek 
codziennie przez 

2 tygodnie, a 
następnie – 

2-3 razy 
w tygodniu.

MASKI 
„DUAL SYSTEM” – 
PIĘKNO W DWÓCH 
ETAPACH: 

KROK 1: UŻYJ MASKĘ Z TKANINY 
NASĄCZONĄ EKSTRAKTAMI 
I SKŁADNIKAMI NATURALNYMI.

ETAP 2: NANIEŚ EMULSJĘ 
REGENERUJĄCĄ, DZIĘKI KTÓREJ 
WZMACNIA SIĘ DZIAŁANIE MASKI 
I ZWIĘKSZA GŁĘBOKOŚĆ WNIKANIA 
SUBSTANCJI AKTYWNYCH.

6. Maska do twarzy i szyi  z placentą, 

kolagenem i z biozłotem

Odżywia i sprawia, że skóra jest nawilżona, gładka 
i sprężysta, poprawia odcień skóry. Chroni ją przed 
wysuszeniem i spowalnia proces starzenia. 

Kod: 51404, 1 szt. 11,00 PLN

5. Maska do twarzy przeciw 

opuchliznom

Pomaga zmniejszyć 
zaczerwienienia i przywrócić 
zdrowy odcień cery. Odświeża, 
tonizuje, napina i nawilża skórę.

Kod: 51406, 1 szt.

12,50 PLN

14,00 PLN

8. Maska do twarzy i szyi 

z kolagenem i ekstraktem 

z żeń-szenia

Chroni skórę przed 
przedwczesnym starzeniem się, 
nawilża i odżywia, wygładza 
drobne zmarszczki. Poprawia 
sprężystość i elastyczność.

Kod: 51409, 1 szt.

6

7

8

2. Maska pod oczy z placentą, tłuszczem 

rekina i ekstraktem z liści drzewa oliwkowego 

Pomaga zmniejszyć cienie i worki pod oczami 
oraz drobne zmarszczki. Odżywia, nawilża i 
chroni skórę.

Kod: 51402, 1 szt.

1. Maska przeciwzmarszczkowa pod oczy 

na bazie 100% kolagenu

Nawilża, poprawia wytrzymałość, elastyczność 
i napięcie skóry, nadając jej świeżość. Redukuje 
oznaki zmęczenia, wygładza zmarszczki. 

Kod: 51401, 1 szt.

Dual System

WSZYSTKO 
ZGODNIE 

Z PLANEM:  
ODŻYWIANIE 

I LIFTING

8,00 PLN 8,00 PLN

3. Maska do twarzy i szyi 

z placentą, kolagenem 

i ekstraktem z czerwonego kawioru

Nawilża, spowalnia proces starzenia 
się i sprawia, że skóra staje się miękka, 
gładka i promienna.

Kod: 51405, 1 szt.

10,20 PLN

11,60 PLN

7. Opaska na włosy

Kod: 90101, 1 szt.

4. Maska odmładzająca 

do twarzy i szyi z kwasami 

owocowymi

Daje efekt lekkiego peelingu. 
Pomaga w rozwiązaniu problemów 
cery tłustej i mieszanej. 

Kod: 51403, 1 szt.

11,00 PLN

1 2

3
4

5
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WSZYSTKO ZGODNIE 
Z PLANEM: ŚWIEŻOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Maski „Triumph Skin” to konsekwentne 

i solidne podejście do Twojej urody. Każde 

opakowanie zawiera 10 masek - tyle, ile trzeba 

do przeprowadzenia intensywnej kuracji 

regenerującej.

Maska z tkaniny do twarzy + 

maska do szyi + emulsja 

nawilżająca = transformacja 

w trzech prostych krokach!

SKIN TRIUMPH DE LUXE

2. Maska do twarzy i szyi 

„Aktywny tlen”

Dotlenia skórę, przywracając jej 
elastyczność, sprężystość i promienny 
wygląd. Nawilża, zmniejsza głębokość 
zmarszczek.

Kod: 54101, 10 szt.

3. Maska do twarzy i szyi 

„24 karaty” 

Dotlenia, odżywia, nawilża i 
zmniejsza zmarszczki, pomaga 
wyeliminować oznaki zmęczenia 
i stresu.

Kod: 50141, 1 szt.

13,00 PLN 

1. Maska do twarzy i szyi 

„Pestki winogron”

Odmładza, regeneruje i nawilża 
skórę, działa przeciwutleniająco, 
tonizuje, napina i odświeża 
skórę.

Kod: 54102, 10 szt.

13,00 PLN 

4. Maska do twarzy i szyi „Jedwab”

Nasyca skórę witaminą E, łagodzi 
podrażnienia, łuszczenie, poprawia 
sprężystość  i elastyczność skóry, 
wygładza drobne zmarszczki, 
poprawia odcień cery.

Kod: 50142, 1 szt.

1

2

3

4

65,80 PLN 65,80 PLN 

Do 
intensywnej 

kuracji 
stosować jedną z 
masek codziennie 

przez 10-15 dni. 
Przy pielęgnacji 

podtrzymującej - 
2-3 razy w 
tygodniu.
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pielęgnacja twarzySPA technology

Maski modelujące to unikalne środki o wyraźnych 

właściwościach tonizujących i regenerujących. 

Zastygając doskonale „naprawiają” kontury twarzy 

i ciała - podnoszą je.

Maskę można także 

stosować jako puder, 

wzbogacając zestaw 

kosmetyków.

Maski złuszczające do twarzy 

głęboko oczyszczają pory 

i błyskawicznie podciągają skórę, 

dzięki czemu staje się niezwykle 

gładka i elastyczna.

7. Maska 

rozpuszczalna 

„Perłowy puder”

Zwiększa elastyczność 
skóry, odświeża, 
rozjaśnia, koryguje 
owal twarzy.

Kod: 50224, 100 g

24,00 PLN22,00 PLN22,00 PLN

5. Maska  odżywczo-

modelująca „Kiełki 

pszenicy”

Koryguje owal twarzy, 
wygładza drobne 
zmarszczki, odżywia 
i nawilża skórę.

Kod: 50221, 100 g

8. Maska złuszczająca 

do twarzy „Aloes”

Oczyszcza, pomaga pozbyć 
się trądziku i zaskórników, 
eliminuje błyszczenie się skóry, 
zmniejsza zaczerwienienia. 

Kod: 50201, 80 g

34,80 PLN 34,80 PLN

9. Maska złuszczająca 

do twarzy „Placenta”

Zmniejsza pory, spowalnia 
proces starzenia się skóry, 
wygładza i odświeża odcień.

Kod: 50202, 80 g

6. Maska modelująca 

antyoksydacyjna 

„Zielona herbata” 

Poprawia jędrność i sprężystość 
skóry, pomaga pozbyć się oznak 
zmęczenia.

Kod: 50222, 100 g

5

6

7

8

9

Najlepsze 
wyniki 

można uzyskać 
używając jedną 
z masek 1-2 razy 

w tygodniu przez 
4-6 miesięcy.

Stosować 
2-3 razy 

w tygodniu, 
na przemian 
z peelingiem 

Spa Technology 
(patrz str. 21).

NOWA
FORMUŁA
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KREMYMASKI NA DZIEŃ PRZYGOTOWUJĄ SKÓRĘ DO KOLEJNEGO CIĘŻKIEGO DNIA I ZAPEWNIAJĄ DŁUGOTRWAŁE DOSTARCZENIE ENERGII!

9,50 PLN 
5. Kremowa 

maska nawilżająca 

„Brzoskwinia 

i sake” 

Dostarcza witaminy, 
odżywia, zmiękcza 
i nawilża skórę, 
pomaga pozbyć 
się łuszczenia, 
nadaje skórze blask, 
odmładza.

Kod: 50106, 35 g

3. Kremowa 

maska 

rozjaśniająca 

„Galantus”

Nawilża, wygładza, 
przywraca skórze 
blask, wyrównuje 
kolor, poprawia 
odcień cery.

Kod: 50108, 35 g

2. Kremowa 

maska tonizująca 

„Sinowilsonia”

Chroni skórę przed 
przedwczesnym 
starzeniem się, 
tonizuje, odświeża, 
nadaje blask, 
przywraca świeży i 
zdrowy wygląd.

Kod: 50107, 35 g

4. Kremowa 

maska nawilżająca 

„Aloes”

Zapewnia 
nawilżenie skóry, 
ma działanie kojące, 
pomaga zmniejszyć 
zaczerwienienia, 
poprawia 
sprężystość i 
elastyczność.

Kod: 50109, 35 g

6. Kremowa maska 

odbudowująca 

„Eliksir morski” 

Odżywia, wzmacnia 
i nawilża skórę, 
ma właściwości 
przeciwutleniające, 
odmładza, nadaje 
zdrowy wygląd.

Kod: 50111, 35 g

1. Kremowa maska 

kojąca „Calla” 

Eliminuje 
podrażnienia i 
zaczerwienienia, 
wzmacnia 
właściwości ochronne 
skóry, zapobiega 
nadmiernej utracie 
wilgoci.

Kod: 50112, 35 g

WSZYSTKO ZGODNIE 
Z PLANEM: MŁODOŚĆ I BLASK

7. Kremowa maska 

odświeżająca 

„Woda lodowcowa” 

Przywraca skórze 
energię i zadbany 
wygląd, odżywia, 
odświeża i nawilża, 
poprawia napięcie, 
zwiększa elastyczność.

Kod: 50110, 35 g

1

2

3

4

5

6

7



 31 

pielęgnacja twarzy

NANOSZĄC MASKĘ KREMOWĄ NA NOC 2 GODZINY PRZED SNEM NIE TYLKO DBASZ O 

ODŻYWIENIE I ODBUDOWĘ SWOJEJ SKÓRY, ALE MOŻESZ RÓWNIEŻ ZRELAKSOWAĆ SIĘ 

I ODZYSKAĆ SIŁY PO CIĘŻKIM DNIU.

27,50 PLN

8. Kremowa maska 

do twarzy 

„Zielona herbata”

Odżywia i nawilża skórę, 
poprawia i wzmacnia 
jej strukturę, zapobiega 
przedwczesnemu 
starzeniu się jej, wygładza 
drobne zmarszczki.

Kod: 50101, 1 szt.

9. Kremowa 

maska do twarzy 

„Borówka”

Sprzyja zwężeniu się 
porów i likwidacji 
obrzęków, poprawia 
sprężystość, nawilża i 
ściąga pory.

Kod: 50103, 1 szt.

10. Kremowa maska 

do twarzy „Pomidor”

Pomaga w walce z 
trądzikiem, wygładza 
skórę i spowalnia 
proces starzenia się jej, 
odświeża odcień cery.

Kod: 50102, 1 szt.

11. Kremowa maska 

do twarzy „Winogrono”

Nasyca skórę 
witaminami A, E, C, 
kompleksem grupy B, 
odświeża, tonizuje i 
podciąga. 

Kod: 50104, 1 szt.

12. Kremowa 

maska do twarzy 

„Nieszpułka”

Skutecznie 
i delikatne 
oczyszcza skórę. 

Kod: 50105, 1 szt.

13. Gąbka  

kosmetyczna do mycia 

twarzy 

Skutecznie i delikatne 
oczyszcza skórę.

Kod: 90136, 12 szt.

MASKI KREMOWE TIANDE, NIEWYMAGAJĄCE ZMYWANIA TO PROSTY I SKUTECZNY SPOSÓB, ABY 

NADAĆ TWARZY ŚWIEŻY, ZDROWY I WYPOCZĘTY WYGLĄD. OPARTE SĄ NA EKSTRAKCIE Z ALG 

MORSKICH, KTÓRE NIE MAJĄ SOBIE RÓWNYCH W WALCE Z PRZEDWCZESNYM STARZENIEM SIĘ SKÓRY.

8,30 PLN 

8 10

9

12

13

11

Do 
intensywnej 

kuracji stosować 
jedną z masek 

codziennie przez 
10-15 dni. Przy pielęgnacji 

podtrzymującej – 
2-3 razy 

w tygodniu.



3. Maskara do rzęs „Objętość i 

wydłużenie“

Maksymalnie zagęszcza i wydłuża rzęsy. 
Nie tworzy grudek, nie osypuje się. 
Zapewnia wyrazisty i nasycony kolor.

Kod: 80905, 7 ml
66,10 PLN

INNOWACYJNE 
NYLONOWE 

WŁÓKNA
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ZMIENIAJ SIĘ! 
BĄDŹ WYRAZISTA!

Pro Visage

PRZYSPIESZENIE 
WZROSTU RZĘS

WYRAŹNY 
KONTUR

PRZYCIĄGAJĄCE 
MIGOTANIE 

23,30 PLN

84,00 PLN
9,40 PLN

22

33

37

74

85

115

01 02 03 05 

08 10 14 

38 35 

34 31 25 19 

15 

1

2

4

3

1. Odżywcze serum 

do rzęs

Doskonała alternatywa 
dla zagęszczonych 
i sztucznych rzęs. 
Przyspiesza wzrost 
rzęs, polepsza ich 
jakość, zwiększa 
objętość i wyrazistość.

Kod: 80902, 5 ml

2. Kredka do ust i oczu „Pro Visage”

Wygodnie się aplikuje i doskonale 
utrzymuje. Nie rozciąga cienkiej skóry. 
W celu uzyskania naturalnego makijażu 
delikatnie  rozcierać za pomocą pędzelka.

Kod: 80904, 1 szt.

4. Perłowy 

błyszczyk do ust

Ma gęstą perłową 
konsystencję. 
Dzięki cząstkom 
odbijającym światło 
daje powalający 
uśmiech.

Kod: 80110, 10 ml



City Style

NIENAGANNE 
PRECYZYJNE 
NANOSZENIE

KOMFORTOWA 
STRUKTURA 

PUDRU

ZMIENIAJ SIĘ!
BĄDŹ UWODZICIELSKA!

37,90 PLN

17,00 PLN
05

rożowy metalic

brązowy zielony

0403

06

lilowy niebieski

01 02

Lśniące cienie do 

powiek

Cienie są jedwabiste 
i lśniące. Wygodne w 
aplikacji. Urozmaicona 
paleta odcieni pasuje do 
każdego stroju! 

Kod: 80401, 10 g

Cienie w kredce

Lśniący efekt. Możliwe jest rozprowadzenie 
cienia po całej powierzchni powieki lub 
używanie go jako kredki do robienia kresek.

Kod: 80403, 18 g

makijażu
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City Style ZMIENIAJ SIĘ!
WYGODNY 
APLIKATOR

Korektor do oczu

Łatwo się rozprowadza, pozwala 
ukryć drobne zmarszczki. 

Kod: 80405, 2 g

ATŁASOWY 
BLASK

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

02

22,80 PLN

40,40 PLN
30,70 PLN

Szminka do ust „Natura Lux”

Zapewnia podwójny efekt - troskliwą 
pielęgnację i idealnie trwały makijaż 
ust. Zawiera olejek migdałowy i oliwę 
z oliwek oraz wosk pszczeli.

Kod: 80117, 3,8 g

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

08

INTENSYWNY 
KOLOR I BLASK

Lśniący błyszczyk do ust

Nadaje ustom efekt lustrzanego 
odbicia, wyrazisty kolor i znakomity 

połysk, lekko się rozprowadza. 
Witamina E odżywia i nawilża skórę. 

Kod: 80406, 6,8 g

NATURA LUX
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City Chic 

ŚWIEŻY MAKIJAŻ 
DO 12 GODZIN

MINERALNE 
PIGMENTY 

ODBIJAJĄCE 
ŚWIATŁO

IDEALNE 
ROZPROWADZENIE

Puder sypki

Maskuje niedoskonałości, matuje 
skórę, nie zatyka porów. Ponadto, 
utrwala kolor, czyniąc makijaż bardziej 
trwałym. Nadaje twarzy blask i zdrowy 
wygląd, zlewając się ze skórą, stanowi 
dla niej idealny podkład. Znakomicie 
komponuje się z pudrem w kremie 
CityChic.

Kod: 80807, 1 szt.

Róże do policzków

Czynią twarz świeżą i wypoczętą. Zmniejszają 
widoczność drobnych zmarszczek i rozszerzonych 
porów. Nadają kształt twarzy, podkreślając jej rysy. 
Róże do policzków można stosować jako bronzer 
oraz jako środek do korekty owalu twarzy.

Kod: 80808, 1 szt.

02

03

01

01

03

Żelowa baza pod makijaż z 
koloryzującymi mikrokapsułkami

Idealnie przygotowuje skórę do naniesienia 
kosmetyków kolorowych. Długo zachowuje 
świeży wygląd makijażu. Wyrównuje 
mikrostrukturę skóry, zachowuje jej 
matowy wygląd.

Kod: 80809, 40 g 88,00 PLN

48,30 PLN

24,20 PLN

BĄDŹ ZNIEWALAJĄCA! makijażu
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OPALENIZNA 
PRZEZ CAŁY ROK

DOKŁADNE 
ROZDZIELENIE

WYRÓWNUJE 
KOLOR CERY.

43,50 PLN

4. Puder w kremie 

„City Chic”

Wyrównuje kolor cery.

Kod: 80806, 32 ml

BĄDŹ NIEPOWTARZALNA!
ZMIENIAJ SIĘ! 

10,70 PLN

1

3

4

01

02

02

01

1. Róż brązujący

W jednej chwili nadaje twarzy zdrowy 
odcień opalenizny. Wizualnie odświeża, 
podkreśla rysy twarzy.

Kod: 80805, 9 g
56,00 PLN

88,00 PLN

2. Gąbka kosmetyczna 

do makijażu

Idealna do aplikacji 
podkładów. Ma 
doskonały kształt do 
nakładania środków 
kosmetycznych w trudno 
dostępnych w miejscach 
(wokół nosa i oczu).

Kod: 90138, 2 szt.

3. Tusz do rzęs „City Chic”

Elastyczna szczoteczka sztucznych włókien dokładnie 
rozdziela, podkręca i unosi rzęsy.

Kod: 80804, 9 ml

City Chic

2



PALETA DLA 
NIEZAPOMNIANEGO 

OBRAZU

WYKWINTNA 
PIELĘGNACJA

BĄDŹ UWODZICIELSKA! 

ZMIENIAJ SIĘ! 

12 Fantazja 14 Doskonałość 22 Glamour07 Intensywność

34 Szyk 37 Terakota 40 Flamingo26 Delikatność

48 Feeria 55 Pokusa 79 Szampan

86 Misteria

93 Koral 95 Hellada 105 Olimpia

109 Barok 5

6

01

04

02

05

03

06

21,60 PLN

5. Nawilżająca szminka do ust „Lipstick” 

Nawilża i chroni usta przed negatywnymi 
czynnikami zewnętrznymi. 

Kod: 80202, 3,8 g 37,00 PLN

6. Cienie do powiek „Stylish Tricolor” 

Zapiekane cienie z lśniącymi drobinkami 
zapewniają delikatne przejście między 
odcieniami.

Kod: 80111, 3,5 g

NOWE OPAKOWANIE!

NOWE OPAKOWANIE!

makijażu
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BĄDŹ EKSCYTUJĄCA!
ZMIENIAJ SIĘ! 

WYGODNA 
APLIKACJA

EFEKT 
POWIĘKSZENIA UST

01

04

04

85

165

07

114

166

14

150

173

31

155

301

05 06 07

02 03

1
2

3

4

51,10 PLN 22,00 PLN 55,00 PLN

1. Cienie do powiek „Fantasy”

Innowacyjna technologia cieni 
pozwala na stworzenie zarówno 
bardzo intensywnego makijażu, 
jak i rozmytych odcieni. Odbijające 
się światło drobinek daje 
niepowtarzalny blask. 

Kod: 81201, 11 g

2. Wysuwana 

kredka do ust i 

oczu

Wyjątkowo 
komfortowa i 
miękka aplikacja. 

Kod: 80914, 1 szt.

3. Błyszczyk do ust  

„Voila” 

Zapewnia ustom perłowy 
blask oraz świeżość i trwały 
kolor na długo. Sprawia, 
że usta są delikatne i 
zmysłowe. 

Kod: 81101, 6 ml

4. Pędzle do makijażu 

Wygodne nowoczesne 
pędzle do najbardziej 
efektownego, trwałego 
makijażu.

Kod: 90102, zestaw 
składa się z 5 szt.

27,00 PLN
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WSPANIAŁE 
DŁUGIE RZĘSY

OPTYMALNY STOPIEŃ 
TWARDOŚCI KREDKI

DELIKATNE 
ODCIENIE

BĄDŹ URZEKAJĄCA!
ZMIENIAJ SIĘ! 

03-2

05 

09

10-2 

15

32-2

33

57

59 

64

75

87

780-2

2

3

4

1

01

04

02

05

03

06

szary

różowy

niebieski

brązowy

czerwony

czarny
1. Tusz do rzęs „Mascara”

Nowoczesna baza polimerowa zapewnia 
równomierną aplikację i idealne nałożenie 
nawet w kącikach oczu. Łatwo się zmywa 
„zwykłą”  wodą.

Kod: 80203, 9 ml 45,10 PLN
23,90 PLN

12,00 PLN 8,00 PLN

2. Szminka do ust

Komfortowa konsystencja, pokrywa 
usta dokładnie i równomiernie.

Kod: 80701, 3,8 g

3. Kredka do ust i oczu

Ma optymalny stopień twardości 
do stworzenia nieskazitelnie 
równej kreski. 

Kod: 80109, 1 szt.

4. Temperówka do kredek

Pozwala na zawsze zapomnieć o 
kredkach połamanych podczas 
ich ostrzenia. Do dwóch rodzajów 
kredek: o dużej i małej średnicy.

Kod: 90107, 1 szt.
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Viva Italy

HARMONIA ROZKOSZNEGO 
KOLORU I NIEWIARYGODNEGO 
KOMFORTU!

Maskara do rzęs „Viva Italy” 

Idealnie pielęgnuje rzęsy, odżywiając 
je i wzmacniając. Dzięki swojej 
osłaniającej konsystencji i 

jedynemu w swoim rodzaju 
kształtowi szczoteczki tusz lekko 

się rozprowadza, znakomicie 
rozdziela i wydłuża rzęsy, czyniąc 

spojrzenie bardziej wyrazistym. 

Kod: 81302, 9,5 ml

Szminka do ust „Viva Italy”*

Szminka z intensywnie 
nawilżającą formułą delikatnie 
troszczy się i pielęgnuje Twoje 
usta, zachowując ich piękno 
i zdrowy wygląd. Łagodzące 
olejki zapewniają komfortowe 
nakładanie i nadają połysk, 
witamina E nawilża i chroni 
Twoje usta.

Kod: 81301, 4 ml

Odcienie nr 1-5 
szminki do ust „Viva Italy“ możesz zakupić w 

eleganckim białym etui.

Odcienie nr 6-12 - 
w wyszukanym 
czarno-złotym 
designie.

NATURALNYCH
SKŁ ADNIKÓW

60%
01

06

07

08

09

10

11

12

02 03 04 05

  naturalne olejki i wosk 

tworzą gładką lustrzaną 

powierzchnię

  ultralekka konsystencja 

szminki nie jest wyczuwalna 

na ustach

  nie rozmazuje się, nie spływa, 

nie zbiega się w kącikach ust

MASKARA DO RZĘS Z FORMUŁĄ 
LAMINUJĄCĄ - OSZAŁAMIAJĄCY 
ZESTAW DLA TWOICH RZĘS!

Ruchoma szczoteczka maskary jest 
idealnie wygięta, dokładnie tuszuje 
każdą rzęsę na całej długości!

97,10 PLN

Olej rycynowy, prowitamina B5 i 
witamina E troskliwie pielęgnują rzęsy, 
odżywiając i chroniąc je przed działaniem 
negatywnych czynników.

Kombinacja trzech wosków - carnauba, 
candelilla i wosku pszczelego daje efekt 
laminujący, tworząc na rzęsach ochronne 
„etui“, które zatrzymuje korzystne 
składniki w sercu rzęsy, jednocześnie 
zagęszczając je i wydłużając. 

* Już wkrótce.
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ODCIENIE DLA 
KAŻDEGO STYLU

WYPIELĘGNOWANE 
PAZNOKCIE

 NIE ZAWIERAJĄ 
ACETONU

WYGODNA 
I STYLOWA

BĄDŹ TRENDY!
ZMIENIAJ SIĘ! 

301 
Kryształ górski 
(utrwalacz lakieru)

303 
Złote marzenie

304 
Delikatne uwodzenie

306 
Purpurowy goździk

310 
Lodowy ogród

311 
Słodka czereśnia

312 
Owocowy poncz

322
Owocowy sorbet

331 
Rożane szczęście

343 
Lśniąca terakota

338
Mroźny blask

348 
Roża antyczna

349 
Gwiezdny pył

351 
Niepokorny lotos

355
Złota sawanna

363
Cukier

379 
Rożowy neon

380
Zazdrosna roża

15,00 PLN

20,20 PLN 

36,40 PLN

36,40 PLN

20,00 PLN

3. Lakier do paznokci „Miss Te Ria” 

Delikatne i wyraziste, klasyczne i ekstrawaganckie, matowe 
i perłowe… Odcienie na każdy gust i na każdą okazję.

Kod: 80303, 8 ml

4. Czerwona kosmetyczka

Wymiary: 105 mm х 210 mm

Kod: 100653, 1 szt.

5. Złota kosmetyczka

Wymiary: 105 mm х 210 mm

Kod: 100653/01, 1 szt.

2. Szklany pilnik do paznokci „Master Nail” 

Kryształowa powłoka z hartowanego szkła 
działa delikatnie.

Kod: 90201, 1 szt.

1. Płatki do zmywania lakieru

Natychmiast i dokładnie usuwają lakier z paznokci. 
Delikatnie nasączone środkiem niezawierającym acetonu.

Kod: 90140, 32 szt.

1

2

3

4

5
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2. Woda perfumowana 

dla kobiet „My Angel”

Wspaniały kwiatowy 
bukiet dla romantycznej 
kobiety.

Kod: 70113, 30 ml

79,30 PLN

1. Woda perfumowana 

dla kobiet „Green Fresh”

Lśniący aromat, utkany z bukietu 
egzotycznych kwiatów i ziół, dla 
wymagającej kobiety.

Kod: 70107, 30 ml

53,00 PLN

3. Woda perfumowana dla 

kobiet „Absolute Lady”

Wybuchowy choć  delikatny 
ziołowo-cytrusowy aromat 
dla kobiety uwodzicielskiej.

Kod: 70110, 30 ml

74,00 PLN

PORUSZAJĄCE ZAPACHY, PORUSZAJĄCE ZAPACHY, 
w których nie można się nie zakochać ...w których nie można się nie zakochać ...

1

2

3



ZADBAJ O 
SWOJEGO 
MĘŻCZYZNĘ.

6. Woda 

perfumowana dla 

mężczyzn „Power”

Szykowny, 
elegancki zapach 
dla mocnego 
mężczyzny, któremu 
nieobce jest 
poczucie energii, 
stylu i oryginalności.

Kod: 70114, 30 ml

69,00 PLN

5. Woda perfumowana 

dla mężczyzn 

„Dominance”

Żywy i optymistyczny 
zapach dla 
współczesnego 
mężczyzny, bezbłędnie 
łączy nowe modne 
trendy i osobisty styl.

Kod: 70112, 50 ml

76,00 PLN

Będzie wdzięczny, 
jeśli podarujesz mu 
męskie i eleganckie 
perfumy.

4. Woda 

perfumowana dla 

mężczyzn „Joss”

Świeżość zieleni, 
wzmocniona 
aromatycznymi 
ziołami, 
zmysłowa ambra, 
bezpośrednia nuta 
cedru i goździki.

Kod: 10125, 30 ml

53,00 PLN

4

5

7

8

9

6

7. Krem odżywczy 

do rąk dla 

mężczyzn 

Doskonale zmiękcza 
skórę, przywraca 
jej elastyczność. 
Szybko się wchłania, 
pozostawiając na 
skórze uczucie 
komfortu.

Kod: 40126, 50 g

22,00 PLN

8. Balsam 

regeneracyjny po 

goleniu

Skutecznie 
koi skórę po 
goleniu, usuwa 
podrażnienia. 
Zapewnia uczucie 
komfortu przez 
cały dzień.

Kod: 10122, 100 ml

49,30 PLN

9. Krem do golenia *

Tworzy gęstą pianę , 
zapewnia płynny poślizg 
ostrza.
Wzbogacony wyciągiem z 
kalanchoe, usuwa dyskomfort 
podczas golenia, łagodzi 
i zmiękcza skórę. Olejek 
miętowy daje efekt świeżości 
i uczucie chłodu.

Kod: 10127, 150 ml

Stylowy zapach, zadbany 
i pewny wygląd, silne, 
ale delikatne dłonie – 
właśnie taki powinien być 
prawdziwy zwycięzca.

dla mezczyzn

 43 
* Już wkrótce.
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Ecosphere

LUKSUS I PIĘKNO WŁOSÓW, 
inspirowane naturą...

1. Szampon na bazie orzecha 

mydlanego

Skutecznie oczyszcza skórę 
głowy i włosy, wzmacniając je 
na całej długości. Wzbogacony 
ekstraktami ziołowymi i innymi 
naturalnymi składnikami. 
Nadaje się do codziennego 
użytku.

Kod: 24302, 300 ml

93,70 PLN

3. Szampon „Jaśminowy 

nokturn“

Delikatnie oczyszcza włosy. 
Łagodzi i chroni wrażliwą 
skórę głowy, przywraca 
naturalną równowagę pH. 
Przywraca włosom miękkość, 
blask i elastyczność.

Kod: 20131, 250 ml

37,80 PLN

2. Szampon „Rapsodia 

miłości“

Utrzymuje naturalną 
równowagę włosów i skóry 
głowy, skutecznie oczyszcza i 
nawilża. Sprawia, że włosy stają 
się elastyczne, posłuszne i mają 
większą objętość.

Kod: 20133, 250 ml

40,40 PLN

nie podrażnia i nie wysusza skóry; 

pozwala myć włosy rzadziej, gdyż dłużej utrzymują świeżość; 

przywraca równowagę wodno-tłuszczową; 

ma uspokajający wpływ na skórę; 

uniwersalny:  nadaje się zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet; 

nie zawiera substancji zapachowych.

1

2

SKŁAD:
ekstrakt z 
orzechów 

mydlanych, 
owoce glediczii, 

korzeń rdestu 
wielokwiatowego, 
imbir, liście aloesu, 

korzeń arcydzięgla, 
mięta pieprzowa.

Nie możesz „poskromić“ swojej fryzury? 
Dmuchawiec na głowie? Stop! Szampony 
TienDe sprawią, że Twoje włosy staną się 
posłuszne!

Nie możesz „poskromić“ swojej fryzury? 
Dmuchawiec na głowie? Stop! Szampony 
TienDe sprawią, że Twoje włosy staną się 
posłuszne!

3
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6. Tonik-aktywator wzrostu włosów 

Podstawą jest mocno nasycony bukiet z 
ekstraktów ziół tybetańskich, uzyskiwanych 
w wyniku procesu ekstrakcji nadkrytycznej. 
Zapewnia to środkom kosmetycznym 
skoncentrowane użyteczne właściwości. 

Kod: 23403, 50 g

Bio Rehab

CO MOŻE BYĆ 

PIĘKNIEJSZE OD 

ZDROWYCH I 

ZADBANYCH WŁOSÓW? 

PIĘKNA FRYZURA 

ZAWSZE ZAPEWNIA 

ZWYCIĘSKI WYGLĄD! 

5. Szampon-aktywator wzrostu włosów

Ekstrakt z imbiru górskiego poprawia dopływ 
krwi do cebulek włosowych, zapobiega 
wypadaniu włosów.

Kod: 23401, 250 g

7. Serum w kapsułkach do regeneracji 

włosów

Zapobiega rozdwajaniu końcówek, zapewnia 
łatwość rozczesywania i nienaganną stylizację. 
Włosy są lśniące, zdrowe, gładkie i łatwe do 
ułożenia.

Kod: 20121, 15 szt. х 1,1 g

4. Maska-aktywator wzrostu włosów

Ekstrakty z imbiru górskiego, żeń-szenia i 
arcydzięgla odbudowują strukturę włosów, 
zwiększając aktywność mieszków włosowych. 
Przyspiesza porost włosów.

Kod: 23402, 250 g

BĄDŹ DOSKONAŁA 
AŻ PO KONIUSZKI WŁOSÓW!

KOSMETYKI BIO REHAB ... 
I TWOJE WŁOSY SĄ WSPANIAŁE!

  efekt profesjonalnej pielęgnacji

  rezultat jest widoczny po pierwszym zastosowaniu 

  nie skleja i nie obciąża włosów

  nadaje włosom zadbany wygląd

NIE WYMAGA SPŁUKIWANIA!

59,00 PLN

67,00 PLN

58,70 PLN

59,00 PLN4

5

6

7

KOSMETYKI BIO REHAB ... 
I TWOJE WŁOSY SĄ WSPANIAŁE!
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Master Herb

WZROST I OBJĘTOŚĆ!

2. Szampon „Złoty imbir”

Eliminuje przyczyny łupieżu i przywraca 
strukturę włosów, zwiększa ich 
objętość, reguluje pracę gruczołów 
łojowych. 

Kod: 21308, 300 ml

1. Balsam do włosów „Złoty imbir”

Odżywia skórę głowy, wzmacnia włosy, 
wspomaga ich wzrost. Przeciwdziała 
matowieniu i łamliwości. Pomaga radzić 
sobie  z włosami przetłuszczającymi się 
od korzeni i suchymi na końcach.

Kod: 21309, 300 ml

ODNOWA I WZMOCNIENIE!

6. Szampon przeciw 

wypadaniu włosów

Wzmacnia korzenie, pobudza 
krążenie krwi. Przeciwdziała 
przedwczesnemu wypadaniu 
włosów i stymuluje wzrost 
nowych włosów. 

Kod: 21310, 420 ml

5. Balsam przeciw wypadaniu 

włosów

Zapobiega łysieniu. Aktywuje 
właściwości ochronne skóry. 
Włosy są miękkie, lśniące, 
gładkie, łatwe do ułożenia.

Kod: 21311, 500 g

ODŻYWIANIE I NAWILŻANIE!

4. Balsam do włosów 

zniszczonych

Odżywia włosy, przywraca 
ich strukturę, wzmacnia 
korzenie. Ułatwia układanie. 
Nadaje się do wszystkich 
rodzajów włosów. Stosowany 
jako maseczka i odżywka do 
włosów.

Kod: 21316, 500 g

3. Szampon przeciw 

siwieniu włosów

Pomaga odtworzyć 
pigmentację włosów, 
przywraca zdrowy połysk. 
Nie zawiera barwników. 
Nadaje się do codziennego 
stosowania.

Kod: 21315, 420 ml

SZAMPONY I BALSAMY MASTER 
HERB: OCHRONA TWOICH WŁOSÓW!

ŁUPIEŻ, SIWIENIE, WYPADANIE WŁOSÓW?  
JEST SPOSÓB, ABY TO NAPRAWIĆ!

1 2
3

4

5

6

78,00 PLN56,10 PLN

50,20 PLN
78,00 PLN

61,00 PLN

61,00 PLN
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ZAWSZE WSPANIAŁE WŁOSY!
WSPANIAŁE ZADBANE WŁOSY PODNOSZĄ NASTRÓJ NIE GORZEJ NIŻ MODNY STRÓJ. KOSMETYKI 
DO WŁOSÓW TIANDE SPRAWIĄ, ŻE TWOJA FRYZURA BĘDZIE CODZIENNIE DOSKONAŁA!

  poprawiają ogólną 
kondycję włosów 

  nadają włosom 
blask i gładkość, 
ułatwiają stylizację

  odżywiają 
i nawilżają

Maska odbudowująca do włosów „Krokodyl”

Ułatwia rozczesywanie, odbudowuje uszkodzone 
części włosów, przywracając im zdrowy i zadbany 
wygląd. Chroni przed agresywnymi czynnikami.

Kod: 20119, 500 g

Maska wzmacniająca do włosów 

„Tłuszcz węża”

Idealna do włosów suchych, łamliwych 
i zniszczonych, potrzebujących nawilżenia 
i odżywienia. Zalecana do intensywnej odbudowy 
oraz podtrzymania optymalnego stanu włosów.

Kod: 20127, 500 g

Maska odżywcza do włosów „Rekin”

Sprzyja pogrubieniu i wzmocnieniu 
włosów. Ma doskonałe właściwości 
odżywcze i tonizujące.

Kod: 20120, 500 g

51,70 PLN57,00 PLN 51,70 PLN

  Przeznaczone są do 
ochrony, nawilżenia i 
odżywienia skóry głowy i 
włosów 

  Ułatwiają rozczesywanie i 
stylizację

  Odbudowują uszkodzoną 
strukturę włosów

43,70 PLN

Kremowy balsam 

do włosów „Ananas”

Przywraca włosom zdrowy 
wygląd. Sprzyja normalizacji 
pracy gruczołów łojowych. 
Ułatwia rozczesywanie, 
nie obciąża włosów i nie 
pozostawia na nich tłustego 
połysku.

Kod: 20126, 300 g
43,70 PLN

31,00 PLN

Kremowy balsam 

do włosów „Papaja”

Eliminuje rozdwajanie 
się i wypadanie włosów, 
neutralizuje działanie 
szkodliwych składników 
kosmetyków do stylizacji 
włosów.

Kod: 20114, 300 g

Kod: 20114, 250 g

Kremowy balsam 

do włosów 

„Zielona herbata”

Wzmacnia, pomaga 
zregenerować znisz-
czone włosy. Nadaje im 
blask i jedwabistość, 
wspomaga gojenie się 
skóry głowy. 

Kod: 20125, 300 g

43,70 PLN

Kremowy balsam 

do włosów „Jujube”

Doskonale pielęgnuje włosy, 
odżywia je na całej długości, 
wzmacnia korzenie. Nadaje 
włosom objętość, sprawia, 
że są bardziej elastyczne, 
mocne i lśniące. 

Kod: 20128, 300 g

43,70 PLN
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53,70 PLN

5. Szampon odżywczy z korzeniem żeń-szenia

Delikatnie oczyszcza i przywraca uszkodzoną 
strukturę włosów. Chroni przed szkodliwym 
wpływem środowiska. Nasyca włosy kompleksem 
witamin i minerałów, przywraca ich naturalne 
piękno i siłę. 

Kod: 20134/20102, 450 ml

6. Balsam regenerujący do włosów 

z ekstraktem z żeń-szenia 

Chroni przed utratą wilgoci, stymuluje wzrost włosów 
i zapobiega ich wypadaniu. Zalecany do włosów 
osłabionych, po trwałej ondulacji, farbowanych, często 
poddawanych suszeniu i stylizacji.

Kod: 20124/20115, 500 g

1. Szampon odmładzający z ekstraktem  

z ziół Shou Wu 

Zapobiega siwieniu i łamliwości, wzmacnia 
korzenie i łodygę włosa.

Kod: 20108, 220 g 44,80 PLN

2. Balsam do włosów z ekstraktem 

z ziół Shou Wu 

Przywraca pigment, zapobiega zmianom 
związanym z wiekiem.

Kod: 20110/20123, 220 g 39,80 PLN

ODBUDOWA 
I ODMŁODZENIE!

WZMOCNIENIE I OCHRONA!!

61,40 PLN

41,80 PLN

3. Szampon wzmacniający cebulki włosów, 

z ekstraktem z Ganodermy

Skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy. 
Wzmacnia korzenie, regeneruje włosy po 
farbowaniu i trwałej ondulacji. Stymuluje wzrost 
włosów i zapobiega ich wypadaniu. Pomaga 
usunąć łupież. Nadaje włosom dodatkową 
objętość.

Kod: 20107, 220 g

4. Balsam wzmacniający cebulki włosów 

z ekstraktem z Ganodermy

Odżywia włosy, zapobiega ich wypadaniu, 
stymuluje ich wzrost. Chroni włosy przed 
szkodliwym wpływem środowiska, 
promieniowania UV i stresu. Sprawia, że są lekkie 
i łatwe do ułożenia.

Kod: 20109/20122, 220 g 39,80 PLN

ZAPOBIEGANIE WYPADANIU!

1

2

3
4

5

6
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PIELĘGNACJA NIESFORNYCH 
WŁOSÓW! 

PIELĘGNACJA NIESFORNYCH 
WŁOSÓW! 

SZAMPONY I ODŻYWKI 
TIANDE, OPARTE 

NA SKŁADNIKACH 
NATURALNYCH – ZAWSZE 

NA STRAŻY PIĘKNA TWOICH 
WŁOSÓW!

8. Szampon do włosów 

z ekstraktem z aloesu

Nadaje włosom dodatkową 
objętość i elastyczność. Dokładnie 
i delikatnie oczyszcza, usuwa 
nadmiar tłuszczu, przywraca 
włosom siłę i zdrowie. 

Kod: 20117, 200 г
35,10 PLN 54,70 PLN

9. Zestaw z ekstraktem 

z żeń-szenia: 

szampon + maska

Szampon: odbudowuje 
zniszczone włosy, wzmacnia 
korzenie włosów, stymuluje 
ich wzrost i normalizuje pracę 
gruczołów łojowych, zapobiega 
łupieżowi. 
Maseczka: zapewnia włosom 
pełną gamę składników 
odżywczych, niezbędnych 
w okresie stresu, chroni 
je przed utratą wilgoci 
i promieniowaniem UV.

Kod: 20101, 220 + 100 g

SZYBKI WZROST I 
ODŻYWIANIE WŁOSÓW!

NAWILŻENIE 
I SIŁA!

7

8

7. Balsam do włosów z 

ekstraktem z aloesu

Regeneruje włosy, zapobiega 
ich łamliwości i rozdwajaniu się 
końcówek, wzmacnia, nadaje 
objętość, ułatwia rozczesywanie.

Kod: 20116, 460 мл

52,50 PLN

9
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LEKKOŚĆ CZYSTOŚCI!  

15,10 PLN

1

2

3 4 5 6 7
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DELIKATNOŚĆ PŁATKÓW RÓŻY CZY TROSKLIWE 
OBJĘCIA TROPIKALNEGO MANGO? 
WYBIERZ SWÓJ DOTYK...

  EFEKT ŚWIEŻOŚCI!
1. Ręcznie robione naturalne mydło „Zielony ogórek“

Aromat ogórka podaruje uczucie wiecznego lata, wypełni 
wannę świeżością.

Kod: 140106, 85 g

5. Ręcznie robione naturalne mydło „Lawenda“

Kojący aromat lawendy pomoże odprężyć się pod koniec 
dnia.

Kod: 140103, 85 g

3. Ręcznie robione naturalne mydło „Tropikalne mango“

Upojny aromat mango stworzy w łazience atmosferę prawdziwego 
raju tropików.

Kod: 140105, 85 g

7. Ręcznie robione naturalne mydło „Bella Rosa“

Aromat róży wprowadzi w romantyczny nastrój.

Kod: 140102, 85 g

2. Ręcznie robione naturalne mydło „Poziomki leśne“

Aromat poziomki pozostawia na skórze niepowtarzalną owocową 
nutę zapachową. 

Kod: 140107, 85 g

6. Ręcznie robione naturalne mydło „Orzeźwiająca cytryna“

Cytrusowy aromat ożywi i poprawi nastrój.

Kod: 140101, 85 g

4. Ręcznie robione naturalne mydło „Zielone jabłko“

Aromat jabłka orzeźwi i podaruje nowe odczucia.

Kod: 140104, 85 g

Szampon 

regeneracyjny 

„Owocowa 

energia”

Ekstrakty owocowe 
skutecznie 
wzmacniają włosy, 
nadając im blask 
i elastyczność.

Kod: 20118, 500 g

Szampon do włosów 

cienkich „Zielona herbata“

Odnawia wewnętrzną 
strukturę uszkodzonych 
włosów, przywraca naturalne 
nawilżenie, hamuje 
rozdwajanie się końcówek, 
wzmacnia włosy i zwiększa 
ich elastyczność. Odżywia 
włosy od cebulek, dodaje im 
siły i zdrowego blasku.

Kod: 20130, 200 ml

Szampon odżywczy 

„Słoneczne oliwki“

Łagodnie oczyszcza 
i odnawia strukturę 
włosów. Stymuluje ich 
odporność na czynniki 
zewnętrzne. Nadaje 
włosom zdrowy 
wygląd, dodaje im siły 
i naturalnego blasku.

Kod: 20129, 200 ml

32,30 PLN 30,70 PLN 30,70 PLN
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01 02 03 04

BLASKU! 
BIELI! 
ŚWIEŻOŚCI!WIĘCEJ 

29,50 PLN

17,00 PLN

11,70 PLN

01 - różowa
02 - niebieska
03 - zielona
04 - pomarańczowa 

01 - zielona
02 - różowa
03 - niebieska
04 - purpurowy 

Szczoteczka do zębów „ProDental”

Włosie szczoteczki, wykonane z innowacyjnego tworzywa 
polimerowego, przenika do przestrzeni międzyzębowych, 
skutecznie usuwa płytkę nazębną, zachowując szkliwo. 
Główkę szczoteczki można zdejmować i przekształcać, 
zmieniając kąt nachylenia w celu łatwego czyszczenia 
dolnej części tylnych zębów.

Kod: 90148, 1 szt.

DELIKATNA 
OCHRONA 
TWOICH UST!

Balsam owocowy do ust „Mięta”

Kod: 80112/01, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Wiśnia”

Kod: 80112/05, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Wanilia”

Kod: 80112/03, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Truskawka”

Kod: 80112/07, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Brzoskwinia”

Kod: 80112/09, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Jabłko”

Kod: 80112/02, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Pomarańcza”

Kod: 80112/06, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Jagoda”

Kod: 80112/04, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Malina”

Kod: 80112/08, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Winogrono”

Kod: 80112/10, 3,5 g

Balsam owocowy do ust „Ananas”

Kod: 80112/11, 3,5 g

CIENKA, WRAŻLIWA, ŁATWO PODATNA NA USZKODZENIA 

SKÓRA WARG SZCZEGÓLNIE SILNIE PODDAJE SIĘ 

DZIAŁANIU CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH. OCHRONĘ 

PRZED SKUTKAMI KAPRYSÓW KLIMATU ZAPEWNIĄ 

BALSAMY DO UST TIANDE!

WŁOSIE 
SZCZOTECZKI: 
delikatnie czyści 
nie tylko zęby, 
ale także dziąsła 
poleruje szkliwo 
łatwo dostaje 
się do trudno 
dostępnych 
miejsc

dokładne usuwanie 
osadu
delikatny masaż 
dziąseł
wygodna 
anatomiczna rączka

Szczoteczka do zębów „ProDental Junior“

Ultramiękkie włoski skutecznie usuwają 
osad z zębów, w tym w miejscach trudno 
dostępnych, mają łagodne działanie masujące.

Kod: 90153, 1 szt.



Żeń-szeń sanchi w Chinach 
jest nazywany „tin-bu-chuan“, 
co oznacza „nie zamieniaj na 
złoto“. Korzenie tej rośliny są 
wykorzystywane w tradycyjnej 
medycynie chińskiej jako 
skuteczny środek hamujący 
krwawienie. 
Zielona herbata 
dzięki właściwościom 
przeciwbakteryjnym chroni zęby 
przed próchnicą, a dziąsła - przed 
zapaleniem.

Zawiera 
kompleks 
składników do 
pielęgnacji jamy 
ustnej: ekstrakty 
rumianku, miodu, 
korzenia lukrecji 
i żeń-szenia, 
olejek z mięty 
pieprzowej i 
pestek winogron.

Bambus ma 
właściwości 
antybak-
teryjne i 
zapobiega 
krwawie-
niu.

Płynny wapń 
wypełnia 
mikropęknięcia 
na powierzchni 
zębów, co 
sprzyja ich 
wzmocnieniu.Pasta do zębów „Prodental”

Skutecznie usuwa płytkę nazębną, aktywizuje 
procesy przemiany materii przy parodontozie.

Składniki czyszczące delikatnie czyszczą zęby, nie 
uszkadzając wrażliwych dziąseł.

Kod: 60143, 120 g 89,30 PLN

Pasta do zębów „Naturalna perła oceaniczna”

Perła zawarta w składzie pasty sprzyja wzmocnieniu 
zębów.

Kod: 60142, 120 g 22,00 PLN

Żel do zębów „Naturalna sól bambusowa”

Pomaga skutecznie usunąć płytkę nazębną, nie 
uszkadzając szkliwa.

Kod: 60141, 120 g
18,80 PLN

Żel do zębów „Płynny wapń”

Prawdziwy skarb dla tych, którzy cierpią na 
nadwrażliwość zębów. Likwiduje nieprzyjemne 
odczucia, wzmacnia szkliwo.

Kod: 60140, 120 g 18,80 PLN

Pasta do zębów „Zielona herbata + Żeń-szeń 

sanchi“ *

Dokładnie czyści zęby, ma działanie profi laktyczne: 
wzmacnia i chroni dziąsła, zapewnia długotrwałą 
ochronę przed kamieniem nazębnym i próchnicą. 
Zapewnia orzeźwienie i odświeża oddech. 

Kod: 60144, 120 g

ZDROWYM UŚMIECHEM!
LŚNIJ Proszek 

perłowy 
rozjaśnia 
i czyści 
zęby bez 
uszkodzenia 
szkliwa, 
nasyca je 
wapniem.

kosmetyki 
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* Już wkrótce.
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3. Kremowa pianka do ciała „Poranna kawa”

Delikatna konsystencja pianki przywraca optymalny 
poziom nawilżenia skóry po prysznicu, nie 
pozostawiając na skórze uczucia przesuszenia i 
ściągnięcia.

Kod: 33706, 240 g

4. Kremowy żel pod prysznic „Poranna kawa”

Najprzyjemniejszy sposób rozpoczęcia nowego dnia 
to energetyzujący i tonizujący prysznic. Spraw sobie tę 
przyjemność każdego poranka z żelem pod prysznic 
„Poranna kawa”. Żel odświeży Twoją skórę i pobudzi Cię 
cudownym aromatem kawy.

Kod: 33702, 200 ml

1.Kremowa pianka do ciała „Ciasto jabłkowe”

Leciutki delikatny krem utrzymuje optymalny poziom 
nawilżenia skóry, odżywia ją, dzięki czemu jest 
niezwykle miękka, elastyczna i pachnąca przez długi 
czas.

Kod: 33708, 240 g

2. Kremowy żel pod prysznic „Ciasto jabłkowe”

Delikatność owoców i cudowna śmietankowo-kremowa 
konsystencja kremu-żelu wprawi Twoją skórę w 
prawdziwy błogostan. Lekka, puszysta piana delikatnie 
oczyszcza skórę, sprawiając, że staje się miękka, gładka i 
pachnąca aromatem lata.

Kod: 33704, 200 ml

Dolce Vita AROMAT DOBREGO NASTROJU!

41,00 PLN

41,00 PLN

25,70 PLN

25,70 PLN

1

2

3

4
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TWOJA SKÓRA 

ODDYCHA ŚWIEŻOŚCIĄ 

PRZEZ CAŁY DZIEŃ!
Odkryj dla siebie i swoich 

bliskich najczystsze naturalne 
źródło ochrony antybakteryjnej i 

prawdziwej świeżości– Natural Veil.

Sztyft kryształowy „Natural Veil” 

W 100% składa się z górskiego minerału 
wulkanicznego, usuwającego zapach 
potu. Ma silne właściwości antybakteryjne.

Kod: 30101, 60 g
53,50 PLN 

pielęgnacja
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5. Kremowa pianka do ciała „Deser 

mandarynkowy”

Najdelikatniejsza kremowa pianka o energetyzującym, 
uwodzicielskim aromacie zapewni Ci prawdziwą 
rozkosz i relaks. Łatwo się wchłania, nawilża i chroni 
skórę, sprawiając, że staje się miękka i aksamitna.

Kod: 33705, 240 g

6. Kremowy żel pod prysznic „Deser 

mandarynkowy”

Jasny i radosny, delikatny, słodki, pobudzający 
zapach mandarynki odświeża i daje energię. Żel 
doskonale oczyszcza i tonizuje skórę, rozjaśnia 
zmysły i pomaga w walce ze zmęczeniem.

Kod: 33701, 200 ml

7. Kremowa pianka do ciała 

„Czekoladowa fantazja”

Zachwycający deser dla Twojej skóry od 
pierwszej chwili oczaruje Cię słodkim 
aromatem. Nawilżając i chroniąc skórę przed 
przesuszeniem, puszysty krem odbudowuje ją 
i zapewnia niezwykłe poczucie delikatności.

Kod: 33707, 240 g

8. Kremowy żel pod prysznic 

„Czekoladowa fantazja”

Doskonały kremowy żel o śmietankowej 
konsystencji zamieni Twoją kąpiel w prawdziwą 
przyjemność i wypełni łazienkę odurzającym 
aromatem czekolady. Działa relaksująco i 
kojąco na skórę, czyniąc ją gładką jak jedwab.

Kod: 33703, 200 ml

41,00 PLN
41,00 PLN

25,70 PLN25,70 PLN
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1. Kremowy żel pod prysznic 

„Słoneczne oliwki”

Ekstrakt z oliwek w połączeniu 
z delikatnymi składnikami 
myjącymi delikatnie oczyszcza, 
przedłużając młodość skóry.

Kod: 32602, 350 g

5. Pianka do kąpieli 

„Słodkie sny”

Pomaga usunąć napięcie, 
poprawia sen i ogólne 
samopoczucie.

Kod: 32605, 60 g

Hainan Tao DROGA DO RAJU
ZNALEŹĆ SIĘ NA TROPIKALNEJ WYSPIE? TO PROSTE! POCZUJ DELIKATNOŚĆ 
AKSAMITNYCH KWIATÓW, ŚWIEŻY ZAPACH POŁUDNIOWEGO MORZA, 
UPAJAJ SIĘ SPOKOJEM...

ZNALEŹĆ SIĘ NA TROPIKALNEJ WYSPIE? TO PROSTE! POCZUJ DELIKATNOŚĆ 
AKSAMITNYCH KWIATÓW, ŚWIEŻY ZAPACH POŁUDNIOWEGO MORZA, 
UPAJAJ SIĘ SPOKOJEM...

57,40 PLN40,20 PLN 7,00 PLN57,40 PLN 40,20 PLN

3. Balsam do ciała 

„Jedwabna róża”

Zmysłowa róża doskonale 
odświeża, nasyca skórę 
niepowtarzalnym aromatem.

Kod: 32603, 350 g

2. Kremowe mleczko do ciała 

„Słoneczne oliwki”

Oliwa i witamina E odżywiają 
skórę, nadając jej miękkość i 
aksamitność.

Kod: 32604, 350 g

4. Kremowy żel pod 

prysznic „Aloes”

Ekstrakt z aloesu doskonale 
nawilża skórę, nadając jej 
sprężystość  i elastyczność.

Kod: 32601, 350 g

1 2 3 4

5
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  wzbogaca skórę w mikro- i makroelementy, 
  stymuluje odnowę komórkową,
  uaktywnia metabolizm.

7. Sól do ciała 

„Mleczny blues”

Mleczne proteiny 
odżywiają skórę, sprzyjają 
odnowie komórkowej.

Kod: 32615, 60 g

10. Sól do ciała 

„Zielona herbata”

Ekstrakt z zielonej 
herbaty nadaje skórze 
sprężystość, wzmacnia 
odporność.

Kod: 32614, 60 g

15. Sól do ciała 

„Magiczna oliwka”

Oliwa regeneruje komórki 
skóry, ma właściwości 
przeciwbakteryjne i 
zmiękczające.

Kod: 32609, 60 g

13. Sól do ciała 

„Królewski jaśmin”

Jaśmin odmładza. Jego 
aromat pomaga przy 
bezsenności, poprawia 
nastrój.

Kod: 32608, 60 g

8. Sól do ciała 

„Miętowa świeżość”

Olejek miętowy doskonale 
odświeża, zwiększa 
odporność skóry.

Kod: 32612, 60 g

11. Sól do ciała 

„Algi morskie”

Ekstrakt z alg morskich 
poprawia elastyczność 
skóry, nawilża ją i 
wzmacnia.

Kod: 32613, 60 g

16. Sól do ciała 

„Płatki róż”

Róża ma silne 
działanie 
przeciwutleniające i 
nawilżające.

Kod: 32606, 60 g

9. Sól do ciała 

„Alpejska lawenda”

Lawendowy olejek 
oczyszcza i odżywia skó-
rę, łagodzi podrażnienia i 
zapobiega łuszczeniu się.

Kod: 32610, 60 g

6. Sól do ciała 

„Drzewo sandałowe ”

Drzewo sandałowe 
odmładza, ożywia, 
odświeża i tonizuje skórę.

Kod: 32616, 60 g

12. Sól do ciała 

„Orzeźwiająca cytryna”

Cytryna zwiększa 
jędrność skóry, 
normalizuje przemianę 
materii, sprzyja 
obniżeniu wagi.

Kod: 32611, 60 g

14. Sól do ciała 

„Truskawkowy koktajl”

Działa na skórę 
regenerująco, wzbogaca ją 
w makro- i mikroelementy, 
poprawia jej elastyczność.

Kod: 32607, 60 g

SÓL MORSKA:

6

13

7

14

8

15

9

16

10 11 12

Sole do kąpieli „Hainan Tao” nie tylko 
sprawią, że skóra będzie bardziej elastyczna 
i promienna, ale pomaga także zrelaksować 
się i zniwelować skumulowane zmęczenie.

11,00 
PLN

Sole do kąpieli „Hainan Tao” nie tylko 
sprawią, że skóra będzie bardziej elastyczna 
i promienna, ale pomaga także zrelaksować 
się i zniwelować skumulowane zmęczenie.
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1. Sól do ciała „Zielona 

herbata”

Ekstrakt z zielonej herbaty 
pomoże przywrócić skórze 
jędrność, usunie toksyny.

Kod: 30215, 380 g

SPA technology

49,60 PLN

5. Sól do ciała „Lawenda”

Olejek lawendowy usuwa napięcie nerwowe.

Kod: 30214, 380 g

6. Sól do ciała „Grejpfrut“

Wyciąg z grejpfruta w połączeniu z solą morską stymuluje krążenie krwi, 
odżywia skórę, nadaje jej gładkość i blask. 

Kod: 30222, 380 g

49,60 PLN

49,60 PLN

4. Sól do ciała „Róża”

Róża doskonale nawilży, odświeży i odmłodzi 
skórę.

Kod: 30216, 380 g
49,60 PLN

2. Sól do ciała „Miodowa brzoskwinia”

Ekstrakt z brzoskwini sprawi, że Twoja skóra 
stanie się zadziwiająco miękka i gładka.

Kod: 30213, 380 g 49,60 PLN

9,00 PLN

3. Sól do ciała „Miodowa brzoskwinia”

Kod: 30221, 50 g

delikatnie usuwają martwe 

komórki naskórka 

stymulują proces regeneracji 

zwiększają jędrność i elastyczność 

przyczyniają się do redukcji 

cellulitu

1

2

3

4

5

6

NUTKA 
ROMANTYZMU 
I OPTYMIZMU!

Mi...
fa...

SOL!
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9. Krem antycellulitowy z olejkiem z papryczki chili

Ma właściwości rozgrzewające, poprawia krążenie 
krwi, niweluje cellulit.

Kod: 30211, 100 g

   Poprawia krążenie krwi i przepływ limfy
   Pomaga w spalaniu tłuszczu 
   Wspomaga wygładzanie skóry 

OLEJ Z PAPRYCZKI CHILI:

16,00 PLN 11,00 PLN 56,00 PLN

7. Sól antycellulitowa z olejkiem z papryczki chili

Przyspiesza przemianę materii, wygładza 
powierzchnię skóry.

Kod: 30210, 80 g

8. Maska-moulage na brzuch 

z ekstraktem z papryczki chili

Sprzyja zmniejszeniu zwiotczenia skóry, 
tkanki tłuszczowej i obwodu ciała.

Kod: 30212, 1 szt.

DLA ROZPALONYCH! 
CELLULIT NIE MA SZANS!

Stosować pod prysznicem Nakładać na 15-20 minut Stosować na obszarach 
problemowych przez 30-40 minut

7

8

9
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2. Plaster 

transdermalny 

antycellulitowy

Działa 
antycellulitowo, 
sprzyja 
zmniejszeniu  
obwodów ciała.

Kod: 32503, 

2 szt.

1. Kompleks 

antycellulitowy

Sprzyja 
rozbijaniu tkanki 
tłuszczowej. 
Redukuje oznaki 
cellulitu.

Kod: 32504, 

150 ml

3. Fito-sól do kąpieli 

Sól morska w 
połączeniu z mieszanką 
ziół pomoże w walce ze 
zbędnymi kilogramami  
oraz w usunięciu 
nadmiernej ilości wody 
z organizmu. Zapewni 
przyjemny relaks i 
uczucie lekkości.

Kod: 32506, 80 g

4. Peeling solny z 

ekstraktem z imbiru

Oczyszcza skórę, 
stymuluje przepływ 
limfy i mikrokrążenie 
w tkankach, usprawnia 
proces drenażu oraz 
funkcje odpornościowe 
skóry. Skuteczny w 
walce z cellulitem.

Kod: 32507, 380 g

5. Maseczka 

modelująca 

ujędrniająca biust

Stymuluje 
wydzielanie 
kolagenu w 
komórkach skóry. 
Nadaje sprężystość 
skórze piersi i 
dekoltu. 

Kod: 32501, 35 g69,00 PLN
29,00 PLN 13,00 PLN 62,00 PLN 12,00 PLN

5

ROZPOCZNIJ PRACĘ NAD 
SWOIM CIAŁEM JUŻ DZIŚ!

Model UP

ZGRABNA SYLWETKA, DELIKATNA GŁADKA SKÓRA, JĘDRNE PIERSI  DO OSIĄGNIĘCIA PIĘKNEGO CIAŁA 

WAŻNY JEST KAŻDY ETAP PIELĘGNACJI. MODEL UP TO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA HARMONII I 

PIELĘGNACJI OBSZARÓW TALII I BIUSTU  TRZEBA GO TYLKO STOSOWAĆ!

1

2

3

4

ROZPOCZNIJ PRACĘ NAD 
SWOIM CIAŁEM JUŻ DZIŚ!
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Chcesz mieć napiętą i jednocześnie delikatną skórę? 
Dzięki technologii SPA można wyjątkowo przyjemnie 
pielęgnować swoje ciało i realizować plany! 

Maseczka-moulage na 

biust „Algi morskie”

Pomaga odbudować 
formę piersi, podnosi je i 
nawilża.

Kod: 50242, 1 szt.

14,00 PLN

12,00 PLN

 Maseczka-moulage  

na brzuch „Algi morskie”

Sprzyja wygładzeniu 
rozstępów, poprawia 
sprężystość.

Kod: 50241, 1 szt.

TO, CO CZYNI TWOJĄ 
SKÓRĘ DOSKONALSZĄ!
TO, CO CZYNI TWOJĄ 
SKÓRĘ DOSKONALSZĄ!

MASECZKI DO CIAŁA...

13,10 PLN

13,10 PLN

Maska do ciała z popiołem 

wulkanicznym

Ma silne właściwości 
oczyszczające, naciąga i 
odmładza skórę, poprawia 
krążenie krwi w tkankach. 
Popiół wulkaniczny 
usuwa toksyny, pochłania 
zanieczyszczenia, oczyszcza 
pory, sprzyja aktywizacji 
metabolizmu, przywraca tonus 
skóry, wzmacnia jej strukturę.
Kod: 30255, 80 g

Maska do ciała 

z solą z Morza Martwego

Oczyszcza skórę, pochłania 
powierzchniowe zanieczyszczenia 
oraz usuwa nadmiar płynów i 
toksyn z tkanek, nasyca skórę 
mikroelementami, stymuluje jej 
tonus. Przywraca równowagę 
mineralną skóry, zwiększa jej 
elastyczność i sprężystość.

Kod: 30254, 80 g



Żel eksfoliujący pod prysznic „Owocowy miks“

Drobne cząsteczki zmielonego migdała stymulują aktywność 
komórkową, delikatnie złuszczając skórę. Sprawiają, że staje się ona 
niewiarygodnie gładka i jedwabista. Zapach dojrzałych owoców 
natychmiast poprawia nastrój.

Kod: 30123, 200 ml

  delikatnie usuwa obumarłe komórki

  stymuluje odnowę komórek

  utrzymuje tonus i elastyczność skóry

ODRODZENIE 
TWOJEJ SKÓRY... 

Z ZAPACHEM 
DOJRZAŁYCH 

OWOCÓW!

43,00 PLN

ODRODZENIE 
TWOJEJ SKÓRY... 

Z ZAPACHEM 
DOJRZAŁYCH 

OWOCÓW!
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NAWILŻENIE 
I ZMIĘKCZENIE!

Naturalny kauczuk 
tworzy idealny „klimat“ dla skóry dzięki dobrej 

przepuszczalności powietrza.

Olejek jojoba i oliwa z oliwek 
intensywnie zmiękczają i łagodzą skórę.

Olejek lawendy 
znakomicie oczyszcza skórę, wzmacnia funkcję 

ochronną naskórka.

Witamina E - 
silny przeciwutleniacz, spowalnia procesy 

starzenia się skóry.

STOSUJ SKARPETKI I RĘKAWICZKI PO 20-45 MINUT

NIE RZADZIEJ NIŻ 3 RAZY W TYGODNIU!

Rękawiczki żelowe „Hydrobalance“ *

Intensywnie nawilżają skórę i regenerują po 
negatywnym oddziaływaniu czynników zewnętrznych. 
Likwidują łuszczenie się, pielęgnują warstwę ochronną. 
Okres przydatności do użycia - do 40 zastosowań.

Kod: 40114, 1 para

IDEALNE RĘCE!
Skarpetki żelowe „Hydrobalance“ *

Przywracają skórze elastyczność i miękkość, 
zapewniają intensywne długotrwałe nawilżenie i 
odżywienie. Hamują powstawanie zrogowaceń,  
pęknięć i odcisków. Okres przydatności do użycia - do 
40 zastosowań.

Kod: 40113, 1 para

ZADBANE STOPY!

pielęgnacja
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5. Krem do rąk „Złoty żeń-szeń”

Odżywia, zmiękcza i chroni skórę dłoni przed 
czynnikami zewnętrznymi. Ekstrakt z żeń-szenia 
odmładza skórę, poprawiając jej elastyczność.

Kod: 40111, 80 g

1. Krem do rąk „Algi morskie”

Krem z odżywczymi składnikami usuwa 
podrażnienie i koi skórę dłoni. Algi morskie 
stymulują syntezę kolagenu, poprawiają 
napięcie skóry.

Kod: 40112, 80 g

3. Krem do rąk „Słodka cytryna”

Zapewnia nawilżenie skóry rąk, odbudowuje 
jej funkcje odpornościowe. Olejek cytrusowy 
przywraca świeży koloryt.

Kod: 40110, 80 g

4. Odmładzający krem do rąk 

z ekstraktem z Ganodermy 

Zapewnia intensywną pielęgnację skóry dłoni, 
nadaje jej sprężystość, poprawia jędrność. 
Ekstrakt z grzyba Ganoderma spowalnia proces 
starzenia się skóry, przyspiesza regenerację. 

Kod: 40106, 80 ml

2. Krem do rąk „Słoneczne oliwki”

Przywraca skórze rąk miękkość i elastyczność. 
Olejek oliwkowy odżywia i nawilża.

Kod: 40109, 80 g

6. Krem ochronny do rąk

Chroni skórę dłoni przed negatywnymi 
czynnikami środowiskowymi, koi ją, redukuje 
podrażnienie i łuszczenie się.

Kod: 40107, 80 g

13,80 PLN

8,50 PLN

8,00 PLN

8,00 PLN

11,70 PLN

25,00 PLN

1

2

3

4

5

6
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DELIKATNA SKÓRA DŁONI 
WYMAGA SZCZEGÓLNEJ OPIEKI? 
Zadbaj o nią stosując kosmetyki TianDe!

12,00 PLN

8. Odżywcza maska 

do rąk z placentą 

i kolagenem 

Nawilża, odżywia, 
zmiękcza i napina 
skórę dłoni.

Kod: 51407, 1 szt.7. Zestaw do 

pielęgnacji dłoni 

„Jedwabista 

doskonałość” 

Peeling-żel + delikatny 
solny scrub + krem 
do rąk. Kompleksowa 
procedura przywraca 
dłoniom miękkość, 
jedwabistość, 
odbudowuje ich 
strukturę.

Kod: 43301/01/02/03, 

120+150+80 g

83,00 PLN

7 8
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DLA NIESKAZITELNYCH DŁONI...

16,00 PLN
16,00 PLN

10,00 PLN

22,80 PLN

Odżywczy krem do rąk z 

mlekiem owczym

Unikalne połączenie 
właściwości – odżywiania i 
nawilżenia – dla zadbanych 
dłoni.

Kod: 40105, 80 ml

10,00 PLN

Regenerujący krem do rąk z 

ekstraktem z Aloe Vera

W składzie kremu znajduje się 
Aloe Vera – doskonały ziołowy 
nawilżacz. Zapobiega łuszczeniu 
się skóry.

Kod: 40102, 80 ml

Krem do rąk z placentą i 

ekstraktem z Aloe Vera

Koi skórę rąk, niweluje 
łuszczenie się skóry i 
rozdwajanie paznokci.

Kod: 40103, 80 ml

Mleczny krem do rąk

Podaruj swojej skórze 
delikatność  i gładkość.

Kod: 40101, 80 ml

16,00 PLN

Krem do rąk z placentą i 

perłami

Sprzyja aktywnej regeneracji 
komórek, rozjaśnia i wyrównuje 
kolor skóry.

Kod: 40104, 80 ml

Krem do rąk z tłuszczem 

węża

Sprzyja gojeniu się skóry. 
Redukuje podrażnienie, 
zmiękcza naskórek.

Kod: 41102, 80 ml
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Zadbane stopy, lekki chód i 
„jedwabiste” pięty przyciągają 
wzrok nie mniej niż piękna twarz. 
Krem do stóp TianDe pomoże 
Twoim stopom w pełnym zakresie!

10,00 PLN

10,00 PLN

Profi laktyczny krem do stóp 

z tłuszczem węża

Dezynfekuje. Niweluje przykry 
zapach i pocenie się.

Kod: 41104, 30 g

Krem do stóp z tłuszczem węża

Odbudowuje popękaną skórę. 
Zapewnia niezwykłą miękkość.

Kod: 41101, 80 ml

Regeneracyjny krem do stóp z tłuszczem 

węża

Pomaga likwidować odciski i pęknięcia.

Kod: 41103, 30 g

DLA PIĘKNYCH STÓP…
27,00 PLN
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39,00 PLN
MASTER
HERB

7,20 PLN

7,20 PLN

9,00 PLN

Kąpiel solna do stóp 

„Lawenda”

Zmiękcza zrogowaciałą 
skórę, skutecznie niweluje 
zmęczenie.

Kod: 41321, 50 g

Kąpiel solna do stóp 

„Drzewo herbaciane”

Zmiękcza skórę stóp, 
stymuluje układ 
immunologiczny.

Kod: 41320, 50 g
Kąpiel solna do stóp 

„Chińskie zioła”

Skuteczny środek na usunięcie 
zmęczenia i ciężkości nóg. 
Działa odświeżająco  i 
antybakteryjnie.

Kod: 41322, 50 g

TALASSO

23,00 PLN25,00 PLN

Rozgrzewająca kąpiel 

do stóp

Dezynfekuje, eliminuje 
oznaki przeziębienia.

Kod: 42302, 24/38/10 г

23,00 PLN

Ziołowa kąpiel do stóp

Odpręża, posiada 
działanie profi laktyczne.

Kod: 42301, 26/8/12 г

Tonizująca kąpiel 

do stóp

Zmniejsza uczucie 
ciężkich nóg.

Kod: 42303, 30/32/10 г

tonizuj, odświeżaj, 
rozgrzewaj!

Pilnik do stóp Master Quartz

Jedna strona usuwa zrogowaciałą skórę, 
druga – poleruje stopy. Szczególny efekt 
zauważa się po kąpieli stóp.

Kod: 90202, 1 szt.

ROZPIESZCZAJ 
SWOJE STOPY: 



pielęgnacja

 69 

Altai Sacral

LEKKOŚĆ I KOMFORT

Zioła i roślinność Ałtaju mają unikalne 

właściwości i życiodajną energię oraz moc. I 

ten właśnie pożyteczny surowiec, zebrany z 

ekologicznie czystych rejonów, stosowany jest 

do produkcji kosmetyków TianDe linii Altai Sacral.

1

2. Ziołowy żel do nóg „Slaviton” 

Stosowany jako wspomagający 
środek kosmetyczny przy wyraźnie 
rozszerzonych naczyniach krwionośnych, 
uczuciu ciężkości nóg. 

Kod: 44402/43103, 125 ml

eter waniliowy, 

dimetylosulfon, ekstrakt 

z rozmarynu, propolisu, 

igieł jodłowych, oliwy 

z oliwek, eukaliptusa, 

mięty pieprzowej

ekstrakt z 

kasztanowca, chmielu, 

tymianku, liści oczaru 

wirginijskiego, 

rozmarynu, rumianku 

lekarskiego, dziurawca, 

czerwonych alg 

37,00 PLN

3. Żel do masażu „Ortofi t”

Polecany do masażu ciała w 
obszarze stawów rąk, stóp, 

kręgosłupa.

Kod: 34401, 125 ml

ŻEBY CIAŁO ZNÓW ŚPIEWAŁO!

U
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45,60 PLN

2

3

WEJDŹ DO STREFY 
PEŁNEGO KOMFORTU 

I BEZPIECZEŃSTWA!

43,00 PLN

1. Delikatny żel do higieny intymnej

Działa uspokajająco, delikatnie oczyszcza i zmiękcza skórę. 
Nie zawiera mydła, ma zrównoważone pH.

Kod: 63104/64404, 360 ml

ŚWIEŻOŚĆ I KOMFORT!
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Ziołowy plaster do ciała „Dong Feng”

Skład: olejek cynamonu chińskiego, ekstrakty 
łodygi przęśli dwukłosowej, korzeni arcydzięgla 
chińskiego, korzeni powojnika chińskiego 
(Clematis), olej krokosza  barwierskiego, borneol, 
mentol.

Kod: 30119, 4 szt. 30,00 PLN

ŻYJ SWOBODNIE, AKTYWNIE

18,00 PLN

Ziołowy plaster do ciała „Tie Gao”

Skład: ekstrakty łodygi przęśli dwukłosowej, 
żywica z drzewa mastyksowego, ekstrakt z 
korzenia imbiru, kadzidło, ekstrakty z korzenia 
arcydzięgla chińskiego, wawrzynu szlachetnego, 
kurkuma, pieprz, ekstrakt z kory kamfory 
laurowej, mentol.

Kod: 30113, 2 szt.

12,00 PLN

Ziołowy plaster do ciała „Zhui Feng”

Skład: ekstrakt z arcydzięgla, kory białej wierzby, 
krokosza barwierskiego, kadzidło, mirra, ekstrakt 
z pieprzu cayenne, olejek cynamonu chińskiego, 
borneol, kamfora, mentol.

Kod: 30114, 4 szt.

12,00 PLN

Ziołowy plaster do ciała „Yaoshen”

Skład: ekstrakty grzebykowca dwuzębowego, 
goryczki, babki lancetowatej, olej krokosza 
barwierskiego, olejek cynamonu chińskiego, 
ekstrakt kokoryczy.

Kod: 30116, 2 szt.
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linia zdrowia

W Chinach plastry ziołowe nazywane są również „suchymi 
kroplówkami”. Ekstrakty roślinne wchodzą przez skórę w 
interakcję z organizmem człowieka, wpływając nie tylko 
na jego stan fi zjologiczny, ale też na energię. 

Plastry ziołowe TianDe – 
prosty, bezpieczny 

i skuteczny sposób, aby 
pomóc organizmowi 

pozbyć się „problemu”!

24,70 PLN

Plaster kosmetyczny 

do ciała „Jian Kang”

Skład: ekstrakty 
efedryny, korzenia 
imbiru, arcydzięgla, 
żeń-szenia, olejek 
kasjowy, kamfora, 
mentol.

Kod: 30103, 5 szt.

21,90 PLN

Plaster kosmetyczny 

do ciała „Wutong”

Skład: olejek 
cynamonu 
chińskiego, ekstrakty 
efedryny, arcydzięgla, 
powojnika 
chińskiego, mirra, 
mentol.

Kod: 30104, 5 szt.

I POZYTYWNIE!



  72  72

WYSTARCZY STOSOWAĆ PREPARATY 
MASTER HERB, ŻEBY SAMA NATURA 
ZATROSZCZYŁA SIĘ O CIEBIE...

Skład: ekstrakty z pąków buczyny, bambusa, 
pomarańczy gorzkiej, hydrolizat skrobi 
kukurydzianej, chityna, proszek z nasion 
czerwonej soi, krzemian glinu.

Detoksykacyjny plaster do stóp „Master herb”

Substancje czynne preparatu mogą przyczyniać się do 
przywrócenia aktywności komórkowej.

Kod: 41314, 2 szt. 23,70 PLN

Master Herb

Skład: proszek turmalinowy, 
ocet bambusowy i bukowy (drzewny), 
dekstryna, korzeń imbiru, mniszek lekarski.

Detoksykacyjna maska do stóp 

z turmalinem „Master herb”

Ma naturalne właściwości pochłaniające 
i przeciwutleniające. 

Kod: 41326, 10 х 2 szt.

  poprawa procesy metaboliczne 

w komórkach skóry, 

  zwiększa ogólną jędrność ciała,

  reguluje metabolizm,

  eliminuje uczucie zmęczenia w nogach.

TURMALIN WZMACNIA DZIAŁANIE AKTYWNYCH 

SKŁADNIKÓW MASKI, A TYM SAMYM: 

STOPNIOWE OCZYSZCZANIE ORGANIZMU Z NAGROMADZONYCH TOKSYN.STOPNIOWE OCZYSZCZANIE ORGANIZMU Z NAGROMADZONYCH TOKSYN

181,80 PLN

WYSTARCZY STOSOWAĆ PREPARATY 
MASTER HERB, ŻEBY SAMA NATURA 
ZATROSZCZYŁA SIĘ O CIEBIE...
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linia zdrowia

Wkładki higieniczne do 

codziennego użytku 

„Delikatna troska“

Miękka górna warstwa z 
naturalnego materiału, 
który przepuszcza 
wilgoć do środka, 
zapewniając długotrwałe 
uczucie świeżości i 
komfortu. Wewnętrzna 
fi to-wkładka ma funkcję 
ochronną, sprzyja 
niszczeniu bakterii.   

Kod: 60145, 1 szt.

  Ałunit: zapobiega  powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu.

  Borneol: posiada właściwości 
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. 

  Dzięgiel: przywraca równowagę 
hormonalną.

  Mniszek: stymuluje odporność. 

  Perełkowiec japoński: regeneruje 
i uelastycznia ścianki naczyń krwionośnych.

  Wiciokrzew japoński: przywraca równowagę 
naturalnej mikrofl ory bakteryjnej.

  Mięta: ma łagodne działanie chłodzące 
na podrażnione miejsca.

  Gardenia: ma działanie antyseptyczne, 
pobudzające i tonizujące.

  Chryzantema: wzmacnia odporność 
skóry na szkodliwe działanie czynników 
zewnętrznych.

7,90 PLN

WSPANIAŁE UCZUCIE 
KOMFORTU KAŻDEGO DNIA!
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  EKSTRAKT HERBATY CHIŃSKIEJ ma właściwości kojące, łagodzi 
podrażnienia skóry.

  EKSTRAKT MIĘTY PIEPRZOWEJ ma działanie rozkurczowe, 
antyseptyczne. Gdy stosuje się go miejscowo, daje uczucie 
świeżości.

„NIEWIDOCZNY” ELEMENT TWOJEGO ZAUFANIA!

CZY CHCESZ, ŻEBY KAŻDY RUCH TWOJEGO CIAŁA 
BYŁ SWOBODNY I LEKKI? 
NIE ZAPOMINAJ O MAŁYCH KOBIECYCH TRIKACH – 

HIGIENICZNYCH PREPARATACH TIANDE! 

1. Podpaski na dzień na bazie ziół 

„Nefrytowa świeżość”

Kod: 61906, 10 szt.

3. Wkładki higieniczne na co dzień na bazie ziół 

„Nefrytowa świeżość”

Kod: 61905, 20 szt.

6. Super cienkie wkładki higieniczne na co dzień 

na bazie ziół z mentolem „Nefrytowa świeżość”

Kod: 61910, 18 szt.

7. Wkładki higieniczne na co dzień 

z aloesem  „Nefrytowa świeżość”

Kod: 61911, 20 szt.

2. Podpaski na noc na bazie ziół 

„Nefrytowa świeżość”

Kod: 61907, 10 szt.

4. Wkładki higieniczne na co dzień na bazie ziół z 

mentolem „Nefrytowa świeżość”

Kod: 61909, 20 szt.

5. Super cienkie wkładki higieniczne na co dzień 

na bazie ziół „Nefrytowa świeżość”

Kod: 61908, 18 szt.

22,00 PLN

24,00 PLN

19,00 PLN

24,00 PLN

22,00 PLN

22,00 PLN

22,00 PLN

1

2

3

4

5

6

7
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linia zdrowialinia zdrowia

Skład: ekstrakty selernicy, liści kurkumy, mięty pieprzowej, korzeń arcydzięgla, 
liści arcydzięgla chińskiego, rdestu wielokwiatowego, aloesu i innych ziół.

ZIOŁA NADAJĄ WKŁADKOM PRZYJEMNY NATURALNY ZAPACH ...

AKTYWNY DZIEŃ!

SPOKOJNY SEN!

Wkładki higieniczne na co 

dzień „Energia ziół”

Kod: 61901, 20 szt. Podpaski na dzień „Energia ziół”

Kod: 61902, 8 szt.

Podpaski na noc „Energia ziół”

Kod: 61903, 8 szt.

NIEZAWODNA OCHRONA 

W DZIEŃ I W NOCY!
35,00 PLN 

35,00 PLN 

42,00 PLN 

10,00 PLN

Wkładka higieniczna 

na co dzień „Life Energy”

Zapobiega pojawieniu się 
nieprzyjemnego zapachu, nie 

narusza naturalnego pH.

Kod: 63601, 1 szt.
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  odzież wierzchnia, wyroby z puchu

  odzież dziecięca 

  rzeczy z długim włosiem, miękkie zabawki i pokrowce samochodowe

  bielizna, również pościelowa - zwłaszcza w przypadku szczególnie wrażliwej skóry

OBSZARY STOSOWANIA EKOSFER:

Ekosfery - kule 

turmalinowe 

do prania  

Granulki kul mają 
działanie antybakteryjne, 
usuwają nieprzyjemne zapachy. 
Nie zawierają fosfatów i SPC. 
Zastępują środki do prania 
i płyny do płukania tkanin.

Kod: 144301, 476 g, 2 szt.

Korporacja TianDe otrzymała Międzynarodowy 
Certyfi kat Ekologiczny oraz złoty znak 

International Ecologists Initiative 100% eco 
quality, potwierdzające ekologiczną czystość i 

bezpieczeństwo linii produktów „Ecosphere”

CHRONIĄ ZDROWIE 

OSZCZĘDZAJĄ PIENIĄDZE

DBAJĄ O EKOLOGIĘ DLA PRZYSZŁOŚCI NASZYCH DZIECI

178,00 PLN

Środek nie jest przeznaczony do wybielania i usuwania plam innego pochodzenia. Podczas 

prania białych rzeczy kulka nie gwarantuje osiągnięcia efektu białości. Nie zaleca się stosowania 

kul do prania wełny, jedwabiu i tkanin delikatnych.

EKOSFERY

Ecosphere

TECHNIKA 
EKOLOGICZNEGO 
PRANIA!

TECHNIKA 
EKOLOGICZNEGO 
PRANIA!
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środki domowe

  skutecznie zmywa naczynia w ciepłej i zimnej wodzie 

  rozpuszcza i usuwa tłuszcz

  nie podrażnia i nie wysusza skóry rąk

  całkowicie spłukuje się z naczyń

Płyn do mycia naczyń 

na bazie orzechów mydlanych 

Bazą jest saponina - naturalny środek pieniący 
zawarty w łupinach orzecha mydlanego. Jest 
całkowicie biodegradowalna, nie daje odczynu 
alkalicznego.

Kod: 144303, 500 ml

ZDROWIE NIECH 
BĘDZIE MOCNE, 
A NACZYNIA – CZYSTE!

63,00 PLN
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Botoluxe
KOMPLEKS AKTYWNYCH PEPTYDÓW I 

KWASU HIALURONOWEGO SKUTECZNIE 

WYGŁADZA SKÓRĘ W STREFACH 

INTENSYWNEJ MIMIKI!

PODARUJ SWOJEJ SKÓRZE MŁODOŚĆ!

Krem wypełniający zmarszczki do skóry wokół oczu 

Kompleks składników o ukierunkowanym działaniu 
poprawia jakość macierzy skóry - tonus, gęstość i 
elastyczność. Wygładza zmarszczki mimiczne w okolicy 
oczu, zmniejsza głębokość pojawiających się z wiekiem 
zmarszczek i nierówności. 

Kod: 14801, 10 g

PEPTYDY MIORELAKSUJĄCE 
o działaniu podobnym do toksyny botulinowej 

zmniejszają widoczność zmarszczek 
mimicznych i zapobiegają powstawaniu 
nowych. 

PEPTYDY ODBUDOWUJĄCE 
KOLAGEN 
poprawiają jakość włókien 
kolagenowych.

KWAS HIALURONOWY 

odpowiada za nawilżenie, elastyczność i 
sprężystość skóry.

NIEINWAZYJNY ODMŁADZAJĄCY KOSMETYK 

NAJNOWSZEJ GENERACJI Z INTENSYWNYM 

EFEKTEM „WYPEŁNIANIA“ ZMARSZCZEK! 125,10 PLN

• pomoże spokojnie przetrwać korki, gdy prowadzisz samochód
• sprzyja rozluźnieniu i likwiduje stres
• podaruje głęboki i spokojny sen dorosłym
• uspokoi niemowlę
• przyda się w czasie epidemii przeziębienia
• ochroni dom przed komarami

400 rubli z zakupu każdego misia zostanie 

przekazanych na fundusz charytatywny, 

ratujący dzieci z ciężkimi chorobami mózgu.

Pachnąca poduszka 

„Lawendowy miś“

Przyjemny w dotyku miś 
wypełni pokój, gabinet 
lub wnętrze samochodu 
przyjemnym zapachem 
lawendy.

Kod: 90154, 1 szt., 30 cm

WYPEŁNIONY KWIATAMI LAWENDY, 
TROSKĄ I MIŁOŚCIĄ...

146,00 PLN
  3

OGRZEJ SIĘ 
W CIEPLE, 
NAŁADUJ 
SIĘ ENERGIĄ!

OGRZEJ SIĘ 
W CIEPLE, 
NAŁADUJ 
SIĘ ENERGIĄ!

9,00 PLN

Herbata imbirowa

Zawiera ekstrakt imbiru, 
brązowego cukru trzcinowego. 

Kod: 120105, 

1 saszetka, 18 g



18,90 PLN

MAGNES-TRANSFORMER –

TWÓJ WKŁAD W „LAS TIANDE»!

PODARUJ SWOIM 
DZIECIOM ZIELONĄ 
PLANETĘ!

ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY KAŻDEGO MAGNESU 

PRZEZNACZONE SĄ NA SADZENIE DRZEW 

IGLASTYCH W „LESIE TIANDE

Magnes-transformer „Ekosfera” 

Podarunkowy magnes o wymiarach 
92,5x59 mm z dwiema ramkami do 

fotografi i – 178 x 144 mm i 134 x 100 mm. 

Do zamontowania na lodówce lub 
dowolnej powierzchni metalowej.

Код: 100651, 1 szt.
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TIANDE ZAWSZE OBOK!
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