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Krem  pod oczy z technologią przenoszenia kwasu 
hialuronowego „Filling Spheres”. Ultra małe cząsteczki wnikają 
w warstwę rogową i uwalniają kwas hialuronowy. Emulsja zawiera  
mikrosfery kwasu hialuronowego, olej ze słodkich migdałów, olej 
jojoba, kolagen, lanolinę, witaminę A i witaminę E, allantoinę, wyciąg 
z jagody, centellii (Wąkroty azjatyckiej), nagietka, kasztanowca oraz 
mocznik, lizynę, leucynę. Krem intensywnie nawilża i odżywia, działa  
przeciwzmarszczkowo. Ekstrakty z borówki oraz escyna (mieszanina 
saponin z nasion kasztanowca) stymulują mikrokrążenie krwi, 
skutecznie zmniejszają obrzęki pod oczami. Centella, kasztanowiec, 
mocznik, nagietek działają kojąco i ochronnie na naskórek. 
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Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji 
Zdrowia w Warszawie

„Sprawdzoną pomocą po zabiegach estetycznych 
jest domowa pielęgnacja luksusowymi kremami, 
które wzmacniają i przedłużają uzyskane efekty.  
Stanowią kompromisowe rozwiązanie pomiędzy 
wizytą w gabinecie, a pielęgnacją w domowym 
zaciszu. Ogromne znaczenie ma ich skład, gdyż jest to 
gama o bogatej formule, w której każdy znajdzie ten, 
najpełniej odpowiadający na zapotrzebowania skóry.”
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REGINA
FILLER CREAM

PRESTIGE 
PERFECT SKIN

REGINA 
FILLER SERUM LIFT’ IN FACE

Krem do twarzy z technologią przenoszenia kwasu hialuronowego 
„Filling Spheres”. Ultra małe cząsteczki wnikają w warstwę rogową 
i uwalniają kwas hialuronowy. Emulsja bogata jest w olej ze słodkich 
migdałów, olej jojoba, kolagen , elastynę, witaminę A, witaminę E, 
aminokwasy jak: lizynę, leucynę, izoleucynę, walinę. Działa intensywnie 
nawilżająco i odżywczo. Współdziałające ze sobą składniki dają skórze 
zdrowy koloryt, jędrność  i poprawiają jej elastyczność. Krem głęboko 
nawilża skórę dojrzałą.

Krem o bardzo szybkim działaniu, wykrywający i  korygujący 
zmarszczki. Daje efekt booster. Ze względu na składniki jak:  DMAE, 
krzemionkę organiczną,   tripeptyd-5, kwas hialuronowy, pantenol, algę 
dunaliella salina, kolagen, działa silnie odżywczo i stymulująco. Rezultaty 
są widoczne od pierwszego zastosowania - to głębokie  nawilżenie,  
poprawa elastyczności i kolorytu skóry. Zalecany do skóry dotkniętej 
chrono i foto starzeniem. Regeneruje komórki, szybko koryguje  oznaki 
starzenia, rozjaśnia i nadaje blasku. 

Kremowa emulsja bogata w składniki przeciwstarzeniowe  
i �ltr przeciwsłoneczny. Cząsteczki kwasu hialuronowego  
o niskiej i wysokiej masie oraz witamina A, witamina E, olej arganowy 
doskonale chronią i pielęgnują skórę. Resweratrol stymuluje produkcję 
kolagenu. Śluz ze ślimaka bogaty w białka przywraca zdrowy, młody 
wygląd skóry. Komórki macierzyste pochodzenia roślinnego sprzyjają 
naturalnej biochemicznej regeneracji komórkowej.

Bogata, kremowa emulsja do twarzy, szyi, dekoltu. Zawiera 
ekstrakt z Oenanthe – skuteczną i bezpieczną substancję pozyskiwaną 
z korzeni Oenanthe Crocata dającą  efekt  „soft botox” (rozprostowania, 
wygładzenia zmarszczek). Emulsja działa liftingująco,  redukuje 
zmarszczki, nawilża i uelastycznia skórę. Skutecznie działa na łagodne, 
średnie i głębokie zwiotczenie skóry. Masło Karite i lanolina nawilża  
i odżywia. Aloes, nagietek i pantenol działają ochronnie. Kwas liponowy, 
aminokwasy, peptydy i witaminy działają antyoksydacyjnie.

Krem do ciała zawierający ekstrakt z Oenanthe. Napina, 
zwiększa elastyczność skóry, poprawia ton i nawilża. Przeciwdziała 
zwiotczeniu skóry, liftinguje. Olej ze słodkich migdałów, olej  
z ogórecznika, elastyna nawilżają, uelastyczniają skórę. Śluz 
ze ślimaka, aloes regenerują. Witaminy, aminokwasy działają 
przeciwutleniająco. 

Słoik 50 ml Butelka 50 ml

Butelka 30 ml Słoik 50 ml LIFT’ IN BODY Tubka 100 ml

Krem z efektem jedwabiu. Krem do twarzy z technologią „Filling 
Spheres”. Jest to lipo–żel.  Dzięki olejowi słonecznikowemu, 
arganowemu, aloesowemu, witaminie A, E, koenzymowi Q10 
i mikrosferom kwasu hialuronowego, przeciwdziała efektom  
starzenia, zapewniając skórze miękkość i jedwabisty efekt. 

REGINA 
SILK EFFEKT CREAM Słoik 30 ml


