
Pielęgnacja najwyższej próby

Kosmetyki na bazie 

czystego srebra 

najwyższej próby 999,9



Potwierdzone

Bezpieczeństwo 
Badając od podstaw unikalne właściwości srebra,

zadbaliśmy, by nasze preparaty były zarówno

skuteczne, jak i bezpieczne. Dzięki badaniom i testom

renomowanych laboratoriów i uczelni wyższych,

działanie i skuteczność naszych kosmetyków została

wielokrotnie potwierdzona.

Metoda A+:

Wykorzystanie przy produkcji srebra koloidalnego

wyłącznie metody fizycznej (bez procesów

chemicznych) gwarantuje bezpieczeństwo stosowania

i skuteczność produktów. Zróżnicowany rozmiar

cząsteczek srebra umożliwia działanie na poziomie

wszystkich warstw skóry.



Poznaj kosmetyki 

najwyższej próby

Bazując nie tylko na właściwościach srebra,

ale i skrupulatnie dobranych składnikach

aktywnych, stworzyliśmy serię produktów dla

skóry (i włosów) wymagającej szczególnej

pielęgnacji:

• tłustej, 

• łojotokowej, 

• naczyniowej, 

• wrażliwej, 

• wysuszonej, 

• dojrzałej

• z objawami łuszczycy, 

• skłonnej do zaczerwienień i podrażenień, 

• alergicznej i atopowym zapaleniem skóry 

AZS



Z naszych rozwiązań korzystają:

Sklepy Branży BeautyHotele 

Spa & Welness Gabinety Medycyny 

Estetycznej

Salony Fryzjerskie

Salony Kosmetyczne 



Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Wskazania do zastosowania: Poparzenia 
termiczne i słoneczne, stany zapalne skóry, 

zmiany alergiczne, infekcje skóry i 

podrażnienia, otarcia, skaleczenia, odleżyny, 

po ukąszeniach owadów

Kosmetyczna woda srebrna:

✓ wspomaga regenerację po zabiegach 

chirurgicznych oraz kosmetologicznych

✓ wspomaga odbudowę mikroflory skóry

✓ nawilża przesuszony naskórek

✓ sprzyja regeneracji skóry przy ciężko 

gojących się ranach

✓ redukuje zaczerwienienia

✓ usuwa czynniki zakaźne

✓ redukuje swędzenie

✓ redukuje obrzęki

✓ działa przeciwzapalnie

✓ łagodzi reakcje alergiczne

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.

Kosmetyczna Woda 

Srebrna
Na bazie czystego srebra próby 999,9

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Preparat do skóry 

trądzikowej
- redukcja stanów zapalnych 

Wskazania do zastosowania: trądzik różowaty, 
młodzieńczy, pospolity, opryszczka, krostki i 

zaskórniki, nadmierne wydzielanie  sebum

(łoju), przetłuszczanie się cery, infekcje 

bakteryjne

Działanie:
✓ redukuje stany zapalne skóry (krostki)

✓ ogranicza nadmierne wydzielanie sebum

✓ przeciwdziała infekcjom bakteryjnym

✓ ogranicza powstawanie: zaskórników i 

wągrów

✓ regeneruje naskórek

✓ odbudowuje barierę lipidową

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.

▲ Bezpieczeństwo stosowania – preparat nie zawiera 

alkoholu, nie wysusza skóry nie powoduje przebarwień, 

hipoalergiczny



Preparat do skóry 

atopowej
- redukcja objawów AZS

Wskazania do zastosowania: Atopowe 
Zapalenie Skóry, egzema, wyprysk atopowy, 

zaczerwienienia i suchość skóry, nadżerki, 

pęcherzyki oraz grudki

Działanie:
✓ redukuje stany zapalne 

✓ nawilża suchą, podrażnioną skórę 

✓ łagodzi swędzenie i pieczenie 

✓ odbudowuje ochronną barierę lipidową

✓ redukuje suchość skóry

✓ zmniejsza rogowacenie skóry

✓ utrzymuje nawilżenie tworząc film ochronny 

na jej powierzchni

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Preparat do higieny i 

odświeżenia rąk
- ochrona antybakteryjna

Wskazania do zastosowania: infekcje rąk, 
zakażenia grzybicze, wirusowe, dermatofitozy, 

zastosowanie profilaktyczne

Działanie:
✓ nawilża i sprzyja regeneracji popękanej skóry

✓ działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo

✓ przyspiesza odbudowę mikroflory tworząc 

ochronną powłokę antybakteryjną

✓ doskonały do aplikacji pod krem

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Preparat dezodorujący 

do stóp
- ochrona przeciwgrzybicza

Wskazania do zastosowania: grzybica stóp i 
paznokci, nadmierna potliwość stóp, odciski i 

pęcherze, sucha i popękana skóra stóp, masaż 

i zabiegi podologiczne

Działanie:
✓ działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i 

przeciwzapalne

✓ niweluje uczucie zmęczenia i pieczenia stóp

✓ zapobiega maceracji naskórka

✓ neutralizuje przykre zapachy

✓ preparat przyspiesza gojenie przy drobnych  

zacięciach i otarciach

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Woda po goleniu

- golenie i depilacja
UNISEX

Wskazania do zastosowania:
pielęgnacja po goleniu, depilacji laserowej, 

woskiem, depilatorem, kremem

Działanie:
✓ przyspiesza gojenie i przywraca skórę do 

równowagi,  niweluje powstawanie krostek

✓ minimalizuje dyskomfort spowodowany 

zabiegiem

✓ łagodzi stany zapalne, 

✓ zmniejsza zaczerwienienie,  pieczenie i 

opuchliznę, redukuje swędzenie

✓ dzięki właściwościom antyseptycznym 

zabezpiecza skórę po zabiegu

✓ może być stosowany pod krem,  lub balsam.

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Preparat do higieny 

intymnej
codzienna pielęgnacja

Wskazania do zastosowania:
• przy nawracających infekcjach

• profilaktyka zakażeń bakteryjnych i grzybiczych

• po kontaktach intymnych

• w przypadku dyskomfortu i suchości

• przy menopauzie

• przy hemoroidach

• działania profilaktyczne

Preparat do higieny intymnej:
✓ działa odświeżająco i nawilżająco 

✓ usuwa większość czynników zakaźnych

✓ łagodzi podrażnienia

✓ eliminuje występowanie nieprzyjemnych 

zapachów i swędzenie

✓ działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i 

bakteriobójczo

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. Nie 

wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Preparat łagodzący
i nawilżający 
do twarzy i dekoltu

Wskazania do zastosowania:
• stany zapalne skóry

• wysuszona i popękana skóra

• swędzenie skóry

• zaczerwienienia i podrażnienia

• cera z pierwszymi oznakami starzenia

• po zabiegach depilacji

• idealny pod krem lub makijaż

Działanie:
✓ redukuje zaczerwienienia

✓ łagodzi podrażnienia

✓ niweluje pieczenie i swędzenie skóry

✓ nawilża suchą skórę

✓ ogranicza wydzielanie sebum

▲Bezpieczeństwo stosowania – nie zawiera: 
alkoholu, barwników, kompozycji zapachowej. 

Nie wysusza skóry. Hipoalergiczny.
Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: atomizer (spray)

Preparat do stosowania bezpośrednio na oczyszczoną skórę, 

nie należy używać gazików i płatków kosmetycznych.



Krem do twarzy ze 
srebrem – na dzień

Pojemność: 50ml

Sposób aplikacji: airless (pompka)

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

Produkt stosowany każdego poranka doskonale nawilża i dogłębnie 
odżywia komórki skóry, czyniąc cerę promienną i wygładzoną. 
Wyjątkowo bogata formuła, zapewnia szybkie wchłanianie i 
przyjemną aplikację.

Produkt doskonały do cery: normalnej, suchej oraz podrażnionej. 

Składniki aktywne:
Woda Srebrna - działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka 
Sojadine - zmiękcza i nawilża naskórek, redukuje zmarszczki 
Ogórecznik lekarski - usuwa toksyny ze skóry, dotlenia, odżywia, 
poprawia wygląd i koloryt naskórka 
Matrixyl synthe'6 - wzmacnia połączenie między skórą właściwą a 
naskórkiem, ujędrnia, działa przeciwzmarszczkowo
Ekstrakt z Melisy - oprócz właściwości uspakajających i nadających 
harmonii, melisa reguluje wydzielanie serum, delikatnie oczyszcza skórę 
i łagodzi podrażnienia 
Ekstrakt z owocu Noni - bogate źródło witamin (m. in. C, A, E, B3), 
składników mineralnych i aminokwasów, odżywia i witalizuje skórę 
Kwas hialuronowy - stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. 
Wygładza zmarszczki, zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie oraz 
wyraźnie odczuwalną gładkość, sprężystość i elastyczność, skutecznie 
regeneruje uszkodzone tkanki skóry i wspomaga produkcję nowych 
komórek 
Aloes - nawilża, przyspiesza gojenie tkanek skórnych 
Alantoina i Panthenol - regeneruje, wygładza i utrzymuje prawidłowe 
nawilżenie naskórka 

✓poprawia jędrność cery

✓ redukuje zmarszczki

✓hamuje oznaki starzenia

✓odżywia i dotlenia skórę

✓nawilża i zmiękcza cerę

✓poprawia elastyczność skóry

✓ likwiduje wolne rodniki



Krem do twarzy ze 
srebrem – na noc

Produkt stosowany wieczorem stymuluje nocną regenerację skóry i 
procesy odżywcze. Odbudowuje naturalną barierę lipidową naskórka, 
intensywnie odżywia i rozświetla cerę osłabioną intensywnym rytmem 
życia. Wyjątkowo lekka formuła, zapewnia szybkie wchłanianie i łatwą 
aplikacje.

Produkt doskonały do cery: tłustej, normalnej, mieszanej suchej oraz 
podrażnionej.

Składniki aktywne:
Woda Srebrna - działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka 
Sojadine - zmiękcza i nawilża naskórek, redukuje zmarszczki 
Ekstrakt z owocu Noni - bogate źródło witamin (m. in. C, A, E, B3), 
składników mineralnych i aminokwasów, odżywia i witalizuje skórę 
Gliceryna roślinna - w naturalny sposób osłania skórę, przenikając do 
przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do 
zachowania prawidłowego nawilżenia skóry 
Ecodermine - zachowuje i selektywnie przywraca mikroflorę skórną, 
pomagając zachować naturalne mechanizmy obronne i 
regeneracyjne skóry 
D-Panthenol - regeneruje, wygładza i utrzymuje prawidłowe nawilżenie 
naskórka 
Crodamol STS - redukuje przetłuszczanie i uczucie lepkości, 
pozostawiając satynowo gładką skórę 

Pojemność: 50ml

Sposób aplikacji: airless (pompka)

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓wygładza niedoskonałości 

(blizny trądzikowe, zmarszczki)

✓ reguluje wydzielanie sebum

✓odżywia i regeneruje skórę

✓ redukuje występowanie krostek

✓ łagodzi podrażnienia oraz 

stany zapalne skóry



Krem do rąk ze 
srebrem

Produkt przeznaczony jest do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i 
zaczerwienień. Nawilża łagodzi i przyspiesza gojenie się ran. 
Zabezpiecza przed składnikami drażniącymi. Wzmacnia barierę 
naskórkową. Lekka formułą ułatwia rozprowadzenie na powierzchni 
skóry, zapewniając uczucie komfortu i ukojenia.

Składniki aktywne:
Cząstki srebra – działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka 
Mocznik – silnie nawilża, przyciągając cząsteczki wody i zatrzymuje je 
w skórze 
Gliceryna roślinna – w naturalny sposób osłania skórę, przenikając do 
przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do 
zachowania prawidłowego nawilżenia skóry
D-Panthenol – regeneruje, wygładza i utrzymuje prawidłowe 
nawilżenie naskórka 
Masło Shea – poprawia elastyczność warstwy rogowej skóry, dzięki 
zawartym substancjom chroni i wzmacnia cement międzykomórkowy 
Hydromanil H.G.L. – zapewnia długotrwałe działanie nawilżające, 
reguluje złuszczanie naskórka oraz poprawia właściwości sensoryczne 
Moisturizing Factor – przywraca skórze zdolność do ponownego 
nawilżenia oraz zachowanie właściwego poziomu wilgotności, 
zwiększa elastyczność skóry 
Hialuronian sodu – zapewnia odpowiednie uwodnienie 
międzykomórkowej tkanki łącznej 
Telfose – żródło ramnozy, glukozy, kwasu glukuronowego, zapobiega 
adhezji opryszczka.

Pojemność: 50ml

Sposób aplikacji: airless (pompka)

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓ regeneruje skórę

✓ silnie nawilża i zmiękcza skórę

✓poprawia elastyczność

✓ łagodzi podrażnienia

✓ tworzy film ochronny

✓nadaje skórze zdrowy wygląd

✓poprawia kondycję skóry



Krem ochronny 
przeciw odparzeniom

Produkt doskonale nawilża i regeneruje skórę dłoni. Kompleks 
aktywnych składników zapewnia elastyczność i oczyszczenie skóry, 
wzmacniając jej właściwości ochronne.

Składniki aktywne:
Cząstki srebra – działają łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka 
Alantoina i Panthenol – działa łagodząco, przeciwzapalnie, 
regeneracyjnie, zmniejsza podrażnienie, przyśpiesza proces 
regeneracji naskórka
Aloes – skutecznie nawilża i przyspiesza gojenie tkanek skórnych, dzięki 
zawartości steroli roślinnych wykazuje właściwości antybakteryjne i 
przeciwzapalne 
Olej lniany – regeneruje skórę i ma działanie przeciwzapalnie, zawiera 
witaminę E, dzięki odpowiedniej równowadze kwasów omega 3-6-9, 
ma działanie przeciwnowotworowe 
Gliceryna – w naturalny sposób osłania skórę, przenikając do 
przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do 
zachowania prawidłowego nawilżenia skóry 
Tlenek cynku – zapewnia ochronną powłokę na delikatne 
podrażnienia i otarcia skóry, wspiera leczenie spierzchniętej skóry oraz 
wysypki, zmniejsza ilość produkowanego sebum, pozwala na 
łatwiejsze oczyszczenie skóry, łagodzi objawy stanów zapalnych skóry 
oraz pozwala skórze szybciej zregenerować się po powstałych 
uszkodzeniach 

Pojemność: 50ml

Sposób aplikacji: airless (pompka)

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓przyśpiesza gojenie się ran

✓ regeneruje tkanki skórne

✓ redukuje podrażnienia

✓działa przeciwzapalnie

✓zmniejsza opuchlizny i 

zaczerwienienia

✓wzmacnia barierę 

naskórkową



Peeling do skóry 
głowy ze srebrem

LANA Luxury Cosmetics Peeling do skóry głowy ze srebrem doskonale 
oczyszcza skórę głowy, złuszcza zrogowaciały naskórek, 
odblokowuje zaczopowane ujścia mieszków włosowych, 
pozostawiając skórę głowy odświeżoną

Wskazany do skóry głowy: przetłuszczającej się, łuszczycowej, z 
łojotokiem, atopowej, a także normalnej.

Składniki aktywne:
Woda Srebrna - działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka
Kwas salicylowy i kwas mlekowy – organiczne kwasy o 
właściwościach keratolitycznych, skutecznie usuwają zanieczyszczenia 
i złuszczają zrogowaciały naskórek, wykazują właściwości 
antybakteryjne
Ekstrakt z Aloesu – źródło witamin (C, E, kwas foliowy, witaminy z grupy 
B), minerałów (miedź, magnes, mangan, sód, potas, chrom, wapń, 
fosfor, cynk i żelazo), aminokwasów, enzymów i wielu innych substancji 
aktywnych, które łagodzą podrażnienia, koją i odżywiają skórę głowy
Ekstrakt z Lukrecji – stymuluje właściwości przeciwłojotokowe, wiąże 
wodę i zatrzymuje ją w naskórku, daje efekt nawilżający i kojący
Ekstrakt z Melisy – cenne właściwości tego ziela doceniono już w 
starożytnej grecji, gdzie nazywano je „radością serca” lub eliksirem 
życia”. Oprócz właściwości uspokajających i nadających harmonii, 
melisa reguluje wydzielanie sebum

Pojemność: 100ml

Sposób aplikacji: pipeta

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓ogranicza nadmierne 
przetłuszczanie się skóry głowy

✓ reguluje wydzielanie sebum
✓ogranicza powstawanie łupieżu
✓odżywia i nawilża skórę głowy
✓działa przeciwzapalnie
✓przeciwdziała objawom 

łuszczycy
✓ łagodzi zaczerwienienia i 

podrażnienia
✓działa antybakteryjnie i 

przeciwgrzybiczo



Serum pod oczy ze 
srebrem

Serum pod oczy ze srebrem to preparat przeznaczony do intensywnej 
pielęgnacji delikatnych okolic oczu, który dzięki zawartości Wody 
Srebrnej natychmiastowo rozświetla skórę i dodaje spojrzeniu blasku. 
Bogata formuła efektywnie rewitalizuje skórę z oznakami starzenia. 
Unikalny kompleks składników aktywnych natychmiastowo i 
długotrwale redukuje linie, cienie, obrzęki i worki pod oczami, 
odmładzając spojrzenie.

Składniki aktywne:
Woda Srebrna – działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację naskórka 
Kwas hialuronowy – stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. 
Wygładza zmarszczki, zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie oraz 
wyraźnie odczuwalną gładkość, sprężystość i elastyczność, skutecznie 
regeneruje uszkodzone tkanki skóry i wspomaga produkcję nowych 
komórek 
Kolagen – biologicznie aktywne białko występujące naturalnie w 
komórkach skóry, którego produkcja z wiekiem maleje, co osłabia 
strukturę komórek, powoduje pojawienie się zmarszczek i utratę 
jędrności. Dostarczenie skórze kolagenu hamuje procesy starzenia i 
przywraca jej młody wygląd 
Gliceryna roślinna – działa silnie nawilżająco, łagodzi podrażnienia, 
poprawia elastyczność i reguluje procesy prawidłowej odnowy 
naskórka 
Alantoina – działa łagodząco, przeciwzapalnie, regeneracyjnie, 
zmniejsza podrażnienia, przyspiesza proces regeneracji naskórka 

Sposób użycia i dawkowanie: Stosować codzienne rano i/lub 
wieczorem. Delikatnie wklepać preparat w oczyszczoną skórę.

Pojemność: 17ml

Sposób aplikacji: airless (pompka)

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓ redukuje zmarszczki i cienie 

pod oczami

✓wygładza niedoskonałości

✓poprawia sprężystość i 

elastyczność skóry

✓hamuje procesy starzenia

✓przywraca skórze młody i 

zdrowy wygląd

✓odżywia i nawilża skórę



Żel do mycia twarzy 
i ciała ze srebrem

Żel do mycia twarzy i ciała LANA Luxury Cosmetics ze srebrem Ag 
999,99 – jest to preparat stworzony z myślą o osobach ze skórą 
problematyczną i bardzo wrażliwą. Żel doskonale pielęgnuje, odżywia 
i silnie nawilża wysuszoną skórę . 

Przy skórze trądzikowej oraz przetłuszczającej się – redukuje 
wydzielanie sebum (łoju). Poprawia gładkość skóry, jej ogólną 
kondycję oraz pozostawia uczucie jedwabistości.

Składniki aktywne:
Woda srebrna – działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację skóry i poprawia jej mikrokrążenie 
Ekstrakt z Melisy – naturalny silny przeciwutleniacz, neutralizuje wolne 
rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się, redukuje trądzik, działa 
przeciwłojotokowo 
Olej Jojoba – hydrolizowane estry oleju Jojoba posiadają zdolność 
skutecznej odbudowy bariery ochronnej skóry, poprawiają jej 
elastyczność
Gliceryna – w naturalny sposób osłania skórę, przenikając do 
przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do 
zachowania prawidłowego nawilżenia skóry 

Pojemność: 200ml

Sposób aplikacji: disk-top

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓działa przeciwtrądzikowo

✓ redukuje krosty, wągry, 

zaskórniki i grudki

✓nawilża suchą skórę

✓ogranicza nadmierne 

przetłuszczanie się skóry

✓działa przeciwłojotokowo

✓ łagodzi podrażnienia

✓poprawia kondycję i zmiękcza 

skórę



Szampon do włosów 
ze srebrem

Szampon do włosów LANA Luxury Cosmetics ze srebrem próby 999,99 
– dzięki aktywnym składnikom, pozostawia włosy wygładzone i 
zregenerowane. Składniki aktywne skutecznie przywracają pierwotną 
kondycję i połysk włosom, nawet suchym i zniszczonym. 

Dzięki zawartym cząsteczkom srebra, szampon działa regeneracyjnie 
i przeciwzapalnie – również na skórę głowy, poprawiając jej 
mikrokrążenie. 

Składniki aktywne:
Woda srebrna – działa łagodząco, przeciwzapalnie, antybakteryjnie, 
wspomaga regenerację skóry i poprawia jej mikrokrążenie
Olej Babassu – doskonale sprawdza się w pielęgnacji suchych, 
zniszczonych i matowych włosów, reguluje ich nawilżenie, ułatwia 
rozczesywanie oraz tworzy na włosach naturalny filtr chroniący je 
przed łamaniem i rozdwajaniem 
Olej Arganowy – doskonale działa na włosy, skutecznie zmniejsza ich 
łamliwość, dzięki zawartości witaminy E, chroni włosy od wewnątrz i od 
zewnątrz, a obecność przeciwutleniaczy pozwala na trwałą 
odbudowę struktury włosa

Sposób użycia i dawkowanie: Nanieść szampon na mokre włosy, 
spienić, a następnie delikatnie wmasować w skórę głowy. Starannie 
spłukać. W razie konieczności należy powtórzyć czynność.

Pojemność: 200ml

Sposób aplikacji: disk-top

Produkt bezpieczny

Przebadany dermatologicznie przez niezależny zespół 

lekarzy dermatologów. Nie wykazuje działania drażnią-

cego i uczulającego w kontakcie ze skórą. 

✓ogranicza przetłuszczanie się

✓wzmacnia strukturę włosów

✓ redukuje łamliwość

✓pielęgnuje zniszczone włosy

✓poprawia gładkość włosów

✓zapobiega rozdwajaniu 

końcówek

✓nawilża włosy i skórę głowy

✓odżywia włosy i skórę głowy



Kosmetyczna Woda Srebrna

Dzięki właściwościom 

bakteriobójczym 

i przeciwgrzybiczym, 

Kosmetyczna Woda Srebrna 

pozwoli w skuteczny 

i bezpieczny sposób oczyścić 

oraz zdezynfekować 

akcesoria kosmetyczne.  

Higiena akcesoriów 
kosmetycznych
cążki, nożyczki, pilniczki, pędzle i gąbki do 
makijażu



Produkty dla 
Specjalistów
Zapewnij swoim Klientom 

najskuteczniejszą ochronę 
oraz regenerację skóry przed 

i po zabiegu

Kosmetyczna Woda Srebrna
- Skuteczne oczyszczenie skóry 

przed zabiegiem

- Łagodzenie stanów zapalnych 

skóry
- Redukcja zaczerwienień i 

opuchlizny po zabiegu

- Ochrona wrażliwej skóry 

(szczególnie wskazana 

po niektórych zabiegach)

- Higiena akcesoriów 

kosmetycznych

Preparat kojąco-regenerujący po 

zabiegach stosowanych w 

nowoczesnej kosmetologii
- bezpieczna i skuteczna 

regeneracja po zabiegach 

kosmetycznych dla Twoich Klientów
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