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Na wygląd i stan skóry wokół oczu wpływa nie tylko 
Twój wiek, ale także tryb życia, ilość godzin snu, 
stres, a nawet kondycja całego Twojego organizmu. 

Mówiąc w skrócie, skóry wokół oczu nie oszukasz. A może? 
A gdyby tak mieć krem, który skutecznie, szybko i na 
dobre poprawia jej stan?

Zmarszczki, cienie pod oczami, obrzęki – skąd to się 
bierze? Sińce i obrzęki sprawiają, że twarz wygląda 
na zmęczoną. Niestety mogą się pojawiać nawet po 
dobrze przespanej nocy. Mogą być wynikiem zaniku 
tkanki tłuszczowej, spędzania wielu godzin przed kom-
puterem, zbyt dużej ilości soli w diecie, a także oznaką 
wielu chorób, takich jak cukrzyca czy anemia. W okoli-
cy oka pracuje zespół 22 mięśni odpowiedzialnych za 
ruchy powiek i gałki ocznej, co sprzyja powstawaniu 
zmarszczek. Zmarszczki wokół oczu zyskały wesołe 
miano „kurzych łapek” i większość z nas szczerze ich 
nie lubi.  

Kiedy powinnam zacząć stosować krem pod oczy?
Okolice oczu posiadają wyjątkowo cienką i wiotką 
skórę, ze śladową ilością tkanki tłuszczowej. Przede 
wszystkim skóra wokół oczu wymaga konsekwentne-
go stosowania specjalnie przeznaczonych do tego ko-
smetyków. Jeśli chcesz wyglądać młodo jak najdłużej, 
unikając zabiegów medycyny estetycznej, zainwestuj 
w odpowiednią pielęgnację już po 20. roku życia. 

Nawet w tak młodym wieku zwróć uwagę na stan swo-
jej skóry i skład kremu, którego używasz. Lekko nawil-
żające żele mogą nie wystarczyć każdemu. Do pielę-
gnacji skóry wokół oczu dobrymi składnikami będą 
oleje, ceramidy, masło shea, witaminy. 

Jak nakładać krem pod oczy? Przede wszystkim 
z umiarem. Uważaj, by nie nakładać go zbyt blisko 
dolnej linii rzęs, zachowaj ok. 0,5 cm od tego miejsca. 

Krem starannie wmasuj lub wklep. Nie trzyj skóry ener-
gicznie by jej nie rozciągać. Na górną powiekę krem 
aplikuj tylko na okolice łuku brwiowego. 

Czemu tak trudno zrobić krem pod oczy, który 
pomaga zmienić jakość skóry? Ze względu na 
swoją budowę skóra wokół oczu jest bardziej 

narażona na podrażnienia i alergie, co ogranicza użycie 
wielu składników aktywnych. Długo pracowaliśmy nad 
kompozycją pochodzenia naturalnego, która będzie 
posiadała wielokierunkowe działanie pielęgnacyjne dla 
tak wymagającej skóry. Chcieliśmy by:
 rozjaśniał cienie pod oczami
 zmniejszał obrzęki
 redukował zmarszczki 



To krem pod oczy o bogatym składzie i konsystencji. 
Nasz mistrz w pielęgnacji skóry wokół oczu dedy-
kowany jest każdemu, kto zmaga się z zasinieniami, 
wiotką skórą czy zmarszczkami. Z każdym dniem 
aplikacji skóra staje się bardziej wygładzona. Nasze 
arcydzieło zawiera 13 składników aktywnych, a ich 
skuteczność potwierdzona jest badaniami.
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Jak działa?
Hydration Booster 

Brightening Booster Collagen Booster

KREM POD OCZY 
mistrzowskie arcydzieło

 widocznie poprawia kondycję i odmładza 
skórę wokół oczu. 
 redukuje zasinienia pod oczami 
 intensywnie nawilża skórę 
 zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu 
w tym tzw. „kurzych łapek”
 poprawia mikrokrążenie skórne, zmniejsza 
obrzęki wokół oczu
 spowalnia procesy starzenia
 poprawia jędrność i gęstość skóry 

to składnik poprawiający nawilżenie we wszystkich 
częściach skóry, działa krótkoterminowo zapewniając 
nawodnienie warstwy rogowej i długoterminowo, wy-
gładzając zmarszczki spowodowane suchością skó-
ry. To identyczny ze skórą kompleks węglowodanów, 
który dodatkowo stymuluje syntezę ceramidów.  Nie 
zawiera konserwantów.

jest kompozycją naturalnie oczyszczonej soi, pepty-
dów ryżowych i dysmutazy ponadtlenkowej. Widocz-
nie redukuje cienie pod oczami i opuchliznę. To natu-
ralny, bioaktywny składnik kosmetyczny, wzmacniający 
delikatną skórę pod oczami. Badania kliniczne po-
twierdzają poprawę tekstury skóry o 30% w zaledwie 
4 tygodnie. Hamuje niszczące działanie wolnych rod-
ników tlenowych, stymuluje proliferację fi broblastów, 
chroni matrycę kolagenu i elastyny przed degradacją 
i  poprawia krążenie kapilarne. 

to innowacyjny peptyd o maleńkich molekułach, któ-
ry składa się z aminokwasów; posiada zdolność do 
aktywowania nieaktywnych form TGF-β, które są klu-
czem do syntezy kolagenu.  Zmniejsza widoczność 
zmarszczek,  odmładza i wygładza skórę, poprawia jej 
jędrność i elastyczność. 

INCI
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INCI
INCI: Aqua, Saccharide Isomerate, Glycine Soja Protein, Hydrolyzed 
Rice Protein, Superoxide Dismutase, Glycerin, Squalane, Glyceryl 
Stearate SE, Propanediol, Canola Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Butyrospermum Parkii Butter, Shea Butter Ethyl Esters, Sucrose 
Stearate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Borago Offi cinalis Seed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Beeswax, Palmitoyl Tetrapeptide-5, Sodium 
Hyaluronate, Pistacia Lentiscus Gum Oil, Caffeine, Allantoin, 
Bismuth Oxychloride, Sodium Dextran Sulfate, Xanthan Gum, Citric 
Acid, Sodium Citrate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Linalool.

Olej z kropli drzew Pistacia lentiscus  jest otrzymywa-
ny poprzez ekstrakcję nadkrytyczną z krystalicznych 
kropli drzewa, które rośnie na greckiej wyspie Chios. 
Żywica drzewa Pistacia lentiscus  spada na ziemię w 
kształcie kropel, które tworzą kształt kryształów i dla-
tego nazywane są „krystalicznymi łzami”. W 2005 roku 
naukowcy odkryli w nich proteinę młodości Klotho, 
zdolną do spowolnienia procesów starzenia. Przywra-
ca ona aktywność komórkom, wspomaga procesy 
detoksyfi kacyjne komórek, poprawia syntezę kolage-
nu. Skóra odzyskuje gęstość, wygląda na pełniejszą i 
jędrniejszą. 

Kwas hialuronowy  silnie nawilża i pomaga w wy-
pełnianiu zmarszczek. Przyczynia się do odbudowy 
uszkodzonego naskórka, tworzy na skórze fi lm ochron-
ny zapobiegający utracie wilgoci, wygładza, ujędrnia i 
poprawia jej elastyczność.

Kofeina ma właściwości antyoksydacyjne, napina i 
wygładza skórę; obkurcza naczynia krwionośne redu-
kując obrzęki i cienie pod oczami. 

Alantoina działa regenerująco i kojąco na skórę, 
przyspiesza jej gojenie i odbudowę uszkodzonego 
naskórka. Polecana dla skóry wrażliwej i podrażnionej. 

Skwalan  poprawia nawilżenie skóry, rozjaśnia ją, uję-
drnia. Poprawia odnowę komórek w skórze, wzmacnia 
warstwę lipidową naskórka, uelastycznia i wygładza 
skórę. 

Olej Canola otrzymywany z kanadyjskiej odmiany 
rzepaku jest bogaty  w witaminę E, beta- karoten, wi-
taminę K, a także fi tosterole, dzięki czemu działa na 
skórę łagodząco i przeciwzapalnie. Odżywia, zmiękcza 
i wygładza ją, chroni przed działaniem czynników ze-
wnętrznych takich jak wiatr i mróz. 

Olej ze słodkich migdałów wspomaga zachowanie 
jędrności i elastyczności, spowalnia procesy starzenia 
się skóry, usprawnia odnowę komórkową, poprawia 
ukrwienie skóry, tworzy ochronny płaszcz przed nisz-
czącym promieniowaniem UV.

Olej z ogórecznika naturalnie złuszcza i nawilża skórę, 
działa zmiękczająco, kojąco. Wpływa korzystnie na krą-
żenie krwi w skórze, eliminuje z niej toksyny, przez co 
skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.  

Masło Shea regeneruje, likwiduje przebarwienia i po-
drażnienia. Nawilża i odbudowuje naskórek. Prowita-
mina A (retinol) zapobiega starzeniu, inicjuje produkcję 
kolagenu, regeneruje skórę. Zawiera kwas linolowy, 
który odbudowuje skórę i ogranicza działanie wolnych 
rodników.

Wosk pszczeli – zawiera mnóstwo dobroczynnych 
składników takich jak witaminy, mikroelementy, kwasy 
tłuszczowe. Uelastycznia,  zmiękcza i natłuszcza  skórę, 
nadaje kremowi ładny połysk i ułatwia rozsmarowywa-
nie kosmetyku. Nawilża skórę i zapobiega mimowolnej 
utracie wody z naskórka.


