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DERMOKOSMETYKI ENVIRON
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Marka zyskała międzynarodową renomę, dzięki pionierskiemu wykorzystaniu witaminy A w pielęgnacji skóry oraz mikronakłuwaniu Roll-CIT® (mezoterapia domowa i profesjonalna). Jest pierwszą na świecie ﬁrmą oferującą witaminowy
system krokowy STEP-UP SYSTEM™, służący aklimatyzacji
naskórka do najwyższych stężeń witaminy A. Twórcą innowacyjnego konceptu Environ®
jest światowej sławy chirurg plastyczny dr Desmond Fernandes – lider mikronakłuwania
i skutecznej pielęgnacji anti aging, potwierdzonej rezultatami.

SEKRET SUKCESU MARKI
TM

Witamina A, to wyjątkowy kreator zdrowo funkcjonującej
skóry i kluczowy składnik jej pielęgnacji według ﬁlozoﬁi
Environ. Lecz jej zasoby w naskórku ulegają codziennej degradacji.

Witaminowy system STEP-UP SYSTEM™ został stworzony,
aby pomóc skórze przyzwyczaić się do wzrastających stężeń witaminy A, antyutleniaczy i dostarczać ich maksymalnej ilości w głąb skóry.

URZĄDZENIE IONZYME® DF II – WERSJA PROFESJONALNA I DOMOWA
Unikatowe urządzenie Ionzyme® DF II japońskiej technologii, dostarcza 40-krotnie więcej składników aktywnych do wnętrza komórek, a rezultaty naszych użytkowników, potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo profesjonalnych zabiegów Environ w gabinecie i w domu.
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MIKRONAKŁUWANIE ROLL-CIT®
Roll-CIT® kosmetyczny jest pierwszym na świecie urządzeniem, zaprojektowanym przez dr
Desmonda Fernandesa, które w sposób bezpieczny i skuteczny drastycznie zwiększa penetrację naskórka, dzięki czemu poprawia się jego wygląd i kondycja. Roll-CIT® może być stosowany
na mniejszych i trudno dostępnych obszarach twarzy i ciała.

SEGMENTY I SERIE DERMOKOSMETYKÓW ENVIRON
ESSENTIAL CARE

FOCUSED CARE

SEGMENT NIEZBĘDNY

SEGMENT UKIERUNKOWANY

• Skin EssentiA®
(podstawowa pielęgnacja
witaminowa)
• Youth EssentiA®
(pielęgnacja witaminowa
premium)
• Body EssentiA®
(witaminowa pielęgnacja

• Focus Care™ Youth+
(pielęgnacja anti aging)

• Focus Care™ Clarity+
(redukcja niedoskonałości)

• Focus Care™ Moisture+

• Focus Care™ Skin Tech+

(optymalne nawilżenie)

(urządzenie DF Mobile)

• Focus Care™ Comfort+

• Instruments+ (Roll-CIT®)

(przywrócenie komfortu)
• Focus Care™ Radiance+
(redukcja przebarwień)

ciała)
• Sun Care
(ochrona przeciwsłoneczna)

„Chciałbym stworzyć coś, co realnie zmieni skórę na lepszą,
a nie tylko sprawi, że poczuje się lepiej lub będzie lepiej wyglądać.”
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Skin EssentiA®
PODSTAWOWA
PIELĘGNACJA WITAMINOWA

6
3

4

5
1
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TRÓJFAZOWE ZMYWANIE:

1 OLEJEK POPRZEDZAJĄCY
ZMYWANIE
Dual Action Pre-Cleansing Oil,
100 ml
Łagodny olejek do mycia wstępnego. Skutecznie rozpuszcza
i usuwa nadmiar sebum, wodoodporny makijaż czy zanieczyszczenia środowiskowe.

4 TONIK NAWILŻAJĄCY
Botanical Infused Moisturising
Toner, 200 ml
Nawilża, wyrównuje pH, a także
zmniejsza podrażnienia i poprawia
koloryt skóry. Dodatkowo reguluje
pracę gruczołów łojowych, dzięki
czemu pory są mniej widoczne.
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2 MASKA NAWILŻAJĄCA

3 LOTION ZMYWAJĄCY

Hydrating Clay Masque, 50 ml

Mild Cleansing Lotion, 200 ml

Kremowa maska z glinką. Wielozadaniowy produkt, który nawilża,
mikro-złuszcza i delikatnie wygładza, pozostawiając skórę gładką
i promienną.

Delikatny lotion do demakijażu
skóry. Pozostawia skórę czystą,
odżywioną i nawilżoną. Utrzymuje
naturalne pH skóry.

5 PŁYN DO DEMAKIJAŻU
OCZU
Oil Free Eye Make-Up Remover,
100 ml
Delikatnie usuwa makijaż bez podrażniania i wysuszania skóry wokół oczu. Obecna w składzie betaina łagodzi podrażnienia, a kwas
mlekowy zmiękcza skórę.

6 ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
Low Foam Cleansing Gel, 200 ml
Delikatnie pieniący żel przeznaczony do oczyszczania każdego
rodzaju skóry. Zawiera ekstrakt
z owsa o działaniu przeciwzapalnym i rozjaśniającym.

Best
SELLER

1
2

3

1 KREM NAWILŻAJĄCY
AVST 1-5
Vita-Antioxidant AVST
Moisturiser 1-5, 50 ml
Lekki krem nawilżający o zróżnicowanym poziomie stężenia witamin
A i C, peptydów, antyoksydantów
i innych składników nawilżających.
Stanowi podstawową pielęgnację w systemie witaminowym
STEP-UP SYSTEM™.

2 ŻEL NAWILŻAJĄCY

3 ŻEL WOKÓŁ OCZU

Vita-Antioxidant AVST Gel,
50 ml

Antioxidant&Peptide Eye Gel,
15 ml

Zawiera początkowe stężenie witamin A i C oraz niezbędnych antyoksydantów. Przeznaczony dla
osób rozpoczynających pielęgnację Environ oraz dla osób ze skórą
wrażliwą i atopową. Nawilża, wygładza, zmniejsza zaczerwienienia
oraz stany zapalne skóry.

Intensywnie
nawilżający
żel
pod oczy o działaniu przeciwzmarszczkowym. Lekka formuła
żelu wzbogacona o kompleks witamin A, C i E, antyoksydanty oraz
peptydy.
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Youth EssentiA®
PIELĘGNACJA
WITAMINOWA PREMIUM

4
2

5

3

1

NOWOŚĆ

1 ŻEL WOKÓŁ OCZU

2 KREM DEFENCE

Vita-Peptide Eye Gel, 10 ml

Antioxidant Defence Creme, 35 ml

Przełomowa
formuła
serum
z witaminami ACE i peptydami,
wzbogacona o najnowszy składnik Optim-Hyal™, przywracający
optymalny poziom kwasu hialuronowego.

Lekki krem głęboko nawilżający,
wzbogacony o przeciwutleniacze
nowej generacji, które zwalczają
wolne rodniki i naprawiają zniszczenia skóry. Stosowany razem
z Serum C-Quence wzmacnia jego
działanie.

4 TONIK
Vita-Peptide Toner, 200 ml
Zawiera kompleks peptydów
o właściwościach nawilżających
i anti aging. Efektywnie wygładza
zmarszczki, poprawia elastyczność i koloryt skóry. Do aplikacji
opuszkami palców.
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5 LOTION ZMYWAJĄCY
Hydra-Intense Cleasing Lotion,
200 ml
Delikatny lotion do demakijażu
skóry. Pozostawia skórę czystą,
odżywioną i nawilżoną. Utrzymuje
naturalne pH skóry i naturalny poziom nawilżenia.

3 SERUM C-QUENCE 1-4
Vita-Peptide C-Quence Serum
1-4, 35 ml
Charakteryzuje się wielostopniowym poziomem stężeń witamin
A i C, peptydów oraz składników aktywnych. Wskazany dla
każdego rodzaju skóry i wieku,
w szczególności dla cery z niedoskonałościami i przedwczesnymi
oznakami starzenia. Systematyczne stosowanie serum zapewnia
widoczne efekty: zwiększona
gęstość
skóry,
zredukowane
zmarszczki, wyrównany koloryt,
blask, nawilżenie i ujędrnienie.

1

2

INTELIGENTNE PEPTYDY

1 KREM DEFENCE PLUS
Vita-Antioxidant Defence Crème
Plus, 35 ml
Intensywnie zwalcza uszkodzenia
wywołane przez wolne rodniki
oraz wzbogaca skórę w wysoki
poziom witamin i antyoksydantów, pozostawiając ją zdrową
i młodzieńczą.

2 SERUM C-QUENCE 4 PLUS
Vita-Peptide Intensive Serum 4
Plus, 35 ml
Serum o najwyższym stężeniu
witamin, antyoksydantów i peptydów. Zawiera dwa unikatowe kompleksy Juvinity™ i Malt Secrets®,
które chronią telomery komórki
przed skracaniem, dzięki czemu
skutecznie opóźniają proces starzenia i głęboko regenerują skórę.
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Sun Care
MUST HAVE NA SEZON LETNI I ZIMOWY DLA RODZINY

Best
SELLER

Słońce to Twój przyjaciel.
Opalaj się bezpiecznie!
Synteza witaminy D!
KREM RAD SPF15
Rad Antioxidant Sunscreen,
100 ml
Krem RAD SPF15 jest idealnym
połączeniem ochrony przeciwsłonecznej oraz wysoce skutecznych
antyoksydantów, które blokują
do 96 proc. promieni UVA i UVB.
Polecany dla wszystkich rodzajów
skóry i grup wiekowych, w tym dla
dzieci.
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2

4

Bodyy EssentiA®

1

5

WITAMINOWA
PIELĘGNACJA CIAŁA

6

Best
SELLER

1 OLEJEK ACE FORTE
Vitamin A, E & E Body Oil
Forte, 100 ml
Olejek o wzmocnionym składzie
został stworzony z myślą o szybkiej regeneracji skóry zniszczonej
słońcem, a także w celu zapobiegania i redukcji rozstępów, blizn
i zmarszczek. Zawiera najwyższe
stężenie witamin A, C i E oraz wyciąg z rozmarynu.

4 KREM DO CIAŁA

3

2 ŻEL BODY PROFILE
Body Profile, 100 ml
Wysoko skoncentrowany żel redukujący zwiotczenia i cellulit.
Intensywna formuła zaprojektowana do ujędrniania i wygładzania skóry na pośladkach, brzuchu,
udach, biodrach i ramionach.

5 LOTION DERMA-LAC®

3 KREM DO RĄK
I PAZNOKCI
Hand and Nail Cream, 50 ml
Nietłusty i lekko perfumowany
krem nawilżający i regenerujący
uszkodzenia skóry. Przywraca
młodszy wygląd oraz poprawia
kondycję dłoni i paznokci.

6 OLEJEK ACE

Z WITAMINAMI
A, C & E Body Cream, 150 ml

Alpha Hydroxy Derma-Lac®
Lotion, 200 ml

Vitamin A, E & E Body Oil,
100 ml

Zawiera składniki regenerujące.
Witaminy A i C pobudzają naskórek do produkcji kolagenu
i elastyny oraz zwiększają odnowę
komórkową. Wygładza i napina
skórę ciała.

Pomaga w naturalny sposób uzyskać efekt eksfoliacji naskórka,
wyraźnie poprawiając jego elastyczność i strukturę. Utrzymuje
naturalne pH, zmiękcza, nawilża
i wygładza skórę.

Olejek do twarzy i ciała o wysokim
stężeniu witamin A, C i E. Zapewnia regenerację skóry zniszczonej
słońcem, ubogą dietą i niezdrowym stylem życia. Zagęszcza
skórę i zwiększa jej elastyczność.
Produkt zalecany w czasie rekonwalescencji, podczas chemioterapii lub operacji chirurgicznej.
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Focus Care™ Youth+
PIELĘGNACJA ANTI AGING

3

2
1
5

4
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1 KREM NAWILŻAJĄCY
AVANCE
Tri Peptide Complex Avance
Moisturiser, 30 ml
Luksusowy, wielofunkcyjny krem
nawilżający, zawierający trzy skuteczne kompleksy peptydowe,
kwas hialuronowy oraz witaminę
E. Pozwala zachować skórę młodszą i gładszą na dłużej!

4 MASKA REVIVAL

2 ELIKSIR AVANCE

3 TONIK ALPHA HYDROXY

Tri Peptide Complex+ Avance
Elixir, 30 ml

Concentrated Alpha Hydroxy
Toner, 200 ml

Formuła na bazie Meiritage™,
mieszanki ekstraktów z korzeni
chińskich oraz trzech intensywnych kompleksów peptydowych,
których celem jest zminimalizowanie widocznych oznak starzenia
i uszkodzeń posłonecznych.

Zawiera wysokie stężenie kwasu
glikolowego, który wpływa na
zdrowy wygląd skóry. Polecany
dla skóry dotkniętej zniszczeniami
posłonecznymi.

5 SERUM FROWN

Tri BioBotanical Revival
Masque, 50 ml

Peptide Enriched Frown Serum,
20 ml

Skoncentrowany „facelift w butelce”, zawiera unikalną kombinację
trzech rewolucyjnych składników,
które poprawiają gęstość i sprężystość naskórka oraz intensywnie
liftingują owal twarzy i szyi.

Unikalna kombinacja trzech skutecznych peptydów, które minimalizują drobne zmarszczki i linie
mimiczne, szczególnie na czole,
między brwiami i w miejscu kurzych stopek. Serum jest najlepszą alternatywą dla iniekcji lub
może stanowić przedłużenie ich
działania! Do stosowania wyłącznie z urządzeniem DF Mobile lub
Roll-CIT® kosmetycznym.

6 SKONCENTROWANE
SERUM RETINOL 1-3
Concentrated Retinol Serum 1-3,
30 ml
Zawiera wysoką zawartość witaminy A, dzięki czemu, wspiera uzyskanie zdrowszej cery i poprawia
strukturę fotouszkodzonej skóry
z nierównomiernym kolorytem
czy przebarwieniami. Idealne na
blizny potrądzikowe i pooparzeniowe.

Qltowy Kosmetyk/Zabieg jest najstarszym, największym i najbardziej prestiżowym konkursem branży beauty, organizowanym przez Magazyn Kosmetyki. Nagrodę Qltowy Zabieg 2019 otrzymał luksusowy zabieg
Dr Fernandes START LIFT, intensywny lifting twarzy i szyi, w którym wykorzystywane jest m.in. Serum Frown
czy Maska Revival.
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Focus Care™ Moisture+
OPTYMALNE NAWILŻENIE

2
1
2 KREM SUPER NAWILŻACZ
4

3

Best
SELLER

Vita-Complex Super Moisturiser,
50 ml
Intensywnie nawilżający krem
wzbogacony o przeciwutleniacze
i witaminy. Zawiera składniki lipidowe, które uzupełniają płaszcz
hydrolipidowy i humektanty zatrzymujące wodę w naskórku.

3 KAPSUŁKI NAWILŻAJĄCE
Vita-Antioxidant Hydrating Oil
Capsules, 30 szt.
Magiczny koktajl witaminowy na
noc, który intensywnie nawilża,
wygładza, ujędrnia i wyrównuje
koloryt skóry. Kapsułki na wyjątkowe okazje, a także dla osób
wymagających szybkiej poprawy
kondycji skóry.

1 KREM NAWILŻAJĄCY NA
NOC
Alpha Hydroxy Night Cream,
50 ml
Krem na noc do pielęgnacji skóry
suchej, z oznakami fotostarzenia.
Może być stosowany w celu złagodzenia oznak reakcji retinoidalnej
(zaczerwienienie i łuszczenie). Nawilża i wygładza skórę.
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4 SERUM HYDRATING H.A.
HA Intensive Hydrating Serum,
30 ml
Skoncentrowane serum z kwasem
hialuronowym. Redukuje objawy starzenia się skóry, wygładza
zmarszczki, zwiększa napięcie i nawilżenie skóry. Do stosowania wyłącznie z urządzeniem DF Mobile
lub Roll-CIT® kosmetyczny.

Focus Care™ Comfort+
KOMFORT DLA SKÓRY

1

2

1 ŻEL ANTYUTLENIAJĄCY
Vita-Enriched Antioxidant Gel,
50 ml
Lekki żel do codziennej pielęgnacji. Intensywne antyutleniacze redukują skutki fotostarzenia i sprawiają, że skóra nabiera blasku.

2 ŻEL COLOSTRUM
Vita-Enriched Colostrum Gel,
30 ml
Żel do pielęgnacji skóry wrażliwej,
skłonnej do alergii i stanów zapalnych. Idealne wzmocnienie dla
skóry w czasie menopauzy oraz
w okresie rekonwalescencji po
przebytych chorobach.
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Focus Care™ Radiance+
MOC SYNERGII DZIAŁANIA NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCJI PIGMENTU

1 LOTION MELA-PREP
Multi-Bioactive Mela-Prep
Lotion, 60 ml

2
3

Wodny roztwór redukujący przebarwienia. Zawiera fenyloalaninę,
która reguluje proces powstawania melaniny oraz niacynamid
i alfa-arbutynę o działaniu rozjaśniającym.

1
2 SERUM SYSTEM
MELA-FADE
Vita-Botanical Mela-Fade Serum
System A+B, 2x30 ml
Zestaw dwóch komplementarnych, skoncentrowanych preparatów na przebarwienia. Zawiera witaminy i ekstrakty roślinne o silnym
działaniu rozjaśniającym. Redukuje pigmentacje i dodaje blasku.

3 KREM C-BOOST
MELA-EVEN
Intense C-Boost Mela-Even
Cream, 25 ml
Lekki krem o wysokiej zawartości
witaminy C, redukującej skutki
fotozniszczenia i nierównomierną
pigmentację naskórka. Nowa formuła została wzbogacona o dodatkowe składniki nawilżające.
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Focus Care™ Clarity+
REDUKCJA NIEDOSKONAŁOŚCI

1

2
5

3

4
6

1 ŻEL SEBU-WASH

2 TONIK SEBU-TONE

3 OLEJEK SEBU-ACE OIL

Botanical Infused Sebu-Wash Gel
Cleanser, 150 ml

Botanical Infused Sebu-Tone
Clarifier, 100 ml

Vita-Botanical Sebu-ACE Oil,
60 ml

Pieniący się żel do mycia twarzy,
dokładnie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Pozostawia
uczucie odświeżenia, czystości
i komfortu.

Zawiera składniki złuszczające
i regulujące wydzielanie sebum,
pomaga usuwać martwy naskórek
i minimalizuje błyszczenie skóry.

Roślinny olejek wzbogacony
o witaminy, pielęgnujący skórę
skłonną do wyprysków. Do stosowania w połączeniu z Lotionem
Sebu-Lac.

4 LOTION SEBU-LAC

5 ŻEL SEBU-SPOT

6 MASKA SEBU-CLEAR

Hydroxy Acid Sebu-Lac Lotion,
60 ml

Botanical Infused Sebu-Spot
Blemish Gel, 10 ml

Hydroxy Acid Sebu-Clear
Masque, 50 ml + pedzelek

Połączenie składników nawilżających i wygładzających na bazie
kwasu mlekowego. Zapobiega
pojawianiu się wyprysków oraz
poprawia teksturę i koloryt skóry
z niedoskonałościami. Idealny na
stopy dla aktywnych ﬁzycznie i zawodowo.

Miejscowa kuracja do redukcji
wyprysków, opracowana z myślą
o pielęgnacji skóry skłonnej do
niedoskonałości.

Połączenie kwasów złuszczających, które redukują wypryski, pozostawiając gładką i czystą skórę.

17

Focus Care™ Skin Tech+
INTENSYWNE DZIAŁANIE WZMACNIAJĄCE EFEKTY

URZĄDZENIE DF MOBILE
Electro-Sonic DF Mobile Device

Wzmocnij efekty profesjonalnych zabiegów Environ w domu.
Ta przełomowa japońska technologia wraz z produktami Environ głęboko regeneruje, powodując długotrwałe zmiany w strukturze skóry, pozwalając jej użytkownikom szybciej uzyskiwać znacząco lepsze efekty. Idealne wspomaganie redukcji
blizn i plam pigmentacyjnych. Gwarancja długotrwałego wygładzenia, ujędrnienia
i napięcia zwiotczeń skóry.
5 programów działania na obszar twarzy, szyi, dekoltu i wybranych części ciała.
Wykonuj zabiegi w domu 3-7 x tygodniu, od 5-20 minut, dla osiągnięcia maksimum
korzyści.
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Instruments+
DOMOWA MEZOTERAPIA

2
1
4

1 ROLL-CIT KOSMETYCZNY
Cosmetic Roll-CIT ®
Urządzenie do domowego zabiegu mikronakłuwania, stosowane
w celu intensywnego zwiększenia
rezultatów pielęgnacji skóry Environ. Posiada głowicę walca z wbudowanymi mikroigiełkami ze stali
nierdzewnej o długości 0,1 mm do
stosowania na twarzy i szyi, przed
aplikacją produktów Environ.

3
4 ROLL-CIT KOSMETYCZNY

3 FOCUS-CIT

DO CIAŁA
Cosmetic Body Roll-CIT ®

KOSMETYCZNY
Cosmetic Focus Roll-CIT ®

Urządzenie posiada dwie głowice
walca z wbudowanymi mikroigiełkami ze stali nierdzewnej o długości 0,1 mm do stosowania na
ciało. Regularne stosowanie wraz
z preparatami Environ zwiększa
sprężystość i elastyczność skóry,
intensywnie redukując oznaki cellulitu.

Urządzenie w kształcie stempelka, przeznaczone do mikronakłuć
trudno dostępnych partii twarzy.
Za pomocą Focus-CIT wykonamy zabieg w dolinie łez, na łuku
brwiowym, wokół ust, a także
w okolicach fałdów nosowo-wargowych i skrzydełek nosa. Igiełki
wykonane są ze stali nierdzewnej
o długości 0,1 mm.

2 ZŁOTY ROLL-CIT
Cosmetic Gold Roll-CIT ®
Luksusowe urządzenie zaprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów podczas
trwania kuracji witaminowej kosmeceutykami Environ. Posiada
260 mikroigieł wykonanych z 14
karatowego złota o długości 0,2
mm, które nakłuwają wyłącznie warstwę rogową naskórka,
a ta stanowi największą barierę dla
składników aktywnych zawartych
w kremach.

19

Cool Peel
INNOWACYJNY SYSTEM PEELINGÓW

PEELING LACM 1
LACM 1 Cool Peel, 25 ml
Peeling do stosowania w warunkach domowych. Stymuluje produkcję zdrowego kolagenu i sprawia, że wierzchnie warstwy skóry
są lepiej ukrwione. Pomaga także
w redukcji pigmentacji.

SYSTEM COOL PEEL - GŁADKA I ZDROWA SKÓRA BEZ ŚCIERANIA NASKÓRKA
Cool Peel Environ to rewolucyjna zmiana w peelingowaniu skóry. Tradycyjna koncepcja oparta
jest na destrukcji i obieraniu naskórka, natomiast system peelingów Environ wspiera ﬁzjologiczne i naturalne procesy zachodzące w zdrowej skórze. Długotrwałe stosowanie LACM potęguje
wzmożoną produkcję czynników wzrostu, dzięki czemu skóra jest grubsza, zdrowsza, wygładzona i bardziej napięta.
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