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Revoo Tattoo
to linia kosmetyków opracowana z myślą o fanach tatuaży.  
W jej skład wchodzą: Remover, naturalne mydełko oraz krem 
do pielęgnacji domowej. Revoo Remover to innowacyjny żel 
przeznaczony do usuwania tatuaży na ciele. Jego wyjątkowa 
kompozycja pozwala wywabić pigment w każdym kolorze, 
bez użycia lasera. Specjalnie opracowany skład oraz technika 
podania pozwalają uzyskać maksimum satysfakcji bez pozo-
stawienia blizn. Produkt ten dostępny jest wyłącznie dla pro-
fesjonalistów.



PROBLEM: nieudany i szpecący tatuaż, procesy zapalne  
po wykonaniu tatuażu,swędzenie, pieczenie

CEL: usunięcie tuszu ze skóry, pielęgnacja po zabiegu 
wykonania tatuażu,szybkie gojenie się ran



Produkt ten skierowany jest do tatuażystów oraz trene-
rów tej sztuki zdobienia ciała. Służy zarówno do natych-
miastowego korygowania pomyłek oraz rozjaśniania sta-
rych tatuaży. Pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się 
pigmentu z każdej okolicy ciała, nawet w dniu zabiegu.

To w pełni bezpieczna forma usuwania zarówno świe-
żych pomyłek w sztuce tatuatorskiej, jak i skutecznego 
rozjaśniania wygojonych tatuaży. Produkt ten nie wywo-
łuje reakcji alergicznej oraz nie stwarza ryzyka powstania 
blizn. Nie zawiera kwasów, nie jest też zasadowy - więc nie 
parzy tkanek. Jest bezpieczny do stosowania w miejscach 
bardzo wrażliwych. Gwarantuje wysoką skuteczność bez 
względu na kolor pigmentu. Idealnie usuwa odcienie,  
z którymi tradycyjne lasery sobie nie radzą.

REVOO REMOVER ma postać żelu, co bardzo ułatwia 
przeprowadzenie zabiegu oraz wspomaga osiągnięcie 
satysfakcjonujących rezultatów.

REVOO REMOVER występuje w szklanym opakowaniu  
o pojemności 30 ml, wraz z pipetą gwarantującą steryl-
ne użytkowanie. Jest to produkt do użytku wyłącznie pro-
fesjonalnego - a technika zastosowania dołączona jest  
w formie filmu podczas zakupu produktu.RE
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RECOVERY KREM  
pojemność: 10 g

Wysoko nasycony w składniki regenerujące i odżywiające skórę pre-
parat, zalecany do codziennej pielęgnacji po zabiegu wykonania tatu-
ażu, zapewnia bardzo szybkie gojenie się ran, zabezpiecza skórę przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i łagodzi podrażnienia. Ma dzia-
łanie antybakteryjne. Dużą zaletą kremu jest jego wydajna konsysten-
cja, łatwe wchłanianie i brak tłustego filmu po zastosowaniu. Krem ma 
zapach cytrynowy. W jego składzie można znaleźć: 

  ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy, który dzięki mikro-
nizacji z łatwością przenika do głębszych warstw skóry, skutecznie  
ją nawilżając;

  masło shea – jest bogate w witaminy A i E, które sprawiają, że skóra 
po jego zastosowaniu jest gładka, dobrze nawilżona i pokryta zabez-
pieczającym lipidowym filmem. Substancje zawarte w maśle chronią 
i wzmacniają cement komórkowy warstwy rogowej skóry, co popra-
wia jej elastyczność. Shea jest naturalnym filtrem słonecznym (jed-
nak o niewysokim współczynniku powstrzymania promieniowania 
ultrafioletowego – UV) i nie powoduje alergii;

  olej ze słodkich migdałów – silnie nawilża i wygładza skórę. Zawie-
ra witaminę A, a także witaminy D i E. Dodatkowo posiada w sobie 
kwasy tłuszczowe nienasycone: oleinowy i linolowy; 

  olej konopny – olej roślinny zawiera wyważony stosunek cennych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) i naturalnych antyok-
sydantów, nie wywołuje alergii i bardzo dobrze penetruje w głąb 
skóry;

  miód manuka – posiada naukowo udowodnione działanie antybak-
teryjne, antyseptyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe i prze-
ciwzapalne. 

Produkt ten nie posiada składników ropopochodnych i koloryzujących 
ani parabenów.

Występuje w opakowaniach po 10 g.
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MYDŁO PIELĘGNACYJNE W PIANCE  
pojemność: 30 ml
Produkt do stosowania po zabiegu wykonania tatuażu, silnie łagodzą-
cy, regenerujący i oczyszczający. Nie powoduje podrażnień, nie zabu-
rza równowagi hydrofilowo-lipidowej. Odpowiedni również dla osób  
z wrażliwą skórą. Hamuje procesy zapalne, przyspiesza proces gojenia, 
łagodzi swędzenie i pieczenie. W swoim składzie nie posiada detergen-
tów. Mydełko ma zapach winogronowy. W składzie można znaleźć:

  hydrolat lipowy – regeneruje i nawilża skórę, łagodzi swędzenie  
i pieczenie, odświeża, tonizuje;

  d-panthenol – działa na skórę pielęgnująco, przyspiesza podział  
komórkowy komórek skóry, działa łagodząco na podrażnioną i za-
czerwienioną skórę;

  aloes – działa odkażająco, przeciwzapalnie i ściągająco; wygładza  
i ujędrnia skórę, regeneruje ją, utrzymuje wilgotność, działa łago-
dząco, posiada właściwości filtrujące promienie słoneczne; 

  mocznik – działa nawilżająco, ułatwia wiązanie wody przez keratynę 
i zmiękcza naskórek, wspomaga jego regenerację.

Produkt jest wegański, konfekcjonowany w buteleczki o pojemności  
30 ml z pompką pianotwórczą. Przed użyciem należy wstrząsnąć.

.
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https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-for-tattoo-recovery-10g/?lang=pl
https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-for-tattoo-mydlo-pielegnacyjne/?lang=pl


PMU Professional Organic Cosmetics
jest marką naturalnych kosmetyków przeznaczonych do pro-
fesjonalnych zabiegów w gabinetach kosmetycznych oraz do 
codziennej pielęgnacji domowej. Produkty PMU Professional 
Organic Cosmetics to kosmetyki o starannie dobranych re-
cepturach. W pełni organiczne i naturalne formuły gwaran-
tują bezpieczeństwo i efektywność działania. Produkty PMU 
Professional są przebadane laboratoryjnie, posiadają reje-
strację CPNP na terenie Unii Europejskiej, co oznacza, że nie 
są testowane na zwierzętach. Każdy preparat zawiera najwyż-
szej jakości składniki. Kosmetyki te są produkowane w Polsce. 
Autorskie receptury zostały dopracowane tak, aby spełniać 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 







REMOVER



Preparat ten skierowany jest do linergistów oraz tre-
nerów makijażu permanentnego. Służy do natych-
miastowego korygowania pomyłek oraz rozjaśniania 
starych makijaży permanentnych. Pozwala w bez-
pieczny sposób pozbyć się pigmentu z każdej okolicy 
twarzy nawet w dniu zabiegu. To w pełni bezpieczna 
forma usuwania zarówno świeżych pomyłek w pig-
mentacji, jak i skuteczne go rozjaśniania wygojonych 
makijaży permanentnych. Produkt ten nie wywołuje 
reakcji alergicznej oraz nie stwarza ryzyka powstania 
blizn. Nie zawiera kwasów, nie jest też zasadowy - 
więc nie parzy tkanek. Jest bezpieczny do stosowania
w miejscach bardzo wrażliwych, takich jak powieki czy 
czerwień wargowa. Gwarantuje wysoką skuteczność 
bez względu na kolor pigmentu, idealnie usuwają ka-
muflaże (titanium di-oxide).

PMU PROFESSIONAL REMOVER doskonale radzi so-
bie z pigmentami ,,tatuażowymi”, w których składzie 
można znaleźć żywicę oraz polimery. PMU REMOVER 
ma postać żelu, co bardzo ułatwia przeprowadzenie 
zabiegu oraz wspomaga osiągnięcie satysfakcjonują-
cych rezultatów.
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Proces gojenia charakteryzuje brak ciężkich strupów, 
co mocno poprawia komfort klienta. Dzięki specjal-
nej kompozycji produktu zabiegi można wykonywać 
w odstępach co 4–6 tygodni. 

PMU PROFESSIONAL REMOVER występuje w opako-
waniu 5 ml oraz 30 ml. Produkty są w ofercie sprze-
dażowej wyłącznie po odbyciu szkolenia.
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PMU PROFESSIONAL TONER
pojemność: 200 ml

Organiczny produkt, który doskonale sprawdza się podczas zabiegów 
gabinetowych z zakresu kosmetyki białej (np. peeling kawitacyjny, ma-
ski). Dobrze domywa skórę z pigmentu podczas wykonywania makija-
żu permanentnego. W jego składzie znajdują się:

  d-panthenol, który silnie regeneruje uszkodzony i wysuszony naskó-
rek oraz wzmacnia i odbudowuje strukturę skóry;

  miód manuka działający antybakteryjnie i przeciwzapalnie oraz  
łagodząco na podrażnienia; 

  melisa, która regeneruje i działa przeciwstarzeniowo; jest źródłem 
naturalnych i silnych przeciwutleniaczy, których aktywność antyrod-
nikowa została potwierdzona licznymi badaniami. 

Produkt występuje w butelkach o pojemności 200 ml.

REMOVER

klikSKLEP

https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-toner-200ml/?lang=pl


PMU PROFESSIONAL RECOVERY 
zestaw: 20 szt.
pojemność: po 2 ml każda

To w pełni organiczny krem, który nawilża, łagodzi i działa antysep-
tycznie. Preparat ten jest idealny po zabiegu usuwania makijażu per-
manentnego oraz pielęgnacji skóry po pigmentacji. W jego składzie  
możemy znaleźć:

  masło shea, które sprzyja szybszemu gojeniu się ran;

  olej ze słodkich migdałów, który łagodzi stany zapalne;

  olej konopny silnie regenerujący;

  miód manuka działający antybakteryjnie. 

Jest to produkt odpowiedni dla skóry atopowej, a także sprawdza  
się w walce z opryszczką. PMU Professional Recovery jest jedyną zale-
caną pielęgnacją po zabiegu z PMU Professional Remover. Produkt jest 
konfekcjonowany w specjalnie zaprojektowane opakowania po 2 ml, 
aby zapewnić jego higieniczną oraz czystą aplikację. 

REMOVER
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https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-recovery-20x2ml/?lang=pl




PROBLEM: oznaki starzenia, zmarszczki, skóra wiotka, 
pozbawiona jędrności i nawilżenia

CEL: zapobieganie pierwszym efektom starzenia się, 
nawilżenie



To seria produktów do stoso-
wania zarówno podczas zabie-
gów kosmetycznych w profe-
sjonalnych gabinetach, jak i do 
pielęgnacji domowej. Linia ta 
przeznaczona jest do skutecz-
nej walki z oznakami starze-
nia. W szybkim tempie niweluje 
zmarszczki, znakomicie nawilża 
i daje efekt rozświetlonej skóry. 
Kosmetyki linii Skin+ są prze-
znaczone do pielęgnacji skóry 
wiotkiej, pozbawionej jędrności 
i nawilżenia oraz prewencyjnie – 
w celu zapobiegania pierwszym 
efektom starzenia się.
Specjalnie opracowana formuła 
pozwala uzyskać spektakularne 
efekty już po pierwszym zabie-
gu. Wszystkie produkty z tej serii 
są wegańskie.
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AMPUŁKI 
zestaw: 5 szt.
pojemność: po 2 ml każda 

Bogato składnikowe ampułki przeznaczone do zabiegów gabine-
towych skutecznie wspomagają walkę ze zmarszczkami, chroniąc 
oraz nawilżając skórę. Preparat jest idealny podczas pracy z mikro-
nakłuciami (dermapen, skin needling), ultradźwiękami, a także po  
zabiegach mikrodermabrazji, oksybrazji czy podczas infuzji tlenowej.  
W składzie można znaleźć:

  ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy, który dzięki mikro-
nizacji z łatwością przenika do głębszych warstw skóry, skutecznie 
ją nawilżając;

  roślinne, aktywne komórki macierzyste, których zadaniem jest 
ochrona ludzkich komórek macierzystych skóry;

  oligopeptyd-24, który odpowiada za nawilżenie, sprężystość  
i świeżość skóry oraz opóźnia procesy starzenia. 

W połączeniu z serum i kremem z linii pielęgnacyjnej PMU PROFES-
SIONAL SKIN+ preparat pozwala osiągnąć rewelacyjne efekty już po 
pierwszym zabiegu. Ampułki dostępne są również w formie zestawu 
z rolką do domowej pielęgnacji.
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SKIN+ SERUM
pojemność: 30 ml

Preparat wysoko nasycony składnikami odmładzającymi i ujędrniają-
cymi, zalecany do codziennej pielęgnacji domowej. W składzie można 
znaleźć:
  ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy, który odpowiada  

za napięcie i sprężystość skóry oraz gwarantuje opóźnienie widocz-
nych efektów starzenia;

  komórki macierzyste, które pobudzają włókna kolagenu i elastyny 
do odbudowy;

  oligopeptyd-24 redukujący zmarszczki poprzez stymulację odnowy 
macierzy skóry;

  koenzym Q10, który chroni skórę przed powstawaniem zmarszczek;
  witaminę E, która odżywia, regeneruje i nawilża;
  wyciąg z pestek winogron chroniący i wzmacniający skórę;
  wyciąg z niepokalanka pospolitego zwiększający elastyczność 

oraz gęstość skóry, działający przeciwzmarszczkowo, a także sty-
mulujący produkcję β-endorfiny i DHEA;

  oligosacharyd pochodzenia morskiego, modelujący kontur twa-
rzy. Składnik ten przywraca skórze gęstość, jędrność i elastyczność 
dzięki trójkierunkowemu działaniu na macierz pozakomórkową:
1.  Stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, czyli głów-

nych substancji budulcowych macierzy, tym samym korzystnie 
wpływając na jej rozbudowę.

2.  Zwiększa syntezę białka RHAMM, dzięki któremu macierz zacho-
wuje swoją charakterystyczną strukturę.

3.  Zapobiega degradacji macierzy poprzez hamowanie syntezy enzy-
mów niszczących kolagen.

Widoczny efekt przeciwzmarszczkowy oraz zagęszczenia skóry 
można zanotować już po miesiącu stosowania.
Serum jest bezzapachowe i nie posiada w składzie składników kolory-
zujących oraz ropopochodnych.
Zaleca się stosowanie dwa razy dziennie w połączeniu z kremem. 
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SKIN+ KREM 
pojemność: 50 ml

Produkt wegański, nie zawiera składników ropopochodnych i kolory-
zujących. Krem jest przeznaczony do stosowania podczas zabiegów 
gabinetowych oraz do codziennej pielęgnacji domowej. Idealnie się 
wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, można stosować go pod ma-
kijaż. Zawiera składniki, które odpowiadają za świeżość i sprężystość 
skóry oraz opóźniają proces starzenia, a także substancje pomagające 
utrzymać naturalny stopień nawilżenia i stymulujące procesy autore-
generacji skóry:

  wyciąg z miąższu owoców baobabu – jest to surowiec kosmetycz-
ny o natychmiastowym działaniu przeciwzmarszczkowym i rozświe-
tlającym, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach 
klinicznych;

  ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy – odpowiada za zdol-
ność wiązania przez skórę wody, a co za tym idzie, za jej jędrność, 
sprężystość, w skrócie… piękny wygląd;

  wegańskie komórki macierzyste – skutecznie walczą z procesami 
starzenia się skóry, na poziomie komórkowym mają działanie prze-
ciwzmarszczkowe, do stosowania nawet w trudnych do usunięcia 
zmarszczkach miejscowych, np. typu „kurze łapki”;

  oligopeptyd-24 – zwiększa odnowę komórkową;

  wyciąg z miąższu opuncji figowej – stosowanie tej substancji po-
maga utrzymać naturalny stopień nawilżenia i stymuluje procesy 
autoregeneracji skóry.

Krem jest bezzapachowy.

Zaleca się używać go w połączeniu z serum dwa razy dziennie na 
oczyszczoną i osuszoną skórę.
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ZESTAW DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI
Pełny zestaw do samodzielnego wykonania zabiegu mezoterapii mi-
kroigłowej w domu. Mikronakłucia to zabieg polegający na pobudze-
niu naturalnych procesów odnowy skóry. Jest skutecznym sposobem 
stymulacji i pobudzenia skóry do wytworzenia włókien kolagenowych  
i elastyny, które odpowiadają za jędrność oraz sprężystość skóry. Dzię-
ki kontrolowanej perforacji naskórka zabieg powoduje zwiększanie 
wchłaniania substancji czynnych z kosmetyków, zapewniając lepszy 
efekt terapeutyczny. Dzięki pobudzeniu naturalnych procesów rege-
neracyjnych skóra będzie bardziej napięta, jędrna i lepiej odżywiona,  
a zmarszczki ulegną redukcji. 

Zestaw występuje w dwóch opcjach: mały i duży.

W skład małego zestawu wchodzą:
  ampułka zabiegowa o pojemności 2 ml,
  jednorazowa rolka z igiełkami o długości 0,25 mm,
  tonik o pojemności 10 ml,
  krem o pojemności 5 g,
  serum o pojemności 5 g.

W skład dużego zestawu wchodzą:
  4 ampułki zabiegowe o pojemności 2 ml każda,
  4 jednorazowe rolki z igiełkami o długości 0,25 mm,
  2 toniki o pojemności 10 ml,
  2 kremy o pojemności 5 g,
  2 serum o pojemności 5 g.

Zestaw zawiera również pełną instrukcję obsługi oraz procedurę  
zabiegową. Długość igiełek pozwala w bardzo bezpieczny i kontrolowa-
ny sposób wykonać zabieg w zaciszu domowym. 

Zestaw ten to idealna forma podtrzymania efektów zabiegów  
gabinetowych, jak również rewelacyjny pomysł na prezent dla bliskiej 
osoby.
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PROBLEM: przebarwienia, niedoskonałości skóry, blizny 
i rozstępy

CEL: zwalczanie trądziku, wyprysków, przebarwień,  
spłycenie blizn oraz rozstępów



Seria kosmetyków przeznaczo-
na do walki z różnego pocho-
dzenia przebarwieniami oraz 
niedoskonałościami skóry, a tak-
że bliznami i rozstępami. Dzięki 
zawartości grupy kwasów do-
kładnie dopasowanych do bez-
piecznej pielęgnacji produkty tej 
linii pomogą w zwalczaniu trą-
dziku, wyprysków skórnych, za-
skórników, jak również trudniej-
szych do usunięcia przebarwień 
hormonalnych czy posłonecz-
nych. Stosując specjalnie opra-
cowaną technikę skin needling, 
można skutecznie spłycić oraz 
uelastycznić blizny pooperacyj-
ne, pooparzeniowe, potrądziko-
we oraz rozstępy. Jest to rów-
nież bardzo dobra forma walki  
z trądzikiem różowatym oraz 
nużeńcem.
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AMPUŁKI 
zestaw: 5 szt.
pojemność: po 2 ml każda

Ampułka przeznaczona jest do zabiegów gabinetowych, nadaje się  
do pracy z mikronakłuciami (dermapen, skin needling), ultradźwięka-
mi, infuzją tlenową oraz np. po zabiegu mikrodermabrazji. Nie zawie-
ra w sobie kwasów, pozwala skutecznie walczyć z przebarwieniami, 
również tymi głębokimi, trądzikiem, wypryskami oraz bliznami. W jej 
składzie możemy znaleźć:

  komórki macierzyste, które pobudzają do odbudowy włókna  
kolagenu i elastyny;

  ultramałocząsteczkowy kwas hialuronowy, który odpowiada  
za zdolność wiązania przez skórę wody, a co za tym idzie, za jej 
jędrność i sprężystość;

  ekstrakt ze szwajcarskiej sosny kamiennej, który usuwa miej-
scowe przebarwienia skóry, rozjaśnia (rozświetla) skórę, wyrównu-
je jej koloryt, redukuje wyraźnie plamy starcze, a także zwiększa 
ogólną jednorodność koloru skóry;

  witaminę C, której stabilna forma ma ogromny wpływ na syntezę 
kolagenu i elastyny w skórze oraz działa rozjaśniająco;

  L-argininę, będącą naturalnym aminokwasem, budulcem; działa 
nawilżająco nie tylko na naskórek, ale przede wszystkim głębsze 
warstwy skóry, a to za sprawą arginazy, która przekształca argininę 
w mocznik na poziomie komórkowym;

  azeloglicynę – pochodną kwasu azelainowego; rozjaśnia ona 
przebarwienia (przy melasmie, ostudzie i innych plamach barwni-
kowych oraz przebarwieniach pozapalnych), działa przeciwtrądzi-
kowo, polepsza elastyczność skóry i nawilżenie, co nadaje skórze 
miękkość, wykazuje działanie przeciwzaskórnikowe, przeciwbakte-
ryjne i przeciwzapalne;

  oligopeptyd-24 redukujący zmarszczki poprzez stymulację odno-
wy macierzy skóry.
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TONER 
pojemność: 50 ml

Tonik przeznaczony do pielęgnacji cery problemowej z licznymi wypry-
skami, przebarwieniami, dotkniętej trądzikiem różowatym oraz nużeń-
cem. Zalecany do stosowania zarówno w gabinecie kosmetycznym, jak 
i w domu. W jego skład wchodzą:

  kwas kojowy, który jest uznawany za jedną z najskuteczniejszych 
substancji o właściwościach depigmentacyjnych; wyjątkowo sku-
tecznie rozjaśnia istniejące przebarwienia oraz zapobiega powsta-
waniu nowych;

  witamina B3, która wnika w głębsze warstwy naskórka, regulując 
produkcję sebum oraz pomagając zwalczać problemy skórne;

  bursztynian sodu, który wiąże wodę, ma działanie biorewitalizują-
ce i rozjaśniające;

  olejek z drzewa herbacianego o właściwościach antyseptycznych 
oraz łagodzących podrażnienia; wykazuje działanie bakterio- i grzy-
bostatyczne.

Pozostałe składniki to substancje rozjaśniające oraz regenerujące.  
Tonik jest konfekcjonowany w butelki o pojemności 50 ml.
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KREM DO TWARZY  
pojemność: 50 ml

Idealny krem do pielęgnacji domowej, działa rozjaśniająco, antysep-
tycznie oraz przeciwtrądzikowo, skutecznie reguluje produkcję sebum. 
Zalecany do codziennego stosowania w okresie jesienno-zimowym. 
Idealnie sprawdza się jako pielęgnacja domowa podtrzymująca gabi-
netowe zabiegi złuszczania kwasami.

Produkt zawiera mieszankę czterech kwasów:
  kwasu azelainowego – hamuje produkcję wolnych rodników  

tlenowych, które są przyczyną powstawania stanów zapalnych, oraz 
zmniejsza rumień w trądziku różowatym;

 kwasu kojowego – rozjaśnia przebarwienia;
  kwasu szikimowego – działa antybakteryjnie, hamuje rozwój bak-

terii odpowiedzialnych za stany zapalne oraz odblokowuje gruczoły 
łojowe;

  kwasu mlekowego – wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry 
oraz przywraca jej naturalny odczyn.

A także:
  witaminę B3 – pomaga zwalczać trądzik, wypryski, zaczerwienienia, 

szorstkość i stany zapalne;
  azeloglicynę – rozjaśnia przebarwienia (przy melasmie, ostudzie  

i innych plamach barwnikowych oraz przebarwieniach pozapal-
nych), działa przeciwtrądzikowo, polepsza elastyczność skóry i na-
wilżenie, co nadaje skórze miękkość, wykazuje działanie przeciwza-
skórnikowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne;

  olej ze słodkich migdałów – działa łagodząco oraz przyspiesza  
proces odnowy komórek;

  kwas hialuronowy utramałocząsteczkowy – odpowiada za zdol-
ność wiązania przez skórę wody, a w efekcie za jej jędrność i sprę-
żystość.

Krem występuje w dwóch wersjach różniących się stężeniem kwasu 
azelainowego. Jest to SOFT (8%) i STRONG (16%). Posiada opakowanie 
typu airless o pojemności 50 ml.
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MAKE-UP REMOVAL  
pojemność: 30 ml
pojemność: 150 ml

Pianka do demakijażu o działaniu antybakteryjnym. Nie wysusza i nie 
podrażnia skóry. W jego skład wchodzą:

  hydrolat z kwiatu lipy posada właściwości oczyszczające, zmięk-
czające oraz łagodzi stany zapalne oraz świąd,

 oliwa z oliwek regeneruje komórki i koi zaczerwienienia,

  aloes, który posiada właściwości lecznicze i regenerujące. Działa 
on nawilżająco, antybakteryjnie oraz pobudza skórę do samo-
regeneracji. Ma potwierdzone badaniami klinicznymi zdolności  
antyoksydacyjne, a także chroni skórę przed procesami przed-
wczesnego starzenia,

  mocznik jest substancją o doskonałych właściwościach zmiękcza-
jących oraz nawilżających. Działa przeciwzapalnie oraz przeciw-
bakteryjnie. 

  olejek z drzewa herbacianego, który jest niezastąpiony w walce  
z wypryskami oraz nużeńcem.

Produkt polecany dla skóry mieszanej oraz tłustej. 

Idealny dla osób walczących z wypryskami, dotkniętych nużeń-
cem oraz trądzikiem różowatym.
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ZESTAW DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI  
Pełny zestaw do samodzielnego wykonania zabiegu mezoterapii  
mikroigłowej w domu. Mikronakłucia to skuteczny sposób stymulacji 
i pobudzenia skóry do wytworzenia włókien kolagenowych i elastyny. 
To one odpowiadają za jędrność oraz sprężystość skóry. Dzięki kontro-
lowanej perforacji naskórka zabieg powoduje zwiększanie wchłaniania 
substancji czynnych z kosmetyków, co daje lepszy efekt terapeutycz-
ny. Zabieg z użyciem kosmetyków Acne&Spots pozwala skutecznie  
wałczyć z bliznami, przebarwieniami oraz poszerzonymi porami.

Zestaw jest możliwy do nabycia w dwóch opcjach: mały oraz duży.

W skład małego zestawu wchodzą:
  ampułka zabiegowa o pojemności 2 ml,
  jednorazowa rolka z igiełkami o długości 0,25 mm,
  tonik o pojemności 10 ml,
  krem soft o pojemności 5 g,
  krem strong o pojemności 5 g.

W skład dużego zestawu wchodzą:
  4 ampułki zabiegowe o pojemności 2 ml każda,
  4 jednorazowe rolki z igiełkami o długości 0,25 mm,
  2 toniki o pojemności 10 ml,
  2 kremy soft o pojemności 5 g,
  2 kremy strong o pojemności 5 g.

Zestaw zawiera również pełną instrukcję obsługi oraz procedurę  
zabiegową. Długość igiełek pozwala w bardzo bezpieczny i kontrolowa-
ny sposób wykonać zabieg w zaciszu domowym. 

Zestaw ten to idealna forma podtrzymania efektów zabiegów  
gabinetowych, jak również rewelacyjny pomysł na prezent dla bliskiej 
osoby.
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PROBLEM: podrażnienia podczas opalania, ogniska 
zapalne łuszczycy oraz egzemy

CEL: regeneracja, ochrona podczas opalania



Linia kosmetyków Summer po-
wstała z myślą o pielęgnacji 
ciała i twarzy podczas letnich, 
słonecznych miesięcy, ale nie 
tylko! Doskonale sprawdza się 
również w łagodzeniu ognisk 
zapalnych łuszczycy oraz egze-
my. Przyjemna, owocowa baza 
zapachowa produktów przywo-
ła wspomnienia oraz zapachy 
dzieciństwa, czas swawoli i bez-
troski. Zamknij oczy i zatrzymaj 
lato na dłużej. Każdy kosmetyk 
z tej linii działa głęboko nawilża-
jąco i regenerująco. 
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TONIK DO SKÓRY TWARZY  
pojemność: 40 ml
pojemność: 100 ml

Produkt ten odświeża i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia, 
także w upalne dni dzięki zawartości panthenolu i miodu manuka.  
Toner przywraca skórze jej naturalny lekko kwaśny odczyn pH, 
dzięki czemu staje się ona bardziej elastyczna i gotowa do nałoże-
nia preparatu nawilżającego lub natłuszczającego. Posiada termo-
opakowanie, co pozwala na utrzymanie niskiej temperatury produktu  
w upalne dni – dzięki zastosowanym opakowaniom aplikacja kosmety-
ku w upalne dni jest bardzo przyjemna.
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MGIEŁKA DO CIAŁA  
pojemność: 40 ml
pojemność: 100 ml

Mgiełka dzięki swoim wyselekcjonowanym składnikom nie tylko doda 
blasku, ale również zadba o nawilżenie skóry. Preparat o słodkim 
owocowym zapachu z drobinkami złota sprawi, że wakacyjna opale-
nizna będzie jeszcze bardziej efektowna. Podobnie jak krem i tonik, 
mgiełka konfekcjonowana jest w lekkie termoopakowanie, aby w upal-
ne dni uzyskać efekt chłodzenia.
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LIPS BALSAM DO UST 
pojemność: 5 ml 
Zastosowanie PMU Professional Summer Lips to najlepsza pielęgnacja 
suchych i spierzchniętych ust. Balsam zapewnia długotrwałą ochronę 
przed utratą wody w naskórku oraz chroni przed działaniem promie-
niowania słonecznego.

W skład produktu wchodzą m.in.:
  olejek z pestek z malin, który pełni funkcję naturalnego filtra prze-

ciwsłonecznego absorbującego promieniowanie UVB;
  masło shea, które zadba o idealne nawilżenie. Składnik ten sku-

tecznie natłuszcza i nawilża skórę. Jest bogaty w witaminy E, A i F. 
Substancje zawarte w maśle shea wzmacniają i chronią cement  
komórkowy warstwy rogowej skóry, co wpływa na jej elastyczność 
i rozciągliwość. Masło shea pełni również funkcję naturalnego filtru 
słonecznego;

  olejek jojoba, który ma za zadanie hamować rozwój bakterii,  
przyspieszać regenerację komórek skóry i łagodzić stany zapalne;

  miód manuka, który chroni przed powstawaniem opryszczki i jest 
silnie regenerujący;

  składnik plump, który sprawi, że usta nabiorą bardziej naturalnego 
i pełnego wyglądu, oraz zwiększy objętość ust. 

Dzięki swoim właściwościom regenerującym produkt można  
stosować również po zabiegu makijażu permanentnego ust.

Balsam konfekcjonowany jest w opakowania po 5 ml. 
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AFTER SUN BALSAM PIELĘGNACYJNY   
pojemność: 40 ml
pojemność: 100 ml

Kompozycja składników najwyższej jakości zapewniających silną rege-
nerację i nawilżenie. Produkt może być stosowany cały rok dla skór 
z problemami, mocno przesuszonych atopowych oraz dotkniętych 
łuszczycą. W jego składzie możemy znaleźć:

  olej konopny, który działa silnie regenerująco i doskonale wspiera 
pielęgnację bardzo suchej i podrażnionej skóry, wykazuje właściwo-
ści łagodzące;

  olej z maku – zawiera kwasy nienasycone omega-6, białka, witami-
ny, sole mineralne. Wykazuje działanie nawilżające, odżywcze oraz 
regenerujące. Ponadto olej makowy przyspiesza gojenie się ran, pie-
lęgnuje oraz nawilża;

  olej z pestek dyni bogaty zarówno w niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe (NNKT), jak i witaminy i mikroelementy, idealny w pielę-
gnacji skóry suchej, łuszczącej się, pękającej;

  masło kakaowe – wykazuje działanie mocno nawilżające i regene-
rujące, posiada naturalny filtr słoneczny;

  macerat z nagietka – zawiera wiele substancji czynnych, takich jak 
karoten i saponiny triterpenowe, które nadają mu bakteriobójcze  
i lecznicze właściwości oraz chronią przed zapaleniem skóry. Jest ce-
niony za działanie nawilżające, zmiękczające i przeciwzapalne;

 witaminy A i E;

  ekstrakt z aloesu – działa silnie nawilżająco, pobudza zdolność 
skóry do samoregeneracji, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, 
chroni przed działaniem promieni UV;

  kolagen z elastyną – to podstawowe białka budujące tkankę łącz-
ną i odpowiadające za młodzieńczy wygląd skóry; kolagen zapewnia 
skórze wilgotność, a elastyna nadaje jej sprężystość i elastyczność;

  bursztynian sodu – wzmacnia właściwości podporowe i zwiększa 
sprężystość skóry.

Zapach kremu utrzymuje się na skórze do 12 godzin. Opakowa-
nie wykonane jest z lekkiego materiału, który zapewnia utrzymanie  
niskiej temperatury produktu, jeśli wcześniej zostanie on umieszczony  
w chłodnym miejscu, np. w lodówce.

GABINETY

KLIENT 
INDYWIDUALNY

klikSKLEP

https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-summer-after-sun-balsam-do-ciala/?lang=pl


MAKE-UP REMOVAL 
pojemność: 30 ml
pojemność: 150 ml 
Pianka do demakijażu nasycona składnikami naturalnymi. Nie wysusza 
i nie podrażnia skóry. Zawarta w produkcie oliwa z oliwek regeneruje 
komórki i koi zaczerwienienia. W składzie można również znaleźć:

  hydrolat z kwiatu lipy – posiada właściwości oczyszczające, zmięk-
czające oraz łagodzi stany zapalne i świąd;

  wyciąg z aloesu – właściwości lecznicze i regenerujące aloesu są 
znane od wieków. Działa on nawilżająco, antybakteryjnie oraz pobu-
dza skórę do samoregeneracji. Ma potwierdzone badaniami klinicz-
nymi zdolności antyoksydacyjne, a także chroni skórę przed proce-
sami przedwczesnego starzenia;

  mocznik – substancja o doskonałych właściwościach zmiękczają-
cych oraz nawilżających. Działa przeciwzapalnie oraz przeciwbak-
teryjnie.

Produkt polecany dla skóry suchej, alergicznej oraz dojrzałej.  
Idealny dla osób cierpiących na egzemę, łuszczycę oraz inne scho-
rzenia skóry.
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PROBLEM: skóra wrażliwa i skłonna do alergii

CEL: regeneracja, wyciszenie piekącej skóry



Kosmetyki linii Earth są specjal-
nie zaprojektowane dla skór 
naczyniowych wrażliwych oraz 
skłonnych do alergii. Cała seria 
bazuje na wodzie termalnej po-
zyskiwanej z głębokości 2500 m, 
której początkowa temperatura 
wynosi 72 stopnie Celsjusza. 
Woda ta zawiera siarczki, krze-
mionkę, potas, wapń, magnez  
i żelazo. Ogrom składników ła-
godzących i regenerujących 
prosto z ziemi przyniesie uko-
jenie piekącej skórze, wyciszy ją 
oraz będzie skutecznie wspie-
rać procesy regeneracyjne.
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AMPUŁKI  
zestaw: 5 szt.
pojemność: po 2 ml każda 

Ampułka do zabiegów gabinetowych, silnie regeneruje oraz wzmacnia 
skórę. Preparat jest idealny podczas pracy z mikronakłuciami (derma-
pen, skin needling), ultradźwiękami, a także po zabiegach mikroderma-
brazji, infuzji tlenowej oraz z użyciem peelingu kawitacyjnego. W jego 
składzie możemy znaleźć:

�laktoferynę – białko o właściwościach antybakteryjnych; wykazuje 
również właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciw-
pasożytnicze, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe;

bursztynian sodu – odpowiada za regenerację i odbudowę skóry;

�witaminę B3 – działa przeciwtrądzikowo, a także zmniejsza utratę 
wody oraz reguluje procesy odnowy;

�astaksantynę – naturalny filtr przeciwsłoneczny, opóźnia proces  
fotostarzenia, chroni przed uszkodzeniem DNA, o 40% zmniejsza pro-
dukcję melaniny, co zapobiega powstawaniu piegów i przebarwień;

�azeloglicynę – redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt i ela-
styczność skóry;

�smoczą krew – żywica ceniona od wieków za swoje rewelacyjne  
właściwości antyoksydacyjne i regenerujące;

�witaminę C – zapewnia młody wygląd i wzmacnia odporność skóry, 
stanowi naturalny filtr ochronny. 

Produkt jest konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2 ml.
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TONIK    
pojemność: 100 ml

Bogato nasycony w składniki naturalne produkt na bazie wody termal-
nej, który odświeża i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. W jego 
składzie można znaleźć:

�panthenol – znany składnik o działaniu kojącym, nawilżającym  
i łagodzącym podrażnienia;

�mocznik – działa intensywnie nawilżająco, powoduje, że skóra jest 
gładka i jędrna;

�bursztynian sodu – gwarantuje regenerację oraz odbudowę  
naskórka;

�astaksantynę – „królowa antyoksydantów”, która opóźnia pro-
cesy starzenia, chroni przed oparzeniami słonecznymi, poprawia  
elastyczność skóry i wyrównuje jej koloryt;

�smoczą krew – działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, zapewnia 
szybkie gojenie się ran;

�tazmann pepper – składnik kojący i wyciszający skórę, redukuje 
rozszerzone naczynka krwionośne i cienie pod oczami, przynosi ulgę 
rozdrażnionej oraz piekącej skórze;

�olejek z drzewa herbacianego – normalizuje pracę gruczołów  
łojowych, jest również pomocny w leczeniu trądziku pospolitego,  
trądziku różowatego oraz nużeńca. 

Tonik Earth nie wysusza skóry, działa regenerująco, pobudza procesy 
regeneracyjne naskórka.

Konfekcjonowany w opakowania o pojemności 100 ml.
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SERUM 
pojemność: 50 ml
Lekki, bezwonny produkt na bazie wody termalnej. Nie zawiera składni-
ków ropopochodnych i koloryzujących, przeznaczony jest do stosowania 
podczas zabiegów gabinetowych oraz do codziennej pielęgnacji domowej. 
Wchłania się, nie pozostawiając tłustego filmu. W jego składzie wchodzą:

�woda termalna – zawiera siarczki, krzemionkę, potas, wapń, ma-
gnez i żelazo;

�perełkowiec japoński – hamujące krwawienia, działa wzmacniająco 
i regenerująco na cały układ krwionośny i immunologiczny.

�astaksantyna – antyoksydant, spowalnia procesy starzenia skóry; 

�ekstrakt z lukrecji – chroni przed promieniowaniem UV;

�arnika – obkurcza i wzmocnia ścianki naczyń krwionośnych;

�laktoferyna – białko o właściwościach antybakteryjnych, wykazuje 
również właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciw-
pasożytnicze, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe;

�olej z zielonej herbaty – nawilża, działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo; 

�azeloglicyna – rozjaśnia przebarwienia, pomaga przy trządziku;

�wąkrotka – przyspiesza gojenie ran, łagodzi łuszczycę;

�olejek herbaciany – pomaga przy trądziku różowatym oraz nużeńcu;

�śluz ze ślimaka – intensywnie nawilża, wygładza, wzmacnia i uelastycz-
nia. Ma działanie anti-age. Pomocny przy redukcji blizn i rozstępów;

�smocza krew – żywica drzewa sangre de drago, działa antyoksyda-
cyjnie, stymuluje regenerację i produkcję kolagenu w skórze;

�witamina B3 – działa przeciwtrądzikowo oraz zmniejsza utratę wody 
i reguluje procesy odnowy;

�witamina C – uczestniczy w syntezie elastyny i kolagenu;

�tanzmann pepper – koi i wycisza skórę, redukuje rozszerzone  
naczynka krwionośne oraz cienie pod oczami;

�żeń-szeń – regeneruje, poprawia ukrwienie i rozświetla skórę. Wyka-
zuje działanie rewitalizujące, regenerujące.

Produkt ten zaleca się stosować dwa razy dziennie na oczyszczoną 
oraz osuszoną skórę. Rekomendujemy używanie serum w połączeniu 
z kremem. 
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KREM    
pojemność: 50 ml

Produkt na bazie wody termalnej, nie zawiera składników ropopochod-
nych i koloryzujących. Krem jest przeznaczony do stosowania podczas 
zabiegów gabinetowych oraz do codziennej pielęgnacji domowej. Ide-
alnie się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, można stosować pod 
makijaż. W jego składzie znajdują się:

��woda termalna – zawiera siarczki, krzemionkę, potas, wapń,  
magnez i żelazo;

�tanzmann pepper – koi i wycisza skórę, redukuje rozszerzone  
naczynka krwionośne i cienie pod oczami;

�smocza krew – żywica drzewa sangre de drago, działa antyoksyda-
cyjnie, stymuluje regenerację i produkcję kolagenu w skórze;

�royal epigen – opóźnia procesy starzenia i poprawia koloryt skó-
ry. Opiera się na biologicznie aktywnym peptydzie, który naśladuje 
funkcję peptydu zwanego MRJP1 zawartego w mleczku pszczelim;

�MossCellTec – pomaga skórze dopasować się do zmian środowiska;

�witamina B3 – wspomaga zwalczanie wyprysków, zaczerwienień, szorst-
kości i stanów zapalnych. Chroni przed promieniowaniem UV. Jest też sil-
nym przeciwutleniaczem, hamuje powstawanie wolnych rodników;

�mocznik – wykazujący silne działanie nawilżające, działający zmięk-
czająco i regenerująco;

�śluz ze ślimaka – intensywnie nawilża, wygładza, wzmacnia i uelastycz-
nia skórę oraz stymuluje ją do produkcji kolagenu. Ma działanie anti-a-
ge. Dzięki zawartości naturalnych substancji bakterio- i grzybobójczych 
łagodzi podrażnienia, przyspiesza gojenie stanów zapalnych;

wąkrotka – przyspieszająca gojenie ran, łagodząca ogniska łuszczycy;

�lukrecja – działająca przeciwutleniająco, bakteriostatycznie, przeciwa-
lergicznie, przeciwzapalnie oraz chroniąca przed promieniowaniem UV;

�astaksantyna – jeden z najsilniejszych antyoksydantów znanych na-
uce, między innymi spowalnia procesy starzenia skóry;

�Sophora japonica – hamuje krwawienia, działające wzmacniająco  
i regenerująco na cały układ krwionośny i immunologiczny. 

Produkt ten zaleca się stosować w połączeniu z serum dwa razy dzien-
nie na oczyszczoną oraz osuszoną skórę.
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MGIEŁKA     
pojemność: 300 ml

Produkt na bazie wody termalnej, zawierający siarczki, krzemionkę,  
potas, wapń, magnez i żelazo. Dzięki zawartości mocznika spełnia swo-
ją funkcję regeneracyjną, utrzymuje odpowiedni poziom nawilże-
nia i wspomaga procesy regeneracyjne. Idealnie sprawdzi się w upalne 
lato. Po rozpyleniu na ciało oprócz ochrony zapewnia również orzeź-
wienie. Woda termalna jest konfekcjonowana w opakowania 300 ml,  
a do zestawu dołączone jest urządzenie do rozpylania. Urządzenie 
to posiada możliwość pomiaru nawilżenia oraz natłuszczenia skóry. 

GABINETY
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ZESTAW DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI 
Pełny zestaw do samodzielnego wykonania zabiegu mezoterapii mi-
kroigłowej w domu. Mikronakłucia są zabiegiem polegającym na pobu-
dzeniu naturalnych procesów odnowy skóry. Jest to skuteczny sposób 
stymulacji i pobudzenia skóry do wytworzenia włókien kolagenowych 
i elastyny. To one odpowiadają za jędrność oraz sprężystość skóry. 
Dzięki kontrolowanej perforacji naskórka w wyniku zabiegu nastąpi 
zwiększenie wchłaniania substancji czynnych z kosmetyków, co zapew-
ni lepszy efekt terapeutyczny. Wskutek pobudzenia naturalnych pro-
cesów regeneracyjnych skóra będzie bardziej napięta, jędrna i lepiej 
odżywiona, a zmarszczki ulegną redukcji. 

Zestaw występuje w dwóch opcjach: mały oraz duży.

W skład małego zestawu wchodzą:
�ampułka zabiegowa o pojemności 2 ml,
�jednorazowa rolka z igiełkami o długości 0,25 mm,
�tonik o pojemności 10 ml,
�krem o pojemności 5 g,
�serum o pojemności 5 g.

W dużym zestawie znajdują się:
�4 ampułki zabiegowe o pojemności 2 ml każda,
�4 jednorazowe rolki z igiełkami o długości 0,25 mm,
�2 toniki o pojemności 10 ml,
�2 kremy o pojemności 5 g,
�2 serum o pojemności 5 g. 

Zestaw zawiera również pełną instrukcję obsługi oraz procedurę  
zabiegową. Długość igiełek pozwala w bardzo bezpieczny i kontrolowa-
ny sposób wykonać zabieg w zaciszu domowym. 

Zestaw ten umożliwia podtrzymanie efektów zabiegów gabineto-
wych i jest zarazem świetnym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby.

GABINETY
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PROBLEM: wypadanie włosów, brwi, rzęs

CEL: odżywienie, wzmocnienie i pielęgnacja włosów,  
brwi oraz rzęs



To grupa kosmetyków przezna-
czona do odżywiania, wzmac-
niania i pielęgnacji włosów, 
brwi i rzęs. Produkty zostały 
skomponowane tak, aby po-
wstrzymać wypadanie włosów, 
odżywić je, a także zwalczyć 
łupież i uśmierzyć świąd skóry 
głowy. Dwuskładnikowe serum 
do brwi i rzęs pozwala je odży-
wić oraz widocznie zagęścić. Ko-
smetyki tej linii są oparte na ole-
jach oraz wyciągach ziołowych. 
Nie zawierają bimatoprostu ani 
prostaglandyny, produkt jest  
w pełni naturalny i bezpieczny.
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ŻEL DO BRWI 
pojemność: 9ml

Żel do stylizacji brwi Lash&Hair to idealne rozwiązanie dla osób po-
dążających za nowymi trendami. Dzięki żelowi Lash&Hair nie tylko 
nadasz swoim brwiom pożądany wygląd, ale jednocześnie dostarczysz 
im niezbędnych składników odżywczych. Od teraz Twoje brwi będą 
ujarzmione, bardziej gęste, grubsze i silniejsze!

Żel z linii Lash&Hair to prawdziwa bomba odżywcza. W jej składzie 
można znaleźć wyciągi ziołowe, panthenol oraz krzem.

Specjalnie zaprojektowane opakowanie pozwala wykorzystać aż 3 róż-
ne szczoteczki, aby aplikacja oraz stylizacja była czystą przyjemnością. 

Zaleca się codzienne stosowanie, do wykończenia makijażu .

GABINETY
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SERUM DO RZĘS I BRWI  
pojemność: 2 × 9 ml

Serum Lash&Hair to nowoczesna forma pielęgnacji oprawy oka. Siła 
naturalnych składników sprawi, że rzęsy będą dłuższe i bardziej gęste, 
a brwi – grubsze i silniejsze. Codzienna pielęgnacja składa się z dwóch 
kroków:

Krok 1. Mieszankę ziół, krzemu, aminokwasów i peptydów należy  
nanieść na oczyszczoną oraz osuszoną linię brwi i rzęs.

Krok 2. Po całkowitym wchłonięciu się mieszanki ziołowej należy użyć 
wysoko składnikowych olejów. Za pomocą silikonowej szczoteczki typu 
mascara należy wetrzeć produkt w brwi (zaczesując je), a następnie 
rozprowadzić go na całej długości rzęs.

Serum Lash&Hair charakteryzuje również specjalnie zaprojektowane, 
poręczne opakowanie z dwustronnymi aplikatorami ułatwiającymi 
użycie produktu. Łączna objętość produktu to aż 18 ml. 

Zaleca się codzienne stosowanie wieczorem, po dokładnym demakija-
żu oka.

GABINETY

KLIENT 
INDYWIDUALNY

klikSKLEP

https://kinga-kowalczyk.com/produkt/pmu-professional-lashhair-serum-do-rzes-i-brwi/?lang=pl


GABINETY

KLIENT 
INDYWIDUALNY

AMPUŁKI     
zestaw: 5szt.
pojemność: po 2 ml każda

Zabieg stymulacji porostu oraz odżywienia włosów składa się z dwóch 
etapów. Podczas jednego zabiegu używa się dwóch ampułek. Należy je 
wprowadzić przy użyciu techniki mikronakłuć (dermapen, skin needling).

Krok 1. to zastosowanie mieszanki ziół, krzemu oraz peptydów:

�prowitamina B5, nagietek, rumianek, szałwia, bacopa, skrzyp 
polny, imbir, żeń-szeń, lukrecja, łopian, piołun, szałwia, rozma-
ryn, tymianek, lecytyna;

�krzem, który odpowiada za kondycję włosów, wspomaga leczenie 
stanów zapalnych skóry, przyspiesza regenerację naskórka; jego za-
daniem jest stymulowanie cebulek włosowych;

�baicapil, nowatorski składnik aktywny zmniejszający wypadanie wło-
sów, stymulujący ich wzrost oraz polepszający ich ogólną kondycję;

�mieszanka 4 peptydów stymulujących wzrost włosów.
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WCIERKA DWUSKŁADNIKOWA  
DO WŁOSÓW   
pojemność: 2 × 100 ml

Dwuetapowa wcierka pozwala odżywić cebulki włosów, poprawić  
cyrkulację i ukrwienie skalpu, dzięki czemu mieszki włosowe są  
odżywione i dotlenione. Produkt działa również przeciwłupieżo-
wo, łagodzi świąd i stany zapalne skóry głowy. Przy regularnym 
stosowaniu włosy staną się silniejsze, odżywione, dłuższe oraz zosta-
nie znacznie ograniczone ich wypadanie.

Zaleca się rozprowadzić za pomocą pipetki oraz intensywnie wmaso-
wać ziołowy produkt numer 1, a tuż po wchłonięciu należy rozprowa-
dzić i wmasować olejowy produkt numer 2. Wcierka powinna zostać 
na skórze głowy minimum godzinę.
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ZESTAW DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI     
Pełny zestaw do samodzielnego wykonania zabiegu mezoterapii mi-
kroigłowej owłosionej skóry głowy. Mikronakłucia to skuteczny sposób 
stymulacji i pobudzenia skóry oraz wzmocnienia cebulek włosa. Zabieg 
z użyciem kosmetyków Lash&Hair pomaga skutecznie walczyć z wypa-
dającymi i słabymi włosami.

Zestaw jest możliwy do nabycia w dwóch opcjach: mały oraz duży.

W skład małego zestawu wchodzą:
2 ampułki zabiegowe o pojemności 2 ml (ziołowa oraz olejowa),
jednorazowa rolka z igiełkami o długości 0,25 mm,
wcierka ziołowa o pojemności 10 ml,
wcierka olejowa o pojemności 10 ml.

W skład dużego zestawu wchodzą:
�4 zestawy ampułek zabiegowych o pojemności 2 ml (ziołowa oraz 

olejowa),
4 jednorazowe rolki z igiełkami o długości 0,25 mm,
2 wcierki ziołowe o pojemności 10 ml,
2 wcierki olejowe o pojemności 10 ml.

Zestaw zawiera również pełną instrukcję obsługi oraz procedurę  
zabiegową. Długość igiełek pozwala w bardzo bezpieczny i kontrolowa-
ny sposób wykonać zabieg w zaciszu domowym. 

Stosowanie tego zestawu to idealna forma podtrzymania efektów  
zabiegów gabinetowych, jak również rewelacyjny pomysł na trafiony 
prezent dla bliskiej osoby
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