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NASZA HISTORIA czyli KIEDY MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Wrodzona przywódczyni z odważnym duchem, wielkim 

sercem i śmiałą wizją. Dokładnie tak można opisać 
założycielkę Jafra Cosmetics, Jan Day. Kiedy jako 

młoda kobieta, usłyszała, że nie jest na tyle pięk-
na i czarująca, by sprzedawać kremy i pomadki, 
zrobiła coś nieoczekiwanego. Zamiast się pod-
dawać, postanowiła stworzyć swoją fi rmę ko-

smetyczną. W 1956 roku wraz z mężem Frankiem 
założyła fi rmę Jafra, której nazwa powstała z połą-

czenia początkowych liter ich imion. Ich marzeniem 
i misją było stworzenie  wyjątkowych produktów, które 

będą dostępne dla każdego.
Od tego czasu JAFRA rozwija się na całym świecie, ale jej domem zawsze będzie 
Malibu. Do dziś to miejsce stanowi spuściznę rodziny Day dzięki ich wnuczce Estel 
Day, która szanuje tradycje swoich dziadków, jest oddana fi rmie i stała się reprezen-
tantem nowej ery Jafra Cosmetics.
LEGENDARNE MLECZKO PSZCZELE
Kiedy Jan Day postanowiła stworzyć za wszelką cenę najlepszą linię kosmety-
ków do pielęgnacji skóry, odkryła magię mleczka pszczelego, 
które od wieków uważane było za sekret piękna starożytnych 
Egipcjan. I tak w 1957 roku narodził się legendarny pro-
dukt - Balsam Nawilżający Royal Jelly. Niemal z dnia na 
dzień stał się bardzo popularny, a mleczko pszczele do 
dziś pozostaje kluczowym składnikiem kosmetyków tej 
marki. Przełomowa technologia RJx zwielokrotniła moc 
działania tego składnika, przynosząc jeszcze bardziej wi-
doczne i długotrwałe rezultaty. Obecnie co sześć sekund jest 
sprzedawany kosmetyk Jafra zawierający mleczko pszczele.
WYDAJNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW 

Do produkcji naszych kosmetyków dobieramy najskuteczniej-
sze składniki, oleje lub ekstrakty roślinne oraz substancje 

biotechnologicznie czynne, które dzięki nowoczesnym 
technologiom uzyskujemy z naturalnych surowców 

i źródeł w nieinwazyjny sposób. Zespół badawczo-
-rozwojowy nadzoruje wszystkie fazy produkcji, aby 
każdy produkt był wydajny, bezpieczny, skuteczny 
i spełniał najwyższe wymagania jakościowe. Z re-

spektu dla natury skład produktów jest tak skom-
ponowany, aby był przyjazny dla środowiska. Nasze 

produkty nie są testowane na zwierzętach. To właśnie 
zamiłowanie do bezpieczeństwa, wydajności i jakości 

budzi zaufanie naszych klientów, którzy są nam wierni.
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Drodzy Państwo, 
Kiedy 65 lat temu Jan i Frank Day zakładali fi rmę 
Jafra, ich celem było zapewnienie wszystkim ko-
bietom produktów wysokiej jakości, które byłyby 
niedrogie i skuteczne. Jednocześnie chcieli, aby 
każda kobieta mogła wybrać produkty odpo-
wiednie tylko dla niej i optymalnie dopasowane 
do jej potrzeb. Dlatego od początku ich kosme-
tyki sprzedawane były bezpośrednio, z profe-
sjonalnym doradztwem w zakresie pielęgnacji 
skóry tak, aby zapewnić jak najlepsze efekty 
i doskonałą obsługę klientek.
Naszym głównym celem jest podążanie za spu-
ścizną i tradycją założycieli Jafra Cosmetics. 
Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest dziś zo-
rientować się w niewyczerpanej ofercie produk-
tów kosmetycznych i wybrać takie, które będą 
dokładnie odpowiadały indywidualnym potrze-
bom, zapewnią widoczne efekty i nie będą kosz-
tować krocie. Dlatego naszych kosmetyków nie 
znajdziecie Państwo na półkach supermarketów 
czy drogerii, ale otrzymacie je wraz z profesjo-
nalną poradą i wysokiej jakości osobistą obsłu-
gą w sieci naszych punktów Studio Jafra oraz w 
wybranych gabinetach kosmetycznych. Nasze 
produkty są również dostępne online przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednic-
twem naszego sklepu internetowego.
Każdego miesiąca przygotowujemy dla Państwa 
wyjątkowe promocje, stale informujemy o nowo-
ściach w liniach produktowych, a poprzez cie-
kawe artykuły inspirujemy i radzimy jak najlepiej 
dbać o urodę. Wiemy, że na to zasługujecie.
Wszystkim naszym Klientkom i Klientom życzymy 
kolejnych lat spędzonych z produktami kosme-
tycznymi Jafry oraz dziękujemy za zaufanie jakim 
nas Państwo obdarzacie. Zostańcie z nami.
Jiří Karlach
wyłączny dystrybutor 
w Czechach, Słowacji i Polsce

ZAKRES GLOBALNY
JAFRA COSMETICS, z siedzibą 
w Westlake Village w Los Angeles 
i zakładem produkcyjnym w Meksy-
ku działa obecnie w 14 krajach na 
czterech kontynentach i jest jedną 
z najlepiej sprzedających się marek 
kosmetycznych na świecie. Najwięk-
sze rynki to USA, Meksyk, Niemcy, 
Szwajcaria i Indonezja. W wielu in-
nych krajach, w tym w Czechach, 
Słowacji i Polsce, produkty JAFRA 
są dostępne za pośrednictwem wy-
łącznego dystrybutora.

SŁONECZNA PIELĘGNACJA Strona 46

PIELĘGNACJA CERY Strona 06

PIELĘGNACJA CIAŁA Strona 48

ŚWIAT ZAPACHÓW Strona 62

MAKIJAŻ Strona 80
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Jan i Frank Day zakładają 
w Kalifornii JAFRA COSMETICS 

06.08.1956

Z Ujędrniającym kremem do ciała zaczyna 
się historia sukcesów produktów Jafry 

do pielęgnacji ciała zawierających 
mleczko pszczele.

1992

Z Ujędrniającym kremem do ciała zaczyna 

1992

Jan i Frank Day zakładają 

06.08.1956

Jafra jest prekursorem produktów do pielęgnacji 
skóry zawierających mleczko pszczele za sprawą 

Nawilżającego balsamu Royal Jelly.

1957
w Kalifornii JAFRA COSMETICS 

Jan i Frank Day zakładają 

Jafra jest prekursorem produktów do pielęgnacji 

19571957

  ROYAL
JELLY

przeszłość + teraźniejszość
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Od 65 lat należymy do światowej 
czołówki w branży kosmetycznej.

2021

Od 65 lat należymy do światowej 

2021

Pojawia się balsam nawilżający 
Royal Jelly Advanced 

2005

Pojawia się balsam nawilżający 

2005
Innowacja w badaniach nad mleczkiem 
pszczelim - Technologia RJx - staje się 

integralnym składnikiem nowej 
generacji produktów linii ROYAL.

201820182018



PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

ER
Y

6



PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

ER
Y

7

PIELĘGNACJA 
CERY

Najnowocześniejsze technologie, wyjątkowe naturalne 
składniki, których właściwości poparte są wieloletnimi ba-
daniami naukowymi i starożytną Ajurwedą oraz ekskluzy-
wne kompleksy składników aktywnych są podstawowymi 
elementami naszych produktów do pielęgnacji cery.
Jeśli Twoja skóra straciła elastyczność, masz problemy ze 
zmarszczkami, przebarwieniami, trądzikiem a może masz 
stale suchą skórę? Na każdy z tych problemów zawsze 
znajdziesz u nas rozwiązanie!



DEFY
Cera wygląda 

10 lat młodziej*
95%

kobiet stwierdziło, że ich cera 
jest gładsza, wypełniona 

z widocznie zredukowanymi 
głębokimi zmarszczkami**

93%
kobiet stwierdziło, że 

ich cera odzyskała 
dawną objętość**

* potwierdzone przez 86% kobiet w niezależnym teście konsumenckim                        ** wyniki niezależnego testu konsumenckiegoPI
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DLACZEGO DEFY?
• Eliminuje 10 zaawansowanych oznak starzenia skóry 

z klinicznie udowodnioną skutecznością.
• Odsłania wypełnioną, jędrną i promienną skórę.

• Zapewnia maksymalne nawilżenie i wzmacnia barierę 
ochronną skóry.

• Widoczne rezultaty już od pierwszego dnia stosowania.
• Przeznaczony dla wszystkich rodzajów cery.

Naturalny 10-hydroksy-2-decenowy kwas 
tłuszczowy. Ostatnie badania wykazały jego działanie 

estrogenowe, tzn. zastępuje pozytywne działanie 
estrogenu na skórę. Bogato nawilża skórę, wzmacnia 

jej powierzchnię, przywraca elastyczność oraz 
sprawia, że   staje się jaśniejsza i bardziej promienna.

ROYAL JELLY OIL
EXCLUSIVE
NEW! 

ROYAL DEFY to zupełnie nowa linia kosmetyków, która 
łamie ustalone zasady i wprowadza holistyczne podejście 

do pielęgnacji skóry dojrzałej.
Najnowsze technologie, opatentowane receptury i ekskluzywne 

naturalne składniki w tym RJX, białe trufle i olejek z mleczka 
pszczelego, odsłaniają piękniejszą i młodziej wyglądającą 

skórę już po jednej aplikacji. W ciągu czterech tygodni 
zauważysz spektakularne, długotrwałe rezultaty - głębokie 

zmarszczki są widocznie wygładzone i zmiękczone, kontury 
twarzy są wyraźniejsze, skóra jest bardziej jędrna, wypełniona, 

ujednolicona i pełna młodzieńczego blasku.

BIAŁE TRUFLE
Nazywane są białym złotem. Te cenne 
grzyby bogate w witaminy, minerały, 
kwasy omega i antyoksydanty mają 

niesamowite właściwości. Poprawiają 
elastyczność skóry, zmniejszają 

widoczność zmarszczek, nawilżają, 
wypełniają i ujędrniają skórę, ujednolicają 

jej koloryt i chronią przed możliwymi 
przyszłymi uszkodzeniami.

ALGI CZERWONE
Stymulują syntezę kwasu hialuronowego 
w skórze, a tym samym mają właściwości 

wiązania wody. Regenerują skórę, 
zwiększają spójność komórkową 
czego efektem jest poprawa jej 

napięcia,  jędrności i wygładzenie.

EXTRAKT Z NASION SOI
Wzmacnia naturalną barierę ochronną 
skóry, uelastycznia ją, między innymi 

poprzez ułatwienie syntezy kolagenu. Jest 
silnym przeciwutleniaczem chroniącym 

przed uszkodzeniem lipidów przez 
wolne rodniki. Minimalizuje oznaki 

przedwczesnego starzenia skóry, niweluje 
pojawianie się drobnych linii i zmarszczek.

OLEJ Z AWOKADO
Zmiękcza i nawilża skórę, wspomaga 

odnowę komórkową i regenerację 
skóry, stymuluje naturalny proces 
produkcji kolagenu i neutralizuje 

szkodliwe, wolne rodniki.
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A. B. C.A.

A. Krem do mycia twarzy
Zmiękczający, nawilżający 
i kondycjonujący zmywacz 
do twarzy bez spłukiwania. 
Luksusowa formuła w postaci 
kremu pozwala delikatnie 
usuwać zanieczyszczenia, 
nadmiar sebum i makijaż 
bez podrażnień. Formuła 
zawierająca kwas hialuronowy, 
olej z awokado, ceramidy, 
sól sodową PCA i glicerynę 
pozostawia skórę dokładnie 
oczyszczoną, gładką, miękką 
i mocno nawilżoną.
125 ml | 111 zł

B. Serum ujędrniające Super Moc
Niezwykle silne serum 
z wyjątkowymi składnikami 
aktywnymi. Wzmacnia 
naturalną barierę ochronną 
skóry i utrzymuje jej nawilżenie. 
Pozostawia oddychającą 
powłokę, która zatrzymuje 
wilgoć i chroni skórę przed 
zanieczyszczeniami i toksynami. 
Technologia „soft-focus“ 
oraz substancje aktywne 
sprawiają, że skóra jest napięta, 
uniesiona, wygładzona i pełna 
młodzieńczego blasku. Efekty 
stosowania są natychmiastowe 
i długotrwałe.
30 ml | 208 zł

C. Krem pod oczy Lift Express 
Intensywny, liftingujący, 
nawilżająco-chłodzący żel 
pod oczy z wyjątkowym 
aplikatorem do masażu. 
Najnowocześniejsze 
technologie „water to powder“ 
i „soft-focus“ oraz silne 
przeciwutleniacze sprawiają, 
że delikatna skóra nabiera 
sprężystości. Worki i obrzęki 
znikają, cienie pod oczami 
są rozjaśnione a kurze łapki 
wygładzone.
15 ml | 179 zł
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Ponadczasowe 

PIĘKNO

D. E.

D. Krem nawilżający 4D Eff ect
Luksusowy krem nawilżający z efektem 
4D regeneruje, liftinguje, ujędrnia i nadaje 
młodzieńczego blasku dojrzałej skórze. 
Dzięki wyjątkowej, lekkiej konsystencji 
rozpuszcza się natychmiast w kontakcie 
ze skórą, dobrze się wchłania i zapewnia 
skórze intensywne, 24-godzinne nawilżenie. 

 Dzień po dniu ożywia skórę. Powoduje, 
że kontury twarzy są pełniejsze i bardziej 
wyraziste. Technologia tzw.drugiej skóry 
z niewidoczną, oddychającą matrycą 
chroni skórę przed negatywnym wpływem 
środowiska, wzmacnia jej naturalną barierę 
ochronną a peptydy biomimetyczne 
wygładzają zmarszczki.
50 ml | 299 zł

E. Wielofunkcyjny krem ochronny SPF 50
Krem przeciwstarzeniowy przeznaczony dla 
cery dojrzałej, do codziennej i całorocznej 
ochrony skóry. Wielozadaniowy protektor 
stanowi silną barierę przed smogiem, 
promieniami UVA, UVB, całym spektrum 
światła widzialnego oraz infrared-A. Aktywna 
mieszanka kompleksu Royal Jelly RJx, 
białych trufl i, przeciwutleniaczy i kwasu 
hialuronowego działa kojąco na skórę 
i spowalnia proces jej starzenia. Pozostawia 
skórę idealnie przygotowaną do nałożenia 
makijażu.
50 ml | 208 zł



REVITALIZE
Młodsza o 7 lat skóra
już po 4 tygodniach*

96%
kobiet potwierdziło, że skóra 

jest zrewitalizowana, 
odnowiona i jędrniejsza **

90%
kobiet zuważyło 
poprawę już po 
2 tygodniach**

*potwierdzone przez 36% kobiet w niezależnym teście konsumenckim  ** wyniki niezależnego testu konsumenckiegoPI
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DLACZEGO REVITALIZE?
• Redukuje zmarszczki, rozszerzone pory i plamy pigmentacyjne.

• Silnie nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry.
• Aktywuje i zwiększa odporność skóry na starzenie.

• Zapewnia skórze spersonalizowane codzienne odżywianie.
• Koncentruje się na obecnych i przyszłych oznakach starzenia.

• Stworzony dla wszystkich grup wiekowych i rodzajów cery.

Czy jesteś gotowa, aby zobaczyć 
najpiękniejszą wersję siebie? W takim razie 

wypróbuj ROYAL REVITALIZE, zaawansowaną 
linię do pielęgnacji skóry, która zawiera więcej 

mleczka pszczelego niż którykolwiek 
z naszych dotychczasowych produktów.

Niezależnie od tego, czy cierpisz na 
zmarszczki, rozszerzone pory, utratę 

elastyczności, plamy pigmentacyjne czy słabe 
nawilżenie, w linii Royal Revitalize zawsze 

znajdziesz skuteczne rozwiązanie.
Royal Jelly RJx, cenne naturalne składniki 

- czerwone algi, kokos, miód manuka, 
papaja, wodorosty, olej słonecznikowy, 

algi słodkowodne, kasztanowiec, maniok, 
chlorella, minerały, witaminy i składniki 

biotechnologiczne działają synergistycznie na 
wszelkie oznaki starzenia.

Badania kliniczne wykazały przyspieszenie 
odnowy komórek, wzmocnienie bariery 

ochronnej oraz zwiększenie elastyczności 
i jędrności skóry.

MIÓD MANUKA 
Pochodzący z Nowej Zelandii miód jest 

źródłem witamin, składników odżywczych 
i minerałów. Posiada właściwości 
przeciwzapalne, antyalergiczne, 

przeciwutleniające i wygładzające skórę 
oraz poprawiające jej elastyczność.

LECYTYNA
Chroni skórę przed działaniem 
toksyn i promieni słonecznych. 

Hamuje procesy starzenia.

SHEA BUTTER
Chroni przed wysuszeniem, opóźnia 

starzenie skóry i powstawanie 
zmarszczek. Jest naturalnym fi ltrem 
UV. Wykazuje działania regenerujące 
i normalizuje rogowacenie naskórka. 

Nawilża oraz wspomaga utrzymanie wody 
w komórkach skóry.

ORZECH KOKOSOWY
Zawiera niezbędne antyoksydanty 

w postaci witamin A, C i E oraz kwasy 
tłuszczowe. Zmiękcza skórę, zapobiega 

tworzeniu się blizn podczas gojenia, 
zmarszczki ulegają redukcji. Działa 

antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie. 
Utrzymuje długotrwałe nawilżenie skóry 

i chroni ją przed promieniowaniem 
UV. Przywraca skórze elastyczność 

sprawiając, że twarz staje się jędrna, 
gładka - wygląda młodziej.
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C. Serum na zmarszczki 
i rozszerzone pory 
Zmniejsza pory i zapo-
biega ich rozszerzaniu. 
Ekskluzywny Royal Jelly 
RJx, wit. A i technolo-
gia odbijająca światło 
poprawiają strukturę 
skóry, wygładzają, 
minimalizują drobne 
linie i zmarszczki.
30 ml | 179 zł

B. Rewitalizująca esencja/tonik
Wielofunkcyjna esencja jest pierwszym 
krokiem rytuału pielęgnacyjnego 
po oczyszczeniu cery. Przywraca 
odpowiednie pH, usuwa pozostałości 
makijażu i zanieczyszczeń i błyska-
wicznie nawilża. Delikatne składniki 
złuszczające wygładzają i zmiękczają 
powierzchnię skóry zapewniając 
doskonałą bazę do nałożenia serum 
lub kremu.Systematyczne stosowanie 
pomaga przywrócić blask skórze 
i poprawia nawilżenie zapewniając 
młodzieńczy wygląd.
200 ml | 115 zł

A. Mleczko oczyszczające 
Delikatne mleczko do mycia twarzy z ek-
skluzywnym kompleksem Royal Jelly 
RJX i witaminą C skutecznie oczyszcza 
skórę z makijażu, zanieczyszczeń 
i nadmiaru sebum. Odświeża i nawilża. 
Rezultatem jest świeża skóra z pięknym, 
promiennym i młodzieńczym wyglą-
dem. Mleczko odgrywa również istotną 
rolę w przygotowaniu skóry do optymal-
nego wchłaniania kolejnych produktów 
pielęgnacyjnych z serii Royal Revitalize.
125 ml | 99 zł

C.B.

Vitamín A

C.A.

REWITALIZACJA & REGENERACJA
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Vitamin C

D.

Vitamin C

E.

Vitamin E

E.

Vitamin E

F.
E. Extra nawilżające serum 

Silnie skoncentrowane serum 
zapewnia suchej, odwodnionej 
skórze intensywne nawilżanie 
przez 24 godziny. Progresy-
wne substancje bioaktywne, 
witamina E, nadają cerze 
miękkość, elastyczność oraz 
wzmacniają jej naturalne 
funkcje ochronne.
30 ml | 179 zł

D. Serum na przebarwienia 
Serum na przebarwienia rozjaśnia 
i ujednolica koloryt skóry. Klinicznie 
udowodniona i wysoce skuteczna 
technologia redukuje plamy pig-
mentacyjne różnego pochodzenia 
już po 4 tygodniach stosowania. 
Aktywne naturalne substancje, wi-
tamina C i ekskluzywny Royal Jelly 
RJX pomagają skórze przywrócić 
młodzieńczy, promienny wygląd 
bez przebarwień.
30 ml | 179 zł

F. Rewitalizujący krem pod oczy
Bardzo skuteczny, szybko przy-
swajalny krem, wyraźnie zmniejsza 
oznaki starzenia skóry w okolicach 
oczu. Znacznie zwiększa poziom 
wilgoci, wygładza delikatne linie, 
spłyca zmarszczki. Dzięki zastoso-
waniu optycznych dyfuzorów znikają 
wszystkie niedoskonałości skóry. 
Ekstrakty ziołowe koją skórę i in-
tensywnie nawilżają, a ekskluzywna 
Technologia Royal Jelly RJX skutecz-
nie regeneruje i odmładza skórę.                      
15 ml | 165 zł

REWITALIZACJA & REGENERACJA
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A.

F.

A.

F.

B.

A. Balsam rewitalizujący 
Sprezentuj swojej skórze luksusowy, wie-
lofunkcyjny balsam do twarzy o klinicznie 
sprawdzonych efektach. To „źródło mło-
dości” zawiera najnowocześniejsze prze-
ciwstarzeniowe i progresywne substancje 
bioaktywne, które zapewniają widoczne 
rezultaty już po pierwszym użyciu. Serum 
zwiększa odporność skóry na starzenie 
i negatywne działanie środowiska, usuwa 
już widoczne oznaki starzenia skóry i na-
daje jej zdrowy, młodzieńczy wygląd.

 50 ml | 239 zł

B. Krem rewitalizujący 
Odkryj piękno swojej skóry i zatrzymaj czas. 
W tym luksusowym, wyjątkowo bogatym 
w składniki kremie wykorzystano unikalną 
technologię Royal Jelly RJX. Technologia 
ta potęguje rewitalizującą moc mleczka 
pszczelego, które połączono z synergiczny-
mi substancjami aktywnymi, aby zwiększyć 
odporność skóry na oznaki starzenia. Krem 
skutecznie regeneruje, nawilża, wzmacnia 
i odmładza skórę. Nadaje jej zdrowy, mło-
dzieńczy wygląd.

 50 ml | 239 zł

ROZŚWIETLENIE & ODNOWA
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D.C.

D. Maseczka wulkaniczna   
Wulkaniczne mikrogranulki bogate w minerały 
oraz kwasy owocowe usuwają martwe komórki 
naskórka, stymulują odnowę skóry, zmniejszają 
widoczność drobnych linii i zmarszczek oraz po-
prawiają elastyczność i teksturę skóry. Skuteczne 
ekstrakty roślinne, witaminy C i E oraz ekskluzywna 
technologia Royal Jelly RJX łagodzą, nawilżają 
i skutecznie regenerują.

 Rezultatem jest gładka, promienna, gładka skóra 
o młodzieńczym wyglądzie.

 Natychmiastowe działanie z długotrwałym efektem.
100 ml |165 zł

C.  Emulsja Ochronna SPF 50 
Lekka, aksamitna emulsja z ekskluzywną 
technologią Royal Jelly RJX, Witaminą C 
i ochroną przeciwsłoneczną SPF 50 
odnawia i regeneruje skórę, zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu. Chroni ją 
przed słońcem, niekorzystnymi czynnika-
mi środowiskowymi i wolnymi rodnikami. 
Jednocześnie zmniejsza i rozjaśnia plamy 
pigmentacyjne.

    50 ml | 179 zł

ROZŚWIETLENIE & ODNOWA

D.



LUNA BRIGHT
Promienna nieskazitelna cera

zaledwie w 4 tygodnie *

98%
kobiet potwierdziło, że cera jest jaś-

niejsza, ma równomierny koloryt 
i wygląda znacznie młodziej**

96%
kobiet zauważyło rozjaśnienie

najciemniejszych plam 
pigmentacyjnych **

* potwierdzone przez 95% kobiet w niezależnym teście konsumenckim  ** wyniki niezależnego testu konsumenckiegoPI
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DLACZEGO LUNA BRIGHT?
• Eliminuje wszelkie zaburzenia pigmentacji.
• Zmniejsza i rozjaśnia plamy pigmentacyjne.

• Zapewnia bogate nawilżenie.
• Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek.

• Chroni skórę przed wolnymi rodnikami, 
promieniowaniem UV i zanieczyszczonym 

środowiskiem.
• Pozostawia skórę pięknie rozjaśnioną, 

ujednoliconą i promienną.

LUNA BRIGHT to przełomowa linia 
kosmetyków, która łączy w sobie 

najnowszą wiedzę ze sprawdzonymi 
naturalnymi składnikami.

Zawiera wielokrotnie nagradzany, 
opatentowany kwas diglukozylogalowy, 

który jest 4 razy skuteczniejszy niż 
witamina C i 60 razy skuteczniejszy niż 

kwas kojowy. Aktywuje się w kontakcie ze 
skórą, blokuje proces melanogenezy oraz 
z potwierdzoną skutecznością eliminuje 

wszelkie zaburzenia pigmentacyjne, w tym 
uporczywe plamy na skórze.

Moc tego kwasu w połączeniu z Royal 
Jelly RJx, kwasami winogronowymi 

AHA, czerwonymi wodorostami, 
papają, ekstraktem z drożdży i kwasem 

hialuronowym rozjaśnia skórę, ujednolica 
jej koloryt, zmniejsza wielkość porów, 
zmniejsza widoczność drobnych linii 
i zmarszczek oraz chroni skórę przed 

przyszłymi uszkodzeniami.

KWAS DIGLUKOZYLOGALOWY 
4 razy skuteczniejszy od witaminy C i 60 razy 

skuteczniejszy od kwasu kojowego. Uaktywnia 
się w kontakcie ze skórą i niweluje wszelkie 

widoczne oznaki nierównomiernego koloru skóry.

ZIELONE WINOGRONA 
Naturalne kwasy owocowe delikatnie 

rozpuszczają martwe komórki naskórka 
nagromadzone w górnej warstwie rogowej 

skóry. Dzięki temu skóra szybciej się odnawia. 
Łagodzą, nawilżają i rozświetlają skórę. 

Zatrzymują procesy starzenia oraz wzmacniają 
jej naturalną barierę ochronną.

ALGI CZERWONE
Stymulują syntezę kwasu hialuronowego 
w skórze, a tym samym mają właściwości 

wiązania wody. Regenerują skórę, zwiększają 
spójność komórkową czego efektem jest 

poprawa jej napięcia, jędrności i wygładzenie.

EKSTRAKT DROŻDŻOWY
Jest bogatym źródłem kwasu 

pantotenowego, witamin z grupy B 
i kwasu  foliowego. Przyczynia się 
do detoksykacji cery, przyśpiesza 
usuwanie zbędnych produktów 

przemiany materii poprzez pory skóry. 
Poprawia jej elastyczność.
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B. Serum rozjaśniające                               
Zawiera innowacyjną mieszankę                      
aktywnych składników rozjaśniają-
cych. Czerwone algi, kwas diglu-
kozylogalowy i ekskluzywny kom-
pleks Royal Jelly RJx działają 
synergicznie potęgując efekt. 
Serum redukuje wszystkie rodzaje 
prze barwień oraz eliminuje pier-
wsze oznaki starzenia. Rozświetla 
cerę i ujednolica jej koloryt.                                               
30 ml | 145 zł

C. Maseczka rozjaśniająca                             
Wielofunkcyjna maseczka 
rozjaśnia matową, zmęczoną 
skórę z przebarwieniami. 
Zawiera bogactwo minerałów 
i ekstrakt z papai. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia 
i absorbuje nadmiar sebum, 
rozpuszcza martwe komórki 
i wygładza skórę pozostawiając 
ją aksamitnie miękką, promien-
ną i odświeżoną.
75 ml | 98 zł

A. Rozjaśniajacy żel do mycia
Delikatna żelowa formuła z niskim pH 
skutecznie usuwa resztki makijażu,  
zanieczyszczenia, toksyny i nadmiar 
sebum zapewniając poczucie 
świeżości. W połączeniu z kwasem 
winogronowym AHA, który rozpu-
szcza martwe komórki naskórka oraz 
kwasem hialuronowym, który jest 
magnesem dla wilgoci, pozostawia 
skórę czystą, miękką, gładką i dosko-
nale przygotowaną do dalszej 
pielęgnacji.

 50 ml | 65 zł

A. B. C.
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                  Rozjaśnij

SWOJĄ CERĘ

D. Rozjaśniająco-nawilżający hydrożel                                               
Odświeżający, szybko przyswajalny żel-
-krem zapewnia intensywne i długotrwałe 
nawilżenie, wyrównuje koloryt skóry i redu-
kuje wszelkie zaburzenia pigmentacyjne. 
Silny koktajl rozjaśniającego, aktywnego 
kwasu diglukozylogalowego nowej genera-
cji, czerwonego wodorostu i ekskluzywne-
go kompleksu Royal Jelly RJX pozostawia 
skórę nawilżoną, gładką, jasną i promienną.                                                                                                           
50 ml | 145 zł

E. Rozjaśniający krem ochronny SPF 30  
Skuteczna ochrona przed promieniowaniem UVA/
UVB oraz uszkodzeniami powodowanymi przez wol-
ne rodniki. Bogata mieszanka substancji bioaktyw-
nych i wyciąg z alg redukuje plamy pigmentacyjne, 
zmiękcza skórę oraz wygładza drobne linie i zmarsz-
czki. Rezultatem jest gładka, promienna i pozostają-
ca pod ochroną skóra.                                                                       
50 ml | 145 zł

D. E.
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Świeża, promienna,
zdrowa skóra w kilka minut

93%
kobiet potwierdziło widoczne zmniejszenie niedoskonałości*

* wyniki niezależnego testu konsumenckiego PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

ER
Y

22



* wyniki niezależnego testu konsumenckiego 

Dlaczego BOOST?
       • Linia „Żółta” przywraca równowagę cerze normalnej, 

mieszanej i tłustej.
    • Linia „Biała” zapewnia suchej i wrażliwej skórze 

mocne i długotrwałe nawilżenie.
    • Odżywia skórę, przyspiesza regenerację komórek 

i wzmacnia barierę ochronną skóry..
    • Zapewnia wyjątkową ochronę przed pierwszymi 

oznakami starzenia spowodowanymi przez wolne rodniki, 
środowisko, promieniowanie UV i tzw. blue light.

Superfoods lub inaczej super żywność szczególnie korzystna dla 
organizmu jest dziś niezwykle ceniona. Przedstawiamy BOOST
- rewolucyjną linię kosmetyków do pielęgnacji cery zawierającą 

naturalne i wyjątkowo dobroczynne superfoods.
Matcha to silny przeciwutleniacz, który chroni skórę przed 

uszkodzeniami i przedwczesnym starzeniem, łagodzi problemy 
skórne, ujędrnia i pobudza jej regenerację.

Arbuz jest bogaty w witaminy, które stymulują, wygładzają 
i nawilżają skórę.

Aloes to naturalny środek nawilżający, który łagodzi i regeneruje 
suchą, zniszczoną skórę i poprawia jej kondycję.

Owoce Açaí są silnym przeciwutleniaczem oraz unikalnym źródłem 
witamin, minerałów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Koją, wygładzają i odmładzają skórę.
Imbir zawiera również silne przeciwutleniacze, które pomagają 
chronić skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników 
i niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Ma właściwości 

przeciwbakteryjne, przyspiesza wchłanianie substancji aktywnych.
Burak jest cennym pokarmem. Bogaty w kwas foliowy, witaminę A 

i minerały pomaga zwalczać objawy przedwczesnego starzenia skóry.
Cytrusy zawierają dużą ilość witaminy C, która odświeża skórę 

i nadaje jej zdrowy i promienny wygląd.
Rokitnik jest bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
oraz witaminy A, B, C, D, E i K, antyoksydanty i luteinę. Łagodzi 

skórę i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu.
Woda kokosowa zaopatruje skórę w witaminę E i aminokwasy 

oraz łagodzi wrażliwą i suchą skórę.
Szpinak - zielone liście pełne przeciwutleniaczy, cynku, magnezu, 

kwasów omega-3 i witamin (A,C,E,K).
Superfoods w połączeniu z mleczkiem pszczelim Royal Jelly RJx

działają synergicznie. Odżywiają skórę, przyspieszają regenerację 
komórek, wzmacniają barierę ochronną i zapewniają znakomitą 
ochronę przed pierwszymi oznakami starzenia spowodowanymi 
przez wolne rodniki, środowisko, promieniowanie UV i tzw.blue 

light z ekranów (tv, tel.kom., laptopy).

KWAS HIALURONOWY
Poprawia kondycję suchej skóry, wiążąc 
wodę w naskórku, wygładza go a także 
chroni przed wysuszeniem. Zmiękcza 

i uelastycznia skórę minimalizując 
pojawianie się zmarszczek. Nadaje skórze 

zdrowy, jednolity wygląd.

MATCHA
Jest silnym antyoksydantem, chroni 
przed działaniem toksyn i wolnych 
rodników, zmniejsza podrażnienia, 

ujędrnia i regeneruje skórę.

AÇAÍ
Silny przeciwutleniacz, wyjątkowe źródło 

witamin, minerałów i nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega. Łagodzi, 

wygładza i odmładza skórę.

BLUE LIGHT SHIELD
Kompleks składników aktywnych, 

który chroni skórę przed szkodliwym 
światłem emitowanym przez 
ekrany telefonów, laptopów 

i komputerów. Skutecznie zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu skóry - 

utracie jędrności, powstawaniu plam 
pigmentacyjnych i cieni pod oczami.
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A. B.

CERA/
NORMALNA/
MIESZANA/
TŁUSTA

B.

A. Żel oczyszczający                                   
Delikatnie pieniący żel oczy szcza, wygła-
dza i pielęgnuje skórę. Cząsteczki mine-
rałów łagodnie rozluźniają i oczysz czają 
pory, a silne przeciwut leniacze z matchy 
energetyzują i chronią skórę przed uszko-
dzeniami powodowanymi przez wolne 
rodniki.
125 ml | 57 zł

B. Maseczka detox
Wielofunkcyjna maseczka do twarzy dzięki                               
wysokowydajnej formule 3w1 głęboko oczysz-
cza, regeneruje i przywraca równowagę. Nadaje 
zdrowy blask matowej, zmęczonej skórze.                                           
Pozostawia ją czystą i odświeżoną.
50 ml | 65 zł

NAWILŻENIE &  ZMATOWIENIE
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D.C.C.C.

D. Krem ochronny cover me SPF 30                                                 
Wielofunkcyjny krem nowej generacji. Chroni 
skórę przed uszkodzeniem przez światło sło-
neczne, zanieczyszczenia środowiskowe 
i tzw.blue light z ekranów smartfonów czy 
laptopów. Dobrze się wchłania pozostawiając 
matowe wykończenie.                                                                                   
50 ml | 98 zł

C. Krem matująco-nawilżający                                       
Lekki, nietłusty, szybko wchłaniający się 
żel-krem intensywnie nawilża, eliminuje 
niedoskonałości skóry, pochłania nad-
miar sebum i skutecznie przeciwdziała 
pierwszym oznakom starzenia.                                            
50 ml | 98 zł

NAWILŻENIE &  ZMATOWIENIE

E.E.

WSZYSTKIE 
RODZAJE

CERY

E. Odświeżający krem pod oczy
Ten cudownie lekki krem natychmiast 
odświeża okolice oczu. Dostarczając 
chłodnego nawilżenia, nadaje im wypo-
częty wygląd. Systematyczne stosowa-
nie niweluje cienie i worki pod oczami, 
wygładza obrzęki i minimalizuje widocz-
ność drobnych zmarszczek.
15 ml | 80 zł
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NAWILŻENIE & WYGŁADZENIE

B.A.

CERA 
SUCHA/

WRAŻLIWA

A. Woda micelarna
Delikatne ale efektywne i szybkie oczysz-
czanie skóry. Usuwa makijaż i zanie-
czyszczenia bez potrzeby stosowania 
wody. Ma właściwości kojące i nawilżają-
ce. Do cery suchej lub wrażliwej.                              
200 ml | 57 zł

B. Maseczka extra-nawilżająca
Silnie nawilża i koi wysuszoną, wrażliwą 
i zestresowaną skórę. Aloes, wodorosty 
i inne cenne składniki zmniejszają                          
zaczerwienienia, wzmacniają,                    
wygładzają i chronią skórę przed                           
pierwszymi oznakami starzenia.                       
50 ml | 65 zł
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NAWILŻENIE & WYGŁADZENIE

C. Krem extra-nawilżający
Lekka formuła ale bogaty skład kremu 
zapewnia głębokie nawilżenie, natych-
miastową ulgę i długotrwały komfort 
dla skóry suchej, podrażnionej i wrażli-
wej. Skutecznie przeciwdziała pierw-
szym oznakom starzenia.
50 ml | 98 zł

D. Krem ochronny play it safe SPF 30
Mocno nawilżający krem nowej generacji 
z fi ltrem SPF 30 o szerokim spektrum dzia-
łania. Chroni skórę przed uszkodzeniem 
przez światło słoneczne, zanieczyszczeniami 
środowiskowymi i tzw. blue light z ekranów 
smartfonów czy laptopów. 
50 ml | 98 zł

C.

E.

D.

E.   Chusteczki do twarzy 2w1                                       
Praktyczne chusteczki oczysz-
czająco-odświeżające. Nieza-
stąpione w pracy, w podróży 
lub przy uprawianiu sportu.
30 szt. | 40 zł

D.D.



Piękna, czysta skóra bez trądziku

98%
ankietowanych potwierdziło, że wygląd skóry uległ widocznej poprawie

i nastąpiła znaczna redukcja krost, pryszczy i zaskórników*

* wyniki niezależnego testu konsumenckiego 

CLEAR SMART
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DLACZEGO CLEAR SMART?
 • Redukuje nadmiar sebum

• Odblokowuje pory
• Równoważy mikrobiom skóry
• Zapobiega nawrotom trądziku

• Łagodzi i nawilża skórę

BLACK BEEOME
Eliksir ze sfermentowanego miodu rzadkich, tzw. 

ciemnych pszczół jest bogaty w aminokwasy, 
witaminy i minerały. Sprzyja szybszej regeneracji 
mikrofl ory skóry i odbudowie bariery ochronnej. 
Ogranicza produkcję sebum, znacznie zmniejsza 

zanieczyszczenia skóry i pomaga uzyskać 
czystą, zdrową skórę.

WIĄZÓWKA BŁOTNA
Bogata w mocne, przeciwutleniające kwasy 
fenolowe stymuluje naturalne mechanizmy 

obronne skóry. Działa dezynfekująco 
i przeciwzapalnie, równoważy mikrofl orę, 
pomaga regulować wydzielanie sebum, 
tonizuje skórę i eliminuje wolne rodniki.

BISABOLOL
Działa przeciwzapalnie 

i przeciwbakteryjnie. Przyspiesza 
proces gojenia, koi podrażniony 

naskórek i łagodzi zaczerwienienia. 
Poprawia przenikanie substancji 

aktywnych w głąb skóry.

KWAS SALICYLOWY
Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. 
Oczyszcza i zmniejsza pory, usuwa nadmiar 
tłuszczu oraz stymuluje odnowę naskórka. 

Zmniejsza liczbę zaskórników i pomaga 
zapobiegać powstawaniu stanów zapalnych.

CLEAR SMART to zaawansowana linia 
kosmetyków przeznaczona dla skóry 
problematycznej z objawami trądziku.

Trądzik to nie tylko problem młodych ludzi. 
Dotyczy wszystkich grup wiekowych, 

od nastolatków po dorosłe kobiety i mężczyzn.

Clear Smart skupia się na głównych przyczynach 
trądziku - nadmiernej produkcji sebum, zatkanych 

porach i bakteriach wywołujących trądzik. 
Redukuje wydzielanie sebum, odblokowuje pory, 
nawilża i pomaga skórze w aktywacji własnych 

funkcji ochronnych dzięki regeneracji mikroflory.

Mikrobiom/mikroflora to naturalny ekosystem 
stanowiący kombinację drobnoustrojów 

na skórze, który ją chroni i utrzymuje w czystości. 
Powstanie nierównowagi w tym systemie, gdy 

„złych” drobnoustrojów jest więcej niż tych 
„dobrych”, skutkuje powstaniem trądziku.

Clear Smart łączy najnowszą wiedzę 
o mikrobiomie ze skutecznymi składnikami: 

kwasem salicylowym, kompleksem Royal Jelly 
RJx i naturalnymi ekstraktami,  aby przywrócić 

zrównoważony ekosystem skóry.

Wynik? Piękna, czysta skóra bez trądziku.
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A. B. C.

A. Pianka oczyszczająca
Beztłuszczowa, delikatnie złuszcza-
jąca pianka o niskim pH do mycia 
twarzy. Działa ze sprawdzoną sku-
tecznością zaraz po aplikacji - roz-
luźnia i oczyszcza pory, eliminuje za-
skórniki, prosaki i podrażnienia 
i zapobiega ich powstawaniu. Usuwa 
makijaż, zanieczyszczenia, nadmiar 
sebum i obumarły naskórek bez 
uczucia ściągania. Nie wysusza i nie 
podrażnia skóry. Rezultatem jest 
czysta, odświeżona i miękka skóra 
bez tłustego połysku.
150 ml | 57 zł

B. Tonik matujący
Delikatnie złuszczający, odświe-
żający tonik do cery tłustej ze 
skłonnością do trądziku. Usuwa 
resztki makijażu i zanieczysz-
czenia. Dzięki kwasowi salicylo-
wemu rozluźnia zatkane pory, 
usuwa nadmiar sebum 
i pozostawia skórę matową, bez 
połysku przez cały dzień. Eks-
trakt ze sfermentowanego mio-
du pszczelego wspiera równo-
wagę mikrofl ory i działa kojąco 
na skórę. Pozostawia jaśniejszą, 
bardziej promienną i znacznie 
lepiej wyglądającą skórę.
200 ml | 57 zł

C. Punktowy żel na wypryski
Przezroczysty żel o natychmiasto-
wym działaniu przeznaczony 
do miejscowego stosowania 
na wykwity skórne i stany zapalne  
oraz do rozpoczęcia procesów 
gojenia skóry. Kwas salicylowy 
wnika w głąb porów i w ciągu 
czterech godzin od aplikacji wi-
docznie zmniejsza zaczerwienie-
nia, stany zapalne oraz wielkość 
wyprysków. Składniki aktywne 
działają kojąco na skórę, regulują 
wydzielanie sebum, zwalczają 
bakterie trądzikowe i zapobiegają 
powstawaniu zaskórników i sta-
nów zapalnych.
15 ml | 49 zł

CZYSTA CERA BEZ TRĄDZIKU
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D. E.

D. Emulsja do cery trądzikowej
Lekka, beztłuszczowa, szybko wchłaniają-
ca się emulsja zapewnia natychmiastowe 
nawilżenie, łagodzi podrażnienia, eliminuje 
wypryski oraz skutecznie zapobiega po-
wstawaniu nowych. Matująca formuła 
z kwasem salicylowym rozluźnia zatkane 
pory już po pierwszej aplikacji, poprawia 
wygląd rozszerzonych porów oraz reguluje 
wydzielanie sebum. Bioferment z bakterii 
Lactobacillus i wyciąg ze sfermentowanego 
miodu aktywują naturalne funkcje ochrony 
skóry i przywracają równowagę mikrofl ory 
na skórze. Już po tygodniu cera jest na-
wilżona, wygładzona, wyraźnie czystsza 
i jaśniejsza.
50 ml | 80 zł

E. Matujący krem ochronny SPF 25
Nietłusty krem   o szerokim spektrum ochro-
ny SPF 25 przeznaczony do ochrony skóry 
tłustej ze skłonnością do trądziku. Nadaje 
skórze matowy wygląd i chroni ją przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniami spowo-
dowanymi promieniowaniem UV. Nie zaty-
ka porów i nie pozostawia tłustego fi lmu. 
Aktywne składniki łagodzą, chłodzą i od-
świeżają skórę bezpośrednio po aplikacji.
50 ml | 80 zł

CZYSTA CERA BEZ TRĄDZIKU
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A.

A. Żel do mycia twarzy
Żel o podwójnym działaniu, 
jednocześnie oczyszcza 
i pielęgnuje skórę. Bazsiar-
czanowa formuła znakomi-
cie usuwa brud, pot 
i tłuszcz oraz pozostawia 
skórę czystą, gładką 
i doskonale przygotowaną 
do golenia. 

    125 ml | 48 zł

Pielęgnacja skóry jest równie ważna dla mężczyzn, jak 
i dla kobiet. Ale nie może być taka sama. Męska skóra jest 

grubsza, ma większą gęstość kolagenu, większe pory 
i często występujące podrażnienia związane z goleniem. 

Wrastanie włosków, zapalenie mieszków włosowych, 
skaleczenia, zaczerwienienia i nadmierna wrażliwość 

skóry to problemy mężczyzn.

Linia kosmetyków ROYAL MEN została tak opracowana, 
aby w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby męskiej skóry. 

Skoncentrowany kompleks Royal Jelly RJx, dzika róża, 
mirt i kora wierzby, kwas hialuronowy, kofeina, miód, 
żołędzie, wodorosty, witaminy i inne zaawansowane 

składniki eliminują wszelkie problemy z goleniem 
w tym wrastanie zarostu. Łagodzą skórę, chronią ją przed 

szkodliwym działaniem wolnych rodników, uwalniają 
zatkane pory, przyspieszają proces odnowy komórek, 
wzmacniają skórę i eliminują pojawianie się drobnych 

linii i zmarszczek.

W ramach testów konsumenckich 100% mężczyzn potwierdziło, 
że ich skóra jest jaśniejsza, gładsza i ogólnie wygląda znacznie lepiej.

MEN
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B. Tonik po goleniu

Orzeźwiający tonik usuwa po-
drażnienia i zaczerwienienia skóry 
oraz skutecznie zapobiega 
wrastaniu włosków. Składniki 
o właściwościach ściągających 
regulują produkcję sebum, kwas 
salicylowy delikatnie usuwa mar-
twe komórki skóry, uwalnia zatka-
ne pory i przyspiesza jej odnowę. 
Skin Comfort Complex eliminuje 
wszystkie negatywne skutki gole-
nia. Tonik pozostawia skórę twa-
rzy i szyi wyciszoną, zmatowioną 
i promienną. 

    200 ml | 57 zł

C. 3w1 krem nawilżający SPF 20
Wielofunkcyjny, nietłusty krem ła-
godzi, nawilża i chroni skórę. Bar-
dzo szybko się wchłania eliminu-
jąc dyskomfort odczuwalny po 
goleniu. Chroni skórę przed nega-
tywnym wpływem środowiska 
i promieniowaniem słonecznym. 
Rezultatem jest znacznie gładsza 
skóra o nieskazitelnie matowym 
wyglądzie.
75 ml | 98 zł

D. Anti-ageing krem nawilżający
Lekki krem do twarzy z formułą 
High-Tech o właściwościach deli-
katnie chłodzących, walczy z wy-
suszeniem skóry i oznakami upły-
wającego czasu. Dzięki 
zawartości mleczka pszczelego 
w postaci kompleksu RJx i silnych 
ekstraktów ziołowych skutecznie 
regeneruje, wygładza skórę i na-
daje jej młodzieńczy wygląd. Re-
gularne stosowanie prowadzi do 
znacznego ujędrnienia skóry 
i opóźnia powstawanie nowych li-
nii i zmarszczek. 
50 ml | 98 zł

DLA PANÓW
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A. B. D.C.

B. Liftingujący krem pod 
oczy ze złotem
Minimalizuje drobne linie, 
zmarszczki i cienie oraz 
nadaje skórze pod oczami 
świeży, młodzieńczy 
wygląd.
15 ml | 110 zł

D. Retinol ze złotem
Wyjątkowa kuracja 
przeciwstarzeniowa 
z czystą witaminą A, 
redukuje drobne linie, 
zmarszczki i przebar-
wienia.
30 kapsułek | 208 zł

A. Żel oczyszczająco-tonizu-
jący ze złotem
Delikatny środek czyszczą-
cy, który aktywnie usuwa 
zanieczyszczenia, makijaż, 
tonizuje, wygładza i nadaje 
skórze promienny, odmło-
dzony wygląd.
125 ml | 80 zł

C. Serum ze złotem
Wyjątkowo skuteczne 
połączenie kwasu hialu-
ronowego, złota 
i ekstraktów roślin daje 
natychmiastowy efekt 
odmładzający.
30 ml | 208 zł

Linia GOLD DYNAMICS powstała z myślą o specyficznych 
problemach „Wieku Skóry 50+”. Z upływem lat, czynniki 

dziedziczne i czynniki środowiskowe zmieniają strukturę skóry, co 
prowadzi do utraty żywotności i możliwości regeneracji komórek.  

Główne problemy dojrzałej skóry to utrata elastyczności 
i jędrności, pojawienie się głębokich zmarszczek i przebarwień, 

utrata blasku oraz cieńsza skóra.
Najnowocześniejsze technologie, aktywne ekstrakty roślinne 
i bio-innowacyjne kompleksy znajdujące się w produktach tej 

linii w szczególny sposób odpowiadają na potrzeby takiej skóry. 
Pomagają przywrócić młodzieńczy wygląd skóry, poprawiają 

elastyczność i jędrność, zmniejszają zmarszczki i bruzdy, 
ujednolicają koloryt skóry, rozjaśniają i chronią pozostawiając 

ją silnie nawilżoną z poczuciem komfortu.

TO CZYSTE ZŁOTO!
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E. F. G.

E. Ujędrniający żel ze złotem
 Beztłuszczowy hydrożel 

z ceramidami o klinicznie 
udowodnionej skuteczno-
ści. Efektywnie poprawia 
i przywraca utraconą ela-
styczność skóry. Pomaga 
utrzymać wilgoć i zapobie-
ga jej utracie. 
30 ml | 208 zł

F. Rewitalizujący krem ze złotem 
na dzień SPF 15
Luksusowy, bogaty w sub-
stancje odżywcze znacznie 
zwiększa naturalne nawilżenie, 
wspomaga proces regeneracji 
skóry oraz spowalnia proces jej 
starzenia.
50 ml | 208 zł

G. Krem ze złotem na noc
Odżywczy krem z cząsteczkami 
złota nawilża i wygładza dojrzałą 
skórę twarzy, szyi i dekoltu pod-
czas nocnego odpoczynku.
50 ml | 208 zł

TO CZYSTE ZŁOTO!
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DLACZEGO ROYAL JELLY?
    • Sekrety piękna ukryte w mleczku pszczelim.

    • Sprawdzone receptury do pielęgnacji całego ciała.
    • Znakomite nawilżenie i odżywienie dla Twojej skóry.

    • Rezultat - jędrna, elastyczna, promienna i młodzieńcza skóra. 

ROYAL
JELLY

ROYAL JELLY – POKARM KRÓLOWEJ PSZCZÓŁ
Odkryj dobroczynne właściwości mleczka pszcze-

lego stosowanego już w starożytnym Egipcie, 
Grecji i Azji jako lek i kosmetyk.

To naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły 
dla królowej ula, który pozwala jej przeżyć ok. 
40 razy dłużej od pszczoły robotnicy. Zawiera 
ponad dwadzieścia biopierwiastków, prawie 

wszystkie aminokwasy oraz niemal kompletny 
zestaw witamin. Od dawna uważane jest za 

„królewski eliksir młodości”.

NASZA LEGENDARNA LINIA 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY

Ponad 60 lat temu byliśmy jedną z pierwszych 
marek na świecie, która wprowadziła na rynek 

zaawansowane produkty z mleczka pszczelego, 
legendarną już linię Royal Jelly.

Dzisiejsza linia Royal Jelly wzbogacona została 
o kompleks CELLSPAN - mieszankę wyjątkowych 

substancji czynnych, które aktywując komórki, 
znacznie zwiększają skuteczność mleczka 

pszczelego.
Wybrane produkty tej linii zawierają również przeło-

mowe aktywatory SIRTUIN, które w połączeniu 
z mleczkiem pszczelim pomagają przedłużyć życie 

komórek i zapewniają młody wygląd skóry.

MLECZKO PSZCZELE 
Przyspiesza regenerację komórek, 

wzmacnia barierę ochronną, poprawia 
jędrność i elastyczność skóry.

KWAS HIALURONOWY
Poprawia kondycję suchej 

skóry, wiążąc wodę w naskórku, 
wygładza go a także chroni przed 

wysuszeniem. Chroni przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Wykazuje działanie 

kojące i łagodzące.

EKSTRAKT Z RYŻU
Aktywuje sirtuiny, wspomaga 

regenerację skóry, powstrzymuje 
procesy jej starzenia.

MASŁO SHEA
Pomaga skórze wiązać wodę 

i chroni ją przed wysuszeniem. 
Ma działanie kojące, zmiękczające 

i wygładzające.
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ROYAL JELLY 

A. B.

esencja młodości

A. B.

A. Balsam Nawilżający
Jest nieodzownym środkiem, który 
skutecznie przeciwdziała przedwczesnemu 
starzeniu skóry na skutek niekorzystnego 
wpływu środowiska. Poprawia elastyczność 
i naprężenie skóry, cera przez cały dzień 
wygląda świeżo i młodzieńczo.
30 ml | 185 zł

B. Ujędrniający krem do ciała
Luksusowa pielęgnacja skóry całego ciała. 
Mleczko pszczele wraz z witaminami, 
kwasem hialuronowym i ekstraktami 
roślinnymi zapewniają długotrwałe 
nawilżenie i odżywienie skóry, dzięki 
czemu jest aksamitnie gładka i elastyczna.

    200 ml | 208 zł

Aktywatory sirtuin 
pomagają przedłużyć 
żywotność komórek, 
działają nawilżająco 

i odmładzająco.

CELLSPAN COM-
PLEX to wyjątkowe 

połączenie roślinnych 
składników aktyw-

nych, które mają udo-
wodnione działanie 

odmładzające.
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D.C.

C. Kapsułki pod oczy
Innowacyjne kapsułki zawierające 
mleczko pszczele i aktywatory 
sirtuin natychmiast po aplikacji 
wypełniają drobne linie i zmarszczki, 
a po dłuższym okresie stosowania 
wygładzają również te głębokie.
60 kapsułek | 208 zł

D. Serum liftingujące
Idealna kuracja dla każdego rodzaju skóry (nawet 
wrażliwej), a zwłaszcza dla tej, która jest często 
wystawiana na działanie promieni słonecznych lub 
z przedwczesnymi oznakami starzenia. Poprawia 
odporność i elastyczność skóry, która staje się 
odmłodzona w sposób widoczny.
7×7 ml | 229 zł

Kompleks substancji 
aktywnych wypełnia 

drobne linie 
i zmarszczki oraz 
zwiększa gęstość 
włókien kolagenu 

i elastyny.

Liposomy z mleczkiem 
pszczelim zapewniają 
natychmiastowy efekt 

liftingu.
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Kompleks substancji 
aktywnych pomaga 
poprawić wygląd 

blizn po operacjach, 
urazach, oparzeniach 

czy trądziku.

Kompleks substancji 

ODNOWIONA I MIĘKKA CERA

A.

B.

A.

A. Extra kojący balsam
Mieszanka mleczka pszczelego z olejami 
roślinnymi i masłem shea zapewnia 
natychmiastowe nawilżenie suchych, 
szorstkich i popękanych partii skóry 
i uczucie komfortu.
25 g | 129 zł

B. Balsam na blizny
Klinicznie sprawdzony i bardzo skuteczny 
balsam zmniejsza i wygładza zarówno 
nowe jak i stare blizny. Zmiękcza, 
wyrównuje koloryt zmienionej skóry 
i poprawia jej ogólny wygląd. 
30 ml | 111 zł

Doskonały na skórę   
łokci, dłoni, kolan, pięt 

i innych wyjątkowo 
suchych miejsc.
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ODNOWIONA I MIĘKKA CERA

D.

C.

D.

D.  Balsam do ust
 Luksusowy balsam do ust wzbogacony 

mleczkiem pszczelim i naturalnymi olejkami 
nawilżającymi chroni i wygładza wargi 
oraz utrzymuje ich elastyczność. Nawilża, 
odżywia, koi i zapobiega ich pękaniu.
3,7 g | 49 zł

C.  Balsam do rąk 
 Luksusowy, bogaty w składniki balsam wygładza i koi 

suchą skórę dłoni, pozostawiając ją miękką i z poczuciem 
komfortu. Zaawansowana receptura zapewnia skórze 
dłoni bogate nawilżenie, a jednocześnie tworzy na skórze 
ochronny fi lm, który zapobiega jej wysychaniu.
75 g | 65 zł

Mieszanka eks-
traktów roślinnych 
ajurwedy zmniejsza 
uszkodzenia skóry 

przez wolne rodniki, 
łagodzi i odmładza.

Ekstrakt z borówek 
bogaty w antyoksy-
danty chroni Twoje 

usta i nadaje im 
przyjemny zapach.

C.
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B. Delikatny peeling
Oczyszcza i rozluźnia zat-
kane pory, usuwa martwy 
naskórek i wygładza skórę.                            
75 ml | 80 zł

A. Rozjaśniający proszek do 
mycia twarzy
Dokładnie usuwa zanieczysz-
czenia, wygładza i odżywia 
skórę, która utraciła swój na-
turalny blask. Pozostawia wy-
jątkowe uczucie świeżości.
75 g | 99 zł

C. Zmywacz do oczu i ust
Delikatny preparat, który bez 
trudu usunie zanieczyszczenia, 
tusz i pomadkę (w tym wodood-
porne i długotrwałe).
100 ml | 65 zł

A. C.B.

ODŚWIEŻONA & CZYSTA CERA
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G.

E.

G. Soniczna szczoteczka
Nowoczesna technologia 
soniczna zapewnia delikat-
ne ale skuteczne oczysz-
czanie skóry. Usuwa brud, 
tłuszcz i pozostałości 
makijażu.
350 zł

H. Krem do mikrodermabrazji
Przy pomocy Sonicznej szczo-
teczki krem delikatnie usuwa 
martwe komórki naskórka, 
oczyszcza i wygładza zmarszcz-
ki, poprawia mikrokrążenie skó-
ry i przyspiesza powstawanie 
nowych komórek. 
125 ml | 160 zł

D. Gąbki prasowane                  
4 szt. | 39 zł

F. Wymienne gąbki do 
mikrodermabrazji
2 szt. | 45 zł

E. Wymienne końcówki 
do Sonicznej 
szczoteczki
2 szt. | 45 zł

D.

H.

F.

Natychmiastowe
odmłodzenie
Odmładzanie skóry za pomocą
mikrodermabrazji sonicznej
to delikatna metoda peelingu
mechanicznego. Stymuluje
odnowę komórkową, redukuje
plamy pigmentacyjne
i zmarszczki, zmiękcza pory
i sprawia, że skóra wygląda
świeżo i młodziej.

Idealne oczyszczenie skóry
Metoda ultradźwiękowego
czyszczenia skóry jest bardzo
delikatna i do 10 razy bardziej
skuteczna niż tradycyjne zmywanie
twarzy. Usuwa wszelkie
zanieczyszczenia, nadmiar
sebum i resztki makijażu.
Zapewnia delikatny mikromasaż
skóry i powoduje lepsze
wchłanianie substancji czynnych
zawartych w produktach
pielęgnacyjnych.

ODŚWIEŻONA & CZYSTA CERA

D.

F.
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KORZYSTNE ZESTAWY
Jeśli pielęgnacja skóry ma mieć sens i przynosić widoczne rezultaty, konieczne 
jest stworzenie regularnego, codziennego rytuału składającego się z kilku prze-
myślanych kroków - oczyszczania, nawilżania, odżywiania, ochrony…
Aby ten codzienny rytuał pielęgnacji skóry był jak najłatwiejszy i przyjemny, 
stworzyliśmy grupę wyselekcjonowanych  zestawów zawierających wszystkie 
niezbędne produkty.
Zawsze rekomendujemy wybór optymalnego zestawu na podstawie indywidual-
nej konsultacji związanej z diagnostyką skóry. Tylko to pozwoli Ci uzyskać wła-
sny, odpowiednio dopasowany i co najważniejsze, skuteczny rytuał pielęgnacji 
skóry, tak wyjątkowy jak Ty.

Wszystkie zestawy, których zakup jest niezwykle korzystny 
można zobaczyć na stronie www.jafracosmetics.pl

609 zł
814 zł
 MNIEJ O 205 zł

26 %
RABATUZESTAW KOMPLETNY GOLD DYNAMICS  

Żel oczyszczająco-tonizujący 
ze złotem
Rewitalizujący krem ze złotem 
na dzień SPF 15
Krem ze złotem na noc 
Liftingujący krem pod oczy 
ze złotem
Ujędrniający żel ze złotem

5
PRODUKTÓW
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DO PIELĘGNACJI SKÓRY

24 %
RABATU

21 %
RABATU

Krem do mycia twarzy 
Krem nawilżający 4D Eff ect 
Wielofunkcyjny krem ochronny 
SPF 50

Mleczko oczyszczające
Krem rewitalizujący
Emulsja ochronna SPF 50
Rewitalizujący krem pod oczy 

3
PRODUKTY

4
PRODUKTY

ZESTAW STARTOWY ROYAL DEFY

ZESTAW PODSTAWOWY ROYAL REVITALIZE 

489 zł
618 zł
 MNIEJ O 129 zł

519 zł
682 zł
 MNIEJ O 163 zł



A. B.

A.Tonujący krem ochronny SPF 50
Idealna forma lekkiego makijażu dla osób, 
które cenią sobie naturalny wygląd. Jeden 
produkt, który nawilża, chroni przed słońcem, 
zapobiega zmarszczkom i ukrywa niedosko-
nałości. Wodoodporna formuła o szerokim 
spektrum ochrony SPF 50+ zabezpiecza skórę 
przed szkodliwym działaniem promieni sło-
necznych. Technologia Color Match pozwala 
na uwalnianie i dopasowanie pigmentów do 
odcienia skóry tuszując niedoskonałości i po-
zostawiając świeży, naturalny wygląd. Makijaż, 
pielęgnacja i ochrona w jednym.
50 ml | 99 zł

BEZPIECZNE OPALANIE                   

A. B.

B. Przeciwsłoneczny krem do twarzy SPF 50+                               
Ochronny, wodoodporny krem do twarzy dla 
całej rodziny. Szerokie spektrum ochrony SPF 
50+ przed promieniami UVA, UVB, światłem 
widzialnym i podczerwienią zapewnia bez-
pieczeństwo skórze. Lekki i beztłuszczowy 
ale bogaty w naturalne ekstrakty roślinne, 
które znakomicie nawilżają i chronią skórę 
przed przedwczesnym starzeniem. Łatwo się 
wchłania nie pozostawiając poczucia lepkości 
i białego fi lmu zapewniając poczucie komfortu 
podczas ekspozycji na promienie słoneczne.
50 ml | 99 zł

Odkryj nową generację kosmetyków przeciwsłonecznych JAFRA SUN i ciesz się 
promieniami słońca w każdych warunkach: w mieście, na plaży i w wodzie!
Nasze wyjątkowe produkty zapewniają kompleksową ochronę o szerokim spekt-
rum SPF 50 i SPF 50+, są wodoodporne do 40 minut i w pełni chronią skórę przed 
uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV, podczerwienią i światłem 
widzialnym.
Mają lekką konsystencję i nietłustą formułę bez oksybenzonu, oktinoksatów, fta-
lanów i parabenów. Przeznaczone są do codziennego stosowania dla wszystkich 
kategorii wiekowych, od 6 miesiąca życia po osoby dorosłe.
Zaawansowana formuła przeciwdziała oparzeniom słonecznym, zapewnia akty-
wną ochronę antyoksydacyjną, zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych, 
niweluje niepożądane zmiany barwnikowe oraz chroni skórę przed przedwczesnym 
starzeniem.
Rezultatem jest miękka, doskonale chroniona i nawilżona skóra otulona pięknym, 
tropikalnym zapachem.
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C. D. E.

E. Łagodzący balsam po opalaniu
Lekki, łagodzący balsam przynie-
sie natychmiastową ulgę skórze 
poddanej działaniom promieni 
słonecznych. Wyciąg z aloesu, 
czarnego bzu i rumianku ochłodzi 
i ukoi skórę a przepiękny, tropi-
kalny aromat zapewni wyjątkowe 
doznania zmysłom. Szybko się 
wchłania, nawilża i odświeża skó-
rę wystawioną na działanie pro-
mieni słonecznych, wiatru i wody. 
Pozostawia ją jedwabiście miękką 
i gładką.
250 ml | 99 zł

D. Spray przeciwsłoneczny SPF 50
Spray przeciwsłoneczny bez aerozo-
lu, zapewni ochronę skóry podczas 
uprawiania sportów na świeżym 
powietrzu lub podczas rodzinnej za-
bawy. Jest wygodny do aplikacji 
(np. dzieciom podczas ruchu czy 
w trudno dostępnych miejscach). 
Wodoodporna ochrona SPF 50 
o szerokim spektrum działania 
zabezpiecza skórę przed uszkodze-
niami słonecznymi. Skuteczny także 
podczas i po pobycie w wodzie oraz 
dla osób z tendencją do silnego 
pocenia. Nawilżający, bezolejowy, 
świetnie się rozprowadza na skórze 
nadając równomierny połysk.
125 ml | 115 zł

C. Przeciwsłoneczny krem do ciała 
SPF 50+
Wodoodporny, nawilżający krem 
przeciwsłoneczny dla całej rodziny. 
Skutecznie zabezpiecza skórę podczas 
przebywania na świeżym powietrzu. 
Szybko się wchłania i pozostaje nie-
zawodny nawet podczas i po pobycie 
w wodzie oraz przy tendencji do nad-
miernego pocenia. Szerokie spektrum 
ochrony SPF 50+ przed promieniami 
UVA, UVB, światłem widzialnym i pod-
czerwienią zapewnia bezpieczeństwo 
skórze. Beztłuszczowa, lekka formuła 
pozostawia ją miękką bez białej powło-
ki i lepkości. Nie zawiera oksybenzonu, 
oktinoksatów, ftalanów i parabenów.
125 ml | 115 zł

BEZPIECZNE OPALANIE                   

C. D.

SŁ
O

N
EC

ZN
A

 P
IE

LĘ
G

N
A

C
JA

47



PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

48



SPA 
& 

PIELĘGNACJA 
CIAŁA

Dbanie o ciało oznacza pielęgnację każdego kawałka 
skóry od stóp do głów. Luksusowy relaks spa w domo-
wym zaciszu z wykorzystaniem niezwykłych efektów 
aromaterapii, urzekające produkty do pielęgnacji ciała lub 
innowacyjne kosmetyki do włosów inspirowane naturą. 
Tutaj każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie.
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C.

B.

A.

A. Imbirowo-eukaliptusowy 
peeling do ciała
Delikatnie usuwa martwy 
naskórek, zapewnia bogate 
nawilżenie, pobudza mikro-
krążenie, łagodzi napięcie 
mięśni oraz pozostawia skórę 
jedwabiście miękką i gładką.                                             
300 g | 160 zł

B. Szampon imbirowo-eukalip-
tusowy
Odżywczo-regenerujący szam-
pon o wyjątkowej recepturze koi 
i odświeża skórę głowy, pobudza 
zmysły, głęboko oczyszcza, 
nawilża włosy oraz nadaje 
im zdrowy i lśniący wygląd.                                
250 ml | 111 zł

C. Imbirowo-eukaliptusowy krem 
do masażu
Luksusowy krem  wzbogacony olej-
kiem arganowym, który w połącze-
niu z innymi naturalnymi olejkami 
i ekstraktami z wodorostów głębo-
ko nawilża skórę, pozostawiając ją 
jedwabiście miękką i gładką.
250 ml | 111 zł

Poczuj wspaniałą atmos-
ferę dzięki JAFRA SPA 

i zrelaksuj się
w domowym zaciszu. 

Domowe spa to nie tylko 
odprężenie fi zyczne,

ale i odpoczynek psy-
chiczny. Cudowne działa-

nie aromaterapii
ukoi nerwy, pobudzi zmy-
sły, przywróci harmonię 

i równowagę.

 Chwila
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D.

F.

D. Ginger&Sea salt peeling do 
ciała
Delikatnie usuwa martwy 
naskórek, pozostawia skórę 
jedwabiście miękką i zapewnia 
całkowite odświeżenie ciała 
i komfortowe samopoczucie.                                                
300 g | 160 zł

F. Regeneracyjny krem 
do włosów i skóry głowy
Pobudza zmysły, pielęgnuje 
skórę, nawilża, wzmacnia 
i regeneruje włosy.
200 g | 129 zł

E. Maska błotna
Naturalne glinki i błoto z Mo-
rza Martwego pochłanianiają 
nadmiar sebum, oczyszczają 
i stymulują krążenie. Po uży-
ciu maski skóra jest znako-
micie nawilżona i ujędrniona.                         
250 g | 160 zł

E.
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A. Rewitalizujące mleczko do ciała
Odświeżające, nawilżające mleczko 
do ciała z naturalnymi olejkami, 
masłem shea i witaminą E dobrze 
się rozprowadza i szybko wchłania 
w skórę. Pozostawia ją miękką 
w dotyku a Ciebie, doskonale przy-
gotowaną na piękny dzień.
250 ml | 98 zł

B. Odświeżający żel pod prysznic
Bogaty w składniki żel, m.in. 
w ekstrakt z zielonej herbaty, 
zamienia się w jedwabistą, 
nawilżającą piankę i zapewnia 
rewitalizujące doznania podczas 
kąpieli.
250 ml | 65 zł

C. Orzeźwiający peeling do ciała
Wyjątkowy zapach tego kremo-
wego, nawilżającego peelingu 
do ciała rozbudzi Twoje zmysły 
i rozjaśni umysł, a drobinki 
brzoskwini nabłyszczą Twoją 
skórę  pozostawiając ją miękką, 
gładką i promienną. Idealny na 
rozpoczęcie dnia.
200 ml | 80 zł

A. B. C.

Zacznij dzień od energetyzującego rytuału pielęgnacji ciała. Power Up pobudza 
zmysły i rozjaśnia umysł ostrym zapachem olejku cytrusowego, jaśminu i drzewa 
cedrowego. Luksusowa receptura wygładza i zmiękcza skórę, dzięki czemu po-
czujesz się świeża i gotowa do działania.

POWER UP
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A. B. C.

Wycisz się na koniec dnia dzięki relaksującemu rytuałowi pielęgnacji ciała. Power 
Down koi zmysły uspokajającym zapachem olejku lawendowego, róży i drzewa 
sandałowego. Luksusowa receptura pielęgnuje skórę, rozluźnia napięcia, wyzwala 
głęboki oddech i odpręża przed nocnym odpoczynkiem.

POWER DOWN

A. Spray do ciała/pod prysznic Zen
Stwórz wyciszającą atmosferę 
przed snem lub wtedy, gdy potrze-
bujesz się odprężyć. Ta aromatycz-
na mgiełka zapewnia ucieczkę do 
absolutnego poczucia relaksu, gdy 
tylko zostanie rozpylona na parę 
pod prysznicem lub na skórę 
o dowolnej porze dnia.
125 ml | 80 zł

B. Relaksujące mleczko do ciała
Kojące mleczko do ciała 
z naturalnymi olejkami, masłem 
shea i witaminą E dobrze się 
rozprowadza, szybko wchłania, 
rozpieszcza skórę luksusowym 
nawilżeniem pozostawiając ją 
miękką i gładką.
250 ml | 98 zł

C. Relaksujący żel pod prysznic
Zmyj nerwową atmosferę dnia 
i utwórz aurę spokoju dzięki nawil-
żającemu żelowi pod prysznic. 
Natychmiast po nałożeniu zamie-
nia się w jedwabistą piankę 
i pozostawia skórę czystą, miękką 
i odżywioną.
250 ml | 65 zł
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A. B. C.

Ginger and
Seaweed

Ekstrakty z wodorostów bogate w minerały 
i składniki odżywcze koją i nawilżają suchą 
skórę. Przywracają jej jędrność pozostawia-
jąc ją miekką i aksamitnie gładką. Niezwykły 
aromat wywołuje przyjemne 
uczucie i działa odprężająco na zmysły.

C. Spray do ciała z imbirem i morskimi 
wodorostami
Przyjemny zapach imbiru i soli mors-
kiej przynosi całkowite odświeżenie 
ciała i zmysłów oraz uczucie relaksu. 
Odkryj zmysłowe zalety aromaterapii.                                      
125 ml | 111 zł

B. Ginger&Seaweed żel 
do kąpieli/pod prysznic
Żel do kąpieli i pod prysznic 
wzbogacony o odżywcze 
wodorosty dokładnie oczyści 
i nawilży Twoją skórę.
250 ml | 87 zł

A. Krem do masażu 
z imbirem i algami                                                                
Silnie nawilża pozostawiając skórę 
jedwabiście gładką i elastyczną.               
250 ml | 111 zł
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PIĘKNE
ręce i stopy  

Doskonała pielęgnacja na wyciągnięcie ręki. Niezbędne produkty na
każdy dzień, które zapewniąją dobre nawilżenie oraz rewitalizację skóry
i paznokci. Chronią skórę dłoni przed stresem oksydacyjnym a także
przynoszą ulgę i świeżość stopom.

C.
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D.

A. SPA Peeling do stóp
Usuwa obumarły 
naskórek, skutecz nie 
wygładza i zmiękcza  
suchą, twardą 
i szorstką skórę stóp.
125 ml | 56 zł

B. SPA Balsam 
odświeżający                                                        
Odświeża i koi 
zmęczone 
i obolałe stopy, 
kostki i łydki.                                                             
200 ml | 65 zł

C. SPA Regeneracyjny krem 
do stóp
Zmiękcza i regeneruje wy-
suszone stopy a zwłaszcza 
popękane pięty.
115 ml | 65 zł

D. SPA Krem do rąk 
na dzień SPF 15                                                        
Odżywia, nawilża i chroni skórę 
rąk przed niekorzystnym wpły-
wem czynników zewnętrznych.                                           
75 ml | 52 zł

przynoszą ulgę i świeżość stopom.

A.

B.

C.
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A. Serum do włosów                         
Intensywnie nawilża 
i regeneruje włosy. Zapo-
biega ich wypadaniu, 
nadaje połysk i sprawia, 
że się nie elektryzują.                     
20 kapsułek | 98 zł

B. Ultra-nawilżająca 
maska do włosów                                           
Dostarcza cennych mine-
rałów, zapewnia głębokie 
nawilżenie, regeneruje i 
wzmacnia włosy. Efektem są 
giętkie, mocne, jedwabiście 
błyszczące i zdrowe włosy.                                              
200 ml | 98 zł

BOTANICAL EXPERTISE to 
kolekcja wysokiej jakości 
produktów do pielęgnacji 
i stylizacji włosów. Każdy 
produkt zawiera unikalny 
zestaw ziół w połączeniu 
z VITAZON COMPLEX - 
mieszanką witamin, olejów 
i masła z roślin pochodzących 
z lasów amazońskich oraz 
protein roślinnych. Ta unikal-
na formuła zapewnia włosom 
niezbędne składniki odżyw-
cze, chroni, wzmacnia, nawil-
ża i pozostawia je aksamitnie 
miękkie i lśniące.

A. B.

EKSPERCI
         od włosów  
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E. Odżywczy olejek 
do włosów
Bogaty w białko, lipidy 
i unikalne wyciągi zioło-
we wnika głęboko 
w każde włókno nada-
jąc wlosom jedwabisty 
wygląd.
30 ml | 65 zł

F. Sprej do rozczesywania 
włosów
Eliminuje łamanie włosów, 
ułatwia ich rozczesy-
wanie i nadaje włosom 
intensywny połysk.                  
125 ml | 80 zł

C. Szampon ultra-nawil-
żający
Dostarcza nawilżenia 
i wysokowartościowych 
protein. Rezultatem są 
sprężyste, nawilżone 
włosy, pełne witalności.                                                             
250 ml | 75 zł

D. Ultra-nawilżająca odżywka                                                          
Zapewnia włosom odpowied-
nie nawilżenie i wysokowarto-
ściowe białka. Rezultatem są 
giętkie i gładkie włosy 
z połyskiem.
250 ml | 80 zł

EKSPERCI
od włosów  

D.C. E. F.
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Oczaruje Cię zmysłowy zapach kwiatu 
migdałowego a olejek ze słodkich
migdałów nada Twojej skórze
intensywne nawilżenie i lśniący połysk.

Wyjątkowe produkty na co dzień
i na specjalne okazje
doceni każda kobieta.

A. Żel do kąpieli/pod prysznic 
z witaminą E
Luksusowy, silnie nawilżający 
żel do mycia ciała pozostawia 
skórę idealnie czystą, jedwabi-
ście gładką i wypielęgnowaną.
200 ml | 65 zł

B. Mleczko nawilżajace 
z witaminą E
Rozpieszczaj zmysły urze-
kającym aromatem kwiatów 
migdałów. Mleczko do ciała 
z olejkiem migdałowym 
i witaminą E nada Twojej skórze 
jedwabistą miękkość i gładkość.
250 ml | 80 zł

C. Olejek do ciała z witaminą E
Wyjątkowy, migdałowy olejek do 
ciała wzbogacony witaminą E 
rozpieszcza zmysły i pozostawia 
skórę aksamitnie miękką i gładką.
250 ml | 87 zł

A. B. C.C.
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Bogata konsystencja i przyjemny aromat 
- linia Royal Olive odżywia skórę i odpręża 
zmysły. Cenne ekstrakty z oliwek i prowita-
mina B5 nawilżają i odżywiają skórę czyniąc 
ją miękką i elastyczną.

A. Żel do kąpieli/pod 
prysznic

 Żel z czystym 
ekstraktem z oliwek 
dokładnie oczyszcza 
skórę całego ciała 
i pobudza zmysły.                    
200 ml | 65 zł

B. Mleczko do ciała
Nawilżające mleczko 
utrzymuje skórę całego 
ciała miękką i elasty-
czną przez wiele godzin.                         
250 ml | 80 zł

C. Krem do rąk
Szybko się wchłania, 
sprawia, że skóra rąk 
jest miękka, elastyczna 
i jedwabiście gładka.                   
75 ml | 52 zł

D. Mydło w płynie                                          
Odświeżające mydło 
w płynie z czystą oliwą 
z oliwek dokładnie oczysz-
cza skórę i pozostawia 
ją miękką i nawilżoną.                                      
250 ml | 52 zł

A.

Bogata konsystencja i przyjemny aromat 
- linia Royal Olive odżywia skórę i odpręża 
zmysły. Cenne ekstrakty z oliwek i prowita-
mina B5 nawilżają i odżywiają skórę czyniąc 
ją miękką i elastyczną.

B.

D.
C.

PIELĘGNACJA 
PO KRÓLEWSKU
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Luksusowe składniki pielęgnujące skórę i odpowiednia tekstu-
ra sprawiają, że produkty Precious Protein to przyjemność dla 
wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-
cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest 
jedwabiście gładka.

D. Proteinowy żel pod 
prysznic
Łagodzi, odżywia 
i nawilża skórę, 
idealny dla skóry 
wrażliwej i suchej. Ma 
bardzo orze źwiający, 
naturalny zapach.                                                            
200 ml | 65 zł

A. Proteinowy krem do rąk
Zawiera bogatą kom-
binację protein i składni-
ków roślinnych. Odżywia, 
zmiękcza 
i nawilża skórę dłoni.                                                   
75 ml | 52 zł

B. Balsam proteinowy                                
Wielofunkcyjny balsam-kon-
centrat na bazie soi z biał-
kiem pszenicy, przeznaczony 
do pielęgnacji bardzo suchych 
lub z dużymi oznakami starzenia 
partii skóry, które wymaga-
ją specjalnego nawilżenia.                                                  
15 ml | 49 zł

C. Olejek proteinowy                                    
Wzmacnia 
delikatną barierę 
hydrolipidową skóry 
pozostawiając ją 
miękką i elastyczną.                                                                
250 ml | 137 zł

 Cenne
     PROTEINY
Luksusowe składniki pielęgnujące skórę i odpowiednia tekstu-Luksusowe składniki pielęgnujące skórę i odpowiednia tekstu-Luksusowe składniki pielęgnujące skórę i odpowiednia tekstu-
ra sprawiają, że produkty Precious Protein to przyjemność dla ra sprawiają, że produkty Precious Protein to przyjemność dla ra sprawiają, że produkty Precious Protein to przyjemność dla 
wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-
cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest 
wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-
cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest 
wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-wszystkich zmysłów. Białka, naturalne oleje i przeciwutlenia-
cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest cze zapewniają skórze korzystne nawilżenie i sprawiają, że jest 

C.

B. D.

A.
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D. Aquatique męski 
dezodorant w sztyfcie
Bezbarwny, mocny 
dezodorant dla 
mężczyzn z gwaran-
towanym efektem.                                                                              
60 g | 42 zł

A. Antyperspirant ograni-
czający wzrost owłosienia                                                   
Zapewnia ochronę przez 
cały dzień bez podrażnień 
skóry, szybkoschnąca, nie 
lepiąca się, łagodna formuła.                      
60 ml | 31 zł

Skuteczne antyperspiranty/dezodoranty 
zapewniają długotrwałą i skuteczną ochronę 
przed poceniem się i nieprzyjemnym zapa-
chem utrzymując poczucie świeżości przez 
cały dzień.

CODZIENNA 
świeżość

C. Dezodorant-
antyperspirant
Doskonała ochrona 
nawet przy dużym 
wysiłku fizycznym lub 
przy uprawianiu sportu. 
Nie podrażnia skóry.                                              
60 ml | 31 zł

B. Antyperspirant dla wrażliwej 
skóry
Wygodna aplikacja roll-on 
i szybkoschnąca formuła. 
Chroni przed poceniem przez 
cały dzień nie podrażniając 
skóry i zapewniając długo-
trwałe poczucie świeżości.                                       
60 ml | 31 zł

D.A. B. C.

FOR
MEN
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Zapach to emocje, doświadczenia i wspomnienia, tworzy i utrwala niezapomniane chwile 
oraz jest naszą wizytówką. Wybierz z naszej oferty ten, który jest odzwierciedleniem Twojej 
osobowości. JAFRA oczaruje Cię luksusowymi kompozycjami rzadkich składników. Wybór 
jest bardzo duży - od lekkich i świeżych na co dzień, po zmysłowe i romantyczne na specjal-
ne okazje. Charakteryzują się stopniowym uwalnianiem nut zapachowych oraz trwałością.
Oczywiście nie zapominamy o mężczyznach, mamy dla nich szeroki wachlarz zapachów 
orientalnych, drzewnych i fougère.
Aby stworzyć nasze wyjątkowe zapachy współpracujemy z największymi i najbardziej 
znanymi na rynku producentami kompozycji zapachowych - Givaudan, Firmenich i IFF, 
jesteśmy piątą na świecie marką jeśli chodzi o wielkość sprzedaży zapachów na świecie.

Magiczny
ŚWIAT ZAPACHÓW

ŚW
IA

T 
Z

A
PA

C
H

Ó
W

63



Paris et Moi
Eau de Parfum

 50 ml | 125 zł

Głowa: truskawki Mara, koktail 
Kir Royal, mandarynka
Serce:  jaśmin arabski, jaśmin 
de Grasse, makaroniki z różą 
de Mai
Podstawa: nuta miękkiego 
jedwabnego drewna, biała 
ambra, paczuli

PHILIPPINE COURTIÈRE

Mistrzyni francuskiej sztuki perfumiarskiej. Łącząc 
swoją pasję do zapachów z miłością do Paryża, 
stworzyła wyjątkowe, wyrafi nowane i romantyczne 
perfumy, które przeniosą Cię do świata typowych 
francuskich słodkości, romantycznych drinków 
i spacerów po ogrodach otaczających Wieżę 
Eiffl a.

      Zakochana
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Głowa: czerwona 
pomarańcza
Serce: orchidea 
Brassavola
Podstawa: 
jedwabiste piżmo

Flores
Eau de Parfum
50 ml | 125 zł

RODRIGO FLORES-ROUX

Jeden z najbardziej poszukiwanych kreatorów 
perfum przez najlepszych projektantów i marek 
na świecie. Rodrigo włożył całe swoje serce 
i duszę w każdy ton Flores, tworząc radosny, 
żywiołowy zapach, zupełnie inny od wszystkich.

KWIATOWE
inspiracje

      Zakochana

W PARYŻU
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A. Gardenia Blossom
Eau de Parfum 

    50 ml | 125 zł

Głowa: świeże, zielone jabłko kojarzy się 
z porannymi promieniami słońca.
Serce: obudź serce zapachem starannie 
wyselekcjonowanym kwiatem gardenii.
Podstawa: bogaty zapach ambry 
to kobiecość i romantyczność.

A.
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BUKIET KWIATÓW
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Głowa: ziemisty różowy pieprz przyciąga 
i uwodzi tajemniczą wonią.
Serce: obudź swoje zmysły kuszącym 
i magicznym pięknem róży centyfolia.
Podstawa: uwodzicielskie odcienie kremowego, 
jedwabistego drewna przywołują zmysłowość 
południowej Francji.

C. Rose Blossom
Eau de Parfum 
50 ml | 125 zł

B. Orchid Blossom
Eau de Parfum 
50 ml | 125 zł

Głowa: soczysta gruszka Nashi  miesza się 
z czerwonymi jagodami i kwiatem greipfruta
Serce: uprawiana metodą tradycyjną Perłowa Orchidea 
z Madagaskaru łączy się z jaśminem i różą Bourbon.
Podstawa: Heliotrop Peruwiański, ambra 
i fasola tonka rozwijają Twoje zmysły jak 
w egzotycznym upale. 

B.

C.
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A. Adorisse
Eau de Parfum 
50 ml | 125 zł

Głowa: fiołek, 
ylang-ylang, róża
Serce: tuberoza, kwiat 
pomarańczy, jaśmin, 
śliwka
Podstawa: fasola 
tonka, wanilia, drzewo 
sandałowe

CHIC
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tonka, wanilia, drzewo 
sandałowe

A.



C. Adorisse Night 
Eau de Parfum

     50 ml | 125 zł

B. Adorisse Passion 
Eau de Parfum

     50 ml | 125 zł

CZARUJĄCA
piękność

Głowa: mandarynka, 
nuty wodne
Serce: gardenia, 
róża, białe kwiaty
Podstawa: ambra, 
drzewo cedrowe, piżmo

PLAYFUL
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Głowa:  bergamotka, 
brzoskwinia, różowy pieprz.
Serce: neroli, piwonia, głóg.
Podstawa: biała czekolada, 
drzewo sandałowe, fasola tonka.

SEDUCTIVE

C.B.
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A. Jafra Essence Inner Love
Eau de Toilette

    50 ml | 110 zł

Kryształy fascynują nas od niepamięt-
nych czasów. Te szlachetne kamienie 
cenione są za naturalne piękno, silną 
symbolikę i duchową energię.
Odkryj sekrety kryształów dzięki 
kolekcji pięknych zapachów inspiro-
wanych mocą szlachetnych kamieni, 
uzupełnionych mineralnymi tonami. 
Każdy zapach wywołuje głębokie, 
emocjonalne połączenie i wnosi do 
Twojego życia pozytywną energię 
i wibracje.

Jafra Essence Inner Love
Zapach inspirowany kwarcem różowym, 
kamieniem przyjaźni, piękna i bezwarun-
kowej miłości. Różowy kwarc promuje 
życzliwość dla siebie i innych, jest za-
proszeniem do otwarcia serca i nadania 
większej pewności swoim instynktom 
i intuicji.

Jafra Essence Inner Balance
Zapach inspirowany jadeitem, kamieniem 
hojności, szczęścia i dobrobytu. Jadeit 
wspiera magię osobowości, równoważy 
energię, uspokaja umysł i podnosi mą-
drość ducha.

Jafra Essence Inner Harmony
Zapach inspirowany ametystem, kamie-
niem spokoju, pozytywności i bezpie-
czeństwa. Ametyst rozprasza negatywne 
emocje, rozwija intuicję, rozjaśnia umysł 
i zapewnia ochronę przed duchową nie-
konsekwencją.

Głowa: nuta minerałów, 
kojący kardamon
Serce: orzeźwiające 
białe kwiaty
Podstawa: zmysłowe piżmo
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C. Jafra Essence Inner Harmony
Eau de Toilette

    50 ml | 110 zł

B. Jafra Essence Inner Balance
Eau de Toilette

    50 ml | 110 zł

Głowa: tony minerałów, 
bergamotka
Serce: konwalia
Podstawa: wetyweria

Głowa: nuta minerałów, 
soczyste owoce
Serce: fioletowy jaśmin
Podstawa: drzewo 
sandałowe



B. Reflections Radiance
 Eau de Toilette
 50 ml | 110 zł

A. Diamonds Blush
 Eau de Parfum
   50 ml | 125 zł

Głowa: jabłko Pink Lady, 
czerwone owoce jagodowe, 
mandarynka
Serce: kawa, jaśmin, piwo-
nia, wiciokrzew
Podstawa: drzewo sandało-
we, różowa ambra, piżmo.

B.

Głowa: 
włoska mandarynka
Serce: ylang-ylang
Podstawa: 
olejek wetywerii

Głowa: jabłko Pink Lady, Głowa: jabłko Pink Lady, Głowa: jabłko Pink Lady, Głowa: jabłko Pink Lady, 
czerwone owoce jagodowe, 

Serce: kawa, jaśmin, piwo-

Podstawa: drzewo sandało-
we, różowa ambra, piżmo.

CIEPŁE  
   & promienne

A.
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E. Navigo Homme balsam 
po goleniu
Błyskawicznie koi skórę, 
nawilża, regeneruje i od-
świeża ją.
125 ml | 80 zł

 F. Navigo Homme 
dezodornant w sztyfcie
Zapewnia skuteczną ochronę 
i świeżość przez cały dzień.
60 g | 49 zł

C. Navigo Femme
Eau de Toilette

 50 ml | 110 zł   

D. Navigo Homme
Eau de Toilette

    100 ml | 139 zł

F.

Głowa: bergamotka, 
kardamon, cytryna, 
Serce: lawenda, 
jaśmin, fiołek
Podstawa: ambra, 
drzewo cedrowe, 
paczuli, piżmo, mech

Głowa: bergamotka, mandarynka, 
rabarbar, liście winorośli
Serce: gruszka, kwiat pomarańczy, 
orchidea, pigwa, jaśmin, magnolia
Podstawa: piżmo, mech, drzewo 
sandałowe

FOR 
MEN

D.

C.

E.

 Bryza znad
OCEANU
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ABSOLUTNIE
oryginalne

A. Absolute Leather
 Eau de Toilette 
   100 ml | 139 zł

Głowa: włoskie cytrusy, 
czarny pieprz
Serce: sandałowe 
i cedrowe drzewo 
Podstawa: miękka skóra

Głowa: bergamotka
Serce: kardamon
Podstawa: ekstrakt 
z prażonego jęczmienia 

B. Absolute 56
 Eau de Toilette 
    100 ml | 139 zł

oryginalne

A. B.
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Głowa: kardamon, mandarynka, Pamplezest 
Serce: geranium, lawenda, ambra 
Baza: kigoroshi, paczuli, wetyweria

Głowa: sól morska 
Serce: lawanda 
Baza: białe piżmo 

E.E.

75

C.

D.
C. Yitsu Master
 Eau de Toilette 
 100 ml | 139 zł

D. Eau d’Arômes Homme
 Eau de Toilette 
 100 ml | 139 zł
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A.

B. JF9 Chrome
 Eau de Cologne
    100 ml | 139 zł

A. JF9 Chrome
płyn do mycia ciała & szampon

 Formuła „2w1” delikatnie usuwa 
zanieczyszczenia 
i utrzymuje zdrową skórę i włosy.

    200 ml | 59 zł

C. JF9 Black 
Eau de Cologne

 100 ml | 139 zł

Głowa: bergamotka, grejpfrut, lawenda
Serce: geranium, jaśmin, kminek
Podstawa: paczula, wetyweria, drzewo 
sandałowe, ambra, piżmo

Głowa: cytryna, pieprz, gałka 
muszkatołowa
Serce: geranium, galbanum, mięta
Podstawa: cedr, paczuli, drzewo 
sandałowe, fasola tonka

Wyraź swoją
OSOBOWOŚĆ

B.A.

OSOBOWOŚĆOSOBOWOŚĆ

C.
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C. JF9 Black 
Eau de Cologne

 100 ml | 139 zł

D. JF9 dezodorant w sztyfcie 
Zapewnia skuteczną ochronę 
i świeżość przez cały dzień.                 
60 g | 49 zł

Głowa: bergamotka, limonka, 
pomarańcza
Serce: lawenda, jaśmin, anyż
Podstawa: fasola tonka, drze-
wo sandałowe, piżmo

D.

E.

E. JF9
Eau de Cologne
100 ml 139 zł

Wyraź swoją
OSOBOWOŚĆ
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B. Legend 
Eau de Toilette 

     100 ml | 139 zł

A. Legend Hero 
Eau de Toilette

    100 ml | 139 zł

C. Legend balsam po goleniu 
Błyskawicznie koi skórę, na-
wilża, regeneruje i odświeża ją.                                 
125 ml | 80 zł

D. Legend dezodorant 
w sztyfcie
Zapewnia skuteczną ochronę 
i świeżość przez cały dzień.                  
60 g | 49 zł

Głowa: cytrusy, 
bergamotka, kardamon
Serce: lawenda, 
galbanum, geranium
Podstawa: drzewo 
sandałowe, drzewo 
cedrowe, ambra Głowa: bergamotka, cytryna, brzoskwinia, czarna porzeczka

Serce: cynamon, irys, bazylia, szałwia, geranium, jaśmin, orzech 
laskowy, pieprz
Podstawa: ambra, wanilia, piżmo, paczula, drzewo sandałowe

bergamotka, kardamonbergamotka, kardamon

galbanum, geranium

Głowa: bergamotka, cytryna, brzoskwinia, czarna porzeczka
Serce: cynamon, irys, bazylia, szałwia, geranium, jaśmin, orzech 

A.

D.

C.

B.

Śladami
LEGENDY
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Limette, 
schwarzer 
Pfeff er, Gin
Limoen, 
zwarte 
peper, gin

Głowa: jabłko, mandarynka
Serce: mięta, róża, cynamon, jaśmin
Podstawa: skóra, drewno, ambra, 
wanilia

Głowa: limonka, czarny pieprz
Serce: imbir, wódka i gin, 
drzewo cedrowe
Podstawa: ambra, fasola tonka, 
mech dębowy, piżmo

Głowa: kardamon, limonka, 
mandarynka, ananas
Serce: drewno cedrowe, 
czarny pieprz, cytrusy, róża
Podstawa: wanilia, skóra, 
drzewo sandałowe, paczula

E. Blazon
Eau de Toilette 

    100 ml | 139 zł                       

F. Xclusive
Eau de Toilette 

    50 ml | 110 zł    

G. Xclusive Speed
Eau de Toilette 

   50 ml | 110 zł

E.

F.

Głowa: kardamon, limonka, 

Kardamom, 
Zedernholz,
Vanille
Kardemom, 
cederhout, 
vanille

G.
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Odkryj magiczny świat pięknych i modnych kolorów, które 
podkreślą Twoją osobowość. Podkłady zapewniające 
nieskazitelny wygląd cery, pomadki w kuszących kolo-

rach, stylowe cienie do powiek lub nowoczesne lakiery do 
paznokci można znaleźć w kolekcjach produktów dekoracyj-

nych JAFRA ROYAL i JAFRA BEAUTY.
Ale nasze wyjątkowe linie kosmetyków do makijażu są 

czymś więcej! Najnowocześniejsze formuły, stylowe i modne 
odcienie w połączeniu z mleczkiem pszczelim, witaminami, 
przeciwutleniaczami i innymi zaawansowanymi składnikami 

pomagają zachować zdrową i piękną skórę.
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A. Podkład rozświetlający 
Royal SPF 20

 Aksamitna, miękka 
i odżywcza konsysten-
cja jest bardzo łatwa 
do nałożenia, pokrywa 
niedoskonałości skóry, 
ujednolica koloryt i 
zapewnia nieskazitelny 
wygląd. Cera jest dobrze 
nawilżona, rozświetlona 
i wygląda zdrowo.
30 ml | 115 zł

B. Transparentny puder 
matujący Royal

 Stwórz nieskazitelny wygląd swojej 
skóry. Transparentny, matujący puder 
jest wzbogacony kompleksem RJx. 
Super lekka formuła zmniejsza wi-
doczność drobnych linii i zmarszczek 
nadając skórze idealny, jedwabiście 
gładki wygląd. Traktuj ten puder jako 
ostatni etap rytuału pielęgnacji 
z linią Royal Color. Jeśli zajdzie 
potrzeba możesz go również użyć 
ponownie w ciagu dnia.

9 g | 129 zł

B.

A.

FAIR L2

NUDE L4

BARE L6

NATURAL M2

TAWNY M4

HONEY M6

BRONZE D2

SPICE D4

IDEALNY
ODCIEŃM

A
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C.  Podkład rozświetlający 
w sztyfcie  
Kremowo-aksamitna konsysten-
cja wzbogacona kompleksem 
Royal Jelly RJX, naturalnymi 
ekstraktami i przeciwutleniacza-
mi zapewniają skórze niezbędne 
odżywianie i nawilżenie. Pokrycie 
lekkie lub średnie może masko-
wać wszystkie niedoskonałości 
bez gromadzenia się w załama-
niach skóry, nadając jej gładki, 
promienny i matowy wygląd.                                                                        
11 g | 98 zł

C.

BLANC L1 

BUFF L5

CREAM L3

BARE M3 

GOLDEN
WALNUT D5

WARM 
ALMOND D3 
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A.

B.

A.  Pomadka Royal lux
Luksusowa, mocno napigmento-
wana o miękkiej i aksamitnej kon-
systencji. Dzięki zawartości mlecz-
ka pszczelego nie tylko upiększa, 
ale również pielęgnuje usta. Ciesz 
się żywymi i odważnymi kolorami.                                                                                        
4 g | 65 zł

Odżywiaj swoje usta
mleczkiem pszczelim
Royal Jelly RJx

A.

HOT
TODDY

LAVISH
LILAC

BEIGE
CHIFFON 

HOT
TODDY

LUXE 
APRICOT 

ROSE
NOUVEAU CORAL 

CHIC

REGAL
ROSE

EL
IZ

A
B

ET
H

VI
C

TO
R

IA

K
AT

E

D
IA

N
A

S
O

P
H

IE

PINK
SATIN
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C.

CHIPOTLE

odżywione dzięki
LUKSUSOWE USTA

Duży wybór luksusowych pomadek
i kredek w niepowtarzalnych kolorach

FEELING
FUEGO

BESAME
MUCHO

CORAL REEF

HOLA 
CARIÑO

ROYAL REINA

ESTRELLAS

B.   Kredka do ust Royal lux
Odżywcza kredka do ust, która zape-
w nia trwałość i podkreślenie koloru 
pomadki Royal Jelly, pozostawiając 
wargi nawilżone i odżywione dzięki 
zawartości mleczka pszczelego 
w postaci kompleksu RJX.
1,03 g | 40 zł

M
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C.   Matowa pomadka Royal lux
Luksusowa pomadka wzbogacona mleczkiem 
pszczelim w postaci ekskluzywnego kom-
pleksu RJX. Poznaj żywe kolory uzupełnione 
pielęgnującymi składnikami, aby poczuć mięk-
kie, nawilżone i zadbane usta w matowym 
wykończeniu.

     4 g | 65 zł



A.

REGAL PINK

REGAL 
MAUVE

REGAL PEACH

REGAL RUBY

REGAL BLUSH

A.   Błyszczyk Royal lux
Wzbogacony mleczkiem pszcze-
lim w postaci kompleksu RJX

i witaminą C, w pięknych 
i eleganckich kolorach, odżywia 
i pomaga zredukować drobne 
linie i zmarszczki wokół ust. 
Kompleks naturalnych ekstraktów 
roślinnych zapewnia niezbędne 
nawilżenie i uczucie pełnych 
i miękkich warg.
8 ml | 65 zł

REGAL BISQUE
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PODKREŚLONE 
oczy i usta

WZBOGACONE O

B.   Tusz do rzęs Royal lux
Luksusowy, pielęgnujący rzęsy tusz, wzboga-
cony o kompleks RJX. Kremowa, odżywcza 
formuła zawiera witaminy i składniki roślinne, 
dzięki którym rzęsy stają się gęste i wyglądają 
zdrowo. Dzięki sferycznej szczoteczce z inno-
wacyjnym kulistym zakończeniem z łatwością 
oddzielisz każdą rzęsę.
9 g | 98 złB.B.
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88 * Unverbindliche Preisempfehlung | Verkoopadviesprijs

Luksusowe składniki z dodatkiem mlecz-
ka pszczelego Royal Jelly RJx i bardzo 
drobne pigmenty oraz zaawansowana 
technologia gwarantują pielęgnację skóry 
i piękne kolory.

A.  Luksusowy rozświetlacz Royal 
Niezwykle miękki puder, jak piórko do-
skonale wygładza skórę jednocześnie 
rozjaśniając i modelując twarz. Odżywcze 
działanie mleczka pszczelego w eksklu-
zywnej formie RJX pozwoli Ci się cieszyć 
aksamitnym, promiennym wyglądem.                                                                               
10 g | 165 zł

BERRY 
ROSE

PEACH 
ROSE

POMEGRANATE 
ROSE

CHERRY 
ROSE

GOLDEN 
MUSE

PURPLE 
REIGN

GARNET 
GODDESS

B.

C.

STERLING 
SMOKE

PROSECCO

CHAMPAGNE

A.

A.
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Luksusowe

WYKOŃCZENIE
Dla doskonałej skóry i olśniewającego 
wyglądu.

B.  Luksusowy róż Royal 
Nadaj swojej twarzy świeży blask. Luksu-
sowy róż wzbogacony złotymi tonami pereł 
i odżywczym mleczkiem pszczelim w po-
staci kompleksu RJX. Lekki, a jednocześnie 
wypełniony naturalnymi emolientami, nakłada 
się bezproblemowo a aksamitnie miękka 
konsystencja zapewnia zdrowy i świeży wygląd.                                                           
10,3 g | 148 zł

C.  Luksusowe cienie Royal
Luksusowy zestaw cieni wzbogaconych 
w odżywczy kompleks RJX. Nasycone mi-
kronizowanymi pigmentami pozwalają uzy-
skać intensywny kolor. Można je dowolnie 
łączyć nakładając warstwami, nie gromadzą 
się w załamaniu powieki. Wyjątkowo delikat-
na formuła zapewnia łatwą aplikację 
i jedwabiście gładką powierzchnię. 
7,6 g | 165 zł

B. C.
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B.

C.  Baza pod cienie do powiek 
Doskonała baza pod ma-
kĳ aż oczu, która utrwa-
li go na cały dzień i noc.                                                                      
3,3 g | 40 zł

A.  Baza pod podkład
Minimalizuje widoczność 
zmarszczek  
i rozszerzonych porów 
pozostawiając aksamitną 
powierzchnię skóry.
30 ml | 72 zł

Ci niezastąpieni pomocnicy zatuszu-
ją drobne niedoskonałości na skórze 
i optycznie zmniejszą rozmiar porów. 
Pozwoli to stworzyć idealną bazę pod 
makijaż.

Baza pod cienie do powiek 
Doskonała baza pod ma-

C.A.

B.  Matujący primer All-in-One
Zmniejsza widoczność porów, 
wypełnia drobne zmarszczki, 
redukuje połysk i gwarantuje 
perfekcyjny makijaż.
30 ml | 72 zł

Idealna

PODSTAWA

B.
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F. Biały korektor
Tuszuje przebar-
wienia i worki pod 
oczami. Rozjaśnia 
i utrwala makijaż 
oczu oraz modeluje 
kształt twarzy.
15 ml | 49 zł

D.  CC kremowy korektor 
SPF 20
Wyjątkowa receptura na-
wilżająca doskonale tuszuje 
drobne zmarszczki, przebar-
wienia i inne niedoskonałosci 
skóry.

 1,8 g | 49 zł

E.  Korektor 
ochronny SPF 15
Ukrywa niedoskonało-
ści skóry, minimalizuje 
pojawianie się drob-
nych linii i zmarszczek, 
pielęgnuje.
15 ml | 49 zł

D.

MEDIUM

DEEP 

Biały korektor

MEDIUM

DEEP DEEP 

E. F.

MEDIUM 

LIGHT LIGHT 
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C. CC krem SPF 15                   
Nawilża i rozjaśnia cerę, 
chroni i nadaje jej nieska-
zitelny, naturalny wygląd.                                 
30 ml | 80 zł

B. Gąbka do make-upu                
1 szt. | 7,50 zł

A. PRO precyzyjna 
gąbka do make-upu
1 szt. | 25 zł

D. Matujący podkład
Absorbuje nadmiar sebum, redu-
kuje drobne linie i zmarszczki oraz 
nadaje skórze nieskazitelny matowy 
wygląd.
30 ml | 80 zł

 Doskonały

PODKŁAD

B.

A.
Podkłady z zaawansowaną technologią
„soft-focus” i aktywnymi składnikami
wygładzają skórę, zmiękczają drobne linie 
i zmarszczki i zapewniają nieskazitelny 
wygląd przez cały dzień.

LIGHT

MEDIUM

DEEP

C.

SHELL

NATURAL

BUFF

IVORY

BISQUE

HONEY

D.
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F. Utrwalacz makĳ ażu
Lekka mgiełka, która pokrywa makĳ aż 
i utrzymuje go w idealnym stanie przez 
długie godziny.
70 ml | 80 zł

E. Podkład kryjący Always SPF15
Mocno kryjący, odporny na wodę, 
pot i ścieranie nadaje cerze matowy 
wygląd na długie godziny. Znakomicie 
tuszuje niedoskonałości.
30 ml | 80 zł

SOFT IVORY LP16

BISQUE MDN4

BUFF MDP6

NATURAL TAN MG16NATURAL LG14 IVORY LP18

GOLDEN TAN MG20GOLDEN TAN MG20

E. F.

SHELL MP18
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A. Puder brązujący Duo
Nadaje skórze efekt delikatnej 
opalenizny i modeluje twarz. 
9 g | 87 zł

B. Puder sypki transparentny
 Wydłuża trwałość makijażu, 

zapewnia jego aksamitne 
wykończenie.
10,5 g | 98 zł

C. Róż
Jedwabisty pudrowy róż, łatwy 
do aplikacji, zapewnia świeży 
wygląd przez cały dzień.
3,8 g | 72 zł

Kształt 

& BLASK& BLASKB.

MEDIUM

LIGHT MEDIUM

Kształt 

A.

COPPER SUNSET SOFT 
PEACH 

TERRA 
COTTA 

SUN 
KISSED 

SUN DIVINECOPPER 

C.
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E.

D.

BUFF
MP22

CREAM
LG20

CARAMEL
DG16

TAN
DP14

WHEAT
MG16

E.

95

E.  Rozświetlacz w sztyfcie
Doskonale rozjaśnia twarz, 
podkreśla kontury i two-
rzy piękne, lśniące akcenty. 
Zawartość wit.E pomaga 
chronić i pielęgnować skórę.                                                                    
10 g | 98 zł

D. Puder matujący w kamieniu
Super kryjący, ale bardzo lekki 
puder kryje niedoskonałości 
i redukuje połysk. Może być 
stosowany samodzielnie zamiast 
podkładu lub jako klasyczny 
puder.
9 g | 65 zł
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Kształt 

& BLASK

Maksymalne

ZMATOWIENIE

SOLEIL 

BUBBLY 

24K MAGIC
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THE NUDES

FIRENZE ROMANCE DRAMA BLUE STEEL PROVENCECAPPUCCINOCAPPUCCINO

B. Cienie do powiek Trio
Trzy kolory, których połą-
czenie stworzy indywidualny 
i elegancki makijaż oczu.                 
4,2 g | 98 zł

A. Dwustronna kredka do oczu
Dwukolorowe kredki: klasyczna 
biało-czarna lub z jednej strony 
metaliczny, jasny kolor a z drugiej 
ciemny, matowy dają nieograniczo-
ne możliwości podkreślenia oczu.
1 g | 35 zł

B.

A.

Zestaw trzech cieni w kontrastowych kolorach, które 
można łączyć ze sobą w różny sposób tworząc indywi-
dualny i elegancki makijaż oczu.
Aby zwiększyć intensywność odcieni użyj lekko zwilżo-
nego aplikatora.

CABARET 

C. Pisak do kresek
 Moda na kreski w makijażu nie 

przemija nigdy. Najłatwiej pod-
kreślisz kontur oczu używając 
eyelinera w postaci pisaka.

 1 ml | 56 zł

BLACK/
WHITE

SILVER/
METALLIC JEANS

ROSE GOLD/
METALLIC GRAY

GOLD/
INTENSE BROWN
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G. Automatyczna 
kredka do oczu
Długotrwała, wodood-
porna kredka ma inten-
sywny kolor odporny 
na blaknięcie 
i rozmazywanie.
0,28 g | 35 zł

F. Kredka do oczu
Miękka, kremo-
wa dzięki dużej 
intensywności 
pigmentu pięknie 
podkreśli Twoje 
oczy.

 1 g | 35 zł

H. Temperówka 
do kredek 2w1

 13 zł

WyrazisteOCZY

JET BLACK JET BLACK 
C. D.

SILVER 

BROWN 

BLACK 

E.

F.

H.

G.

Podkreśl oczy, stwórz wrażenie gęstych 
rzęs i dodaj głębi spojrzeniu.

E. Eyeliner
Szybkoschnący 
i trwały umożliwia 
dokładne i precy-
zyjne podkre-
ślenie konturów 
oka.
3 ml | 49 zł

D. Kajal kredka do oczu
Miękka kredka o dużej za-
wartości pigmentu, łatwo się 
nanosi i rozciera. Idealna do 
makijażu typu “smoky eyes”.
3,5 g | 56 zł
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B. Puder do brwi Duo
 Dzięki dwóm odcie-

niom można uzyskać 
naturalny wygląd 
brwi. Idealny do 
makijażu „ombré”.
2 g | 65 zł

C. Zagęszczający żel do brwi
 Zapewnia widoczne popra-

wienie objętości i gęstości 
włosków. Utrwala kształt 
brwi, nadając doskonały, 
naturalny wygląd przez cały 
dzień.
4 g | 65 zł

D. Mini kredka do brwi ze 
szczoteczką

 Puder, ołówek i pomada 
w jednym - pozwala łatwo 
wyczarować idealny i 
zdefi niowany kształt brwi.
0,045 g | 49 zł
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B.

B.

B. COOL 
BRUNETTE 

COOL 
BRUNETTE 

WARM 
BRUNETTE 

COOL 
SOFT 
BLACK 

BRUNETTE

UNIVERSAL 
CLEAR

Podkreślone brwi o idealnym kształcie.
Intensywne kolory i trwałe tekstury 
zapewnią naturalny wygląd.

WOW BRWI
Podkreślone brwi o idealnym kształcie.
Intensywne kolory i trwałe tekstury 
Podkreślone brwi o idealnym kształcie.

DEEP BRUNETTE

MEDIUM BRUNETTE

A.

A. Duo ołówek do brwi 
i rozjaśniacz
Nada idealny kształt 
brwiom i doda twarzy 
ekspresji za pomocą 
rozja śniacza. 
2,2 g | 57 zł
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WOW BRWI

E. Tusz do rzęs Curl Luxe
Kremowy, trwały tusz do rzęs, 
podkręca je tworząc efekt 
szeroko otwartych oczu.                                
9 g | 57 zł

G. Tusz do rzęs Escalash
Okazały, intensywny kolor 
już od pierwszej warstwy.                                            
9 g | 57 zł

H. Tusz zwiększający 
objętość
Znakomicie dodaje 
rzęsom maksymalnej 
objętości.                        
9 g | 57 zł

E.
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F. Tusz do rzęs Lash 
Maximizing
Tworzy widoczny efekt 
pogrubienia bez sklejania 
rzęs.
12 g | 57 zł

F.
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PERFEKCYJNE RZĘSY
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CLASSIC 
PINK

AMOR

REDS/
BERRIES 

NUDES/
BROWNS 

GARNET 
GLACÉ

PINK 
CORAL

SOFT 
PLUM

BERRY 
VAMP

ZIMNE

AU 
NATURAL

INDIAN 
CORAL

CIEPŁE

A.

B.

C.

A. Konturówka do ust
Uwydatnia usta 
i zapewnia doskonałe, 
długotrwałe pokrycie 
i podkreślenie koloru.                                             
1 g | 35 zł

B. Pomadka Full Coverage
Gwarantuje długotrwałą, 
wysoką siłę krycia, nawilżenie 
i zmysłowy wygląd ust.                                                                   
4 g | 54 zł

NEUTRALNE
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C. Pomadka Moisture Rich
Intensywnie nawilża i nadaje 
ustom gładki i promienny wygląd.                                      
4 g | 54 zł

PLUSH 
PEONY

PINK 
PETAL

HYDRA 
PINK

MISTY 
ROSE

RED 
SATIN

CORAL 
BURST

PEACH 
CRÈME

LUSH 
TAWNY

ZIMNE

CIEPŁE

NEUTRALNE

Ponadczasowe kolory 
i zarazem pielęgnacja. 
Długotrwałe albo nawilżające – 
tego pragną Twoje usta.

Wymowne

USTA
M

A
K
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A
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E. PRO pędziel do 
konturowania                       
65 zł

D. PRO pędzel 
do pudru                    
65 zł

B. PRO pędzel 
do różu
43 zł

C. PRO pędzel 
do make-upu                    
43 zł

A. PRO pędzel 
kabuki
65 zł

E.

B.

C.

D.
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F. PRO pędzelek 
do cieni
32 zł

H.PRO skośny 
pedzelek do 
cieni
32 zł

G. PRO pedzelek 
do cieniowania                   
32 zł

G.

J.I.

F.

I. PRO pędzelek 
do brwi i rzęs
32 zł

J. PRO 
pędzelek 
do ust                                  
32 zł

 Fachowa
POMOC

Bądź profesjonalna!
Z naszymi pędzelkami 
to proste. 
Zostań swoją wizażystką!

H.
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A. Zmywacz do paznokci
Doskonale usuwa nawet 
ciemne kolory bez wysu-
szania paznokci. Nawilża 
je i odżywia.
120 ml | 40 zł

Perfekcyjny manicure. Błyszczące lakiery 
albo długotrwałe lakiery żelowe - JAFRA 
oferuje zarówno klasyczne jak i te najmod-
niejsze kolory z olśniewającym połyskiem 
dla każdej kobiety.

C. Lakier żelowy 
powierzchniowy 
UV Beyond Brilliant                                               
Nadaje połysk i utrwala 
kolor bez konieczności 
suszenia paznokci pod 
lampą.
12 ml | 35 zł

D. Lakier żelowy do pa-
znokci Beyond Brilliant                                                 
Żywe i intensywne ko-
lory, które w połączeniu 
z bezbarwnym lakierem 
żelowym UV zapewniają 
długotrwały manicure.
12 ml | 35 zł

B. Lakier wzmacniający 
base & top
Szybkoschnący lakier 
podkładowy 
i powierzchniowy. Wy-
równuje płytkę i utrwala 
kolor.

 12 ml | 35 zł

A.

B.

C.

D.

CONFIDENT
CORAL

TERRA COTTA 
CRAZE

EXTREME 
TEAL

RAISIN 
RAGE

ROSE
RAPTURE

PITCH 
BLACK

RAGING
RASPBERRY

FAB
FLAMINGO

WHITE 
OUT 

Piękne 
PAZNOKCIE
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50 SHADESMOCHA
FEVER

PURPLE 
PASSION

TOURQUOISE
TEASE

DATE
NIGHT RED

E. Błyszczący lakier do paznokci Beyond Brilliant
Innowacyjna formuła, która zapewnia trwa-
ły, odporny na odpryskiwanie kolor. Szeroka 
gama odcieni daje wybór każdej kobiecie.                                                                       
12 ml | 40 zł

E.

#STAYGOLDENBABY 
DOLL PINK

MAGENTA
MUSE

PINK MARTINI SASSY
SILVER

WINE & DINE GLISTENING
NUDE
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KONIEC?
To jest dopiero początek... !

• Chcesz wiedzieć czego 
 potrzebuje Twoja skóra?

• Potrzebujesz recepty na
 indywidualną pielęgnację?

• Chcesz więcej informacji?

Znajdź kosmetyczkę lub kon-
sultantkę ds.urody, która 
dobierze skuteczny program 
pielęgnacyjny tylko dla Ciebie.

Wykaz partnerskich gabinetów 
kosmetycznych i fi rmowych 
studiów można znaleźć 
na www.jafracosmetics.pl

Jesteśmy dla Was!
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IMPRESUM

JAFRA COSMETICS
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR 
W POLSCE
ETERNITIS s. r. o.
Purkyňova 547/43
301 38 Pilzno
Republika Czeska
Polska tel.: 501 074 896
e-mail: info@jafracosmetics.pl
www.jafracosmetics.pl

NEWSLETTER
Zamów regularną wysyłkę
NEWSLETTERA JAFRY na 
Twój adres meilowy.
Skonataktuj się z nami na 
info@jafracosmetics.pl.

www.jafracosmetics.pl

Zostań fanką/em!

jafrapolska

jafra_polska

Oferta produktów ważna
do wyczerpania zapasów.
Zastrzega się możliwość zmian 
i błędów drukarskich.
Wszystkie podane w katalogu 
ceny są polecane jako deta-
liczne.
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Po poradę i pomoc zgłoś się do:


