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ZESTAW DIAMOND 
CELEbrATION 4w1
W skład zestawu wchodzą:

1.  DIAMENTOWY 
KREM LIFTUJĄCY 
NA DZIEŃ                       25 ml

2.  DIAMENTOWA
ESENCJA  
NA NOC                        25 ml

3.  DIAMENTOWY
LIFTING 
POD OCZY                    10 ml

4.  LUKSUSOWE 
PERŁY MŁODOŚCI 
Z MULTIPEPTYDAMI       15 szt.

kod 1489             195,-        144,-
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opis produktów na str. 11



Szanowni Państwo,

nadchodzący świąteczno-noworoczny czas 
to dla wielu z nas okres podsumowań.  
Chciałabym życzyć Państwu nie tylko pozy-
tywnego bilansu anno Domini 2011, lecz także 
mnóstwa entuzjazmu do tworzenia planów na 
kolejny rok. Życzę, byście spotykali na swojej ży-
ciowej drodze tylko dobrych i inspirujących lu-
dzi, dzięki którym każdy dzień będzie radością. 
Niech Wasze wszystkie marzenia ziszczą się,  
a cele – zrealizują.

Wesołych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia  oraz szczęśliwego Nowego Roku 
życzy

prezes firmy Clarena
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*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

ZESTAWY ZimoWE

CAVIAr & DNA SErUM 30 ml 97,-

CAVIAr CrEAM 50 ml 92,-

BIBUŁKI PERFECT MAT GrATIS 50 szt.

kod 1449 189,- 159,-
opis produktów na str. 13, 21

ZESTAW CAVIAr



*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

ZESTAWY ZimoWE

SENSUAL HAND CrEAM 100 ml 25,-

HAND rEGEN PEArLS 30 szt. 45,-

RADEŁKO DO MANICURE GrATIS 1 szt.

kod 1667 70,- 55,-
opis produktów na str. 25

ZESTAW HAND

STrONG PrOTECTOr CrEAM 100 ml 65,-

SOFT GEL 150 ml  + 50 ml GrATIS 42,-

BIBUŁKI PERFECT MAT GrATIS 50 szt.

kod 3006 107,- 79,-
opis produktów na str. 21, 23

ZESTAW MEN
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1. MLECZKO NAWILżAJĄCE
Kompleksowo oczyszcza, dotlenia i nawilża skórę. Dzięki lekkiej kon-
systencji skutecznie i komfortowo usuwa makijaż.

200 ml  kod 1318                    32,-
2. TONIK NAWILżAJĄCY
Zmniejsza napięcie, odświeża i zmiękcza naskórek, aktywnie dotle-
niając skórę.

200 ml  kod 1317                    32,-
3. KREM NAWILżAJĄCO-DOTLENIAJĄCY
Przyciąga wilgoć jak magnes, zatrzymując ją w skórze przez 24 go-
dziny. Kompleks PENTAVITIN® w połączeniu z kwasem hialurono-
wym tworzy magazyny wilgoci, gwarantując optymalne nawilżenie  
i szybkie wchłanianie.

50 ml kod 1315               78,-
4. SATYNOWE SERUM NAWILżAJĄCE
Intensywnie nawilża i natychmiast wygładza skórę. Satynowa baza 
zapewnia perfekcyjny makijaż przez wiele godzin.

30 ml  kod 1308        84,-   63,- SUPErCENA
5.  NAWILżAJĄCE SERUM S.O.S.
Błyskawicznie się wchłania i nawilża, przywracając komfort suchej 
skórze już po pierwszej aplikacji. Mikrokapsułki witaminy E spowal-
niają proces starzenia skóry.

30 ml  kod 1306    82,-   69,- SUPErCENA
6.  AKSAMITNY KrEM POD OCZY Z PrOTEINAMI, 

KOFEINĄ I WITAMINAMI
Szybko i efektywnie napina oraz ujędrnia skórę. Likwiduje oznaki 
zmęczenia i zasinienia wokół oczu. Polecany profilaktycznie i przy 
pierwszych oznakach starzenia.

15 ml  kod 1705              58,-

NAWILżENIE SUChEJ I ODWODNIONEJ SKóRY
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7. CERAMIDOWE PERŁY PIęKNA
Intensywnie odżywiają, nawilżają i wy-
równują strukturę skóry. Likwidują uczu-
cie ściągnięcia i szorstkości. Idealne 
pod makijaż.

30 szt. kod 1458      55,-
8.   MIKrOEMULSJA 

DO DEMAKIJAżU OCZU
Lekka, nietłusta mikroemulsja delikat-
nie, ale skutecznie usuwa wodoodpor-
ny i sceniczny makijaż oczu oraz twa-
rzy. Ekstrakt z bawełny zmiękcza, wygła-
dza, nawilża i regeneruje delikatną skórę 
wokół oczu. Preparat wzbogacony kom-
ponentami łagodzącymi z hypoalergicz-
nym zapachem, pielęgnuje i chroni już 
w trakcie demakijażu.

200 ml  kod 1712           39,- 

8.

7.

6.

+75 ml

GRATIS
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1.  SATYNOWA EMULSJA MIKrOKOLAGENOWA
Emulsja do demakijażu o bogatej formule, łącząca właściwości 
oczyszczające z intensywną pielęgnacją. Przeznaczona dla cery  
z utratą elastyczności i pierwszymi oznakami starzenia. Kompleks 
peptydowy i mikrokolagen poprawiają napięcie, przywracają gład-
kość i optymalne nawilżają.

200 ml kod 1169                     32,-    

5. LUKSUSOWE PERŁY MŁODOŚCI Z MULTIPEPTYDAMI
Perły o konsystencji jedwabistego żelu o działaniu napinającym, przy-
wracają świeżość i blask zmęczonej skórze wokół oczu. Wygładzają, 
ujędrniają, likwidują cienie, chronią przed działaniem czynników ze-
wnętrznych.

30 szt.  kod 1706           59,-

2. NAPINAJĄCY TONIK MIKROKOLAgENOWY
Tonik o bogatej formule, dla cery z pierwszymi oznakami starze-
nia. Kompleks peptydowy i mikrokolagen poprawiają napięcie cery, 
przywracają jej gładkość i optymalne nawilżenie. Preparat łagodnie 
oczyszcza, odświeża i zmiękcza, zwiększając zdolność wchłaniania 
aplikowanych kosmetyków.

200 ml kod 1167                     32,-    

3. KrEM MIKrOKOLAGENOWO-PEPTYDOWY
Luksusowy krem o bogatej formule z mikrokolagenem i komplek-
sem peptydowym, wspomagającym naturalny proces złuszczania 
naskórka, poprawiającym napięcie, przywracającym gładkość i opty-
malne nawilżenie. Stymuluje regenerację włókien odpowiedzialnych 
za jędrność skóry, modeluje owal twarzy. Krem zawiera naturalne fil-
try ochronne UV. Doskonały pod makijaż.

50 ml  kod 1166               82,-  

4. AKTYWNY KrEM KOLAGENOWY
Skutecznie zabezpiecza skórę w każdych warunkach atmosferycz-
nych. Bogata formuła gwarantuje odpowiednią regenerację, odży-
wienie i uelastycznienie skóry.

50 ml kod 1119      78,-  59,-  SUPErCENA

SKUTECZNA WALKA Z PIErWSZYMI ZMArSZCZKAMI
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1.  żEL MICELARNY Z DIAMENTEM I KAWIOREM
Żel o delikatnej, micelarnej formule szybko i dokładnie usuwa ma-
kijaż i zanieczyszczenia ze skóry. Wzbogacony pyłem diamento-
wym i ekstraktem z kawioru, doskonale pielęgnuje cerę już na eta-
pie oczyszczania.

200 ml  kod 1481                    35,-

5. DIAMENTOWY LIFTING POD OCZY
Krem pielęgnuje wrażliwą, dojrzałą skórę wokół oczu. Matrixyl™ 
3000 widocznie spłyca zmarszczki, zapewnia natychmiastowe wy-
gładzenie i napięcie. Likwiduje zasinienia wokół oczu, poprawia ela-
styczność, nawilżenie, uzupełnia niedobory lipidów. Diamentowy pył 
rozprasza światło, pięknie rozświetla skórę, nadając jej młody i wy-
poczęty wygląd.

15 ml  kod 1708      74,-   57,- SUPErCENA

2.  TONIK MICELArNY Z DIAMENTEM I KAWIOrEM
Tonik o micelarnej formule wzbogacony pyłem diamentowym i eks-
traktem z kawioru. Przywraca odpowiednie pH, odświeża, likwiduje 
odczucie ściągnięcia skóry, zapewnia komfort po demakijażu i lepsze 
wchłanianie składników aktywnych zawartych w kremach.

200 ml  kod 1483                    35,-

3.  DIAMENTOWY KREM LIFTUJĄCY NA DZIEŃ
Luksusowy krem z peptydami o działaniu napinającym i wygładza-
jącym zmarszczki, wzbogacony kompleksem SUBERLIFT®. Pył dia-
mentowy zmiękcza, nawilża, przywraca blask zmęczonej cerze. Deli-
katna formuła zapewnia szybkie wchłanianie i aksamitne wykończe-
nie, stanowi doskonałą bazę pod makijaż. SPF 15 chroni przed pro-
mieniowaniem słonecznym.

50 ml  kod 1487       120,-   109,- SUPErCENA

4.  DIAMENTOWA ESENCJA NA NOC
Luksusowa, regenerująca esencja z peptydami, wzbogacona komplek-
sem odmładzającym VITASOURCE™i nawilżającymi polisacharydami  
z owoców drzewa Tara. Zapewnia kompleksową pielęgnację dojrza-
łej skóry w trakcie snu. Pył diamentowy zmiękcza, poprawia koloryt, 
zapewnia cerze poranny blask. Delikatna formuła szybko się wchła-
nia, zapewniając aksamitne, nietłuste wykończenie.

50 ml  kod 1488        130,-   119,- SUPErCENA

EKSKLUZYWNA PIELęgNACJA DOJRZAŁEJ CERY
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1. żEL MICELARNY Z DIAMENTEM I KAWIOREM
Żel o delikatnej, micelarnej formule, szybko i dokładnie usuwa ma-
kijaż i zanieczyszczenia ze skóry. Wzbogacony pyłem diamento-
wym i ekstraktem z kawioru, doskonale pielęgnuje cerę już na eta-
pie oczyszczania.

200 ml  kod 1481                 35,-

5. JEDWABNE PERŁY KAWIOROWE
Regenerująco-stymulujące, skoncentrowane perły napinają i wygła-
dzają skórę w trakcie snu. Jedwabna baza zapewnia aksamitną gład-
kość i poranny blask.

30 szt.  kod 1459              59,-

2. TONIK MICErALNY Z DIAMENTEM I KAWIOrEM
Tonik o micelarnej formule wzbogacony pyłem diamentowym i eks-
traktem z kawioru. Przywraca odpowiednie pH, odświeża, likwiduje 
napięcie skóry, zapewnia komfort po demakijażu i lepsze wchłanianie 
składników aktywnych zawartych w kremach.

200 ml  kod 1483                 35,-
3. KAWIOROWY KREM Z PERŁĄ
Ekskluzywny, odmładzający koktajl kawiorowo-perłowy uelastycznia 
i wypełnia zmarszczki. Rozświetla i wygładza skórę, przywracając jej 
promienny wygląd. Zawiera naturalne filtry UV.

50 ml  kod 1425          92,-
4. SERUM MŁODOŚCI Z KAWIOREM I DNA
Serum z kompleksem Revitalin®-BT o działaniu odmładzająco-wy-
gładzającym. Rozświetla skórę i doskonale przygotowuje do wyko-
nania makijażu.

30 ml  kod 1427          97,-

ODżYWCZA PIELęgNACJA CERY DOJRZAŁEJ
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1.  MLECZKO ŁAgODZĄCE 
Delikatnie i skutecznie usuwa makijaż, nie naruszając bariery hydroli-
pidowej. Łagodzi i wycisza skórę.

200 ml  kod 1376                  32,-

2. TONIK ŁAgODZĄCY
Wygładza, nawilża i odświeża cerę. Odpręża skórę i przywraca jej na-
turalne pH.

200 ml  kod 1377                  32,-

3.  KREM ŁAgODZĄCO-WYCISZAJĄCY
Bogaty w ekstrakty roślinne krem, wzmacnia naczynia, koi i zapobie-
ga zaczerwienieniu skóry. Zapewnia odpowiednie nawilżenie, szybko 
się wchłania, zawiera naturalne filtry ochronne.

50 ml  kod 1361                82,-

4. KREM REgENERUJĄCY
Odżywczy krem o bogatej formule, regeneruje dojrzałą cerę naczy-
niową. Zapewnia komfort, nawilża i koi podrażnioną skórę.

50 ml  kod 1363                 82,-

5. LUKSUSOWY PEELING ENZYMATYCZNY
Delikatny, pachnący peeling w postaci opalizującej emulsji przezna-
czony dla cery suchej i wrażliwej. Szybki i łatwy do wykonania. Sto-
sowany raz w tygodniu zwiększa skuteczność stosowanych kosme-
tyków.

100 ml  kod 1354 T               42,-

6.  SERUM WZMACNIAJĄCE DLA CERY NACZYNIOWEJ
Skutecznie wzmacnia cerę wrażliwą i naczyniową. Niweluje zaczer-
wienienia i łagodzi podrażnienia. Uwalniana z kapsułek witamina E 
gwarantuje aktywną neutralizację wolnych rodników.

30 ml  kod 1355                69,-

SKUTECZNE WYCISZENIE SKóRY NACZYNIOWEJ, WRAżLIWEJ I ALERgICZNEJ
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7. PERŁY DO SKóRY WRAżLIWEJ
Perły z żelem aloesowym o działaniu ła-
godzącym. Nawilżają i opóźniają proce-
sy starzenia.

30 szt.  kod 1365             55,-
8.  DErMONAPrAWCZY KrEM 

Z WITAMINĄ U
Krem o bogatej formule dla alergicz-
nej, skłonnej do podrażnień cery. Wi-
tamina U i Tiliroside stymulują procesy 
naprawcze i regenerację, efektywnie 
przeciwdziałają procesom starzenia się 
skóry. Xeradin™ zapewnia natychmia-
stowy, 24-godzinny efekt nawilżenia już 
po pierwszej aplikacji. Kwasy omega  
i masło Shea wzmacniają barierę hy-
drolipidową i delikatnie natłuszcza-
ją. Krem szybko się wchłania, tworząc 
komfortowy film ochronny. Nie zawie-
ra parabenów, silikonów, etanolu, syn-
tetycznych barwników i alergenów  
w kompozycji zapachowej.

50 ml  kod 1383              85,-

8.
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1. WYBIELAJĄCO-OChRONNY KREM NA DZIEŃ
Krem ze składnikiem depigmentującym Chromabright™ do pielęgna-
cji skóry z przebarwieniami. Polecany jako uzupełnienie profesjonal-
nych zabiegów i do stosowania profilaktycznego. Aktywne kompo-
nenty skutecznie rozjaśniają plamy. Preparat chroni przed promienio-
waniem UV. Jest doskonałą bazą pod makijaż.

50 ml  kod 1856           78,-

2. ELIKSIR WYBIELAJĄCY NA NOC
Koncentrat ze składnikiem depigmentującym Chromabright™ do 
nocnej pielęgnacji skóry z przebarwieniami. Niezbędne uzupełnienie 
profesjonalnych zabiegów, polecany również do stosowania profilak-
tycznego. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje proces złuszczania na-
skórka, zapewnia optymalne działanie przez wiele godzin.

50 ml  kod 1857             84,-

SKUTECZNE WYBIELANIE PRZEBARWIEŃ 

2.

1.



1. KREM Z KWASEM MIgDAŁOWYM I PhA
Biostymulujący krem dla każdego rodzaju skóry dojrzałej, także wraż-
liwej z utratą elastyczności. Kwas migdałowy zapewnia delikat-
ny peeling, stymuluje syntezę kolagenu, wygładza, nawilża i rozja-
śnia cerę. Ekstrakty roślinne przyspieszają regenerację skóry, chro-
nią przed fotostarzeniem. Beta-karoten nadaje cerze jednolity koloryt  
i zdrowy wygląd.

50 ml kod 1267                82,-

2. KrEM Z KWASEM PIrOGrONOWYM I AZELAINOWYM
Lekki krem przeznaczony do pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej, ze 
zmianami trądzikowymi. Połączenie 10-procentowego kwasu azelaino-
wego z 3-procentowym kwasem pirogronowym powoduje zwężenie 
porów, normalizuje wydzielanie sebum, zmniejsza ilość zaskórników i 
wykwitów skórnych. Systematycznie stosowany niweluje stany zapal-
ne, spłyca blizny, rozjaśnia przebarwienia potrądzikowe, nawilża.

50 ml kod 1268                92,-

SPECJALISTYCZNA PIELęgNACJA CERY
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1. żEL ANTYBAKTERYJNY
Delikatny żel głęboko oczyszczający. Działa ściągająco, skutecznie ła-
godzi i nawilża skórę.

200 ml  kod 1216                       32,-

6. SERUM ANTYTRĄDZIKOWE
Preparat o silnym działaniu sebostatycznym. Serum nie przesusza 
skóry, ekspresowo regeneruje i maskuje niedoskonałości.

15 ml  kod 1214                      48,-             

2. TONIK ANTYbAKTErYJNY
Matuje skórę, łagodzi podrażnienia, zapobiega powstawaniu stanów 
zapalnych. Melonowy zapach zapewnia uczucie świeżości.

200 ml  kod 1215                       32,-

7. PUDROWE BIBUŁKI MATUJĄCE
Bibułki wchłaniające nadmiar sebum i zapobiegające świeceniu się 
skóry. Idealnie matują, nie naruszając makijażu. Zostawiają pudrowe, 
alabastrowe wykończenie.

50 szt.  kod 1512                           14,-            

3. KREM MATUJĄCY
Lekka emulsja matująca reguluje pracę gruczołów łojowych i opty-
malnie nawilża skórę. Zapewnia trwałość makijażu przez 12 godzin.

50 ml  kod 1213                      55,-

4. KrEM ANTYbAKTErYJNY
Kremo-żel łagodzący podrażnienia tłustej cery. Nie obciąża skóry, re-
guluje pracę gruczołów łojowych.

50 ml  kod 1206                 72,-

5. PEELING Z KWASAMI OWOCOWYMI
Zawarte w preparacie kwasy AHA rozpuszczają zrogowaciały naskó-
rek, a granulki wosku jojoba ułatwiają jego usunięcie. Systematycz-
ne stosowanie peelingu zapobiega ponownemu zanieczyszczaniu 
się skóry.

100 ml  kod 1211 T                    34,-            

OCZYSZCZENIE I PIELęgNACJA TŁUSTEJ SKóRY
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1. PODKŁAD LIFTUJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY
Lekki, płynny podkład o silnych właściwościach ujędrniających i wy-
gładzających, przeznaczony dla skór dojrzałych. Preparat idealnie sta-
pia się ze skórą i tuszuje jej niedoskonałości. Substancje rozpraszają-
ce światło optycznie zmniejszają głębokie zmarszczki i bruzdy, elimi-
nując oznaki zmęczenia cery. 

30 ml  kod 1525-26           65,-    59,-  SUPErCENA

5. KOLORYZUJĄCY KREM Z FILTREM 25
Koloryzujący krem ochronny dla wszystkich rodzajów skóry, zabez-
pieczający przed umiarkowanym promieniowaniem słonecznym. 
Maskuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery. Delikatna konsy-
stencja łatwo się rozprowadza i szybko wchłania.

100 ml  kod 1374 T               85,-

2.  ROZŚWIETLAJĄCY PODKŁAD DLA CERY SUChEJ I WRAżLIWEJ
Podkład o delikatnej, lekkiej konsystencji z połyskującymi drobinkami 
rozświetlającymi cerę. Chroni przed utratą wilgoci i działaniem czynni-
ków zewnętrznych. Składniki aktywne łagodzą podrażnienia, pielęgnu-
ją i wzmacniają skórę. 

30 ml kod 1506-07            65,-    59,-  SUPErCENA

6. KREM PRZECIWSŁONECZNY SPF 50+
Maksymalna, codzienna i całoroczna ochrona przeciwsłoneczna dla 
cery wrażliwej, naczyniowej oraz z zaburzeniami pigmentacji. Dosko-
nała również w trakcie i po zabiegach kwasami, mikrodermabrazji  
i terapii laserowej. Krem szybko się wchłania, jest idealny pod maki-
jaż. Stosowany regularnie zapobiega fotostarzeniu się skóry.

100 ml  kod 1373 T               95,-

3.  KRYJĄCY PODKŁAD DLA CERY NACZYNIOWEJ
Podkład doskonale maskuje zaczerwienienia oraz wszelkie niedosko-
nałości cery. Skutecznie pielęgnuje i chroni skórę przed utratą wilgo-
ci i działaniem czynników zewnętrznych, doskonale się rozprowadza, 
zapewniając komfortowe, jedwabiste wykończenie. 

30 ml  kod 1500-01           65,-    59,-  SUPErCENA

7. PUDROWE BIBUŁKI MATUJĄCE
Bibułki wchłaniające nadmiar sebum i zapobiegające świeceniu się 
skóry. Idealnie matują, nie naruszając makijażu. Zostawiają pudrowe, 
alabastrowe wykończenie.

50 szt.  kod 1512                  14,-     

4.  MATUJĄCY PODKŁAD DLA CERY MIESZANEJ, TŁUSTEJ
Lekki, beztłuszczowy podkład o innowacyjnej formule „sebum con-
trol” nadaje skórze nieskazitelną gładkość, maskuje przebarwienia  
i niedoskonałości. Stanowi nieodzowną bazę długotrwałego, mato-
wego makijażu.

30 ml  kod 1503-04           65,-    59,-  SUPErCENA

PERFEKCYJNY WYgLĄD PRZEZ CAŁY ROK
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1. ELIKSIR MŁODOŚCI Z 5% WITAMINĄ C 
Odmładzająco-rozjaśniające serum z zamkniętą w nanosomach wita-
miną C połączoną z witaminą E i arbutyną. Skutecznie odżywia, na-
wilża i rozjaśnia przebarwienia. Polecane przed „wielkim wyjściem”.

30 ml  kod 1808          97,-

2. KREM ZE ZŁOTĄ WITAMINĄ C
Ekskluzywny krem z unikalnym kompleksem złota i jedwabiu, wzbo-
gacony aktywną i trwałą witaminą C. Poprawia sprężystość skóry  
i rozjaśnia przebarwienia. Dzięki ciekłokrystalicznej formule błyska-
wicznie się wchłania, rozświetlając cerę złotym blaskiem. Posiada 
naturalne filtry ochronnne.

50 ml  kod 1815              92,-

ZŁOTA REgENERACJA SKóRY 
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1. żEL MYJĄCO-ZMIęKCZAJĄCY
Zawiera drobinki gorzkiej pomarańczy i kompleks Hydromax, który 
nawilża skórę. Preparat oczyszcza, jednocześnie delikatnie pilingując 
skórę. Doskonale zmiękcza zarost, ułatwiając golenie. Stosowany re-
gularnie zapobiega wrastaniu włosa i powstawaniu podrażnień. Po-
zostawia długotrwałe uczucie świeżości i gładką skórę.

200 ml  kod 3000 T               42,-

2. OChRONNY KREM DLA MężCZYZN
Krem do kompleksowej, pielęgnacji, o potrójnym działaniu. Neutra-
zen™ łagodzi stany zapalne, likwiduje zaczerwienienia, przywraca i 
utrzymuje naturalny próg wrażliwości cery. Energen™ likwiduje ob-
jawy zmęczenia skóry, dodaje jej witalności, regeneruje i poprawia 
jędrność. Srebro o działaniu bakteriobójczym zapobiega powstawa-
niu stanów zapalnych i wrastaniu włosów. Krem pozostawia na skó-
rze uczucie świeżości i delikatny film.

100 ml kod 3005T                65,-

PIELęgNACJA NA MIARę MęSKICh POTRZEB 
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1. PEELINg SOLNY DO CIAŁA
Kryształki soli morskiej w połączeniu z masłem Shea efektywnie 
złuszczają, wspomagają redukcję cellulitu i łagodzą podrażnienia. Po 
peelingu skóra pięknie pachnie, pozostaje doskonale oczyszczona, 
gładka i natłuszczona.

250 ml  kod 4403              52,-

5. KrEM DO bIUSTU Z EFEKTEM PUSH UP
Krem do pielęgnacji biustu z kompleksem Voluform™, który w pierw-
szej fazie działania detoksykuje skórę, w drugiej ujędrnia, w trzeciej 
wspomaga wzrost komórek tłuszczowych. Stosowany systematycz-
nie, modeluje kształt biustu, nawilża, pozostawia skórę gładką i aksa-
mitną. Polecany przy pierwszych oznakach wiotczenia, po karmieniu 
piersią i gwałtownej utracie wagi.

200 ml  kod 4106 T            76,-

2. PEELINg CUKROWY DO CIAŁA
Kryształki cukru w połączeniu z drobinkami kawy, intensywnie złusz-
czają martwy naskórek, poprawiają mikrokrążenie i redukują cellu-
lit. Składniki odżywcze pozostawiają skórę jedwabiście miękką, a za-
pach uwalnia od stresu, wycisza i relaksuje.

250 ml  kod 4402              52,-

6.  SREBRNA EMULSJA OPóźNIAJĄCA ODROST WŁOSóW
Specjalistyczny, szybko wchłaniający się preparat z aktywnym kom-
pleksem Capislow™ opóźniającym odrost włosów. Skutecznie ła-
godzi podrażnienia. Polecany po każdego rodzaju depilacji twarzy  
i ciała. Stosowany systematycznie przez 14 dni po zabiegu, osłabia 
cebulki włosów.

100 ml  kod 1623 T           49,-

3. LUKSUSOWY, KAWIOROWY MUS DO CIAŁA
Innowacyjny kompleks Liporedux wygładza strukturę skóry. Perfek-
cyjnie modeluje sylwetkę i likwiduje cellulit. Ekskluzywnie pachną-
cy mus szybko się wchłania, pozostawiając aksamitne wykończenie.

200 ml  kod 4435 T          47,-                  

 7. SENSUALNY KREM DO RĄK
Krem z kompleksem TEGO®SMOOTH i unikalnie dobranymi skład-
nikami wygładzającymi i ochronnymi. Redukuje szorstkość skóry, 
wspomagając proces złuszczania. Zapewnia długotrwały efekt na-
wilżający. Alantoina i pantenol łagodzą podrażnienia i stymulują re-
generację, a masło Shea zapewnia odpowiednie natłuszczenie. Wi-
tamina C zamknięta w metasomach wspomaga odmładzanie skó-
ry, działa antyrodnikowo, zapobiegając procesom starzenia. Ciepły, 
zmysłowy zapach i delikatna konsystencja uprzyjemniają aplikację. 
Krem stosowany regularnie, wyraźnie poprawia kondycję skóry, jej 
elastyczność, napięcie i koloryt.

100 ml  kod 1666 T               25,-

4.  SORBET UJęDRNIAJĄCY I ZAPOBIEgAJĄCY ROZSTęPOM
Naturalne składniki w połączeniu z kompleksem SK-Influx® wzmac-
niają elastyczność i nawilżenie narażonej na nadmierne rozciąganie 
skóry.

200 ml  kod 4102 T           65,-

ODżYWCZA PIELęgNACJA CIAŁA
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SPECJALISTYCZNE PREPARATY DO PIELęgNACJI STóP
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1. KrEM Z MOCZNIKIEM
Intensywnie nawilżający krem z 10-procentowym stężeniem moczni-
ka dla bardzo suchej skóry. Doskonale zmiękcza stwardniałe i spęka-
ne stopy. Dodatek masła Shea i olejku z wiesiołka z naturalną zawar-
tością witamin, odżywia i regeneruje suchą skórę. Polecany również 
do pielęgnacji dłoni, kolan i łokci.

100 ml kod PO 3004            39,-

6. SrEbrNY SPrAY DO STóP
Odświeżający i dezodorujący spray do stóp ze srebrem i ekstrakta-
mi roślinnymi. Zapewnia kompleksową pielęgnację, usuwa uczucie 
zmęczenia i pieczenie stóp. Zapobiega poceniu i maceracji naskórka. 
Do stosowania w ciągu dnia, również na rajstopy.

300 ml kod PO 3001         42,-

2. KrEM DO STóP ZE SrEbrEM 
Unikalny krem ze srebrem, łagodzi podrażnienia i przyspiesza rege-
nerację. Ekstrakty roślinne oraz naturalne olejki bogate w witaminy, 
odżywiają i doskonale pielęgnują wymagającą skórę.

100 ml kod PO 3007             39,-

7.  KREM ZMIęKCZAJĄCY ZROgOWACENIA STóP
Krem łączący w swojej formule kwas mlekowy i salicylowy, poleca-
ny do pielęgnacji stóp, kolan i łokci z tendencją do tworzenia się zro-
gowaceń. Złuszcza,wygładza i uelastycznia, zapobiega nadmiernemu 
przerastaniu naskórka. Delikatna konsystencja zapewniają komforto-
wą aplikację.

100 ml kod PO 3017T          39,-
3. SREBRNY PŁYN DO KĄPIELI STóP 
Kąpiel ze srebrem i ekstraktami roślinnymi. Łagodnie myje, odświe-
ża, zmiękcza skórę i paznokcie, ułatwia usunięcie zrogowaciałego 
naskórka. Preparat idealny do codziennej pielęgnacji.

500 ml kod PO 3000         45,-

8.  ODżYWCZY KREM DO STóP Z NAgIETKIEM I KASZTANOWCEM
Kompleksowy krem do pielęgnacji stóp. Nagietek i bisabolol działają 
przeciwzapalnie, przyspieszają regenerację naskórka. Wyciągi z kasz-
tanowca i winogron wzmacniają naczynia włosowate, poprawiają ich 
elastyczność, olej jojoba nawilża i zmiękcza skórę.

100 ml  kod PO 3019T          43,-
4. KOSMETYCZNA MAŚĆ NA PęKNIęCIA
Maść na suchą, pękającą skórę stóp, łokci i kolan. Łagodzi stany za-
palne, przyspiesza regenerację, zmiękcza i przywraca elastyczność. 
Zawartość naturalnych olejków i wosków chroni przed wysuszeniem 
oraz zapobiega pękaniu. Do stosowania codziennego lub jako od-
żywcza maska.

75 ml kod PO 3009           35,-

9. ZMIęKCZAJĄCA SóL Z ZIELONĄ hERBATĄ
Aromatyczna sól z listkami zielonej herbaty i mocznikiem. Łatwo 
przyswajalne minerały: magnez, mangan, żelazo i cynk dostarczają 
skórze niezbędnych mikroelementów. Mocznik intensywnie nawilża 
i zmiękcza, a polifenole łagodzą podrażnienia i odświeżają skórę. Sól 
stanowi doskonały dodatek do relaksującej kąpieli ciała i stóp.

600 ml kod PO 3022         42,-
5.  OChRONNY PŁYN DO PIELęgNACJI PAZNOKCI
Preparat chroniący płytkę i wał paznokciowy. Płyn stosowany syste-
matycznie, zapewnia pełną, skuteczną pielęgnację skóry i paznokci.

30 ml kod PO 3015              35,-



Katalog zawiera ceny sugerowane.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

www.clarena.pl

GAbINET KOSMETYCZNY

ZESTAW DIAMOND 
CELEbrATION 4w1
W skład zestawu wchodzą:

1.  DIAMENTOWY 
KREM LIFTUJĄCY 
NA DZIEŃ                       25 ml

2.  DIAMENTOWA
ESENCJA  
NA NOC                        25 ml

3.  DIAMENTOWY
LIFTING 
POD OCZY                    10 ml

4.  LUKSUSOWE 
PERŁYMŁODOŚCI 
Z MULTIPEPTYDAMI       15 szt.

kod 1489             195,-        144,-
opis produktów na str. 11


