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Naprawia

L.C.E. BALM
BALSAM L.C.E.
Przed i pozabiegowy krem naprawczy.
Przeciwdziała krwiakom i opuchliźnie.
Przyspiesza gojenie (opatentowana 
formuła).

Po zabiegach laserowych (szczegól-
nie polecany przy waskularnych i na 
przebarwienia)
Przed i po iniekcjach (typu kwas 
hialuronowy, mezoterapia itp.)
Na blizny pooperacyjne (m.in. piersi, 
face lift, rhinoplastyka nosa, 
blefaroplastyka)
15 ml

MULTI-ACTIVE CREAM
KREM O SZEROKIM 
SPEKTRUM DZIAŁANIA 
DŁONIE I PAZNOKCIE

Działa leczniczo i naprawczo, dając 
ukojenie suchej i popękanej skórze 
dłoni. Skóra odzyskuje gładkość 
i sprężystość. Odżywia rozwarstwio- 
ne, łamliwe paznokcie, osłabione 
szczególnie po ciąży lub zniszczone 
po zabiegach manicure.
Wzmocnienie bariery ochronnej 
skóry. 
Skóra jest ukojona i nawilżona, staje 
się gładka, miękka i sprężysta. 
75 ml

SOOTHING MILK
MLECZKO ŁAGODZĄCE
CIAŁO I NOGI
Przeciw wysuszeniu, swędzeniu 
i zaczerwienieniu.

Mleczko łagodzące i odżywcze. 
Koi uczucie dyskomfortu 
przegrzania, szczypania 
i swędzenia.  
Stosowane po zabiegach 
chirurgicznych, takich jak 
liposukcja i operacja piersi oraz 
depilacja laserowa.
290 ml

Łagodzi

COMFORT CREAM
KOMFORTOWY KREM 
TWARZ I SZYJA

Zapewnia komfort osłabionej skórze. 
Bogata kremowa formuła penetruje 
szybko nadając pozytywne odczucie 
nawilżenia, nie pozostawiając efektu 
błyszczenia.  
Przeznaczony do stosowania po 
zabiegach mechanicznie oddziałują-
cych na skórę, np.: peeling, laser itp.
Przeciwdziała wysuszeniu skóry w 
okresie menopauzy.
40 ml

EXTREME CARE
EKSTREMALNA PIELĘGNACJA
Wygładza, odświeża, nawilża i naprawia.

Przygotowuje i regeneruje skórę w przypadku zabiegów typu 
laser, fala radiowa, peeling, mikrodermabrazja.
Polecany przy: rumieniu, rozszerzonych naczynkach, trądziku 
różowatym, łuszczycy, łojotokowym zapaleniu skóry i egzemie,
nadwrażliwej i reaktywnej skórze, radioterapii, fototerapii 
dynamicznej, oparzeniach termicznych.
75 ml



KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SKÓRY

Przedłuża efekt

INTENSIVE ANTI-AGING
INTENSYWNY KREM 
PRZECIWSTARZENIOWY
TWARZ I SZYJA
Skóra wrażliwa.

Łagodzi i ujędrnia. 
Do stosowania po zabiegach 
tj. peeling czy laseroterapia. 
Zwiększa i podtrzymuje efekt 
zabiegów estetycznych. 
Mikrostruktura skóry zostaje 
odbudowana, skóra staje się 
gładsza, bardziej jędrna i gęsta.
30 ml

REINFORCED DEPIGMENTING
WZMOCNIONY PROCES 
DEPIGMENTACJI 
TWARZ I DŁONIE

Zwalcza przebarwienia i przeciw-
działa ich powstawaniu. Przywraca 
koloryt skóry.
Wpływa na proces tworzenia melaniny 
i redukuje nieprawidłowości związane
z pigmentacją. Zawiera aktywne skład- 
niki, w tym opatentowany - Pekaline.
Wskazania m.in. melasma, "plamy 
wątrobowe", znamiona barwnikowe itp.
Zalecany przed i po zabiegach pilingu- 
jących, po laserach i zabiegach 
z użyciem azotu. 
30 ml

SOFTENING SOAP
MYDŁO ZMIĘKCZAJĄCE 
TWARZ I CIAŁO

Bardzo kremowe mydło do twarzy 
i ciała. Zapewnia komfort osłabionej 
skórze. Wzbogacone o masło shea 
oraz wyciąg ze słodkiego oleju 
migdałowego, oczyszcza skórę bez 
zachwiania jej naturalnego balansu. 
Doskonałe do codziennego 
oczyszczania twarzy i ciała, nawet 
skóry najbardziej wrażliwej, kobiet 
i mężczyzn.
Idealne także po  zabiegach 
medycyny estetycznej.
150 gr

Oczyszcza

CLEANSING MILK
MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE  
TWARZ I SZYJA

Mleczko do demakijażu twarzy i szyi, 
eliminuje zanieczyszczenia oraz ślady 
makijażu nawet okolic oczu, bez 
efektu wysuszania skóry. 
Skóra jest czysta, jasna 
i miękka, gotowa do aplikacji 
produktów pielęgnacyjnych.
150 ml

L.C.E. REGARD
MEDYCZNY KOREKTOR 
ZABIEG NA KONTUR OCZU

Lecznicza formuła o podwójnym przeznaczeniu: koryguje worki 
pod oczami, podkrążenia i zmarszczki oraz kryje i tuszuje 
niedoskonałości.
Oczy stają się natychmiast odmłodzone i ożywione, a objawy 
starzenia stopniowo zmniejszają się w miarę stosowania.
Zawiera wygodny aplikator z pędzelkiem. 
1,6 ml
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RYS. Właściwości adherencyjne 
fragmentu peptydu wyrażone 
w procentach.

0% 1,25% 0,6%

EKSKLUZYWNE PATENTY
Patent CNRS/CEBELIA 

Wynik pracy zespołu CNRS, pod kierownictem Patricii Rousselle, światowej sławy specjalistki w badaniach dotyczących 
lamininy 5 (LN5). Laboratoires d’Anjou przeprowadziło badania naukowe dotyczące właściwości adhezyjnych fragmentu 
peptydu LN-5. W rezultacie po raz pierwszy udało się zaprezentować oraz opatentować właściwości wyciągu z LN-5, 
pozwalające na zastąpienie jego natywnej formy, braku lub niedoboru specjalnym odpowiednikiem. 
Peptyd posiada zdolność osiągania szybkiej aktywności biologicznej, skutkiem czego jest wzmacnianie połączeń pomiędzy 
skórą i naskórkiem. Jest zatem w stanie stymulować proces regeneracji tkanki. Peptyd jest składnikiem L.C.E. BALM 
(w celu przyspieszenia regeneracji naskórka) oraz INTENSIVE ANTI-AGING CREAM (w celu wygładzenia 
i ujędrnienia skóry). 

Pekaline :

Hamuje indukowane przebarwienia Zmniejsza istniejące przebarwienie
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Patent INSERM/CEBELIA

Badanie przeprowadzone przez Profesora ORTONNE i Doktora BALLOTTI (oddział INSERM). 

Pekaline, to opatentowany składnik, który działa na:
• PKA, gdzie odpowiada za wytwarzanie tyrozynazy
• pH melanosomów, przez co zakłóca ich działanie.

Ten nowy regulator melanogenezy, hamuje indukowaną pigmentację: redukuje zawartość melaniny w komórkach 
odpowiedzialnych za pigmentację o 40% oraz sześciokrotnie w tych, które aktywowane są promieniami UV. Pekaline 
zmniejsza także istniejące przebarwienia o 50%.
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