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skuteczne. W produktach Organique znajdziesz
bogactwo ekstraktów i składników naturalnego
pochodzenia. Przygotowujemy produkty z wielką starannością i dbałością o każdy element.
Większość z nich nadal tworzymy ręcznie.

Pielęgnacja twarzy

Wiedząc, jak bardzo kosmetyki oddziałują
na nasze zmysły: wzrok, zapach i dotyk, dbamy
o to, by były one barwne, wyjątkowo pachnące
oraz miały przyjemne i aksamitne konsystencje. Doceniając jakość życia, pokazujemy jak
proste czynności zmieniać w wyjątkowe terapie
i rytuały. Dzięki temu każdego dnia pomagamy
pielęgnować Twoje naturalne piękno życia.
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Kosmetyki
dla wegetarian
i wegan

ORGANIQUE

DLA WEGETARIAN I WEGAN

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! przyznała naszej marce certyfikat
potwierdzony symbolem „Viva”.Otrzymało go aż 48 kosmetyków z naszej oferty.
Rytuał Botanic Garden

żele pod prysznic
i balsamy do ciała

Rytuał Pure Nature

naturalne oleje, mydła i glinki

Rytuał oczyszczający

Mydła organiczne w płynie

Rytuał oczyszczający

peelingujące pianki do ciała

Rytuał pielęgnacyjny

olejki do kąpieli i masażu

Rytuał pielęgnacyjny

balsam do ciała
z olejem makadamia

Nawilżająca terapia
do twarzy Pumpkin Line

krem, maska hydrolipidowa,
krem pod oczy

Regeneracyjna terapia
Naturals Argan Shine do
ciała i włosów

cała linia

Oczyszczająco
-pielęgnująca terapia
do twarzy Basic Cleaner

cała linia

Terapia Dermo Expert
do dłoni

masło do skórek i paznokci

Terapia Dermo Expert
do ciała

balsamy modelujące

Terapia Dermo Expert
do twarzy

maski algowe

Terapia Pour Homme
dla mężczyzn

żel do mycia twarzy,
krem do twarzy i balsam
po goleniu

NASZA

MANUFAKTURA

Manufaktura
Organique

Manufaktura Organique znajduje się pod Wrocławiem, dokładnie w Obornikach
Śląskich. To miejsce pełne pasji, wyjątkowych zapachów i przyjemnych konsystencji,
w którym od kilku lat z największą starannością przygotowujemy kosmetyki.
Część produktów nadal tworzymy ręcznie, dzięki czemu są naprawdę unikatowe.
Nasza manufaktura to połączenie tradycji z nowoczesnością. To przede wszystkim
ludzie, którzy każdego dnia przygotowują produkty Organique z myślą o Was.

Wymienione kosmetyki
nie zawierają żadnych
składników pochodzenia zwierzęcego – produktów, półproduktów,
zanieczyszczeń lub
pochodnych z mięsa,
ryb lub owoców morza.
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BASIC CLEANER

Terapia Oczyszczająco
-pielęgnująca do twarzy

Basic Cleaner to bazowa terapia polecana do oczyszczania i pielęgnacji każdego rodzaju skóry,
również wrażliwej i naczyniowej. Innowacyjne formuły zostały pozbawione tradycyjnych detergentów. Zastąpiono je wyciągami roślinnymi, np. wyciągiem z soku jabłkowego, który doskonale
myje, nie powodując podrażnień. Basic Cleaner to terapia, którą ze względu na bezpieczne
formuły, można łączyć z kosmetykami przeznaczonymi dla różnych rodzajów skóry.
Polecana jest do każdej terapii i każdego rytuału pielęgnacyjnego z oferty Organique.

Pielęgnacja
twarzy

EFEKTY TERAPII
oczyszczona, odświeżona, złagodzona,
nawilżona skóra • zapobieganie powstawaniu przebarwień • przyśpieszenie
regeneracji • zmiękczenie skóry

Zadaniem kosmetyków, które tworzymy,
jest m.in. pielęgnacja skóry twarzy. Wysokiej
jakości składniki aktywne, delikatne zapachy
i aksamitne konsystencje kosmetyków
pozwolą Ci nie tylko dbać o cerę, ale także
odprężyć się i zrelaksować.

KROKI TERAPII
krok 1 / żel do mycia twarzy – oczyszcza, odżywia. Żel z terapii Basic Cleaner można stosować także do demakijażu, nakładając żel na zwilżony wacik.
krok 2 / peeling enzymatyczny raz w tygodniu
– oczyszcza, wygładza, rozjaśnia. Należy pozostawić
go na ok. 5 minut na twarzy. Następnie przez kolejne
5 minut wykonać delikatny masaż twarzy wilgotnymi
dłońmi. Zmyć ciepłą wodą.
krok 3 / tonik – przywraca naturalne pH skóry.

Naturalne piękno tkwi w Tobie.
My pomagamy je jedynie pielęgnować.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Proteol APL • ekstrakt z mącznicy lekarskiej • aloes
• pantenol • lukrecja gładka • papaina i bromelaina
• biała glinka • ekstrakt z prawoślazu • krwawnik
• melisa • GEMMOCALM® (100% naturalnych
składników, 67% pochodzących z upraw
ekologicznych) – surowiec posiada
certyfikat ECOCERT
KOSMETYKI W TERAPII BASIC CLEANER

żel do mycia
twarzy
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PIELĘGNACJA TWARZY

peeling
enzymatyczny

www.organique.pl / Odkryj produkty / Terapie Organique / Basic Cleaner

tonik
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Terapia Łagodząca

CALMING THERAPY

do pielęgnacji twarzy
Terapia Łagodząca polecana jest do kompleksowej pielęgnacji cery wrażliwej, suchej, spierzchniętej i skłonnej do podrażnień. Jej wiodącym składnikiem aktywnym jest aloes, który ma silne
działanie łagodzące i nawilżające. Najlepsze efekty i poprawę stanu skóry zapewnia kompleksowa pielęgnacja wszystkimi kosmetykami z Terapii Łagodzącej.

EFEKTY TERAPII
intensywne łagodzenie
i ukojenie • ochrona • dogłębne
nawilżenie • oczyszczenie
Płyn micelarny

Krem do twarzy

Polecany jest do pielęgnacji każdego typu skóry, również
wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Aktywna formuła
kosmetyku łączy w sobie oczyszczające działania mleczka
i odświeżające toniku. 100% naturalny składnik myjący,
dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, również
makijaż, bez efektu podrażniania skóry. Płyn przywraca
blask i naturalne pH.

Niweluje zaczerwienienia, odczucie nieprzyjemnego napięcia i szorstkości skóry. Jednocześnie zapewnia codzienną pielęgnację i ochronę. Składniki aktywne kosmetyku
zostały dobrane tak, aby przywrócić maksymalny komfort
wymagającej skórze. Polecany do stosowania na dzień
i na noc, również jako baza pod makijaż.

Maska do twarzy

Maska algowa z aloesem

Zawiera skoncentrowane składniki aktywne, które szybko
przywracają podrażnionej skórze komfort i ukojenie.
Aksamitna formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając
filmu, co umożliwia dalszą aplikację kosmetyków. Maskę
możemy również stosować jako kojący i nawilżający
kompres w przypadku podrażnienia skóry twarzy i ciała
(np. po opalaniu, depilacji, ukąszeniu owadów).

Algi oczyszczają cerę z toksyn, łagodzą podrażnienia,
nawilżają, wygładzają i poprawiają koloryt skóry. Maska algowa z aloesem została wzbogacona o ekstrakt z borówki
czarnej, który wzmacnia skórę i redukuje stany zapalne.
Dodatek olejku z rumianku marokańskiego niweluje
rumień i zaczerwienienia, a oliwa z oliwek i sok z aloesu
zagwarantują skórze ukojenie i dogłębne nawilżenie.
Więcejna temat masek algowych znajdziesz na stronie 9.

Zastosowane surowce są akceptowane przez
instytucje certyfikujące kosmetyki naturalne.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE TERAPII

KROKI TERAPII

KOSMETYKI W TERAPII

aloes • witamina E • ekstrakt z 7 ziół • oliwa z oliwek • oleje:
słonecznikowy, makadamia oraz ze słodkich migdałów
• bioaktywny ekstrakt z masła Shea • betaina cukrowa
• gliceryna roślinna

krok 1 / płyn micelarny - oczyszcza, łagodzi
krok 2 / maska do twarzy - łagodzący kompres
krok 3 / maska algowa do twarzy z aloesem – łagodzi
krok 4 / krem do twarzy – koi, nawilża, chroni
krem
do twarzy
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PIELĘGNACJA TWARZY

płyn
micelarny

maska
do twarzy

maska algowa
do twarzy
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Terapia
Nawilżająca

PUMPKIN LINE

Terapia
Przeciwzmarszczkowa

ETERNAL GOLD

do pielęgnacji twarzy

do pielęgnacji twarzy

Pumpkin Line to terapia intensywnie nawilżająca dla każdego rodzaju skóry. Formuły kosmetyków zainspirowane zostały bogactwem roślinnych składników aktywnych występujących
w przyrodzie. Wiodącym surowcem wykorzystanym w terapii jest ekstrakt z miąższu dyni.
Jest on bogatym źródłem cukrów, witamin, karetonoidów, protein, soli mineralnych i aminokwasów.

Terapia Eternal Gold została przygotowana z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej. Naturalny „eliksir młodości”, który powstał z połączenia wyjątkowych składników
aktywnych, szlachetnych substancji bazowych i koloidalnego złota, w naturalny sposób
opóźnia procesy starzenia się skóry.

EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

wygładzenie i regeneracja • spłycenie
bruzd i zmarszczek (błyskawiczny efekt
botox-like) • skóra nawilżona, promienna,
pozbawiona przebarwień i niedoskonałości

intensywne nawilżenie i odżywienie
• ochrona przed procesami starzenia
• napięta, promienna,
zdrowo wyglądająca skóra

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KROKI TERAPII

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

KROKI TERAPII

ekstrakt z miąższu dyni • kwas hialuronowy niskocząsteczkowy • algi • betaina roślinna • olej awokado
• witamina E • skwalen (z oliwy z oliwek) • beta Sitosterol
• VIVILLUME TM

Przed nałożeniem terapii Pumpkin Line ważne jest
przygotowanie i oczyszczenie skóry twarzy. W tym celu
można użyć kosmetyków Basic Cleaner: żelu do mycia
twarzy, peelingu enzymatycznego i toniku.

koloid złota • Stoechiol (olej z hiszpańskiej lawendy)
oraz XERADIN TM (wyciąg z szałwii muszkatołowej)
– surowce posiadają certyfikat ECOCERT • mix
wyciągów – kompleks roślinny z owoców: malin,
truskawek, kiwi, jabłek, brzoskwiń, papai
oraz ogórków

krok 1 / mleczko do demakijażu – oczyszcza,
odmładza
krok 2 / p eeling korundowy – (1-2 raz w tygodniu)
– oczyszcza, usuwa martwy naskórek
krok 3 / tonik – odświeża, oczyszcza
krok 4 / krem pod oczy – rozświetla, ujędrnia
krok 5 / k rem na dzień – nawilża, ujędrnia, chroni
krem na noc – koi, odżywia, ujędrnia

krok 1 / koncentrat do twarzy – wygładza, rozświetla
krok 2 / maska do twarzy – wzmacnia, chroni
krok 3 / maska algowa do twarzy – łagodzi, nawilża
krok 4 / krem pod oczy – ujędrnia, rozjaśnia
krok 5 / k rem do twarzy – rozjaśnia, dodatkowo
działa przeciwstarzeniowo

KOSMETYKI W TERAPII NAWILŻAJĄCEJ

koncentrat
do twarzy

maska
do twarzy

nawilżająca
maska
algowa

krem
do twarzy

KOSMETYKI W TERAPII PRZECIWZMARSZCZKOWEJ

krem
pod oczy
mleczko tonik
peeling
krem
do
korundowy na dzień
demakijażu

krem
na noc

krem
pod oczy

Kosmetyki z terapii Eternal Gold do pielęgnacji ciała znajdziesz na stronie 25.
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Specjalistyczna
pielęgnacja twarzy

DERMO EXPERT

Specjalistyczna
pielęgnacja twarzy

DERMO EXPERT

maski algowe

kremy do twarzy

Maski algowe

Specjalistyczne kremy Dermo Expert

Algi zawierają bogactwo substancji
organicznych: protein, polisacharydów,
białek, mikroelementów i witamin (B, C,
E i beta karotenu), oczyszczają cerę
z toksyn, łagodzą ewentualne
podrażnienia, nawilżają,
wygładzają i poprawiają
koloryt skóry. Normalizują
nadmierne wydzielanie
sebum i nadają skórze
matowe, aksamitne
wykończenie.

Wzmacniająco-łagodzący krem
do skóry wrażliwej i naczyniowej

Normalizujący krem
do skóry tłustej i trądzikowej

Specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, z zaczerwienieniami, teleangiektazjami oraz przebarwieniami. Kwas azelainowy zawarty
w kremie charakteryzuje się działaniem antybakteryjnym,
redukuje ilość grudek i krost, przyspiesza regenerację
naskórka i rozjaśnia przebarwienia pozapalne. Krem
Anti Couperose nawilża, delikatnie natłuszcza, poprawia
napięcie i elastyczność skóry.

Specjalistyczny dermokosmetyk Anti Acne o lekkiej,
kremowo-żelowej konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji skóry z trądzikiem pospolitym, łojotokiem,
a także z przebarwieniami pozapalnymi. Nawet przy
długim okresie stosowania nie powoduje oporności bakterii. Wpływa również korzystnie na proces keratynizacji,
regulując procesy złuszczania naskórka i pracę
gruczołów łojowych. Oczyszcza, rozjaśnia cerę
i przebarwienia oraz niweluje rumień.

Pod maskę algową,
a także przed
aplikacją kremu
Anti Acne, proponujemy nałożyć
Immunoserum z
zieloną i białą herbatą.
Aktywny koncentrat rewitalizuje, łagodzi i chroni.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

kwas azelainowy • DARKOUT TM
• olej z kocanki • kwas hialuronowy • bisabolol • masło Shea
• alantoina • pantenol

kwas azelainowy • TRIKENOLTM
• RONA®CARE TILIROSIDE
• kwas hialuronowy • RICESILK

immunoserum
z białą i zieloną
herbatą

DOSTĘPNE MASKI ALGOWE

rozjaśniająca odmładzająca
na okolice oczu
z kolagenem
i ekstrakem z
róży
damasceńskiej
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z ekstraktem
z żurawiny

KOSMETYKI W TERAPII

regenerująca

eksfoliująca

normalizująca

nawilżająca

łagodząca

z ekstraktem z ekstraktem
z oliwy z oliwek
z papai

z ekstraktem
z drzewa
herbacianego

z ekstraktem
z dyni

z ekstraktem
z aloesu
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PIELĘGNACJA TWARZY

wzmacniająco
-łagodzący
krem do skóry
wrażliwej
i naczyniowej

normalizujący
krem
do skóry
tłustej
i trądzikowej

PIELĘGNACJA TWARZY
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Balsamy
do ust

RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE

Rytuał
Kaszmirowy

EDYCJA LIMITOWANA

do ciała i włosów

Bogata receptura balsamów do ust Organique została skomponowana z naturalnych olejków roślinnych i wosków, które zapewniają odpowiednią pielęgnację wrażliwej i delikatnej skóry warg.
Balsamy występują w czterech słodkich zapachach, które sprawiają, że ich aplikacja
jest jak deser dla Twoich ust.

DZIAŁANIE BALSAMÓW

CZY WIESZ, ŻE...

tworzą warstwę ochronną • zabezpieczają
przed niekorzystnymi warunkami atmo-sferycznymi • zmiękczają • natłuszczają
• poprawiają nawilżenie • przywracają
uczucie komfortu spierzchniętej skórze

Receptura balsamów nie zawiera parafiny, wosków mineralnych, silikonów
ani konserwantów.

Rytuał Kaszmirowy tworzą kosmetyki stworzone z myślą o specjalnych okolicznościach.
Idealnie nadają się na prezent dla bliskiej osoby. Wyróżnia je piękny zapach słodkiego
karmelu, który przez długi czas utrzymuje się na skórze.

Produkty dostępne w Rytuale Kaszmirowym
Szampon do włosów
Wzmacniający szampon przeznaczony jest do pielęgnacji
każdego rodzaju włosów. Ekstrakty roślinne i składniki nawilżające takie jak ekstrakt z jeżówki purpurowej, ekstrakt
z wąkroty azjatyckiej, lricalmin, kompleks ceramidowy,
jedwab, pantenol, mocznik oraz gliceryna roślinna regenerują, poprawiają elastyczność włosów, nadają połysk
i ułatwiają rozczesywanie.

Żel po prysznic
Jedwabisty żel pod prysznic przeznaczony jest do oczyszczania każdego rodzaju skóry, także suchej i wrażliwej.
Ekstrakt z wąkroty oraz składniki nawilżające chronią,
łagodzą podrażnienia i regenerują skórę.

Balsam z masłem Shea
Odżywczy balsam zawierający masło Shea, olejki: awokado, sojowy
i z pestek winogron, wosk pszczeli,
witaminę E, przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej
i podrażnionej. Poprawia jędrność
i elastyczność, wzmacnia barierę
lipidową, chroni przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych. Skóra po nałożeniu balsamu
jest miękka, gładka i aksamitna
w dotyku.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
olej z awokado • olej ze słodkich migdałów • oliwa
z oliwek • olej rycynowy • wosk carnauba • wosk pszczeli
• witamina E

Rytuał wzbogacają także: kula do kąpieli,
puder do kąpieli, oraz idealnie pasujące
do Rytuału Kaszmirowego pudełko
prezentowe.

DOSTĘPNE BALSAMY DO UST

Czekoladowy
Mus

14.

Pomarańczowy
Sorbet

Kokosowe
Ciasteczka

szampon
do
włosów

Wiśniowe
Cukierki

www.organique.pl / Odkryj produkty / Rytuały Organique / Rytuały pielęgnacyjne / Balsamy do ust

KOSMETYKI W RYTUALE KASZMIROWYM

PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA CIAŁA

żel
pod
prysznic

balsam
z masłem
Shea

kula
do
kąpieli

puder
do
kąpieli

www.organique.pl / Odkryj produkty / Rytuały Organique / Autorskie Rytuały / Rytuał Kaszmirowy

15.

SPA & WELLNESS

Terapia
Przeciwstarzeniowa
/ Winogrona

Terapia Przeciwstarzeniowa została oparta na składnikach aktywnych pochodzących z krajów
śródziemnomorskich, których mieszkańcy wyróżniają się dobrym zdrowiem i długowiecznością.
Zawarte w niej ekstrakty skutecznie zapobiegają starzeniu się skóry i walczą z jego objawami.
Terapia polecana do każdego rodzaju skóry w każdym wieku.

EFEKTY
odmłodzona, nawilżona, wygładzona,
pachnąca greckimi winogronami skóra

Pielęgnacja
ciała
Rozkochaj się w naszych rytuałach
i terapiach. Pozwól sobie na chwilę relaksu,
a skórze zapewnij regenerację. Sięgaj
po swoje ulubione kosmetyki, rozkoszuj się
ich zapachami i czerp z tej przyjemności
każdego dnia.
Pielęgnuj swoje ciało regularnie, a zobaczysz
jak szybko dostrzeżesz efekty zdrowej,
pięknie wyglądającej i gładkiej skóry.

KROKI TERAPII

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

krok 1 / peeling cukrowy do ciała – 1-2 razy w tygodniu – wygładza, natłuszcza skórę
krok 2 / serum do ciała – po peelingu – regeneruje,
zapobiega procesom starzenia
krok 3 / masło do ciała – 1-2 razy w tygodniu, jako
krok 3 terapii oraz do intensywnej, codziennej
pielęgnacji (rano i wieczorem) – zapobiega
procesom starzenia, nawilża

ekstrakt z winogron • oliwa z oliwek • olej z pestek winogron • ekstrakt z limonki • ekstrakt z rozmarynu • ekstrakt
z ogórka
KOSMETYKI W TERAPII
PRZECIWSTARZENIOWEJ

peeling
cukrowy
do ciała

16.

PIELĘGNACJA CIAŁA

serum
do ciała

masło
do ciała

krem
do rąk

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Spa&Wellness / Intense Anti-Agening / Grape

17.

Terapia
Wzmacniająca

SPA & WELLNESS

Terapia
Wyszczuplająca

SPA & WELLNESS

/ Żurawina

/ Kawa

Terapia Wzmacniająca została oparta na bogactwie owoców żurawiny. Zawierają one bardzo
dużą ilość witaminy C, bioflawonoidów, witamin, kwasów organicznych, mikro- i makroelementów, soli mineralnych oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Terapia polecana jest
do każdego rodzaju skóry, także dla naczynkowej i skłonnej do tworzenia się przebarwień.

EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

wzmocniona, nawilżona, rozjaśniona,
napięta skóra • spowolnienie
procesów starzenia się skóry

jędrna, napięta i nawilżona skóra • pobudzenie spalania tkanki tłuszczowej i przyśpieszenie przemiany materii • ochrona
przed uszkodzeniami, promieniowaniem
UV i stresem oksydacyjnym

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

ekstrakt z żurawiny • ekstrakt z granatu • masło Shea
• witamina E • gliceryna roślinna • olej sojowy • mocznik

KROKI TERAPII

KOSMETYKI W TERAPII
WZMACNIAJĄCEJ

peeling
cukrowy
do ciała

www.organique.pl /Odkryj Produkty / Terapie Organique / Spa&Wellness / Strengthening / Cranberry

kawa • kofeina • ekstrakt z kawy • masło Shea • olej sojowy
• witamina E

KROKI TERAPII

krok 1 / peeling cukrowy do ciała – 1-2 razy
w tygodniu – wygładza, oczyszcza
krok 2 / serum do ciała – po peelingu – nawilża,
odbudowuje, wzmacnia
Można stosować także do twarzy, wzmacniając
działanie kremów pielęgnacyjnych.
krok 3 / masło do ciała – 1-2 razy w tygodniu, jako
krok 3 terapii oraz do intensywnej, codziennej
pielęgnacji (rano i wieczorem) – nawilża,
odżywia, zatrzymuje wodę, regeneruje

18.

Terapia Wyszczuplająca została oparta na składnikach aktywnych pozyskiwanych z kawy,
m.in. kofeiny. Szczególnie polecana jest dla osób poszukujących intensywnego ujędrnienia
skóry, np. w trakcie walki z cellulitem lub podczas utraty masy ciała.

serum do masło
twarzy
do ciała
i ciała

PIELĘGNACJA CIAŁA

krok 1 / p eeling cukrowy do ciała – 1-2 razy
w tygodniu – wygładza skórę, oczyszcza
krok 2 / serum do ciała – po peelingu – nawilża,
poprawia mikrokrążenie, ujędrnia
krok 3 / masło do ciała – 1-2 razy w tygodniu jako
krok 3 terapii oraz do intensywnej codziennej
pielęgnacji (rano i wieczorem) – nawilża,
ujędrnia, wygładza

KOSMETYKI W TERAPII
WYSZCZUPLAJĄCEJ

peeling
cukrowy
do ciała

serum
do ciała

masło
do ciała

PIELĘGNACJA CIAŁA

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Spa&Wellness / Anti-Cellulite / Coffee

19.

Terapia Brązująca

SPA & WELLNESS

Terapia Łagodząca

SPA & WELLNESS

/ Czekolada

/ Kozie mleko

Wyrównująca koloryt terapia Brązująca ujędrnia i wygładza. Nadaje odcień opalonej skóry
bez pozostawiania smug. Zawarty w kosmetykach ekstrakt z kakaowca dodatkowo pobudza
i stymuluje mikrokrążenie.
Terapia polecana jest szczególnie dla skóry suchej i skłonnej do wiotczenia.
Terapię wyróżnia unikalny na rynku zapach prawdziwej czekolady.

EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

nadaje efekt opalonej skóry • napięta,
ujędrniona i wygładzona skóra

odżywienie • zrewitalizowana, wyciszona
i ukojona skóra

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

kakao • masło kakaowe • STIMU-TEX®AS • olej arganowy
• olej rzepakowy • gliceryna roślinna • masło Shea
• erytruloza

kozie mleko • chińska śliwka liczi • masło Shea • ekstrakt
z perły • IRICALMIN • aloes • olej sojowy • olej migdałowy

KOSMETYKI W TERAPII
BRĄZUJĄCEJ

KOSMETYKI W TERAPII
ŁAGODZĄCEJ

peeling
cukrowy
do ciała

20.

Terapia Łagodząca została oparta na składnikach aktywnych zawartych w kozim mleku oraz
ekstrakcie ze śliwki chińskiej – liczi. Kozie mleko regeneruje i wzmacnia, zaś liczi – źródło
witaminy C – odmładza. Terapia polecana jest dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności
dla wrażliwej, skłonnej do podrażnień i wymagającej regeneracji.

serum
do ciała

peeling
cukrowy
do ciała

masło
do ciała

serum
masło
do twarzy do ciała
i ciała

KROKI TERAPII

KROKI TERAPII

krok 1 / p eeling cukrowy do ciała – 1-2 razy
w tygodniu – wygładza, natłuszcza, oczyszcza
krok 2 / serum do ciała – po peelingu – wspomaga
redukcję tkanki tłuszczowej, usprawnia mikrokrążenie, detoksykuje
krok 3 / masło do ciała – 1-2 razy w tygodniu, jako
krok 3 terapii oraz do intensywnej, codziennej pielęgnacji (rano i wieczorem) – nawilża,
ujędrnia, wyrównuje koloryt, nadaje efekt
opalonej skóry

krok 1 / p eeling cukrowy do ciała – 1-2 razy
w tygodniu – wygładza, oczyszcza
krok 2 / serum do ciała – po peelingu – intensywnie
nawilża, lekko chłodzi, odżywia
Można stosować także do twarzy, wzmacniając działanie
kremów pielęgnacyjnych.
krok 3 /masło do ciała – 1-2 razy w tygodniu, jako
krok 3 terapii oraz do intensywnej, codziennej
pielęgnacji (rano i wieczorem) – łagodzi, nawilża
i regeneruje

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Spa&Wellness / Bronzing / Chocolate

PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA CIAŁA

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Spa&Wellness / Soothing / Milk

21.

Specjalistyczne balsamy

DERMO EXPERT

do pielęgnacji ciała
Specjalistyczne balsamy do ciała Dermo Expert posiadają ukierunkowane działanie. Niezwykle
lekkie eco formuły kosmetyków zostały pozbawione kolorantów. Posiadają delikatne zapachy
(bez alergenów) oraz puszyste konsystencje, które po nałożeniu nie pozostawiają tłustego filmu.
Ich systematyczne stosowanie wzmacnia strukturę skóry, poprawia jej jędrność i elastyczność,
wspomaga również modelowanie sylwetki.

Balsam Modelujący / Biust
uelastycznia i wzmacnia
Posiada eco formułę bogatą w oleje i ekstrakty roślinne.
Składniki zostały dobrane pod kątem wrażliwej skóry.
Polecany również do stosowania przez kobiety w ciąży.
Regularne stosowanie zapewnia uelastycznienie
i wzmocnienie skóry.

Balsam Modelujący / Rozstępy
uelastycznia i wygładza
Eco formuła bogata w oleje i ekstrakty pozostawia skórę
miękką i nawilżoną. Polecany również do stosowania
przez kobiety w ciąży. Regularne stosowanie zapewnia
uelastycznienie i wygładzenie skóry.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej migdałowy • olej z awokado • olej makadamia • masło
Shea • ekstrakt ze skrzypu polnego • ekstrakt z bławatka
• ekstrakt z oliwek • kwas hialuronowy • witamina E
• gliceryna roślinna

olej makadamia • olej migdałowy • olej z awokado • ekstrakt z żywokostu • ekstrakt z centelli azjatyckiej • ekstrakt
z oliwek • kwas hialuronowy • witamina E • gliceryna
roślinna

Balsam Modelujący / Cellulit

BALSAMY SPECJALISTYCZNE

ujędrnia i wysmukla
Połączenie składników stymulujących z eco formułą bogatą w roślinne ekstrakty, pozwoliło stworzyć ujędrniający
i wysmuklający balsam, który nie zawiera składników termoaktywnych. Dzięki temu skutecznie działa nie wywołując zaczerwienienia skóry. Formuła kosmetyku umożliwia
także przeprowadzenie stymulującego masażu. Balsam
nie jest polecany kobietom w ciąży.

balsam
modelujący
/ biust

balsam
modelujący
/ rozstępy

balsam
modelujący
/ cellulit

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
olej sezamowy • masło Shea • olej migdałowy • kofeina
• ekstrakt z czerwonej herbaty • ekstrakt z imbiru
• ekstrakt z żywokostu • ekstrakt z centelli azjatyckiej
• kwas hialuronowy • witamina E • gliceryna roślinna

Zdaniem naszych Klientek*
• 95% kobiet zauważyło poprawę napięcia skóry
• 90% kobiet zauważyło poprawę elastyczności skóry
• 9 0% kobiet zauważyło redukcję uczucia ściągnięcia skóry
• 100% kobiet uznało aplikację produktu za bardzo dobrą
• 100% kobiet uznało, że produkt spełnia swoje zadanie
*Produkty: Balsam Modelujący / Biust oraz Balsam Modelujący / Rozstępy
z linii Dermo Expert, testowany były przez kobiety ze szkoły rodzenia
Centrum Edukacja Mama. W ankiecie wzięło udział 20 kobiet w ciąży.

22.

PIELĘGNACJA CIAŁA

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Dermo Expert / Specjalistyczne balsamy
do ciała

23.

Terapia Nawilżająca

BLOOM ESSENCE

Terapia Wygładzająca

ETERNAL GOLD

do pielęgnacji ciała

do pielęgnacji ciała

Tworząc terapię Bloom Essence do ciała skupiliśmy się na zastosowaniu wyselekcjonowanych maseł, olejów i wyciągów roślinnych, które odpowiadać będą na potrzeby każdego
rodzaju skóry. Kosmetyki Bloom Essence posiadają bardzo łagodne formuły i piękny,
kwiatowy zapach.

Terapia Eternal Gold do ciała została stworzona z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry
dojrzałej. W terapii Wygładzającej zawarliśmy 24-karatowe złoto w zmikronizowanej formie,
które zwiększa syntezę kolagenu, przyczyniając się do rekonstrukcji naskórka. Wyciąg z szałwi
muszkatołowej zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia już po pierwszej aplikacji. Zawarte
w kosmetykach do ciała złote drobinki delikatnie rozświetlają i nadają blask skórze.

EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

bardzo intensywnie nawilżona i wzmocniona skóra • łagodzenie skutków
działania niekorzystnych czynników
środowiskowych (promienie UV
i zanieczyszczenia)

zregenerowana, promienna, jedwabiście
gładka i jędrna skóra • głębokie i długotrwałe nawilżenie •rozświetlenie drobinkami złota

KROKI TERAPII

KROKI TERAPII

krok 1 / nektar do kąpieli – łagodzi podrażnienia
i nawilża
żel pod prysznic – oczyszcza i odświeża
krok 2 / p eeling cukrowy do ciała – 1-2 razy
w tygodniu – wygładza skórę
krok 3 / masło do ciała – jako krok 3 terapii, 1-2 razy
w tygodniu oraz do intensywnej codziennej
pielęgnacji, 1-2 razy dziennie – intensywnie
nawilża

krok 1 / nektar lub sól do kąpieli – oczyszcza,
rozświetla i poprawia kondycję skóry
krok 2 / p eeling cukrowy do ciała – 1-2 razy w tygodniu – wygładza i rozświetla skórę
krok 3 / balsam do ciała – wygładza i nawilża
balsam do ciała z masłem Shea – lekko
natłuszcza, odżywia i chroni skórę (można stosować także punktowo, w miejsca szczególnie
przesuszone, takie jak łokcie i kolana)

SKŁADNIKI AKTYWNE

SKŁADNIKI AKTYWNE

wyciąg z japońskiej wiśni • ekstrakt z miłorzębu
japońskiego • ekstrakt z babki lancetowatej
• olej sojowy • masło Shea

koloid złota • mix wyciągów – kompleks roślinny z owoców: malin, truskawek, kiwi, jabłek, brzoskwiń, papai
oraz ogórków • Xeradin (wyciąg z szałwii muszkatołowej)
– surowiec posiada certyfikat ECOCERT • masło Shea
• oleje: sojowy, z pestek winogron, z awokado

KOSMETYKI W TERAPII BLOOM ESSENCE

KOSMETYKI W TERAPII ETERNAL GOLD

żel pod
prysznic

emulsja
nektar
do higieny do kąpieli
intymnej

peeling
cukrowy
do ciała

masło
do ciała

sól
do kąpieli

nektar
do kąpieli

Kosmetyki z terapii Bloom Essence do pielęgnacji włosów znajdziesz na stronie 38.

24.

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Bloom Essence

peeling
cukrowy
do ciała

balsam
do ciała

balsam
do ciała
z masłem Shea

Kosmetyki z terapi Eternal Gold do pielęgnacji twarzy znajdziesz na stronie 11.
PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA CIAŁA

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Eternal Gold

25.

Terapia
Sensitive

NATURALS

Terapia Sensitive została stworzona z myślą o skórze wyjątkowo wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Odpowiednio dobrane składniki naturalne w kosmetykach wzmacniają ją oraz nawilżają.

NATURALS

Terapia
Argan Shine

Regenerujące i odżywcze właściwości oleju arganowego zostały wykorzystane w terapii
Argan Shine. Niezwykle lekka formuła oraz świeży, pozbawiony alergenów zapach, zapewniają delikatne, a jednocześnie skuteczne działanie. Regularne stosowanie terapii do ciała
nadaje odczucie jedwabistej miękkości i gładkości. Polecana nawet do pielęgnacji skóry
wymagającej, suchej i szorstkiej.

EFEKTY TERAPII

EFEKTY TERAPII

wzmocniona i wygładzona skóra • przyśpieszone procesy regeneracji skóry
• łagodzenie podrażnień oraz zapobieganie ich powstawaniu

intensywnie nawilżona, odżywiona,
zregenerowana, miękka i gładka skóra

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej arganowy • olej bawełniany • masło Shea
• Beautycare AR • ekstrakt z zielonej herbaty
• kwas hialuronowy • betaina cukrowa

kompleks IRICALMIN • centelia azjatycka • glony Wakame
• masło Shea • masło kakaowe • mocznik • kwas hialuronowy

KROKI TERAPII
krok 1 / żel pod prysznic – oczyszcza, łagodzi
krok 2 / masło do ciała – regeneruje i wzmacnia skórę

Kosmetyki z terapii Naturals Sensitive do pielęgnacji włosów znajdziesz na stronie 39.

26.

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Naturals / Sensitive

KOSMETYKI
W TERAPII SENSITIVE

żel pod
prysznic

masło
do ciała

PIELĘGNACJA CIAŁA

KOSMETYKI
W TERAPII ARGAN SHINE

żel pod
prysznic

masło
do ciała

PIELĘGNACJA CIAŁA

KROKI TERAPII
krok 1 / żel pod prysznic – odświeża, wygładza
krok 2 / masło do ciała – intensywnie nawilża,
poprawia elastyczność

Kosmetyki z terapii Naturals Agran Shine do pielęgnacji włosów znajdziesz na stronie 39.
www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Naturals / Argan Shine
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Terapia
Anti-Age

NATURALS

Rewitalizująca terapia do ciała została oparta na naturalnych i delikatnych ekstraktach, w taki
sposób, by silnie regenerować i opóźniać proces starzenia się skóry. Terapia Naturals Anti-Age
polecana jest szczególnie dla skór suchych i wymagających wzmocnienia.

Terapia
Energizing

NATURALS

W terapii Naturals Energizing unikalne składy kosmetyków zostały oparte na naturalnych
i skutecznych ekstraktach. Głównym składnikiem terapii jest guarana, która charakteryzuje
się znacznie wyższą zawartością kofeiny niż kawa, dzięki czemu działa silnie energizująco
na komórki oraz pobudza mikrokrążenie. Szczególnie polecana do skór potrzebujących
odżywienia.

EFEKTY TERAPII
wzmocniona struktura skóry • zmniejszone nierówności i zmarszczki • zahamowane procesy starzenia
KROKI W TERAPII
krok 1 / żel pod prysznic – oczyszcza, wygładza
krok 2 / masło do ciała – nawilża, ujędrnia
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
COLHIBIN® • pantenol • olej z pestek winogron • ekstrakt
z perły • masło Shea • olej arganowy • masło kakaowe

EFEKTY TERAPII
KOSMETYKI
W TERAPII ANTI-AGE

pobudzona, nawilżona, dotleniona skóra
• promienny wygląd • intensywne działanie detoksykujące
KROKI W TERAPII

żel pod
prysznic

masło
do ciała

krok 1 / żel pod prysznic – pobudza i odświeża
krok 2 /masło do ciała – intensywnie nawilża,
odżywia, dodaje witalności
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
ekstrakt z guarany • algi morskie • pantenol • masło
kakaowe • masło Shea • ekstrakt z bluszczu

KOSMETYKI
W TERAPII ENERGIZING

żel pod
prysznic

Kosmetyki z terapii Naturals Anti-Age do pielęgnacji włosów znajdziesz na stronie 39.
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masło
do ciała

Kosmetyki z terapii Naturals Energizing do pielęgnacji włosów znajdziesz na stronie 39.
PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA CIAŁA
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Rytuały
Owocowe

AUTORSKIE
RYTUAŁY ORGANIQUE
KROKI W RYTUALE

Rytuały Owocowe łączą w swoich formułach skuteczność działania ekstraktów roślinnych
oraz świeże zapachy. W oparciu o naturalne ekstrakty opracowaliśmy cztery Rytuały Owocowe:
Ujędrniający skórę Rytuał Melonowy
Wzmacniający skórę Rytuał Porzeczkowy
Rozświetlający skórę Rytuał Ananasowy
Detoksykujący skórę Rytuał Herbaciany

krok 1 / nałóż maskę na oczyszczoną skórę twarzy,
pozostaw na około 20 minut
krok 2 / w czasie działania maski skorzystaj z kąpieli,
rozprowadź żel peelingujący na ciele,
wykonaj delikatny masaż, do momentu
uzyskania piany
krok 3 / usuń nadmiar maski z twarzy wodą lub chusteczką, przetrzyj skórę tonikiem i zastosuj krem
pielęgnacyjny
krok 4 / w osuszoną skórę wmasuj mus do ciała
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
czerwone algi wapienne • herbata • melon • ananas
• olej z pestek winogron • masło Shea • kwas fitowy
• kwas mlekowy • GEMMOCALM® (100% naturalnych składników, 67% pochodzących z upraw
ekologicznych) – surowiec posiada certyfikat
ECOCERT
KOSMETYKI W RYTUALE
MELONOWYM

maska
do twarzy

żel
peelingujący

mus
do ciała

KOSMETYKI W RYTUALE
PORZECZKOWYM

maska
do twarzy

żel
peelingujący

mus
do ciała

KOSMETYKI W RYTUALE
HERBACIANYM

KOSMETYKI W RYTUALE
ANANASOWYM

maska
do twarzy
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żel
peelingujący

mus
do ciała

maska
do twarzy

żel
peelingujący

mus
do ciała
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Balsamy z masłem
Shea

RYTUAŁY
PIELĘGNACYJNE

Zawarte w balsamach masło Shea dostarcza skórze witamin i substancji odżywczych. Dzięki
nim staje się ona delikatniejsza, gładsza i co najważniejsze – zdrowsza. Balsamy z masłem Shea
zawierają także mieszaninę olejów: z awokado, sojowego i z pestek winogron, które wzmacniają
skórę. Dodatek wosku pszczelego tworzy warstwę ochronną, która przeciwdziała wysuszaniu
oraz sprawia, że skóra staje się elastyczna.

CZY WIESZ ŻE...
Balsamy z masłem Shea z oferty Organique
zawierają ponad 55% czystego masła Shea
posiadającego certyfikat ECOCERT oraz
aż trzy naturalne oleje: z awokado, sojowy
i z pestek winogron. 95% składników tego
produktu jest pochodzenia naturalnego.

AUTORSKIE
RYTUAŁY ORGANIQUE

Rytuał
Spicy

Rytuał Spicy pobudza zmysły orientalnymi zapachami korzennych przypraw: chili, soczystej
pomarańczy i imbiru. Oparty jest na delikatnych ekstraktach roślinnych i przeznaczony
dla każdego rodzaju skóry.

RADA ORGANIQUE

EFEKTY RYTUAŁU

Zapach Rytuału Spicy pomarańcza z chili
znajdziesz także w produktach takich jak:
mydło glicerynowe, kula, sól i puder
do kąpieli oraz balsam z masłem Shea.

ujędrniona, nawilżona, oczyszczona,
wygładzona, wzmocniona
i pobudzona skóra

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
masło Shea • olej sojowy • olej z awokado • olej
z pestek winogron • wosk pszczeli • alkohol
cetearylowy • skrobia
KOSMETYKI W RYTUALE SPICY

MASŁA SHEA W OFERCIE

Białe Piżmo

Grecki

Habibi

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
REGU®-AGE • imbir • cynamon • kofeina • olej sojowy
• masło kakaowe • masło Shea

Magnolia

Mleko

Piwonia
i Róża

Pomarańcza Truskawka
i Chilii
i Guawa

Żurawina

Mango

płyn
do kąpieli

żel pod peeling cukrowy
prysznic
do ciała

masło
do ciała

Balsamy dostępne są w opakowaniach 100 i 200 ml. W sklepach stacjonarnych także na wagę.
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Świece
do masażu

RYTUAŁY
PIELĘGNACYJNE

Świece do masażu powstały z mieszanki masła Shea i masła Illipe, do której dodano odżywcze
oleje oraz wosk pszczeli o leczniczych właściwościach, a także witaminę E. Po zapaleniu świeca
rozpuszcza się i podgrzewa do dobranej dla skóry temperatury, dzięki czemu idealnie rozprowadza się na ciele. Świece posiadają wyjątkowe i aromatyczne zapachy. Można je stosować
do masażu całego ciała, codziennej pielęgnacji skóry, jak również do rytuałów pielęgnacyjnych
dłoni i stóp.

EFEKTY

nawilżona • odżywiona • elastyczna
oraz jedwabiście gładka skóra

pobudzenie krążenia krwi • działanie
detoksykujące i antycellilitowe • natłuszczona i wygładzona skóra

CZY WIESZ ŻE...

RADA ORGANIQUE

Świece do masażu posiadają aż 96% składników naturalnych: 35% czystego masła
Shea posiadającego certyfikat ECOCERT
oraz oleje: sojowy i z awokado.

Peelingi z kryształkami soli bogate
w minerały są szczególnie polecane
w zabiegach wyszczuplających i antycellulitowych.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE TERAPII

masło Shea • masło Illipe • olej sojowy • olej arganowy
• witamina E

olej kokosowy • olej sojowy • masło Shea – surowiec
posiada certyfikat ECOCERT

ŚWIECE DO MASAŻU W OFERCIE

ZAPACHY PEELINGÓW
SOLNYCH

Białe Piżmo

Guarana

Kolonialna Pomarańcza
z olejem
& Chilli
arganowym z olejem
arganowym

www.organique.pl / Odkryj produkty / Rytuały Organique / Rytuały pielęgnacyjne / Świece do masażu

Grecki

PIELĘGNACJA CIAŁA

Peelingi
solne

Peelingi solne oczyszczają i odświeżają skórę oraz przygotowują ją do dalszej pielęgnacji.
Kryształki soli intensywnie masują oraz złuszczają zrogowaciały naskórek, stymulują i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Masło Shea oraz oleje: kokosowy i sojowy, zapewniają komfort
użycia, natłuszczają, zmiękczają i wygładzają skórę w trakcie zabiegu.

EFEKTY

Bambus

34.

RYTUAŁY
OCZYSZCZAJĄCE

Guarana

PIELĘGNACJA CIAŁA
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POUR HOMME

Terapia Pielęgnacyjna
dla mężczyzn

Skóra mężczyzn znaczenie różni się od skóry kobiet. Wymaga specjalistycznej pielęgnacji
ze względu na zarost oraz znaczne zagęszczenie naczyń krwionośnych. Jest także grubsza
i wydziela więcej sebum. Właśnie dlatego Terapia Pour Homme bogata jest w odpowiednio
dobrane i starannie wyselekcjonowane naturalne ekstrakty i oleje roślinne.
Lekkie konsystencje kosmetyków nie obciążają skóry. Zapewniają skuteczne działanie myjące,
łagodzące, nawilżające i normalizujące.

CZY WIESZ ŻE...
Terapia Pour Homme pozwala na codzienną kompleksową pielęgnację. Obejmuje
kosmetyki do twarzy, włosów oraz ciała.

POUR HOMME
żel do mycia twarzy – oczyszcza, odświeża
krem do twarzy – nawilża, matowi
mydło do golenia – zmiękcza zarost, chroni
balsam po goleniu – łagodzi, chroni
szampon do włosów – oczyszcza, normalizuje
żel pod prysznic – oczyszcza, odświeża

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Hydromanil™ • Proteol™ APL • ekstrakt z krwawnika
• ekstrakt z czarnego bzu • olej i ekstrakt z marchewki
• ekstrakty z mięty • IRICALMIN® • jedwab • olej
ze słodkich migdałów

KOSMETYKI W TERAPII POUR HOMME

żel pod
prysznic

36.

szampon
do włosów

żel do mycia mydło
balsam
krem
twarzy
do golenia po goleniu do twarzy

PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Pour Homme
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Terapia Wzmacniająca
do włosów

BLOOM ESSENCE

W kosmetykach do mycia i pielęgnacji włosów Bloom Essence wykorzystano innowacyjny, zaawansowany technologicznie kompleks odbudowujący ubytki keratyny we włosach
KERESTORE™ 2.0. Stosując terapię Bloom Essence utrzymujemy włosy w dobrej kondycji
od cebulek po końce. Kosmetyki posiadają bardzo łagodne formuły i piękny kwiatowy zapach.

NATURALS

Terapie Naturals
do włosów

Każda z terapii Naturals posiada kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampon oraz maskę.
Terapie wyróżniają się bardzo delikatnymi, a przy tym skutecznymi składami bogatymi
w składniki aktywne. Unikalne kompozycje pozbawione zostały wielu chemicznych
substancji obciążających, które zastąpiono odpowiednikami występującymi w naturze.
NATURALS ENERGIZING
dodaje objętości, normalizuje i wzmacnia

EFEKTY

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

wzmocnione, gładkie włosy • wyrównanie
struktury włosa • zwiększenie objętości
• blask i zdrowy wygląd włosów

ekstrakt z guarany • pantenol
• jedwab • ekstrakt z bluszczu
szampon
do włosów

maska
do włosów

NATURALS SENSITIVE
chroni i wygładza delikatne włosy

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE TERAPII
wyciąg z japońskiej wiśni • ekstrakt z miłorzębu japońskiego • ekstrakt z babki lancetowatej • olej sojowy
• KERESTORE™ 2.0 • jedwab

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
kompleks IRICALMIN • glony
Wakame • jedwab • kwas
hialuronowy • ekstrakty z echinaceii i centelii azjatyckiej • mix szampon
do włosów
ceramidów

KROKI TERAPII
krok 1 / s zampon do włosów – oczyszczone
i miękkie włosy
krok 2 / o dżywka do włosów – na mokre włosy nałóż
odżywkę na 2-3 minuty – ułatwia rozczesywanie, wygładza, wzmacnia i chroni włosy
oraz skórę głowy. Włosy odzyskają puszystość,
miękkość i blask.

maska
do włosów

NATURALS ANTI-AGE
rewitalizuje zniszczone włosy, chroni kolor włosów
farbowanych
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
COLHIBIN® • pantenol • olej
z pestek winogron • ekstrakt
z perły • jedwab
szampon
maska
do włosów do włosów

KOSMETYKI
W TERAPII BLOOM
ESSENCE

NATURALS ARGAN SHINE / SPA DLA WŁOSÓW
nawilża skórę głowy, regeneruje, dodaje włosom
lekkości
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

szampon
do włosów

BEAUTYCARE AR • ekstrakt z zielonej herbaty • HAIRSPATM • kwas
hialuronowy • betaina cukrowa
szampon
• olej bawełniany
do włosów

odżywka
do włosów

Sprawdź terapię Bloome Essence do pielęgnacji ciała na stronie 24.
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maska
SPA do
włosów

Sprawdź terapie Naturals do pielęgnacji ciała na stronach od 26 do 29.
PIELĘGNACJA WŁOSÓW

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
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Specjalistyczna terapia
wygładzająca skórę stóp

DERMO EXPERT

Skóra stóp jest znacznie grubsza niż na pozostałych partiach ciała, dlatego też wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Kosmetyki terapii wygładzającej do stóp zapewniają skuteczne działanie
nawilżające, odświeżające i wzmacniające, a lekkie konsystencje kosmetyków nie obciążają
skóry.

Krem do stóp – nawilża, odświeża
• stosuj go codziennie, zarówno rano (absorbuje wilgoć),
jak i wieczorem (przynosi skórze stóp przyjemne
ukojenie).
Krem możemy nakładać po wcześniejszej aplikacji żelu
do stóp.

Maska do stóp – regeneruje, zmiękcza
•m
 askę możesz stosować każdego dnia wieczorem
zamiast kremu do stóp (również po wcześniejszej
aplikacji żelu).

Żel do nóg i stóp – koi i wzmacnia
• p rodukt możesz stosować każdego dnia, szczególnie
w przypadku zmęczonych i obolałych nóg.

Specjalistyczna regeneracja
dłoni i paznokci

DERMO EXPERT

Skóra dłoni potrzebuje codziennej i systematycznej pielęgnacji. Pozbawiona gruczołów łojowych
nie wytwarza sebum, które stanowi naturalną barierę ochronną i zabezpiecza skórę przed podrażnieniami i nadmiernym wysuszeniem. Dodatkowo narażona jest na działanie szeregu drażniących czynników np. detergentów lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kosmetyki
z terapii do dłoni Dermo Expert zostały dobrane tak, by regenerować, odżywiać, wzmacniać
i nawilżać wymagającą skórę dłoni.
Serum do dłoni – nawilża i wygładza
• idealne do szybkiego stosowania w ciągu dnia
• nie pozostawia filmu, szybko się wchłania

Krem do rąk – chroni i nawilża
• zalecamy stosowanie po każdym myciu rąk
• z apewnia ochronę skóry podczas
wykonywania codziennych czynności

Maska do dłoni – odżywia i chroni
• z alecamy stosować wieczorem
• regeneruje skórę podczas snu

Masło do pielęgnacji skórek
i paznokci – wzmacnia
• najlepiej używać dwa razy w ciągu dnia
• z awiera 98% składników pochodzenia
naturalnego

KROKI TERAPII ZALECANEJ RAZ W TYGODNIU

KROKI TERAPII ZALECANEJ RAZ W TYGODNIU

krok 1 / peeling cukrowy – oczyszcza
krok 2 / maska do stóp – regeneruje, zmiękcza

krok 1 / peeling cukrowy – oczyszcza
krok 2 / serum do rąk – nawilża, wygładza
krok 3 / maska do dłoni – odżywia, chroni
krok 4 / masło do skórek i paznokci – wzmacnia

Nałożyć na skórę maskę do stóp, owinąć folią i założyć
pantofle frotte lub zabezpieczyć ciepłym ręcznikiem.
Po 15-20 minutach pozostałości preparatu wmasować.
krok 3 / krem do stóp – łagodzi, wzmacnia

Po aplikacji kosmetyków zabezpieczyć dłonie
bawełnianymi rękawiczkami i pozostawić tak
na około 20-40 minut (lub na całą noc).
krok 5 / krem do rąk – chroni, nawilża

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
HYRDAMAX • ekstrakt z tymianku • ekstrakt z aloesu
• ekstrakt z szałwii • ekstrakt z kasztanowca • ekstrakt
z arniki • ekstrakt z oczaru wirginijskiego • masło Shea
• olej kukurydziany • kwasy AHA • mocznik • QUESTICE
PLUS • witamina E • alantoina • kaolin

KOSMETYKI W TERAPII
WYGŁADZAJĄCEJ

żel do nóg
i stóp

40.

krem
do stóp

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Colhibin • ekstrakt z perły • jedwab • ekstrakt ze skrzypu
polnego • ekstrakt z nagietka • masło kakowe • masło Shea
• olej makadamia • olej awokado • olej cytrynowy
• alantoina • pantenol • witamina E • wosk candelilla

serum
do rąk

maska
do stóp

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Dermo Expert
/ Terapia wygładzająca do stóp

KOSMETYKI W TERAPII REGENERACYJNEJ

PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA CIAŁA

krem
do rąk

maska
do rąk

masło do
skórek
i paznokci

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Terapie Organique / Pumpkin Line / Dermo Expert
/ Terapia regeneracyja do dłoni
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Ręcznie robione
mydła

RYTUAŁY
KĄPIELOWE

Mydła Organique od wielu lat wytwarzane są w naszej manufakturze według tradycyjnej
receptury. W ich przygotowanie każdego dnia wkładamy wiele radości i dobrej energii. Chcemy,
aby paleta kształtów, kolorów oraz zapachów sprostała oczekiwaniom naszych Klientów. Mydła
Organique wykonane są z naturalnej gliceryny z dodatkiem ekstraktów z roślin, a ich wygląd
wzbogacony jest m.in. nasionami nagietka, lnu, maku czy kwiatami lawendy. Nie tylko pozostawiają przepiękny zapach na skórze, ale również dodatkowo wypełniają cudownym
aromatem każdą łazienkę.

Kule
do kąpieli

RYTUAŁY
KĄPIELOWE

Kule do kąpieli to świetny sposób na stworzenie swojego domowego, relaksującego i odprężającego rytuału SPA. Naturalne oleje dodane do kul nawilżają, natłuszczają i odżywiają skórę.
Kompozycje zapachowe zawarte w kulach poprzez swoje aromaterapeutyczne działanie, odprężają i koją zmysły, a skrobia łagodzi podrażnienia. Jedna kula wystarcza na dwie kąpiele.

EFEKTY
nawilżona • odżywiona • lekko natłuszczona i pachnąca skóra • odprężenie
• relaks

CZY WIESZ ŻE...

RADA ORGANIQUE

Używanie mydeł Organique sprawia,
że skóra staje się elastyczna i wygładzona.
Efekt ten zapewnia najwyższej jakości gliceryna roślinna, która uszczelnia barierę
hydrolipidową skóry, dzięki czemu
w naturalny sposób chroni ją przed utratą
wilgoci.

Po kąpieli nałóż na ciało serum lub delikatny balsam. Ze względu na swoją lekką
konsystencję stanowić będą idealne uzupełnienie dla nawilżonej i natłuszczonej
skóry po aromatycznej kąpieli z kulą.
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
olej sojowy • olej z awokado • olej
winogronowy • witamina E • skrobia
ZAPACHY KUL W OFERCIE

Afryka

Mydła w sklepach Organique można kupić również na wagę.
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AROMATYCZNA KĄPIEL

Białe
Piżmo

Grecka

AROMATYCZNA KĄPIEL

Guawa

Magnolia

Malina

Masculini

Mleko

Pomarańcza
i Chilii

Mango

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Rytuały / Rytuały kąpielowe / Kule do kąpieli
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Pianki do mycia ciała

RYTUAŁY
KĄPIELOWE

Oleje

RYTUAŁY
KĄPIELOWE

i cukrowe pianki peelingujące

do kąpieli i masażu

Pianki do mycia ciała to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego żelu pod prysznic. Posiadają
delikatną, puszystą konsystencję i pięknie pachną, kusząc żywymi kolorami. Dedykowane są
do wszystkich rodzajów skóry.

Oleje skomponowane zostały na bazie naturalnych składników: bogatego w kwasy tłuszczowe
oleju słonecznikowego oraz witaminy E, które zmiękczają, normalizują i nawilżają naskórek.
Posiadają aromaterapeutyczne i świeże zapachy.

Ofertę pianek do mycia ciała rozszerzyliśmy o pianki cukrowe. To nowatorska forma peelingu
myjącego, który nie pozostawia na skórze tłustej powłoki, a jednocześnie delikatnie i skutecznie
ściera martwy naskórek.

RADA ORGANIQUE

EFEKTY RYTUAŁU

Pianki w formie puszystego, delikatnego musu, świetnie sprawdzają się
w podróży, podczas wyjść na siłownię
czy fitness. Są poręczne, lekkie, z łatwością mieszczą się w torebce.

gładka, delikatna i aksamitna
w dotyku skóra • relaks i odprężenie

CODZIENNA PIELĘGNACJA
Chcąc nawilżyć, lekko natłuścić, zmiękczyć
i odżywić skórę:
• na oczyszczoną i przygotowaną peelingiem skórę
nanosimy niewielką ilość oleju i pozostawiamy
do wchłonięcia
lub
• wlewamy niewielką ilość oleju do kąpieli.

Masaż
Na bazie oleju można wykonywać także aromatyczny
masaż.

ZAPACHY PIANEK DO MYCIA CIAŁA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
olej słonecznikowy • witamina E • olejek z pomarańczy

ZAPACHY CUKROWYCH PIANEK
PEELINGUJĄCYCH

Mrożona
Herbata

Owocowy
Koktajl

Pinakolada

Afryka

Grecka

Kolonialna

Pomarańcza

Lawenda
z Cytryną

Mango

Mleko

ZAPACHY OLEI W OFERCIE

Pomarańcza

Owocowy
Koktajl

Mrożona
Herbata

Pinakolada

Mango

www.organique.pl / odkryj produkty / Rytuały Organique / Rytuały Oczyszczające
/ Pianki peelingujące do ciała
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AROMATYCZNA KĄPIEL

AROMATYCZNA KĄPIEL
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Sole
i pudry

RYTUAŁY
PIELĘGNACYJNE

Sole i pudry są ważną częścią rytuału kąpielowego Organique. Kąpiel z dodatkiem wybranej
soli, bądź pudru w ulubionym zapachu będzie wyjątkowo relaksująca.
Sole zawierają bardzo dobrze przyswajalne przez organizm biopierwiastki, które niezbędne
są do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Pudry zaś idealnie sprawdzą się także
jako zmiękczająca kąpiel przygotowująca do domowych zabiegów manicure lub pedicure.

Płyny
do kąpieli

RYTUAŁY
KĄPIELOWE

W ofercie Organique znaleźć można płyny do kąpieli:
• o zapachu dojrzałych, słodkich, rozgrzanych w słońcu winogron
• świeżym, energetycznym zapachu kolonialnym z delikatną nutą orientu
• słodkiego liczi z aromatyczną pomarańczą
• słodkiej wanilii doprawionej odrobiną soczystego grejpfruta
Formuła myjąca oparta została na wyselekcjonowanych, delikatnych surowcach pochodzenia
roślinnego. Płyny tworzą aromatyczną, lekką, puszystą i długo utrzymującą się pianę.

EFEKTY STOSOWANIA
/ PUDRY DO KĄPIELI
odżywienie • nawilżenie • wygładzenie
• natłuszczenie • odprężenie

EFEKTY
odżywiona i pachnąca skóra • odprężenie
i relaks

RADA ORGANIQUE
EFEKTY STOSOWANIA
/ SOLE DO KĄPIELI
wygładzenie • odprężenie • zmiękczenie
• działanie aromaterapeutyczne • relaks

Po kąpieli koniecznie użyj balsam nawilżający. Możesz kierować się ulubionym
zapachem lub wybranym działaniem
kosmetyku.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
Beautycare AR • ekstrakt z aloesu • ekstrakt z zielonej
herbaty • gliceryna roślinna • ekstrakt z granatu • ekstrakt
z miłorzębu

ZAPACHY PUDRÓW DO KĄPIELI

Afryka

Białe Piżmo

Grecki

Guawa

Magnolia

Malina

Masculini

Mleko

Pomarańcza
& Chilii

Mango

ZAPACHY SOLI DO KĄPIELI

Afryka

Eternal Gold

Grecki

ZAPACHY PŁYNÓW W OFERCIE

Guarana

Guawa

Kolonialny

Lawenda

Magnolia Pomarańcza
& Chilii

Greckie
Winogrona

Kolonialny

Liczi
Wanilia
z Pomarańczą z Grejpfrutem

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Rytuały Organique / Rytuały Kąpielowe / Pudry do kąpieli
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AROMATYCZNA
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Olejki
eteryczne

AROMATERAPIA

Olejki eteryczne to cenne ekstrakty pozyskiwane z roślin. Każdy z nich posiada unikatowe
działanie, a także niepowtarzalny, naturalny zapach. Mogą być wykorzystywane do pielęgnacji
skóry i włosów, a także jako dodatek do kąpieli lub aromatyzacji wnętrz. Ich wyjątkowe zapachy
działają aromaterapeutycznie i relaksująco.
Olejki Organique można łączyć z wieloma produktami (np. glinkami, masłem Shea, naturalnymi olejami), tworząc własne eco kosmetyki o dowolnym działaniu i wybranym przez siebie
zapachu.

Dyfuzory zapachowe,
woski do kominków, świece

AROMATERAPIA

Dyfuzory zapachowe
Dyfuzory zapachowe z patyczkami ratanowymi to wspaniały i prosty sposób na to, by wypełnić dom subtelnym, a tym
samym intensywnym zapachem. Estetyczny flakonik pasuje do każdego wnętrza, a różnorodna gama aromatów pozwala dobrać odpowiedni dla każdego zapach.
KOMPOZYCJE ZAPACHOWE DYFUZORÓW
Wiszące Ogrody • Energia Poranka • Gwieździsta Noc
• Kraina Szeherezady

Propozycje Organique
Dodaj kilka kropli olejku z drzewka herbacianego
do mieszanki wody, oleju arganowego i glinki
Ghassoul. Stworzysz w ten sposób pachnącą
i oczyszczającą maseczkę do twarzy i ciała.

Woski do kominków

Dodaj kilka kropli olejku cynamonowego do mieszanki wybranego oleju naturalnego, zielonej glinki i toniku oczarowego. Stworzysz w ten sposób aromatyczny
i wyszczuplający peeling do ciała.

Idealne do aromatyzacji pomieszczeń. Zastosowany
w woskach olej palmowy, posiada certyfikaty RSPO
i GMO FREE. W ofercie dostępnych jest dziewięć
atrakcyjnych zapachów.
OWOCOWE

Bananowe
Landrynki

Grejpfrutowa
Fantazja

Koktajl Liczi
z Mango

KORZENNE / SŁODKIE

Mieszanka
Korzenna

Mus
Waniliowy

Orientalny
Wieczór

KWIATOWE / ORZEŹWIAJĄCE

OLEJKI ETERYCZNE ORGANIQUE

Cynamonowy

Sosnowy

Cytrynowy

Paczulowy

Orzeźwiająca
Herbata

Eukaliptusowy Grejpfrutowy

Pomarańczowy Rozmarynowy

KOMPOZYCJE ZAPACHOWE ORGANIQUE

Bergamotowa
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Jaśminowa

Różana

Waniliowa

Goździkowy

Z Drzewka
Herbacianego

Lawendowy Mandarynkowy

Miętowy

Rajskie
Kwiaty

Świece

Sandałowy

Wyjątkowo pachnące świece przeznaczone są do aromatyzacji pomieszczeń. Długo się palą, pozostawiając
intensywny, piękny zapach.

Geraniowy

DOSTĘPNE ZAPACHY ŚWIEC

Bawełna
/ Lotos

Ylang-Ylang

www.organique.pl / Odkryj produkty / Rytuały Organique / Aromaterapia

Płatki
Róży

AROMATERAPIA

AROMATERAPIA

Cynamon

Grecki

Czerwona
Porzeczka

Letnia
Bryza

Orient

www.organique.pl / Odkryj produkty / Rytuały Organique / Aromaterapia

Pinacolada

Wanilia
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PURE NATURE

Oleje
naturalne

Olej makadamia

Pure
Nature
Kosmetyki Pure Nature to produkty
w 100% naturalne. Można stosować
je jako samodzielne kosmetyki lub łączyć
ze sobą tworząc własne rytuały.
Naturalne kosmetyki charakteryzują
się łagodnymi formułami, skutecznością
działania, a jednocześnie uniwersalnością
zastosowania.
Można używać je do pielęgnacji twarzy,
ciała, a także włosów.

Olej z orzechów makadamia jest wyjątkowo lekki i łatwo
absorbowany przez skórę. Bogaty jest w witaminy,
nienasycone kwasy tłuszczowe, lecytynę i skwalen.
Zawiera od 16% do 24% cennego kwasu oleopalmitynowego (unikalny w przypadku roślin – kwas omega 7),
który występuje naturalnie w ludzkiej skórze, zapewniając młody i zdrowy wygląd. Uelastycznia, regeneruje,
odżywia i łagodzi. Doskonale tolerowany nawet przez
wrażliwą skórę. Bezpieczny i polecany kobietom w ciąży
(np. na rozstępy), dzieciom oraz jako skuteczny kosmetyk
łagodzący po opalaniu.

CZY WIESZ ŻE...
Organique poszukując do swojej oferty olei
naturalnych pozyskuje wyłącznie
te z certyfikatem ECOCERT.

Olej arganowy
Organiczny olej wytwarzany w fabryce Marogani (Maroko)
w sercu lasu drzew arganowych. Tłoczony na zimno,
pozbawiony konserwantów. Zawiera niezliczone bogactwo substancji aktywnych: antyoksydantów, związków
antykarcerogennych i ponad 80% nienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz wysokie stężenie witaminy E. Ze względu na to, olej arganowy wykazuje niezwykle skuteczne
działanie regenerujące i odżywcze w pielęgnacji skóry,
a także włosów.
Polecany szczególnie dla wymagającej i wrażliwej skóry
twarzy. Głęboko odżywia, nawilża i zmiękcza skórę, poprawia jej elastyczność. Chroni przed procesami starzenia.

Olej kokosowy
Organiczny olej otrzymywany poprzez tłoczenie na zimno
miąższu świeżych orzechów palmy kokosowej. Zawiera
mieszaninę cennych kwasów tłuszczowych, witaminy
z grupy B, witaminę C i E oraz kwas foliowy, wapń, fosfor,
cynk i żelazo. Ze względu na swój bogaty skład jest nieocenionym eco kosmetykiem do pielęgnacji twarzy, ciała,
dłoni, paznokci oraz włosów. Rekomendowany również
dla cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Olej doskonale nawilża, regeneruje, koi, zapobiega pierzchnięciu skóry,
zmiękcza i spowalnia procesy starzenia.
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Glinki, Tonik
oczarowy, Ałun

PURE NATURE

Naturalne mydła, produkty
z Morza Martwego

Glinka Biała

Mydło Aleppo

Produkty z Morza Martwego

Naturalna glinka kaolinowa to jedna z najdelikatniejszych glinek. Cechuje ją lekka i jedwabista konsystencja.
Polecana zwłaszcza dla cer delikatnych, suchych, wrażliwych, skłonnych do podrażnień oraz dla skór dojrzałych.
Działa również normalizująco na skórę tłustą i mieszaną.

Aleppo to w 100% naturalne mydło, którego głównym
składnikami są oliwa z oliwek oraz olej z wawrzynu, inaczej zwany olejem laurowym. W swoim składzie nie posiada: kompozycji zapachowych, barwników, konserwantów,
a także żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.
Przeznaczone jest do każdego rodzaju skóry, również
alergicznej i wrażliwej. Zawarta w nim oliwa z oliwek
natłuszcza i pielęgnuje skórę. Olej laurowy z kolei znany
jest ze swoich właściwości przeciwtrądzikowych oraz
antyseptycznych. Działa oczyszczająco, ściągająco oraz
bakteriobójczo. Skutecznie radzi sobie przy takich schorzeniach jak egzema, łuszczyca, podrażnienia, czy stany
zapalne na tle alergicznym. Może być stosowane
do pielęgnacji skóry niemowląt oraz przez kobiety
w ciąży.

Błoto z Morza Martwego jest naturalnym produktem
obfitującym w cenne minerały i pierwiastki śladowe
o nieocenionych właściwościach dla skóry. Występuje
w nim wysoka koncentracja związków krzemu, magnezu,
potasu, wapnia, żelaza, jodu, bromu, sodu, fluoru, glinu
i wielu innych potrzebnych skórze pierwiastków. Terapia
błotem silnie odtruwa organizm i oczyszcza skórę
z toksyn. Przynosi ulgę, odmładza, remineralizuje,
poprawia ukrwienie oraz wzmacnia system obronny.
Udowodniono także jego silne działanie antycellulitowe
i wyszczuplające (przyspiesza metabolizm komórkowy).

Glinka Zielona
To rzadko spotykana i bardzo poszukiwana glinka, bogata
w makro- i mikroelementy. Dzięki niezwykłym właściwościom, doskonale reguluje proces wydzielania sebum,
wspomaga leczenie trądziku, odżywia i regeneruje skórę
oraz opóźnia procesy starzenia. Można ją stosować jako
łagodny peeling lub normalizującą maskę.

Glinka Ghassoul
Glinka Ghassoul pochodzi z jedynych znanych na świecie
złóż tego minerału, położonych w Maroko na skraju średniego Atlasu w dolinie Moulouya. Ze względu na swoje
wyjątkowe właściwości jest używana przez najlepsze
centra SPA & Wellness na całym świecie. Po wymieszaniu
z wodą przybiera postać błota, posiadającego właściwości myjące i oczyszczające.
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Savon Noir
Savon Noir to naturalne mydło roślinne z czarnych oliwek
i oleju oliwnego, wytwarzane tradycyjnymi metodami.
Posiada delikatne właściwości eksfoljujące, natłuszczające
i nawilżające. Polecane jest dla każdego rodzaju skóry,
również wrażliwej, do twarzy i ciała. Można je łączyć
z innymi składnikami naturalnymi: glinką Ghassoul, olejkami roślinnymi i eterycznymi. Savon Noir ma konsystencję
pasty, tworzy z wodą lekką i puszystą pianę. Stosowane
regularnie zapewnia gładką, jedwabistą i miękką skórę.

Tonik oczarowy

Ałun

Woda oczarowa jest wodnym wyciągiem z liści i kory
oczaru wirginijskiego, bardzo skutecznym w pielęgnacji
cery naczynkowej. Łagodzi zaczerwienienie twarzy, obkurcza naczynka krwionośne i dobrze nawilża naskórek.
Ma właściwości regenerujące, bakteriobójcze, ściągające,
poprawia ukrwienie. Zalecana do każdego typu skóry,
także zanieczyszczonej i trądzikowej.

Ałun potasowy to 100% naturalny, bezzapachowy
dezodorant, który skutecznie hamuje rozwój bakterii,
neutralizuje zapach potu i nie pozostawia śladów
na ubraniu. Polecany do codziennego stosowania,
również przy nadmiernej potliwości, nawet dla wrażliwej
skóry. Posiada właściwości łagodzące i ściągające. Można
używać go także po skaleczeniu (np. po goleniu, depilacji,
czy po ukąszeniu owadów). Nie tworzy białych i żółtych
plam na ubraniu, pozostawia delikatną warstwę ochronną, nie zapychając ujść gruczołów łojowych.

www.organique.pl / Odkryj Produkty / Rytuały Organique / Pure Nature

Mydło Aleppo z oferty Organique
jest oryginalnym mydłem wytwarzanym
tradycyjnymi metodami w Syrii.

Sól z Morza Martwego to najsłynniejsza na świecie
sól do użytku kosmetycznego. Ze względu na dużą zawartość potasu, magnezu, wapnia i innych pierwiastków
znana jest ze swojego dobroczynnego działania na skórę.
Kąpiel w roztworze soli korzystnie wpływa na organizm
człowieka, działa wspomagająco przy problemach
z trądzikiem, wypryskami, atopowym zapaleniem skóry,
nerwicach, stresie i przemęczeniu organizmu.

PURE NATURE

PURE NATURE
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Domowe
rytuały

Proponowane rytuały na bazie 100% naturalnych
kosmetyków Pure Nature
Oczyszczająco-odżywczy / twarz

Ujędrniający / ciało

EFEKTY

EFEKTY

oczyszczona, nawilżona, odżywiona skóra
• przywrócenie skórze odpowiedniego pH

oczyszczona, ujędrniona, zregenerowana
skóra • zredukowany cellulit

krok 1 / Oczyść skórę twarzy mydłem Aleppo.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, działa antybakteryjnie i przyspiesza regenerację skóry.

krok 1 / Połącz mydło Savon Noir z zieloną glinką
i kilkoma kroplami olejku eterycznego
z pomarańczy.

krok 2 / W ymieszaj 2 łyżeczki glinki Ghassoul z wodą
i odrobiną oleju arganowego. Przygotowaną
maskę nałóż na oczyszczoną twarz. Zostaw
na skórze około 10-15 minut, następnie zmyj
ją ciepłą wodą.

krok 2 / Przygotowaną pastą peelingującą wykonaj
masaż całego ciała. Savon Noir głęboko oczyści
skórę, zielona glinka wygładzi ją i ujędrni, a olejek
pomarańczowy zadziała antycellulitowo. Po kilku
minutach zmyj pastę ciepłą wodą.

krok 3 /Zwilż skórę tonikiem oczarowym. Przywróci
skórze odpowiednie pH.

krok 3 /Nałóż na skórę modelujący balsam do ciała
z terapii Dermo Expert, by nawilżyć i odżywić
skórę, a także wzmocnić działanie ujędrniające.

krok 4 / Nałóż na skórę krem odpowiednio dobrany
do Twojego typu cery.

Co wyróżnia
nasze kosmetyki?

PURE NATURE

W trosce o naturalność naszych produktów cały czas udoskonalamy ich składy. Staramy się,
by były zdrowe, przyjazne dla skóry oraz bliskie naturze. Pozbawiamy nasze kosmetyki mocnych
i agresywnych środków konserwujących, myjących i pianotwórczych, które mogą wywoływać
podrażnienia, przesuszenia, a nawet alergie.
Produkty oznaczone Safe Formula są łagodne, bezpieczne i oparte na naturalnych ekstraktach.

CZY WIESZ ŻE...
Nasze produkty posiadają bogate formuły nasycone
ekstraktami roślinnymi oraz bardzo delikatne układy
konserwujące, dlatego w niektórych przypadkach
chronimy je przed promieniami UV stosując ciemne
opakowania.

CZY WIESZ ŻE...
Opakowania typu airless dzięki szczelnej konstrukcji
niwelują ryzyko zanieczyszczenia kosmetyku, dlatego możemy stosować jeszcze delikatniejsze eco
konserwanty. Dodatkowo umieszczony wewnątrz
opakowania samoobkurczający się woreczek
pozwala na 100% zużycie produktu.
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CO WYRÓŻNIA NASZE KOSMETYKI
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www.organique.pl
facebook.com/organique.cosmetics
instagram.com/organique_polska
Organique Polska
www.organique.pl /sklep
organique_pl
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BIAŁYSTOK
C.H. Alfa (p. 1) ul. Świętojańska 15
BIELSKO-BIAŁA
G.H. Sfera II (p. 2) ul. Mostowa 2
ELBLĄG
C.H. Ogrody (p.1) płk. Stanisława Dąbka 152
GDAŃSK
G.H. Madison (p. 0) ul. Rajska 10
C.H. Galeria Bałtycka (p. - 1) ul. Grunwaldzka 141
GDYNIA
Centrum Riviera (p. 0) ul. K. Górskiego 2
C.H. Batory (p. 0) ul. 10-lutego 11
GRUDZIĄDZ
C.H. Alfa (p. 0) ul. Chełmińska 4
KATOWICE
Silesia City Center (p. 0) ul. Chorzowska 107
C.H. 3 Stawy (p. 0) ul. Pułaskiego 60
KIELCE
Galeria Echo (p. -1) ul. Świętokrzyska 20
KOSZALIN
C.H. Atrium Koszalin (p. 0) ul. Paderewskiego 1
KRAKÓW
Bonarka City Center (p. 0) ul. H. Kamieńskiego 11
Galeria Bronowice (p. 0) ul. Stawowa 61
Galeria Kazimierz (p. 0) ul. Podgórska 34
Galeria Krakowska (p. 0) ul. Pawia 5
P. H. Zakopianka (p. 0) ul. Zakopiańska 62

LUBLIN
Galeria Olimp IV (p. +1) ul. Sp. Pracy 30/32
CHR Lublin Plaza (p. 0) ul. Lipowa 13
ŁOMIANKI
C.H. Łomianki (p. 0) ul. Brukowa 25
ŁÓDŹ
C.H. Manufaktura (p. 0) ul. J. Karskiego 5
C.H. Port Łódź (p. 0) ul. Pabianicka 245
C.H. Sukcesja (p. 0) al. Politechniki 1
OLSZTYN
Aura Centrum Olsztyna (p. 2) al. J. Piłsudskiego 16
OSTROŁĘKA
Galeria Bursztynowa (p. 0)
ul. gen. armii Aleksandra Gorbatowa 28
POZNAŃ
City Center (p. 0) ul. S. Matyi 2
King Cross Marcelin (p. 0) ul. Bukowska 156
PUŁAWY
Galeria Zielona (p. 0) ul. Lubelska 2
RADOM
Galeria Słoneczna (p. 0) ul. B. Chrobrego 1
RUMIA
Galeria Rumia (p. 0) ul. J. Sobieskiego 11 A
RZESZÓW
Galeria Rzeszów (p. -1) Al. Piłsudskiego 44
SIEDLCE
Galeria Siedlce (p. 0) Józefa Piłsudskiego 74

SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. T. Kościuszki 2
SZCZECIN
Galeria Kaskada (p. -1) al. Niepodległości 36
TARNOWSKIE GÓRY
ul. J. Piłsudskiego 6/11
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Galeria Tomaszów ul. Warszawska 1
TORUŃ
C.H. Copernicus (p. 0) ul. S. Żółkiewskiego 15
WARSZAWA
al. KEN 24 U 5
Atrium Promenada (p. 1) ul. Ostrobramska 75 C
C.H. Atrium Reduta (p. 0) Al. Jerozolimskie 148
C.H. Wola Park (p. 0) ul. Górczewska 124
Dworzec Centralny-Podziemia
Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II lokal 37
WEJHEROWO
ul. 12 Marca 218
WROCŁAW
Aleje Bielany (p. 0) ul. Czekoladowa 9
C.H. Renoma (p. 2) ul. Świdnicka 40
G.H. Magnolia Park (p. 0) ul. Legnicka 58
Galeria Dominikańska (p. -1) pl. Dominikański 3
Factory ul. Graniczna 2
ZIELONA GÓRA
C.H-R. Focus Mall (p. 1) ul. Wrocławska 17

Poznaj ofertę franczyzową Organique. Wejdź na www.organique.pl/franczyza

