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I N S P I R U J E  N A S  P I Ę K N O

Przedstawiamy Państwu markę Théo Marvée przenoszącą współczesną 
kosmetykę na zupełnie inny, nieosiągalny do tej pory poziom. 

Koncepcja Théo Marvée powstała we Francji w połowie lat 90 jako 
jedna  z marek laboratorium specjalizującego się w przetwórstwie 
kosmetycznym alg. 

Obecnie Théo Marvée jest marką globalną. Nasz zespół specjalistów 
tworzy rewolucyjne receptury i przy współpracy wielu najlepszych 
światowych  laboratoriów produkuje kosmetyki zadziwiające coraz 
szersze rzesze klientów. 

Firma powstała z miłości do piękna, inspirowana ideą zatrzymania 
i cofnięcia czasu. Głównym założeniem przy pracy nad produktami 
kosmetycznymi jest chęć dostarczenia kosmetyków o niespotykanej 
do tej pory sile działania, które mogłyby być dostępna dla wszystkich a 
nie jedynie dla finansowej elity. Łącząc magię, tradycję i nowoczesność 
Théo Marvée zatrzymuje czas sprawiając,  że przestaje mieć on 
znaczenie.

Teraz także Ty możesz stać się uczestnikiem   
tej magii sięgając po Théo Marvée



S P I S  T R E Ś C I



S P I S  T R E Ś C I

Bestsellery
Réactif 
Nawilżający, łagodzący zabieg 
neurosensoryczny do cery nadreak-
tywnej, wrażliwej i z couperosis

Acne Logique 
Specjalistyczna linia do cery trą-
dzikowej, tłustej i łojotokowej na 
bazie kompleksów Sytenol® A  
i Acnacidol™

Pedi Thérapie 
Nawilżająca, odżywcza, regenerują-
ca, zmiękczająca i relaksująca linia 
aktywnych preparatów do pielęgna-
cji stóp

Mani Thérapie 
Nawilżająca, odżywcza, regeneru-
jąca linia aktywnych preparatów do 
pielęgnacji dłoni.

Reverso
Regenerująca, przeciwzmarszczko-
wa, natłuszczająca i nawilżająca li-
nia przeznaczona do cery alipidowej,  
pozbawionej podściółki tłuszczowej  
z Astaksantyną i Resweratrolem

Excelsi'Or
Luksusowa przeciwzmarszczkowa 
bankietowa linia liftingująca z kom-
pleksem Suberlift® oraz 24k złotem.

Excelsi'Or
Odmładzająca, rozjaśniająca linia 
z aktywnym retinolem, adenozyną i 
bajkaliną.
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AciSoft 
Intensywna kuracja odmładzająca, 
restrukturyzująca i nawilżająca 
na bazie kwasu migdałowego i kom-
pleksu aminokwasowego lub kwasu 
glikolowego i związków wyrównu-
jących koloryt skóry (uzupełnienie 
zabiegów eksfoliacji)

Lactobionique 
Rewolucyjna, przeciwzmarszczkowa 
terapia dla skór atopowych i  
z trądzikiem różowatym oparta na 
20% kwasie Laktobionowym oraz  
kompleksie Anti-Age Sculptessence™

Temptation 
Luksusowy liftingujący zabieg  
przeciwzmarszczkowy oparty na  
jadzie węża i komórkach  
macierzystych

Caviariste  
Ekskluzywny zabieg odmładzający 
i nawilżający na bazie ekstraktu z 

kawioru i czarnej perły

VitaForce 
Rewolucyjna, witaminowa terapia 
odżywcza, nawilżająca i regeneru-
jąca oparta na kompleksie witaminy 

C (VC-IP) i kolagenie

Cotton Mask 
Hydroplastyczne Maski Algowe,  
Cottons Masks, BioNano Masks

Aquastic 
Innowacyjna terapia intensyw-
nego nawilżania skóry oparta na 
kompleksie HyaCare Filler Cl oraz 
Hydro-K



Excelsi’Or

Jeszcze nigdy
nie byłaś tak piękna
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Firma Théo Marvée przedstawia Wam luksusowy zabieg bankietowy 
Excelsi’Or, dzięki któremu poczujecie się jak hollywoodzkie gwiazdy na 

czerwonym dywanie.

w
iem

y, że

Uroczystość rodzinna, ślub, spotkanie biznesowe, czy gala to okazje, przed którymi 
chcemy poprawić kondycję skóry w ekspresowym tempie, wyglądać olśniewająco i 
nienagannie. 

Nasza skóra potrzebuje codziennego nawilżenia, regeneracji oraz dostarczania 
składników, które kompleksowo ją odżywią. Zdarza się jednak, że z powodu braku czasu i 
życia w ciągłym biegu zaniedbujemy odpowiednią pielęgnację, a do przyjęcia zostały już 
tylko godziny. W takiej sytuacji zabiegi bankietowe są idealnym rozwiązaniem!
Zabiegi „LAST MINUTE” są błyskawicznymi kuracjami polepszającymi kondycję skóry. 
Poprawiają koloryt, usuwają objawy zmęczenia i stresu, nawilżają, dają efekt silnego 
liftingu oraz rozświetlają cerę, bez ryzyka wystąpienia skutków ubocznych inwazyjnych 
zabiegów kosmetycznych w postaci zaczerwienienia, podrażnień czy łuszczenia. Dzięki 
nim skóra wygląda młodo, promiennie i świeżo, a makijaż utrzymuje się znacznie 
dłużej. Przede wszystkim efekt widoczny jest zaraz po wyjściu z gabinetu i utrzymuje się 
co najmniej dobę. 

Suberlift® 

Ekstrakt z kory dębu korkowego, który tworzy mikrokrystaliczną sieć, przywracając 
skórze jędrność i elastyczność. Dzięki zawartej w nim suberynie opóźnia procesy 
starzenia się skóry oraz zabezpiecza ją przed utratą wody, minerałów i składników 
odżywczych.

Złoto koloidalne

Zmikronizowane, 24-o karatowe złoto, które spowalnia procesy starzenia się skóry, 
regeneruje oraz wygładza, zwęża pory, a także stymuluje syntezę kolagenu a także ma 
działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Zostawia na skórze film, 
który chroni ją przed działaniem czynników zewnętrznych.



CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

99,00 zł

Liftingujący, wygładzający krem do twarzy dla skóry dojrzałej, 
pozbawionej napięcia. Krem zawiera Suberlift® oraz  
Złoto koloidalne. Ponadto krem zawiera nawilżający kwas 
hialuronowy, odmładzające i regenerujące ekstrakty z pereł 
i miłorzębu, kolagen oraz odżywcze i kojące oleje: kokosowy 
i z awokado.

Na wcześniej oczyszczoną twarz nanieść niewielką ilość 
kremu zgodnie z przebiegiem mięśni i delikatnie wklepać.

50 ml 

Excelsi’Or
Excellence Face Cream

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

99,00 zł

Liftingujący, ujędrniający i mocno odżywczy krem 
przeznaczony do skóry szyi i dekoltu. Unosi  i napina 
zwiotczałą skórę dając efekt push-up oraz wygładza 
zmarszczki. Krem zawiera Suberlift® oraz  Złoto koloidalne.
Ponadto zawiera nawilżający kwas hialuronowy oraz proteiny 
owsa, odmładzające i regenerujące ekstrakty z pereł i 
miłorzębu, kolagen, łagodzący pantenol oraz odżywczy olej 
kokosowy.

Na wcześniej oczyszczoną skórę szyi i dekoltu nanieść 
niewielką ilość kremu zgodnie z przebiegiem mięśni i 
delikatnie wklepać.

50 ml 

Excelsi’Or
Concept Neck Cream

Thēo Marvēe
Excelsi’Or

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

79,00 zł

Rozświetlająca, nawilżająca i liftingująca baza pod makijaż 
z aktywnym 24-o karatowym złotem. Cząsteczki złota 
doskonale odżywiają skórę, wygładzają zmarszczki oraz 
pięknie rozświetlają twarz, nadając jej perfekcyjny wygląd. 
Preparat zawiera Suberlift®. Ponadto baza zawiera kwas 
hialuronowy o właściwościach nawilżających skórę. Po użyciu 
L'Or Lift Base skóra staje się niesamowicie gładka, dogłębnie 
nawilżona i przygotowana na nałożenie fl uidu a trwałość 
makijażu zostaje znacznie przedłużona.

Bazę nanieść na skórę przed wykonaniem makijażu.

30 ml 

Excelsi’Or
L’Or Lift Base

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

129,00 zł

Innowacyjny, unikatowy kosmetyk, zawierający związki, 
które natychmiast niwelują worki, cienie pod oczami oraz 
zmarszczki mimiczne. Produkt zawiera Suberlift® oraz  
Złoto koloidalne.

Ilość preparatu nie większą niż główka od szpilki nanieść 
pod oczy w kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego 
kącika oczu delikatnie wklepując (nie wcierając). Pozosta-
wić do wchłonięcia i wyschnięcia powstrzymując się od 
ruchów mimicznych przez około 2 minuty.

20 ml 

Excelsi’Or
Infinity Eye Lift

linia Excelsi’Or to...
...  lat mniej w mgnieniu oka

7

W I O S N A / L A T O  2 0 1 7



Rétivâge

Retinolowa rewolucja  
w walce ze zmarszczkami



Upływ czasu, stres, zanieczyszczenie, promieniowanie UV to czynniki,
które mają negatywny wpływ na wygląd naszej skóry. Od wieków 

staramy się przeciwdziałać im aby przywrócić naszej twarzy 
młodzieńczy i zdrowy wygląd. 

w
iem

y, że

Retinol

to witamina A, która Rzostała odkryta jako pierwsza spośród wszystkich witamin,
dzięki czemu jest bardzo dobrze przebadana. Ceniona ze względu na niezwykle szerokie 
spektrum działania potrafi wygrać walkę ze zmarszczkami, przebarwieniami, bliznami, a 
także trądzikiem. Reguluje proces keratynizacji, stymuluje syntezę kwasu hialuronowego, 
produkcję kolagenu i elastyny oraz hamuje działanie wolnych rodników. Dzięki temu 
składnikowi, nasza skóra staje się jędrniejsza, bardziej wygładzona, rozjaśniona, grubsza, 
mniej wrażliwa. Istotny jest dobór odpowiedniego stężenia, tak aby uzyskać optymalne 
rezultaty, a przy tym nie narazić się na skutki uboczne: pieczenie, zaczerwienienie, 
nadmierne złuszczenie.

Adenozyna

to składnik budulcowy ludzkiego DNA – jeden z najskuteczniejszych związków o 
działaniu przeciwzmarszczkowym. Jego rewelacyjne właściwości odmładzające zostały 
potwierdzone przez badania naukowe prowadzone przez uczonych z Massachusetts 
Medical School. To również jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i 
najcenniejszych składnik wykorzystywany w kosmetyce. Adenozyna regeneruje skórę 
poprzez syntezę kolagenu i elastyny a jednocześnie blokuje rozpad siateczki kolagenowej 
sprawiając, że twarz staje się młodsza, napięta i wygładzona.

Bajkalina

to substancja pozyskiwana z tarczycy bajkalskiej – zioła od wieków Bcenionego w 
medycynie Dalekiego Wschodu. Jej nietypowe działanie przeciwzmarszkowe polega na 
oddziaływaniu na telomery fibroblastów, co hamuje starzenie komórkowe i przywraca 
aktywność typową dla komórek o około 10 lat młodszych. Mechanizm ten przekłada 
się na zwiększenie elastyczności i jędrności skóry. Flawony zawarte w tarczycy 
bajkalskiej mają także właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne oraz działają jak 
przeciwutleniacze, powodując zmniejszenie się widoczności zmarszczek. Bajkalina 
jest także naturalnym filtrem UVA i UVB oraz hamuje działanie tyrozynazy działając 
rozjaśniająco na skórę.
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CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

97,00 zł 88,00 zł

Retinolowy, odmładzający, rozjaśniający i naprawczy krem 
o lekkiej konsystencji z fi ltrem SPF 20zawierający kompleks 
Brillian KS68 – innowacyjny związek stanowiący połączenie 
retinolu i adenozyny. Ponadto krem zawiera ekstrakt z 
miłorzębu, o silnym właściwościach przeciwutleniających, 
poprawiających mikrokrążenie skórne i wzmacniających 
ścianki naczyń, zapobiegając w ten sposób teleangiektazjom. 
W kremie znajdziemy również ekstrakt z róży i tarczycy 
bajkalskiej (bajkalinę) o właściwościach przeciwzapalnych 
oraz stymulujących biosyntezę ceramidów, a także 
nawilżający olej kokosowy, chroniący skórę przed działaniem 
czynników zewnętrznych i fi ltry UVA oraz UVB 20.

Retinolowy , silnie naprawczy i odmładzający krem 
zawierający kompleks Brillian KS68 oraz ekstrakt z miłorzębu, 
hamujący procesy starzenia ekstrakt z chmielu oraz 
bajkalinę a także składniki łagodzące – pantenol i alantoinę 
i nawilżające oleje: kokosowy i z awokado - chroniące skórę 
przed działaniem czynników zewnętrznych.

Na wcześniej oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu 
nanieść ilość kremu i delikatnie wklepać. Krem polecany 
na dzień.

Na wcześniej oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nanieść 
niewielką ilość kremu i delikatnie wklepać. Krem polecany 
na noc.

50 ml 50 ml 

Rétivâge
Molécule Day Cream

Rétivâge
Rétistance Night Cream

Thēo Marvēe
Rétivâge

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

16,00 zł

Kremowa maska dla cery dojrzałej, o właściwościach 
łagodzących, nawilżających oraz silnie naprawczych. 
Zawiera kompleks Brillian KS68. W masce znajdziemy 
również ekstrakt z chmielu oraz ekstrakty z róży i z tarczycy 
bajkalskiej, pantenol i alantoinę oraz nawilżające i odżywcze 
oleje: winogronowy i z awokado a także masło shea - 
chroniące skórę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Maskę nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. 
Pozostawić na 15–20 minut. Zmyć letnią wodą. Stosować 
1–2 razy w tygodniu

10 ml 

Rétivâge
Vérité Mask

linia Rétivâge to...
rozjaśniona cera pełna blasku
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Reverso

Poznaj magię działania
najsilniejszych antyoksydantów 



w
iem

y, że

Aby utrzymać barierę hydrolipidową na optymalnym poziomie niezbędne jest 
zaopatrzenie jej w wysoce odżywcze składniki:

Resweratrol

jeden z najsilniejszych antyoksydantów, który hamuje działanie wolnych rodników, 
stymuluje
produkcję glikozaminoglikanów, kolagenu i elastyny oraz działa przeciwzapalnie, 
łagodząco, przyspiesza procesy gojenia i regeneracji. Zwiększa także naturalne zdolności 
ochronne skóry w walce przeciwko UVB. Najlepszym źródłem trans-resweratrolu są 
skórki czarnej odmiany winogrona, ale znajdziemy go również w borówkach, żurawinie, 
czy w ekstrakcie z rdestu. Lista zalet resweratrolu jest niesamowicie długa a otwiera ją 
opóźnienie procesu starzenia się komórek, co sprzyja zatrzymaniu młodości.

Astaksantynę

karotenoidowy barwnik roślinny, pozyskiwanym z alg Haematococcus Pluvialis. Jest
antyoksydantem 500 razy mocniejszym niż witamina E i 60 razy niż witamina C. 
Nadaje ona charakterystyczny różowy kolor, m. in krewetkom, krabom czy łososiom. 
Składnik ten przede wszystkim przyspiesza odnowę komórkową skóry oraz chroni 
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które są główną przyczyną starzenia się skóry. 
Astaksantyna redukuje również przebarwienia i stanowi naturalny filtr słoneczny oraz 
poprawia znacznie poziom nawilżenia i elastyczności skóry.
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Skóra alipidowa, a na dodatek sucha i zwiotczała jest bardzo podatna 
na przedwczesne starzenie się. Dzieję się tak w związku ze spadkiem 

ilości komponentów lipidowych w płaszczu hydrolipidowym skóry, 
który przede wszystkim działa jako bariera ochronna i nie pozwala na 
odwodnienie. Ze względu na niski poziom nawilżenia, taka skóra ma 

również skłonność do pękania, łuszcze nia się i swędzenia. 

Théo Marvée stworzyło linię dla skóry alipidowej, której składniki 
wprowadzają właściwy balans warstwy hydrolipidowej czyniąc skórę 

odżywioną i miękką. Produkty wchodzące w skład tej linii mają 
podobne składniki do lipidów skóry, dzięki czemu mogą bez przeszkód 

dyfundować do głębszych warstw przywracając skórze jej funkcje 
ochronne i związane z utrzymaniem balansu hydro-lipidowego.



Reverso
Alimenter
Cream

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł

Regenerujący i odżywczy krem 
na dzień i na noc, przeznaczony 
dla cery alipidowej, pozbawionej 
podściółki tłuszczowej, o 
właściwościach odmładzających, 
przeciwzmarszczkowych oraz 
odbudowujących barierę lipidową 
skóry. Zawiera resweratrol i 
astaksantynę a ponadto krem 
zawiera łagodzący pantenol i 
alantoinę, regenerujące i chroniące 
przed czynnikami zewnętrznymi 
– masło Shea, masło kakaowe 
oraz olej kokosowy, a także 
proteiny owsa, które działają silnie 
nawilżająco.

Na wcześniej oczyszczona twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i wmasować do całkowitej 
absorbcji.

50 ml 10 ml 75 ml 

Reverso
Excell Mask

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

20,00 zł

Odżywcza, niezwykle aktywna 
maska o właściwościach 
regenerujących, odmładzających 
i zagęszczających skórę, 
przeznaczona dla skóry alipidowej i 
pozbawionej podściółki tłuszczowej. 
Zawiera resweratrol i astaksantynę 
a ponadto zawiera oczyszczający 
i regulujący kaolin oraz glinkę 
bentonitową, która usuwa 
zanieczyszczenia i toksyny ze skóry, 
a także pomaga ją oczyścić i zwęzić 
pory.

Maskę nanieść na oczyszczoną skórę 
twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić 
na 15–20 minut. Zmyć letnią wodą. 
Stosować 1–2 razy w tygodniu

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

59,00 zł

Peeling z efektem mikrodermabra-
zji, przeznaczony do każdego typu 
cery. Drobnoziarniste kryształy 
korundu bardzo efektywnie, 
ale delikatnie złuszczają martwe 
komórki naskórka, dzięki czemu 
skóra staje się niesamowicie gładka, 
oczyszczona i rozjaśniona. Oprócz 
korundu peeling zawiera resweratrol 
i astaksantynę.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
produktu i delikatnie masować. 
Następnie zmyć obfi cie wodą.

Reverso
Rubi Peel

Thēo Marvēe
Reverso



linia Reverso to...
przełom w terapii anti-aging
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CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł

Odżywczy, wygładzający krem 
na okolicę oczu, o właściwościach 
nawilżający i likwidujących cienie 
i worki pod oczami. Krem zawiera 
resweratrol i astaksantynę a 
ponadto łagodzący pantenol, 
nawilżający kwas hialuronowy, 
olej winogronowy, a także kofeinę, 
przyczyniającą się do likwidacji cieni 
i worków pod oczami.

Na wcześniej oczyszczoną okolicę 
oczu nanieść niewielką ilość kremu 
i delikatnie wklepać do całkowitej 
absorpcji. Krem stosować 2 razy 
dziennie - rano i wieczorem.

30 ml 

Reverso
Nutrâge
Eye Cream

Reverso
Duo Serum
Phase 1

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

99,00 zł 99,00 zł

Phase 1

Silne, odżywcze serum emulsyjne, 
przeznaczone dla cery odwodnionej, 
alipidowej i pozbawionej podściółki 
tłuszczowej. Serum emulsyjne 
zawiera resweratrol a także 
glinkę bentonitową, która usuwa 
zanieczyszczenia i toksyny ze skóry, 
a także pomaga ją oczyścić i zwęzić 
pory.

1 dozę serum emulsyjnego (Phase 1), 
mieszamy z 1 dozą serum olejowego 
(Phase 2). W przypadku skóry od-
wodnionej, zwiększamy ilość serum 
emulsyjnego, natomiast w przypad-
ku skóry alipidowej, zwiększamy 
ilość serum olejowego. Polecane jest 
stosowanie obu produktów łącznie, 
ze względu na ich synergiczne 
działanie, przynoszące dużo lepsze, 
natychmiastowe efekty.

30 ml 30 ml 

Reverso
Duo Serum
Phase 2

Phase 2

Silne, odżywcze serum 
olejowe, przeznaczone dla 
cery odwodnionej, alipidowej 
i pozbawionej podściółki 
tłuszczowej. Serum olejowe 
zawiera astaksantynę a także 
oleje - sojowy, z wiesiołka i 
ogórecznika, które doskonale 
odżywiają, nawilżają i regenerują 
skórę.

1 dozę serum emulsyjnego (Phase 
1), mieszamy z 1 dozą serum olejo-
wego (Phase 2). W przypadku skóry 
odwodnionej, zwiększamy ilość 
serum emulsyjnego, natomiast 
w przypadku skóry alipidowej, 
zwiększamy ilość serum olejowe-
go. Polecane jest stosowanie obu 
produktów łącznie, ze względu na 
ich synergiczne działanie, przyno-
szące dużo lepsze, natychmiasto-
we efekty.

D u o  S e r u m  P h a s e
 1

+
2 178,00 zł
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Bestsellery
Théo Marvée

Bestsellery Théo Marvée to grupa produktów cieszących się największym 
uznaniem Klientów i zadziwiających bezprecedensową jakością i skutecznością 

działania. To także produkty, które wszyscy kochają i chętnie po nie sięgają w 
codziennej pielęgnacji.



CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

89,00 zł 41,00 zł

CC Solail 50⁺
Krem �yr��nu��cy koloryt 
� filtrem SPF 50⁺

Micellar Miracle Solution
P�yn Micelarny

Luksusowy CC krem zapewniający kompleksową ochronę 
przed promieniowaniem UVA/UVB, odżywienie skóry, a 
przy tym piękny koloryt. Innowacyjna formuła zawiera 
najnowocześniejsze pigmenty, które dostosowują się 
do wszystkich odcieni skóry, tuszują niedoskonałości 
oraz nadają cerze zdrowy, świetlisty wygląd. Dodatkowe 
składniki aktywne takie jak wit. E, d-panthenol i LycoMega® 
– chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem się, 
stresem oksydacyjnym i destrukcyjnym działaniem UV, 
jednocześnie działając regenerująco i odżywczo. Zawiera 
fi ltry chemiczne i mineralne wywołujące efekt mikroodbicia 
światła- zmniejszają widoczność cieni, zmarszczek i 
przebarwień. Posiada lekką, jedwabistą konsystencję, 
nadając skórze aksamitną miękkość, nie pozostawia 
również brudnych śladów na ubraniach. Krem polecany jest 
do całorocznej pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry oraz 
po zabiegach dermoestetycznych.

Płyn micelarny przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń 
z okolicy twarzy, oczu, szyi i dekoltu. Preparat 
dokładnie usuwa wszelkiego rodzaju makijaż, łącznie 
z wodoodpornym, działając jednocześnie niezwykle 
delikatnie i nie podrażniając skóry. Może być stosowany 
do każdego rodzaju cery, łącznie z cerą wrażliwą i płytko 
unaczynioną. Preparat dzięki zawartości ekstraktu z ogórka 
oraz Natural Extract AP ma silne właściwości nawilżające.

Niewilką ilość kremu rozprowadzić równomiernie na twarzy, 
szyi i dekolcie

Niewielką ilość preparatu nanieść na wacik kosmetyczny. 
Okrężnymi ruchami zmywać oczy, twarz, szyję i dekolt aż do 
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i makijażu.

75 ml 200 ml 
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Nowy wymiar piękna



Cotton Mask 
Nowoczesna metoda aplikacji

wiemy, że

Cotton Mask

To maski na płacie bawełnianym, które są w pełni naturalne i doskonale przylegają 
do skóry. Ich włókna są w stanie zaabsorbować i oddać maksymalną ilość 
składników nawilżających oraz odżywczych efektywnie wpływając na poprawę 
kondycji skóry. Cotygodniowe stosowanie ich na 20 minut zatrzyma czas a nasza 
twarz będzie coraz młodsza.
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Cotton Mask
Vitamin C Max

Cotton Mask
Repair

OPIS OPIS

Silnie przeciwzmarszczkowa i odżywcza luksusowa 
maska na twarz w płacie. Zawiera wyciąg z kawioru, który 
przyspiesza formowanie włókien kolagenowych o 67%. 
Ekstrakt z kawioru jest bogaty w witaminy A, D, B1, B2, 
B6 i mikroelementy: kobalt, miedź, fosfor, krzem, cynk 
a także aminokwasy takie jak glicyna, lizyna, histydyna, 
arginina i aspargina. Składniki te intensyfikują procesy 
zachodzą wewnątrz komórek jednocześnie zwalniają 
procesy starzenia i nawilżają skórę. Ekstrakt z kawioru 
tworzy nawilżający film chroniący skórę przed czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak promieniowanie UV, klimat, 
odwodnienie i zanieczyszczenie. Ta ochrona wpływa na 
redukcję zmarszczek mimicznych poprawiając wygląd 
skóry.

Maska na twarz w płacie o silnych 
właściwościach nawilżających, regenerujących i 
przeciwzmarszczkowych. Zawiera wyciąg z ogórka 
o właściwościach nawilżających, odświeżających 
i pochłaniających nadmiar sebum, wyciąg z 
aloesu łagodzący podrażnienia i nawilżający, 
wyciąg z oliwek o właściwościach regenerujących 
i przeciwzmarszczkowych, łagodzącą i działającą 
przeciwzapalnie rutynę, lecytynę o właściwościach 
zmiękczających, odżywczych i nawilżających, 
silnie nawilżający kwas hialuronowy, wyciąg 
z Pseudoalteromonas - bakterii żyjącej na 
Antarktydzie wpływający na restrukturyzację 
skóry i redukcję stanów zapalnych oraz wyciąg 
z drożdży o właściwościach odżywczych, 
przeciwzmarszczkowych i ujędrniających

Thēo Marvēe
Cotton Masks

CENA

CENA

CENA

CENA

OPIS

18,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

1 szt (płat) 

1 szt (płat) 

1 szt (płat) 

Maska na twarz w płacie o silnych właściwościach 
rozjaśniających i przeciwzmarszczkowych. Zawiera 
kompleks VC-IP (stabilną wit. C), który rozjaśnia 
przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry oraz chroni 
ją przed wczesnym starzeniem się, stymuluje również 
metabolizm komórkowy i formowanie nowych włókien 
kolagenowych. Ponadto zawiera bogaty w aminokwasy 
i witaminy ekstrakt z Aloe Vera, który działa nawilżająco, 
kojąco i przeciwzapalnie oraz ceramidy, kwas hialuronowy i 
odświeżający olejek z mięty pieprzowej.

Maska na twarz w płacie o silnych właściwościach 
naprawczych i regenerujących. Zawiera ekstrakt z piwonii 
działający detoksytacyjnie oraz kwasy owocowe o 
właściwościach przeciwzmarszczkowych i odświeżających. 
Ekstrakt z miłorzębu japońskiego ochrania membranę 
komórkową i zapobiega starzeniu się skóry. Glikoproteiny 
działają immunostymulująco czyli wpływają na system 
odpornościowy skóry wzmacniając naturalne mechanizmy 
ochronne skóry, które ulegają osłabieniu wraz z wiekiem.

OPIS

Cotton Mask
Caviar Luxury  
Anti-Aging 

Cotton Mask
4-in-1

1 szt (płat) 

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



Maska na twarz w płacie o silnych właściwościach 
nawilżających, przeciwzmarszczkowych, rozświetlających. 
Dzięki dużej ilości kwasu hialuronowego posiada 
właściwości uelastyczniające skórę oraz doskonale ją 
nawilżające. Kompleks MDI redukuje enzymy rozkładające 
włókna kolagenowe. Ponadto zawiera heksapeptyd 
o działaniu zbliżonym do toksyny botulinowej oraz 
przeciwzmarszczkowy ekstrakt z haberleii rodopskiej oraz 
ceramidy.

Cotton Mask
MDI Complex  Anti Wrinkle

Cotton Mask
Acne Smoothing

Cotton Mask
Arctic Alguae

Cotton Mask
Syn®-Ake 
Botulin Like

Cotton Mask
Anti-Sensitive

Przeciwtrądzikowa maska w płacie o silnych właściwościach 
leczniczych oraz nawilżających. Zawiera szereg 
kwasów wpływających na regulację sebosekrecji oraz 
oczyszczających gruczoły łojowe w tym kwas sebacynowy, 
oleanowy oraz NDGA (nordihydroguaiaretic acid). 
Ponadto w skład maski wchodzi ekstrakt z lipy zawierający 
flawonoidy, aminokwasy, kwasy organiczne, trójterpeny, 
taniny, witaminy, cukry. Posiada właściwości zmiękczające, 
zmniejszające przekrwienie, wygładzające, rozjaśniające 
przebarwienia i eliminujące zanieczyszczenia.

Maska na twarz w płacie  o 
silnych właściwościach 
rozjaśniających, dodających blasku 
i przeciwzmarszczkowych. Wyciąg z 
wyjątkowo rzadkich arktycznych alg 
(Laminaria hyperborean) przywraca 
skórze naturalny koloryt oraz 
doskonale ją nawilża. Subtylizyna 
działa enzymatycznie usuwając 
martwe komórki naskórka, przez 
co wygładza istniejące zmarszczki 
i pozwala na wnikanie substancji 
aktywnych w głębsze warstwy skóry.

Maska w płacie do skór wrażliwych 
i naczyniowych o silnych 
właściwościach łagodzących. Zawiera 
Ekstrakt z Kudzu (Pueraria lobata), 
którego czynnym składnikiem są 
flawonoidy likwidujące podrażnienia 
oraz zaczerwienienia skórne, 
witamina P wzmacnia naczynia 
krwionośne i ścianki kapilarów. 
Wyciąg z lipy działa przeciwzapalnie 
i zmiękczająco oraz rozjaśnia skórę. 
Ekstrakt z Gingko Biloba pobudza 
krążenie krwi, przez co eliminuje 
toksyny oraz zapobiega starzeniu 
się skóry.

OPIS OPIS OPIS

Odmładzająca, nawilżająca, 
ekskluzywna maska w płacie o 
właściwościach zbliżonych do 
toksyny botulinowej. Zawiera Syn®-
Ake, peptyd znajdujący się w jadzie 
węża Tropidolaemus wagleri mający 
właściwości paraliżujące mięśnie 
mimiczne twarzy, a przez to likwiduje 
zmarszczki mimiczne i zapobiega 
powstawaniu nowych.

CENA

CENA CENA

18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł

18,00 zł 18,00 zł1 szt (płat) 1 szt (płat) 

OPIS OPIS

1 szt (płat) 1 szt (płat) 1 szt (płat) 
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Zobacz różnicę

AciSoft



AciSoft

Badania przeprowadzane zarówno w medycynie jak i kosmetologii 
wykazały zbawienny wpływ alfahydroksykwasów na skórę. Poprawiają 

one stan skóry suchej i skłonnej do zmarszczek a także przyczyniają 
się do zwalczania wielu problemów skórnych jak rybia łuska, trądzik 

pospolity, znamiona, przebarwienia a ich niskie stężenia w preparatach 
pływają na wzrost nawilżenia skóry.

w
iem

y, że

Stosowanie kwasów owocowych datuje się na koniec XVIII, początek XIX wieku.  
Już wtedy kobiety używały wina do przemywania twarzy a nasze prababki stosowały 
serwatkę, oraz domowe mikstury z jabłek czy żurawiny gdyż zauważyły, iż po ich użyciu 
skóra stawała się miękka, gładka, jaśniejsza, aksamitna w dotyku i po prostu młodsza.  
To nie w pełni świadome stosowanie kwasów AHA zawartych w tych produktach 
przyczyniło się do tego, iż na początku lat siedemdziesiątych XX wieku dr Eugene Van 
Scott i dr Ruey Yu przeprowadzili badania i odkryli, że alfahydroksykwasy dają nowe 
możliwości terapeutyczne w leczeniu wielu schorzeń skóry. 

Kwasy AHA mają właściwość rozluźniania warstwy korneocytowej naskórka i ułatwiają 
jego złuszczanie się. Stymulacja tego procesu powoduje, iż zostają pobudzone procesy 
produkcji kolagenu i elastyny co sprawia, iż skóra odzyskuje swój młodzieńczy wygląd. 

Korzystając z technologicznie zaawansowanych nowości z zakresu kosmetyki estetycznej 
firma Théo Marvée przedstawia Państwu produkty z linii AciSoft.
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CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł

Nawilżający krem polecany jest do każdego rodzaju cery, łącznie z bardzo 
wymagającymi. Zawiera, kwas migdałowy, który jest alfahydroksykwasem, a jego 
cząsteczka jest większa od cząsteczki kwasu glikolowego, dzięki czemu może być 
stosowany nawet przy bardzo wrażliwej cerze. Kwas ten rozluźnia połączenia między 
komórkami warstwy rogowej, a cementem międzykomórkowym przez co ułatwia 
usuwanie obumarłych komórek. Ma właściwości delikatnie złuszczające, ale przede 
wszystkim nawilżające, wyrównuje również koloryt skóry, reguluje wydzielanie 
sebum, przyspiesza odnowę komórkową skóry oraz działa antybakteryjnie. Ponadto 
krem zawiera również kompleks aminokwasów, składający się m.in. z argininy, 
glicyny, alaniny, seryny, waliny, proliny, treoniny, izoleucyny, histydyny, fenyloalaniny, 
o właściwościach nawilżających, regenerujących i przeciwzmarszczkowych. 
Składnikiem preparatu jest także kwas laktobionowy, który ze względu na obecność 
licznych grup hydroksylowych posiada silne właściwości nawilżające, a oprócz tego 
jest skutecznym antyoksydantem, zmniejsza stany zapalne i redukuje teleangiektazje 
oraz bogaty w witaminę C, rozjaśniający olejek cytrynowy, ekstrakt z aloesu oraz 
odżywcze masło Shea.

Niewielką ilość kremu nanieść na twarz, szyję i dekolt. Wmasować ruchami okrężnymi 
do pełnej absorpcji. W kuracji domowej stosować jako krem na dzień i na noc.

50 ml 

AciSoft
M.D.L. Cream

Thēo Marvēe
AciSoft

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia AciSoft to...
właściwy koloryt pięknej i młodej cery

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł

Restrukturyzujący krem z kwasem glikolowym należącym do grupy AHA. Kwas 
glikolowy ma najmniejszy rozmiar cząsteczek ze wszystkich alfahydroksykwasów, 
w związku z czym najgłębiej penetruje skórę i ma szansę zadziałać najefektywniej. 
Krem wygładza skórę, likwiduje blizny, stymuluję syntezę kolagenu i elastyny oraz 
rozjaśnia przebarwienia. Kwas glikolowy posiada także właściwości złuszczające. 
Osłabia wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu zmniejsza grubość 
warstwy rogowej naskórka. Penetruje w głąb mieszków włosowych, gdzie rozkłada 
międzykomórkowe substancje cementujące, usuwa i zapobiega powstawaniu mas 
rogowych, hamując w ten sposób rozwój trądziku. Ponadto krem zawiera witaminę 
C o właściwościach rozjaśniających, antyoksydacyjnych, a także olejek migdałowy, 
który ze względu na małą cząsteczkę łatwo przenika przez naskórek, dzięki czemu 
wszystkie zawarte w nim składniki nie kumulują się na zewnątrz skóry, a wnikają w 
głąb. W cząsteczkach olejku migdałowego oprócz cennych kwasów tłuszczowych, 
zawarte są witaminy młodości - A, E, D oraz witaminy z grupy B. Witaminy A i E są 
cennymi przeciwutleniaczami, zwalczają wolne rodniki. Witamina A jest niezbędna 
do prawidłowego formowania i regulowania wzrostu komórek skóry, witamina D 
chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a witaminy 
z grupy B, działają przeciwzapalnie i odpowiadają za prawidłowe nawilżenie oraz 
dotlenienie (biorą udział w procesach oddychania komórkowego).

Niewielką ilość kremu nanieść na twarz, szyję i dekolt. Wmasować ruchami okrężnymi 
do pełnej absorpcji. W kuracji domowej stosować jako krem na noc lub krem na dzień 
i na noc oraz jako przygotowanie do profesjonalnych zabiegów eksfoliacji kwasowej i 
podczas nich. Kremu nie poleca się nakładać na okolicę oczu.

50 ml 

AciSoft
G.L.C. Cream
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Lactobionique

Nowa wizja
perfekcyjnej skóry



Cera wrażliwa, atopowa, z trądzikiem różowatym to zdecydowanie 
najtrudniejszy do pielęgnacji typ skóry, niestety coraz częsciej spotykany. Osoby 
z taką cerą reagują zaczerwienieniem, podrażnieniem, opuchlizną i zaostrzeniem 

stanów zapalnych skóry pod wpływem najmniejszej zmiany czynników 
zewnętrznych. W pielęgnacji takiej cery najważniejszy jest odpowiedni dobór 
kosmetyków. Kluczowym jest aby w ich składzie nie występowały składniki, 

które potencjalnie mogłyby podrażnić skórę.  Théo Marvée wychodzi naprzeciw 
takim potrzebom wprowadzając linię Lactobionique z kwasem laktobionowym i 

kompleksem  
Sculptessence™.

w
iem

y, że

Kwas laktobionowy jest unikalnym składnikiem, którego największą zaletą jest to, że 
posiada wszystkie cechy i właściwości charakterystyczne dla alfakydroksykwasów, a 
dodatkowo wykazuje łagodniejsze działanie, bez efektów ubocznych w postaci rumienia, 
pieczenia, szczypania czy intensywnego łuszczenia. Dodatkowo ten polihydroksykwas, 
ze względu na obecność licznych grup hydroksylowych, wiąże wodę w naskórku i posiada 
silne właściwości nawilżające a także jest skutecznym antyoksydantem, chroniącym 
skórę przed wolnymi rodnikami. Łagodnie a jednocześnie intensywnie regeneruje skórę, 
łagodzi podrażnienia i stany zapalne, dzięki czemu może być stosowany w pielęgnacji 
skóry z AZS (atopowym zapaleniem skóry), trądzikiem różowatym, przez kobiety 
ciężarne i karmiące oraz w łojotokowym zapaleniu skóry, a także w trakcie leczenia 
retinoidami i sterydami, co zmniejsza skutki uboczne ich działania. Doskonale sprawdza 
się w regeneracji skóry po intensywnych zabiegach dermo estetycznych takich jak 
laseroterapia czy peelingi chemiczne. 

Działanie przeciwstarzeniowe tego kwasu bazuje na hamowaniu aktywności 
metaloproteinaz oraz silnych właściwościach antyoksydacyjnych, co zapobiega tworzeniu 
się zmarszczek, teleangiektazji, zwiotczeniu skóry. Stymuluje syntezę kolagenu i 
elastyny oraz wzmacnia mechanizmy naprawcze. W odróżnieniu od kwasów AHA, kwas 
laktobionowy nie zwiększa wrażliwości skóry na promieniowanie UV i w związku z tym 
może być stosowany latem. 

Wszystkie produkty linii Lactobionique zawierają optymalnie dobrane stężenie kwasu 
laktobionowego oraz wyjątkowy, przeciwzmarszczkowy, nowatorski kompleks 
Sculptessence™ będący naturalnym remodelerem skóry, w skład którego wchodzą 
polisacharydy nawilżające skórę i przeciwdziałające jej zwiotczeniu a jednocześnie 
chroniące kolagen i stymulujące syntezę glikozaminoglikanów, w tym kwasu 
hialuronowego.
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Lactobionique
L-Bionic Gel

Lactobionique
L-Bionic Tonic

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

52,00 zł 50,00 zł

Micelarny, oczyszczająco - myjący żel o działaniu nawilżającym 
i łagodzącym. Skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia 
skóry przygotowując ją do dalszych zabiegów kosmetycznych. 
Zawiera kwas laktobionowy o właściwościach nawilżających 
oraz kompleks SCULPTESSENCE™ o działaniu odmładzającym 
i remodelującym. Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry 
łącznie z bardzo wrażliwą i z trądzikiem różowatym.

Nawilżający tonik z kwasem laktobionowym i 
przeciwzmarszczkowym kompleksem SCULPTESSENCE™. 
Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery łącznie 
z atopową i z trądzikiem różowatym. Szczególnie polecany 
do zabiegów z zastosowaniem kwasów oraz po zabiegach 
dermo estetycznych. Tonik respektuje naturalne pH skóry.

Niewielką ilość żelu zmieszać z wodą i nanieść na skórę. Myć 
ruchami okrężnymi a następnie spłukać letnią wodą. Stonizo-
wać tonikiem z kwasem laktobionowym L-Bionic Tonic.

Nanieść wacikiem na wcześniej oczyszczoną skórę i 
okrężnymi ruchami tonizować twarz, szyję i dekolt.

200 ml 200 ml 

Thēo Marvēe
Lactobionique

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



Lactobionique
Initiale Cream

linia Lactobionique to...
spektakularne efekty nawet 
przy cerze problematycznej

Lactobionique
Extr�me Cream

Lactobionique
Catalise Mask

Specjalistyczny krem o 
właściwościach nawilżających i 
regenerujących. Zawiera: 6% kwas 
laktobionowy oraz kompleks
SCULPTESSENCE™. Ponadto krem 
zawiera alantoinę i pantenol o 
działaniu łagodzącym.

Niewielką ilość kremu nanieść na 
twarz, szyję i dekolt. Wmasować 
ruchami okrężnymi do pełnej 
absorpcji. W kuracji domowej przez 
pierwsze 2 tygodnie stosowania 
preparatów kwasowych używać 
jako krem na dzień i na noc a po tym 
okresie jako krem na dzień.

Intensywny krem restrukturyzujący, 
nawilżający i przeciwzmarszczkowy. 
Zawiera: 12% kwas laktobionowy 
oraz kompleks SCULPTESSENCE™. 
Ponadto krem zawiera allantoinę i 
pantenol o działaniu nawilżającym
oraz odżywczy olej z kokosa i masło 
Shea.

Niewielką ilość kremu nanieść na 
twarz, szyję i dekolt. Wmasować 
ruchami okrężnymi do pełnej 
absorpcji. W kuracji domowej 
stosować jako intensywny krem na 
noc.

Regenerująca, nawilżająca i 
łagodząca maska przeznaczona do 
regeneracji każdego rodzaju skóry, 
w tym atopowej, z dermatozami 
i trądzikiem różowatym. Maska 
zawiera: kwas laktobionowy oraz 
kompleks SCULPTESSENCE™. 
Ponadto maska zawiera łagodzący 
kaolin, oraz nawilżający kwas 
migdałowy, ekstrakt z aloesu 
i kwas hialuronowy. Maska 
działa katalizująco na wcześniej 
zaaplikowane SERUM ÉCLAT. 
Nakładana oddzielnie działa 
nawilżająco i regenerująco, 
wpływając na zmniejszenie 
odczynów zapalnych skóry przy 
dermatozach.

Maskę nanieść na oczyszczoną skórę 
twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić 
na 15–20 minut. Zmyć letnią wodą. 
Stosować 1–2 razy w tygodniu.

CENA CENA CENA

OPIS OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł 97,00 zł 14,00 zł 10 ml 50 ml 50 ml 
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Temptation

Cofnij czas



Tworząc linię kosmetyków liftingujących TEMPTATION laboratoriom 
Théo Marvée przyświecał jeden cel: COFNĄĆ CZAS. Dzięki 

zastosowaniu wysokiej koncentracji najnowocześniejszych aktywnych 
składników możemy śmiało stwierdzić, że nasza misja odniosła sukces. 

Syn®–Ake (jad węża)

Białko będące inhibitorem neurotransmiterów, 
działające na zasadzie zatrzymania uwalniania 
acetylocholiny do szczeliny synaptycznej, co w 
konsekwencji prowadzi do osłabienia przewodnictwa 
nerwowo - mięśniowego. Syn®-Ake to neuropeptyd 
naśladujący działanie toksyny węża Temple Viper, i 
jest najsilniejszym peptydem rozkurczającym. Bada-
nie Syn®-Ake potwierdziło natychmiastową redukcję 
zmarszczek, trwającą ok. 6 godzin. Natomiast po 
28 dniach odnotowano zmniejszenie zmarszczek 
o 50%. Udowodniono, że jego działanie powoduje 
zmniejszenie częstości występowania skurczów 
mięśni, co daje efekt zmniejszenia zmarszczek i 
poprawia wygląd skóry. Składnik ten działa podobnie 
do toksyny botulinowej - silnie przeciwzmarszczko-
wo przy czym nie jest toksyczny, nie wywołuje też 
odpowiedzi ze strony układu immunologicznego, 
dzięki czemu nie powstają przeciwciała na to białko. 

 
PhytoCellTec™ Malus Domestica

Pierwsze roślinne, aktywne komórki macierzyste, 
których zadaniem jest ochrona ludzkich komórek 
macierzystych skóry a ich skuteczność udowodniono 
w badaniach. PhytoCellTec™ Malus Domestica jest 
liposomalnym preparatem. Roślinne komórki macie-
rzyste otrzymane zostały z jabłek (rzadki szwajcarski 
gatunek), za pomocą innowacyjnej i opatentowanej 
roślinnej hodowli komórkowej. Dzięki opracowa-
niu tej metody, możliwe jest uzyskanie komórek 
pochodzących z tkanki przyrannej. Gatunek jabłek, 
z których pozyskuje się te komórki jest bogaty 
w czynniki epigenetyczne, które maja zdolność 
aktywowania genów bez wpływania na ich strukturę. 
Korzyści wynikające z zastosowania tego preparatu 
są następujące:
- Chroni „długowieczność” komórek macierzystych 
skóry ludzkiej
- Opóźnia starzenie podstawowych komórek
- Zwalcza objawy chronologicznego starzenia się 
skóry

Tens’Up™

To naturalna substancja aktywna łącząca natych-
miastowy i długotrwały efekt liftingu z działaniem 
przeciwstarzeniowym. Zawiera on w swym składzie 
ponad 35% oligosacharydów otrzymywanych z ko-
rzenia cykorii, które wyraźnie napinają powierzchnię 
skóry i zmniejszają widoczność zmarszczek. Dodat-
kowo, zastosowana technologia matrycowa (trójwy-
miarowa matryca polisacharydowa pozyskiwana z 
drzewa Tara) umożliwia sekwencyjne uwalnianie
substancji aktywnych w głąb skóry, gdzie wywierają 
one wpływ na syntezę kolagenu i dają długookre-
sowy efekt przeciwstarzeniowy. W przeprowadzo-
nym badaniu in-vivo 90% badanych potwierdziło 
wyraźny, natychmiastowy efekt liftingu wywoływany 
przez Tens'Up™.

Kwas hialuronowy (HA)

Polisacharyd należący do glukozaminoglikanów, 
które wraz z elastyną i kolagenem są podstawowymi 
składnikami struktury tkanek takich jak skóra. HA 
ma właściwości higroskopijne a jedna cząsteczka 
tego kwasu jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek 
wody. Wraz ze zmniejszającą się ilością HA w skórze, 
włókna kolagenowe ulegają dezorganizacji, co pro-
wadzi do pojawienia się charakterystycznych zmian 
starczych. HA jest uznawany za jeden z najlepszych 
środków nawilżających i chroniących skórę przed 
wysychaniem. Ilość 1 grama kwasu hialuronowego 
jest w stanie zatrzymać blisko 6 litrów wody. Kwas 
hialuronowy jest substancją biozgodną, czyli nie 
wywołuje żadnej niepożądanej reakcji po zastoso-
waniu takich jak alergie, podrażnienia, zaczerwie-
nienie czy pieczenie. Ma doskonałe właściwości 
łagodzące, skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze 
skłonnościami do pierzchnięcia. Wygładza, poprawia 
elastyczność, ujędrnia. Dobrze nawilżona warstwa 
rogowa naskórka staje się bardziej przepuszczalna 
dla substancji czynnych.

wiemy, że
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Thēo Marvēe
Temptation

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

73,00 zł 74,00 zł

Luksusowy krem liftingujący o silnych właściwościach
przeciwzmarszczkowych i nawilżających. Krem zawiera 
kompleks PhytoCellTech™ Malus Domestica, Syn®-Ake, 
Tens’Up™. Ponadto krem zawiera nawilżający kwas 
hialuronowy oraz witaminę E. W kuracji domowej krem 
polecany na dzień.

Luksusowy, odżywczy krem dla cery dojrzałej i 
odwodnionej. Zawiera PhytoCellTech™ Malus Domestica 
i Syn®-Ake. Ponadto krem zawiera nawilżający kwas 
hialuronowy witaminę E, trehalozę – cukier grzybowy 
oraz pullulan – polisacharyd ze skrobi o bardzo silnych 
właściwościach nawilżających oraz squalan. W kuracji 
domowej krem polecany na noc.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, szyję i dekolt nanieść 
niewielką ilość kremu i masować do całkowitej absorpcji.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, szyję i dekolt nanieść 
niewielką ilość kremu i masować do całkowitej absorpcji.

50 ml 50 ml 

Temptation
HydroLift Cream

Temptation
NutriLift Cream

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Temptation to...
lifting dzięki nauce

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

88,00 zł 56,00 zł

Luksusowy, przeciwzmarszczkowy, nawilżający krem na 
okolicę oczu o właściwościach liftingujących, odżywczych 
oraz likwidujących cienie i „worki” pod oczami. Krem 
pod oczy zawiera PhytoCellTech™ Malus Domestica 
i Syn®-Ake. Ponadto krem zawiera nawilżający kwas 
hialuronowy, witaminę E, a także oleje z awokado i kokosa 
o właściwościach przeciwzmarszczkowych, nawilżających 
i odżywczych oraz łagodzący pantenol i alantoinę. W 
skład kemu wchodzi także kofeina przyczyniająca się do 
likwidacji cieni i „worków” pod oczami. W kuracji domowej 
krem stosować co najmniej 2 razy dziennie - rano i 
wieczorem. 

Luksusowa, odżywcza, liftingująca i nawilżająca maska 
o właściwościach przeciwzmarszkowych przeznaczona 
dla skóry dojrzałej i odwodnionej. Maska zawiera 
PhytoCellTech™ Malus Domestica, Syn®-Ake. Ponadto 
maska zawiera nawilżający kwas hialuronowy, odżywczy 
wyciąg z masłosza, oczyszczający regulujący kaolin oraz 
squalan i fucogel. W kuracji domowej stosować raz w 
tygodniu po dokładnym oczyszczeniu twarzy. 

Maskę nanieść na twarz (łącznie z okolicą oczu), szyję 
i dekolt a następnie wykonać krótki (5–10 minutowy) 
masaż. Pozostawić maskę na minimum 20 minut, a 
następnie zmyć. 

30 ml 75 ml 

Temptation
TimeStop Mask

Temptation
Eye Contour Cream

Na wcześniej oczyszczoną okolicę oczu nanieść 
niewielką ilość kremu i delikatnie wklepać do całkowitej 
absorpcji.
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Caviariste

Korzystając z darów natury



Laboratoria Théo Marvée stworzyły linię, charakteryzującą się nadzwyczajnymi 
właściwościami przeciwzmarszczkowymi, regenerującymi i nawilżającymi. 

Synergiczne połączenie właściwości ekstraktu z kawioru i ekstraktu z czarnej 
perły stworzyło kompleks, który skutecznie przeciwstawia się upływowi czasu 

sprawiając, że z dnia na dzień stajesz się coraz młodsza i piękniejsza. 

w
iem

y, że

Ekstrakt z perły

Niezwykle skuteczny ekstrakt przeciwzmarszczkowy zawierający około 20 aminokwasów 
łącznie z takimi, które odpowiedzialne są za uzdrawianie i odżywianie komórek. 
Połączenie aragonitu (krystaliczna forma węglanu wapnia) i konchioliny (białko) nazywa 
się Macicą Perłową (Nacre). Badania wykazały, że ekstrakt z macicy perłowej zawiera 
składniki mające znaczący wpływ na kondycję skóry: stymulują produkcję specyficznych 
czynników wzrostu, które aktywują funkcje skóry odpowiedzialne za przyspieszenie 
odnowy komórkowej. Skóra odzyskuje napięcie oraz elastyczność. Perła zawiera 
ponadto sole mineralne będące nieocenionym źródłem wapnia mającego właściwości 
remineralizujące i przywracające właściwy balans skóry.

 
Ekstrakt z kawioru

Przyspiesza formowanie włókien kolagenowych o 67% i jest bogaty w witaminy A, D, 
B1, B2, B6 oraz mikroelementy: kobalt, miedź, fosfor, krzem, cynk a także aminokwasy 
takie jak glicyna, lizyna, histydyna, arginina i aspargina. Składniki te intensyfikują procesy 
zachodzą wewnątrz komórek jednocześnie zwalniają procesy starzenia i nawilżają 
skórę. Ekstrakt z kawioru tworzy nawilżający film chroniący skórę przed czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak promieniowanie UV, klimat, odwodnienie i zanieczyszczenie. Ta 
ochrona wpływa na redukcję zmarszczek mimicznych poprawiając wygląd skóry.
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Thēo Marvēe
Caviariste

Tonik do twarzy wspomagający 
proces naturalnego oczyszczania się 
i odnowy skóry, zmniejszający pory 
i przywracający równowagę hydro-
lipidową. Po użyciu skóra wygląda 
na zdrową i rozświetloną. Może 
być stosowany do każdego rodzaju 
cery, łącznie z cerą wrażliwą i płytko 
unaczynioną. Zawiera ekstrakt z 
perły i ekstrakt z kawioru a ponadto 
łagodzący d-panthenol i alantoinę a 
także rozświetlające drobinki macicy 
perłowej.

Ekskluzywny krem o właściwościach 
przeciwzmarszczkowych i 
nawilżających. Zawiera ekstrakt z 
perły i ekstrakt z kawioru a ponadto 
nawilżający kwas hialuronowy i 
naturalną betainę a także fi ltr UVB 
oraz rozświetlające drobinki macicy 
perłowej.  W kuracji domowej krem 
polecany na dzień.

Mleczko do zmywania makijażu 
o właściwościach nawilżających i 
odmładzających. Po użyciu skóra 
wygląda na zdrową i rozświetloną. 
Może być stosowany do każdego 
rodzaju cery, łącznie z cerą wrażliwą 
i płytko unaczynioną. Zawiera 
ekstrakt z perły i ekstrakt z kawioru 
a ponadto substancje łagodzące, 
nawilżające i przeciwzmarszczkowe.

Caviariste

CENA CENACENA

OPIS OPISOPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

41,00 zł 74,00 zł45,00 zł200 ml 200 ml 

Caviariste
PerLique

Caviariste
PerLait

Niewielką ilość preparatu nanieść 
na wacik kosmetyczny. Okrężnymi 
ruchami tonizować oczy, twarz, 
szyję i dekolt.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji.

Niewielką ilość preparatu nanieść 
na zwilżony wcześniej wacik 
kosmetyczny. Okrężnymi ruchami 
zmywać makijaż.

Caviariste
Addict Day Cream

50 ml 

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



Ekskluzywny, bogaty krem 
o właściwościach 
przeciwzmarszczkowych i 
odżywczych. Zawiera ekstrakt z 
perły i ekstrakt z kawioru a ponadto 
odżywczy olej z awokado, witaminę 
E oraz nawilżający d-panthenol i 
alantoinę a także rozświetlające 
drobinki macicy perłowej. W kuracji 
domowej krem polecany na noc.

Ekskluzywna, niezwykle aktywna, 
dodająca blasku maska żelowa o 
właściwościach nawilżających i 
odmładzających. Zawiera ekstrakt z 
perły i ekstrakt z kawioru a ponadto 
łagodzący d-panthenol i alantoinę, 
silnie nawilżający Glucam™E-20 a 
także rozświetlające drobinki macicy 
perłowej.

Ekskluzywny, przeciwzmarszczkowy, 
nawilżający krem na okolicę oczu 
o właściwościach odżywczych oraz 
rozświetlających. Zawiera ekstrakt z 
perły i ekstrakt z kawioru a ponadto 
przeciwzmarszkowe masło Shea, 
olej z awokado, olej z orzechów 
makadamii olej migdałowy a także 
rozświetlające drobinki macicy 
perłowej.

linia Caviariste to...
wykorzystanie luksusowych darów natury
w walce z upływem czasu

CENA CENACENA

OPIS OPISOPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

76,00 zł 52,00 zł77,00 zł

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji.

Maskę nanieść na twarz, szyję i 
dekolt. Maska może dawać uczucie 
ciepła lub mrowienia na twarzy 
co jest spowodowane jej wysoką 
aktywnością. Pozostawić maskę 
na minimum 20 minut a następnie 
zmyć. W kuracji domowej stosować 
raz w tygodniu po dokładnym 
oczyszczeniu twarzy. 

Na wcześniej oczyszczoną okolicę 
oczu nanieść niewielką ilość kremu 
i delikatnie wklepać do całkowitej 
absorpcji. Krem stosować co 
najmniej 2 razy dziennie - rano i 
wieczorem. 

Caviariste
Idéal Cream 

Caviariste
R�ve Contour Cream

Caviariste
Actif Masque

75 ml 50 ml 30 ml 
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VitaForce

Po prostu młodsza



Firma Théo Marvée przedstawia Państwu odmładzającą, rozjaśniającą terapię 
VitaForce, opartą na kompleksie VC-IP oraz kolagenie. Synergiczne połączenie 
najnowocześniejszej, wykorzystywane w kosmetyce witaminy C oraz kolagenu 

dało zdumiewające rezultaty. 

w
iem

y, że

KOMPLEKS VC-IP

Nowej generacji pochodna witaminy C, która jest bardziej skuteczna, stabilna i odporna 
na działanie światła, wysokiej temperatury i powietrza. Ta unikalna forma witaminy C 
głębiej penetruje naskórek, jest silniejsza niż czysta witamina C i nawet niskie stężenie 
daje doskonałe rezultaty w zabiegach. Odświeża skórę, wyrównuje koloryt oraz zwiększa 
wchłanianie komórkowe a także zatrzymuje syntezę nowej melaniny przy jednoczesnym 
blokowaniu już wytworzonej.

 
KOLAGEN

Aplikacja kolagenu stanowi rusztowanie dla nowego kolagenu produkowanego przez 
fibroblasty. Korygowane są ubytki kolagenu w skórze i stymuluje się synteza nowych 
włókien. Efektem tego jest poprawa napięcia skóry i wygładzenie drobnych zmarszczek. 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci kolagen zyskał sławę jako składnik regenerujący, nawilża-
jący, wypełniający oraz skutecznie walczący z oznakami upływającego czasu.

OLEJ BABASSU

Substancja o właściwościach nawilżających oraz odbudowujących warstwę lipidową 
skóry. Olej babassu jest wytłaczany z orzeszków palmy Cohune (Orbignya Cohune), którą 
uprawia się w Brazylii i Afryce. Wyglądem i właściwościami przypomina olej kokosowy 
i olej palmowy. Składnik w 100% naturalny, który ma za zadanie nawilżać, wzmacniać 
i zmiękczać skórę. Zawiera około 70% lipidów, w tym dużą ilość kwasu laurynowego i 
mirystynowego.

Unikalna synergia składników daje wzmocniony efekt działania, dzięki czemu stosowanie 
produktów jest świetnym sposobem na zatrzymanie młodości. Odmładzająca terapia 
oparta na rewolucyjnym kompleksie VC-IP, kolagenie i oleju babassu pozwala na aktywne 
przeciwdziałanie oraz redukcję oznak chronologicznego starzenia się.
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VitaForce

Witaminowy tonik do twarzy, przywracający równowagę 
skórze jednocześnie dogłębnie ją pielęgnując. Zawiera 
kompleks VC-IP, kolagen oraz wyciągi roślinne. Po użyciu 
skóra jest odświeżona i gotowa do aplikacji kolejnych 
produktów. Może być stosowany do każdego rodzaju cery, 
a szczególnie do cery dojrzałej i z przebarwieniami.

Rozjaśniające mleczko do demakijażu przeznaczone 
do każdego rodzaju skóry, a szczególnie do dojrzałej i 
niedotlenionej. Delikatnie usuwa makijaż bez naruszania 
naturalnego pH skóry. Pozostawia twarz oczyszczoną 
i rozświetloną. Zawiera kompleks VC-IP, kolagen oraz 
ekstrakty roślinne.

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

42,00 zł 44,00 zł200 ml 200 ml 

Niewielką ilość preparatu nanieść na wacik kosmetyczny. 
Okrężnymi ruchami tonizować oczy, twarz, szyję i dekolt.

Niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotny wacik 
kosmetyczny. Okrężnymi ruchami zmywać oczy, twarz, 
szyję i dekolt. Zmyć preparat ciepłą wodą.

VitaForce
Vita Tonique

VitaForce
Vita Lait

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia VitaForce to...
witaminowa terapia odżywcza

Rozjaśniający, przeciwzmarszczkowy 
i odżywczy krem dla skóry dojrzałej z 
widocznymi oznakami fotostarzenia. 
Zawiera kompleks VC-IP i kolagen 
a ponadto olej oliwkowy, olej 
sezamowy i olej babassu.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

70,00 zł

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji. W kuracji domowej 
krem polecany na dzień. Krem jest 
doskonały pod makijaż.

VitaForce
Vitalité Cream 

75 ml 50 ml 

Odmładzająca, rozjaśniająca 
maska przeznaczona dla skóry 
dojrzałej z widocznymi oznakami 
fotostarzenia. Zawiera kompleks 
VC-IP i kolagen a ponadto zawiera 
witaminę E, olej sezamowy i olej 
babassu.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

52,00 zł

Maskę nanieść na twarz, szyję i 
dekolt. Maska może dawać uczucie 
mrowienia. Pozostawić na 20 min, a 
następnie zmyć. W kuracji domowej 
stosować 1 raz w tygodniu.

VitaForce
Lumi�re Mask

Wysoce skoncentrowane 
serum o silnych właściwościach 
rozjaśniających, wyrównujących 
koloryt, nawilżających i 
odmładzających dla skóry 
dojrzałej z widocznymi oznakami 
fotostarzenia. Zawiera kompleks 
VC-IP i kolagen a ponadto 
witaminę  E, olej sezamowy, masło 
Shea i olej babassu.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

74,00 zł

W kuracji domowej stosować rano 
i wieczorem na okolice oczu oraz 
wieczorem jako serum pod krem.

VitaForce
Serum Colafique

30 ml 
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Głębokie nawilżenie
źródłem zdrowej skóry

Aquastic

Poczuj moc nawilżenia



Niezależnie od wieku nawilżanie skóry stanowi klucz do zachowania jej 
młodości, blasku i piękna. Wbrew pozorom cera sucha to jeden z najbardziej 

problematycznych typów cery. Odwodniona skóra twarzy wolniej się regeneruje, 
traci właściwe napięcie i elastyczność oraz jest bardziej podatna na tworzenie 
się zmarszczek. Suchość skóry może być wrodzona, może być konsekwencją 

starzenia się skóry, ale coraz częściej zdarza się, że jest ona wynikiem 
zaniedbania i nieprawidłowej pielęgnacji cery. 

w
iem

y, że

Linia Aquastic od Théo Marvée dostarcza substancji głęboko i długotrwale nawilżających, 
ale również wypełniających i wygładzających zmarszczki. Ponadto zapobiega dalszej 
utracie wody przez skórę, a jednocześnie zwiększa jej zawartość w komórkach. Jej 
stosowanie poprawia spektakularnie nawilżenie i strukturę skóry, a delikatna i przyjemna 
nuta zapachowa gwarantuje wysoki komfort stosowania.

HyaCare® Filler CL 

Usieciowany kwas hialuronowy o silnym działaniu nawilżającym, mający na celu 
wypełnienie oraz wygładzenie zmarszczek, jak również nawilżenie skóry i zwiększenie jej 
elastyczności.

Hydro-K

Optymalnie nawilżający skórę kompleks składający się z galaktozy i fruktozy połączonych 
z lecytyną. Lecytyna zmiękcza naskórek, ułatwia wchłanianie aktywnych składników 
towarzyszących, głęboko nawilża i uzupełnia w lipidy spoiwo międzykomórkowe. 
Galaktoza i fruktoza, działają jako czynniki uwodnienia, a także dostarczają energii 
komórkom skóry, stymulują syntezę kolagenu i powodują szybszą regenerację skóry.
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Aquastic

Płyn micelarny przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń 
z okolicy twarzy, oczu, szyi, dekoltu. Polecany jest do 
pielęgnacji każdego rodzaju cery również cery wrażliwej i 
ekstremalnie suchej. Zawiera silnie nawilżające kompleksy: 
HyaCare® Filler CL oraz Hydro-K. Ponadto preparat zawiera 
nawilżający kwas hialuronowy wielko i małocząsteczkowy, 
wyciąg z białego lotosu oraz łagodzący podrażnienia i 
wygładzający jedwab.

Ekskluzywna, niezwykle aktywna, łagodząca maska/krem 
o właściwościach nawilżających i odmładzających. Zawiera 
kompleksy: HyaCare® Filler CL oraz Hydro-K. Ponadto 
preparat zawiera nawilżający kwas hialuronowy wielko i 
małocząsteczkowy, przeciwzmarszczkową witaminę E, 
nawilżający ekstrakt z glonów Wakame o niezwykle dużej 
zawartości protein, odżywcze masło Shea, wosk pszczeli 
i ekstrakt z winorośli o działaniu przeciwutleniającym, 
przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym oraz panthenol 
o właściwościach łagodzących, a także olej z nasion 
winogron i olej z avokado, które działają antyoksydacyjnie i 
przeciwstarzeniowo.

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

42,00 zł 83,00 zł200 ml 

Niewielką ilość preparatu nanieść na wacik kosmetyczny. 
Okrężnymi ruchami zmywać oczy, twarz, szyję i dekolt aż do 
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i makijażu.

Jako krem na noc na wcześniej oczyszczoną twarz nanieść 
codziennie wieczorem niewielką ilość preparatu i delikat-
nie wmasować. Jako maskę na oczyszczoną twarz nanieść 
preparat grubszą warstwą i pozostawić na 20 minut. Po 
tym czasie delikatnie przemasować a nadmiar usunąć 
chusteczką higieniczną lub zmyć. W kuracji domowej 
stosować 1–2 razy w tygodniu.

Aquastic
Hydro HA Micellar Lotion

Aquastic
Secret Night Cream � Mask

75 ml 

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Aquastic to...
trójwymiarowa siła nawilżenia

Luksusowy krem nawilżający o silnych właściwościach 
odżywczych, kojących i wygładzających. Krem zawiera 
kompleksy: HyaCare® Filler CL oraz Hydro-K. Ponadto 
preparat zawiera nawilżający kwas hialuronowy wielko 
i małocząsteczkowy, przeciwzmarszczkową witaminę 
E, nawilżający ekstrakt z glonów Wakame o niezwykle 
dużej zawartości protein, a także wosk pszczeli i 
ekstrakt z winorośli o działaniu przeciwutleniającym, 
przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym.

Dotleniający, luksusowy, wygładzający krem na okolicę 
oczu o właściwościach nawilżających, odżywczych oraz 
likwidujących cienie i „worki” pod oczami. Krem pod oczy 
zawiera kompleksy: HyaCare® Filler CL oraz Hydro-K. 
Ponadto krem zawiera nawilżający kwas hialuronowy 
wielko i małocząsteczkowy, wyciąg z owoców liczi, ekstrakt 
z koziego mleka, witaminę E, a także olej ze słodkich 
migdałów i masło Shea o właściwościach kojących, 
nawilżających i odżywczych oraz łagodzącą alantoinę. W 
skład kremu wchodzi także kofeina przyczyniająca się do 
likwidacji cieni i „worków” pod oczami.

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

78,00 zł 79,00 zł

Na wcześniej oczyszczoną twarz, szyję i dekolt nanieść 
niewielką ilość kremu i masować do całkowitej absorpcji.

Na wcześniej oczyszczoną okolicę oczu nanieść niewielką 
ilość kremu i delikatnie wklepać do całkowitej absorpcji.

Aquastic
Optimal Day Cream

Aquastic
Eye Expert Cream

50 ml 30 ml 
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Réactif

Neurosensoryczny 
zabieg łagodzący



Tworząc linię Réactif naukowcy z laboratoriów Théo Marvée połączyli składniki 
neurokosmetyczne oraz naturalne kompleksy roślinne otrzymując neurosen-

soryczny zabieg łagodzący, przeznaczony dla cery nadreaktywnej, wrażliwej i z 
popękanymi naczynkami. 

Neurokosmetyki z linii Réactif są oparte na niespotykanym do tej pory w pielę-
gnacji profesjonalnej wykorzystaniu najnowszych osiągnięć światowej kosme-
tologii poprzez zastosowanie synergii kompleksów Calmosensine™, Polyplant 

Anti-Couperosis oraz ekstraktu z brazylijskich jagód Acai. 

w
iem

y, że

 Calmosensine™

Innowacyjny lipopeptyd, który zmniejsza wrażliwość na odczuwanie ciepła, bólu i dotyku 
a tym samym łagodzi odczuwanie nieprzyjemnych wrażeń. Calmosensine™ zawiera ak-
tywny składnik, który odpręża jednocześnie stymulując produkcję endorfin, zwiększając 
komfort nadreaktywnej skóry.
 

Polyplant Anti-Couperosis

Fitokompleks zawierający ekstrakty z następujących roślin: arnika górska, kasztanowiec, 
oczar wirginijski, bluszcz, dziurawiec i winorośl. Pomaga zredukować przepuszczalność 
kapilar oddziaływując tym samym na redukcję „pajączków”, łagodzi podrażnienia i głębo-
ko nawilża.

Acai Extract

Ekstrakt z brazylijskich jagód acai dzięki zawartości przeciwutleniaczy posiada silne wła-
ściwości przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Acai posiadają w swoim składzie witaminy 
B1, B2, B3, witaminę E, witaminę C, fosfor, wapń, potas, białko oraz kwasy tłuszczowe 
takie jak Omega 6, Omega 9. Dzięki obecności fitosteroli, które pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego stężenia kolagenu ekstrakt z jagód acai wpływa na ujędrnienie i nawilżenie 
skóry.
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Réactif

Delikatne mleczko do demakijażu 
przeznaczone do każdego rodzaju 
skóry, a szczególnie do cery 
wrażliwej i płytko unaczynionej. 
Usuwa każdy rodzaj makijażu w tym 
wodoodporny pozostawiając skórę 
oczyszczoną, świeżą i złagodzoną. 
Preparat zawiera składniki 
przeciwzapalne i łagodzące oraz 
nawilżający ekstrakt z jagód acai.

Tonik do twarzy wspomagający 
proces naturalnego oczyszczania się 
i odnowy skóry, zmniejszający pory 
i przywracający równowagę hydro-
lipidową. Po użyciu skóra wygląda 
na zdrową i rozświetloną. Może być 
stosowany do każdego rodzaju cery, a 
szczególnie do cery wrażliwej i płytko 
unaczynionej. Preparat zawiera: 
przeciwzapalny i łagodzący kompleks 
Polyplant Anti-Couperosis oraz 
nawilżający ekstrakt z jagód acai.

Łagodzący krem na dzień 
do cery nadreaktywnej i z 
popękanymi naczynkami o 
właściwościach nawilżających i 
przeciwzmarszczkowych. Zawiera 
Calmosensine™, Polyplant 
Anti-Couperosis i Acai Extract.

CENA CENA CENA

OPIS OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

42,00 zł 38,00 zł 79,00 zł

Niewielką ilość preparatu nanieść 
na wilgotny wacik kosmetyczny. 
Okrężnymi ruchami zmywać oczy, 
twarz, szyję i dekolt. Zmyć preparat 
ciepłą wodą.

Niewielką ilość preparatu nanieść 
na wacik kosmetyczny. Okrężnymi 
ruchami tonizować oczy, twarz, szyję 
i dekolt.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji. Krem polecany na dzień

Réactif
SensoLait

Réactif
SensoLique

Réactif
Calmos Cream

200 ml 200 ml 50 ml 

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Réactif to...
najdelikatniejsze przywracanie
piękna Twojej skóry

Odżywczy krem na noc dla cery 
nadreaktywnej i z popękanymi 
naczynkami o właściwościach 
nawilżających, łagodzacych i 
przeciwzmarszczkowych. Zawiera 
olej ze słodkich migdałów oraz 
Calmosensine™, Polyplant Anti-
Couperosis i Acai Extract.

Łagodzący krem na okolicę 
oczu dla cery nadreaktywnej 
i z popękanymi naczynkami o 
właściwościach nawilżających, 
przeciwzmarszczkowych oraz 
likwidujących „worki” pod oczami. 
Zawiera kofeinę oraz Calmosensine™, 
Polyplant Anti-Couperosis i Acai 
Extract.

Kremowa maska do cery wrażliwej, 
nadreaktywnej i z popękanymi 
naczynkami o właściwościach 
łagodzących, odżywczych i 
głęboko nawilżających. Zawiera 
Calmosensine™, Polyplant Anti-
Couperosis i Acai Extract.

CENA CENA CENA

OPIS OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

83,00 zł 83,00 zł 58,00 zł

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji.

Na wcześniej oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i masować do całkowitej 
absorpcji.

Maskę nałożyć na twarz, szyję, oczy 
i dekolt i delikatnie przemasować. 
Pozostawić na 20–30 minut. 
Następnie nadmiar maski zmyć 
delikatnie letnią wodą. W kuracji 
domowej maseczkę stosować 
1–2 razy w tygodniu.

Réactif
Éclipse Night Cream

Réactif
Sensil Eye Cream

Réactif
Sublime Masque

50 ml 30 ml 75 ml 
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Acne Logique

Złoty środek  
w walce z trądzikiem



Acne Logique
Złoty środek w walce z trądzikiem

Trądzik jest jedną z najbardziej uciążliwych chorób skóry, która coraz częściej 
dotyka nie tylko nastolatków, ale także osoby dorosłe. Problem ten pojawia się 
w wyniku wzmożonej pracy gruczołów łojowych, ale również w związku z pro-

blemami hormonalnymi, złą dietą czy stresem. Zbyt duża ilość sebum powoduje 
zablokowanie ujścia gruczołów, co w konsekwencji prowadzi do stanu zapalnego. 

Pojawiają się wówczas zaskórniki, grudki oraz krosty. 

w
iem

y, że

Problem trądziku często nasila się kiedy zbyt mocno wysuszamy skórę, dlatego 
tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja- zarówno nawilżenie jak i działanie 
przeciwtrądzikowe.

Leczenie trądziku nie jest łatwe, ale dzięki nowoczesnym produktom Théo Marvée z serii 
Acne Logique, można pozbyć się uciążliwych zmian i blizn, które po nich pozostają, a 
także zapobiegać powstawaniu nowych.

Firma Théo Marvée zastosowała w swoich preparatach rewolucyjne i bardzo skuteczne 
składniki aktywnie:

Sytenol®A 

Przełomowy naturalny składnik, który otrzymuje się przez ekstrakcję i oczyszczenie 
nasion Babchi. Nasiona te mają bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze oraz wspomagające łagodzenie zmian potrądzikowych. Sytenol®A 
bardzo skutecznie hamuje namnażanie się baterii Propionibacterium Acnes, hamuje 
wydzielanie sebum, matuje skórę, a także przeciwdziała powstawaniu zmian 
trądzikowych i stanów zapalnych. Działa również jako funkcjonalny odpowiednik 
odmładzającego retinolu, przy czym jest całkowicie bezpieczny.

Acnacidol™

Wyjątkowy składnik aktywny, który usuwa nadmiar łoju i zanieczyszczenia, nie 
naruszając naturalnej bariery ochronnej, odblokowuje pory oraz przywraca naturalne pH 
skórze. Wykazuje również działanie silnie antybakteryjne. Pozyskiwany jest z mleczka 
pszczelego, które wspomaga regenerację skóry i odnowienie uszkodzonych komórek. 
Dzięki niemu skóra lepiej sobie radzi ze stanami zapalnymi.
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Thēo Marvēe
Acne Logique 

Alkoholowy tonik do cery tłustej, 
przywracający naturalne pH, 
odświeżający oraz łagodzący 
podrażnienia. Zawiera przeciw 
trądzikowe Sytenol®A i 
Acnacidol™. Ponadto tonik zawiera 
kwas mlekowy, który usuwa 
zanieczyszczenia, oczyszcza pory, 
działa antybakteryjnie, a przy tym 
znakomicie nawilża, wyciąg z cytryny, 
który hamuje działanie wolnych 
rodników i niweluje przebarwienia, 
a także ekstrakt z melisy, korzenia 
lukrecji i miętę pieprzową, 
które działają antyseptycznie, 
przeciwzapalnie i łagodząco.

Normalizujący krem do cery 
tłustej, mieszanej i trądzikowej o 
właściwościach antybakteryjnych, 
sebo regulujących i łagodzących. 
Zawiera przeciw trądzikowy 
Sytenol®A i Acnacidol™. Ponadto 
krem zawiera wyciąg z cytryny, który 
hamuje działanie wolnych rodników 
i niweluje przebarwienia, a także 
ekstrakt z melisy, korzenia lukrecji 
i miętę pieprzową, które działają 
antyseptycznie, przeciwzapalnie i 
łagodząco.

Delikatny myjący żel z elementami 
pilingującymi o działaniu oczyszcza-
jącym, odświeżającym i wygładza-
jacym. Zawiera przeciw trądzikowy 
Sytenol®A i Acnacidol™. Ponadto żel 
zawiera czerwone algi Lithothamnium, 
które mają ogromną ilość składni-
ków remineralizujących i wykazują 
właściwości absorbujące i oczysz-
czające skórę, tlenek cynku, który 
ułatwia oczyszczanie skóry, przywraca 
naturalne pH, ściąga nadmiernie 
rozszerzone pory, łagodzi stany 
zapalne oraz zmniejsza skłonności 
skóry do powstawania zaskórników a 
także wyciąg z cytryny, który hamuje 
działanie wolnych rodników i niweluje 
przebarwienia oraz ekstrakt z melisy, 
korzenia lukrecji i miętę pieprzową, 
które działają antyseptycznie, prze-
ciwzapalnie i łagodząco.

CENA CENA CENA

OPIS OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

38,00 zł 68,00 zł 38,00 zł200 ml 

Niewielką ilość preparatu nanieść 
na wacik kosmetyczny. Następnie 
stonizować twarz, szyję i dekolt.

Na wcześniejszą oczyszczoną twarz, 
szyję i dekolt nanieść niewielką ilość 
kremu i wmasować do całkowitej 
absorpcji. Krem polecany na dzień 
i na noc.

Nanieść niewielką ilość żelu na 
zwilżoną skórę, delikatnie maskować 
okrężnymi ruchami, następnie 
spłukać. Polecany do codziennego 
stosowania rano i wieczorem.

Acne Logique
Clarifique Tonique 

Acne Logique
Clairâge Cream

Acne Logique
Peel-A-Clair Peeling

50 ml 75 ml 

Acne Logique

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Acne Logique to...
gwarancja pięknej cery

CENA CENA

OPIS OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

70,00 zł 34,00 zł

Nałożyć maskę po oczyszczaniu, pozostawić na 20 min i 
zmyć. W pielęgnacji domowej używać 1 raz w tygodniu.

Rano nanieść na oczyszczoną skórę punktowo bezpośrednio 
na zmiany trądzikowe a wieczorem zmiany trądzikowe 
pokryć grubszą warstwą preparatu i zmyć rano.

75 ml 20 ml 

Acne Logique
Mask Noir

Acne Logique
Acne Block

Silnie oczyszczająca, ściągająca pory maska na bazie węgla 
aktywnego dla cery zanieczyszczonej, tłustej i trądzikowej 
o właściwościach normalizujących, antybakteryjnych i 
wyciszających. Zawiera przeciw trądzikowy Sytenol®A, 
Acnacidol™ oraz węgiel aktywny, który doskonale usuwa 
ze skóry wszelkie nieczystości, toksyny i nadmiar tłuszczu, 
odtykając pory, wyrównując jej koloryt, a nawet chroniąc 
przed wolnymi rodnikami. Posiada również właściwości 
bakteriobójcze, co pomaga zapobiec infekcjom. Ponadto 
maska zawiera kaolin - glinkę kosmetyczną o działaniu 
bakteriobójczym, remineralizującym, odtruwającym 
i absorpcyjnym, wyciąg z cytryny- hamuje działanie 
wolnych rodników i niweluje przebarwienia, a także 
ekstrakt z melisy, korzenia lukrecji i miętę pieprzową, 
które działają antyseptycznie, przeciwzapalnie i łagodząco. 
Maska jest bogata także w kwas salicylowy i azelainowy, 
które wspomagają usuwaniu zaskórników, posiadają 
właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, stymulują 
odnowę komórkową skóry oraz rozjaśniają przebarwienia 
a także fi tosterole działające przeciwzapalnie, łagodząco i 
przyspieszające regenerację oraz gojenie się naskórka.

Serum punktowe przeznaczone do użyania bezpośrednio 
na zaskórniki i miejsca ze zmianami trądzikowymi. 
Posiada silne właściwości antybateryjne dzięki zawartości 
kompleksów Sytenol®A i Acnacidol™. Ponadto serum 
punktowe zawiera tlenek cynku wpływający na likwidację 
zmian trądzikowych i gojenie się ran a także kwas 
salicylowy, który posiada właściwości przeciwzapalne i 
antybakteryjne, stymuluje odnowę komórkową skóry oraz 
rozjaśnia przebarwienia, wyciąg z cytryny, który hamuje 
działanie wolnych rodników i niweluje przebarwienia i 
ekstrakt z melisy, korzenia lukrecji i miętę pieprzową, 
które działają antyseptycznie, przeciwzapalnie i
łagodząco.
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Mani Thérapie

Odkryj moc owoców  
w pielęgnacji dłoni



Dłonie – to one często jako pierwsze zdradzają nasz wiek ale to także dzięki 
nim od urodzenia poznajemy świat i dzielimy się uczuciami. To one służą nam 
do okazywania emocji i do pracy. Dłonie są najbardziej narażone na czynniki 

zewnętrzne: niekorzystne warunki pogodowe a także wszelkiego rodzaju kontakt 
ze środkami powierzchniowo czynnymi (mydła, płyny do mycia naczyń, proszki 

do prania, itp.). O nich też często zapominamy w naszych codziennych zabiegach 
pielęgnacyjnych traktując je po macoszemu. A przecież są tak ważne. 

w
iem

y, że

Skóra dłoni różni się od skóry na pozostałych częściach ciała. Ma niewielką ilość 
gruczołów łojowych a także podskórnej tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie zaburzona 
jest funkcja nawilżenia i natłuszczenia dłoni co skutkuje przyspieszonym procesem 
starzenia.

Théo Marvée wychodząc naprzeciw tym problemom przedstawia linię do pielęgnacji 
dłoni Mani Thérapie. Bogactwo składników sprawi, że dłonie odzyskają swój młodzieńczy 
wygląd, staną się naszą wizytówką i powodem do dumy. Produkty zawierają innowacyjny 
kompleks:

Polyplant Fruits

Roślinny kompleks zawierający ekstrakty z owoców: maliny, jabłka, brzoskwini, kiwi, 
papai, ogórka i truskawek o właściwościach anti-age, zmiękczających oraz wpływających 
na zwiększenie nawilżenia. Zawartość kwasu askorbinowego oraz cytrynowego wpływa 
na hamowania enzymu tyrozynazy a tym samym nadaje preparatowi właściwości 
rozjaśniające. Dzięki zawartości węglowodanów oraz kwasów AHA kompleks wpływa 
na regulowanie transepidermalnej utraty wody oraz na stymulowanie regeneracji 
komórkowej.
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Thēo Marvēe
Mani Thérapie

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

70,00 zł

Cukrowo-enzymatyczny peeling do dłoni i ciała przeznaczony do każdego rodzaju 
skóry, szczególnie przesuszonej i wymagającej szybkiej regeneracji. Doskonale 
usuwa martwe komórki naskórka i pobudza mikro cyrkulację. Optymalnie nawilża 
oraz wzmacnia skórę oraz przygotowuje ją do przyjęcia substancji aktywnych. 
Zawiera kompleks ekstraktów owocowych Polyplant Fruits a także bromelię i 
papainę - enzymy keratolityczne występujące w ananasie i papai mające właściwości 
złuszczające, regenerujące, rozjaśniające i przyspieszające odnowę komórkową.

Niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie i masować. Następnie zwilżyć preparat 
w celu rozpuszczenia cukru i aktywacji enzymów. Dłonie najlepiej zawinąć w folię na 
10 minut. Następnie preparat zmyć. W kuracji domowej stosować raz w tygodniu. 
Peeling może być używany do całego ciała.

350 g

Mani Thérapie
SucréPeel

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Mani Th érapie to...
kompleksowa pielęgnacja dłoni

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

52,00 zł

Krem do rąk, który gwarantuje długotrwałe nawilżenie, zapewnia uczucie 
komfortu i niweluje uczucie ściągnięcia skóry, regeneruje, odżywia, chroni 
przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zawiera kompleks ekstraktów 
owocowych Polyplant Fruits oraz masło Shea, roślinną glicerynę i olej awokado, 
które silnie nawilżają i odżywiają, olej jojoba o właściwościach nawilżających, 
odżywczych i natłuszczających a także alantoinę i panthenol działające łagodząco, 
przeciwzapalnie i regenerująco.

Niewielką ilość kremu nanieść na dłonie i wmasować do pełnej absorpcji. W kuracji 
domowej używać kilka razy dziennie.

Mani Thérapie
Hydro-Fruité Hand Cream

200 ml 

57

W I O S N A / L A T O  2 0 1 7



Pedi Thérapie

Przełom w pielęgnacji stóp



Pielęgnacji stóp nadal poświęcamy niewiele uwagi – zazwyczaj przypominamy 
sobie o nich, kiedy pojawią się problemy w postaci odcisków, modzeli, czy 

pękających pięt. Wówczas zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ich profilaktyka 
oraz jak ciężko pozbyć się niektórych dolegliwości. Warto zatem, codziennie 

poświęcić chwilę na pielęgnację stóp, zwłaszcza, że nie jest ona trudna ani 
czasochłonna. To w końcu przecież stopy niosą nas przez całe życie. 

w
iem

y, że

Dzięki nowej linii Pedi Thérapie Théo Marvée sprawisz, że stopy staną się Twoją ozdobą. 
Linia zawiera rewolucyjne i bardzo skuteczne składniki aktywne: 

Trikenol™

Wyjątkowy kompleks składający się z naturalnych ekstraktów:
koncentratu manuka, wierzby i kwasu salicylowego, mający działanie
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Charakteryzuje się
wysoką zawartością flawonoidów i protein, które przywracają fizjologiczną
równowagę skóry, poprawiają poziom nawilżenia i stymulują jej funkcje.
Składnik ten uelastycznia, wygładza i nawilża skórę.

Hydromanil™

Oligosacharyd z drzewa Tara to roślinny kompleks, który dzięki
swojej innowacyjnej strukturze i technologii produkcji, jest nowoczesnym,
aktywnym składnikiem nawilżającym, działającym jako sekwencyjny system
zaopatrywania skóry w małe cząsteczki substancji nawilżających, co w rezultacie
daje nam nawilżanie natychmiastowe jak i długotrwałe. Ponadto reguluje proces
złuszczania naskórka, eliminuje zgrubienia, a co za tym idzie pozostawia warstwę  
rogową spójną i elastyczną.
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Thēo Marvēe
Pedi Thérapie

Solno-enzymatyczny peeling do stóp o właściwościach 
regenerujących i nawilżających. Usuwa zgrubiałą i 
zrogowaciałą skórę stóp, dzięki czemu ułatwia wchłaniane 
aktywnych składników i wzmacnia intensywność 
działania stosowanych kosmetyków. Zawiera kompleksy: 
Trikenol™ oraz Hydromanil™. Peeling zawiera także olej 
z awokado, olej ze słodkich migdałów, witaminy C i E, 
glicerynę o działaniu regenerującym i natłuszczającym, a 
także bromelinę i papainę - enzymy, które, rozpuszczają 
połączenia pomiędzy martwymi komórkami naskórka, 
powodując złuszczanie, rozjaśnienie, odświeżenie 
i wygładzenie skóry. Ponadto zawiera mannitol, 
naturalny alkohol cukrowy, który wykazuje działanie 
bakteriostatyczne, reguluje pracę gruczołów łojowych i 
nawilża.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

70,00 zł

Na oczyszczoną skórę stóp nałożyć peeling i delikatnie 
masować, następnie zwilżyć stopy w celu aktywacji 
enzymów i zawinąć je na 10 minut w folię. Zmyć letnią 
wodą.

Pedi Thérapie
Peel De Mer

350 g

Nawilżający krem do stóp z dużą zawartością mocznika 
o silnych właściwościach odżywczych, kojących i 
wygładzających. Krem zawiera kompleksy: Trikenol™ 
oraz Hydromanil™. Ponadto zawiera roślinną glicerynę, 
witaminę E, masło Shea oraz olej z awokado, które świetnie 
regenerują skórę, a także ekstrakt z nasion lnu i ekstrakt z 
korzenia prawoślazu, które łagodzą podrażnienia i działają 
osłonowo. Dodatkowo kompleks bogaty jest w witaminy 
zwłaszcza A, C, D i z grupy B a także zawiera asparaginę, 
pektyny, skrobię, betainę, sole mineralne i garbniki. 

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

63,00 zł

Niewielką ilość kremu nanieść na stopy i masować do pełnej 
absorpcji. Preparat można także nanieść grubą warstwą i 
zastosować kurację parafi nową bądź owinąć stopy folią. 
Po 20 minutach usunąć nadmiar za pomocą kompresów. W 
kuracji domowej krem polecany jest na dzień i na noc.

Pedi Thérapie
UréExtra Foot Cream

200 ml 

K O S M E T Y K A  P R O F E S J O N A L N A



linia Pedi Th érapie  to...
skuteczna walka ze zmęczonymi 
i przesuszonymi stopamii przesuszonymi stopami

Maść na spękaną, zrogowaciałą i wysuszoną skórę 
stóp. Maść powstała na bazie olejów roślinnych, 
olejków eterycznych i składników aktywnych. Używana 
systematycznie przywraca skórze stóp elastyczność 
oraz eliminuje pęknięcia. Głównym składnikiem maści są 
kompleksy: Trikenol™ oraz Hydromanil™. Maść zawiera 
także olej sojowy, olej ze słodkich migdałów, witaminy C 
i E, wosk pszczeli i glicerynę o działaniu regenerującym 
i natłuszczającym, a także ekstrakt z nasion lnu, 
ekstrakt z korzenia prawoślazu i pantenol, które łagodzą 
podrażnienia i działają osłonowo.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

38,00 zł

W kuracji domowej stosować na noc na miejsca 
szczególnie wysuszone i popękane.

Pedi Thérapie
Pommade Santé

Relaksujący preparat do kąpieli stóp na bazie mocznika, 
który zmiękcza zrogowaciałą skórę, pozwalając na 
bezbolesne i łatwe usunięcie zgrubiałego naskórka, a 
przy tym świetnie oczyszcza. Przynosi ulgę zmęczonym i 
opuchniętym stopom oraz pozostawia uczucie świeżości. 
Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, niweluje problem 
nadmiernej potliwości i przykrego zapachu. Preparat 
zawiera kompleksy: Trikenol™ oraz Hydromanil™.

CENA

OPIS

SPOSÓB UŻYCIA

52,00 zł

2–3 miarki preparatu dodać do ok. 3 litrów ciepłej wody i 
wymoczyć stopy przez 10–15 minut.

Pedi Thérapie
VertiGO

50 ml 200 g
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