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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

Podstawowe produkty NIMUE

Faza 1 – przygotowanie 
 Cleansing Gel
 Conditioner
 Cleansing Milk
 Nimue Day
 Nimue Night
 Multi Day Plus
 Multi Night Plus
 Day Fader
 Day Fader Plus
 Night Fader
 Night Fader Plus
 Purifier
 Cleansing Gel Lite
 Conditioner Lite
 Moisturiser Lite
 Exfoliating Enzyme

Faza 1 – Sun C 
Ochrona przed promieniami słonecznymi
 SPF 40
 Tinted SPF 40
 Environmental Shield SPF 50

    
Body  
 After Sun Hydrator

Barrier Protection   
 Element Barrier

Faza 2 – aktywacja 
 Active Lotion
 Active Gel
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

zasady stosowania produktów Nimue:
  Przeprowadzić profesjonalną konsultację w celu rozpoznania głównego problemu skóry klienta. 

 Po zakończeniu pielęgnacji na dzień obowiązkowo stosować filtr przeciwsłoneczny SPF 40.

  Ograniczenie ekspozycji na promienie słoneczne (także solarium) pozwoli otrzymać najlepsze rezultaty.

  Dla otrzymania pełni rezultatów wymagane są wszystkie trzy fazy programu pielęgnacji skóry według Nimue.

  Pielęgnacja skóry hiperpigmentacyjnej powinna odbywać się powoli i stopniowo, co pozwoli uniknąć nadmier-
nej stymulacji.

 W pierwszej kolejności pielęgnacja powinna być skierowana na główny problem skóry klienta.

  W  przypadku gdy skóra klienta posiada cechy zarówno skóry problematycznej, jak i  hiperpigmentacyjnej, 
w pierwszej kolejności należy zająć się dolegliwościami skóry problematycznej, pamiętając o zachowaniu należy-
tej ostrożności, co pozwoli uniknąć pogłębienia hiperpigmentacji.

  Produkty z linii interaktywnej przeznaczone są do tymczasowego stosowania w celu wzmocnienia skóry uwraż-
liwionej. Kolejnym etapem powinno być rozpoczęcie pielęgnacji dla skóry z cechami uszkodzenia, hiperpigmen-
tacyjnej lub problematycznej w celu osiągnięcia pełnego odmłodzenia i regeneracji. 

 W razie wątpliwości punktem wyjścia powinna być skóra interaktywna.

  Należy unikać kontaktu produktów Nimue z oczami (wyjątkiem jest żel Nimue Cleansing Gel używany do usuwa-
nia makijażu oczu)

 Profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne powinny zawsze obejmować skórę szyi i dekolt.

  Stosowanie gazików zgodnie z zaleceniami pozwoli uzyskać lepsze rezultaty.
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1
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TrZy FAZy PrOGrAMU PIELęGNACjI

FAZA 1 
– domowa – przygotowanie

FAZA 2 
– aktywna 
pielęgnacja domowa

FAZA 3  
– aktywna pielęgnacja profesjonalna

Cleansing Gel
Conditioner
Cleansing Milk

Nimue Day 
Nimue Night 
Multi Day Plus
Multi Night Plus

Day Fader
Day Fader Plus
Night Fader
Night Fader Plus

Purifier

Cleansing Gel Lite
Conditioner Lite

Moisturiser Lite

Exfoliating Enzyme

Sun Protection
SPF 40 and Tinted SPF 40
Environmental Shield SPF 50
Body
After Sun Hydrator
Barrier Protection
Element Barrier

4 
tr

ea
tm

en
t p

rin
ci

pl
es

Sun protection Synergistic Sunscreen Complex
Anti-Oxidant Complex
Fused ring Cyanoacrylate
Artemia Salina

restoration

rejuvenation

 environmentally damaged hyperpigmented problematic interactive

Faza 1– podstawowe informacje 
Faza 1 programu pielęgnacji skóry według NIMUE polega na stosowaniu produktów z linii podstawowej, których celem 
jest zapewnienie optymalnego stanu zdrowia i umożliwienie kompleksowej odbudowy każdego typu skóry.

domowa
4,5 pH

FA
ZA

 1
: P

O
D

ST
AW

OWA 4–6 tygodni
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Cleansing Gel 140 ml /  
możliwość uzupełniania pH 4,5

 Składniki aktywne

Składniki główne::

 n Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 1,4%  
(przygotowuje skórę i stabilizuje pH na poziomie umożliwiającym  
optymalne odmłodzenie)

 n Witamina A – Ester A
 n  Witamina E – Ester E

Korzyści

 n  Oparty na kwasach środek oczyszczający

 n  Delikatne właściwości złuszczające

 n  Właściwości nawilżające 

 n Nadaje się do demakijażu

Sposób stosowania

rano i wieczorem

 n  Usunąć makijaż oczu i ust przy pomocy zwilżonego wacika

 n  Nałożyć niewielką ilość żelu na skórę, delikatnie rozmasować zwilżonymi opuszkami palców 
(jedna minuta)

 n  rano – Przemyć skórę wodą

 n wieczorem – Usunąć żel kawałkiem zwilżonej gazy, pozostałości zmyć wodą

Pierwszy krok w pielęgnacji skóry  
– pozbawiony zawartości mydła kremowy żel oczyszczający 2-w-1.



10   Basic Education
karty produktowe detaiczne 

Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Conditioner 140 ml /  
możliwość uzupełniania pH 4,5

Tonik do kondycjonowania skóry o działaniu regeneracyjnym.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 7% (działanie złuszczające i odmładzające)

Składniki dodatkowe:

 n  Olejek z liści drzewa pomarańczowego (działanie odtłuszczające i przeciwzapalne)

 n Olejek z drzewa herbacianego

Korzyści

 n  Poprawa faktury, klarowności i świeżości skóry

 n  Przyspieszenie procesu odmładzania skóry

 n Działanie odtłuszczające i głęboko oczyszczające

 n Właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne

Sposób stosowania

rano i wieczorem lub zgodnie z zaleceniami w okresie przejściowym

 n  Stosować po aplikacji żelu oczyszczającego

 n Nanieść trzy warstwy preparatu na suchy lub zwilżony (skóra wrażliwa) gazik i rozprowadzić na skórze 
(gaza naturalnie wspomaga działanie złuszczające)

 n  Unikać kontaktu z oczami

 n  W przypadku suchej i wrażliwej skóry preparat stosować raz dziennie, następnie zwiększyć do dwóch 
razy dziennie po upływie ok. czterech tygodni.  (częstotliwość stosowania należy dopasować do 
indywidualnych możliwości skóry)
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Cleansing Milk 140 ml /  
możliwość uzupełniania pH 5,5

Pierwszy krok w pielęgnacji skóry - mleczko oczyszczające bez dodatku mydła, polecane do skóry 
dojrzałej, wrażliwej lub suchej.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 1% potrójny kompleks AHA - przygotowuje skórę i optymalizuje pH do odnowy skóry (kwas 
mlekowy w najwyższym stężeniu)

 Peptydy mleczne - przyspieszają odnowę uszkodzonej i starzejącej się skóry

 Ceramid 3 - zatrzymuje wodę, regeneruje  barierę ochronną

Korzyści

 Delikatne i skutecznie usuwa makijaż i codzienne zanieczyszczenia

 Pomaga utrzymać i ustabilizować barierę naskórka

 Bez dodatku mydła

 Delikatnie złuszcza, wygładza i nawilża

 Przywraca naturalną równowagę skórze

 Zmniejsza transdermalną utratę wody w skórze (TEWL)

 Emulsja nie-komedogenna (nie zamyka ujść gruczołów łojowych)  i hipoalergiczna

Sposób stosowania

 Niewielką ilość nanieść na skórę i delikatnie masować wilgotnymi opuszkami palców przez 1 
minutę, aby usunąć zanieczyszczenia

 Usuń za pomocą wilgotnej gazy / płatków kosmetycznych

 Spłucz pozostałość wodą

 Można stosować rano i wieczorem

 Wsazany  do skóry uszkodzonej przez środowisko i hiperpigmentacyjnej

 Może być stosowany do skóry interaktywnej



12   Basic Education
karty produktowe detaiczne 

Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

Nimue Day 50 ml pH 4,5

Wielofunkcyjny preparat do stosowania na dzień opracowany z myślą o odbudowie  
i odmładzaniu skóry.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 0,5% (działanie złuszczające i odmładzające)

 n  Lacto Complex 3% 

Składniki dodatkowe:

 n Aloe Ferox (humektant, przeciwdziała podrażnieniom)

 n Pantenol (nawilża, tworzy barierę ochronną i działa zmiękczająco)

 n Olejek geraniowy (normalizuje wydzielanie sebum, działa odkażająco)

 n Olejek lawendowy

Korzyści

 n  redukuje drobne linie i zmarszczki

 n Stymuluje cykl komórkowy

 n  Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi

 n Poprawia nawodnienie skóry

 n  Poprawia klarowność skóry

 n  Normalizuje czynność gruczołów łojowych

Sposób stosowania

Tylko rano

 n Nałożyć na suchą skórę po aplikacji tonika kondycjonującego 

 n  Delikatnie wmasować w skórę

 n Po aplikacji kremu zalecamy codziennie stosowanie filtru Nimue SPF 40

 n Można stosować w okolicach oczu oraz na szyi

 n Unikać ekspozycji na promienie słoneczne

przygotowanie
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

Nimue Night 50 ml pH 4,5

Krem na noc o wielofunkcyjnym działaniu nawilżającym, odmładzającym 
i antyoksydacyjnym.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n 6% Potrójny Kompleks Amfoteryczny AHA (złuszczanie i odnowa komórkowa)

 n Kapsułkowane witaminy A, C & E

Składniki dodatkowe:

 n Lacto Komplex

 n Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy

 n Kompleks intensywnie nawilżający

 n Kompleks lipidowy

Korzyści

 n redukcja drobnych linii i zmarszczek

 n Pobudzenie odnowy komórkowej

 n Ochrona antyoksydacyjna

 n regulacja pracy gruczołów łojowych

 n Poprawa poziomu nawilżenia (humektanty)

 n Dostarczenie lipidów i odbudowa warstwy ochronnej w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wody oraz 
zapobiegania TEWL

Sposób stosowania

Stosować tylko na wieczór

 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i/lub Nimue Aktywny 
Balsam/Aktywny Żel. Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu oraz szyi.

 n Unikać ekspozycji na słońce.

przygotowanie
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przygotowanie

Multi Day Plus+ 50 ml pH 4,5

Krem odmładzający na dzień, którego formuła została opracowana dla potrzeb skóry dojrzałej 
i wiotkiej, z cechami uszkodzenia w wyniku działania czynników środowiskowych, suchej, ze 
zmarszczkami. Zaawansowany biotechnologicznie kompleks składników aktywnych, których 
skuteczność działania jest potwierdzona klinicznie zamknięty został w niezwykle delikatnej 
i kremowej bazie, wzbogaconej o lipidy i substancje nawilżające.

Składniki aktywne

składniki główne:

 n 5% Potrójny kompleks amfoteryczny AHA (odmładzanie poprzez stymulację syntezy kolagenu)

 n Wyciąg z arganowych komórek macierzystych (odmłodzenie i odnowa skóry)

 n Ekstrakt z nasion soi (Soybean) (naprawa DNA, odmładzanie)

Składniki dodatkowe:

 n Kapsułkowane witaminy A,C,E (dzialanie antyoksydacyjne, rewitalizujące) 

 n Ekstrakt z korzenia cykorii (funkcja barierowa)

 n Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy (nawilżanie i wzmocnienie bariery ochronnej)

 n Izomerat sacharydowy (intensywnie i długotrwale nawilża skórę, wiąże wodę w skórze, łagodzi 
podrażnienia i wygładza skórę)

Korzyści

 n Wygładza i wypełnia skórę od środka

 n Zapewnia natychmiastowy komfort i miękkość skóry

 n redukuje suchość skóry, nawilża

 n regeneruje i wzmacnia naturalną barierę ochronną, ogranicza TEWL

 n redukuje głębokość zmarszczek

 n Poprawia kondycję skóry, jej gęstość i napięcie

 n Ujędrnia skórę

 n Skóra jest zrewitalizowana i pełna blasku

Sposób stosowania

Do stosowania codziennie wieczorem

 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i/
lub Nimue Aktywny Balsam/Aktywny Żel. Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu oraz szyi.

 n Unikać ekspozycji na słońce. 

 n Należy dodatkowo codziennie stosować krem przeciwsłoneczny SPF Nimue.

 n Stosowanie Multi Day & Multi Night Plus jest dopuszczalne i może być stosowane sezonowo np. w 
miesiącach zimowych lub w zależności od potrzeb klientów – Nimue Day rano i Multi Night Plus na 
noc lub Multi Day Plus na dzień i Nimue Night wieczorem.

 n W przypadku skóry dojrzałej bardziej korzystne jest stosowanie Multi Day i Multi Night Plus 
odpowiednio rano i wieczorem – dzięki takiej pielęgnacji skóra dojrzała w okresie menopauzy zyskuje 
dodatkowe korzyści
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Multi Night Plus+ 50 ml pH 4,5

Krem odmładzający na noc, którego formuła została opracowana dla potrzeb skóry dojrzałej 
i wiotkiej, z cechami uszkodzenia w wyniku działania czynników środowiskowych, suchej, ze 
zmarszczkami. Zaawansowany biotechnologicznie kompleks składników aktywnych, których 
skuteczność działania jest potwierdzona klinicznie zamknięty został w niezwykle delikatnej 
i kremowej bazie, wzbogaconej o lipidy i substancje nawilżające.

Składniki aktywne

Składniki główne:
 n 5% Potrójny kompleks amfoteryczny AHA (odmładzanie poprzez stymulację syntezy kolagenu)

 n Wyciąg z arganowych komórek macierzystych (odmłodzenie i odnowa skóry)
 n Ekstrakt z nasion soi (Soybean) (naprawa DNA, odmładzanie)
 n Xylitol Kompleks (poprawa poziomu nawilżenia skóry i naskórka) 

 n Kompleks peptydów z mleka (stymulacja syntezy kolagenu)

Składniki dodatkowe:
 n Kapsułkowane witaminy A,C,E (dzialanie antyoksydacyjne, rewitalizujące) 
 n Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy (nawilżanie i wzmocnienie bariery ochronnej)
 n Kompleks lipidowy
 n Pantenol, 
 n Masło Shea (nawilżanie) 
 n Izomerat sacharydowy (intensywnie i długotrwale nawilża skórę, wiąże wodę w skórze, łagodzi 

podrażnienia i wygładza skórę)

Korzyści

 n Wygładza i wypełnia skórę od środka
 n Zapewnia natychmiastowy komfort i miękkość skóry
 n redukuje suchość skóry, nawilża
 n regeneruje i wzmacnia naturalną barierę ochronną, ogranicza TEWL
 n redukuje głębokość zmarszczek
 n Poprawia kondycję skóry, jej gęstość i napięcie
 n Ujędrnia skórę
 n Skóra jest zrewitalizowana i pełna blasku

Sposób stosowania

Do stosowania codziennie wieczorem
 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i/

lub Nimue Aktywny Balsam/Aktywny Żel. Delikatnie wmasować w skórę.
 n Można stosować w okolicy oczu oraz szyi.
 n Unikać ekspozycji na słońce. 
 n Stosowanie Multi Day & Multi Night Plus jest dopuszczalne i może być stosowane sezonowo np. w 

miesiącach zimowych lub w zależności od potrzeb klientów – Nimue Day rano i Multi Night Plus na 
noc lub Multi Day Plus na dzień i Nimue Night wieczorem.

 n W przypadku skóry dojrzałej bardziej korzystne jest stosowanie Multi Day i Multi Night Plus 
odpowiednio rano i wieczorem - dzięki takiej pielęgnacji skóra dojrzała w okresie menopauzy zyskuje 
dodatkowe korzyści. 
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Day Fader 50 ml pH 5,0

Krem na dzień o potrójnym działaniu przeznaczony do skóry z przebarwieniami, zaczerwienionej, 
matowej. Lekka formuła kremu dla osób preferujących lżejszą konsystencję. 

Nawilża, rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Kompleks peptydowy (PalmitoylSh-Tripeptide-5NorisoleucylSh-Nonapeptide-1, PalmitoylSh-
Octapeptide-24Amide ) – rozjaśnia skórę, wyrównuje i rozświetla koloryt

 n Diglukozyd kwasu galusowego (wielopoziomowo wpływa na rozjaśnienie kolorytu skóry)

 n Woda spolaryzowana (umożliwia lepsze i równomierne przenikanie substancji aktywnych w głąb 
skóry) 

Składniki dodatkowe:

 n Mikro-kapsułkowana witamina C (Fosforan Askorbylu Magnezu) – rozjaśnia i rozświetla skórę 
Nikotynamid (ujednolica koloryt, działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie)

 n Ekstrakt z Physalis Angulata (miechunka) (chroni skórę i zapobiega przed starzeniem termicznym) 

Korzyści

Korzyści podstawowe:

 n Hamuje produkcję rOS

 n Chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami DNA 

 n Hamuje process melanogenezy

 n Zapobiega transferowi melaniny

 n redukuje zaczerwienienia, rumień i ogranicza rozkurcz naczyń krwionośnych

 n Zmniejsza stany zapalne

 n Hamuje syntezę melaniny pod wpływem działania UV 

 n rozświetla skórę, dodaje blasku

Korzyści dodatkowe:

 n rozjaśnia koloryt skóry

 n Chroni skórę i zapobiega przed starzeniem termicznym)

Sposób stosowania 

Do stosowania tylko rano

 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i 
Nimue Pre&Post Serum

 n Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu i na szyję

 n Należy codziennie stosować krem przeciwsłoneczny Nimue SPF pod krem Nimue Day Fader

 n Unikać ekspozycji na słońce 
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Night Fader 50 ml pH 5,0

Krem na noc o potrójnym działaniu przeznaczony do skóry z przebarwieniami, zaczerwienionej, 
matowej. Lekka formuła kremu dla osób preferujących lżejszą konsystencję. 

Nawilża, rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt. 

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Kwas oktadekadienowy (hamuje proces melanogenezy)

 n Kompleks peptydowy (PalmitoylSh-Tripeptide-5NorisoleucylSh-Nonapeptide-1, PalmitoylSh-
Octapeptide-24Amide ) – rozjaśnia skórę, wyrównuje i rozświetla koloryt

 n Diglukozyd kwasu galusowego (wielopoziomowo wpływa na rozjaśnienie kolorytu skóry)

 n Woda spolaryzowana (umożliwia lepsze i równomierne przenikanie substancji aktywnych w głąb 
skóry)

Składniki dodatkowe:

 n Mikro-kapsułkowana witamina C (Fosforan Askorbylu Magnezu) – rozjaśnia i rozświetla skórę 
Nikotynamid (ujednolica koloryt, działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie)

 n Kwas poliglukuronowy (nawilża i poprawia syntezę elastyny)

 n Ekstrakt z albicji (Albizia julibrissan ) (redukuje widoczne oznaki starzenia)

Korzyści

Korzyści podstawowe:

 n Hamuje produkcję rOS 

 n Chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami DNA 

 n Hamuje process melanogenezy

 n Zapobiega transferowi melaniny

 n redukuje zaczerwienienia, rumień i ogranicza rozkurcz naczyń krwionośnych

 n Zmniejsza stany zapalne

 n Hamuje syntezę melaniny pod wpływem działania UV 

 n rozświetla skórę, dodaje blasku

Korzyści dodatkowe:

 n rozjaśnia koloryt skóry

 n Poprawia poziom nawilżenia skóry 

 n Zmniejsza widoczne oznaki starzenia

Sposób stosowania

Do stosowania tylko wieczorem

 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i 
Nimue Pre&Post Serum lub Nimue Balsam Aktywny/Żel aktywny

 n Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu i na szyję

 n Unikać ekspozycji na słońce



18   Basic Education
karty produktowe detaiczne 

Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Day Fader Plus 50 ml pH 5,0

Krem na dzień o potrójnym działaniu przeznaczony do skóry z przebarwieniami, zaczerwienionej, 
matowej. Odżywcza formuła kremu dla osób preferujących bogatą konsystencję. 

Nawilża, rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Kwas oktadekadienowy (hamuje proces melanogenezy)

 n Kompleks peptydowy (PalmitoylSh-Tripeptide-5NorisoleucylSh-Nonapeptide-1, PalmitoylSh-
Octapeptide-24Amide ) – rozjaśnia skórę, wyrównuje i rozświetla koloryt 

 n Diglukozyd kwasu galusowego (wielopoziomowo wpływa na rozjaśnienie kolorytu skóry) 

 n Woda spolaryzowana (umożliwia lepsze i równomierne przenikanie substancji aktywnych w głąb 
skóry) 

Składniki dodatkowe:

 n Mikro-kapsułkowana witamina C (Fosforan Askorbylu Magnezu) – rozjaśnia i rozświetla skórę 
Nikotynamid (ujednolica koloryt, działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie) 

 n Ekstrakt z Physalis Angulata (miechunka) (zapobiega i chroni przed starzeniem termicznym)

Korzyści

Korzyści podstawowe:

 n Hamuje produkcję rOS

 n Chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami DNA 

 n Hamuje proces melanogenezy

 n Zapobiega transferowi melaninyredukuje zaczerwienienia, rumień i ogranicza rozkurcz naczyń 
krwionośnych Zmniejsza stany zapalne Hamuje syntezę melaniny pod wpływem działania UV

 n rozświetla skórę, dodaje blasku

Korzyści dodatkowe:

 n rozjaśnia skórę

 n Odżywia skórę

 n Zapobiega i chroni przed starzeniem termicznym

Sposób stosowania

Do stosowania tylko rano

 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i 
Nimue Pre&Post Serum 

 n Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu i na szyję

 n Należy codziennie stosować krem przeciwsłoneczny Nimue SPF pod krem Nimue Day Fader

 n Unikać ekspozycji na słońce
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Night Fader Plus 50 ml pH 5,0

Krem na noc o potrójnym działaniu przeznaczony do skóry z przebarwieniami, zaczerwienionej, 
matowej. Odżywcza formuła kremu dla osób preferujących bogatą konsystencję. 

Nawilża, rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt. 

Składniki aktywne

Składniki główne:
 n Kwas oktadekadienowy (hamuje proces melanogenezy)
 n Kompleks peptydowy (PalmitoylSh-Tripeptide-5NorisoleucylSh-Nonapeptide-1, PalmitoylSh-

Octapeptide-24Amide ) – rozjaśnia skórę, wyrównuje i rozświetla koloryt
 n Diglukozyd kwasu galusowego (wielopoziomowo wpływa na rozjaśnienie kolorytu skóry)
 n Woda spolaryzowana (umożliwia lepsze i równomierne przenikanie substancji aktywnych w głąb 

skóry)

Składniki dodatkowe:
 n Mikro-kapsułkowana witamina C (Fosforan Askorbylu Magnezu) – rozjaśnia i rozświetla skórę 

Nikotynamid (ujednolica koloryt, działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie)
 n Kwas poliglukuronowy (nawilża i pobudza syntezę elastyny)
 n Ekstrakt z albicji (Albizia julibrissan) (redukuje widoczne oznaki starzenia)

Korzyści

Korzyści podstawowe:
 n Hamuje produkcję rOS 
 n Chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami DNA 
 n Hamuje proces melanogenezy
 n Zapobiega transferowi melaniny
 n redukuje zaczerwienienia, rumień i ogranicza rozkurcz naczyń krwionośnych
 n Zmniejsza stany zapalne
 n Hamuje syntezę melaniny pod wpływem działania UV
 n rozświetla skórę, dodaje blasku

Korzyści dodatkowe:
 n rozjaśnia skórę
 n Intensywnie nawilża
 n Odżywia skórę
 n Zmniejsza widoczne oznaki starzenia

Sposób stosowania

Do stosowania tylko wieczorem
 n Nakładać na czystą i suchą skórę, po wcześniejszym zastosowaniu Nimue Tonik Kondycjonujący i 

Nimue Pre&Post Serum lub Aktywny Balsam / Aktywny Żel

 n Delikatnie wmasować w skórę.

 n Można stosować w okolicy oczu i na szyję

 n Unikać ekspozycji na słońce
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Purifier 50 ml pH 4,5

Preparat oczyszczający na noc przeznaczony do kontroli dolegliwości skóry.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Amphoteric Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 5% (działanie złuszczające i odmładzające)

 n  retinol w mikrokapsułkach (normalizuje keratynizację)

Składniki dodatkowe:

 n  Kompleks witamin A, C i E (mikrokapsułki)

 n  Olejek z drzewa herbacianego (mikrokapsułki)

 n  Lacto Complex  

Korzyści

Działania przeciwzapalne

 n Odblokowuje pory dzięki pobudzeniu złuszczania

 n Normalizuje czynność gruczołów łojowych

 n  Działa odtłuszczająco, zapewnia matowy wygląd skóry

 n Zapobiega dalszemu powstawaniu trądziku i blizn

 n  Antyoksydanty zapewniają ochronę przed wolnymi rodnikami

 n  Posiada właściwości nawilżające

 n  Hydrates

Sposób stosowania

Skóra trądzikowa – rano

 n    Zastosować Nimue Day, Moisturiser Lite lub Day Fader (na całym obszarze twarzy)  

Skóra z aktywnym trądzikiem – rano
 n Zastosować Nimue Day, Moisturiser Lite lub Day Fader (na całym obszarze twarzy)  

 n Zastosować miejscowo niewielką ilość Nimue Purifier (po aplikacji środków do pielęgnacji na dzień)

 n    Krem Moisturiser Lite jest przeznaczony do skóry tłustej, uwrażliwionej, trądzikowej lub z aktywnym trądzikiem.

Na noc

 n  Nałożyć niewielką ilość na suchą i oczyszczoną skórę po aplikacji tonika Nimue Conditioner (cała twarz)

 n  Delikatnie wmasować w skórę
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Cleansing Gel Lite 140 ml /  
możliwość uzupełniania pH 5,0

Kojący i łagodny żel oczyszczający 2-w-1 przeznaczony do usuwania pozostałości makijażu i innych 
zanieczyszczeń skóry.

 Składniki aktywne

składniki główne:

 n  Kompleks kwasów polihydroksylowych (działanie nawilżające) 

składniki dodatkowe:

 n  Witamina A – Ester A 

 n  Witamina E – Ester E 

 n  Lacto Complex

Korzyści

 n  Delikatnie oczyszcza skórę 

 n Normalizuje wydzielanie sebum, nie wysuszając naskórka

 n  Delikatnie nawilża skórę

 n  Działa kojąco

 n  Nadaje się do demakijażu oczu

Sposób stosowania

rano i wieczorem

 n Nanieść niewielką ilość preparatu na zwilżony wacik i użyć do usunięcia makijażu oczu i ust

 n  Nałożyć niewielką ilość na skórę i delikatnie rozmasować zwilżonymi opuszkami palców (jedna 
minuta)

 n  rano – Zmyć pozostałości produktu wodą

 n  wieczorem – Zetrzeć pozostałości produktu przy pomocy wilgotnego wacika. Przemyć twarz letnią 
wodą.
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Conditioner Lite 140 ml /  
możliwość uzupełniania pH5.0

Preparat łagodząco-regeneracyjny  do odnowy i ochrony skóry.

 Składniki aktywne

składniki główne:

 n Kompleks kwasów polihydroksylowych (działanie nawilżające) 

składniki dodatkowe:

 n Witamina C – Ester C 

 n  Ekstrakt z kwiatów rumianku (działanie łagodzące i przeciwzapalne)

 n  Ekstrakt z zielonej herbaty (działanie antyoksydacyjne i kojące) 

 n  Ekstrakt z arniki (działanie naprawcze)

Korzyści

 n  Delikatnie nawilża i chroni skórę

 n Działa kojąco, chłodząco i łagodząco

 n  Posiada właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne

 n Odświeża skórę  

Sposób stosowania

rano i wieczorem

 n  Stosować po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel Lite

 n  Nanieść trzy warstwy preparatu na wacik lub kawałek zwilżonej gazy i rozprowadzić na 
skórze

 n  Unikać kontaktu z oczami
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Moisturiser Lite 50 ml pH 4,5

Wielofunkcyjny krem na dzień i/lub na noc, poprawia teksturę skóry, działa nawilżająco i re-
guluje wydzielanie łoju.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Kompleks kwasów owocowych Multifruit 2,5% (łagodne działanie złuszczające i regeneracyjne)

 n  Lacto Complex 6% 

Składniki dodatkowe:

 n  Naturalne ekstrakty o działaniu nawilżającym

 n Witamina E – Ester E 

 n Witamina C – Ester C

Product benefits

 n Poprawia strukturę i kondycję skóry

 n Odżywia i zmiękcza skórę

 n reguluje pracę gruczołów łojowych i przywraca równowagę

 n Zapewnia optymalny poziom nawilżenia 

Application technique

rano oraz/lub wieczorem, zgodnie z zaleceniami 

 n  Nałożyć na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji tonika Nimue Conditioner  
lub Nimue Conditioner Lite  

 n Delikatnie wmasować w skórę

 n Można stosować w okolicach oczu oraz na szyi
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Exfoliating Enzyme 60 ml /  
możliwość uzupełniania pH 5,5

Kluczowy element w programie pielęgnacji skóry według Nimue – kompleks enzymów delikatnie usu-
wa martwe komórki naskórka i wspomaga odnowę komórkową.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Enzymy owoców papai (papaina)

 n  Enzymy owoców ananasa (bromelaina) 

Składniki dodatkowe:

 n Olejek pomarańczowy (działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze, orzeźwiający zapach)

Korzyści

 n Łagodny i niedrażniący peeling enzymatyczny

 n  Umożliwia poprawę faktury skóry

 n  Nadaje skórze gładki i rozświetlony wygląd

 n  Enzymy owocowe pomagają rozkładać wiązania białkowe pomiędzy komórkami warstwy rogowej 
bez ryzyka podrażnień

 n Wspomaga płynne wchłanianie pozostałych składników aktywnych przez skórę

Sposób stosowania

rano oraz/lub wieczorem

 n  Nałożyć niewielką ilość na oczyszczoną i osuszoną skórę Pozostawić na skórze na dwie minuty

 n  Aktywować produkt przy pomocy ciepła i wody, rozmasowując skórę zwilżonymi opuszkami palców  
przez 3–5 minut

 n  Pozostawić na skórze na kolejne dwie minuty

 n  Starannie przemyć twarz

 n Stosować 2–3 razy w tygodniu po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1
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TrZy FAZy PrOGrAMU PIELęGNACjI

FAZA 1 
– domowa – przygotowanie

FAZA 2 
– aktywna 
pielęgnacja domowa

FAZA 3  
– aktywna pielęgnacja profesjonalna

Cleansing Gel
Conditioner
Cleansing Milk

Nimue Day 
Nimue Night (Moisturiser Plus)
Multi Day Plus
Multi Night Plus

Day Fader
Day Fader Plus
Night Fader
Night Fader Plus

Purifier

Cleansing Gel Lite
Conditioner Lite

Moisturiser Lite

Exfoliating Enzyme

Sun Protection
SPF 40 and Tinted SPF 40
Environmental Shield SPF 50
Body
After Sun Hydrator
Barrier Protection
Element Barrier

Ochrona przeciw słoneczna Kompleks ochrony przeciwsłonecznej
Kompleks przeciwutleniający
Cyjanoakrylan skondensowanego pierścienia
Artemia Salina

Faza 1 – sun-c
ochrona przed promieniowaniem słonecznym  
i innymi czynnikami środowiskowymi
Opracowany przez Nimue Skin Technology Sun-c SPF 40 jest połączeniem silnego kompleksu antyoksydacyjnego, czynni-
ków nawilżających oraz wzmacniaczy SPF z mikronizowanym dwutlenkiem tytanu i organicznymi filtrami przeciwsłonecz-
nymi, które nie tylko gwarantują wysoki stopień ochrony przed promieniowaniem UV, ale także skutecznie eliminują wi-
doczne oznaki procesu fotostarzenia skóry.

Skóra jest narażona na działanie wielu obciążających czynników, takich jak promieniowanie ultrafioletowe czy inne nisz-
czące wpływy środowiskowe związane z globalnym ociepleniem. Ekspozycja na działanie tych czynników może prowadzić 
do wystąpienia niebezpiecznych zmian w skórze i uszkodzenia jej żywych komórek.

Promieniowanie UV, z którym wiąże się występowanie chemicznie szkodliwego ozonu, powoduje powstawanie w skórze 
nadmiaru tzw. reaktywnych form tlenu (rFT). W rezultacie dochodzi do uszkodzenia materiału DNA komórek i wystąpienia 
niebezpiecznych mutacji. Naturalna zdolność komórek do regeneracji ulega ograniczeniu na skutek stresu, starzenia się oraz 
rosnącego poziomu wolnych rodników. jest zatem absolutnie konieczne, aby stosowane środki ochronne umożliwiały pełne 
zabezpieczenie skóry przed działaniem promieniowania słonecznego.
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

SPF 40 60 ml pH 6,5

Lekka, nietłusta emulsja o podwójnym zakresie działania. Zapewnia szerokie spektrum ochrony 
przed promieniowaniem UVA/UVB i posiada właściwości anti-aging, dzięki czemu niweluje oznaki 
starzenia się skóry i stanowi optymalne uzupełnienie programu pielęgnacji skóry według Nimue. 
Dodatkowo formuła preparatu wspomaga odbudowę i ochronę DNA komórek skóry.

 Składniki aktywne

Filtry przeciwsłoneczne:
 n  Dwutlenek tytanu mikronizowany (filtr fizyczny nieorganiczny)
 n  Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (PBMSA) (filtr organiczny chemiczny)
 n  Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BMT) (filtr chemiczny organiczny)
 n  Butylmethoxydibenzoylmethane (filtr chemiczny organiczny)
 n  Polisilikon-15 (filtr chemiczny organiczny)

Składniki aktywne:
 n  Oktokrylen, polikrylen, polimer (wzmacniacz SPF i fotostabilizator)
 n Polisacharydy (działanie nawilżające)
 n  Kompleks antyoksydacyjny 

– Dimethylmethoxy Chromanol

– Sól sodowa fosforanu askorbylu

– Octan Tokoferolu (chroni komórki macierzyste i DNA komórek skóry)

– Dimethylmethoxy Chromanol

– Sodium Ascorbyl Phosphate

– Tocopherol Acetate (protects stemcells and cellular DNA)

Korzyści

 n  Nie pozostawia białych śladów na skórze, nadaje się dla wszystkich typów skóry

 n  Potwierdzona skuteczność ochrony w szerokim spektrum (UVA, UVB) – faktor 40

 n Kompleks antyoksydacyjny chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i niweluje 
objawy fotostarzenia skóry

 n  Humektanty działą nawilżająco i pomagają wygładzić zmarszczki

Sposób stosowania

rano i przez cały dzień

 n  Aplikować codziennie w formie cienkiej warstwy na twarzy, szyi i dekolcie
 n  Stosować obfitą ilość produktu na pół godziny przed ekspozycją na działanie słońca
 n  Stosować ponownie co 2–3 godziny
 n  Stosować ponownie po wysiłku fizycznym, spoceniu się lub kontakcie z wodą
 n Nie stosować w okolicach oczu
 n Stosować po aplikacji produktów pielęgnacyjnych Nimue na dzień
 n  Produkt przeznaczony dla osób powyżej 10 roku życia
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Tinted SPF 40 60ml pH5.5

Wielofunkcyjny barwiony krem przeciwsłoneczny do twarzy, który zapewnia całkowitą ochronę 
przeciwsłoneczną. Dodatkowo zawiera intensywny w działaniu kompleks antyoksydantów, substancji 
intensywnie nawilżających oraz kolorowych pigmentów dla kompleksowego działania.

Składniki Aktywne

Filtry przeciwsłoneczne

 Zmikronizowany dwutlenek tytanu (Titanium Dioxide) (nieorganiczny, fizyczny filtr 
przeciwsłoneczny)

 Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (PBMSA) (organiczny chemiczny filtr przeciwsłoneczny) 

 Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Traizine (BMT) (organiczny fizyczny filtr 
przeciwsłoneczny) Butylmethoxydibenzoylmethane (organiczny chemiczny filtr 
ptrzeciwsłoneczny)

 Polysilicone-15 (organiczny chemiczny filtr przeciwsłoneczny) 

Składniki aktywne

 Oktokrylen, polikrylen, polimer (wzmacniacze i fotostabilizatory SPF) 

 Polisacharydy z drożdży (nawilżanie)

 Kompleks antyoksydantów: 

       -  Sól sodowa monofosforanu kwasu askorbinowego (stabilna postać wit.C o działaniu  
antyoksydacyjnym i rozświetlającym) 

      -  Witamina E (chroni komórki macierzyste i DNA oraz zmniejsza ilość rOS) 

 Fluorphlogopite and Lauroyl Lysine (zapewnia aksamitną konsystencje i matowe wykończenie)

 Kolorowe pigmenty (mika, dwutlenek tytanu i tlenki żelaza zapewniają efekt wygładzenia, 
rozświetlenia i odpowiednia intensywność koloru)

Korzyści

 Wyrównuje koloryt, kryje drobne niedoskonałości

 Zapewnia szerokie spektrum ochrony przeciwsłonecznej (UVA, UVB) – SPF 40 

 Kompleks antyoksydantów chroni przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, redukuje 
widoczne oznaki starzenia i zapobiega skutkom fotostarzenia

 Cząsteczki odbijające światło ujednolicają koloryt, kryjąc niedoskonałości (plamy pigmentowe, 
zaczerwienienia), skóra jest wygładzona, o aksamitnym wykończeniu.

Sposób użycia

Stosować rano

 Aplikować na czystą, suchą skórę

 W przypadku ekspozycji słonecznej powtarzać aplikację kremu co dwie, trzy godziny.

 Nie nakładać kosmetyku w bezpośredniej okolicy oczu

 Aplikować ponownie po wysiłku fizycznym, spoceniu się lub po kontakcie z wodą
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Environmental 
Shield SPF 50 50 ml / 20 ml pH 7,5

Nowy, inteligentny krem SPF 50, chroniący przed szerokim spektrum szkodliwego 
promieniowania: UVA, UVB, Ir i HEV), a także przed wszelkimi czynnikami środowiskowymi, jak 
np. wszelkie zanieczyszczenia (SMOG), pyłki, wiatr, mróz, wilgoć. Lekka formuła kremu doskonale 
wchłania się w skórę i stanowi świetną bazę pod makijaż.

Składniki Aktywne

Filtry przeciwsłoneczne
 65% rozproszony dwutlenek cynku  (nieorganiczny fizyczny filtr przeciwsłoneczny)

Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (organiczny chemiczny filtr 
przeciwsłoneczny)

 Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (organiczny chemiczny filtr 
przeciwsłoneczny)

 Tris-Biphenyl Triazine (organiczny chemiczny filtr przeciwsłoneczny)

Główne składniki
 Skondensowany pierścień cyjanoakrylanowy (zapobiega powstawaniu rOS)

 Kompleks polimerowy Environmental Shield (pełna ochrona przed zanieczyszczeniami 
miejskimi i SMOGiem)

Składniki dodatkowe:
 Dimethylmethoxy Chromanol (antyoksydant) 

 Witamina E (antyoksydant, nawilża i chroni skórę

Korzyści

Korzyści podstawowe:

 Bardzo wysoki współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (UVA, UVB) – SPF 50 

 Ochrona przed promieniowaniem Ir I HEV
Zapobiega powstawaniu rOS, tym samym spowalnia proces starzenia  
Zapobiega pojawianiu się widocznych oznak fotostarzenia 

 Chroni przed zanieczyszczeniami środowiska (SMOG) oraz przed szkodliwym wpływem 
czynników zewnętrznych (wiatr, wysoka temperatura, niska temperatura etc.)

 Wzmacnia naturalną barierę ochronną

 Pozostawia skórę matową, doskonale sprawdza się pod makijaż

Sposób użycia

Stosować codziennie rano i w ciągu dnia
 Stosować codziennie rano i w ciągu dnia

 Aplikuj krem na skórę twarzy, szyi i dekoltu przynajmniej na pół godziny przed wyjściem na 
dwór. 

 Dla zapewnienia skórze optymalnej ochrony powtarzaj aplikację co 2-3 godziny, a także po 
kontakcie z wodą i aktywności fizycznej

 Unikaj nakładania kremu bezpośrednio w okolicy oczu 

 Unikaj ekspozycji na słońce  w godzinach maksymalnego nasłonecznienia

 Apilikuj kosmetyk na krem dzienny.
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

After Sun Hydrator 100ml pH6.5

Odświeżający i kojący żel po opalaniu, który łagodzi skutki ekspozycji na słońceu, zapewniając 
komfort skórze, jednocześnie pomagając w naprawie uszkodzeń.

Zalecany dla skóry:

 Przewlekła suchość skóry

Składniki aktywne

Główne składniki

 Wyciąg z oczaru wirgiijskiego (działanie chłodzące i ściągające) 

 Estry witaminy C (antyoksydant, stymuluje syntezę kolagenu) 

 

Składniki dodatkowe:

 Wyciąg z ogórka  (nawilża, rozjaśnia I zmiękcza skórę) 

 Olejek z mięty pieprzowej  (działanie aromaterapeutyczne oraz chłodzące i kojące)

 Kamfora (działanie uspokajające) 

Korzyści

 Potężna ochrona antyoksydacyjna

 Szybko łagodzi podrażnienia po nadmiernej ekspozycji słonecznej

 Chłodzi, koi i nawilża skórę, przywraca jej komfort

Sposób użycia

Stosować w razie potrzeby codziennie rano i /lub wieczorem

 Nakładać równomiernie na skórę po ekspozycji słonecznej, w razie potrzeby powtarzać aplikację.

 Efekt chłodzący można zwiększyć poprzez przechowywanie kosmetyku w lodówce.
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Podstawowe produkty NIMUE   FAZA 1

przygotowanie

Element 
Barrier 100 ml / 20 ml pH 6,0

Krem barierowy w formie lekkiej, nietłustej emulsji – chroni skórę przed 
działaniem żywiołów, ekstremalnych temperatur i wiatru.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Phytoprotect (chroni i regeneruje naturalną barierę skóry, wspomaga długotrwałe nawodnienie) 

 n  Ekstrakt z Artemia salina (wyciąg z planktonu, poprawia funkcjonowanie skóry i aktywuje funkcje komórek)             

Składniki dodatkowe:

 n  Kompleks ochronny (składniki organiczne i nieorganiczne) szeroki zakres ochrony przeciwko promieniowaniu UVA 1, 
UVA 11 oraz UVB

 n  Witamina C – Ester C (działanie antyoksydacyjne, pobudzenie syntezy kolagenu)

Korzyści

 n  Zwiększa kohezję międzykomórkową bariery skórnej

 n Zapewnia długotrwałe nawodnienie

 n Zabezpiecza błony komórkowe i DNA

 n  Zapewnia komfort skóry i chroni skórę przed podrażnieniami

Sposób stosowania

Tylko rano

 n Nałożyć dużą ilość produktu na skórę twarzy, szyi i inne odsłonięte obszary, a następnie wmasować

 n Stosować ponownie co 2–3 godziny w przypadku ciągłej ekspozycji na działanie promieni słonecznych

 n Stosować po aplikacji produktów pielęgnacyjnych Nimue na dzień

 n Produkt przeznaczony dla wszystkich typów skóry, do stosowania u osób powyżej 15 roku życia
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TrZy FAZy PrOGrAMU PIELęGNACjI

FAZA 1 
– domowa – przygotowanie

FAZA 2 
– aktywna 
pielęgnacja domowa

FAZA 3  
– aktywna pielęgnacja profesjonalna

Active Lotion 
or
Active Gel
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Sun protection Synergistic Sunscreen Complex
Anti-Oxidant Complex
Fused ring Cyanoacrylate
Artemia Salina

Antioxidation Vitamin C Ester
Vitamin E Ester
Encapsulated Vitamin A,C and E Complex

restoration Lacto Complex
Salicylic Acid
Encapsulated Tea Tree Oil

rejuvenation Triple AHA Complex
Amphoteric AHA’s
Vitamin A Ester
Encapsulated retinol

 environmentally damaged hyperpigmented problematic interactive

UNHEALTHy SKIN

Faza 2 – aktywacja 
PrAWDZIWA PIELęGNACjA NIMUE ZACZyNA SIę W FAZIE DrUGIEj

Faza 2 programu pielęgnacji skóry według Nimue opiera się na wykorzystaniu dwóch skoncentrowanych produktów – bal-
samu Active Lotion oraz żelu Active Gel.
Preparaty te mają działanie wspomagające proces odnowy i odbudowy komórkowej, które dzięki unikalnej kompozycji 
kwasów alfa-hydroksylowych i optymalnemu pH umożliwiają widoczne wygładzenie i odmłodzenie skóry.

FAZA 2: AKTyWNA 2–4 tygodnie

aktywna domowa
3,5 pH
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aktywacja

Active Lotion 60 ml /  
możliwość uzupełniania pH 3,5

Skoncentrowany preparat o dużej zawartości kwasów alfa-hydroksylowych o działaniu sprzyjającym 
odbudowie i odmłodzeniu skóry.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n 10% Triple Amphoteric Alpha Hydroxy Acid Complex (exfoliation and renewal)

Korzyści

 n Wpływa korzystnie na cykl komórkowy i mechanizm odnowy

 n Zapewnia szybką poprawę faktury skóry 

 n  Ułatwia odmłodzenie skóry i pogłębia rezultaty fazy 1

 n  Przyspiesza naprawę skóry z cechami uszkodzenia, hiperpigmentacyjnej i problematycznej

Sposób stosowania

tylko na noc

 n Nałożyć niewielką ilość produktu po zastosowaniu Cleansing Gel i Nimue Conditioner

 n  Delikatnie wmasować w skórę

 n  Nie stosować na skórę podrażnioną

 n  Produkt może powodować przejściowe mrowienie skóry

 n  Preparat powinien być stosowany co drugi dzień

 n W przypadku dobrej reakcji skóry produkt można stosować codziennie

 n Unikać kontaktu z oczami

 n Stosować przed nałożeniem innych preparatów pielęgnacyjnych na noc

 n Stosowanie produktu można rozpocząć po upływie 4–6 tygodni od zakończenia fazy 1
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aktywacja

Active Gel 60 ml /  
możliwość uzupełniania pH 3,5

Skoncentrowany preparat o dużej zawartości kwasów alfa-hydroksylowych i kwasu salicylowego, który 
wspomaga odmładzanie skóry, działa rozjaśniająco i poprawia fakturę skóry problematycznej.

 Składniki aktywne

składniki główne:

 n  Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 10% (działanie złuszczające i odmładzające)

składniki dodatkowe:

 n  Ekstrakt z kory wierzby (naturalna postać kwasu salicylowego 
= kwas beta-hydroksylowy, działanie złuszczające)

 n Alantoina (wspomaga odbudowę, działa kojąco)

Korzyści

 n  Aktywne działanie złuszczające i odtłuszczające

 n  Ułatwia oczyszczenie skóry i otwarcie porów, przez zmniejszenie niedrożności gruczołów łojowych

 n  Posiada właściwości przeciwzapalne

 n  Działa bakteriobójczo 

 n Przyspiesza odbudowę skóry problematycznej i pogłębia rezultaty Fazy 1

Sposób stosowania

Tylko na noc

 n  Zastosować niewielką ilość preparatu po nałożeniu żelu Nimue Cleansing Gel i toniku Nimue 
Conditioner

 n Delikatnie wmasować w skórę

 n Nie stosować na skórę podrażnioną

 n Może powodować przejściowe mrowienie skóry

 n  Preparat powinien być stosowany co drugi dzień 

 n W przypadku dobrej reakcji skóry produkt można stosować codziennie

 n  Unikać kontaktu z oczami

 n  Stosować przed nałożeniem innych preparatów pielęgnacyjnych na noc

 n Stosowanie produktu można rozpocząć po upływie 4–6 tygodni od zakończenia fazy 1

 n  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na aspirynę
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NIMUE produkty uzupełniające

Składniki aktywne 
 Alpha Lipoic Activator
 Multi rejuvenating Serum
 Super Hydrating Serum
 Corrective Serum    
 Stemplex Serum
 Fader Serum
 Hyaluronic Ultrafiller Serum

Dodatki 
 Problematic Spot Treatment
 Fade Treatment
 Eye Serum
 Anti-Ageing Eye Cream   
 rejuvenating Mask    
 Clarifying Mask     
 Super Hydrating Mask
 Glyco Mask
 Anti-Ageing Leave On Mask 
 Skin refirmer
 Skin regulator 
 Vitamin C Moisture Mist 
 Hydro Lip Therapy 
 Pre & Post Serum
 Nimue-TDSTM Environmentally Damaged
 Nimue-TDSTM Hyperpigmented
 Nimue-TDSTM Problematic
 Nimue-TDSTM Interactive
 Hyaluronic Oil
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NIMUE produkty uzupełniające

Foundation 
 Pro Age Foundation   

Age Intelligent
 AI Cleansing Cream
 AI Day Cream
 AI Night Cream
 AI Eye Serum
 AI Face Serum

y:SKIN 
 Facial Wash     
 Moisturiser
 Clearing Moisturiser   
 Active Blemish Control    
 Purifying Mask    
 SPF 40 / Environmental Shield SPF 50   

 
Man 
 Cleansing Wash
 Day & Night Cream
 Treatment After Shave    
 SPF 40 / Environmental Shield SPF 50   

 
Body 
 Anti-Ageing Hand Cream
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produkty uzupełniające – boosters 
Linia „Nimue Booster Product range” zawiera bogaty wybór produktów wspomagających typu serum o zróżnicowanym 
działaniu, których zadaniem jest uzupełnienie podstawowego programu pielęgnacji zgodnie z indywidualnym zapotrze-
bowaniem.

Są to preparaty o skoncentrowanym działaniu, które zostały stworzone z połączenia fachowej wiedzy specjalistów Nimue 
oraz ich dogłębnej znajomości specyfiki składników aktywnych, aby sprostać fundamentalnym potrzebom skóry z niezna-
ną dotąd skutecznością i precyzją.
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Alpha Lipoic Activator 30 ml pH 4,0

Serum anti-aging o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, wspomaga usuwanie objawów foto-
starzenia i przedwczesnego starzenia skóry związanego z działaniem promieni słonecznych, stresem, 
zanieczyszczeniami i innymi czynnikami.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Kwas alfa-liponowy (super antyoksydant)

 n  DMEA (dimetyloaminoetanol) (wzmacnia błonę komórkową)

Składniki dodatkowe:

 n  Ester witaminy A 

 n  Ester witaminy C 

 n  Ester witaminy E 

 n  Olejek geraniowy (normalizuje wydzielanie sebum, odkaża)

 n Olejek lawendowy (posiada właściwości bakteriobójcze)

Korzyści

 n  Neutralizuje szkodliwe efekty działania wolnych rodników na poziomie komórkowym

 n  redukuje drobne linie i zmarszczki

 n  Ujędrnia opadającą skórę

 n  rewitalizuje zmatowiałą i  zmęczoną skórę poprzez pobudzenie metabolizmu komórkowego 
i mikrokrążenia krwi 

 n  Posiada silne właściwości przeciwzapalne, działa kojąco na skórę zaczerwienioną i podrażnioną 

 n  Doskonale redukuje opuchliznę i ciemne kręgi pod oczami

Sposób stosowania

Na dzień lub na noc (rano – obowiązkowo Nimue SPF 40)

 n  Stosować trzy razy w tygodniu przed aplikacją przepisanych produktów pielęgnacyjnych na dzień 
lub noc. 

 n  W zależności od wytrzymałości skóry można zwiększyć częstotliwość stosowania, jednak nie wcześniej 
niż po 6 miesiącach.

 n  Stosować na przemian z preparatami Nimue Active Lotion/Gel.

 n  Produkt można stosować dopiero po rozpoczęciu fazy 2 programu pielęgnacji.

 n  Produkt może być stosowany w okolicach oczu w celu ochrony skóry i redukcji objawów starzenia.

 n  Nie stosować w połączeniu z Nimue Skin refirmer – produkty należy aplikować na przemian.

boosters
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Multi rejuvenating Serum 30 ml pH 3,0

Wysoce wydajne serum odmładzające z witaminą C wyposażone w nanotechnologiczny system prze-
noszenia składników aktywnych do skóry.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Witamina C – Kwas L-askorbinowy (działanie odmładzające i antyoksydacyjne)

– stymuluje syntezę kolagenu (działanie główne)

– wspomaga inhibicję tyrozynazy (działanie poboczne)

– chroni przed działaniem wolnych rodników

 n  Palmitoyl tripeptide – 3 (działanie odmładzające, pobudzenie syntezy kolagenu)

Składniki dodatkowe:

 n  Emulsja zawierająca nanokapsułki (system dostarczania wspomagający penetrację i wydajność 
składników aktywnych)

Korzyści

 n Ujędrnia, wygładza, nawadnia, oczyszcza i rozjaśnia skórę

 n redukuje drobne linie i zmarszczki, wyrównuje ton i zmniejsza zmęczenie skóry

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc 

 n  Stosować zgodnie z zapotrzebowaniem przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na noc/dzień.

 n Nanieść cienką warstwę produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji toniku Nimue

 n  Conditioner, rozprowadzić na  skórze twarzy, szyi i  dekoltu, wmasować aż do  całkowitego 
wchłonięcia. 

 n  Pozostawić do wyschnięcia.

 n  Na noc stosować na przemian z preparatami Nimue Active Lotion/Gel.

 n  Produkt można stosować dopiero po rozpoczęciu fazy 2 programu pielęgnacji.

(Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie narażać na bezpośrednie działanie światła lub pro-
mieni słonecznych)

boosters
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Super Hydrating Serum 30 ml pH 5,0

Serum o  działaniu pomocniczym w  nawilżaniu skóry i  usuwaniu objawów starzenia, przeznaczone 
do wszystkich typów i dolegliwości skóry, w szczególności związanych ze zmianami sezonowymi. 

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Phytoprotect (chroni i regeneruje naturalną barierę skóry)

 n Biokompleks nawilżający (wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry)

 n  rozpuszczalny w  wodzie Xylans Algae Extract (działa odmładzająco, wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie skóry)

Składniki dodatkowe:
 n  Emulsja zawierająca nanokapsułki

Korzyści

 n  Utworzenie filmu o właściwościach nawadniających daje efekt natychmiastowego nawilżenia

 n Ograniczenie i utrzymanie prawidłowego poziomu przeznaskórkowej utraty wody (TEWL)

 n  Naprawa i utrzymanie bariery skórnej po zabiegach głębokiego złuszczania

 n  Składniki aktywne gromadzą się w głębokich warstwach skóry, gdzie wspomagają nawodnienie 
skóry od wewnątrz i pełnią rolę zapasu wody

 n  Składniki odpowiedzialne za  nawilżenie i  stymulację kolagenu dbają o  dobry stan włókien 
kolagenowych i prawidłową retencję wody w tkance łącznej, dzięki czemu skóra staje się jędrna 
i miękka w dotyku (pod warunkiem regularnego stosowania)

 n Przywraca równowagę i komfort skóry 

Sposób stosowania

Na dzień oraz / lub na noc 

 n Stosować zgodnie z zapotrzebowaniem przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na noc lub dzień.

 n Nanieść cienką warstwę produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji toniku Nimue 
Conditioner, rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu i masować aż do całkowitego wchłonięcia.

 n  Pozostawić do wyschnięcia. 

 n Na noc stosować na przemian z preparatami Nimue Active Lotion/Gel.

 n Stosować codziennie lub doraźnie w zależności od potrzeb skóry

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym

boosters
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Corrective Serum 30 ml pH 4,0

Wielofunkcyjne serum w formie skoncentrowanego kremu przeznaczone do specjalistycznej 
pielęgnacji skóry problematycznej u osób dorosłych.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Seboregulating Complex (połączenie 5 mechanizmów służących regulacji wydzielania łoju)

 n  Lacto Complex 

 n  Kwas salicylowy (ekstrakt z kory wierzbowej)

Składniki dodatkowe:

 n  Emulsja zawierająca nanokapsułki

Korzyści

 n  Pomaga odbudować florę bakteryjną skóry, poprawia stan skóry tłustej i trądzikowej u osób dorosłych

 n  Normalizuje aktywność gruczołów łojowych, zmniejszając ilość wydzielanego sebum

 n  Działa jako „zmiatacz” wolnych rodników, chroniąc skórę i redukując podrażnienia

 n  Oczyszcza skórę

 n  Zmniejsza powstawanie wykwitów skórnych

 n Wspomaga gojenie i łagodzi trądzikowe stany zapalne

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc 

 n Stosować zgodnie z zapotrzebowaniem przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na noc lub dzień 
(zaleca się stosowanie rano w celu ograniczenia tłustości i połysku ceru).

 n Nanieść cienką warstwę produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji toniku Nimue 
Conditioner lub zastosować punktowo w miejscu występowania problemu, pozostawić do całkowitego 
wchłonięcia.

 n  Pozostawić do wyschnięcia.

 n  Na noc stosować na przemian z preparatami Nimue Active Lotion/Gel.

 n  Nie stosować w okolicach oczu.

 n  Stosować codziennie lub doraźnie w zależności od potrzeb skóry.

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym.

boosters
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Stemplex Serum 30 ml pH 5,5

Unikalne połączenie wielofunkcyjnych składników aktywnych i  roślinnych komórek macierzystych, 
opracowane z myślą, o przeciwdziałaniu i usuwaniu objawów naturalnego starzenia skóry oraz napra-
wie uszkodzeń skóry spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. 

Active ingredients

Składniki główne:

 n  Ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych (ekstrakt z kultury komórkowej owoców jabłoni 
domowej)  
(chroni komórki macierzyste)

 n Ekstrakt Pichia/resveratrol (antyoksydant)

Składniki dodatkowe:

 n  Ekstrakt z liści strączyńca (chroni DNA)

 n  Glycine Soja (białko sojowe) (napina skórę)

 n  Kompleks roślinny (działa ochronnie i naprawczo)  

Product benefits

 n  redukuje zmarszczki

 n  Poprawia ton skóry

 n  Ujędrnia i wygładza

 n  Daje natychmiastowy efekt napięcia skóry

 n  Przedłuża żywotność komórek macierzystych skóry

 n Opóźnia starzenie się komórek skóry

 n Zwalcza symptomy chronologicznego starzenia skóry, pomagając zachować młodzieńczy wygląd

Application technique

Na dzień oraz/lub na noc 

 n Nanieść cienką warstwę produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji toniku Nimue 
Conditioner, rozprowadzić na skórze twarzy i szyi, wmasować aż do całkowitego wchłonięcia. 

 n Pozostawić do wyschnięcia.

 n Stosować przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na dzień lub noc.

 n Wieczorami stosować na przemian z balsamem Nimue Active Lotion.

 n Produkt przeznaczony dla osób powyżej 20 roku życia.



Produkty uzupełniające NIMUE 

  Basic Education
karty produktowe detaliczne 

43

boosters

Fader Serum 30 ml pH 5,0

Lekka formuła serum, bogata w składniki o działaniu intensywnie depigmentującym.

Serum rekomendowane jest dla skóry z problemem hiperpigmentacji, w przypadku skóry matowej, 
zaczerwienionej.

Składniki aktywne 

Składniki główne:

 n Kwas oktadekadienowy (hamuje ścieżkę syntezy melaniny)

 n kompleks paptydów: Palmitoyl Sh-Tripeptide-5 Norisoleucyl Sh-Nonapeptide-1, Palmitoyl Sh-
Octapeptide-24 Amide (rozjaśnia i rozświetla skórę, dodaje jej blasku)

 n Diglukozyg kwasu galusowego (działa na 7 poziomach procesu pigmentacji, wielopłaszczyznowo 
rozjaśnia skórę, zapewniając jednolity koloryt)

 n Woda spolaryzowana (zapewnia równomierną dystrybucję składników aktywnych, wspiera ich 
transport)

Składniki dodatkowe:

 n Mikrokapsułkowana witamina C (Sól magnezowa fosforanu askorbylu MAP: rozjaśnia I rozświetla 
skórę)

 n Nicotynamid (Wyrównuje koloryt, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie)

 n kwas poliglukuronowy (nawilża i zwiększa poziom syntezy elastyny ) 

Korzyści:

Korzyści podstawowe:

 n Hamuje produkcję rOS

 n Zapobiega uszkodzeniom DNA w wyniku działania promienowania UV

 n Hamuje process melanogenezy,  blokuje syntezę melaniny, nawet wskutek działania UV

 n Zapobiega transferowi melaniny

 n Zmniejsza zaczerwienienia, obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne

 n redukuje stany zapalne

 n Poprawia koloryt, dodaje skórze blasku

 n rozjaśnia skórę, poprawia poziom nawilżania, zwiększa elastyczność i odporność skóry 

Sposób stosowania 

Stosować zarówno rano, jak i wieczorem

 n Nakładaj cienką warstwę na suchą skórę, po wcześnejszej aplikacji Nimue Pre & Post Serum

 n Wmasuj do całkowitego wchłonięcia 

 n Następnie nałóż wybrany krem: Nimue Day Fader/Day Fader Plus lub Nimue Night Fader/Night Fader 
Plus  Dla optymalnych rezultatów stosować 2x dziennie

 n Dla optymalnych rezultatów stosować 2x dziennie Należy pamiętać o codziennym stosowaniu kremu 
ochronnego SPF Nimue

 n Należy pamiętać o codziennym stosowaniu kremu ochronnego SPF Nimue 

 n Unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce.
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Hyaluronic Ultrafiller Serum 30 ml pH 5,0

Niezwykle intensywne w działaniu, skoncentrowane serum do terapii skóry odwodnionej. 
Preparat wykazuje potrójne działanie - długotrwale nawilża wszystkie warstwy skóry, działa 
przeciwstarzeniowo i  antyoksydacyjnie, chroni również przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. 

Preparat posiada lekką konsystencję, polecany jest do każdego rodzaju skóry (wg klasyfikacji Nimue). 
Idealnie sprawdza się w pielęgnacji podczas sezonowych zmian klimatycznych.

Składniki aktywne 

Składniki główne:

 n Acetylowany kwas hialuronowy (biodostępny, głęboko i długotrwale nawilża skórę)

 n Usieciowany kwas hialuronowy (wysoka zdolność wiązania wody, działanie nawilżające wydłużone 
w czasie)

Składniki dodatkowe:

 n 3D Hydra Complex (Xylitol Glucoside, Anhydroxylitol and Xylitol) - harmonizuje  przepływ wody w 
celu głębokiego nawodnienia skóry

 n Dimethyl Isosorbate (promotor, przenikania, optymalizuje penetrację składników aktywnych przez 
warstwę rogową naskórka)

Korzyści:

Korzyści podstawowe:

 n Błyskawiczny, nieinwazyjny wypełniacz zmarszczek, działa w ciągu 1 -6 godzin

 n Wyjątkowy efekt nawilżenia i wygładzenia skóry 

 n Natychmiastowe i długotrwałe nawodnienie skóry

 n Efekt wypełnienia

 n Wygładzenie zmarszczek

 n Działanie przeciwstarzeniowe (wpływa na ograniczenie aktywności MMP, co hamuje degradację 
kolagenu)

 n Ochrona przed zanieczyszczeniami środowiskowymi (zwiększa ekspresję białka Sequestome, przez 
co chroni komórki przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń)

 n Działanie antyoksydacyjne (pobudza syntezę tioredoksyny i chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym - spadek rOS)

 n Wpływa rewitalizująco na matową i zmęczoną skórę, poprawia koloryt, dodaje blasku 

Sposób stosowania 

Stosować zarówno rano i/lub wieczorem

 n Nałożyć po uprzednim zastosowaniu Nimue Cleansing Gel i Conditioner 

 n Wmasować w skórę twarzy, szyi i dekoltu cienką warstwę preparatu. 

 n rano - należy pamiętać o zastosowaniu ochrony przeciwsłonecznej Nimue SPF.

 n Preparat może  być stosowany codziennie lub okresowo - w zależności od potrzeb skóry.

 n Polecany do stosowania w okresie przejściowym terapii Nimue.
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produkty uzupełniające – dodatki 
Produkty dodatkowe należą do gamy produktów uzupełniających, które mogą być stosowane w połączeniu z podstawo-
wymi produktami Nimue w poszczególnych fazach programu pielęgnacji. Niektóre z produktów dodatkowych mogą być 
stosowane także u osób nieobjętych podstawową pielęgnacją Nimue.
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Problematic Spot 
Treatment 10 ml pH 6,5

Preparat przeznaczony do miejscowego stosowania jako środek pomocniczy w leczeniu dolegliwo-
ści skóry problematycznej u osób dorosłych. 

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Olej z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) (wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry i skutecznie niszczy bakterie)

 n Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia)  (posiada właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne)

 n Seboregulating Complex (redukuje wydzielanie łoju)

Składniki dodatkowe:

 n Olej arganowy (Argania spinosa) (łagodzi podrażnienia skóry, posiada właściwości przeciwświądowe i przeciwzapalne)

 n  Glikoproteiny (zwiększają proliferację komórek i tempo cyklu komórkowego)

Korzyści

 n Naprawia skórę i łagodzi trądzikowe stany zapalne 

 n  Oczyszcza skórę

 n reguluje czynność gruczołów łojowych i redukuje nadmiar sebum

 n Ogranicza powstawanie wyprysków, eliminuje wągry i prosaki

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc

 n Przy pomocy aplikatora nanieść cienką warstwę produktu na obszar z cechami dolegliwości (po zastosowaniu toniku 
Nimue Conditioner), pozostawić aż do całkowitego wchłonięcia.  

 n Pozostawić do wyschnięcia.

 n  Stosować miejscowo przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na dzień lub noc

 n  Produkt można stosować po aplikacji preparatów Nimue Active Lotion/Gel.

 n  Produkt można stosować doraźnie w przypadku pojawienia się krost.

 n  Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym.

dodatki
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Fade Treatment 10 ml pH 5,0

Intensywna terapia rozjaśniająca przebarwienia do stosowania punktowego. Zaleca się stosowanie w 
przypadku plam starczych, przebarwień zlokalizowanych na twarzy, szyi, dekolcie czy dłoniach.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Alfa-arbutyna 

 n Ekstrakt z kwiatów stokrotki (Bellis perennis)   

 n Kompleks phytoceutyczny (naturalne czynniki rozjaśniające)

Składniki dodatkowe:

 n Emulsja zawierająca nanokapsułki 

 n  Estry witamin A, C i E

Korzyści

Korzyści podstawowe:

 n rozjaśnianie plam pigmentacyjnychreduces localised inflammation

 n redukcja miejscowych stanów zapalnych

 n Hamowanie produkcji rOS 

 n Zapobiega uszkodzeniom DNA w wyniku działania promienowania UV 

 n Hamuje proce melanogenezy

 n Zapobiega transferowi melaniny

 n Zmniejsza zaczerwienienia, obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne

 n Blokuje syntezę melaniny, nawet wskutek działania UV

 n Poprawia koloryt, dodaje skórze blasku

(Brak dodatkowych korzyści, formuła nastawiona jest na intensywne rozjaśnianie przebarwień)

Sposób stosowania

Tylko na noc

 n Nałóż cienką warstwę na krem Nimue Night Fader/Night Fader Plus – tylko miejscowo na zlokalizowane 
plamy pigmentacyjne 

 n Pozostaw do wchłonięcia

 n Pamiętaćj o codziennym stosowaniu kremu ochronnego SPF Nimue 

 n Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce
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Eye Serum 15 ml pH 4,5

Serum pod oczy o działaniu redukującym cienie, opuchliznę, worki i zmarszczki w okolicy oczu.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Kompleks roślinny zawierający mieszankę trzech ekstraktów 

 n (poprawia funkcjonowanie skóry, redukuje obrzmienia, worki i ciemne kręgi)

Składniki dodatkowe:

 n Ekstrakt z alg i pullunan (wyciąg roślinny) (działa odmładzająco i napina skórę)

 n  Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tripepeptide-3 (działanie odmładzające i  ujędrniające, 
pobudzenie syntezy kolagenu)

 n Ubichinon (działanie antyoksydacyjne)

Korzyści

 n  redukuje opuchliznę i cienie wokół oczu

 n Przyspiesza drenaż

 n  Posiada działanie lipolityczne, umożliwia stopniową redukcję złogów tłuszczu w okolicy oczodołu

 n Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne

 n rozjaśnia cienie pod oczami, redukuje zasinienie

 n  Stymuluje syntezę kolagenu

 n  Chroni przed uszkodzeniem skóry przez wolne rodniki

 n  Ujędrnia i tonizuje okolice oczu

 n Wspomaga prawidłowe nawilżenie okolic oczu

Sposób stosowania

Na dzień oraz na noc

 n Niewielką ilość preparatu (jedno naciśnięcie dozownika) rozprowadzić wokół oka, po aplikacji żelu 
Nimue Cleansing Gel i toniku Nimue Conditioner, a następnie wmasować.

 n Pozostawić aż do całkowitego wchłonięcia.

 n Stosować przed aplikacją produktów pielęgnacyjnych na dzień lub noc.

 n W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów stosować 2 razy dziennie. 

 n Produkt można stosować długotrwale lub doraźnie jako uzupełnienie pielęgnacji.

dodatki 
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Anti-Ageing Eye Cream 15 ml pH 4,5

Lekka, komfortowa i skuteczna formuła kremu na okolice oczu o właściwościach odmładzających, 
przeciwzmarszczkowych i odżywczych. Skuteczne działanie zapewnia wyjątkowy kompleks 
specjalnie wyselekcjonowanych substancji aktywnych.

 Składniki aktywne

Składniki główne

 Cyclotetrapeptide-24 (odmładza i pobudza odnowę skóry)

 Geranylgeranylisopropanol (GGP) (pobudza odnowę komórkową, działa przeciwzmarszczkowo, 
zwiększa żywotność komórek) 

 Wyciąg Saccharomyces Cerevisiae (drożdże) (dzialanie wzmacniające, pobudza syntezę kolagenu)

 Wyciąg z korzeni różeńca Górskiego & Betaina  (intensywne działanie odmładzające i 
biostymulujące) 

Składniki dodatkowe:

 Hydrolizowane drożdze naturalne & Kompleks proteinowy z soi (wydłużają żywotność komórek) 

 Sfery wypełniające – sproszkowany ekstrakt z korzenia Amorphophallus Konjac (Dziwidło riviera) 
& kwas hialuronowy (wypełnianie i wygładzanie zmarszczk) 

 D-Panthenol (nawilżanie i działanie przeciwzapalne)

Korzyści

 Poprawa komunikacji międzykomórkowej

 Ochrona telomerów i opóźnianie procesu starzenia komórek na poziomie komórkowym 

 Biostymulacja, dostarczanie komórkom energii

 Zwiększenie ochrony przed wpływem UV

 Zagęszczenie skóry

 Wypełnienie zmarszczek

 Wygładzenie i poprawa napięcia skóry 

 Lipidy i woda spolaryzowana – poprawiają poziom nawilżenia, uszczelniają i wzmacniają barierę 
ochronną, zapobiegają TEWL

Sposób stosowania

Na dzień oraz na noc

 Nałożyć cienką warstwę kremu na czystą i suchą skórę w okolicy oczu – zarówno na dolną, jak i na 
górna powiekę

 Pozostawi do wchłonięcia

 Stosować codzienny krem nawilżający 

 Odpowiednia ilość na jedno zastosowanie to pół pompki z dozownika kremu

 Zaleca się stosowanie kremu dwa razy dziennie 
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rejuvenating Mask 60 ml pH 4,5

Maseczka wspomagająca odmładzanie skóry. 

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Kwas alfa-liponowy (uniwersalny antyoksydant)

 n Ester witaminy C 

 n  Ester witaminy A

Składniki dodatkowe:

 n  roślinny ekstrakt Pentavitin (łagodzi i nawilża)

 n Kaolin (działa łagodząco, pochłania nieczystości i nadmiar łoju)

Korzyści

 n  Neutralizuje szkodliwe efekty działania wolnych rodników, dzięki czemu cera staje się jaśniejsza, 
gładsza i bardziej rozświetlona

 n  redukuje objawy przedwczesnego starzenie skóry

 n  Posiada właściwości nawilżające

Sposób stosowania

 n  Stosować po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel i toniku Conditioner, nałożyć grubą warstwę produktu 
na skórę twarzy oraz szyi i rozprowadzić równomiernie.

 n  Nie stosować w okolicy oczu.

 n Pozostawić na skórze na 10 minut.

 n  Starannie przemyć skórę wodą i usunąć pozostałości produktu zwilżonym gazikiem.

 n  Stosować raz lub dwa razy w tygodniu.

dodatki 
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Clarifying Mask 60 ml pH 4,5

Maseczka dla skóry dojrzałej, usuwa zanieczyszczenia, zmniejsza nadmiar sebum, pozostawia skórę 
czystą, odświeżoną i rozjaśnioną.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Olejek z drzewa herbacianego (posiada właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne)

 n Ester witaminy A 

Składniki dodatkowe:

 n roślinny ekstrakt Pentavitin (łagodzi i nawilża)

 n  Kaolin

Korzyści

 n  Dzięki wyjątkowym właściwościom chłonnym kaolin błyskawicznie usuwa nieczystości i nadmiar łoju  
ze skóry

 n  Znakomite właściwości nawadniające wzmacniają retencję wody w skórze

 n  Działanie odmładzające

 n  Działanie bakteriobójcze

Sposób stosowania

 n  Stosować po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel i  toniku Conditioner, nałożyć grubą warstwę 
produktu na skórę twarzy i szyi lub przetłuszczających się obszarów strefy T, następnie rozprowadzić 
równomiernie.

 n  Nie stosować w okolicy oczu.

 n Pozostawić na skórze na 10 minut.

 n Starannie przemyć skórę wodą i usunąć pozostałości produktu zwilżonym gazikiem.

 n  Stosować raz lub dwa razy w tygodniu.

 n  Po zastosowaniu maseczki kontynuować normalną pielęgnację skóry.

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym.

dodatki 



Produkty uzupełniające NIMUE 

  Basic Education
karty produktowe detaliczne 

53

dodatki

Super Hydrating Mask 60 ml pH 4,5

Kremowa maseczka o działaniu nawilżającym i łagodzącym, przeznaczona do skóry suchej i odwod-
nionej. 

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Biokompleks nawilżający (nawilża, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry)

 n Kompleks NMF (wspomaga prawidłowe funkcjonowanie i gospodarkę wodną skóry)

 n Kwas hialuronowy (wspomaga prawidłowe funkcjonowanie i gospodarkę wodną skóry)

Składniki dodatkowe:

 n  Ekstrakt roślinny Pentavitin (Izomerat sacharydowy) (wspomaga funkcjonowanie i gospodarkę wodną 
skóry)

 n Ubichinon (Koenzym Q10) (antyoksydant)

 n Olejek mandarynkowy (Citrus reticulata) (aromat)

Korzyści

 n  Łagodzi stan skóry suchej lub odwodnionej, redukuje drobne linie

 n Przywraca miękkość i jędrność

 n Nadaje skórze blask, przywraca witalność

 n Wygładza skórę

 n Koi skórę zestresowaną działaniem czynników zewnętrznych

Sposób stosowania

 n Stosować po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel i toniku Conditioner, nałożyć grubą warstwę produktu 
na skórę twarzy, szyi i dekolt.

 n  Nie stosować w okolicy oczu.

 n  Pozostawić na skórze na 15 minut.

 n  Starannie przemyć skórę wodą lub usunąć pozostałości produktu zwilżonym gazikiem.

 n Po zastosowaniu maseczki kontynuować normalną pielęgnację skóry.

 n  Stosować raz lub dwa razy w tygodniu lub, w razie konieczności, częściej.

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym.
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Szybka maseczka aktywna o działaniu złuszczającym i rozświetlającym.  

 Składniki aktywne

Składniki główne:
 n  Amfoteryczny kwas glikolowy (działanie złuszczające i regeneracyjne)

 n  Kwas salicylowy

Składniki dodatkowe:
 n Sok z łodygi Sorghum bicolor (natychmiastowe działanie napinające)

 n Fitosterole (działanie łagodzące i przeciwzapalne)

 n Kaolin (działanie ściągające i oczyszczające)

Product benefits

 n  Delikatnie złuszcza skórę, nadając jej gładki i rozświetlony wygląd

 n  redukuje drobne linie i zmarszczki

 n Powoduje natychmiastowe napięcie skóry

 n  redukuje szorstkość i wyrównuje rozmieszenie pigmentu

 n Nawilża i dogłębnie oczyszcza skórę

Application technique

Tylko na noc

 n  Stosować raz w tygodniu na noc.

 n  Stosować po aplikacji żelu Nimue Cleansing Gel i toniku Conditioner, nałożyć cienką warstwę (ok. 5 
ml) produktu na skórę twarzy oraz szyi. 

 n  Nie stosować w okolicy oczu.

 n Pozostawić na skórze na 10 minut. Nie przekraczać wskazanego czasu zabiegu.

 n  Usunąć pozostałości produktu przy pomocy zwilżonego wacika, następnie przemyć skórę żelem 
Nimue Cleansing Gel.

 n Produkt może powodować przejściowe mrowienie lub zaczerwienienie skóry

 n Nie stosować na skórę podrażnioną lub wrażliwą.

 n  Po zastosowaniu maseczki kontynuować normalną pielęgnację skóry.

 n  Produkt można stosować dopiero po rozpoczęciu fazy 2 programu pielęgnacji.

 n  Maseczki Glyco Mask nie stosować tego samego wieczora co Nimue Active Lotion/Gel.

 n  Nie stosować u  osób ze stwierdzoną alergią lub podejrzeniem alergii na  aspirynę lub kwas 
acetylosalicylowy (i pochodne).

dodatki
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Anti-Ageing Leave On 
Mask 60ml pH 5.0

Odżywcza maseczka do twarzy do stosowania na noc z bogatym kompleksem substancji aktywnych. 
Odżywia, nawilża, rozświetla i wypełnia skórę od środka.

Składniki aktywne 

Składniki główne

 Cyclotetrapeptide-24 (odmładza i pobudza odnowę skóry)

 Wyciąg z korzeni Lindera Strychnifolia (odmładza) 

 Geranylgeranylisopropanol (GGP) (pobudza odnowę komórkową, działa przeciwzmarszczkowo, 
zwiększa żywotność komórek) 

Składniki dodatkowe::

 Stabilizowana papaina (odnowa komórkowa/złuszczanie, wygładzenie i rozświetlenie) 

 Wyciąg z kiełków Mustard Sprout (odbudowa) 

Korzysci:

 redukuje drobne zmarszczki

 Dodaje blasku, rozświetla skórę

 Nawilża, kpi podrażnienia i odżywia

 Skóra jest gładka, napięta, wypełniona i pełna naturalnego blasku 

Sposób stosowania 

Tylko wieczorem.

 Nałożyć cienką warstwę na skórę twarzy I szyi (po uprzednim oczyszczeniu skóry za pomocą 
Nimue Cleansing Gel i Conditioner) 

 Pozostawić maseczkę na skórze przez całą noc.  Nie aplikuj żadnych innych kosmetyków. rano 
umyj skórę za pomocą Nimue Cleansing Gel.

 Można nakładać na szyję i wokół oczu.

 Do stosowania raz / dwa razy w tygodniu.

 Nie stosować tego samego wieczoru Nimue Active Gel/Lotion 
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Skin refirmer 50 ml pH 6,5

Innowacyjny, luksusowy krem wielofunkcyjny o działaniu odmładzającym, ukie-
runkowany na usuwanie linii i zmarszczek mimicznych. 

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Kompleks peptydowy (ogranicza objawy starzenia skóry, zmniejszając skurcze mięśni)

 n  Palmitoyl Pentapeptide – 4 (wspomaga syntezę kolagenu, działa odmładzająco)

Składniki dodatkowe:

 n Ubichinon (Koenzym Q10) (antyoksydant)

 n Glikozaminoglikany (wspomagają prawidłowe funkcjonowanie i nawodnienie skóry)

 n  Emulsja zawierająca nanokapsułki 

Korzyści

 n redukuje zmarszczki mimiczne poprzez ograniczenie skurczów mięśni

 n Wygładza powierzchnię skóry

 n  rozluźnia napięcie mięśni twarzy

 n  Dzięki wszechstronnemu działaniu produkt dodatkowo stymuluje jędrność i prawidłowe nawodnienie skóry twarzy, 
pomagając utrzymać osiągnięte rezultaty

 n Krem przeznaczony jest do wygładzania zmarszczek i łagodzenia stanu skóry dojrzałej (powyżej 35 roku życia).

Sposób stosowania

Na dzień lub na noc 

 n  Produkt można włączyć do programu pielęgnacji skóry po 6 miesiącach jako środek do stosowania na dzień

 n  Po upływie jednego roku krem można stosować także na noc. (Krem jest najlepiej przystosowany do stosowania 
na dzień, ponieważ wtedy skurcze mięśniowe są najsilniejsze; późniejsze stosowanie produktu na noc pozwoli wzmocnić 
otrzymywane rezultaty).

 n  Nanieść krem na skórę po aplikacji balsamu Active Lotion lub serum Booster. Pozostawić do wyschnięcia. 

 n  Produkt przeznaczony do stosowania doraźnego lub długotrwałego.

 n  Produkt nadaje się doskonale do stosowania na skórę szyi i dekoltu.

 n  Stosowanie u osób w przedziale wiekowym 35 do 40 lat pozwoli opóźnić pojawienie się pierwszych zmarszczek 
mimicznych.

 n  Nie stosować razem z Nimue Alpha Lipoic Activator, produkty należy aplikować na przemian.



Produkty uzupełniające NIMUE 

  Basic Education
karty produktowe detaliczne 

57

dodatki

Vitamin C Moisture Mist 60 ml pH 5,5

Wielofunkcyjna mgiełka do twarzy o działaniu antyoksydacyjnym, rozświetlającym, nawilżającym i od-
świeżającym.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Ester witaminy C

 n  Phyto-Endorphin Complex (wspomaga regenerację komórkową i nawodnienie skóry, pełni funkcję 
antyoksydacyjną)

Składniki dodatkowe:

 n  Naturalny związek chroniący przed promieniowaniem UVA (pozyskiwany z alg czerwonych, chroni 
skórę przed objawami fotostarzenia) 

 n  Alantoina (działa terapeutycznie i kojąco)

 n  Arnika (posiada właściwości terapeutyczne)

 n  Ekstrakt cytrynowy i pomarańczowy (niszczy bakterie, ściąga i tonizuje skórę)

 n  Ekstrakt z ogórka (chłodzi i odświeża)

Korzyści

 n  Do podstawowych właściwości produktu należą nawodnienie i ochrona skóry przed starzeniem 
spowodowanym działaniem promieniowania słonecznego

 n  Składniki dodatkowe zapewniają odświeżenie i energetyzację skóry 

 n Naturalny i bezpieczny środek ochrony przez promieniowaniem UVA do codziennego stosowania

 n Właściwości antyoksydacyjne i nawadniające pomagają zredukować objawy starzenia skóry

 n Skóra odzyskuje blask i prawidłowe nawodnienie

 n  Efekt odświeżenia i poprawy nastroju

 n  Możliwość uzupełniania opakowania

Sposób stosowania

Na dzień

 n  rozpylić bezpośrednio na twarz, pamiętając o zamknięciu oczu (unikać kontaktu produktu z perłami).

 n  Stosować po aplikacji produktów pielęgnacyjnych Nimue na dzień.

 n  W ciągu dnia produkt można stosować na podkład Nimue Treatment Foundation.

 n  Produkt stanowi dodatkową ochronę przed promieniowaniem UVA, ale nie ma na celu zastąpienia 
preparatów Nimue SPF o szerokim spektrum działania.
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Hydro Lip Therapy 5 g pH 4,5

Lekka pomadka przeznaczona do regeneracji, odżywienia i ochrony skóry ust.

 Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Ester witaminy E 

 n  Alantoina (wspomaga odbudowę, działa kojąco)

Składniki dodatkowe:

 n  rumianek (wspomaga naprawę skóry, przeciwdziała powstawaniu stanów zapalnych)

 n  Filtry słoneczne organiczne i nieorganiczne (podwójna ochrona)

Korzyści

 n  Ogranicza widoczne objawy starzenia w okolicy ust

 n  Nawilża usta i wspomaga optymalne funkcjonowanie skóry

 n  Zmniejsza powszechnie spotykane „uzależnienie” od pomadek ochronnych

Sposób stosowania

 n  Stosować według zapotrzebowania.

 n Nanosić niewielką ilość produktu na usta.

 n  Stosować ponownie po wysiłku fizycznym lub kontakcie z wodą.

 n  Produkt polecany w okresie przejściowym.

dodatki
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dodatki

Pre & Post Serum 30 ml pH 5,0

Lekka formuła serum, stworzona w celu zwiększenia skuteczności terapii profesjonalnej poprzez 
szybką regenerację i odnowę bariery ochronnej skóry.  reguluje i ogranicza utratę wody przez 
naskórek, pozostawiając skórę odpowiednio nawilżoną z jednoczesnym przywróceniem funkcji 
barierowych.

Skadniki aktywne

składniki główne:

 Zrównoważony kompleks nawilżający (SBMC) (technologia podwójnego działania wzmacniająca 
naturalną barierę ochronną skóry)

 Wyciąg Mirabilis jalapa (wzmacnia i nawilża naskórek, oferując komfort i ulgę)

Składniki dodatkowe:

 System transportujący, zapewnia wzrost poziomu nawilżenia skóry

Korzyści

 Optymalne nawodnienie

 Szybka naprawa bariery ochronnej skóry

 regulacja TEWL

 Zwiększenie skuteczności składników aktywnych dostarczanych podczas zabiegów 
profesjonalnych 

 Poprawa kondycji skóry 

Sposób stosowania

 Powinien być stosowany 1-2 tygodnie przed i po profesjonalnych zabiegach Nimue

 Nakładać rano i wieczorem na czystą, suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu po Nimue Conditioner

 Wmasować w skórę, a następnie nałóż wybrany rodzaj Nimue TDSTM, lub Active Lotion lub 
Active Gel (tylko wieczorem) lub wybrane serum Nimue wraz z kremem nawilżającym 

 Może być stosowany w codziennej pielęgnacji w celu odbudowy i wzmocnienia bariery 
ochronnej, a także w przypadku skóry suchej i odwodnionej. Wzmacnia działanie produktów 
stosowanych na co dzień w domu 
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produkty uzupełniające - NIMUE-TDSTM 
Nimue Skin Technology przedstawia  innowacyjne rozwiązanie dla spersonalizowanej pielęgnacji domowej - linię 
Nimue-TDS ™ -inteligentny system transdermalny.

Transdermalny system terapeutyczny zapewnia przezskórne dostarczenie komórkom maksymalnej ilości składników 
aktywnych, które oddziałują na różnych poziomach naskórka i skóry. Produkty linii TDS ™mogą  być włączone w 
codzienny program pielęgnacji domowej Nimue.

Dostępne są cztery formuły odpowiadające czterem rodzajom skóry wg.klasyfikacji Nimue. Każda formuła zawiera 
inne, odpowiednio dobrane do typu skóry składniki aktywne dla optymalnej poprawy stanu skóry, jej zdrowia i 
kondycji. Skuteczność gamy Nimue TDS ™jest bardzo wysoka i została potwierdzona klinicznie.

W celu optymalizacji działania Nimue-TDS ™ należy skupić się na regeneracji i odbudowie bariery skórnej. W tym celu 
doskonale sprawdzi się serum Pre&Post.

Właściwie funkcjonująca bariera ochronna skóry umożliwia osiągnięcie wyjątkowo spektakularnych efektów terapii 
Nimue.
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Nimue-TDS™
Wskazówki do stosowania gamy  Nimue-TDS™

Nimue-TDS™ i Nimue Pre & Post Serum

Pre & Post Serum nie zawiera cząsteczek substancji aktywnych. rolą preparatu jest odbudowa i wzmocnienie bariery ochronnej 
naskórka co jest niezwykle ważne dla zdrowia, kondycji i dobrego wyglądu skóry. Zdrowa bariera zapewnia odpowiednią ilość 
biolipidów w skórze. Substancje aktywne zawarte w gamie TDSTM łatwiej penetrują w głąb skóry, ich działanie jest optymalne. 
Zasady stosowania
Pre&Post Serum aplikuj na oczyszczoną za pomocą Nimue Cleansing Gel i Conditioner skórę. Następnie nałóż wybrane pod 
kątem rodzaju i problemu Twojej skóry serum TDSTM, a następnie Nimue krem dzienny lub nocny.
Nimue-TDSTM i Nimue Boosters 
Wzmocniona bariera skórna warunkuje jeszcze bardziej skuteczne przenikanie i działanie substancji czynnych, zawartych w 
skoncentrowanych preparatach linii Nimue Boosters.

Zasady stosowania

 Pre&Post Serum aplikuj na oczyszczoną za pomocą Nimue Cleansing Gel i Conditioner skórę.
 Nałóż wybrane pod kątem rodzaju i problemu Twojej skóry serum TDSTM,
 Następnie Nimue krem dzienny lub nocny

Nimue-TDS™ i  Nimue Boosters 

Wzmocniona bariera skórna warunkuje jeszcze bardziej skuteczne przenikanie i działanie substancji czynnych, zawartych w 
skoncentrowanych preparatach linii Nimue Boosters.

Zasady stosowania

 Pre&Post Serum aplikuj na oczyszczoną za pomocą Nimue Cleansing Gel i Conditioner skórę
 Nałóż wybrane pod kątem rodzaju i problemu Twojej skóry serum TDS TM

 Następnie Nimue Booster i krem dzienny lub nocny.
 W przypadku skóry wrażliwej nie należy jej nadmiernie stymulować i dostarczać dużej ilości składników aktywnych. Nimue 

TDSTM należy stosować przez okres 1-2 tygodni w celu wspomagania odbudowy bariery ochronnej. Następnie można 
wprowadzić do pielęgnacji serum (Booster) wybrane indywidualnie do potrzeb skóry.

      (Patrz: schemat najbardziej efektywnych kombinacji I łączenia Nimue TDSTM i Nimue Boosters) 
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NIMUE-TDS™

Pre & Post Serum
(regeneracja bariery ochronnej i redukcja 

TEWL) 

Nimue-TDS™ Problematic
(Zmniejsza niedoskonałości związane z 

trądzikiem pospolitym) 
Nimue Corrective Serum

Warstwa rogowa 
Naskórka

Skóra

Tkanka 
podskórna

Tkanka 
podskórna
głęboka

Nimue-TDS™ Hyperpigmented
(Zmniejsza problem pigmentacji, 

rozjaśnia przebarwienia i zapobiega 
powstawaniu nowych) 

Nimue Fader Serum

Nimue-TDS™ Interactive
(Łagodzi, działa przeciwzapalnie, 

zmniejsza nadwrażliwość) 

Nimue Super Hydrating Serum

Nimue-TDS™ Environmentally Damaged
(Zmniejsza oznaki fotostarzenia, zmęczenia i zapobiega 

przedwczesnemu starzeniu skóry) 

Nimue Alpha Lipoic Activator
Multi rejuvenating Serum

Stemplex Serum
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Przezskórny system transportu

Nimue-TDS™ 
dla skóry uszkodzonej w wyniku oddziaływania 
czynników środowiskowych 

30ml pH5.0

Nimue TDS TM dla skóry uszkodzonej w wyniku oddziaływania czynników środowiskowych skutecznie 
wspomaga regenerację bariery ochronnej, zwalcza istniejące oznaki starzenia oraz zapobiega 
procesom przedwczesnego starzenia skóry. Ma właściwości antyglikacyjne. Skóra jest wypoczęta, 
młodsza i pełna blasku.

Wskazania do stosowania 

 Matowy, szary koloryt skóry

 Życie w stresie, dieta obfitująca w cukier 

 Cienie pod oczami

Składniki aktywne 

Składniki główne:
 EEkstrakt z Albizia julibrissan (zmniejsza widoczne oznaki starzenia i zmęczenia) 
 Ekstrakt  z Mirabilis jalapa (wzmacnia i nawilża naskórek)
 Isostearyl Isostearate (ISIS) (wzmacnia naturalną barierę skóry) 

Składniki dodatkowe:
 System ciekłokrystaliczny  (system transportujący zapewniający optymalny poziom nawilżenia) 

Korzyści 

 Optymalny sposób dostarczania substancji aktywnych

 Odbudowa bariery ochronnej

 Właściwości antyglikacyjne

 Zmniejsza przyczyny i widoczne oznaki zmęczenia

 redukuje problem wiotkości skóry

 Poprawia i wyrównuje koloryt skóry

 Przywraca skórze zdrowie  

Sposób stosowania 

rano lub/i wieczorem

 Nakładać na czystą, suchą skórę na twarzy, szyi i dekoltu po uprzednim zastosowaniu Nimue 
Conditioner lub Nimue Pre&Post Serum

 Wmasować w skórę do wchłonięcia

 Następnie nałożyć Nimue Active Lotion/Gel (tylko wieczorem) lub Nimue Booster i odpowiedni 
krem na dzień / na noc. 

* Należy zwrócić uwagę czy skóra nie jest nadmiernie pobudzona / nadwrażliwa. rozpocznij terapię od stosowania Nimue 
TDSTM w celu odbudowy bariery ochronnej przez ok.1-2 tygodnie, a następnie wprowadź Nimue Active Lotion / Gel lub 
Nimue Booster 
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Przezskórny system transportu

Nimue-TDS™ 
dla skóry z przebarwieniami 30ml pH5.0

Nimue TDSTM  dla skóry z przebarwieniami wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia istniejące 
przebarwienia I zapobiega powstawaniu nowych. Chroni przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, ma również działanie przeciwstarzeniowe. Skóra jest wyraźnie jaśniejsza i młodsza.

Wskazania 

 Łagodne do umiarkowanych przebarwień, nierównomierny koloryt skóry, oznaki fotostarzenia. 

Składniki aktywne 

Składniki aktywne 

 Kwas oktadekadienowy (hamuje proces melanogenezy) 

 Mikrokapsułkowana witamina C (rozjaśnia i rozświetla skórę, działa przeciwzmarszczkowo)

 Ekstrakt z Mirabilis jalapa (wzmacnia i nawilża naskórek)

 Isostearyl Isostearate (ISIS) (regeneruje i odbudowuje barierę ochronną) 

Składniki dodatkowe:

 System ciekłokrystaliczny (zwiększa poziom nawilżenia, poprawia sposób działania innych 
substancji aktywnych) 

Korzyści 

 Optymalny transport przezskórny

 rozjaśnianie zmian hiperpigmentacyjnych

 Poprawa i ujednolicenie kolorytu

 regeneracja i wzmocnienie bariery naskórkowej

 Działanie przeciwstarzeniowe, redukcja oznak fotostarzenia

Application technique

rano i / lub wieczorem

 Nakładać na czystą, suchą skórę na twarzy, szyi i dekoltu po uprzednim zastosowaniu Nimue 
Conditioner lub Nimue Pre&Post Serum

 Wmasować w skórę do wchłonięcia

 Następnie nałożyć Nimue Active Lotion/Gel (tylko wieczorem) lub Nimue Booster i odpowiedni 
krem na dzień / na noc. 

* Należy zwrócić uwagę czy skóra nie jest nadmiernie pobudzona / nadwrażliwa. rozpocznij terapię od stosowania Nimue 
TDSTM w celu odbudowy bariery ochronnej przez ok.1-2 tygodnie, a następnie wprowadź Nimue Active Lotion / Gel lub 
Nimue Booster.
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Przezskórny system transportu

Nimue-TDSTM 
dla skóry problematycznej 30ml pH5.0

Nimue TDSTM dla skóry problematycznej kontroluje rozwój trądziku, zmniejszając stany zapalne i 
zaczerwienienie. Wzmacnia naturalne właściwości obronne skóry, a także właściwości antybakteryjne 
i przeciwzapalne.

Wskazania 

 Trądzik pospolity

 Zaskórniki, rozszerzone ujścia gruczołów łojowych

 Nadmierna aktywność gruczołów łojowych – skóra mieszana, tłusta 

Składniki aktywne 

Składniki główne:
 Fitosfingozyna (działanie antybakteryjne i przeciwzapalne)

 Ekstrakt z Mirabilis jalapa (wzmacnia i nawilża naskórek, zapewnia komfort i ulgę) 

 Isostearyl Isostearate (ISIS) (regeneruje i odbudowuje barierę ochronną) 

Składniki dodatkowe:

 System ciekłokrystaliczny (zwiększa poziom nawilżenia, poprawia sposób działania innych 
substancji aktywnych) 

Korzyści 

 Optymalny transport przezskórny

 regeneracja i wzmocnienie bariery naskórkowej

 redukcja zmian trądzikowych

 Zmniejszenie stanów zapalnych oraz zaczerwienień

 Ograniczenie i hamuje wzrost mikroorganizmów

 Poprawa wyglądu i ogólnej kondycię skóry

Sposób stosowania 

rano i / lub wieczorem

 Nakładać na czystą, suchą skórę na twarzy, szyi i dekoltu po uprzednim zastosowaniu Nimue 
Conditioner lub Nimue Pre&Post Serum

 Wmasować w skórę do wchłonięcia

 Następnie nałożyć Nimue Active Lotion/Gel (tylko wieczorem) lub Nimue Booster i odpowiedni 
krem na dzień / na noc. 

* Należy zwrócić uwagę czy skóra nie jest nadmiernie pobudzona / nadwrażliwa. rozpocznij terapię od stosowania Nimue 
TDSTM w celu odbudowy bariery ochronnej przez ok.1-2 tygodnie, a następnie wprowadź Nimue Active Lotion / Gel lub 
Nimue Booster.
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Przezskórny system transportu

Nimue-TDSTM 
dla skóry interaktywnej 30ml pH5.0

Nimue TDSTM dla skóry interaktywnej wspomaga syntezę kluczowych substancji odpowiedzialnych za 
odbudowę, regenerację i właściwe funkcjonowanie skóry. Zmniejsza zaczerwienienia i redukuje stany 
zapalne, przywraca komfort skórze podrażnionej wrażliwej.

Wskazania 

 Skóra wrażliwa, reaktywna, nadwrażliwa, naczyniowa
 Skóra z oznakami fotostarzenia oraz zmian spowodowanych szkodliwym wpływem czynników 

środowiskowych
 Zmiany związane z wiekiem (nadmierna suchość skóry, skłonność do podrażnień, zmiany 

hiperpigmentacyjne)

Składniki aktywne 

Składniki podstwowe
 Lipopeptyd (dioksygowany peptyd naturalny) - stymuluje kluczowe składniki odpowiedzialne za 

regeneracje skóry (odbudowa macierzy oraz elementów połaczeń międzykomórkowych)

 Ekstrakt z Mirabilis jalapa (wzmacnia i nawilża naskórek, zapewnia komfort i ulgę) 

 Isostearyl Isostearate (ISIS) (regeneruje i odbudowuje barierę ochronną) 

Składniki dodatkowe:

 System ciekłokrystaliczny (zwiększa poziom nawilżenia, poprawia sposób działania innych 
substancji aktywnych) 

Korzyści 

 Optymalny transport przezskórny

 regeneracja i wzmocnienie bariery naskórkowej

 redukcja podrażnień, zaczerwienień, zmniejszenie skłonności do podrażnień

 Przywraca comfort wrażliwej skórze

 redukuje oznaki starzenia (drobne linie i zmarszczki, nadmierna suchość)

 Poprawia kondycję I wygląd skóry

Sposób stosowania 

rano i / lub wieczorem

 Nakładać na czystą, suchą skórę na twarzy, szyi i dekoltu po uprzednim zastosowaniu Nimue 
Conditioner lub Nimue Pre&Post Serum

 Wmasować w skórę do wchłonięcia

 Następnie – w przypadku skóry z oznakami uszkodzeń środowiskowych lub dla skóry z 
przebarwieniami nałożyć Nimue Active Lotion/Gel (tylko wieczorem) lub Nimue Booster i 
odpowiedni krem na dzień / na noc. 

 W przypadku skóry interaktywnej aplikować tylko wybrane serum Nimue, a następnie 
odpowiedni krem Nimue na dzień / noc.

* Należy zwrócić uwagę czy skóra nie jest nadmiernie pobudzona / nadwrażliwa. rozpocznij terapię od stosowania Nimue 
TDSTM w celu odbudowy bariery ochronnej przez ok.1-2 tygodnie, a następnie wprowadź Nimue Active Lotion / Gel lub 
Nimue Booster.
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Hyaluronic Oil 15 ml pH 5,5

Nowa generacja kwasu hialuronowego - pierwszy na rynku rozpuszczalny w oleju kwas hialuronowy. 
Połączenie w preparacie frakcji olejowej i molekuł kwasu hialuronowego zapewnia zarówno intensyw-
ne nawilżenie, jak i odżywienie skóry. Stosowanie olejku sprawdza się idealnie w przypadku suchej i 
odwodnionej skóry, zwłaszcza w suchym i zimnym klimacie. Skóra zyskuje komfort, jest elastyczna, 
miękka i gładka.

 Składniki aktywne

Składniki główne::

 n Hialuronian sodu (rozpuszczalny w oleju kwas hialuronowy, intensywnie nawilża skórę i zapobiegania 
TEWL)

Składniki dodatkowe::

 n  Dimethyl Isosorbate (promotor, przenikania, optymalizuje penetrację składników aktywnych przez 
warstwę rogową naskórka)

Korzyści

 n Wzrost poziomu nawilżenia skóry, poprawa jędrności i redukcja/wygładzenie drobnych zmarszczek

 n Wyjątkowe, natychmiastowe i długotrwałe nawodnienie i nawilżenie skóry

 n Zatrzymanie wody na poziomie skóry właściwej

 n Zapobieganie TEWL

 n Zapewnienie komfortu skórze, szczególnie w okresie zmian sezonowych oraz zimnego, suchego 
klimatu

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc

 n Nakładać po uprzednim zastosowaniu kremu do użytku codziennego Nimue.

 n Wmasować w skórę twarzy, szyi i dekoltu cienką warstwę preparatu. 

 n rano - należy pamiętać o zastosowaniu ochrony przeciwsłonecznej Nimue SPF.

 n Preparat może  być stosowany codziennie lub okresowo - w zależności od potrzeb skóry.

 n Polecany do stosowania w okresie przejściowym terapii Nimue.
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Pro Age Foundation 

Nimue Skin Technology przedstawia nową generację podkładu w technologii 3D MATrIX, który oferuje średnie krycie i 
jest odpowiedni do wszystkich typów skóry.
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Pro Age Foundation 30ml

Podkład Pro Age Foundation kryje niedoskonałości, ujednolica cerę zapewniając naturalny i 
promienny wygląd przez cały dzień, jednocześnie liftinguje i napina skórę, działa przeciwstarzeniowo.

Pigmenty odbijające światło poprawiają owal twarzy, rozświetlają skórę zapewniając efekt świeżości. 

Obecnie dostępny w czterech odcieniach.

Składniki aktywne 

Składniki główne:

 Ceramid-2 (uszczelnia i uelastycznia naskórek, poprawia poziom nawilżenia, wspomaga 
regenerację)

 Palmitoyl Hexapeptide-12 (intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, ujędrnia skórę i 
zapewnia efekt liftingu)  

 PEG-10 Phytosterol (poprawia elastyczność, zapobiega utracie wody, wygładza skórę i drobne 
zmarszczki) 

 Hydrolizowane białka z pszenicy  (właściwości napinające i liftingujące, działanie 
przeciwstarzeniowe)

 Stearoyl Inulin (poprawia kontur twarzy, zapewnia efekt 3D) 

 Pigmenty (zapewniają równomierne rozłożenie koloru, rozświetlają skórę) 

Składniki dodatkowe:

 Witamina E (antyoksydant, wspomaga regenerację skóry)

 Sensorial Complex (zapewnia równomierną aplikację podkładu na skórze) 

 Filtry przeciwsłoneczne  (działanie fotoochronne) 

Korzyści 

 Lekka formuła kosmetyku zapewnia gładkie wykończenie na caly dzień

 Kryje niedoskonałości zapewniając naturalny wygląd

 Napina skórę, wygładza drobne zmarszczki

 Nawilża skórę

 Dostarcza właściwości przeciwstarzeniowych 

 Poprawia funkcjonowanie bariery ochronnej

 Ujędrnia skórę

 rozświetla, dodaje blasku i ożywia skórę

Sposob stosowania 

 Stosować w razie potrzeby

 W celu optymalnych rezultatów aplikuj podkład za pomocą gąbki lub pędzla

 Stopień krycia można regulować i zwiększać poprzez nałożenie kolejnej warstwy 

produkty uzupełniające - Pro Age Foundation
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produkty uzupełniające – age intelligent 
Prestiżowa, zaawansowana technologicznie, skuteczna w kompleksowym odmładzaniu skóry gama produktów do 
codziennej pielęgnacji skóry.

Nowa jakość w odmładzaniu – nowoczesne i inteligentne podejście do terapii skóry, aby zaspokoić wszystkie jej potrzeby 
i przywrócić równowagę.

Gama Age Intelligent jest zgodna z filozofią Nimue, która w szczególny sposób koncentruje się na zwalczaniu przyczyn i 
redukcji objawów starzenia się skóry.

Nowe doniesienia naukowe i technologie pomagają lepiej zrozumieć funkcjonowanie komórek i mechanizmy 
prowadzące do zmian degeneracyjnych i procesu starzenia. Tym samym wspierają technologię i rozwój kosmetyków 
Nimue, których formuły zawierają inteligentne i pełne synergii połączenia składników aktywnych. 

Na proces starzenia skóry wpływają zarówno czynniki endogenne, jak i egzogenne. Nauki omiczne (OMICS) zajmujące 
się analizowaniem mechanizmów procesu starzenia, badają zmiany genetyczne zachodzące w skórze, na które wpływa 
chronologiczny zegar (wiek), styl życia, środowisko i indywidualne uwarunkowania danej osoby. Czynniki te powodują 
zmiany funkcjonalne i strukturalne w obrębie skóry, które są określane jako widoczne oznaki starzenia. Badania nad 
biologią skóry dotyczą zmian, jakie zachodzą w niej z upływem czasu i koncentrują się głównie na procesie starzenia. 
W ten sposób zgromadzono wiele informacji dotyczących biologii skóry i określono zarówno markery wskazujące na 
pewne typy starzenia, jak i substancje aktywne, które minimalizują skutki procesu starzenia oraz przywracają skórze 
zdrowie.

Unikalny hybrydowy system transportu substancji aktywnych stosowany w serii Age Intelligent pozwala na ich 
penetrację w głąb skóry i skuteczne działanie w głębszych warstwach skóry, szybko i widocznie poprawiając jej 
nawilżenie, napięcie, elastyczność, koloryt i wygładzenie zmarszczek. Substancje aktywne są ustabilizowane, niezwykle 
skuteczne, a ryzyko podrażnienia jest minimalne.
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produkty uzupełniające – age intelligent
Wskazania

 Skóra uszkodzona w wyniku wpływu czynników środowiskowych

 Skóra dojrzała i starzejąca się

 Skóra sucha i odwodniona

 Zmarszczki

 Utrata elastyczności

 Wiotkość

Kluczowe korzyści
 redukcja głębokości zmarszczek

 Poprawa struktury skóry i wygładzenie jej powierzchni

 Lifting i poprawa napięcia skóry

 Ujędrnienie i zagęszczenie skóry

 rozświetlenie

 Wyraźnie młodszy, promienny wygląd skóry

Inteligentne produkty Nimue Age celniej podnoszą specyficzne aspekty komórek skóry i zapewniają zaawansowaną 
ochronę przed środowiskiem. Naprawia skórę i utrzymuje młodszą skórę na dłużej. Zakres jest zgodny z filozofią Nimue, 
która kładzie szczególny nacisk na leczenie przyczyny i redukcję objawów starzenia się skóry.

Inteligentne produkty Nimue Age koncentrują się na konkretnych aspektach komórek skóry i zapewniają zaawansowaną 
ochronę przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych. regenerują i naprawiają uszkodzenia, przywracają i 
pomagają utrzymać młodszą oraz zdrową skórę na dłużej. 

Nimue szczególny nacisk kładzie na zwalczanie przyczyn i redukcję objawów starzenia się skóry.
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age intelligent 

AI Cleansing Cream 100 ml  pH 6,0

Zaawansowana, bogata, kremowa formuła żelu do mycia twarzy. Zawiera łagodny kompleks 
substancji, które doskonale oczyszczają, delikatnie złuszczają skórę, pozostawiając ją gładką 
i promienną. 

Składniki aktywne

Działanie oczyszczające i złuszczające

 Kompleks łagodnych substancji powierzchniowo czynnych (delikatnie oczyszcza)

 Stabilizowana papaína (delikatnie złuszcza, wygładza i rozświetla skórę)

Odbudowa bariery ochronnej

 Izostearynian izostearylu

Hybrydowy system transportujący

 Woda spolaryzowana

Korzyści

 Delikatnie usuwa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia

 Lekko złuszcza i wygładza skórę

 Odżywia skórę

 regeneruje i wzmacnia barierę ochronną

 Odświeża

 Zapewnia widoczną poprawę wyglądu skóry, rozświetla i dodaje blasku

Sposób aplikacji

Do stosowania rano i wieczorem

  rozprowadzić niewielką ilość żelu w zwilżonych ciepłą wodą dłoniach tworząć miękką, 
kremową pianę 

  Wmasuować w skórę

  Usunąć za pomocą zwilżonych gazików (w przypadku skóry interaktywnej użyj płatków 
bawełnianych)

  Pozostałości spłuckać wodą i osusz skórę
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age intelligent 

AI Day Cream 50 ml  pH 5,5

Zaawansowana, bogata formuła kremu na dzień, spowalnia proces starzenia i zapewnia 
młodszy wygląd. Zawiera kompleks inteligentnych substancji aktywnych  oparty na 
naukach OMICS, a także składniki o potwierdzonym działaniu przeciwstarzeniowym, 
które dostarczane są do głębszych warstw skóry za pomocą unikalnego systemu 
transportującego.

Składniki aktywne

Kompleks oparty na OMICS

 Wyciąg z korzenia cykorii (naprawa uszkodzeń i wzrost poziomu nawilżenia)

 Hydrolizowany ekstrakt z liści mirtu (zapewnia żywotność komórkową i regeneruje)

 Wyciąg z kwiatów nagietka (poprawia elastyczność i napięcie skóry)

Działanie przeciwstarzeniowe

  Koloidalna platyna i acetylotetra-peptyd-17 (działają przeciwzmarszczkowo 
i przeciwstarzeniowo)

Hybrydowy system transportujący

 Woda spolaryzowana (równomierne rozprowadzanie i przenikanie substancji czynnych)

 Pęcherzyki liposomowe (głębsze wnikanie substancji czynnych)

Korzyści

 Chroni i wzmacnia barierę ochronną

 redukuje głębokość zmarszczek

 Wygładza skórę

 Ujędrnia i poprawia napięcie

 Nawilża skórę

 rozjaśnia koloryt, dodaje witalności zmęczonej skórze 

Sposób aplikacji

Do stosowania codziennie rano 

  Nałożyć niewielką ilość kremu na czystą i suchą skórę po aplikacji Nimue AI Serum

  Wmasować w skórę

  Zaleca się nałożenie kremu przeciwsłonecznego Nimue SPF 40 lub 50

  Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce

W celu regeneracji bariery ochronnej warto włączyć do codziennej pielęgnacji Nimue 
Pre&Post Serum – aplikować serum po zastosowaniu Nimue Conditioner, a przed  
nałożeniem Nimue AI Serum.
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AI Night Cream 50 ml  pH 5,5

Odżywczy  krem na noc, ukierunkowany na intensywne działanie przeciwstarzeniowe 
– liftinguje, ujędrnia i wypełnia skórę. Zawiera kompleks inteligentnych substancji 
aktywnych  oparty na naukach OMICS, a także składniki o potwierdzonym działaniu 
przeciwstarzeniowym, które dostarczane są do głębszych warstw skóry za pomocą 
unikalnego systemu transportującego.

Składniki aktywne

Kompleks oparty na OMICS
 Wyciąg z korzenia cykorii (naprawa uszkodzeń i wzrost poziomu nawilżenia)

 Hydrolizowany ekstrakt z liści mirtu (zapewnia żywotność komórkową i regeneruje)

 Wyciąg z kwiatów nagietka (poprawia elastyczność i napięcie skóry)

Działanie przeciwstarzeniowe
  Koloidalna platyna i acetylotetra-peptyd-17 (działają przeciwzmarszczkowo 

i przeciwstarzeniowo)

Hybrydowy system transportujący
  Woda spolaryzowana (równomierne rozprowadzanie i przenikanie substancji czynnych)

  Pęcherzyki liposomowe (głębsze wnikanie substancji czynnych)

Korzyści

 n Wygładza zmarszczki

 Poprawia koloryt, dodaje blasku

 Dodaje witalości skórze matowej i zmęczonej

 Ujędrnia i poprawia napięcie

 regeneruje i wzmacnia barierę ochronną 

 Odżywia i nawilża

 Zapewnia komfort skórze

Sposób aplikacji

Do stosowania codziennie wieczorem

  Nałożyć niewielką ilość kremu na czystą i suchą skórę po aplikacji Nimue AI Serum

  Wmasować w skórę

  Zaleca się regularne stosowanie w pielęgnacji domowej Nimue Exfoliating Enzyme

  Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce

W celu regeneracji bariery ochronnej warto włączyć do codziennej pielęgnacji Nimue 
Pre&Post Serum – aplikować serum po zastosowaniu Nimue Conditioner, a przed  
nałożeniem Nimue AI Serum.
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age intelligent 

AI Face Serum 30 ml  pH 5,5

Skoncentrowana, lekka formuła serum do twarzy o intensywnym działaniu regenerującym 
i przeciwzmarszczkowym. Zawiera kompleks inteligentnych substancji aktywnych  oparty 
na naukach OMICS, a także składniki o potwierdzonym działaniu przeciwstarzeniowym, 
które dostarczane są do głębszych warstw skóry za pomocą unikalnego systemu 
transportującego.

Składniki aktywne

Kompleks oparty na OMICS

 n Wyciąg z korzenia cykorii (naprawa uszkodzeń i wzrost poziomu nawilżenia)

 n Hydrolizowany ekstrakt z liści mirtu (zapewnia żywotność komórkową i regeneruje)

 n Wyciąg z kwiatów nagietka (poprawia elastyczność i napięcie skóry)

Działanie przeciwstarzeniowe

 n Koloidalna platyna i acetylotetra-peptyd-17 (działają przeciwzmarszczkowo 
i przeciwstarzeniowo)

 n Wyciąg z Albizia julibrissan (redukuje widoczne oznaki starzenia, dodaje witalności skórze 
zmęczonej i matowej)

 n Acetylowany kwas glukuronowy (wygładza zmarszczki i nawilża)

Hybrydowy system transportujący

 n Woda spolaryzowana (równomierne rozprowadzanie i przenikanie substancji czynnych)

 n Pęcherzyki liposomowe (głębsze wnikanie substancji czynnych)

Korzyści

 n Zwiększa elastyczność skóry

 n Poprawia poziom nawilżenia

 n Wygładza zmarszczki

 n Przyspiesza odnowę komórkową 

Sposób aplikacji

Do stosowania codziennie rano i wieczorem

 n  Nałożyć niewielką ilość kremu na czystą i suchą skórę po aplikacji Nimue Pre&Post Serum

 n Wmasować w skórę twarzy, szyi i dekoltu

 n Pozostawić do wchłonięcia

 n Następnie nałożyć Nimue Day Cream (rano), Nimue Night Cream (wieczorem)



Produkty uzupełniające NIMUE 

80   Basic Education
karty produktowe detaiczne 

age intelligent 

AI Eye Serum 15 ml  pH 5,5

Skoncentrowana, przeciwzmarszczkowa, działająca w głębszych warstwach skóry formuła 
serum do stosowania w okolicy oczu. Wygładza i wypełnia drobne zmarszczki, napina 
delikatną skórę. 
Zawiera kompleks inteligentnych substancji aktywnych  oparty na naukach OMICS, a także 
składniki o potwierdzonym działaniu przeciwstarzeniowym, które dostarczane są do 
głębszych warstw skóry za pomocą unikalnego systemu transportującego.

Składniki aktywne

Kompleks oparty na OMICS

 n Wyciąg z korzenia cykorii (naprawa uszkodzeń i wzrost poziomu nawilżenia)

 n Hydrolizowany ekstrakt z liści mirtu (zapewnia żywotność komórkową i regeneruje)

 n Wyciąg z kwiatów nagietka (poprawia elastyczność i napięcie skóry)

Działanie przeciwstarzeniowe

 n Koloidalna platyna i acetylotetra-peptyd-17 (działają przeciwzmarszczkowo 
i przeciwstarzeniowo)

 n Wyciąg z łodygi Sorgo dwubarwnego (napina i wygładza skórę)

Hybrydowy system transportujący

 n Woda spolaryzowana (równomierne rozprowadzanie i przenikanie substancji czynnych)

 n Pęcherzyki liposomowe (głębsze wnikanie substancji czynnych)

 Liposomal Vesicles (deeper penetration of actives)

Korzyści

 n Odżywia, napina i wygładza skórę

 n Wypelnia zmarszczki

 n rozjaśnia cienie pod oczami

 n Wzmacnia barierę ochronną

 n Nawilża skórę 

Sposób aplikacji

Do stosowania codziennie rano i wieczorem

 n Nałożyć niewielką ilość serum na delikatną skórę wokół okolic oczu po wcześniejszym 
zstosowaniu Nimue AI Cleansing Cream lub Nimue Eye Make Up remover i Nimue 
Conditioner (opcjonalnie)

 n Serum można aplikować zarówno na dolną, jak i na górną powiekę

 n W celu uzyskania optymalnych rezultatów poprawy kondycji skóry codziennie stosować 
Nimue  AI Day Cream (na dzień) i Nimue AI Night Cream (na noc)

 n Stosować  2 × dziennie dla uzyskania optymalnych efektów stosowania
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produkty uzupełniające - y:SKIN 
Gama produktów „Nimue y:SKIN” została opracowana z myślą o młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, u której występuje 
skłonność do trądziku i niedrożności ujść gruczołów łojowych.

Odpowiednio dobrane składniki aktywne o właściwym stężeniu i mocy regulują i utrzymują prawidłowe funkcjonowanie 
skóry.

Stosowane regularnie i zgodnie z zaleceniami produkty Nimue dla młodzieży gwarantują szybką regenerację i poprawę 
stanu skóry, która odzyskuje naturalne zdrowie i blask.
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y:SKIN

Terminem y:SKIN określamy skórę osób w wieku 10–20 lat, która cechuje się zasadniczym zdrowiem, ale jednocześnie do-
świadcza różnorodnych dolegliwości spowodowanych czynnikami hormonalnymi lub trybem życia. 

 n Skóra y:SKIN jest zazwyczaj jasna i czysta.

 n Trądzik, w takiej czy innej postaci, dotyka większość nastolatków, u niektórych pojawiając się już w wieku 10-13 lat.

 n  Trądzik pojawia się w okresie przemian hormonalnych sygnalizujących przejście młodych dziewcząt i chłopców 
z dzieciństwa w okres dojrzewania (pokwitania).

 n  Wzrost poziomu hormonów w okresie dojrzewania płciowego może prowadzić do wystąpienia trądziku.

 n  Czasami podłożem zmian hormonalnych może być również stres. W okresie egzaminacyjnym obserwuje się pogorszenie 
dolegliwości trądzikowych u nastolatków. 

 n  U osób nastoletnich silny stres może się także przejawiać drapaniem skóry. Ten niehigieniczny tik nerwowy może 
przyczyniać się do pogłębienia stanu zapalnego skóry i powodować powstawanie blizn.

 n  W trakcie nauki młode osoby często wspierają głowę na ręce, naciskając i zasłaniając skórę policzka lub podbródka, 
nierzadko na długie godziny, co sprzyja powstawaniu zapalnych krost oraz guzków. Podobne działanie mogą mieć czapki 
oraz ramiączka od biustonoszy (trądzik na ramionach), a także ciasne ubranie wykonane z syntetycznych materiałów.

 n Pigułki antykoncepcyjne stymulują produkcję zwiększonej ilości androgenów (męskich hormonów płciowych), które 
mogą powodować pogorszenie dolegliwości trądzikowych u niektórych kobiet.

 n Osoby nastoletnie są w większym stopniu narażone na działanie czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie 
słoneczne.

 n  Skórę y:SKIN możemy zaklasyfikować jako: skórę z cechami uszkodzenia LUB skórę problematyczną.

Zmiany widoczne na skórze oraz ich przyczyny

czynniki zmiany widoczne na powierzchni skóry

Stres Skóra przetłuszczająca się i/lub sucha na brzegach twarzy

Nacisk i zakrywanie skóry Wągry i prosaki

Pigułki antykoncepcyjne Stany zapalne

Czynniki chemiczne: nieprawidłowy dobór lub niewła-
ściwe stosowanie produktów

Zaczerwienione krosty wypełnione treścią ropną

Zmiany hormonalne Bolesne czyrakowate guzki

Powstawanie blizn
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produkty uzupełniające – y:SKIN 
program pielęgnacji skóry y:SKIN

 n  Pielęgnacja domowa przy pomocy produktów z linii y:SKIN

 n  Poznanie właściwych metod postępowania i stosowania produktów

 n Zabiegi profesjonalne dla poprawy rezultatów

 n  Ograniczenie ekspozycji na promienie słoneczne (także solarium)

 n Podejście holistyczne obejmujące prawidłową dietę i zażywanie preparatów nutraceutycznych

 n Unikanie palenia tytoniu

 n Prawidłowa ilość snu

 n  Eliminacja czynników sprzyjających powstawaniu trądziku oraz substancji komedogennych

 n Pielęgnacji Nimue nie należy łączyć z farmakologicznym leczeniem trądziku, czy to przy pomocy leków przepisanych 
przez lekarza, czy dostępnych bez recepty
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y:SKIN

Facial Wash 200 ml pH 4,5

Nimue y:SKIN Facial Wash to preparat oczyszczający o konsystencji lekkiego żelu, który błyskawiczne 
usuwa zanieczyszczenia skóry, jednocześnie utrudniając gromadzenie się ich w przyszłości.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 1,4% (działanie złuszczające i odmładzające)

Składniki dodatkowe:

 n Olejek z drzewa herbacianego

Korzyści

 n  Dzięki kwasowemu odczynowi żel skutecznie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnego pH

 n Wspomaga zwalczania stanów zapalnych

Sposób stosowania

Na dzień i na noc

 n  Nałożyć niewielką ilość na skórę i delikatnie masować zwilżonymi opuszkami palców przez jedną 
minutę, aby usunąć makijaż oraz nagromadzony łój i inne nieczystości.

 n Obficie przemyć skórę wodą.

 n W razie konieczności powtórzyć.
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y:SKIN 

Facial Care 60 ml pH 4,5

y:SKIN Facial Care to lekki, nietłusty środek przeznaczony do pielęgnacji skóry problematycznej.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 5% (działanie złuszczające i odmładzające)

 n Olejek z drzewa herbacianego

 n  Lacto Complex

Składniki dodatkowe:

 n Ester witaminy A (stymulacja proliferacji komórek)

 n  Ester witaminy C

Korzyści

 n  Działa złuszczająco, łagodzi dolegliwości spowodowane blokadą ujść gruczołów łojowych 

 n  Wspomaga łagodzenie dolegliwości skóry problematycznej 

 n  reguluje wydzielanie sebum

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc  

 n  W przypadku aktywnego trądziku stosować na dzień i na noc

 n W przypadku skóry trądzikowej stosować tylko na noc 

 n  Nałożyć niewielką ilość produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi po aplikacji y:SKIN 
Facial Wash, następnie delikatnie rozmasować.

 n  Zastosować Nimue SPF 40
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y:SKIN 

Moisturiser 60 ml pH 4,0

Celem y:SKIN Moisturiser jest codzienne nawilżenie i ochrona skóry przed działaniem czynników ze-
wnętrznych.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Ekstrakt roślinny Pentavitin (Izomerat sacharydowy) (łagodzi i nawilża skórę)

 n Kompleks z koenzymem Q10 - ubichinon (działanie antyoksydacyjne)

Składniki dodatkowe:

 n  Kompleks fosfolipidowy (nawadnia, wzmacnia barierę skórną i reguluje funkcje komórek)

 n  Hydrolizat protein ryżu (chroni włókna kolagenowe)

Korzyści

 n Właściwości nawadniające i wiążące wodę zwiększają retencję wody w skórze

 n Ochrona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

Sposób stosowania

Na dzień oraz/lub na noc (w przypadku skóry trądzikowej tylko na dzień)

 n  Nałożyć niewielką ilość produktu na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi po aplikacji y:SKIN 
Facial Wash, następnie delikatnie wmasować.

 n  Zastosować Nimue SPF 40.
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Active Blemish Control 15 ml pH 3,5

y:SKIN Active Blemish Control to preparat to działaniu odkażającym znajdujący zastosowanie w przy-
padku niedrożności ujść gruczołów łojowych.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 6% (działanie złuszczające i odmładzające)

 n  Kwas salicylowy (kwas beta-hydroksylowy o działaniu złuszczającym)

Składniki dodatkowe:

 n  Olejek z drzewa herbacianego

 n  Ester witaminy A 

 n  Ester witaminy C

Korzyści

 n  Wysoka zawartość estrów witamin A i E uzupełniona dodatkiem kwasów alfa-hydroksylowych i olejku 
z drzewa herbacianego 

 n  Oczyszcza ujścia gruczołów łojowych i reguluje wydzielanie sebum

Sposób stosowania

Na dzień oraz na noc  

 n  Stosować na skórę oczyszczoną i osuszoną po zastosowaniu y:SKIN Facial Wash.

 n y:SKIN Active Blemish Control należy stosować punktowo na pojedyncze zaskórniki i grudki.

 n Zaleca się stosowanie preparatu w okresie przejściowym.

y:SKIN 
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Purifying Mask 60 ml pH 5,0

Maseczka na bazie gliny Purifying y:SKIN Mask przywraca zdrowie skóry dzięki działaniu 
antyseptycznemu i łagodzącemu.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n Olejek z drzewa herbacianego (posiada właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne)

 n  Kaolin (działa kojąco, pochłania nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia skóry)

Składniki dodatkowe:

 n  Ester witaminy A 

 n  Ester witaminy C

Korzyści

 n  Kaolin ściąga ze skóry nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia 

 n Wspomaga łagodzenie dolegliwości skóry problematycznej

Sposób stosowania

 n  Nałożyć na oczyszczoną i osuszoną skórę po aplikacji y:SKIN Facial Wash.

 n  Po upływie 15 minut spłukać wodą.

 n  Stosować 1–2 razy w tygodniu.

y:SKIN 
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SPF 40 60 ml pH 6,5

Lekka, nietłusta emulsja o  podwójnym zakresie działania. Zapewnia szerokie spektrum ochrony 
przed promieniowaniem UVA/UVB i posiada właściwości anti-aging, dzięki czemu niweluje ozna-
ki starzenia się skóry i stanowi optymalne uzupełnienie programu pielęgnacji skóry według Nimue.

Dodatkowo formuła preparatu wspomaga odbudowę i ochronę DNA komórek skóry.

Korzyści

 n  Nie posiada właściwości rozjaśniających, nadaje się dla wszystkich typów skóry

 n  Potwierdzona skuteczność ochrony w szerokim spektrum (UVA, UVB) – faktor 40

 n  Kompleks antyoksydacyjny chroni przed szkodliwymi efektami działania wolnych rodników 
i niweluje objawy fotostarzenia skóry

 n  Humektanty działają nawilżająco i pomagają wygładzić zmarszczki

Environmental 
Shield SPF 50 50 ml / 20 ml pH 7,5

Nowy, inteligentny SPF 50 oferujący pełną ochronę przed spektrum światła (UVA, UVB, Ir i HEV) 
wraz z ochroną przed  czynnikami środowiskowymi, takimi jak wiatr, brud, wilgotność, pyłki, 
smog, dym i zmiany sezonowe. Lekki, nietłusty i zapewnia matujący efekt na skórze.

Korzyści

Korzyści podstawowe:
 Wysoki współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (UVA, UVB) - współczynnik 50

 Ochrona przed Ir i HEV

 Zatrzymuje tworzenie rOS

 Zapobiega widocznym oznakom starzenia

 Ochrona przed zanieczyszczeniem

 Matuje skórę
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produkty uzupełniające – man 
Gama „Nimue Man Skin range” prezentuje szereg zaawansowanych naukowo produktów pielęgnacyjnych, które nie hoł-
dują staromodnej koncepcji skóry rozpieszczonej i zrelaksowanej.

Produkty Nimue Man są ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów w zwalczaniu konkretnych dolegliwości skóry.
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produkty uzupełniające – man

Chociaż niezależnie od płci struktura skóry jest zasadniczo taka sama, mężczyźni posiadają więcej gruczołów łojowych 
(androgeny powodują większą produkcję sebum), co przekłada się na większą tłustość skóry. W rezultacie skóra mężczyzn 
starzeje się wolniej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest konieczność golenia zarostu twarzy, z czym wiąże się zwiększona 
wrażliwość skóry.

Golenie pogarsza stan skóry, bowiem niszczy jej naturalną powłokę ochronną, powodując wysuszenie i ograniczając wła-
ściwości obronne bariery skórnej.

Mężczyźni spędzają o 40% więcej czasu na zewnątrz, co stwarza warunki metabolicznie sprzyjające powstaniu skóry znisz-
czonej działaniem czynników zewnętrznych i zaniedbanej.

Typy skóry Charakterystyka typu

Łagodne uszkodzenia
Powiększone ujścia gruczołów, tłustość, wrażliwość, zaczerwienienie, drobne 
zmarszczki i odwodnienie skóry.

Poważne uszkodzenia
Powiększone ujścia gruczołów, tłustość, wrażliwość, zaczerwienienie, głębokie 
zmarszczki, suchość i przebarwienia.

Zmiany widoczne na skórze oraz ich przyczyny
 n Promieniowanie UV

 n Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza

 n  Palenie tytoniu i alkohol

 n  Stres

 n  Nieprawidłowe odżywianie

 n  Czynniki chemiczne: nieprawidłowy dobór lub niewłaściwe stosowanie produktów

 n  Niewłaściwa technika golenia zarostu

 n  Biologiczne starzenie skóry

 n Zmiany hormonalne
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Program pielęgnacji skóry dla mężczyzn

 n Klientowi należy udzielić rzeczowych informacji w zakresie pielęgnacji skóry pod kątem jej podstawowych potrzeb.

 n Zabiegi pielęgnacyjne, zarówno domowe, jak i profesjonalne, powinny być proste i ukierunkowane na konkretne 
problemy skóry:

 n  Zapoznać klienta z prawidłową techniką golenia zarostu, wyjaśnić pojęcie przedwczesnego starzenia i związaną z tym 
konieczność stosowania filtrów przeciwsłonecznych

 n  rozpocząć podstawową pielęgnację domową (Faza 1) obejmującą oczyszczanie i golenie skóry twarzy, nawodnienie 
i ochronę

 n Wprowadzić produkty aktywne (Faza 2)

 n  rozpocząć stosowanie produktów uzupełniających w celu ukojenia skóry

 n  Zalecany jest regularny peeling skóry twarzy

 n  Pielęgnację profesjonalną (Faza 3) można rozpocząć, jeśli klient znajduje się w fazie 2.

 n  Ograniczyć ekspozycję na promienie słoneczne (także solarium)

 n  Zastosować podejście holistyczne obejmujące prawidłową dietę i przyjmowanie preparatów nutraceutycznych

 n  Zaprzestać palenia tytoniu

 n Dbać o prawidłową ilość snu

Wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry dla mężczyzn
 n  Klienta można objąć dowolnym elementem profesjonalnej pielęgnacji Nimue w zakresie odpowiadającym jego 

dolegliwościom.

 n  Przeprowadzić gruntowną, ale zwięzłą konsultację z klientem

 n  Wykonać analizę skóry w celu ustalenia dolegliwości wymagających pielęgnacji. 

 n  Wyjaśnić procedurę w zwięzły sposób i z naciskiem na rezultaty – poinformować klienta o rodzaju zabiegu, jego długości 
i wymaganej liczbie spotkań oraz, przede wszystkim, spodziewanych efektach

 n Przygotować osobną listę zabiegów pielęgnacyjnych dla mężczyzn wraz z cennikiem, pamiętając, żeby nie była za długa

 n  Podczas pielęgnacji problematycznej skóry pleców można zastosować te same zabiegi co w przypadku twarzy, ale 
w uproszczonej formie.
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Program pielęgnacji skóry dla mężczyzn według NIMUE 

Pielęgnacja podstawowa

krok 1: mycie i golenie

krok 2: nawodnienie

krok 3: ochrona

Pielęgnacja dodatkowa

krok 4: łagodzenie 

krok 1: mycie i golenie

Ponieważ większość mężczyzn rozpoczyna dzień od umycia twarzy i zgolenia zarostu, jest to pierwszy etap pielęgnacji, 
którym należy się zająć. 

Niektóre preparaty używane podczas golenia mogą podrażniać skórę i powodować obrzmienie mieszków włosowych. jest 
to wywołane podnoszeniem i odrywaniem włosa od powierzchni skóry, co w teorii ma za zadanie ułatwić dokładne gole-
nie, lecz w praktyce często powoduje ukrycie włosów przez spuchnięte ujścia mieszków włosowych. Opuchlizna dodat-
kowo utrudnia wyjście nowych włosów na powierzchnię skóry. jeśli nowy zarost zacznie rosnąć, nim obrzęk minie, zwięk-
sza się prawdopodobieństwo wrastania włosów w skórę.

porady dotyczące golenia
 n  Stosować Nimue Phyto-Gel Wash na wilgotną skórę.

 n  Golić z włosem, nie pod włos. Na trudnych obszarach (policzki i szyja) golenie pod włos może być niestety nieuniknione.

 n  Pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie ostrzy maszynki do golenia.

 n Twardy zarost można zmiękczyć ciepłą wody (prysznic lub kąpiel), co ułatwi golenie. jednak zbyt długie moczenie 
skóry lub za wysoka temperatura wody mogą powodować obrzmienie, które zakryje podstawę włosa, przez co zgolona 
zostanie tylko jego część.

krok 2: nawodnienie

Ostrza maszynki do golenia powodują ścieranie powierzchni skóry, przejawiające się nieprzyjemnym pieczeniem w chwili 
aplikacji drażniących preparatów na  uszkodzoną skórę. równowagę można przywrócić, stosując preparat Nimue Man 
Hydro Balance.

krok 3: ochrona

Zalecane jest regularne stosowanie Nimue SPF 40 w celu zapewnienia skórze ochrony przed objawami fotostarzenia, dzia-
łaniem czynników środowiskowych oraz powstawaniem nowotworów skóry.

krok 4: łagodzenie 

Stosowany po goleniu preparat Nimue Man Treatment Aftershave łagodzi, chłodzi i nawilża podrażnioną i wyschniętą skó-
rę.

produkty uzupełniające – man
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man

Cleansing Wash
150 ml pH 4,5

Phyto-Gel Wash to żel do twarzy o podwójnym działaniu – głęboko oczyszcza skórę wokół podstawy 
włosów i ujść gruczołów łojowych, zapewniając komfortowe golenie.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Triple Alpha Hydroxy Acid Complex 1,4% (działanie złuszczające i odmładzające)

 n  Kompleks fitoliposomów i ceramidów (regulacja i odbudowa płaszcza hydrolipidowego skóry)

Składniki dodatkowe:

 n  Ester witaminy E

 n  Palmitynian retinylu (działanie antyoksydacyjne i odnowa komórkowa)

 n  Olejek z drzewa herbacianego

Korzyści

 n   Dzięki kwasowemu pH 4,5 żel skutecznie oczyszcza skórę, nie naruszając jej naturalnego pH   

Sposób stosowania

Na dzień i na noc

 n  Nałożyć niewielką ilość na skórę i delikatnie wmasować zwilżonymi opuszkami palców (jedna minuta)

 n  Na dzień: Zgolić zarost według zaleceń, nie zapominając o płukaniu maszynki po każdym pociągnięciu.

 n  Po goleniu spłukać pozostałości żelu Phyto-Gel Wash ze skóry.

 n Delikatnie osuszyć skórę.

 n Zastosować preparat Hydro Balance.
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Day & Night Cream 100 ml pH 4,5

Pielęgnacyjny krem do  codziennego stosowania, polepsza stan zaniedbanej skóry oraz zapobiega 
uczuciu dyskomfortu i podrażnieniom skóry spowodowanym goleniem.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n  Kompleks kwasów owocowych 2,5% (łagodne działanie złuszczające i regeneracyjne)

 n  Ester witaminy C

 n  Ester witaminy E

Składniki dodatkowe:

 n  Naturalne ekstrakty o działaniu nawilżającym

 n  Pentavitin (nawodnienie skóry)

Korzyści

 n Lepsze nawodnienie i retencja wody w skórze nawet przez 24 godziny od aplikacji

 n Działanie antyoksydacyjne 

 n Poprawa struktury powierzchni skóry

 n  Ochrona skóry przed niszczącym wpływem golenia

Sposób stosowania

Na dzień i na noc

 n  Stosować codziennie rano na oczyszczoną i osuszoną skórę.

 n  Delikatnie wmasować w skórę.

 n Stosować ponownie po wysiłku fizycznym lub kontakcie z wodą.

 n  na dzień: Po aplikacji kremu zastosować Nimue SPF 40.

man
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basics

SPF 40 60 ml pH 6,5

Lekka, nietłusta emulsja o  podwójnym zakresie działania. Zapewnia szerokie spektrum ochrony 
przed promieniowaniem UVA/UVB i posiada właściwości anti-aging, dzięki czemu niweluje ozna-
ki starzenia się skóry i stanowi optymalne uzupełnienie programu pielęgnacji skóry według Nimue.

Dodatkowo formuła preparatu wspomaga odbudowę i ochronę DNA komórek skóry.

Korzyści

 n  Nie posiada właściwości rozjaśniających, nadaje się dla wszystkich typów skóry

 n  Potwierdzona skuteczność ochrony w szerokim spektrum (UVA, UVB) – faktor 40

 n  Kompleks antyoksydacyjny chroni przed szkodliwymi efektami działania wolnych rodników 
i niweluje objawy fotostarzenia skóry

 n  Humektanty działają nawilżająco i pomagają wygładzić zmarszczki

Environmental 
Shield SPF 50 50 ml / 20 ml pH 7,5

Nowy, inteligentny SPF 50 oferujący pełną ochronę przed spektrum światła (UVA, UVB, Ir i HEV) 
wraz z ochroną przed  czynnikami środowiskowymi, takimi jak wiatr, brud, wilgotność, pyłki, 
smog, dym i zmiany sezonowe. Lekki, nietłusty i zapewnia matujący efekt na skórze.

Korzyści

Korzyści podstawowe:
 Wysoki współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (UVA, UVB) - współczynnik 50

 Ochrona przed Ir i HEV

 Zatrzymuje tworzenie rOS

 Zapobiega widocznym oznakom starzenia

 Ochrona przed zanieczyszczeniem

 Matuje skórę
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Treatment After Shave 100ml pH6.0

Wielofunkcyjny balsam pielęgnacyjny o działaniu łagodzącym, tonizującym i nawilżającym  
– przywraca witalność skóry po goleniu.

Składniki aktywne

Składniki główne:

 n DMEA (dimetyloaminoetanol) (wzmacnia błonę komórkową i napina skórę)

 n  Alantoina (ekstrakt z korzenia żywokostu) (działa kojąco, łagodzi podrażnienia i przywraca zdrowie 
skóry)

 Składniki dodatkowe:

 n  Mentol (chłodzi skórę, działa bakteriobójczo)

Korzyści

 n Tonizuje i rewitalizuje skórę

 n  Zmniejsza wysuszenie i pozostawia gładką skórę

 n Szybko wchłaniająca się, lekka konsystencja

 n  Działa chłodząco i kojąco na skórę po goleniu

 n  Posiada przyjemny, męski zapach zapewniający uczucie świeżości przez cały dzień

Sposób stosowania

Na dzień i na noc

 n  Zastosować niewielką ilość preparatu po goleniu i aplikacji żelu Phyto-Gel Wash.

 n  Delikatnie wmasować w skórę.

 n Zastosować preparat Hydro Balance lub Nimue SPF 40.

man
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produkty uzupełniające – body 

Zabiegi holistyczne na ciało Nimue zostały opracowane z myślą o odmłodzeniu i zapewnieniu optymalnego zdrowia naj-
większemu organowi ludzkiego ciała jakim jest skóra.

Pozbawiona blasku i życia sucha skóra zostaje usunięta dzięki unikalnej kombinacji składników o skutecznym, lecz deli-
katnym działaniu, odsłaniając skórę głęboko oczyszczoną, miękką, wygładzoną, nawodnioną i promieniującą zdrowiem.
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Anti-Ageing Hand Cream 100ml pH4.5

Przeciwzmarszczkowy krem do rąk. Poprawia i kontroluje problem „plam starczych” na dłoniach i 
ramionach.

Aktywne składniki

Składniki główne:

 3% Triple Alpha Hydroxy Acid Complex (złuszczanie i odnawianie)

 5% Kigelia Africana (przywraca)

Składniki dodatkowe:

 Ester witaminy A.

 Ester witaminy C.

Korzyści

 AHA poprawia teksturę skóry. Złuszcza martwy, uszkodzony naskórek

 Zwiększa zdolność zatrzymywania wilgoci

 Kigelia Africana pomaga w wielu chorobach skóry: łuszczyca, egzema, rogowacenie słoneczne, 
wysypki skórne i przywraca skórze.

Sposób stosowania

 Nałożyć warstwę kremu na skórę i delikatnie wmasuj w dłonie i ramiona

 Stsować ponownie w razie potrzeby

 Zaleca się codzienne stosowanie produktu do twarzy SPF i kremu do rąk Nimue Anti-Aging

ciało


