URZĄDZENIA
KOSMETYCZNE
W NAJLEPSZEJ
CENIE !!!

KATALOG 2013

DERMA ROLLER MT 540 IGIEŁ
Derma Roller MT 540 igieł to innowacyjny produkt do mezoterapii
igłowej, czyli formy terapii indukcyjnej kolagenu. Urządzenie,
które posiada mikroskopijne igły wykonane z najwyższej jakości
stali chirurgicznej, jest sterylne i bez obaw może być stosowanie
zarówno w salonie kosmetycznym, jak i w domu.

WYBIERZ 1 z 3
DŁUGOŚCI IGIEŁ!

W przeciwieństwie do innych metod leczenia blizn potrądzikowych,
rozstępów i zmarszczek Derma Roller nie uszkadza skóry a także
nie usuwa warstwy naskórka.

ME-1004
Derma Roller MT
Ilość igieł
Materiał wykonania
Długość igieł

Cechy produktua
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Wygładzenie zmarszczek
Zmniejszenie porów
Poprawa wyglądu cery
Niwelowanie cellulitu oraz nierówności
Regeneracja komórek skóry

.
.
.
.
.

540
Stal chirurgiczna
0,2 mm, 0,5 mm, 1,0 mm

Usuwanie rozstępów
Zapobieganie wypadaniu włosów
Modelowanie twarzy i sylwetki
Usuwanie blizn
Niwelowanie przebarwień

NOWOŚĆ!

Derma Roller DNS to rekomendowany przez specjalistów nowy
na rynku produkt do mezoterapii igłowej, która często stanowi
alternatywę dla chirurgii plastycznej i zabiegów laserowych.
Wyposażony w precyzyjne igły tytanowe produkt zdobył już uznanie
wielu profesjonalnych salonów urody. Poddawany fabrycznej
sterylizacji i szczelnie pakowany Derma Roller DNS jest w 100%
bezpieczny.

ME-1008
Derma Roller DNS
Ilość igieł
Materiał wykonania
Długość igieł

192
Tytan
0,5 mm, 1,0 mm

Efekty zabiegów Derma Rollerem DNS to m.in. opóźnienie procesu
starzenia, spłycenie zmarszczek, redukcja cellulitu i rozstępów.

Cechy produktu:
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Wygładzenie zmarszczek
Zmniejszanie porów
Poprawa wyglądu cery
Niwelowanie cellulitu oraz nierówności
Regeneracja komórek skóry

.
.
.
.
.

Usuwanie rozstępów
Zapobieganie wypadaniu włosów
Modelowanie twarzy i sylwetki
Usuwanie blizn
Niwelowanie przebarwień
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NOWOŚĆ!

ME-1012
Derma Roller GM
Ilość igieł
Materiał wykonania
Długość igieł

???
Tytan???
1,5 mm

Derma Roller to urządzenie w kształcie ruchomego wałeczka z bardzo ostrymi i cienkimi igiełkami z tytanu, które służą do ikronakłuwania
skóry. Dzięki temu rozpoczyna się proces samodzielnej, bardzo intensywnej odnowy i regeneracji skóry poprzez naturalną indukcję
kolagenu. Dodatkowo powstałe w warstwie rogowej naskórka mikrokanaliki umożliwiają wniknięcie związków aktywnych w głąb skóry,
co znacznie wzmacnia działanie kosmetyków pielęgnacyjnych.
W przeciwieństwie do innych metod leczenia blizn potrądzikowych i zmarszczek Derma Roller GM nie uszkadza skóry a także nie usuwa
warstwy naskórka.

Cechy produktu:
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Wygładzenie zmarszczek
Zmniejszanie porów
Poprawa wyglądu cery
Niwelowanie cellulitu oraz nierówności
Regeneracja komórek skóry

.
.
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.
.

Usuwanie rozstępów
Zapobieganie wypadaniu włosów
Modelowanie twarzy i sylwetki
Usuwanie blizn
Niwelowanie przebarwień

NOWOŚĆ!

ME-1016
Derma Roller ZGTS

Derma Roller to urządzenie w kształcie ruchomego wałeczka z bardzo ostrymi
i cienkimi igiełkami z tytanu, które służą do mikronakłuwania skóry. Dzięki temu
rozpoczyna się proces samodzielnej, bardzo intensywnej odnowy i regeneracji skóry
poprzez naturalną indukcję kolagenu. Dodatkowo powstałe w warstwie rogowej
naskórka mikrokanaliki umożliwiają wniknięcie związków aktywnych w głąb skóry,
co znacznie wzmacnia działanie kosmetyków pielęgnacyjnych.

Ilość igieł
Materiał wykonania
Długość igieł

??
Tytan
1,5 mm

Rezultaty stosowania Derma Rollera ZGTS to młodszy wygląd, wygładzenie
zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki, a także redukcja cellulitu!

Cechy produktu:
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Wygładzenie zmarszczek
Zmniejszanie porów
Poprawa wyglądu cery
Niwelowanie cellulitu oraz nierówności
Regeneracja komórek skóry

.
.
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Usuwanie rozstępów
Zapobieganie wypadaniu włosów
Modelowanie twarzy i sylwetki
Usuwanie blizn
Niwelowanie przebarwień

05

NOWOŚĆ!

MT Roller w kolorze zielonym to rekomendowany przez specjalistów produkt do mezoterapii
igłowej, zabiegu często stanowiącego idealną alternatywę dla chirurgii plastycznej.
Wyposażony w precyzyjne mikroigły ze stali nierdzewnej MT Roller zdobył uznanie wielu
zadowolonych klientów. Produkt poddawany fabrycznej sterylizacji i szczelnie pakowany
jest w 100% bezpieczny i bez obaw może być stosowanie zarówno w salonie kosmetycznym,
jak i w domu. Roller posiada wygodną w użyciu, dopasowaną do kształtu dłoni rączkę.

ME-1020
MT Roller Zielony
Ilość igieł
Materiał wykonania
Długość igieł

Cechy produktu:
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Oczyszczanie manualne skóry twarzy
Przyśpieszanie przemiany materii
Zwiększanie absorpcji kosmetyków
Przeciwdziałanie wypadaniu włosów
Usuwanie zmarszczek

.
.
.
.
.

192
Stal nierdzewna
0,5 mm

Zmniejszanie porów
Redukcja zmian trądzikowych
Ujędrnianie i wygładzanie skóry
Wspomaganie dotlenienia skóry
Likwidacja opuchlizny pod oczami

NOWOŚĆ!

ME-1024
Darsonval Derma Wand
Zasilanie
Moc
Częstotliwość pracy
Wymiary
Dodatkowe końcówki

230 V
10 W
50-60 Hz
33 x 21 x 6 cm
4 szklane końcówki: grzybek,
grzebień, łyżeczka oraz punkcik

Darsonval przy pomocy leczniczych mikroprądów D’arsonvala
wytwarza cząsteczki ozonu, które mają silne działanie bakteriobójcze.
Efektem jest usuniecie z powierzchni skóry wszelkich bakterii.
Zrudzenie zwiększa wchłanianie substancji aktywnych oraz ujędrnia
skórę i redukuje zmarszczki. Darsonval stosowany jedynie kilka minut
dziennie może sprawić, że odmłodniejesz nawet 5-10 lat.
To nowy na rynku produkt, który jako jeden z nielicznych posiada
regulację mocy. Urządzenie dzięki temu łatwiej jest dopasować do
indywidualnych potrzeb różnych rodzajów cery.

Cechy produktu:
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Oczyszczanie manualne skóry twarzy
Przyśpieszanie przemiany materii
Zwiększanie absorpcji kosmetyków
Przeciwdziałanie wypadaniu włosów
Likwidacja opuchlizny pod oczami

.
.
.
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Redukcja zmian trądzikowych
Ujędrnianie i wygładzanie skóry
Wspomaganie dotlenienia skóry
Usuwanie zmarszczek
Zmniejszanie porów
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NOWOŚĆ!

Skin Scrubber to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu w zaciszu domowym
możesz poczuć się jak w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym. Umożliwia
wykonanie pilingu kawitacyjnego, który bezboleśnie i dokładnie oczyszcza skórę,
dodatkowo działa sterylizująco i usuwa bakterie, które są główną przyczyną
wyprysków.
Przy pomocy Skin Scrubbera wykonasz także zabieg sonoforezy, którego efektem
jest głębokie wtłaczanie aktywnych substancji zawartych w kosmetykach.

ME-1028
Skin Scrubber
Tryb pracy
Moc
Częstotliwość pracy
Wymiary
Materiał wykonania

Cechy produktu:
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Usuwa przebarwienia naskórka
Likwiduje martwe komórki skóry
Działa sterylizująco, co pomaga
w leczeniu trądziku
Przyspiesza mikrokrążenie

.
.
.

Ciągły, pulsacyjny
7W
28kHz - 28 000 impulsów/ sekundę
150x45x20 mm; łopatka: 30x36 mm
Wysokiej jakości tworzywo
+ aluminiowa łopatka

Usuwa nadmiar łoju, bakterii
i substancji toksycznych
Dzięki mikromasażu - głęboko nawilża
Regeneruje skórę oraz mięśnie
mimiczne twarzy

NOWOŚCI!

MASAŻER I OCZYSZCZACZ
DO TWARZY

ME-1032

Profesjonalne SPA w domowym zaciszu.
Delikatna szczoteczka usuwa zanieczyszczenia,
makijaż i służy do masażu naskórka. Skóra po
zabiegu staje się oczyszczona, wygładzona, bez
zmarszczek, blizn oraz innych niedoskonałości.

Cechy produktu
sześć wymiennych końcówek do różnych
zabiegów
estetyczne wykonanie
oczyszcza skórę twarzy oraz dłoni, co powoduje
lepsze wchłanianie się kremu
usuwa martwy naskórek oraz zwęża pory
powoduje generalną regenerację skóry
wodoodporny- może być używany pod
prysznicem
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MODEL

ME-1032

ROZMIAR (cm)

13.4X4.7X7.4

OPAKOWANIE

Opakowanie foliowe lub kolorowe pudełko

MASAŻER I OCZYSZCZACZ
DO TWARZY

ME-1036

Profesjonalne SPA w domowym zaciszu.
Delikatna szczoteczka usuwa zanieczyszczenia,
makijaż i służy do masażu naskórka. Skóra po
zabiegu staje się oczyszczona, wygładzona, bez
zmarszczek, blizn oraz innych niedoskonałości.

Cechy produktu
pięć wymiennych końcówek do różnych
zabiegów
estetyczne wykonanie
oczyszcza skórę twarzy oraz dłoni, co powoduje
lepsze wchłanianie się kremu
usuwa martwy naskórek oraz zwęża pory
powoduje generalną regenerację skóry
nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu
produktu

OPAKOWANIE FOLIOWE

PUDEŁKO

MODEL

ME-1036

ROZMIAR (cm)

13.2X4.7X6.9

OPAKOWANIE

Opakowanie foliowe lub kolorowe pudełko
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MASAŻER I OCZYSZCZACZ
DO TWARZY

ME-1040

Profesjonalne SPA w domowym zaciszu.
Delikatna szczoteczka usuwa zanieczyszczenia,
makijaż i służy do masażu naskórka. Skóra po
zabiegu staje się oczyszczona, wygładzona, bez
zmarszczek, blizn oraz innych niedoskonałości.

Cechy produktu
dziewięć wymiennych końcówek do różnych
zabiegów
estetyczne wykonanie
oczyszcza skórę twarzy oraz dłoni, co powoduje
lepsze wchłanianie się kremu
usuwa martwy naskórek oraz zwęża pory
powoduje generalną regenerację skóry
nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu
produktu
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MODEL

ME-1040

ROZMIAR (cm)

13.2X4.7X5.9

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko

MASAŻER I OCZYSZCZACZ

ME-1044

DO TWARZY

Profesjonalne SPA w domowym zaciszu.
Delikatna szczoteczka usuwa zanieczyszczenia,
makijaż i służy do masażu naskórka. Skóra po
zabiegu staje się oczyszczona, wygładzona, bez
zmarszczek, blizn oraz innych niedoskonałości.

Cechy produktu
sześć wymiennych końcówek do różnych
zabiegów
estetyczne wykonanie
oczyszcza skórę twarzy oraz dłoni, co powoduje
lepsze wchłanianie się kremu
usuwa martwy naskórek oraz zwęża pory
powoduje generalną regenerację skóry
nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu
produktu

MODEL

ME-1044

ROZMIAR (cm)

13.2X4.7X5.9

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko
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MASAŻER WIBRACYJNY
DO TWARZY

ME-1048

Profesjonalny masażer wibracyjny do twarzy
i oczu to nowoczesny produkt do domowej
pielęgnacji skóry twarzy. Wystarczy 10 minut 2
razy w tygodniu, aby cieszyć się piękną, zdrową
oraz pozbawioną niedoskonałości cerą.

Cechy produktu
łatwy w użyciu
redukuje blizny i zmarszczki
ujędrnia wiotką skórę
sprawia, że skóra staje się gładka, odżywiona,
pełna blasku
dotlenia naskórek
zwęża pory
redukuje przebarwienia skóry i rozszerzone
naczynka
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MODEL

ME-1048

ROZMIAR (cm)

19X5X2.5

OPAKOWANIE

Opakowanie foliowe + karton

MASAŻER I OCZYSZCZACZ
DO TWARZY

ME-1052

Profesjonalne SPA w domowym zaciszu.
Delikatna szczoteczka usuwa zanieczyszczenia,
makijaż i służy do masażu naskórka. Skóra po
zabiegu staje się oczyszczona, wygładzona, bez
zmarszczek, blizn oraz innych niedoskonałości.

Cechy produktu
pięć wymiennych końcówek do różnych
zabiegów
estetyczne wykonanie
oczyszcza skórę twarzy oraz dłoni, co powoduje
lepsze wchłanianie się kremu
usuwa martwy naskórek oraz zwęża pory
powoduje generalną regenerację skóry
nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu
produktu

MODEL

ME-1052

ROZMIAR (cm)

16X5.4X4.5

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko
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MINITRYMER
DO WŁOSÓW

ME-1056

Elektryczny minitrymer do włosów to
nowoczesne urządzenie, by bezpiecznie pozbyć
się niechcianych włosów z różnych części ciała
(strefy intymnej, twarzy, brwi, rąk, nosa oraz
uszu). Plastikowa, lekka, niewielka i wygodna
obudowa pozwala zmieścić produkt w każdej
kosmetyczce i używać go w każdym miejscu.
Dzięki niemu można szybko poczuć się
komfortowo. Niezawodny w każdej sytuacji
i niezbędny w każdej kosmetyczce.

Cechy produktu
łatwy w obsłudze
niewielki rozmiar (17,2 x 2,5 x 2,6)
plastikowa, lekka obudowa
wykonany z wysokiej jakości tworzywa –
odporny na zniszczenia
posiada szczoteczkę do czesania brwi
może być używany w różnych częściach ciała
(twarz, strefa intymna, ręce)
nie powoduje podrażnień
cienka, obrotowa głowica
zasilanie: 1 bateria AAA
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MODEL

ME-1056

ROZMIAR (cm)

17.2X2.5X2.6

OPAKOWANIE

Opakowanie foliowe + karton

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE
DO USUWANIA WŁOSÓW

ME-1060

Urządzenie poprzez jeden delikatny dotyk
powoduje bezbolesne usunięcie włosów z
różnych części ciała (nóg, rąk, sfer intymnych
itp.). Dzięki zastosowaniu najwyższej
technologii dodatkowo złuszcza, masuje oraz
odpręża ciało. Nie powoduje podrażania skóry.

Cechy produktu
bezboleśnie usuwa owłosienie
zestaw zawiera 5 dużych poduszek do nóg, rąk,
przedramion, pleców oraz 5 małych poduszek do
delikatnych stref intymnych, pach oraz brody
technologia wibracyjna
niewielki rozmiar
wykonany z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego

MODEL

ME-1060

ROZMIAR (cm)

11.7X7X3.4

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko
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URZĄDZENIE DO CIAŁA
WYSZCZUPLAJĄCE

ME-1064

ME-1064

Dzięki temu urządzeniu pozbędziesz się zbędnych
kilogramów oraz cellulitu szybciej niż myślisz.
Jeśli masz dość ciągłych diet i męczących
ćwiczeń to urządzenie jest stworzone dla Ciebie.
Szybko i skutecznie spala zbędny tłuszcz przy
równoczesnej likwidacji „skórki pomarańczowej”.
Wibracyjne drgania urządzenia dodatkowo
odprężają oraz poprawiają krążenie krwi.
To całkowity HIT w odchudzaniu.

Cechy produktu
łatwy w użyciu
wzmacnia mięśnie
ujędrnia skórę
sukcesywnie spala tkankę tłuszczową oraz
dowolnie rzeźbi sylwetkę
może być stosowane na różnych częściach ciała:
brzuchu, pośladkach, udach
poprawia krążenie krwi i limfy oraz usuwa
istniejące blokady w naczyniach krwionośnych
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MODEL

ME-1064

ROZMIAR (cm)

19.5X7X3.2

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko

URZĄDZENIE DO MANICURE
I PEDICURE
Zastosowanie

Skórki

Pięty

Pęcherze

Paznokcie

ME-1068

Zestaw do manicure&pedicure to profesjonalne
urządzenie, które szybko i skutecznie poprawi
kształt Twoich paznokci, zarówno u rąk, jak i stóp.
Dodatkowo wygładzi szorstką skórę pięt oraz
usunie zgrubienia.

Cechy produktu
6 różnych końcówek do ścierania, szlifowania,
polerowania, usuwania skórek paznokci
dodatkowo usuwa zgrubienia, pęcherze,
wygładza szorstkie pięty
ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/
wyłącznikiem
niewielki rozmiar pozwala zmieścić urządzenie
w każdej kosmetyczce
powoduje generalną regenerację skóry
nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu
produktu

MODEL

ME-1068

ROZMIAR (cm)

14X4X3

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko
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URZĄDZENIE DO PEDICURE

ME-1072

Pokaż zadbane stopy, lato tuż tuż! Musisz mieć
ten zestaw jeśli chcesz pozbyć się szorstkich pięt
i wygładzić suchą skórę stóp. Wystarczy kilka
minut, by uzyskać efekt gładkich stóp na długi
czas. Zestaw zawiera dwie tarcze, które
delikatnie usuwają warstwy szorstkiego
naskórka stóp.

Cechy produktu
łatwy w czyszczeniu,
bezpieczny w użytkowaniu
delikatnie usuwa martwy naskórek
dodatkowo usuwa zgrubienia, pęcherze,
wygładza szorstkie pięty
wykonany ze trwałego materiału
zasilanie: 4 x baterie AA
(nie dołączone do zestawu)
zabieg jest bezbolesny
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MODEL

ME-1072

ROZMIAR (cm)

12.6X6.8X8

OPAKOWANIE

Kolorowe pudełko

NOWOŚCI!

ELEKTRYCZNY DEPILATOR DAMSKI

.
.
.
.

Zawiera 2 różne ostrza
Pędzelek do czyszczenia
Wodoodporny – można go używać nawet pod prysznicem
Zawiera nakładkę ochronną z blokadą włączenia

ME-1076
Elektryczny depilator damski
Rozmiar
Opakowanie
Kolor

Zasilanie: 2 x baterie AA 1,5 V
5.8X3X9.2 cm
Kolorowe pudełko
Różowy, niebieski

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii skóra po
użyciu elektrycznego depilatora jest perfekcyjnie gładka
oraz delikatnie złuszczona. Za jednym pociągnięciem skóra
nóg, rąk, pach lub stref bikini uzyska niezwykłą gładkość.
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Nasz masażer jest prostym, a zarazem skutecznym przyrządem do walki
z niechcianym cellulitem. Teraz nie musisz wykonywać długich,
męczących ćwiczeń na siłowni. Tylko poprzez zastosowanie masażu
tym rollerem można uzyskać efekt szczupłych i gładkich ud oraz
pośladków. Roller składa się z rączki pokrytej 28 masażerami, dzięki
którym tkanka tłuszczowa nie ma szans wygrać z nimi. Codzienny,
delikatny, bezbolesny, a równocześnie odprężający masaż już po kilku
zabiegach przynosi widoczne rezultaty.

MASAŻER DO CELLULITU

.
.
.
.
.
.

Można go stosować w różnych partiach ciała:
udach pośladkach, brzuchu, rękach
Wykonany z trwałego materiału
Posiada ergonomiczną rączkę
Dodatkowo zawiera uchwyt – można go powieść
w łazience, pod prysznicem lub szafce
Zabieg masażu jest bezbolesny
Poprawia krążenie krwi oraz odpręża

ME-1080
Masażer do cellulitu
Rozmiar
Opakowanie
Kolor

11.2X8X11.5 cm

Kolorowe pudełko
Biały + Niebieski

Wieszak

28 wypustek masujących

23

MASAŻER WYSZCZUPLAJCY

.
.
.
.
.
.

Można go stosować w różnych partiach ciała:
udach pośladkach, brzuchu, rękach
Wykonany z trwałego materiału
Posiada ergonomiczny uchwyt na rękę
Zabieg masażu jest bezbolesny
Poprawia krążenie krwi oraz odpręża
Można go stosować pod prysznicem

ME-1084
Masażer wyszczuplający
Rozmiar
Opakowanie
Kolor

11.2X7.5X11.5 cm

Kolorowe pudełko
Biały + Niebieski

Nasz masażer to innowacyjne urządzenie, dzięki któremu można bez metod
chirurgicznych pozbyć się zbędnych kilogramów oraz zlikwidować uporczywą
"skórkę pomarańczową" tj. cellulit. Ten prosty, a równocześnie skuteczny
produkt poprzez zastosowanie licznych masujących wypustek przyniesie
widoczne efekty już po kilkukrotnym użyciu. Codzienny, systematyczny masaż
oprócz szczupłych i gładkich pośladków przyniesie dodatkowo odprężenie.

Gumowa
powierzcznia
masująca
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Rączka

Właściwy sposób
użycia

4-TAFLOWE LUSTERKO KOMPAKTOWE

.
.
.
.
.

Różne zastosowania
Składane i przenośne
Idealne w podróży
Eleganckie wykonanie
Cztery dowolnie rozkładane tafle

ME-1088
4-taflowe lusterko kompaktowe
Rozmiar
Opakowanie
Kolor

Do makijażu

7X2.4X12.9 cm
Kolorowe pudełko
Czarny

Do farbowania włosów

Do układania włosów
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ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO MANICURE I PEDICURE 5 w 1

.
.
.
.

5 różnych końcówek do ścierania, szlifowania, polerowania, usuwania skórek paznokci
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/ wyłącznikiem
Niewielki rozmiar pozwala zmieścić to urządzenie w każdej kosmetyczce
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Profesjonalny zestaw do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp to niezbędnik każdej kobiety.
Dzięki pięciu wymiennym końcówkom można szybko i skutecznie uzyskać idealny kształt
i wygląd paznokci. Bardzo prosty w obsłudze - sprawdzi się zarówno dla początkujących,
jak i zaawansowanych użytkowników.

ME-1092
Elektryczne urządzenie do manicure i pedicure 5 w 1
Rozmiar
Opakowanie
Kolor
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Zasilanie: 2 x baterie AAA
4.5X4.2X11.3 cm
Opakowanie foliowe i karton
Biały + różowy, biały + niebieski

Profesjonalny zestaw do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp to niezbędnik
każdej kobiety. Dzięki pięciu wymiennym końcówkom można szybko
i skutecznie uzyskać idealny kształt i wygląd paznokci. Bardzo prosty
w obsłudze - sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak
i zaawansowanych użytkowników.

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO MANICURE I PEDICURE 4 w 1

.
.
.
.

4 różne końcówki do ścierania, szlifowania, polerowania, usuwania skórek paznokci
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/ wyłącznikiem
Niewielki rozmiar pozwala zmieścić to urządzenie w każdej kosmetyczce
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa

ME-1096
Elektryczne urządzenie do manicure i pedicure 5 w 1
Rozmiar
Opakowanie
Kolor

Przesuń włącznik:
0 - STOP
1 - mała prędkość
2 - duża prędkość

modelowanie
/ delikatne modelowanie

Piękne paznokcie

Zasilanie: 2 x baterie AAA
4.5X4.2X11.3 cm
Opakowanie foliowe i karton
Różowy, perłowy

Włóż 2 baterie AAA

Umieść odpowiednią
końcówkę

wygładzanie
/ polerowanie
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ZESTAW DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI 2 w 1
ELEKTRYCZNA SUSZARKA UV DO PAZNOKCI
ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO MANICURE I PEDICURE 5w1

.
.
.
.

5 różnych końcówek do ścierania, szlifowania, polerowania, usuwania skórek paznokci
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/ wyłącznikiem
Niewielki rozmiar pozwala zmieścić to urządzenie w każdej kosmetyczce
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Profesjonalny zestaw do pielęgnacji paznokci to niezbędnik każdej
kobiety. Dzięki pięciu wymiennym końcówkom urządzenia do manicure
i pedicure można szybko uzyskać idealny kształt i wygląd paznokci.
Dodatkowo w zestawie znajduje się suszarka do paznokci, która
błyskawicznie utwardzi i osuszy płytkę paznokcia.

ME-1100
Zestaw do pielęgnacji paznokci 2 w 1
Rozmiar
Opakowanie
Kolor
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Zasilanie: 2 x baterie AAA
20.9X8.5X21 cm
Kolorowe pudełko
Biały + różowy

NOWOŚCI!

ME1104

Wibracyjny

Mini masażer do ciała
Pobudzający masaż dla całego ciała
Zasilanie: 3 baterie AAA
lub kabel USB podłączony do komputera

Innowacyjny, pulsujący masażer to doskonały sposób na odprężenie i likwidację bólów mięśniowych. Ten nowoczesny
i praktyczny produkt jest niezbędny każdemu, kto boryka się z różnego rodzaju bólami mięśniowymi. Szybko
i skutecznie usuwa zmęczenie po ciężkim dniu w pracy oraz przynosi kojący relaks. Zapewnia ulgę zmęczonym
mięśniom szybciej niż myślisz! Dodatkowo ujędrnia skórę, sukcesywnie spala tkankę tłuszczową oraz dowolnie rzeźbi
sylwetkę. Jeden produkt, a tak wiele funkcji. Produkt zawiera pięć okrągłych, pulsujących wypustek oraz wygodny,
poręczny uchwyt.
Regularny masaż zapewnia wiele korzyści m.in. wzmacnia mięśnie, poprawia krążenie krwi i limfy oraz usuwa istniejące
blokady w naczyniach krwionośnych.

Cechy produktu:
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.
.
.
.
.
.

Nowoczesny wygląd
Ergonomiczny kształt dopasowujący się do kształtu dłoni
Wykonany z trwałego materiału, co powoduje, że można go używać przez wiele lat
Niewielkie rozmiary produktu (22x30x42 cm)
Praktyczny - zmieści się w każdej kosmetyczce
Idealny dla osób z bólami mięśni lub intensywnie ćwiczących

ME1108

Wibracyjny

Masażer do nóg
Ulga dla zmęczonych i obolałych nóg
Zasilanie: 2 baterie AA

Nowoczesny masażer do nóg to idealny produkt, by odprężyć nogi po ciężkim dniu w pracy. Likwiduje wszelkiego
rodzaju bóle mięśniowe, wzmacnia mięśnie przy równoczesnym ujędrnianiu skóry. Systematyczny masaż oprócz
podstawowej zalety jaką jest ukojenie bólu mięśni przynosi także dodatkowe rewelacyjne efekty: poprawia krążenie
krwi oraz usuwa istniejące blokady w naczyniach krwionośnych.
Dzięki sprężystej, elastycznej, szerokiej gumie pasuje do każdej nogi, nie uciska oraz nie zsuwa się podczas chodzenia
lub ćwiczeń. Masażer wykonany jest z delikatnego, miękkiego, polarowego materiału, który jest antyalergiczny i nie
powoduje żadnych podrażnień.

Cechy produktu:

.
.
.
.
.
.

Wygodny w użyciu
Wysoka jakość wykonania
Prosty w obsłudze - posiada przycisk włączania/wyłączania
Niewielkie rozmiary produktu
Dostępność w każdej sytuacji: w domu, pracy, na wakacjach
Idealny dla osób prowadzących stojący tryb pracy lub intensywnie ćwiczących
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ME1112

Wibracyjny

Masażer do stóp
Ulga dla zmęczonych i obolałych stóp
Zasilanie: 2 baterie AA
Bolące stopy to jeden z najczęstszych objawów zmęczenia. Ze względu na to, że nerwy czuciowe większości organów
mają swoje zakończenie właśnie w stopach, to właśnie im powinniśmy poświęcać najwięcej czasu. Masażer do stóp to
jedyny sposób, by ukoić i odprężyć bolące stopy po ciężkim dniu w pracy, bieganiu lub po intensywnym wysiłku
ﬁzycznym. Poprawia on krążenie krwi, relaksuje i wycisza. Wystarczy kilka minut masażu dziennie, aby poczuć
rewelacyjne efekty działania tego urządzenia. Masażer stymuluje istotne punkty na podeszwach stóp, dzięki czemu
relaksuje i odpręża. Produkt ten jest doskonałą alternatywą drogich i czasochłonnych zabiegów specjalistycznych.
Elastyczna, szeroka guma sprawia, że pasuje on do każdej stopy, nie uciskając jej przy tym. Wykonany jest z delikatnego,
miękkiego i antyalergicznego materiału.

Cechy produktu:
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Wygodny w użyciu
Wysoka jakość wykonania
Prosty w obsłudze - posiada przycisk włączania/wyłączania
Niewielkie rozmiary produktu (45x30x27 cm)
Dostępność w każdej sytuacji: w domu, pracy, na wakacjach
Idealny dla osób prowadzących stojący tryb pracy lub intensywnie ćwiczących

ME1116

Wibracyjny

Masażer na ramię
Ulga dla zmęczonych i obolałych ramion
Zasilanie: 2 baterie AA
Intensywne ćwiczenia ﬁzyczne lub ciężka praca ﬁzyczna powodują ból i zmęczenie całego ciała, a zwłaszcza rąk.
Masażer ramion może pomóc walczyć z bólem, przy równoczesnym odprężeniu wszystkich mięśni. Systematyczny,
kilkuminutowy masaż tym produktem dodatkowo wzmacnia mięśni, spala tkankę tłuszczową oraz ujędrnia skórę.
Delikatne wibrowanie przenika w głąb warstw mięśni regenerując i odmładzając tym samym skórę. Już po kilku
zabiegach widać rewelacyjne efekty. Przyspiesza cyrkulację krwi, uwalnia od stresu i napięć. To niezbędny produkt dla
osób, które pragną szybko i skutecznie odprężyć się w domowym zaciszu.
Masażer zakłada się na ramię za pomocą elastycznej, szerokiej, regulowanej opaski, co sprawia, ze pasuje on do każdej
szerokości ramienia. Wykonany jest z delikatnego, miękkiego i antyalergicznego materiału.

Cechy produktu:

.
.
.
.
.
.

Wygodny w użyciu
Wysoka jakość wykonania
Prosty w obsłudze - posiada przycisk włączania/wyłączania
Niewielkie rozmiary produktu (35x23x30 cm)
Wykonany z miękkiego, antyalergicznego materiału
Eelastyczny ‒ pasuje do każdej szerokości ramienia
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ME1120

Wibracyjny

Masażer do stóp
Ulga dla zmęczonych i obolałych stóp
Zasilanie: 2 baterie AA
lub kabel USB podłączony do komputera

Nerwy czuciowe większości organów mają swoje zakończenie w stopach. Dlatego to właśnie im powinniśmy
poświęcać najwięcej czasu. Masażer do stóp to innowacyjny produkt, który odpręży i zrelaksuje stopy już po chwili
używania. Ukoi i odpręży bolące stopy po ciężkim dniu pracy, bieganiu lub po intensywnym wysiłku ﬁzycznym.
Doskonale dopasowuje się do każdego kształtu stopy, a liczne wypustki delikatnie stymulują najważniejsze punkty
stopy. Masaż poprawia krążenie krwi, relaksuje i rozluźnia napięte mięśnie stopy. Produkt ten jest doskonałą
alternatywą drogich i czasochłonnych zabiegów w gabinetach kosmetycznych.
Wykonany z trwałego materiału ‒ nie pęknie podczas mocnego nacisku stopą.

Cechy produktu:
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Wygodny w użyciu
Dopasowuje się do kształtu stopy
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
Niewielki rozmiar ( 38x38x28,5 cm)
Nowoczesny wygląd przypominający stopę
Idealny dla osób prowadzących stojący tryb pracy lub intensywnie ćwiczących

ME1124

Nawilżające

Skarpetki żelowe
Olejek jojoba I Olejek lawendowy I Witamina E I Olejek z oliwy

.
.
.
.
.

Antyalergiczne
Łagodzą ból
Mają właściwości antygbrzybiczne
Idealne przy pęcherzach i odciskach
Polepszają komfort chodzenia

Nowoczesne żelowe skarpety to doskonały produkt, by zmiękczyć, ogrzać oraz głęboko nawilżyć suchą i popękaną
skórę stóp. Produkt powoduje doskonałe odprężenie i rozluźnienie stóp. Skarpety są nasączone odżywczymi
naturalnymi olejkami (olejek jojoba, olejek lawendowy, witamina E), które powoli i stopniowo uwalniają swoje
właściwości lecznicze. Wystarczy nosić skarpety 20 minut dziennie, by skóra stała się gładka i odprężona, jak nigdy
dotąd. Produkt może być stosowany u osób z każdym rodzajem skóry, nawet ze skórą wrażliwą. Dodatkowo służą one
także do zmiękczania naskórka pięt, modzeli i odcisków. Aby uzyskać lepsze efekty nawilżające można dodatkowo
stosować je z kremem lub maska nawilżającą.

100% Bawełna

Cechy produktu:

.
.
.
.
.
.

Wielokrotnego użytku
Miłe w dotyku
Wykonane z bawełny
Dostępne w jednym rozmiarze
Wygodne i komfortowe w noszeniu (nie ma uczucia lepkości)
Łatwe do czyszczenia (należy prać w wodzie z mydłem)
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ME1128

Nawilżająca

Opaska żelowa na szyję
Olejek jojoba I Olejek lawendowy I Witamina E I Olejek z oliwy

.
.
.
.

Testowana dermatologicznie, antyalergiczna
Uśmierza bóle głowy i migreny
Pomaga w normalnym funkcjonowaniu
To najlepsze rozwiązanie dla kobiet w ciąży - łagodzi
zmiany tempatatury ciała w drugim i trzecim trymestrze

Nawilżająca opaska żelowa na szyję to rewelacyjny produkt, który znakomicie nawilża suchą skórę szyi, redukuje
zmarszczki oraz poprawia koloryt naskórka. Opaska jest nasycona odżywczymi naturalnymi olejkami (olejek jojoba,
olejek lawendowy, witamina E, ), które stopniowo uwalniają swoje właściwości lecznicze. Skóra staje się gładsza, bardziej
napięta i wypoczęta już po kilku użyciach. Skutecznie likwiduje pierwsze oznaki starzenia skóry.
Aby uzyskać lepsze efekty nawilżające można dodatkowo stosować je z kremem lub maska nawilżającą.

Bawełna

Cechy produktu:

36

.
.
.
.
.
.

Wielokrotnego użytku (ok. 40 prań)
Wykonana z bawełny
Dostępna w jednym rozmiarze
Zapinana na dwa regulowane rzepy ‒ pasuje do każdej szerokości szyi
Wygodna i komfortowa w noszeniu (nie ma uczucia lepkości)
Łatwa do czyszczenia (należy prać w wodzie z mydłem)

ME1132

Nawilżający

Ochraniacz żelowy na palec
Idealny przy odciskach, wrastajacych paznokciach i urazach palców

.
.
.
.
.
.

Antyalergiczny
Ma właściwości antygbrzybiczne
Polepsza komfort chodzenia
Łagodzi ból
Zapobiega obtarciu palców stóp
Stopniowo uwalniane miniralne olejki nawilżają i wygładzają skórę

Nawilżający żelowy ochraniacz na palec u stóp doskonale sprawdza się w odciskach, wrastających paznokciach oraz
drobnych urazach palców. Jest niezbędny w każdej domowej apteczce. Produkt samodzielnie można dopasować do
swoich potrzeb - za pomocą nożyczek odcinając potrzebny rozmiar rękawa. Znakomicie zastępuje klejące plastry, które
bardzo często odklejają się od palców. Ochraniacz nasycony jest nawilżającym olejkiem, który dodatkowo koi urazy
palców stóp.
Wykonany z rozciągającego materiału ‒ bez problemu dopasowuje się do palca.

Cechy produktu:

.
.
.
.
.
.

Dostępny w jednym rozmiarze
Wygodny w noszeniu ‒ nie zsuwa się z palca
Wykonany z miękkiego materiału ‒ bawełny
Wielokrotnego użytku
Wygodny i komfortowy w noszeniu (nie ma uczucia lepkości)
Łatwy w utrzymaniu (należy prać w wodzie z mydłem)

37

ME1136

Nawilżające

Rękawiczki żelowe
Olejek jojoba I Olejek lawendowy I Witamina E I Olejek z oliwy

.
.
.
.
.

Zawierają hipoalergiczny żel
Polecane nawet przy skórze wrażliwej
Mają właściwości antygbrzybiczne
Łagodzą objawy chrób skóry
Naturalne olejki nawilżają i wygładzają skórę

Innowacyjne rękawiczki żelowe to idealny produkt, by zmiękczyć oraz głęboko nawilżyć suchą i popękaną skórę dłoni.
Rękawiczki są nasycone odżywczymi naturalnymi olejkami (olejek jojoba, olejek lawendowy, witamina E), które powoli i
stopniowo uwalniają swoje właściwości lecznicze. Wystarczy nosić rękawiczki 20 minut dziennie, by skóra dłoni stała się
gładka, jak nigdy dotąd. Produkt może być stosowany u osób z każdym rodzajem skóry, nawet ze skórą wrażliwą.
Dodatkowo rękawiczki te łagodzą dolegliwości niektórych chorób skóry, jak suchość skóry, zapalenie skóry, łuszczyca
oraz wypryski. Służą także do zmiękczania naskórka, modzeli i odcisków.
Aby uzyskać lepsze efekty nawilżające można dodatkowo stosować je z kremem lub maska nawilżającą.

Bawełna
Spandex

Cechy produktu:
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Wielokrotnego użytku (ok. 40 prań)
Wykonane z bawełny
Testowane dermatologiczne, antyalergiczne
Miłe w dotyku
Wygodne i komfortowe w noszeniu (nie ma uczucia lepkości)
Łatwe do czyszczenia (należy prać w wodzie z mydłem)

Breast Angel to nowy produkt dla zdrowia i dobrego samopoczucia
dla kobiet. Pomaga wykryć zmiany piersi w czasie. Z urządzeniem Breast
Angel uzyskasz widok swoich piersi. Brest Angel emituje silne światło
przez piersi, tak że zobaczysz szczegóły w ich wnętrzu. Prześwietlanie
piersi jest bezinwazyjne oraz w 100 % bezpieczne dla zdrowia. Breast
Angel jest wyposażony w lampy najwyższej jakości marki Phillips.
Prześwietlając piersi możesz dowiedzieć się jaki stan jest normalny,
wykryć każdą zmianę i poczuć się pewna, że troszczysz się
o swoje ciało tak jak tego chcesz. Breast Angel to proste
i łatwe urządzenie, które musi mieć każda kobieta.

ZADBAJ O ZDROWIE
SWOICH PIERSI!

ME-1140
Breast Angel
Moc
Waga
Napięcie
Wymiary opakowania

Ważne:
Mimo że Breastangel służy jako cenna pomoc przy badaniu
piersi, nie jest w stanie wykryć nieprawidłowości wszystkich
rozmiarów i typów. Nie zaleca się używania go jako narzędzia
diagnostycznego. Używanie Breastangel nie jest odpowiednie
podczas karmienia piersią.

10 W
1 kg
110V~220V
25cm x 16cm x 8cm

W skład zestawu wchodzą:

.
.
.
.

Urządzenie Breast Angel
Estetyczne twarde kartonowe pudełko
Faktura i gwarancja
Instrukcja
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NOWOŚĆ!

Mezoterapia bezigłowa stosuje technologię elektroporacji i elektroosmozy
oraz przekazuje aktywne składniki lub produkty odżywcze do skóry
bez żadnego bólu.
Elektroporacja: bezpośrednio działa na skórę, natychmiast zwiększa
przepuszczalność skóry. Technika elektroforezy otwiera kanały wodne
w błonie komórkowej i wspomaga krążenie poprzez mieszki włosowe,
gruczoły potowe i warstwę rogową naskórka.
Elektroosmoza: działa bezpośrednio na cząsteczki substancji rozpraszając je,
umożliwia im przenikanie do skóry. Po zaprzestaniu elektroforezy,
niewielkie otwory zamkną się automatycznie
i nie spowodują wpływu na komórki.

Cechy produktu:
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Odmłodzenie ciała i skóry twarzy
Redukowanie tkanki tłuszczowej
Zmniejszenie blizn
Biologiczne nawilżanie
Wygładzanie cellulitu

ME-1144
Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
Moc
Napięcie
Częstotliwość
Wymiary opakowania

.
.
.
.
.

145W
110V/220V
50/60Hz
10cm x 8cm x 6cm

Usuwanie zaczerwienienia skóry
Usuwanie opuchlizny pod oczami
Likwidacja podwójnego podbródka
Zniejszenie porów skóry
Poprawianie profilu szyi

NOWOŚĆ!

Jeżeli chcesz ujędrnić skórę i skutecznie walczyć ze zmarszczkami oraz poprawić jej koloryt to urządzenie
pomorze Ci w tym. Same kosmetyki nawilżające działają jedynie powierzchniowo.
Masażer ultradźwiękowy to specjalistyczny aparat wytwarzający falę ultradźwiękową o częstotliwości 1 Mhz,
przy pomocy których możemy wprowadzić substancje aktywne z kosmetyków w tkanki skóry, wykonać
masaż ultradźwiękowy oraz rozprowadzać zastoje limfy.

ME-1148
Masażer ultradźwiękowy
Długość fali światła czerwonego
Długość fali światła niebieskiego
Długość fali światła zielonego

Cechy produktu:

.
.
.

Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę
Wtłacza substancje aktywne w tkanki
w wielokrotnie większych ilościach
niż klasyczne wmasowanie
Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych

.
.
.
.

625+- 3nm
465+-3nm
525+-3nm

Przeciwdziała rozwojowi żylaków
Zmniejsza cellulit
Rozjaśnia cerę i delikatne wygładza
zmarszczki
Efekt liftingu
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To idealny produkt, po którego zastosowaniu pochwalisz się nową, czystą i promienną skórę.
Musisz go mieć! Jedno urządzenie, a tak wiele funkcji!
Produkt ten stosuje czystą wodę w celu rozpylania płynu w postaci małych cząstek, które
przenikają głęboko przez skórę udrażniając pory skórne oraz stymulując skuteczną absorpcję
kosmetyków. Dodatkowo relaksuje mięśnie za pomocą precyzyjnego masażu. Zaś za pomocą
szybkiego masażu może zredukować tkankę tłuszczową. Urządzenie stosuje się w odległości
około 8 cm od twarzy, przez 1 minutę, kilka razy w tygodniu. Stosowany systematycznie
zdziała cuda. Twoja skóra będzie doskonale oczyszczona i gotowa do dalszych zabiegów.

ME-1152
Mini Nano Jet
Napięcie

Cechy produktu:
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NOWOŚĆ!

110V/220V

.
.
.
.
.

Głęboko oczyszcza skórę
Redukuje tkankę tłuszczową
Udrażnia pory skórne
Zwiększa absorbcję kosmetyków
Ujędrnia skórę

.
.
.
.

Stymuluje odbudowę nowych komórek
(blizny, rany, wrzody)
Likwiduje napięcia mięśni twarzy
Odmładza skórę
Odpręża i relaksuje

Wapozony są niezbędnymi urządzeniami w każdym gabinecie
kosmetycznym, które za pomocą pary rozszerzają pory w celu
oczyszczania skóry. Ciepła woda i para wodna zmiękczając
naskórek pomagają w zabiegu oczyszczania cery. Zabieg ten
jest łatwiejszy dla kosmetyczki i mniej bolesny dla klientki.
Para wodna pomaga wprowadzić w głąb aktywne składniki
np. masek, zwiększa też poślizg w trakcie masażu. Skóra
wolna od zanieczyszczeń i toksyn będzie gładka i lśniąca.

WAPOZON 1
ME-1156

WAPOZON 2
ME-1160

WAPOZON 3
ME-1164

Cechy produktu:

.
.
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.
.

Nawilża skórę
Zmiękcza skórę
Stymuluje ukrwienie skóry
Przyspiesza cyrkulację krwi
Znacznie polepsza rezultaty masażu

.
.
.

Otwiera pory, dzięki czemu łatwiej
usunąć zalegające tam czopy łojowe
Dostarcza tlenu skórze oraz substancji
odżywczych
Przyspiesza metabolizm
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BIG 5 s.c.
Wysockiego 41/6
42-200 Częstochowa
Nip: 5732829769

Współpraca Handlowa
Informacje o produktach
Telefon: 516-168-250
E-mail: meizi.pl@gmail.com
Allegro: nasz nick meizi̲pl

"Oświadczam iż projekt katalogu jest autorstwa Firmy BIG5. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie
go w całości lub w części bez zgody ﬁrmy BIG5 jest ZABRONIONE i stanowi naruszenie praw autorskich.
Podstawa Prawna Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, ost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170."

