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NAWIGATOR BIZNESU MOF GW 
– w konkursie będącym wyróżnie-
niem dla najbardziej korzystnych, 
innowacyjnych i przyjaznych środo-
wisku działań inwestycyjnych pry-
watnych przedsiębiorców z terenu 
Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Gorzowa (MOF) zdobyliśmy 
nagrodę w kategorii „Innowator”. 
BUSINESS NAVIGATOR FUA GW – 
we won a prize in the “Innovator” 
category in the contest that is a di-
stinction for the most profitable, 
innovative and eco-friendly invest-
ment projects of the private entre-
preneurs from the Functional Urban 
Area of Gorzów Wielkopolski (FUA).

CERTYFIKAT ISO 22716 – potwier-
dza wysoki standard i bezpieczeń-
stwo produkowanych kosmetyków.
ISO 22716 CERTIFICATE – 
confirms high standard and 
safety of produced cosmetics.

CERTYFIKAT EAC – udowadnia, 
że nasze kosmetyki są wysokiej 
jakości i produkujemy je zgod-
nie z wszystkimi regulaminami 
technicznymi obowiązującymi 
w Euroazjatyckiej Unii Celnej.
EAC CERTIFICATE – proves that 
our cosmetics have a high quality 
and are produced in accordance 
with all technical regulations effec-
tive in the Eurasian Customs Union.

CZŁONKOSTWO W POLSKIM 
ZWIĄZKU PRZEMYSŁU KOSME-
TYCZNEGO – dowodzi tego, że 
działamy zgodnie z Kodeksem Etyki 
Związku, przestrzegamy obowiązu-
jących przepisów prawa pracy i za-
sad uczciwej, rzetelnej konkurencji.
MEMBERSHIP IN POLISH UNION 
OF COSMETIC INDUSTRY – proves 
that we work in accordance with 
the Ethical Codex of the Union, we 
obey the binding labor law and 
rules of fair, upright competition.

STATUETKA „LUBUSKIEGO LIDE-
RA INNOWACJI” – nagroda dla 
firm, które konsekwentnie rozwija-
ją i wdrażają w swoich działaniach 
szeroko pojęte rozwiązania innowa-
cyjne. Konkurs jest realizowany od 
2013 roku jako integralny element 
„Lubuskiego Lidera Biznesu”, którego 
firma Silcare jest również laureatem.
FIGURINE OF “INNOVATION LE-
ADER OF LUBUSKIE” – a prize for 
companies that consequently deve-
lop and implement broadly defined 
innovative solutions in their actions. 
The contest has been operating since 
2013 as an integral part of “Business 
Leader of Lubuskie” –  Silcare Com-
pany is also the winner of this prize.

NAGRODA GOSPODARCZA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO – za wkład w roz-

wój i promocję województwa.
ECONOMIC AWARD OF THE 
MARSHAL OF THE LUBUSKIE 
VOIVODESHIP – for the contri-
bution to the development and 
promotion of the Voivodeship. 

COSMOPROF ASIA AWARDS 2018 
– nasz żel budujący Idea’l dostał się 
do finału konkursu w kategorii „Nail 
Product”. Silcare jako jedyna firma 
z Polski jest finalistą tegorocznej 
edycji tego prestiżowego konkursu.
COSMOPROF ASIA AWARDS 2018 
– our Idea’l Builder Gel entered the 

finals of the contest in the “Nail Pro-
duct” category. Silcare is the only 
Polish company that became a fina-
list of this year’s prestigious contest.

QLTOWY KOSMETYK 2018 – dowo-
dem na to, że nasze kosmetyki cechu-
je najwyższa jakość, jest tytuł przy-
znany Peelingowi dwufazowemu do 
ciała i dłoni przez magazyn Kosmetyki.
QLTIC COSMETIC 2018 – an award 
for the Two-Phase Body and Hand 
Scrub granted by the Kosmetyki 
magazine is the proof that our co-
smetics are of the highest quality.



O  firmie Silcare

Ostatnie dwa lata to bardzo szyb-

ki rozwój firmy i wzrost produkcji,  

a także większa rozpoznawalność 

marki. Zatrudnienie zwiększyło się  

o ponad 100% i obecnie firma zatrud-

nia blisko 600 osób, w tym wykwalifi-

kowanych technologów, pracowników 

produkcji, konfekcji oraz specjalistów 

w dynamicznie rozwijających się 

działach administracyjnych, handlo-

wych, graficznych oraz marketingu.  

W 2016roku z linii produkcyjnej zeszło 

ponad 80 ton żelu UV, w 2017 roku 

wyprodukowano już ponad 130 ton. 

Firma cały czas odnotowuje wzrost 

produkcji, wprowadza innowacyjne 

rozwiązania w dziedzinie powłok 

światłoutwardzalnych oraz polime-

rów oparte na nowatorskich pomy-

słach wyspecjalizowanej kadry tech-

nologów. W asortymencie znajduje 

się ponad 4500 produktów, każdego 

miesiąca wprowadzamy co najmniej  

15 nowości - co w skali roku daje 180 

nowych artykułów kosmetycznych. 

F irma Silcare funkcjonuje na 

rynku kosmetycznym od 

15 lat. Oferujemy wysokiej jakości 

żele jedno- i trójfazowe, profesjo-

nalne produkty do stylizacji i pie-

lęgnacji paznokci, dłoni oraz stóp, 

produkty do pielęgnacji włosów 

oraz akcesoria i niezbędny sprzęt do 

wykonywania zabiegów manicure  

i pedicure. Z naszego bogatego asor-

tymentu na szczególną uwagę zasłu-

gują żele UV. W ich produkcji stosuje-

my najwyższe standardy techniczne  

i jakościowe, udoskonalając cały czas 

proces ich wytwarzania. To dzięki 

unikatowej autorskiej technologii 

chemicznej, specjalistycznym testom 

i doświadczeniu naszych specjalistów 

powstają wyjątkowe żele UV, które 

zaspokajają oczekiwania zarówno 

profesjonalistów, jak również mniej 

doświadczonych stylistów zaczyna-

jących pracę w zawodzie.

Przedsiębiorstwo zajmuje obecnie 

teren 18000 m2, gdzie znajdują się 

magazyny, hala produkcyjna oraz 

biura. Celem firmy jest tworze-

nie produktów wysokiej jakości, 

w atrakcyjnej cenie, dostępnych 

dla szerokiej rzeszy odbiorców  

w kraju i za granicą. Konsekwentnie 

budujemy swoją pozycję, dążąc do 

zostania liderem wśród firm kosme-

tycznych na całym świecie.

Produkty Silcare docierają do kra-

jów na całym świecie. Obecni jeste-

śmy w całej Europie, Ameryce Płn.  

i Płd. oraz w Azji, w tym w najbar-

dziej rozwiniętych i najszybciej roz-

wijających się państwach. 

W Polsce systematycznie rozwijamy 

sieć sklepów firmowych w najważ-

niejszych miastach i poszerzamy 

działalność o system franczyzowy, 

który z sukcesem funkcjonuje już 

na Malcie w postaci sklepu i salonu 

patronackiego. 

silcare company has been 

operating on the cosmetic 

market for 15 years. We offer high- 

quality one- and three-phase gels, 

professional products for nail care 

and nail stylization, hand and foot ca-

re, products for hair care, accessories, 

and essential equipment for manicu-

re and pedicure treatments. Among 

our rich assortment UV gels deserve 

a special attention. In their produc-

tion we use the highest technical and 

quality standards, constantly upgra-

ding the process of their production. 

Our gels are created thanks to the 

unique chemical technology and in 

conjunction with specialized tests and 

the experience of our experts. They 

are able to meet the expectations of 

both professional and non-experien-

ced stylists.

The last two years has resulted in a 

rapid development of our company, 

increase in production and a greater 

brand recognition. Our employment 

has increased by over 100% and cur-

rently our company employs around 

600 people, including high-qualified 

technologists, production workers 

and specialists in a dynamically 

developing department such as ad-

ministration, sales, graphic design 

and marketing. In 2016 we produ-

ced over 80 tons of UV gel, in 2017 

we generated more than 130 tons. 

We notice an increase in our pro- 

duction all the time, continuously in-

troducing the cutting-edge solutions 

which are based on the innovative 

concepts of our technologists. Our 

company’s assortment includes 

over 4500 products. Every month 

we introduce at least 15 brand-new 

products, which gives 180 new pro-

ducts annually.

The company currently occupies 

the area of 18000m2, where our 

warehouse, production hall and 

our office are located. Our goal is 

to create high-quality products 

at attractive prices, available for 

many potential customers not only 

in our country but also abroad.  

We consistently build our position 

in the industry, striving to became  

a leader among other cosmetic com-

panies in the world.

Silcare products reach many coun- 

tries around the world. We are pre-

sent in the whole Europe, North and 

South America, Asia, including the 

most developed and the fastest gro-

wing countries. We systematically 

develop our chain of shops in the 

major cities In Poland and we expand 

our franchising system, which has 

been operating successfully in Malta 

in a form of shop and patronage be-

auty salon.

About Silcare
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body care
PIELEGNACJA

T he skin care treatments are es-

sential to feel radiantly in your 

own skin. Silcare Body lotions, milks, 

mists, scrubs or shower gels  tempt 

with great caring properties. They also 

pamper senses and body with delicate 

scents and appetizing colors. Give your 

body a moment of delightful care.

Z 
abiegi pielęgnacyjne to pod-

stawa, by czuć się promiennie 

we własnej skórze. Balsamy do ciała, 

mleczka, mgiełki, peelingi czy żele pod 

prysznic Silcare kuszą nie tylko dosko-

nałymi właściwościami pielęgnacyj-

nymi. Pieszczą również zmysły i ciało 

delikatnymi zapachami oraz apetycz-

nymi kolorami. Podaruj swojemu ciału 

chwile rozkosznej pielęgnacji.

Appetizing Everyday Care

Apetyczna pielegnacja na co dzien



The correct moisture level has an enormous im-

pact on the quality and appearance of the skin.  

The body gel oil uses the power of natural oils.  

It is rich in mineral salts and vitamins A,B,C, 

D, E and F. The gel consistency makes application 

comfortable. The product is absorbed gradually 

without leaving a greasy layer on the skin. 

300ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: peach kernel oil, sweet  

almond oil 

PROMIENNY WYGLĄD NA CO DZIEŃ 
OLIWKA DO CIAŁA W ŻELU BODY GEL OIL

GLOWING LOOK EVERYDAY 
Odpowiednie nawilżenie ma ogromny wpływ na 

jakość i wygląd skóry. Oliwka do ciała w żelu wy-

korzystuje moc naturalnych olejów. Jest bogata 

w sole mineralne i witaminy z grupy A, B, C, D, 

E i F. Żelowa konsystencja zapewnia wygodną 

aplikację. Produkt wchłania się stopniowo, nie 

pozostawiając na skórze tłustej warstwy.

300ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej z pestek brzoskwini, olej 

ze słodkich migdałów

Silcare after wax liquid oil removes remaining  

wax residue from the skin and prevents its drying.  

Special emollient ensures pleasant feeling of the 

soft, smooth and elastic skin. Very gentle with the 

power of natural oils, it is rich in mineral salts and 

vitamins: A, B, C, D, E and  F. It helps to keep the 

skin healthy and glowing.

100ml | 200ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: mineral salts, vitamins A, B, 

C, D, E and F

NIEZWYKLE DELIKATNA Z MOCĄ 
NATURALNYCH OLEJKÓW

OLIWKA PO DEPILACJI AFTER WAX OIL
VERY GENTLE WITH THE POWER 
OF NATURAL OILS  

Oliwka po depilacji w płynie Silcare usuwa reszt-

ki wosku ze skóry i zapobiega jej wysuszeniu. 

Dodatek specjalnego emolienta zapewnia miłe 

odczucie miękkiej, wygładzonej i sprężystej skóry. 

Niezwykle delikatna z mocą naturalnych olejków, 

bogata w sole mineralne i witaminy z grupy: A, 

B, C, D, E i F. Sprzyja zdrowemu i promiennemu 

wyglądowi skóry.

100ml | 200ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: sole mineralne, witamina 

A, B, C, D, E i F
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Silcare Smooth Legs Shaving Lotion that slows 

down hair growth works in three directions: in-

hibits hair regrowth, moisturizes the skin and im-

proves depilation comfort. Thanks to thoroughly 

selected ingredients it allows to enjoy smooth 

legs for a long period of time. Biocompatible 

emollients ensure optimal moisturization, and 

Telocapil™ slows down the process of unwanted 

hair growth. The lotion stays on skin, enabling the 

razor’s effective work.

230ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: Telocapil, vitamin E, 

triglycerides

DLA GŁADKICH I NAWILŻONYCH NÓG
BALSAM DO GOLENIA SMOOTH LEGS SHAVING AND AFTER DEPILATION LOTION 

FOR SMOOTH AND MOISTURIZED LEGS 
Balsam do depilacji Smooth Legs opoźniający 

odrost włosów ma trzykierunkowe działanie: ha-

muje odrost włosków, nawilża skórę oraz zwiększa 

komfort zabiegu depilacji. Dzięki zawartości spe-

cjalnie dobranych składników pozwala cieszyć się 

gładkością nóg przez długi czas. Biokompatybilne 

emolienty zapewniają optymalne nawilżenie,  

a Telocapil™ opóźnia odrastanie niechcianych 

włosków. Balsam nie spływa ze skóry, pozwalając 

maszynce na efektywną pracę.

230ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: Teocapil, witamina E, 

trójglicerydy 

GWARANCJA MIĘKKIEJ I NAWILŻONEJ 
SKÓRY

PEELING DO CIAŁA Z ALGAMI FRESH SEA ALGAE  BODY CREAM PEELING 
THE GUARANTEE OF SOFT AND 
MOISTURIZED SKIN 

Peeling to jeden z najbezpieczniejszych i sku-

tecznych zabiegów pielęgnujących ciało, źródło 

piękna, blasku i jędrności skóry. Innowacyjna for-

muła peelingu z algami z bardzo drobnymi czą-

steczkami ścierającymi powoduje przywrócenie 

jej pięknego koloru oraz naturalnego pH. Skóra 

lepiej przyswaja składniki odżywcze z kremów  

i balsamów, staje się miękka i delikatna w dotyku.

Dzięki kremowej konsystencji peeling doskonale 

się rozprowadza, pozostawiając na skórze de-

likatny, przyjemny zapach. Masaż przy użyciu 

Fresh Sea Algae Body Cream Peeling relaksuje 

i odpręża.

275ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: algi zmikronizowane

The peeling is one of the safest and most effective 

body care treatments, the source of beauty, glow 

and firmness of the skin. An innovative formula 

of sea algae body cream peeling with very fine 

abrasive particles restores the skin’s beautiful 

color and the natural pH. The skin better ab-

sorbs nourishing elements from body lotion and 

creams, it becomes soft and delicate in touch.

The creamy consistency enables the peeling 

to spread perfectly, leaving a delicate pleasant 

scent. The massage done with the use of Fresh 

Sea Algae Body Cream Peeling gives a feeling 

of relaxation.

 275ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: micronized algae
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It is a light, easily absorbed cosmetic product, 

which effectively moisturizes dry skin and guaran-

tees a long-lasting improvement of its condition. 

This active product with nice, floral scent is in-

tended for everyday hand, elbow and knee care.

A complex of ingredients contained in this cream, 

such as glycerin, vitamin E, soybean oil and paraf-

fin, prevents the skin from excessive drying, no-

urishes and improves its elasticity. When applied 

regularly, restores skin smoothness and softness.

100ml 
Dermatologically tested.

Active ingredients: vitamin E, soybean oil,  

vegetable glycerin

DELIKATNIE NATŁUSZCZA I NAWILŻA
KREM DO SKÓRY DŁONI, ŁOKCI I KOLAN ELBOW AND KNEE CREAM

GENTLY OILS AND MOISTURIZES
Lekki, szybko wchłaniający się krem, który sku-

tecznie nawilża suchą skórę, gwarantując trwałą 

poprawę jej stanu. Preparat o delikatnym, kwia-

towym zapachu przeznaczony do codziennej 

pielęgnacji skóry dłoni, łokci i kolan.

Zawarty w kremie kompleks składników: glicery-

ny, witaminy E i oleju sojowego chroni przed nad-

miernym wysuszeniem skóry, odżywia i poprawia 

elastyczność. Stosowany regularnie przywraca 

skórze gładkość i delikatność.

100ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: witamina E, olej sojowy,  

gliceryna roślinna

The body cream with shea butter is a source of  

natural beauty, eternal youth and  silky smooth 

skin. Valuable nourishing elements i.a. prevent 

excessive water loss. The body cream contains 

protective filter 3-4 SPF (UVB), which supports 

the sun protection. Despite dense consistency, 

the cream easily absorbs leaving a pleasant scent 

on the skin. 

The product is available in 3 fragrances: Milky 

Way, Fruit Cocktail and Luxury Touch.

275ml 
Dermatologically tested.

Active ingredients: shea butter

ODŻYWCZE WŁAŚCIWOŚCI Z NUTĄ 
ZAPACHU

KREM DO CIAŁA Z MASŁEM SHEA BODY CREAM WITH SHEA BUTTER
NOURISHING PROPERTIES WITH AN 
AROMATIC NOTE

Krem do ciała z masłem Shea to źródło natural-

nego piękna, wiecznej młodości i jedwabiście 

gładkiej skóry. Cenne składniki odżywcze, m.in. 

zapobiegają nadmiernej utracie wody. Zawiera 

filtr ochronny 3-4 SPF (UVB), który wspomaga 

ochronę przeciwsłoneczną. Mimo dość gęstej 

konsystencji krem bardzo dobrze się wchłania, 

pozostawiając na skórze przyjemny zapach.

Występuje w 3 nutach zapachowych: Milky Way, 

Fruit Coctali oraz Luxury Touch.

275ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: masło Shea
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KREM DO 
RĄK

BALSAMOLIWKA DO
PAZNOKCI

*tylko przy 
  wariancie 
  z drobinkami 
  złota / applies 
  only to variant 
  with gold particles

ODROBINA LUKSUSU A BIT OF LUXURY 
LINIA SENSUAL MOMENTS  SENSUAL MOMENTS LINE 

Ekskluzywna linia Sensual Moments to produkty 

o specjalnie wyselekcjonowanych składnikach 

oraz niezwykle trwałych, różnorodnych kompo-

zycjach zapachowych. Zapewniają wysoki poziom 

nawilżenia, gładkość i niebywałą miękkość. 

balsam - 250ml  | krem do rąk -  30ml | 100ml

oliwka do paznokci - 10ml | mydło - 250ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

OLIWKA DO PAZNOKCI: olej z zielonej oliwki, olej 

z pestek winogron, olej awokado, olej z orzechów 

makadamia, olej rycynowy, olej lniany, olej sojowy, 

witamina E

BALSAM DO CIAŁA: mocznik, gliceryna, witamina E

KREM DO RĄK: mocznik, gliceryna, witamina E

MYDŁO: pantenol, hydrolizowany jedwab, olej 

słonecznikowy

Sensual Moments is an exclusive line of products 

with specially selected ingredients and various 

extremely long-lasting aromatic compositions. 

They provide a high level of moisturization, smo-

othness and amazing softness. 

body lotion - 250ml  | hand cream - 30ml | 100ml 

nail oil - 10ml | soap - 250ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: 
NAIL OIL: olive oil, macadamia oil, grape seed 
oil, linseed oil, avocado oil, soybean oil, castor 
oil, vitamin E
BODY LOTION: urea, glycerin, vitamin E

HAND CREAM: urea, glycerin, vitamin E

SOAP: panthenol, hydrolyzed silk, sunflower 

seed oil

MYDŁO
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SIŁA SPOJRZENIA POWER OF GLANCE
OLEJEK REGENELASH  REGENELASH OIL

Sprawia, że rzęsy są zregenerowane, wzmocnione 

i wypielęgnowane, zagęszczone i pogrubione. 

Produkt jest bezpieczny i naturalny. Kompleks 

A+E+F wspomaga regenerację: reguluje tworze-

nie keratyny, nawilża rzęsy, przyspiesza proces 

keratynizacji. Pomaga w odbudowie włosów, po-

zostawia warstwę ochronną na powierzchni rzęs. 

6ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: witamina A, witamina E,  

witamina F, olej rycynowy

Makes eyelashes regenerated, strengthened, 

well-tended and thickened. The formula is safe 

and natural. Vitamin complex A+E+F supports the 

eyelash regeneration process: stimulates keratin 

production, moisturizes lashes, accelerates the 

keratinization process. It supports hair rebuilding 

process, leaves a protective layer on the surface 

of lashes.

6ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: vitamin A, vitamin E, vitamin F,  

castor oil

WSZECHSTRONNOŚĆ UŻYCIA WIDE RANGE OF APPLICATIONS
OLIWKI VITALITY  VITALITY OIL 

Vitality Oil to naturalne olejki wzbogacone 

witaminą E do ciała, twarzy i włosów. Łagodzą 

podrażnienia, spłycają zmarszczki, wzmacniają 

włosy. Idealnie sprawdzą się jako samodzielne 

produkty oraz jako dodatek do balsamów, odży-

wek, maseczek czy peelingów.  

OLEJEK Z OLIWEK: nawilża, wygładza, łagodzi

OLEJEK AVOCADO: regeneruje-odbudowuje,  

nawilża, wygładza

OLEJEK MACADAMIA: ujędrnia, poprawia  

elastyczność, nawilża, zmiękcza

11ml  

Przebadano dermatologicznie.

Vitality Oil is a line of natural oils for body, face  

and hair care enriched with vitamin E. These oils 

soothe irritations, smooth wrinkles, strengthen 

hair. Ideal to use as a product itself or addition 

to body lotions, conditioners, masks or scrubs.

OLIVE OIL: moisturizes, smoothes, soothes

AVOCADO OIL: regenerates-restructures, mo-

isturizes, smoothes

MACADAMIA OIL: firms, improves elasticity, 

moisturizes, softens 

11ml  

Dermatologically tested.

OLIVE AVOCADO

MACADAMIA

1716 |



BALSAM 
DO CIAŁA

OLIWKA
DO MASAŻU

Active ingredients: 

BODY MILK: Macadamia oil, Shea butter, almond oil, 

glycerin, vitamin E

BODY LOTION: Macadamia oil, coconut oil, glycerin, 

vitamin E

MASSAGE OIL: Macadamia oil, EFAs, vitamin E 

Składniki aktywne:

MLECZKO DO CIAŁA: olej macadamia, masło Shea, olej 

migdałowy, gliceryna, witamina E

BALSAM DO CIAŁA: olej macadamia, olej kokosowy, 

gliceryna, witamina E

OLIWKA DO MASAŻU: olej macadamia, NNKT,  

witamina E  

• softens, oils and moisturizes the skin

• protects against excessive water loss and 

   adverse impact of external factors

• actively supplements the lipid layer of the skin

• has delicate floral scent composition

• contains, among others, almond oil, grape oil,  

     coconut oil, Shea butter, vitamin E and glycerin 

Dermatologically tested.

• zmiękcza, natłuszcza i nawilża skórę 

• chroni przed nadmierną utratą wody oraz 

   niekorzystnym wpływem czynników 

   zewnętrznych

• aktywnie uzupełnia płaszcz lipidowy skóry

• delikatna, kwiatowa kompozycja zapachowa

• zawiera m.in. olej migdałowy, olej 

   winogronowy, olej kokosowy, masło Shea, 

   witaminę E i glicerynę

Przebadano dermatologicznie.

MACADAMIA OILSERIA MACADAMIA
DISCOVER EXCELLENT PROPERTIES OF 
MACADAMIA OIL

POZNAJ DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI 
OLEJU MACADAMIA

MLECZKO
DO CIAŁA
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BALSAM

OLIWKA
DO MASAŻU

Składniki aktywne: 

BALSAM DO CIAŁA: olej abisyński, olej kokosowy,  

gliceryna, witamina E

OLIWKA DO MASAŻU: olej abisyński, NNKT, witamina E   

Active ingredients: 

BODY LOTION: Abyssinian oil, coconut oil, glycerin, 

vitaminE

MASSAGE OIL: Abyssinian oil, EFAs, vitamin E

• smooths the skin

• softens

• intensively moisturizes and soothes irritations

• has energizing scent of exotic fruits and spices

• contains, among others, almond oil, grape oil, 

coconut oil, Shea butter, vitamin E and glycerin

Dermatologically tested.

• wygładza skórę

• zmiękcza

• intensywnie nawilża i łagodzi podrażnienia

• energetyzujący zapach egzotycznych owoców 

   i przypraw

• zawiera m.in. olej migdałowy, olej winogro-

nowy, olej kokosowy, masło Shea, witaminę E 

i glicerynę

Przebadano dermatologicznie.

ABYSSINIAN OILSERIA ABISYŃSKA
DISCOVER EXCELLENT PROPERTIES OF 
ABYSSINIAN OIL

POZNAJ DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI 
OLEJU ABISYŃSKIEGO
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Składniki aktywne:

MLECZKO DO CIAŁA: olej z oliwek, masło Shea, olej 

migdałowy, gliceryna, witamina E

BALSAM DO CIAŁA: olej z oliwek, olej kokosowy,  

gliceryna, witamina E

OLIWKA DO MASAŻU: olej z oliwek, NNKT, witamina E     

Active ingredients: 

BODY MILK: Olive oil, Shea butter, almond oil, glyce-

rin, vitamin 

BODY LOTION: Olive oil, coconut oil, glycerin,  

vitamin E

MASSAGE OIL: Olive oil, EFAs, vitamin E

• softens and nourishes the skin

• regenerates and strengthens the protective 

   barrier of epidermis

• gently oils and moisturizes

• has a body refreshing scent with green tea note 

• contains, among others, almond oil, grape oil, 

   coconut oil, Shea butter, vitamin E and glycerin

Dermatologically tested.

• zmiękcza i odżywia skórę

• regeneruje i wzmacnia barierę ochronną  

   naskórka

• delikatnie natłuszcza i nawilża

• świeży, orzeźwiający ciało zapach z nutą  

   zielonej herbaty 

• zawiera m.in. olej migdałowy, olej winogronowy, 

   olej kokosowy, masło Shea, witaminę E i glicerynę

Przebadano dermatologicznie.

OLIVE OILSERIA OLIWKOWA
DISCOVER EXCELLENT PROPERTIES OF 
OLIVE OIL

POZNAJ DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI 
OLEJU Z OLIWEK

BALSAM /
MLECZKO

OLIWKA
DO 

MASAŻU
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The formula of the body lotion  with 3% of urea, 

and vitamin E guarantees effective moisturizing, 

regeneration and care of the very dry  and  ato-

pic  skin.

Regular use will ensure the improvement of the 

skin condition and elasticity. The skin will become  

velvety  soft.

275ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: Urea, glycerin, vitamin E

TRENING DLA TWOJEJ SKÓRY
BALSAM DO CIAŁA Z MOCZNIKIEM BODY LOTION WITH UREA

WORKOUT FOR YOUR SKIN
Innowacyjna formuła balsamu do ciała z 3% 

mocznikiem i witaminą E gwarantuje skuteczne 

nawilżenie, regenerację oraz pielęgnację skóry 

suchej i atopowej.

Regularne stosowanie zapewni poprawę kondycji 

i sprężystości skóry oraz sprawi, że stanie się ona 

aksamitnie  miękka  i  delikatna.

275ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: mocznik, gliceryna, witamina E

Odkryj owocowe, świeże, egzotyczne zapachy, 

które w mgnieniu oka oczarują Twoje zmysły. 

Niepowtarzalna harmonia aromatów pozostawia 

na skórze woal pełen zmysłowości i kobiecości. 

Uniwersalna, lekka mgiełka przyjemnie odświeża 

skórę, idealna także do odzieży i pościeli. 

Nie pozostawia plam.

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

 

Discover fruity, fresh, exotic fragrances, which 

will enchant your senses in the blink of an eye. 

A unique harmony of aromas leaves a sensual, 

feminine scent on the skin. 

Universal, light mist pleasantly refreshes the 

skin, and is also ideal for clothing and bed sheets. 

Does not leave stains.

200ml  
Dermatologically tested.

MGIEŁKI ZAPACHOWE FRAGRANCE MISTS
HARMONIA AROMATÓW HARMONY OF AROMAS
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Cztery specjalistyczne serie do pielęgnacji skóry dłoni z wyselekcjono-

wanymi składnikami zapewnią kompleksową, codzienną pielęgnację. 

Bogata formuła kremu gwarantuje skuteczną ochronę przed wy-

suszeniem, doskonale odżywia, regeneruje, wygładza oraz wzmacnia 

barierę hydrolipidową naskórka. Lekka konsystencja ułatwia aplikację 

oraz zapewnia doskonałą wchłanialność. Produkt dostępny w czte-

rech wersjach.

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  

OMEGA 3+6 - SWEET GRAPE | SWEET MANGO |

NNKT oleju lnianego i oleju avocado 

TERAPIA PROTEINOWA  - MILKY CHOCOLATE | MILKY VANILLA | 

masło Shea, proteiny 

NATURALNA ALANTOINA -  GREEN APPLE | 

alantoina, mocznik, masło Shea

NATURALNA LECYTYNA -  FROZEN LADY | FROZEN BREEZE | 

lecytyna z oleju avocado, olej lniany

Four specialised hand care series contain selected ingredients, 

which provide daily complex care. The rich formula of the cream 

guarantees effective protection against drying, perfectly nourishes,  

regenerates, smoothes and strengthens hydro-lipid barrier of the skin.  

The light consistency facilitates application and enables fast  

absorption. The product is available in four versions. 

200ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients:

OMEGA 3+6 - SWEET GRAPE | SWEET MANGO |

EFAs of linseed oil and avocado oil

THE PROTEIN THERAPY - MILKY CHOCOLATE | MILKY VANILLA | 

Shea butter, proteins

NATURAL ALLANTOIN -  GREEN APPLE | 

allantoin, urea, Shea butter

NATURAL LECITHIN -  FROZEN LADY | FROZEN BREEZE |

lecithin from avocado oil, linseed oil

KREM DO RĄK HAND CREAM
TWOJE DŁONIE POD STAŁĄ, SKUTECZNĄ OCHRONĄ YOUR HANDS UNDER CONSTANT AND EFFECTIVE 

PROTECTION 
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• nourishes, moisturizes, regenerates 

   and rejuvenates hand skin

• effectively protects against excessive water loss

• protects against external factors

• provides an immediate feeling of softness 

   and smoothness

• improves firmness and elasticity

• it absorbs quickly and does not leave 

    an oily layer

30ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: encapsulated coenzyme 
Q10, glycerin, hydrolyzed silk, D-panthenol, 
vitamin E

REGENERACJA I ODMŁODZENIE 
Z KOENZYMEM Q10

QUIN SERUM DO DŁONI 
Z KOENZYMEM Q10

QUIN COENZYME Q10 HAND SERUM

REGENERATION AND REJUVENATION 
WITH COENZYME Q10

• odżywia, nawilża, regeneruje i odmładza 

   wygląd skóry dłoni

• efektywnie zabezpiecza przed nadmierną 

   utratą wody

• chroni przed czynnikami zewnętrznymi

• nadaje natychmiastowe odczucie miękkości 

   i wygładzenia

• poprawia jędrność i sprężystość

• szybko się wchłania i nie pozostawia 

   tłustej warstwy

30ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: zakapsułkowany koenzym 

Q10,  gliceryna, hydrolizowany jedwab, d-pan-

tenol, witamina E

The product is intended for people who suffer 

from various skin discolorations and spots (e.g. 

liver spots, age spots, white spots) as well as 

uneven skin tone of hands, e.g. as a result of 

uneven tan.

30ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: active substances from cu-
cumber, white mulberry and hibiscus, glycerin, 
hydrolyzed silk, D-panthenol, vitamin E

REGENERACJA I ODMŁODZENIE 

QUIN HANDS SPOTS OUT SERUM 
Z KOMPLEKSEM C3

QUIN HANDS SPOTS OUT SERUM 
WITH C3 COMPLEX
REGENERATION AND REJUVENATION

Produkt przeznaczony dla osób zmagających     

się z różnego pochodzenia przebarwieniami                    

na skórze rąk oraz wszelkiego rodzaju plamami 

(wątrobowe, starcze, depigmentacyjne) i nierów-

nościami kolorytu skóry na dłoniach, np. w wyniku 

nierównomiernego opalania się.

30ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: substancja aktywna otrzy-

mywana z ogórka, białej morwy i hibiskusa, 

gliceryna, hydrolizowany jedwab, d-pantenol, 

witamina E
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NABŁYSZCZAJĄCE I REGENERUJĄCE 
MASEŁKO DO MANICURE

SHINING AND REGENERATING 
MANICURE BUTTER

PINK SHINE NAIL BUTTER PINK SHINE NAIL BUTTER

Formuła Pink Shine Nail Butter charakteryzuje się 

wyjątkową kompozycją składników aktywnych,  

dzięki którym paznokcie odzyskują piękny, zdrowy 

wygląd. Zapewnia optymalną pielęgnację słabym 

i łamliwym paznokciom, wzmacnia je oraz nadaje 

lekko różowy kolor. Sprawia, że dłonie stają się 

zadbane, a paznokcie idealnie wygładzone i wła-

ściwie odżywione. Łagodny, kwiatowy zapach.

Lekka konsystencja produktu zapewnia szybkie 

wchłanianie i łatwą aplikację, nie pozostawiając 

na dłoniach tłustej warstwy.

Niewielką ilość masełka należy nałożyć na lek-

ko zmatowioną naturalną płytkę paznokcia. Po 

kilku minutach wmasować w paznokieć i skórki, 

a następnie wypolerować płytkę do uzyskania 

pożądanego połysku.

12ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: wiatminy A, E, F, olej rycyno-

wy, masło Shea, olej z pestek winogron

The Pink Shine Nail Butter formula characterize 

with a unique composition of  active ingredients, 

which enable beautiful and healthy look of the 

nail plate. 

The light consistency of the product provides 

quick absorption and easy application, without 

leaving a greasy layer on hands

It provides optimal care for weak and brittle nails, 

strengthening them, giving a healthy and slightly 

pink color. Makes your hands look neat, while na-

ils are perfectly polished and properly nourished. 

Gentle floral fragrance. 

 Apply a small amount  of the butter on a slightly 

buffed natural nail plate. After a few minutes 

massage it into the nail and cuticles, subsequently 

polish the nail plate to achieve the desired gloss.

12ml  

Dermatologically tested.

Active ingredients: vitamins: A,E,F, castor oil, 

Shea butter and grape seed oil 

ZMIĘKCZAJĄCE MASEŁKO DO SKÓREK
SOFT TOUCH CUTICLE BUTTER

SOFT TOUCH CUTICLE BUTTER
Soft Touch Cuticle Butter to delikatny dotyk na-

wilżenia, dzięki któremu dłonie zyskają zdrowy  

i piękny wygląd. Preparat zapobiega wysychaniu 

skórek wokół paznokci, zmiękcza je i natłuszcza.

Łagodny, mleczny, przyjemny zapach idealnie 

współgra z nieocenionymi właściwościami ma-

sełka. Lekka konsystencja produktu zapewnia 

szybkie wchłanianie i łatwą aplikację, nie pozo-

stawiając na dłoniach tłustej warstwy.

Wskazane do suchych, pozadzieranych skórek. 

Idealne do stosowania przy paznokciach po-

malowanych. Wskazany również do pękających  

i wysuszonych kłykci.

12ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  mocznik, NNKT (olej rycyno-

wy i z pestek winogron, masło Shea), gliceryna

Soft Touch Cuticle Butter is a delicate touch of 

moisture that will make your hands look heal-

thy and beautiful. The product prevents cuticles 

from drying, softens and nourishes them, at the 

same time protecting against external factors.  

A mild, milky and pleasant scent perfectly 

matches invaluable properties of the butter.

The light consistency of the product enab-

les quick absorption and easy application, 

without leaving a greasy layer on hands.                                                                                  

Intended for dry and rough cuticles. Ideal to use 

on painted nails. Also indicated for cracked and 

dried knuckles.

12ml  

Dermatologically tested.

Active ingredients: urea, EFAs (castor and grape 

seed oil, Shea butter), glycerin 

SOFTENING CUTICLES  BUTTER
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• effectively cleanses, removes dead epidermis

• perfectly oils, moisturizes and softens skin

• provides immediate effect of velvet smooth 

   and well cared hands

• rich in linseed oil, avocado oil and glycerin

The product is available in 2 versions: Milky 

Vanilla, Sweet  Grape.

110ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: linseed oil (EFAs), 
avocado oil, glycerin, vitamin E

TWOJE DOMOWE SPA
KREMOWY PEELING DO DŁONI  CREAMY HAND SCRUB 

YOUR HOME SPA
• skutecznie oczyszcza, usuwa martwy naskórek

• doskonale natłuszcza, nawilża i zmiękcza skórę

• natychmiastowy efekt aksamitnej, gładkiej, 

   oczyszczonej i perfekcyjnie zadbanej skóry

• kompleks idealnie dobranych składników: olej 

lniany, olej avocado oraz gliceryna

Produkt występuje w 2 wersjach: Milky Vanilla, 

Sweet  Grape.

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej lniany, olej z awokado, 

gliceryna, witamina E

The innovative formula of the hand cream with 

5% of urea, almond oil, vitamin E and glycerin 

guarantees effective moisturizing, regeneration 

and care of the very dry and irritated skin. Regular 

use will ensure the improvement of elasticity and 

make the skin of hands velvety soft.

110ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: Urea, glycerin, vitamin E

PIELĘGNACJA BARDZO SUCHEJ
I WRAŻLIWEJ SKÓRY

KREM DO RĄK Z MOCZNIKIEM 
I WITAMINĄ E 

HAND CREAM WITH UREA 
AND VITAMIN E 
VERY DRY AND SENSITIVE
SKIN CARE

Innowacyjna formuła kremu do rąk z 5% moczni-

kiem, olejem migdałowym, witaminą E i gliceryną 

gwarantuje doskonałe nawilżenie, regenerację 

oraz pielęgnację skóry suchej i podrażnionej. 

Regularne stosowanie zapewni poprawę ela-

styczności oraz sprawi, że skóra dłoni stanie się 

aksamitnie miękka i delikatna.

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: mocznik, gliceryna,  

witamina E
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Winter Protection Hand Cream regenerates, smo-

othes and firms the epidermis as well as protects 

against harmful external factors. Almond oil and 

Shea butter additionally moisturize and nourish, 

whereas lanolin lubricates hands. Contained in 

the cream D-Panthenol minimizes the risk of skin 

irritation. Hands are prone to it because of the low 

temperature and harmful weather conditions.

Recommended for daily skin care of dry, rough 

and damaged hands.

110ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: Shea butter, lanolin, sweet 
almond oil, D-Panthenol, vitamin A, E and F.

NATYCHMIASTOWA ULGA DLA 
PRZESUSZONYCH DŁONI 

KREM DO RĄK WINTER PROTECTION WINTER PROTECTION HAND CREAM
INSTANT RELIEF FOR DRY HANDS

Krem do rąk Winter Protection regeneruje na-

skórek, wygładza i ujędrnia, a także chroni przed 

wpływem szkodliwych warunków atmosferycz-

nych. Zawarty w kremie D-Panthenol minimalizu-

je ryzyko powstawania podrażnień skóry, na które 

nasze dłonie są szczególnie narażone przy niskich 

temperaturach oraz niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. Polecany do codziennej pielę-

gnacji suchych, szorstkich oraz zniszczonych dłoni. 

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: masło shea, lanolina, olej 

migdałowy, d-pathenol, witamina A, E, F

PODWÓJNA PORCJA DOGŁĘBNEGO 
ODŻYWIENIA

MASKA DO DŁONI ROZJAŚNIAJĄCO
-PRZECIWSTARZENIOWA I MASKA DO 
DŁONI NAWILŻAJĄCA 

BRIGHTENING AND ANTI-AGING HAND 
MASK AND MOISTURIZING HAND MASK 

Oprócz stosowanych codziennie kremów do rąk 

od czasu do czasu sięgaj po głęboko odżywiające 

maski. W zależności od potrzeb wybierz maskę 

do dłoni rozjaśniająco-przeciwstarzeniową lub 

nawilżającą. Dzięki starannie dobranym skład-

nikom jedna z nich wykazuje działanie rozjaśnia-

jące przebarwienia, hamujące procesy starzenia  

i stany zapalne, a druga działanie regeneracyjne, 

nawilżające, zmiękczające oraz  natłuszczające. 

Maski doskonale sprawdzą się również przy za-

biegach parafinowych.

300g  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: ROZJAŚNIAJĄCO-PRZECIWSTA-

RZENIOWA: witamina PP, witamina C, olej z oliwek, 

olej migdałowy, olej sojowy, masło Shea, witami-

na E | NAWILŻAJĄCA: Hydromanil, witamina E, olej 

z oliwek, olej midałowy, olej sojowy, masło Shea

Except for the used every day hand creams, 

you should also apply a deep nourishing masks 

from time to time. Depending on your needs, 

you can choose brightening and anti-aging 

mask or a moisturizing one. Due to carefully 

selected ingredients, the first product lightens 

discolorations, delays aging processes and inhi-

bits skin inflammations, while the second mask 

has regenerative, moisturizing, softening and 

oiling properties. These cosmetics area also 

ideal for paraffin hand treatments. 

300g  

Dermatologically tested.

Active ingredients: BRIGHTENING AND ANTI-

AGING: vitamin PP, vitamin C, olive oil, almond oil, 

soya oil, shea butter, vitamin E | MOISTURIZING:

Hydromanil, vitamin E, olive oil, almond oil, shea 

butter

DOUBLE PORTION OF DEEP NUTRITION
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Płyn do kąpieli Quin to łagodna i delikatna pielęgna-

cja Twojej skóry. Formuła myjąca oparta została na 

wyselekcjonowanych surowcach pochodzenia ro-

ślinnego, które zapewniają komfort stosowania oraz 

łagodną pielęgnację. Gliceryna zmniejsza suchość 

skóry po kąpieli. Płyn tworzy z wodą aromatyczną, 

bogatą i długo utrzymującą się pianę. 

Płyn dostępny w 2 zapachach: mandaryn i beauty.

750ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: gliceryna, roślinne substancje 

myjące 

Quin bubble bath gently and delicately cares for 

Your skin. The washing formula was based on 

selected plant-derived ingredients, which provide 

comfort in use and gentle care. Glycerin reduces 

dryness of the skin after the bath. The bubble bath 

in contact with water creates aromatic, rich and 

long lasting foam. 

It is available in two scents: mandarin and beauty. 

750ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: glycerin, plant-derived 

ingredients

PŁYN DO KĄPIELI SENSUAL PEARL SENSUAL PEARL BUBBLE BATH
ZMYSŁOWE WRAŻENIA 
I WYRAFINOWANA PIELĘGNACJA

SENSUAL EXPERIENCES AND 
SOPHISTICATED SKIN CARE

KEEP CALM AND GLITTER ON! 
ŻEL POD PRYSZNIC Z BROKATEM SHOWER GEL WITH GLITTER 

Żel pod prysznic z dużą ilością drobinek broka-

tu pielęgnują skórę, delikatnie ją nawilżając. Po 

kontakcie z wodą wytwarzają przyjemną pianę. 

Zawarty w produktach brokat nie przylega do 

ciała – pięknie mieni się na skórze, ale nie pozo-

staje na niej po spłukaniu piany. 

250ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  gliceryna

Shower gel with lots of glitter particles, cares for 

the skin by gently moisturizing it. They produce 

a pleasant foam after contact with water. The 

glitter contained in the product doesn’t stay on 

the skin after rinsing. 

250ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: glycerin

KEEP CALM AND GLITTER ON!
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Body peeling shower gels with biodegradable, 

natural, wax particles,  precisely cleanse and 

ideally moisturize whole body. Specially selec-

ted washing, care and scent components leave 

skin silky smooth, soft and seductively scented. 

Regularly used will ensure the feeling of the well-

cared and firm skin.

The product is available in 3 fragrances: Black 

Grape, Fresh Flower and Wild Tropics.

250ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: lanolin, glycerin

ZACHWYĆ SWOJE ZMYSŁY NUTAMI 
ZAPACHOWYM

ŻEL - PEELING DO CIAŁA GEL - BODY PEELING
DELIGHT YOUR SENSES WITH AROMATIC 
NOTES

Żele-peelingi pod prysznic z biodegradowalnymi, 

naturalnymi, woskowymi drobinkami to dokładne 

oczyszczenie i idealne nawilżenie całego ciała. 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom myjącym, 

pielęgnującym i zapachowym pozostawiają skórę 

jedwabiście gładką, miękką i kusząco pachnącą. 

Regularne stosowanie zapewni uczucie wypielę-

gnowanej i ujędrnionej skóry.

Występuje w 3 nutach zapachowych: Black 

Grape, Fresh Flower, Wild Tropics.

250ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: lanolina, gliceryna

The shower gel Quin formula is a perfect combi-

nation of gentle cleansing and care components. 

Due to lanolin present in the gel, the skin becomes 

soft, moisturized and nice to touch. Moreover, 

the washing base does not irritate and disturb 

lipid balance. Pleasant, fruit scent will provide 

delight for body as well as senses. 

The product available in 3 fragrances: Cherry, 

Vanilla, Mango.

250ml  |  400ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: lanolin, glycerin 

PODDAJ SIĘ OWOCOWEJ ROZKOSZY
ŻEL POD PRYSZNIC SHOWER GEL 

SURRENDER TO FRUIT DELIGHT
Formuła żelu pod prysznic Quin to doskonałe 

połączenie delikatnych składników myjących  

i pielęgnujących. Dzięki zawartej w żelu lanolinie 

skóra staje się gładka, nawilżona i miła w dotyku. 

Ponadto baza myjąca nie podrażnia i nie narusza 

jej równowagi lipidowej. 

Przyjemna, owocowa nuta zapewni rozkosz za-

równo dla ciała, jak i dla zmysłów.

Występuje w 3 nutach zapachowych: Cherry, 

Vanilla, Mango. 

250ml  |  400ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: lanolina, gliceryna
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Get the sun-kissed skin effect with the beautifying 

Body Shine Fluid BB. The subtle effect of a natural 

tan, even skin tone and seductive glow ideally 

interact with body care effect of the product. 

The body lotion perfectly moisturizes and smo-

othes the skin, leaving it nice and soft to touch. 

The product is available in three types: for light, 

medium and dark complexion.

30ml  |  200ml  

Dermatologically tested.

Active  ingredients: peach kernel oil  

KUSZĄCY BLASK I SUBTELNA OPALENIZNA
KREM BB BODY SHINE BB MAKEUP LOTION

SEDUCTIVE GLOW AND SUBTLE SUNTUN
Skóra delikatnie muśnięta słońcem dzięki upięk-

szającemu kremowi BB. Subtelny efekt natural-

nej opalenizny, wyrównany koloryt oraz kuszący 

blask idealnie współgrają z działaniem pielęgna-

cyjnym produktu. Balsam doskonale nawilża, 

wygładza skórę, pozostawiając ją przyjemną  

i delikatną w dotyku.

Występuje w 3 rodzajach: dla jasnej, średniej  

i ciemnej karnacji.

30ml  |  200ml   

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej z pestek brzoskwini 

An ideal connection  of oil formula with natural 

grounded coconut shells body scrub, which gen-

tly, but very effectively exfoliates dead skin cells.

The body scrub improves the blood supply, sti-

mulates regeneration of skin, improves elasticity, 

smoothens and softens skin. Supports the fight 

against cellulite and stretch marks.

The subtle scent relieves from stress, adds energy 

and stimulates to action.

275ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: castor and grape seed oil

POBUDZA SKÓRĘ DO ODNOWY

OLEJKOWY PEELING  + SCRUB Z ŁUPINY 
KOKOSA DO CIAŁA I DŁONI 

OIL SCRUB + COCONUT SHELL POWDER FOR 
HANDS AND BODY
STIMULATES REGENERATION OF SKIN

Idealne połączenie formuły olejkowej z natural-

nym scrubem z mielonych łupin kokosa, który 

delikatnie, ale bardzo skutecznie złuszcza martwy 

naskórek.

Peeling wpływa na poprawę ukrwienia, pobu-

dza skórę do odnowy, uelastycznia ją, wygładza  

i zmiękcza. Wspomaga walkę z cellulitem i rozstę-

pami. Subtelny zapach uwalnia od stresu, dodaje 

energii i pobudza do działania.

275ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej winogronowy, olej 

rycynowy
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Tytuł Qltowy Kosmetyk 2018 
to prestiżowa nagroda branżowa 
przyznawana przez magazyn Kosmetyki 
najlepszym kosmetykom, które zadebiutowały 
na rynku w drugiej połowie 2017 roku 
i pierwszym kwartale 2018. 
Profesjonalne jury doceniło nasz 
Peeling dwufazowy do ciała i dłoni 
– produkt wygrał w kategorii „Ciało: peelingi”. 

The title of Qltowy Kosmetyk 2018 
is a prestigious award granted 
by the magazine Kosmetyki 
to the best cosmetics that debuted 
on the market in the second half of 2017 
and in the first quarter of 2018. 
The professional jury has appreciated our 
QUIN Two-Phase Body & Hand Scrub 
– the product won in the ”Body: scrubs” category.

Two-Phase Body & Hand Scrub makes skin flexi-

ble, pleasant to the touch, visibly nourished, 

appropriately oxygenated and it smells beauti-

fully. Contained in the scrub fine-grained Dead 

Sea salt stimulates blood circulation, intensively 

exfoliates, smoothes, cleanses and revitalizes 

the skin. Avocado oil nourishes and intensively 

moisturizes it. Recommended even for the most 

sensitive skin.

200ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: dead Sea salt, avocado 
oil, vitamin E

DWUFAZOWA PIELĘGNACJA 

PEELING SOLNY DWUFAZOWY DO 
CIAŁA I DŁONI

TWO-PHASE BODY & HAND SCRUB 
TWO-PHASE SKIN CARE

Peeling dwufazowy do ciała i dłoni sprawia, że 

skóra staje się elastyczna, przyjemna w dotyku 

oraz wyraźnie odżywiona, prawidłowo dotlenio-

na i pachnąca. Zawarta w peelingu drobnoziar-

nista sól z Morza Martwego pobudza krążenie, 

intensywnie złuszcza, wygładza, oczyszcza oraz 

rewitalizuje skórę. Olej awokado odżywia oraz 

intensywnie nawilża. Pozostawia na skórze pięk-

ny zapach. Polecany nawet dla bardzo wrażliwej 

skóry.

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  sól z Morza Martwego, olej 

awokado, witamina E
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Quin Face Płyn Micelarny zmywa makijaż, oczysz-

cza, nawilża, odżywia, uelastycznia i wygładza 

skórę. Prowitamina B5 pełni rolę antyutleniacza, 

likwiduje szkodliwe działanie wolnych rodników,  

a dodatkowo poprawia ukrwienie skóry. Płyn za-

wiera między innymi witaminy, A, E, F, PP oraz kwas 

mlekowy, który nawilża skórę. Występuje w trzech 

rodzajach: do cery suchej, normalnej oraz tłustej 

i mieszanej. 

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  

NAWILŻAJĄCY - hialuronian sodu, prowitamina 

B5, witamina PP,  HydromanilTM,  witamina A,E,F, 

kwas mlekowy, jedwab 

ODŻYWCZY - HydromanilTM, witamina A, E, F, 

hialuronian sodu, prowitamina B5, witamina PP, 

jedwab, kwas mlekowy

NORMALIZUJĄCY - witamina PP, prowitamina B5, 

HydromanilTM, witamina A, E, F,  hialuronian sodu, 

kwas mlekowy, jedwab 

Quin Face Micellar Water removes make-up, cle-

anses, moisturizes, nourishes, elasticizes and smo-

othes skin. It contains sodium hyaluronate which 

prevents transepidermal water loss. It’s an active 

ingredient with moisturizing, protective and anti-a-

geing properties. Provitamin B5 acts as antioxidant, 

reduces harmful effects of free radicals and improves 

blood circulation. The liquid contains vitamins A, E, 

F, PP and lactic acid, which strongly moisturizes skin.

200ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients:

MOISTURIZING - sodium hyaluronate, provitamin 

B5, vitamin PP, HydromanilTM, vitamins A, E, F, lactic 

acid, silk

NOURISHING - vitamin PP, provitamin B5, 

HydromanilTM, vitamins A, E, F, sodium hyalurona-

te, lactic acid, silk

NORMALIZING - HydromanilTM, vitamins A, E, F, so-

dium hyaluronate, provitamin B5, vitamin PP, lactic 

acid, silk

PŁYN MICELARNY FACE MICELLAR WATER 
BEZBŁĘDNY DEMAKIJAŻ FLAWLESS MAKE-UP

Quin Face żele do mycia twarzy do cery normalnej, 

tłustej i mieszanej oraz suchej działają oczyszczają-

co, wygładzająco i natłuszczająco. Regulują pracę 

gruczołów łojowych, są przeciwbakteryjne, likwidu-

ją szkodliwe działanie wolnych rodników. Posiadają 

odpowiednie pH dla skóry (5,5). Przeznaczone do 

codziennego użytku. 

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  

NAWILŻAJĄCY - hialuronian sodu, prowitamina 

B5, HydromanilTM, lanolina, sorbitol 

ODŻYWCZY - witamina PP, prowitamina B5, 

HydromanilTM, lanolina, sorbitol 

NORMALIZUJĄCY -  HydromanilTM, witamina A, E, F,  

prowitamina B5, lanolina, sorbitol 

Quin Face Cleansing Gels for normal, oily, combi-

nation and dry skin purify, smooth and lubricate 

the skin. Cleanses and purifies a face, smoothes, 

nourishes and conditions skin. They regulate seba-

ceous gland activity and has antibacterial action as 

well as eliminates harmful effects of free radicals. 

The products have a proper pH level for the skin 

(5,5). Intended for everyday use.

200ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients:

MOISTURIZING - sodium hyaluronate, 

provitamin B5, HydromanilTM, lanolin, sorbitol

NOURISHING - HydromanilTM, vitamins A, E, F, 

provitamin B5, lanolin, sorbitol

NORMALIZING - vitamin PP, provitamin B5, 

HydromanilTM, lanolin, sorbitol

ŻEL DO MYCIA TWARZY FACE CLEANSING GEL 
SPOSÓB NA CZYSTĄ CERĘ WAY TO CLEAR SKIN  
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Salt or sugar crystals with an addition of coco-

nut shells exfoliate dead skin cells and ideally 

smoothen your body. Skin becomes extremely 

delicate and moisturized. The complex of 3 oils: 

castor, peach and avocado present in the body 

scrub, lubricates and softens. 

Skin gains a bright glow, while the fresh fragrance 

delivers energy and vitality.

Natural sugar and salt body scrubs do not 

contain oils.

300ml
Dermatologically tested.

Active ingredients:

NATURAL SALT BODY SCRUB: salt microelements, sugar, 

peach oil, castor oil, avocado oil, coconut shell scrub | 

NATURAL SUGAR BODY SCRUB: sugar, peach oil, castor 

oil, avocado oil, coconut shell scrub, salt microelements| 

OIL SUGAR BODY SCRUB: sugar, peach oil, castor oil, 

avocado oil, coconut shell scrub, salt microelements

TWOJE OSOBISTE SPA
SOLNE I CUKROWE PEELINGI DO CIAŁA SALT AND SUGAR BODY SCRUB

YOUR PERSONAL SPA
Kryształki soli lub cukru z dodatkiem łupiny orze-

cha kokosowego złuszczają martwy naskórek, 

idealnie wygładzając ciało. Skóra staje się nie-

zwykle delikatna i nawilżona. Zawarty w peelingu 

unikalny kompleks 3 olejów: rycynowego, brzo-

skwiniowego oraz avocado działa natłuszczająco 

i zmiękczająco.

Skóra nabiera blasku, a świeży zapach dodaje 

energii i witalności.

Naturalny cukrowy i solny peeling nie zawiera 

olejów.

300ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:

NATURALNY SOLNY: mikroelementy z soli, olej 

brzoskwiniowy, olej rycynowy, olej avocado, scrub  

z łupiny kokosa | NATURALNY CUKROWY: cukier, olej 

brzoskwiniowy, olej rycynowy, olej avocado, scrub  

z łupiny kokosa, mikroelementy z soli | OLEJOWY 

CUKROWY: cukier, olej brzoskwiniowy, olej rycynowy, 

olej avocado, scrub z łupiny kokosa, mikroelementy z soli

Natural Scrub with Dead Sea Salt and Mud re-

commended mainly for dry and normal skin. The 

salt intensively exfoliates, softens, smoothes and 

cleanses the skin, leaving the skin silky soft. The 

Dead Sea mud contained in the scrub, regenera-

tes and enhances the skin, improving the blood 

circulation. Rich in unsaturated fatty acids and 

vitamins A, B, E as well as macadamia oil, rebuilds 

the lipid layer of the epidermis and nourishes the 

skin. Additionally, olive oil prevents water loss 

and stimulates repair processes. 

400g
Dermatologically tested.

Active ingredients: Dead Sea mud, Dead Sea salt, 

macadamia oil, olive oil, vitamin E

BOGACTWO MORZA MARTWEGO 

NATURALNY PEELING Z BŁOTEM I SOLĄ 
Z MORZA MARTWEGO

NATURAL SCRUB WITH DEAD SEA SALT 
AND MUD
TREASURES OF THE DEAD SEA

Naturalny peeling z błotem i solą z Morza 

Martwego polecany szczególnie do skóry suchej 

i normalnej. Sól intensywnie złuszcza, wygładza  

i oczyszcza, pozostawiając skórę jedwabiście 

miękką; zawarte w peelingu błoto z Morza 

Martwego regeneruje i wzmacnia skórę, a także 

poprawia krążenie. Bogaty w nienasycone kwasy 

tłuszczowe oraz witaminy A, B i E olej makadamia 

odbudowuje warstwę lipidową naskórka i odży-

wia skórę, zaś olej z oliwek zapobiega utracie 

wody i stymuluje procesy naprawcze. 

400g

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: sól z Morza Martwego, błoto 

z Morza Martwego, olej makadamia, olej z oliwek, 

witamina E
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Silcare Bath Salts compose a unique collection, 

modern in terms of colors and scents compo-

sition, simultaneously they are made on the basis 

of traditional, natural methods. The secret of their 

extraordinary properties lies in the presence of 

calcium-magnesium-bromide-iodine ions, which 

intensively regenerate epidermis, while appli-

cation of the highest quality collagen perfectly 

influences improvement of skin firmness.

The product is available in 4 versions: Orange, 

Lavender, Apple, Grapefruit.

350g  |  600g
Dermatologically tested.

Active ingredients: calcium-magnesium-bromide

-iodine ions, collagen

MORSKA KĄPIEL W DOMOWYM ZACISZU
SÓL DO KĄPIELI BATH SALT

SEA BATH IN YOUR OWN HOUSE
Kosmetyczne sole kąpielowe Silcare tworzą 

wyjątkowo zróżnicowaną kolekcję, nowoczesną 

pod względem barw i kompozycji zapachowych,  

a jednocześnie wytwarzaną w oparciu o tradycyj-

ne, naturalne metody. Sekretem ich niezwykłych 

właściwości jest obecność jonów wapniowo- 

magnezowo-bromkowo-jodkowych, które po-

wodują aktywną regenerację naskórka, a zasto-

sowanie najwyższej jakości kolagenu doskonale 

wpływa na poprawę jędrności skóry. 

Rodzaje: pomarańcza, lawenda, jabłko, grejpfrut.

350g  |  600g  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: jony wapniowo-magnezowo

-bromkowo-jodkowe, kolagen
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Due to rich composition, Dead Sea Salt has unique 

care and exfoliating properties. Dead Sea Salt 

minerals refresh the skin, add vitality and glow, 

moisturize and cleanse it, leaving the skin soft. 

Adding Dead Sea Salt to bath will help your body 

relax and revitalize the skin, making it uniquely 

smooth. After bath, the skin becomes flexible, 

pleasant to the touch and nourished. Dead Sea 

Salt does not affect natural pH.

300g
Dermatologically tested.

Active ingredients: minerals - magnesium, po-

tassium, iron, manganese, bromides, sulphates, 

carbonates

POBUDZA KRĄŻENIE I USUWA MARTWY 
NASKÓREK

DROBNO- I GRUBOZIARNISTA SÓL 
KARNALITOWA Z MORZA MARTWEGO

FINE-GRAINED AND COARSE-
-GRAINED KARNALITE DEAD SEA SALT
STIMULATES CIRCULATION AND REMO-
VES DEAD EPIDERMIS

Sól z Morza Martwego za sprawą bogatego składu 

posiada wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne  

i peelingujące. Minerały z Martwego Morza 

dodają skórze świeżości, witalności i blasku, 

nawilżając ją i oczyszczając, przez co pozostaje 

miękka i delikatna. Kąpiel z dodatkiem soli uła-

twia odprężenie ciała, rewitalizuje skórę nadając 

jej niepowtarzalną gładkość. Po kąpieli staje się 

elastyczna, przyjemna w dotyku oraz wyraźnie 

odżywiona. Sól z Morza Martwego nie narusza 

naturalnego pH.

300g

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: minerały - magnez, potas, 

żelazo, mangan, bromki, siarczany, węglany

Dead Sea Mud is extracted manually and subjec-

ted to process of drying in the sun. It preserves all 

properties of wet mud. Regenerates, cares and 

nourishes the skin.  It also cleanse and smoothes 

the skin, leaving it fresh, matt and moisturized. 

Stimulates blood circulation. The mud owes its 

unique cosmetic properties to high content of 

precious minerals and elements.

300g 
Dermatologically tested.

Active ingredients: minerals - magnesium, po-

tassium, iron, manganese, bromides, sulphates, 

carbonates

REGENERUJE, PIELĘGNUJE I ODŻYWIA
BŁOTO Z MORZA MARTWEGO DEAD SEA MUD

REGENERATES, CARES AND NOURISHES
Błoto z Morza Martwego pozyskiwane ręcz-

nie, poddane procesowi suszenia na słońcu. 

Zachowuje wszystkie właściwości błota mo-

krego. Regeneruje, pielęgnuje i odżywia skórę. 

Oczyszcza ją i wygładza, pozostawiając świeżą, 

matową oraz nawilżoną. Pobudza krążenie skór-

ne. Niezwykłe właściwości kosmetyczne błota to 

zasługa wysokiej zawartości cennych minerałów 

i pierwiastków.

300g   

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: minerały - magnez, potas, 

żelazo, mangan, bromki, siarczany, węglany

5150 |



Specially selected ingredients of the gel ensu-

re skin’s proper hydration level and prevent it 

from dryness. The product contains neem oil 

which has antibacterial and antifungal properties.  

It maintains skin’s proper pH level. 

Available scents: Air, Water, Fire

250ml | 400ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: neem oil, glycerin

SPECJALNIE DLA MĘŻCZYZN
ŻEL POD PRYSZNIC ALPHA MEN GEL ALPHA MEN SHOWER GEL 

ESPECIALLY FOR MEN
Specjalnie wyselekcjonowane składniki żelu 

Alpha Men zapewniają właściwy poziom nawilże-

nia skóry oraz chronią przed jej przesuszeniem. 

Produkt  zawiera olej neem, który zapobiega 

rozwojowi bakterii i grzybów. Utrzymuje prawi-

dłowe pH skóry. 

Dostępne zapachy: Air, Water, Fire

250ml  | 400ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej neem, gliceryna

Alpha Men Hand Cream guarantees strong rege-

neration and care of men’s dry and cracked skin. 

Thanks to peach kernel oil flexibility of every skin 

type is maintained, whereas urea and glycerin 

provide an appropriate moisturization and reduce 

transepidermal water loss. 

Available scents: Air, Water, Fire

110ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: urea, lanolin, glycerin, peach 

kernel oil

DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 
MĘSKICH DŁONI

KREM DO RĄK ALPHA MEN ALPHA MEN HAND CREAM  
FOR DAILY CARE OF MEN’S HANDS

Krem do rąk Alpha Men gwarantuje silną re-

generację i pielęgnację wysuszonej, popękanej 

skóry męskich dłoni. Dzięki olejowi z pestek brzo-

skwini utrzymana zostaje elastyczność każdego 

rodzaju skóry, a mocznik i gliceryna zapewniają 

odpowiednie nawilżenie oraz zmniejszają utratę 

wody z naskórka.

Dostępne zapachy: Air, Water, Fire

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: mocznik, lanolina, gliceryna, 

olej brzoskwiniowy
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Relaxation Bath Salt with lavender salt will sti-

mulate the circulation and soften the epidermis. 

The salt has antiseptic and antifungal effect, it 

is helpful in case of excessive sweating. After 

already 7 minute bath, feet feel fresh and relaxed. 

350g  |  600g  |  1250g 
Dermatologically tested.

Active ingredients: Boric acid

UWOLNIJ SWOJE STOPY OD ZMĘCZENIA  
SÓL DO STÓP FOOT BATH SALT

RELIEVE FATIGUE FROM YOUR FEET
Relaksacyjna kąpiel stóp z dodatkiem lawendowej 

soli pobudzi ukrwienie oraz zmiękczy naskórek. 

Sól wykazuje działanie antyseptyczne i antygrzy-

bicze, jest pomocna w przypadku nadmiernego 

pocenia. Już siedmiominutowa kąpiel odświeży 

i zrelaksuje zmęczone stopy. 

350g  |  600g  |  1250g

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: kwas borny 
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• intensively exfoliating foot care product

• ideal for dry and keratinized skin

• supports absorption of active ingredients

• provides  immediate effect of soft 

and smooth foot skin

• improves circulation 

The product is available in 2 versions: morning 

dew, amazonian dream.

110ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: linseed oil (EFAs), avocado 

oil, glycerin, urea, white abrasive, vitamin E

TWOJE DOMOWE SPA
KREMOWY PEELING DO STÓP CREAMY FOOT PEELING

YOUR HOME SPA
• produkt intensywnie złuszczający i pielęgnujący

• idealny do wysuszonej i zrogowaciałej skóry

• wspomaga wchłanianie składników aktywnych

• zapewnia natychmiastowy efekt miękkiej 

   i gładkiej skóry stóp

• poprawia ukrwienie

Występuje w dwóch wersjach: morning dew, 

amazonian dream.

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: olej lniany (NNKT), olej 

avocado, gliceryna, mocznik, białe ścierniwo, 

witamina E

The products are intended for individuals who 

suffer from swollen, sore legs and have a tenden-

cy to dilated blood vessels. They contains Legactif 

– a complex of plant active ingredients that fights 

the issue of heavy and tired legs, provides good 

mood and a feeling of relaxation due to the im-

provement of blood circulation and anti-edema 

action. Thanks to the contained menthol, the 

lotion and spray gently and pleasantly cools legs.

200ml  
Dermatologically tested.

Lotion active ingredients: Goldenrod, lemon 

and butcher’s broom extract, Shea butter, 

glycerin

Spray active ingredients: goldenrod, lemon 

and butcher’s broom extract, menthol

ULGA I ODPRĘŻENIE 

QUIN BODY COOLNESS & RELIEF LEGS SPRAY
QUIN BODY COMFORT & RELIEF LEGS BALSAM

QUIN BODY COOLNESS & RELIEF LEGS SPRAY
QUIN BODY COMFORT & RELIEF LEGS LOTION
RELIEF AND RELAXATION

Produkty przeznaczone dla osób zmagających się 

z opuchniętymi i obolałymi nogami. Posiadają 

aktywnie działający kompleks roślin Legactif, któ-

ry zwalcza problem ciężkich i zmęczonych nóg, 

zapewniając odprężenie i dobre samopoczucie 

poprzez poprawę krążenia krwi i działanie przeci-

wobrzękowe. Dzięki znajdującemu się w składzie 

mentolowi balsam i spray delikatnie i przyjemnie 

chłodzą nogi.

200ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne balsamu: wyciąg z nawłoci, 

cytryny, ruszczyku, masło Shea, gliceryna 

Składniki aktywne spray’u: wyciąg z nawłoci, 

cytryny, ruszczyku, mentol 
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The specially designed formula of oil complexes: 

lavender essential oil, grape and almond oil have 

relaxing, moisturizing and lubricating properties. The 

cream is intended for every skin type care. The light 

formula enables fast absorption of the cream.

The product is available in 4 versions.

110ml

Dermatologically tested. 

Active ingredients:

LAVENDER: Lavender Essential Oil, grape seed 

oil, sweet almond oil, glycerin PANTHENOL: 

D-panthenol, grape seed oil, sweet almond oil, 

glycerin MENTHOL: Menthol, grape seed oil, sweet 

almond oil, glycerin SAGE: Sage essential oil, grape 

seed oil, sweet almond oil, Triclosan, glycerin

CZTERY SPOSOBY NA RELAKS TWOICH STÓP
KREM DO STÓP FOOT CREAM

4 WAYS TO RELAX YOUR FEET 
Specjalnie opracowana formuła kompleksu olejków: 

eterycznego, lawendowego, winogronowego oraz 

migdałowego wykazuje działanie odprężające, na-

wilżające i natłuszczające. Krem przeznaczony jest 

do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Lekka formuła 

ułatwia wchłanianie się kremu. 

Produkt występuje w 4 wersjach zapachowych. 

110ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:

LAVENDA: olejek eteryczny lawendowy, olej z pe-

stek winogron, olej ze słodkich migdałów, gliceryna 

PANTENOL: D-pantenol, olej z pestek winogron, olej 

ze słodkich migdałów, gliceryna MENTOL: mentol, 

olej z pestek winogron, olej ze słodkich migdałów, 

gliceryna SZAŁWIA: olejek eteryczny szałwiowy, 

olej z pestek winogron, olej ze słodkich migdałów, 

Triclosan, gliceryna

Refreshing and relaxing gel for soaking feet with 

lanolin and urea not only cleanse, but also inten-

sively cares for the dry skin, leaving it smooth and 

moisturized. The essential oils have a relaxing and 

refreshing effect. The product ideally works as an 

introduction for pedicure treatment. 

The product is available in 2 versions: relaxing 

with lavender oil, refreshing with an addition 

of sage oil.

250ml | 500ml   
Dermatologically tested.

Active ingredients: urea, lavender oil, sage oil, 

lanolin, glycerin

AROMATYCZNA KĄPIEL DLA TWOICH STÓP
ŻEL DO MOCZENIA DO STÓP FOOT SOAKGEL

AROMATIC BATH FOR YOUR FEET 
Orzeźwiający i relaksujący żel do moczenia stóp 

z dodatkiem lanoliny i mocznika nie tylko delikat-

nie myje, ale także intensywnie pielęgnuje suchą 

skórę, pozostawiając ją wygładzoną i nawilżoną. 

Zawarte w żelach olejki eteryczne działają od-

prężająco, relaksująco i odświeżająco. Preparat 

idealnie sprawdza się jako pierwszy etap zabiegu 

pedicure.

Występuje w 2 rodzajach: relaksujący z olejkiem 

lawendowym  i orzeźwiający z dodatkiem olejku 

szałwiowego.

250ml | 500ml   

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: mocznik, olejek lawendowy, 

olejek szałwiowy, lanolina, gliceryna
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Prescription for beautiful feet? Regular scrubs, 

moisturizing, neat pedicure, along with the use 

of antibacterial and refreshing formulas! Nappa 

Foot Cream with neem oil nourishes, moisturizes 

and cares for skin. Special attention should be 

given to contained in the cream neem oil - also 

known as Indian lilac oil, which reduces skin dry-

ness and itchiness. Use regularly every day for 

a month. After this time, it is recommended to 

use it once a week, before visiting the pool, gym, 

beach, fitness club.

110 ml

Dermatologically tested.

Active ingredients: triclosan, neem oil, sage 

oil, eucalyptus oil, almond oil, grape-seed oil, 

vitamin E

ZDROWE STOPY TO PODSTAWA
KREM  DO STÓP Z OLEJEM NEEM FOOT CREAM WITH NEEM OIL

HEALTHY FEET IS THE BASIS
Recepta na piękne stopy? Regularne peelingi, 

nawilżanie, staranny pedicure oraz stosowanie 

preparatów antybakteryjnych i odświeżających! 

Nappa Krem do stóp z olejem neem odżywia, 

nawilża i pielęgnuje skórę. Na szczególną uwagę 

zasługuje zawarty w składzie kremu olej neem 

– inaczej olej z miodli indyjskiej – który zapobie-

ga suchości i swędzeniu skóry. Stosuj regularnie 

codziennie przez miesiąc. Po upływie tego czasu 

zalecane jest stosowanie raz w tygodniu oraz 

przed wizytą na basenie, siłowni, plaży, w klubie 

fitness.

110 ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: triclosan, olej neem, olejek 

szałwiowy, olejek eukaliptusowy, olej migdałowy, 

olej winogronowy, witamina E

Our feet are often subjected to contact with fungi 

and bacteria, thus their hygiene is very important. 

The product owes its characteristics mainly to 

neem oil, also known as Indian lilac oil – plant 

from Indian sub-continent, which prevents deve-

lopment of more than 14 different fungi species 

as well as reduces skin dryness and itchiness. 

Just spray your feet. It’s very quickly absorbed. 

Recommended short-term use, before visiting 

the pool, gym, beach, fitness club. 

55ml

Dermatologically tested.

Active ingredients: triclosan, eucalyptus oil, 

sage oil

IDEALNE DLA SPORTOWCÓW
PŁYN DO STÓP Z OLEJEM NEEM  FOOT LIQUID WITH NEEM OIL

PERFECT FOR ATHLETES
Nasze stopy często narażone są na kontakt 

z grzybami i bakteriami, dlatego bardzo ważna 

jest ich odpowiednia higiena. Produkt swoje 

właściwości zawdzięcza głównie olejowi neem, 

zwanemu także olejem z miodli indyjskiej – ro-

śliny pochodzącej z subkontynentu indyjskiego, 

która jest w stanie zapobiec rozwojowi ponad 

14 różnych rodzajów grzybów, a także zmniejsza 

suchość i swędzenie skóry. Wystarczy tylko spry-

skać stopy. Bardzo szybko się wchłania. Zalecane 

jest doraźne stosowanie przed wizytą na basenie, 

siłowni, plaży, w klubie fitness. 

55ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: triclosan, olejek eukaliptu-

sowy, olejek szałwiowy
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Natural Foot scrub exfoliates dead skin cells 

and stimulates circulation. Prepares skin for  

further pedicure treatments and improves  

effectiveness of applied cosmetics. The urea 

moisturizes and regenerates, leaving feet silky 

smooth.

300ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: 

SALT FOOT SCRUB: salt microelements, peach 

oil, castor oil, avocado oil, coconut shell scrub 

SUGAR FOOT SCRUB: salt microelements, sugar,  

peach oil, castor oil, avocado oil, coconut shell 

scrub

JADWABIŚCIE GŁADKIE STOPY
SOLNY I CUKROWY PEELING DO STÓP SALT AND SUGAR FOOT SCRUB

SILKY SMOOTH FEET
Naturalny peeling do stóp złuszcza zrogowaciały 

naskórek i pobudza krążenie krwi. Przygotowuje 

skórę do dalszych zabiegów pedicure, zwiększając 

efektywność działania aplikowanych kosmety-

ków. Zawarty w peelingu mocznik nawilża oraz 

regeneruje, pozostawiając stopy jedwabiście 

gładkie.

300ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

SOLNY PEELING: mikroelementy z soli, olej brzo-

skwiniowy, olej rycynowy, olej avocado, scrub  

z łupiny kokosa CUKROWY PEELING: mikroele-

menty z soli, cukier, olej brzoskwiniowy, olej 

rycynowy, olej avocado, scrub z łupiny kokosa

Alpha hydroxy acids are a special group of organic 

acids which stimulate cell regeneration, smooth 

the skin, moisturize stratum corneum, these 

factors improve the appearance and flexibility 

of the epidermis. Thanks to its ingredients, the 

mask intensively exfoliates calluses and prevents 

their renewal. Mask treatment is a pure pleasure 

– that is ensured by the special scent of bergamot 

orange and verbena.

250g 
Dermatologically tested.

Active ingredients: AHAs, sodium lactate, almond 

oil, vitamin E

POPRAWIA WYGLĄD I KONDYCJĘ STÓP
MASKA Z KWASAMI AHA FOOT MASK WITH AHAS

IMPROVES THE APPEARANCE AND CON-
DITION OF THE FEETKwasy AHA to specjalna grupa kwasów organicz-

nych stymulujących regenerację komórkową  

i wygładzających skórę, które polepszają na-

wilżenie warstwy rogowej, poprawiając wygląd 

i elastyczność naskórka. Dzięki zawartym skład-

nikom maska silnie złuszcza zrogowacenia oraz 

zapobiega ich powstawaniu. Używanie maski to 

czysta przyjemność – zapewnia to wyjątkowo 

przyjemny zapach bergamoty i werbeny.

250g 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: kwasy AHA, mleczan sodu, 

olej migdałowy, witamina E 
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Cooling gel for feet with a scent of eucalyptus 

and an addition of menthol refreshes tired and 

overheated feet, bringing them immediate relief. 

It prevents drying and improves elasticity of the 

skin. Ensures comfortable feeling of softness and 

smoothness. 

250ml

Dermatologically tested.

Active ingredients: menthol 

RELAKSUJE, ODŚWIEŻA I CHŁODZI  STOPY
ŻEL CHŁODZĄCY DO STÓP  COOLING FOOT GEL 

RELAXES, REFRESHES AND COOLS FEET
Żel chłodzący do stóp o zapachu eukaliptusa  

z dodatkiem mentolu wpływa odświeżająco na 

zmęczone i przegrzane stopy, przynosząc im 

natychmiastową ulgę. Zapobiega wysuszaniu  

i zwiększa elastyczność skóry. Zapewnia komfor-

towe uczucie miękkości i gładkości.

250ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: mentol

Take care of your feet and provide them an 

optimal protection by means of the new line of 

cosmetics with urea. The product is available in 

three versions, depending on the concentration 

of the urea they moisturize, exfoliate, soften, 

prevent drying and hardening of heels. A gentle 

vegetative scent with a lemon note provides a 

feeling of freshness.  Regularly used will leave the 

skin of feet regenerated and smooth. 

The product is available in 3 versions: with urea 

5%, 15% and 30%.

100ml | 250ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients: 5%, 15% or 30% of urea (de-

pending on a type) lanolin, peach oil, glycerin 

NATYCHMIASTOWA REGENERACJA 
SKÓRY STÓP 

KREM DO STÓP Z MOCZNIKIEM FOOT CREAM WITH UREA
AN IMMEDIATE FEET REGENERATION 

Zadbaj o stopy i zapewnij im optymalną ochronę 

przy pomocy nowej linii kremów z mocznikiem. 

Dostępne w trzech wersjach, w zależności od 

stężenia mocznika wykazują działanie nawilża-

jące, złuszczające, zmiękczające, zapobiegające 

wysychaniu i twardnieniu pięt. Delikatny roślinny 

zapach z nutą cytrynową dodatkowo zapewni 

uczucie wyjątkowej świeżości. Regularne stoso-

wanie sprawi, że skóra stóp będzie zregenerowa-

na i gładka. Produkt występuje w 3 rodzajach:  

z mocznikiem 5%, 15% i 30%.

100ml | 250ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

5%, 15% lub 30% mocznika (w zależności o rodzju), 

lanolina, olej brzoskwiniowy, gliceryna
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KOSMETYKI 
DO WŁOSÓW
h a i r  c o s m e t i c s

S trong and shiny hair are every 

woman’s dream. In order to 

make them a real pride, they need 

to be well looked after. Healthy life-

style, well-balanced diet and regular 

care may work wonders. Take care of 

yourself from the inside and let Silcare 

cosmetics do the rest.

Mocne i lśniące włosy to 

marzenie każdej kobiety.  

Aby były ozdobą, należy o nie odpo-

wiednio zadbać. Zdrowy styl życia  

i zbilansowana dieta, ale także syste-

matyczna pielęgnacja potrafią zdziałać 

cuda. Zatroszcz się o siebie od we-

wnątrz, a resztę zostaw kosmetykom 

firmy Silcare.

Hair Under Control

   Włosy pod kontrola



Keratin + vitamins is a regenerating and 

hair strengthening product. The hair is 

protected and restructured day by day, 

becomes easy to comb and full of life.  

It gets stronger, smoother and its volume 

increases. This product brings back the 

proper moisture level to hair, makes hair 

manageable, helps in styling. Highly re-

commended for dyed and over-dried hair.

200ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: hydrolyzed keratin, 

panthenol, calcium panthotenate, vitamin 

A, E, B8 and H

NA RATUNEK ZNISZCZONYM 
WŁOSOM

KERATYNA DO WŁOSÓW HAIR KERATIN
RESCUE MISSION FOR 
DAMAGED HAIR

Keratyna + witaminy to kosmetyk rege-

nerujący i wzmacniający. Włosy są chro-

nione i odbudowywane dzień po dniu, 

łatwe w rozczesywaniu i pełne życia. 

Ulegają znacznemu wzmocnieniu, stają 

się pełne objętości i wygładzone. Produkt 

przywraca właściwy poziom nawilżenia, 

włosy stają się łatwe do modelowania 

i układania. Szczególnie polecany do wło-

sów farbowanych i przesuszonych. 

200ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: hydrolizowana ke-

ratyna, pantenol, pantotenian wapnia, 

witaminy: A, E, B8 i H

Silk + vitamins is a product meant for hair care 

and styling, which helps moisturize and smooth 

its surface, softens it and makes it shine. It also 

prevents hair moisture loss and negative effects 

of prolonged use of hair styling and color pro-

ducts or exposure to high temperatures, as well 

as damaging environmental influence. It doesn’t 

add weight to hair. This product helps in  styling, 

eliminates static hair effect, makes it soft and 

shiny. It also supports the fight against split ends.

200ml 

Dermatologically tested. 

Active ingredients: silk proteins, panthenol, 

calcium pantothenate , vitamins: A, E, B8 and H

CHRONI I PIELĘGNUJE
 JEDWAB DO WŁOSÓW HAIR SILK

PROTECTION AND CARE
Jedwab + witaminy to kosmetyk do pie-

lęgnacji i stylizacji włosów, który pomaga 

nawilżyć i wygładzić ich strukturę, nada-

je miękkość i połysk. Chroni włosy przed 

utratą wilgoci, skutkami długotrwałego 

używania kosmetyków fryzjerskich czy 

wysoką temperaturą i zanieczyszczenia-

mi środowiska, a przy tym ich nie obciąża. 

Produkt ułatwia modelowanie włosów, 

sprawia, że się nie elektryzują. Dodatkowo 

pomaga skutecznie walczyć z problemem 

rozdwojonych końcówek.

200ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: proteiny jedwabiu, 

pantenol, pantotenian wapnia, witami-

ny: A, E, B8 i H
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Hair Shampoos - with silk and vitamins or with 

keratin and vitamins -  are intended for dry, da-

maged and brittle hair. They cleanse and nourish 

comprehensively prevents slit ends and facilitates 

combing. Vitamin E accumulates inside the hair 

structure providing a healthy look.

250ml | 400ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: 
QUIN SHAMPOO WITH SILK AND VITAMINS: 
silk protein hydrolysate, provitamin B5, vitamin E, 
sodium lactate, polyquaternium-7
SHAMPOO WITH KERATIN AND VITAMINS: ke-

ratin hydrolysate, provitamin B5, vitamin E, sodium 

lactate, polyquaternium-7

MYJĄ I PIELĘGNUJĄ 

SZAMPON DO WŁOSÓW Z KERATYNĄ 
I WITAMINAMI ORAZ JEDWABIEM 
I WITAMINAMI

SHAMPOO WITH SILK AND VITAMINS, 
WITH  KERATIN AND VITAMINS 
CLEANSE AND NOURISH

Szampony do włosów – z jedwabiem i witamina-

mi oraz z keratyną i witaminami – przeznaczone 

są do włosów suchych, zniszczonych i łamliwych. 

Kompleksowo myją i pielęgnują włosy, zapobiega-

ją rozdwajaniu końcówek oraz ułatwiają rozcze-

sywanie. Witamina E jest kumulowana wewnątrz 

struktury włosa, zapewniając zdrowy wygląd.

250ml | 400ml

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne:  

SZAMPON DO WŁOSÓW Z KERATYNĄ I WITA-

MINAMI: hydrolizowana keratyna, prowitamina 

B5, witamina E, mleczan sodu, polyquaternium-7

SZAMPON DO WŁOSÓW Z JEDWABIEM: hy-

drolizowane proteiny jedwabiu, prowitamina B5, 

witamina E, mleczan sodu, polyquaternium-7

Hair conditioners – with silk and vitamins or 

with keratin and vitamins – are perfect for dry, 

dull, damaged and brittle hair. Due to carefully 

selected ingredients the conditioner provides 

a comprehensive hair care. They have a low pH 

thanks to which the hair cuticle closes. Don’t 

contain parabens, SLES, SLS, paraffin, propylene 

glycol, pigments and dyes.

250ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: 
CONDITIONER WITH KERATIN AND VITA-
MINS: keratin hydrolysate, provitamin B5, 
polyquaternium-7, vitamin E, sweet almond 
oil, coconut oil
CONDITIONER WITH SILK AND VITAMINS: 
silk protein hydrolysate, provitamin B5, 
polyquaternium-7, vitamin E, lactic acid, avo-
cado oil, olive oil

DOGŁĘBNE ODŻYWIENIE

ODŻYWKA DO WŁOSÓW Z KERATYNĄ 
I WITAMINAMI ORAZ  JEDWABIEM 
I WITAMINAMI

QUIN CONDITIONER WITH SILK 
AND VITAMINS, WITH KERATIN AND 
VITAMINS 
DEEP NUTRITION

Odżywki do włosów Quin – z jedwabiem i wita-

minami oraz z keratyną i witaminami – są idealne 

do włosów suchych, pozbawionych blasku, znisz-

czonych i łamliwych. Dzięki wyselekcjonowanym 

składnikom kompleksowo pielęgnują włosy. Mają 

niskie pH, dzięki czemu łuska włosa ulega za-

mknięciu. Nie zawierają parabenów, SLES i SLS, 

parafiny, glikolu propylenowego, barwników  

i pigmentów.

250ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

ODŻYWKA DO WŁOSÓW Z KERATYNĄ I WITA-

MINAMI: hydrolizowana keratyna, prowitamina B5, 

polyquaternium-7,  witamina E, kwas mlekowy, olej 

awokado, olej migdałowy

ODŻYWKA DO WŁOSÓW Z JEDWABIEM: 

hydrolizowane proteiny jedwabiu, prowitamina B5, 

polyquaternium-7, witamina E, kwas mlekowy, olej  

migdałowy, olej kokosowy

7170 |



Quin Hair Serum due to specially selected natu-

ral oils restores shine and healthy looks to hair. 

An optimally composed formula enables using 

the product after every hair wash in order to 

notice effects quickly. Each serum has a unique, 

beautiful  and gentle smell, which stays on hair 

for a long time.

30ml

Dermatologically tested.
Active ingredients:

NUTRITION -  macadamia oil, avocado oil, grape 

seed oil, vitamin E

HYDRATION - green olive oil, grape seed oil, swe-

et almond oil, vitamin E

REGENERATION - Abyssinian oil, peach kernel 

oil, sweet almond oil, vitamin E

PROFESJONALNE SERUM DO WŁOSÓW 
SERUM DO WŁOSÓW  HAIR SERUM 

PROFESSIONAL HAIR SERUM
Serum do włosów Quin dzięki specjalnie wy-

selekcjonowanym olejom naturalnym sprawia, 

że włosy odzyskują połysk oraz zdrowy wygląd. 

Dzięki optymalnie skomponowanej recepturze 

produkt może być stosowany po każdym myciu 

włosów, aby w krótkim czasie zauważyć efekty 

działania. Każdy rodzaj serum posiada unikalne 

właściwości i piękny, delikatny zapach, który po-

zostaje na włosach na długo.

30ml  

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

ODŻYWIENIE -  olej z orzechów makadamia, olej 

awokado, olej z pestek migdałów, witamina E

NAWILŻENIE - olej z zielonej oliwki, olej z pestek 

winogron, olej z pestek migdałów, witamina E

REGENERACJA - olej abisyński, olej z pestek 

brzoskwini, olej z pestek migdałów, witamina E
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Hair Masks are products that have been 

designed especially for dry, shineless, da-

maged and breakable hair. Thanks to their 

active ingredients they strongly regenera-

te and smooth the hair shaft surface, pre-

vent static hair, make combing and styling 

easier and also reduce the tendency to 

split ends. They have low pH, which makes 

the hair cuticles to close entirely.

200ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: 

d-panthenol, witamins: A, E, H, B7, B8, 

calcium panthonenate

NIEZAWODNA BROŃ W WALCE 
Z NAJBARDZIEJ NIESFORNYMI 
WŁOSAMI

QUIN S.O.S. MONSTER MESS
KIDS SPRAY 

QUIN S.O.S. MONSTER MESS
KIDS SPRAY 
EFFECTIVE WEAPON IN THE FIGHT 
AGAINST THE MOST WILDEST HAIR

Produkt idealny dla włosów dziecięcych, 

które bardzo często mają tendencję do 

nadmiernego splątywania się, zwłaszcza 

po umyciu. Spray nie obciąża i nie skleja 

włosów, a jego superlekka formuła wy-

nika z dobrania efektywnie działających 

związków silikonowych oplatających 

włosy hydrofobowym filmem zmniejsza-

jącym tendencję włosów do splątywania 

się. Włosy pozostają miękkie, gładkie                                     

i jedwabne w dotyku.

200ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

d-pantenol, kompleks witamin: A, E, H, 

B7, B8, pantotenian wapnia 

It is intended for individuals whose 

hair tends to tangle a lot and is hard to 

comb, style, especially after shampooing. 

Application of spray facilitates easy com-

bing and styling. The spray doesn’t weigh 

down and stick the hair. It has a super light 

formula based on the carefully selected 

effectively functioning silicon compounds 

that entangle hair with a hydrophobic film 

which reduces tendency of hair to tangle. 

The hair remains soft, smooth and silky to 

the touch. The product leaves on hair a 

pleasant, subtle and long-lasting fragrance 

of sweet citrus fruits with flower accent.

200ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: 

d-panthenol, witamins: A, E, H, B7, B8, 

calcium panthonenate

ROZCZESYWANIE BEZ PROBLEMU 
QUIN HAIR EASYCOMB QUIN HAIR EASYCOMB  

COMBING WITHOUT PROBLEMS
Przeznaczony do włosów z tendencją do 

plątania się, trudnych w rozczesywaniu 

oraz układaniu, zwłaszcza po umyciu. 

Włosy dzięki zastosowaniu sprayu znacz-

nie łatwiej się rozczesują i są bardziej 

podatne na stylizację i układanie. Spray 

nie obciąża i nie skleja włosów, a jego 

superlekka formuła wynika z dobrania 

efektywnie działających związków siliko-

nowych oplatających włosy hydrofobo-

wym filmem zmniejszającym tendencję 

włosów do splątywania się. Włosy są 

miękkie, gładkie i jedwabne w dotyku.

200ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

d-pantenol, kompleks witamin: A, E, H, 

B7, B8, pantotenian wapnia 
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Hair Masks are products that have been 

designed especially for dry, shineless, da-

maged and breakable hair. Thanks to their 

active ingredients they strongly regenera-

te and smooth the hair shaft surface, pre-

vent static hair, make combing and styling 

easier and also reduce the tendency to 

split ends. They have low pH, which makes 

the hair cuticles to close entirely.

300ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: 

HAIR MASK WITH SILK AND VITAMINS: silk 

(silk hydrolyzate), provitamin B5, sweet 

almond oil, coconut oil, lactic acid

HAIR MASK WITH KERATIN AND VITAMINS: 

keratin (keratin hydrolyzate), provitamin B5,

 vitamin E, sweet almond oil, Shea butter, 

lactic acid

INTENSYWNA REGENERACJA
MASKI DO WŁOSÓW HAIR MASKS

INTENSIVE REGENERATION
Maski do włosów to produkty do wło-

sów suchych, pozbawionych blasku, znisz-

czonych i łamliwych. Dzięki składnikom 

aktywnym intensywnie regenerują i wy-

gładzają strukturę włosów, zapobiegają 

elektryzowaniu, ułatwiają rozczesywanie 

i układanie, a także zmniejszają tendencję 

do rozdwajania się końcówek. Maski mają 

niskie pH, dzięki czemu łuska włosa ulega 

całkowitemu zamknięciu. 

300ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 

MASKA DO WŁOSÓW Z JEDWABIEM I WI-

TAMINAMI: jedwab (hydrolizat jedwabiu), 

prowitamina B5, olej migdałowy, olej ko-

kosowy, kwas mlekowy 

MASKA DO WŁOSÓW  Z KERATYNĄ I WITA-

MINAMI: keratyna (hydrolizat keratyny), 

prowitamina B5, witamina E, olej migda-

łowy, masło shea, kwas mlekowy

100% natural castor oil, cold-pressed, rich in 

fatty acids. Ideally rebuilds the hair structure, 

adding softness and gloss to it. If used regularly, 

it improves the epidermis hydration level and 

hair growth at its base. Rub it into hair ends, base 

or entire strands over night. Suitable for hands, 

cuticles, eyelashes and eyebrows.

100ml 

Dermatologically tested.

Active ingredients: 80% ricinoleic acid triglyce-

rides, oleic, linoleic and palmitic acids glycerides

NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI 
NATURY

OLEJ RYCYNOWY CASTOR OIL
EXTRAORDINARY VIRTUES 
OF NATURE 

100% naturalny olej rycynowy, tłoczony 

na zimno, bogaty w kwasy tłuszczowe. 

Idealnie odbudowuje strukturę włosów, 

nadając im miękkość i połysk. Stosowany 

regularnie poprawia również nawilżenie 

naskórka i wzrost cebulek u nasady wło-

sów. Wcierać w końcówki, u nasady lub  

w całe włosy na noc. Można używać także 

do dłoni, skórek przy paznokciach, rzęs 

i brwi.

100ml 

Przebadano dermatologicznie.

Składniki aktywne: 80% trójglicerydów 

kwasu rycynolowego, glicerydy kwasów 

oleinowego, linolowego i palmitynowego
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AKCESORIA
ACCESSORIES

T he Word of pedicure is co-

lorful and diverse. To enjoy 

the final effect of stylizations, multiple 

tools have to be used. Silcare acces-

sories will certainly allow each proce-

dure to be performed professionally 

and comfortably.

Swiat pedicure jest kolorowy  

i różnorodny. Aby w pełni cie-

szyć się efektem końcowym stylizacji, 

należy korzystać z wielu przyborów. 

Akcesoria Silcare zadbają o to, by każ-

dy zabieg przebiegł w profesjonalny  

i komfortowy sposób.

Professional’s Must Have

 Niezbednik profesjonalistki



POLERKI
DLA GŁADKICH 
I BŁYSZCZĄCYCH PAZNOKCI 
Dostępne różne rodzaje.

POLISHERS
FOR SMOOTH AND SHINY 
NAILS
Available in various types.
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PILNIKI
BEZWZGLĘDNIE POTRZEBNE 
Dostępne ISO i WP. 

Rodzaje: prosty, banan, 

półksiężyc, szeroki

Kolory: biały, czarny, zebra

Gradacje: 80/80, 100/100, 

FILES
ABSOLUTELY NECESSARY
ISO and WP available. 

Types: straight, banana, 

crescent, wide

Colors: white, black, zebra

Gradation: 80/80, 100/100, 

100/180, 180/240

1

2

3

4

100/180, 180/240

Rodzaje:
BANAN / BANANA:

BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - IBI-B80/80, (WP) - WBI-B80/80, 100/100 - (ISO) - IBI-B100/100, 

(WP) - WBI-B100/100, 100/180 - (ISO) - IBI-B100/180, (WP) - WBI-B100/180,

180/240 - (ISO) - IBI-B180/240, (WP) - WBI-B180/240

CZARNY / BLACK: 80/80 - (ISO) - ICZ-B80/80, (WP) - WCZ-B80/80, 100/100 - (ISO) - ICZ-B100/100, 

(WP) - WCZ-B100/100, 100/180 - (ISO) - ICZ-B100/180, (WP) - WCZ-B100/180,

180/240 - (ISO) - ICZ-B180/240, (WP) - WCZ-B180/240

ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - IZE-B80/80, 100/100 - (ISO) - IZE-B100/100, 

100/180 - (ISO) - IZE-B100/180, 180/240 - (ISO) - IZE-B180/240

PROSTY / STRAIGHT: 

BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - IBI-P80/80, (WP) - WBI-P80/80, 100/100 - (ISO) - IBI-P100/100, 

(WP) - WBI-P100/100, 100/180 - (ISO) - IBI-P100/180, (WP) - WBI-P100/180,

180/240 - (ISO) - IBI-P180/240, (WP) - WBI-P180/240

CZARNY / BLACK:  80/80 - (ISO) - ICZ-P80/80, (WP) - WCZ-P80/80, 100/100 - (ISO) - ICZ-P100/100, 

(WP) - WCZ-P100/100, 100/180 - (ISO) - ICZ-P100/180, (WP) - WCZ-P100/180,

180/240 - (ISO) - ICZ-P180/240, (WP) - WCZ-P180/240

ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - IZE-P80/80, 100/100 - (ISO) - IZE-P100/100, 

100/180 - (ISO) - IZE-P100/180, 180/240 - (ISO) - IZE-P180/240

PÓŁKSIĘŻYC / CRESCENT:

BIAŁY / WHITE: 80/80 - (WP) - WBI-PK80/80, 100/100 - (WP) - WBI-PK100/100,

100/180 - (ISO) - IBI-PK100/180

CZARNY / BLACK:  80/80 - (WP) - WCZ-PK80/80, 100/180 - (ISO) - ICZ-PK100/180

ZEBRA / ZEBRA: 100/100 - (ISO) - IZ-PK100/100, 100/180 - (ISO) - IZ-PK100/180 

SZEROKI /  STRAIGHT WIDE: 

BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - ISZ-BI80/80, (WP) - WSZ-BI80/80, 100/100 - (ISO) - ISZ-BI100/100, 

(WP) - WSZ-BI100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-BI100/180, (WP) - WSZ-BI100/180,

180/240 - (ISO) - ISZ-BI180/240, (WP) - WSZ-BI180/240

CZARNY / BLACK: 80/80 - (ISO) - ISZ-CZ80/80, (WP) - WSZ-CZ80/80, 

100/100 - (ISO) - ISZ-CZ100/100, (WP) - WSZ-CZ100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-CZ100/180, 

(WP) - WSZ-CZ100/180, 180/240 - (ISO) - ISZ-CZ180/240, (WP) - WSZ-CZ180/240

ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - ISZ-ZE80/80, (WP) - WSZ-ZE80/80, 100/100 - (ISO) - ISZ-ZE100/100, 

(WP) - WSZ-ZE100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-ZE100/180, (WP) - WSZ-ZE100/180, 

180/240 - (ISO) - ISZ-ZE180/240, (WP) - WSZ-ZE180/240
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BLOKI ŚCIERAJĄCE
POLERUJĄ I MATUJĄ PŁYTKĘ 
PAZNOKCIA 
Gradation: 100/100

uwaga: Kolory mogą różnić się od 

zamieszczonych w katalogu.

ABRASIVE BUFFERS 
BUFFING  AND TARNISHING 
OF NAIL PLATE 
Gradation: 100/100

note: Colors may differ from  

those shown in the catalogue.

Kolory / Colors: 

różowy / pink - BL04H10

biały / white - BL04H04

TARKI 
ZATROSZCZ SIĘ 
O GŁADKOŚĆ STÓP
Rodzaje:

tarka wąska różowa - F10C

tarka różowa szeroka - FSZ10T

tarka drewniana  - DRCB100

FOOT FILES 
TAKE CARE OF YOUR FEET’S 
SMOOTHNESS
Types:

narrow pink foot file - F10C

wide pink foot file  - FSZ10T

wooden foot file   - DRCB1002

1

3

1 1

2

3

2

3
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OMEGI
DOKŁADNE I PRECYZYJNE
Narzędzie do usuwania zrogo-
waciałego naskórka ze stóp. 

srebrna - OM01
biała - OM04
ostrze (10 szt.) - OS-Q10

CORN CUTTERS 
PRECISE AND ACCURATE
Special tool for removing dead 
skin cells off feet.

silver - OM01
white - OM04
blades (10 pcs) - OS-Q10

11 1

2

3

1

2

3

2

3
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RADEŁKA CUTICLE PUSHERS 
PROFESSIONAL AND RELIABLEPROFESJONALNE I NIEZAWODNE

Radełka do skórek wykonane ze stali chi-

rurgicznej. Mają różne końcówki pozwa-

lające na precyzyjne odsuwanie skórek. 

Do zabiegów manicure i pedicure. 

Cuticle pushers are made of stainless steel. 

They have two different ends which enable 

to precisely push back cuticles. Suitable 

for manicure and pedicure treatments.
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PĘDZEL DO ODPYLANIA 
SOLIDNY I TRWAŁY 
Idealny do usuwania pyłu żelowego 

i akrylowego po piłowaniu paznokci. 

Wykonany z miękkiego włosia 

nylonowego.

P10M04

DUST REMOVING BRUSH 
HIGH QUALITY AND DURABLE
Perfect for removing gel and acrylic 

dust off nails after filing. Made of soft 

nylon bristle.

P10M04

SZCZOTECZKI
USUNĄ PYŁ Z PŁYTKI 
PAZNOKCIA
Rodzaje i kolory: 

Okrągłe: 

różowy - SZOK-10T

przeźroczysty - SZOK-15T

BRUSHES 
DUSTING OFF 
NAIL PLATE
Types and colors:

Round: 

pink - SZOK-10T

clear - SZOK-15T

PĘDZEL FISH 
Wykonany z wysokiej jakości nylo-

nowego włosia. Idealny do odpy-

lania pyłu żelowego, akrylowego, 

po piłowaniu paznokci, a także do 

nakładania podkładu, konturowa-

nia i modelarzu.

F-39

F-36

F-01

     

BRUSH FISH
Made from high quality nylon 

bristles. Ideal for removing dust 

from gel, acrylic nails after filing 

as well as applying base coat, 

contouring and modeling.  

F-39

F-36

F-01

1 2 3
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RĘKAWICZKI I SKARPETKI NAWILŻAJĄCE MOISTURIZING GLOVES AND SOCKS
Rękawiczki  i skarpetki wykonane z bawełnianej 

frotte z wkładem żelowym wzbogacone o natu-

ralne olejki roślinne z lawendy, jojoby, oliwek 

oraz witaminę E. Sprzyjają odnowie naskórka, 

intensywnie pielęgnują, nadają dłoniom miękkość 

i delikatność, a stopom ułatwiają regenerację. 

Zawierają hipoalergiczny żel, zapobiegają tward-

nieniu naskórka. Produkty wielokrotnego użytku 

– przystosowane do prania ręcznego. 

Gloves and socks made of cotton terry with gel 

inner layer, enriched with natural lavender, jo-

joba, olive oils and vitamin E. They support the 

regeneration process of the epidermis, provi-

de intensive care and soften hand skin, as well 

as facilitate foot skin regeneration. The socks 

contain hypoallergenic gel, which prevents skin 

hardening. They are reusable – suitable for hand 

washing.

CĄŻKI
NIEZWYKLE PRECYZYJNE I SOLIDNE
Zapewniają perfekcyjne cięcie dzięki ostrym krawędziom. 

Idealnie nadają się do szybkiej i efektywnej pracy. Bardzo 

dobrze usuwają skórki z trudnodostępnych miejsc.

Cążki Nierdzewne Jednosprężynowe Blister - NI01-B

Cążki Średnie - Obcinaczki Blister - NI14-B

Nierdzewne Dwusprężynowe - ostrze 3 mm 

(wzorek) - NI04

CUTICLE NIPPERS 
EXTREMELY PRECISE AND STRONG
They allow perfect cuts thanks to very sharp edges. They 

make work quick and efficient. Remove cuticles and 

hangnails from tight places.

Stainless Single Spring Blister - NI01-B

Medium Size Nippers - Blister Cutters - NI14-B

Stainless Double Spring - 3 mm blade 

(with design) - NI04

1 1

2 2

3 3

1 2 3
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CELETY
IDEALNIE CHŁONNE

NAIL WIPES 
IDEAL ABSORPTION

Waciki celulozowe do przemywania masy 

UV oraz wszelkich substancji pomocni-

czych przy stylizacji paznokci. Wykonane 

z dwunastowarstwowej ligniny bielonej, 

mają gładką, równomierną strukturę  

o wysokiej zdolności absorpcyjnej. Nie 

pozostawiają pyłków.

500 szt. - CE-Q500

Cellulose wipes for wiping off UV gels 

or any other nail products used in styli-

zations. They are made of multilayered 

bleached lignin of smooth, homogeneous 

structure and high absorption capacity. 

They don’t leave dust or lint.

500 pcs - CE-Q500

PATYCZKI DŁUGIE I KRÓTKIE 
DO WYGODNEGO 
ODSUWANIA SKÓREK
Trwałe, nie rozwarstwiają się, 

posiadają szpatułkowate i stoż-

kowe zakończenia.

100 szt. 

Rodzaje: 

długie 180 mm - PT-L

krótkie 110 mm - PT-M

LONG AND SHORT WOODEN STICKS
FOR CONVENIENT 
CUTICLES REMOVAL  
Durable, non-splitting, spatula

-shaped and cone-shaped ends.

100 pcs

Types:

long 180 mm - PT-L

short 110 mm - PT-M

9190 |



SEPARATORY
NIEZBĘDNE PRZY PEDICURE
Separatory do pedicure przydatne 

podczas malowania paznokci – oddzie-

lają każdy palec u stopy. Wykonane  

z materiału łatwego do czyszczenia. 

Dostępne w różnych kolorach  

i kształtach: SE-MIX

SEPARATORS
PEDICURE NECESSITIES
Pedicure Separators are useful for pa-

inting toenails – they separate each 

toe. Easy to clean. 

Available in various colors and sha-

pes: SE-MIX

KLAPKI
DBAJ O HIGIENĘ 
I BEZPIECZEŃSTWO 
Wysokiej jakości jednorazowe klapki 

higieniczne niezbędne przy wszelkich 

zabiegach w salonach kosmetycznych 

oraz SPA wykonane z przyjaznej dla 

skóry, miękkiej pianki. 

Rozmiar uniwersalny. Dostępne różne 

kolory.

KP100

KP101

FLIP-FLOPS 
TAKE CARE OF HYGIENE 
AND SAFETY 
High quality disposable hygienic 

flip-flops, a necessity during all tre-

atments in beauty parlors or SPAs, 

made of skin-friendly foam. 

Universal size. Available in various 

colors.

KP100

KP1011

1

1 2
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I n Silcare offer you can find easy-

to use and safe devices. Thanks 

to them, your body will be well cared-

-for in a professional way.

Wofercie Silcare znajdziesz 

łatwe w obsłudze i bez-

pieczne sprzęty. Dzięki nim Twoje 

ciało będzie zadbane w prawdziwie 

profesjonalny sposób.

Taking Care of Smooth Body
W trosce o gładkie ciało

URZADZENIA
EQUIPMENT



PODGRZEWACZ NA JEDEN WKŁAD 
WOSKOWY RWH011
• moc: 40 W
• napięcie: 220-240 V
• częstotliwość: 50 Hz

HEATER FOR ONE WAX 
CARTRIDGE RWH011
• power: 40 W
• voltage: 220-240 V
• frequency: 50 Hz
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PODGRZEWACZ DO WOSKU 
W PUSZCE 
• moc: 80 W
• napięcie: 220-240 V
• częstotliwość: 50-60 Hz
• posiada certyfikat CE
• regulacja temperatury podgrzania
• puszka o pojemności 400 ml

POT WAX HEATER FOR 
CANNED WAX 
• power: 80 W
• voltage: 220-240 V
• frequency: 50-60 Hz
• has CE certificate
• heating temperature regulation 
• wax pot capacity 400 ml
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GADZETY
GADGETS 

I tems which surround us have a 

huge impact on us. Try to make 

sure that all things that you use are 

not only practical, but also aesthetic. 

Silcare gadgets will make your life 

easier and definitely more beautiful.

Przedmioty, którymi się otacza-

my, mają na nas duży wpływ. 

Postaraj się, by używane przez Ciebie 

rzeczy były zarówno funkcjonalne, jak 

i estetyczne. Gadżety Silcare ułatwią 

Ci życie i sprawią, że będzie ono po 

prostu piękniejsze. 

Perfect Not Only As a Present

Idealne nie tylko na prezent 
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PEN
PRACTICAL AND ELEGANT
Ballpoint and touch screen pen with engraved 

Silcare logo is a perfect business and conference 

gift. It’s a combination of elegance and utility. 

Excellent sensitivity of the stylus enables great 

precision of handling any touch screen devices.

Types:

pink - CP04-L-15

pink - CP10-L-10

black - CP04-L-15

black - CP10-L-10

magenta - CP04-L-15

magenta - CP10-L-10

white - CP04-L-15

white - CP10-L-10

DŁUGOPIS
PRAKTYCZNY I ELEGANCKI
Długopis z grawerem logo firmy Silcare i ry-

sikiem to doskonały upominek biznesowy 

oraz konferencyjny, połączenie elegancji oraz 

praktycznego zastosowania. Doskonała czu-

łość rysika zapewnia maksymalną precyzję  

w szybkiej obsłudze każdego ekranu dotykowego. 

Rodzaje:

różowy - CP03-L-03

różowy - CP33-L-15

czarny - CP33-L-33

czarny - CP03-L-03

magenta - CP33-L-15

magenta - CP33-L-33

biały- CP04-L-15

biały - CP03-L-03
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MATA
DO PRZEDSTAWIENIA 
WYKONANYCH STYLIZACJI
Dwustronna podkładka pod dło-

nie przeznaczona do robienia 

zdjęć.

ZESTAW DO PREZENTACJI 
MATA + PODKŁADKA
Podkładka w kształcie łuku po-

maga utrzymać dłoń w wygodnej 

pozycji podczas wykonywania za-

biegu manicure. Elastyczna mata 

pod dłoń wykonana z silikonu po-

zwala na efektywną pracę: jest 

antypoślizgowa i nie przesuwa się 

podczas wykonywania zabiegu.

MAT
FOR PRESENTING NAIL 
STYLIZATIONS
Double-sided mat for presenting 

and taking photos of hands with 

nails stylizations.

PRESENTATION SET  
MAT + SUPPORT
Bow-shaped support helps to 

keep the hand in a comfortable 

position during the manicure pro-

cedure. Flexible, silicone mat for 

the hand provides effective work: 

it has a non-slip surface and do-

esn’t move during the procedure.

FARTUCH KOSMETYCZNY
• materiał 100% poliester 

• uniwersalny rozmiar

• max. długość pasków: 72 cm

• wymiary fartucha

   długość: 68 cm

   szerokość: 72 cm

• wymiary kieszeni

   długość: 18 cm

   szerokość: 27 cm

COSMETIC APRON
• 100% polyester

• One size

• Max stripe length: 72 cm

• Dimensions:

   Length: 68 cm

   Width: 72 cm

• Pocket dimensions:

   Length: 18 cm

   Width: 27 cm
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UWAGA / CAUTION DOŁĄCZ DO NAS / JOIN US

KOLORY W KATALOGU ZE WZGLĘDÓW 
TECHNICZNYCH MOGĄ ODBIEGAĆ OD 
RZECZYWISTOŚCI

COLORS IN THE CATALOGUE MAY DIFFER 
FROM THE REALITY DUE TO TECHNICAL 
REASONS

Szkolenia z zakresu stylizacji paznokci: 
szkolenia@silcare.com
Training courses in nail styling: szkolenia@silcare.com
Salony Patronackie: szkolenia@silcare.com
Patronage Salons: szkolenia@silcare.com
www.edukacja.silcare.com

GŁĘBOKO ODŻYWIA
DEEPLY NOURISHES

WYRÓWNUJE KOLORYT
EVENS TONE

WYGŁADZA
SMOOTHES

ROZJAŚNIA 
BRIGHTENS

ZŁUSZCZA
EXFOLIATES

ROZŚWIETLA
ILLUMINATES

PERFUMERYJNY
PERFUMED

ODŚWIEŻA
REFRESHES

CHŁODZI
COOLS

ODPRĘŻA
RELAXES

OCZYSZCZA 
CLEANSES 

POPRAWIA KONDYCJĘ
IMPROVES THE CONDITION

REGENERUJE - ODBUDOWUJE
REGENERATES – RESTORES

UJĘDRNIA
FIRMS

POPRAWIA ELASTYCZNOŚĆ
IMPROVES ELASTICITY

ZMIĘKCZA
SOFTENS

NATŁUSZCZA
OILS 

NAWILŻA
MOISTURIZES

CHRONI
PROTECTS

ŁAGODZI
SOOTHES

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
DO CIAŁA, DŁONI I STÓP
BODY, HAND, FOOT PRODUCT PICTOGRAPHS

Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
Ulotka stanowi zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.



Warszawa
ul. Żelazna 67/20a, tel. +48 22 620 35 91
sklep.warszawa@silcare.pl

ul. Marszałkowska 81, tel. +48 22 622 19 45
sklep.warszawa2@silcare.pl 

Szczecin
Al. Piastów 74, tel. +48 91 311 98 52
sklep.szczecin@silcare.pl

ul. B. Krzywoustego 55, tel. +48 91 433 28 44
sklep2.szczecin@silcare.com

Gorzów Wlkp.
ul. Wł. Łokietka 32, tel. +48 95 722 85 68
sklep.gorzow@silcare.pl

ul. Sikorskiego 136 , tel. +48 95 717 68 75
sklep.gorzow2@silcare.pl 

ul. Witosa 50, tel. +48 95 724 15 14
sklep.gorzow3@silcare.pl

Gdańsk
ul. Podwale Grodzkie 8, tel. +48 58 301 80 96 
sklep.gdansk@silcare.pl

Rzeszów
ul. Krakowska 20, tel. +48 57 085 56 86 
sklep.rzeszow@silcare.pl

Kalisz
ul. Garbarska 2, tel. +48 62 751 19 97
sklep.kalisz1@silcare.pl 

Zielona Góra
ul. A. Grottgera 11, tel. +48 68 324 12 57
sklep.zielonagora@silcare.pl

Poznań
ul. Długa 9, tel. +48 61 81 829 25
sklep.poznan@silcare.com

Wrocław
ul. Jedności Narodowej 157/1b
sklep.wroclaw@silcare.pl

Kraków
ul. Starowiślna 22, tel. +48 12 422 04 49
sklep.krakow@silcare.com

Katowice
ul. 3 Maja 19/27, tel. +48 32 205 89 28
sklep.katowice@silcare.pl

Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej Curie 33, tel. +48 52 320 60 73
sklep.bydgoszcz@silcare.pl

Częstochowa
al. Najświętszej Maryi Panny 43, tel. +48 34 365 45 20 
sklep.czestochowa@silcare.pl

Drogerie Firmowe w Polsce
 / Silcare brand stores Poland:

Siedziba Główna / Headquarters: 

POLSKA / POLAND - Gorzów Wlkp. 
ul. Kostrzyńska 1
tel. +48 95 725 03 28

Silcare sp. z o.o. sp. k. 

ED9B

Serwis Konsumenta / Customer Service: 
uwagi@silcare.pl

/SilcareCosmetics

nails.silcare.com

silcare.com

silcare


