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                          Laboratorium Rejuvi zostało założone w Kaliforni w 1988 roku przez Doktora 

Wade Cheng’a, cenionego biochemika posiadającego rozległe wykształcenie 

w zakresie chemii, farmakologii, ziołolecznictwa i inżynierii chemicznej. Zespół 

naukowców stworzył profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji skóry. Rejuvi produkuje 

najbardziej zaawansowane produkty odmładzające dostępne na rynku. Obecnie 

produkty firmy Rejuvi z ogromnym sukcesem używane są w salonach 

kosmetycznychkosmetycznych i ośrodkach Spa na całym świecie. Filozofią firmy Rejuvi jest synergia, 

odmłodzenie, to jej cel, a główne kryterium stanowi  efektywność.

       Intencją tego katalogu jest dostarczenie podstawowych zaleceń 

i wskazówek, które umożliwią prawidłowy dobór kosmetyków do pielęgnacji 

domowej. Mamy nadzieję, że informacje te zapewnią Państwu łatwy dostęp 

do niezwykłej siły królestwa kuracji skóry Rejuvi. 

Szanowni Panstwo`

Tajemnica Rejuvi to unikalna kombinacja medycyny krajów
Dalekiego Wschodu z nowoczesną nauką Zachodu.

SPIS TREŚCI
Pielęgnacja Okolic Oczu
Demakijaż
Gojenie i Łagodzenie
Kompleksowa Pielęgnacja Przeciwzmarszczkowa oraz Odmładzająca:

Synergiczna Kuracja Odmładzająca Skórę Szyi 
Trądzik
WybielanieWybielanie
Ochrona Przeciwsłoneczna
Maski
Ciało
Rejuville

• Kwasy AHA
• Kremy
• Serumy
• Witamina „A”
• Lotiony i Żele
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      Delikatny krem ze wzmocnioną funkcją 
nawilżania do suchej okolicy oczu. Skutecznie 
wychwytuje wolne rodniki, opóźniając proces 
starzenia. Zawiera aloe vera, olejek avocado, masło 
shea, witaminę „E”, wyciąg z alg i drożdży oraz 
ekstrakt witaminy „C”. 

SKÓRA SUCHA I BARDZO SUCHA

KREM POD OCZY
EYE REPAIR CREAMi

Aplikacja: można stosować na dzień i na noc. Wklepać delikatnie na skórę 
wokół oczu. W razie konieczności może być ponownie użyty w ciągu dnia.

Aplikacja: można stosować na dzień i na noc. Wklepać delikatnie na skórę 
wokół oczu. W razie konieczności może być ponownie użyty w ciągu dnia.

     Delikatny żel zmniejszający opuchnięcie 
i ciemne kręgi wokół oczu. Skutecznie odmładza, 
odżywia oraz nawilża. Nie pozostawia poczucia 
lepkości. Zawiera kwas hialuronowy, DMAE, 
wyciąg z drożdży, beta-glukan, białka jedwabne, 
biotyny oraz olej jojoba.

• rozjaśnia cienie i niweluje obrzęki limfatyczne wokół oczu • nawilża • usuwa objawy zmęczenia •  
• chroni delikatny naskórek przed starzeniem • liftinguje i wygładza zmarszczki wokół oczu • 

SKÓRA NORMALNA LUB TŁUSTA

ŻEL POD OCZY Z KWASEM HIALURONOWYM
EYE REPAIR GELi

OCZY

Cena: 135 PLN 
Pojemność: 30 g
Nr Ref: IG30, IC30

             Ujędrniający i nawilżający żel/krem pod oczy. Zmniejsza zmarszczki oraz likwiduje cienie pod oczami. 
Bogaty w witaminy, sprzyja ujędrnieniu i uelastycznieniu skóry. Zawiera żeń-szeń, ekstrakt z rumianku, 
białko jedwabiu i kwas hialuronowy.

• ekskluzywna pielęgnacja domowa • zawiera opatentowaną formułę ABC (Active Botanical Complex) • 

DLA SKÓRY SUCHEJ

UJĘDRNIAJĄCY KREM POD OCZY PLUS
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

FIRMING EYE COMPLEX

DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

UJĘDRNIAJĄCY ŻEL POD OCZY PLUS
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

FIRMING EYE COMPLEX

Cena: 129 PLN 
Pojemność: 15 g
Nr Ref: ED50, EC50

    Na proces starzenia się skóry istotny wpływ
wywierają czynniki wewnętrzne, uwarunkowania 
genetyczne, oraz zewnętrzne, głównie promieniowanie 
słoneczne i zanieczyszczone środowisko. Szczególnie 
wrażliwa na tego rodzaju działanie jest delikatna skóra 
okolic oczu.

PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU

Więcej na str. 4 - rozdz. DEMAKIJAŻ

REWITALIZER DO RZĘS

Więcej na str. 25 - rozdz. REJUVILLEZobacz
również
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     Lekki  beztłuszczowy płyn do 
demakijażu oczu. 
Idealny do makijażu wodoodpornego.

PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU
EYE MAKEUP REMOVER

Aplikacja: przy makijażu wodoodpornym 
pozostawić wacik na oku na około minutę, 
następnie zmyć.

DEMAKIJAŻ

         Wszystkie produkty Rejuvi, które są 
przeznaczone do demakijażu wykorzystują naturalne 
kwasy owocowe AHA, które delikatnie oczyszczają 
skórę, nie powodując podrażnienia ani wysuszenia. 
AHA stymuluje regenerację komórek, pozwalając 
skórze na optymalne nawilżenie.

       W programie pielęgnacji domowej zamień ten 
zabieg w swój codzienny rytuał. Wykonując go 
dobrze unikniesz wielu kłopotów z cerą, a Twoja 
twarz nabierze blasku.

Cena: 85 PLN 
Pojemność: 120 ml
Nr Ref: EM120

         Stworzony by neutralizować jony metali ciężkich 
z powierzchni skóry, które pochodzą z zanieczyszczeń wody, 
powietrza lub słabej jakości kosmetyków, w tym również 
kosmetyki kolorowej. Substancje te mogą wpływać na żółte 
lub brązowe zabarwienie skóry i oddziaływać na jej tonację. 
Tradycyjne zmywacze nie zajmują się tą problematyką 
w sposób kompleksowy. w sposób kompleksowy. 

ZMYWACZ METALI CIĘŻKICH
CLEARING TONER

Aplikacja: przecierać skrórę przy pomocy płatka kosmetycznego. 
W zależności od potrzeb używać codziennie lub kilka razy w tygodniu.Cena: 97 PLN 

Pojemność: 100 ml
Nr Ref: R100

To podstawowy element codziennej pielęgnacji Twojej skóry. Odpowiednie 
produkty zarekomendują wykwalifikowani kosmetolodzy znający doskonale 
filozofię Rejuvi. Zaufaj ich wiedzy o produktach Rejuvi oraz umiejętności 
prawidłowego doboru kosmetyku na podstawie diagnozy Twojej skóry. 

TWÓRCA REJUVI
 DR CHENG
RADZI
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DEMAKIJAŻ

      Zawiera pochodne kwasów owocowych AHA, 
aloes, rumianek oraz wyciąg z ogórka. Delikatnie usuwa 
wszelkie zabrudzenia. Nie powoduje wysuszenia, ani 
podrażnienia. Idealny do demakijażu oczu i całej twarzy. 

DO CERY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ

ŻEL DO MYCIA TWARZY
FACIAL CLEANSERk

Aplikacja: wymieszać z małą ilością wody. Delikatnie wmasować, 
następnie zmyć letnią wodą. Osuszyć i stonizować tonikiem.

Cena: 85 PLN 
Pojemność: 200 ml
Nr Ref: K200

    Produkt bez zawartości tłuszczu, stworzony 
specjalnie dla cery sucheji wrażliwej. Zawiera cenny olejek 
z owocu dzikiej róży oraz glicerynę. Usuwa wszelkie 
zabrudzenia i nie pozostawia uczucia suchości. Idealny 
do demakijażu.

DO SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE
CLEANSING MILKo

Aplikacja: delikatnie wmasować w skórę, następnie zmyć letnią wodą. 
Osuszyć i stonizować tonikiem. Może być stosowany 2 razy dziennie. 

Cena: 87 PLN 
Pojemność: 200 ml
Nr Ref: O200

             Żel oczyszczający do skóry trądzikowej. Zawiera 
etanol i izopropanol tworząc antyseptyczny preparat 
dezynfekujący. Skutecznie walczy z wirusami, bakteriami 
i drobnoustrojami. Aloe vera i gliceryna działają nawilżająco 
niwelując uczucie wysuszenia.

SKÓRA TRĄDZIKOWA

ŻEL ANTYBAKTERYJNY
SANI-CLEAN

Aplikacja: niewielką ilość preparatu nanieść na objętą trądzikiem 
powierzchnię. Pozostawić na skórze kilka minut, następnie zmyć ciepłą 
wodą. Preparat stosować raz dziennie.

Cena: 87 PLN 
Pojemność: 240 ml
Nr Ref: SC240

BESTSELLE
R
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DEMAKIJAŻ

              Przygotowuje wszystkie rodzaje skóry do odpowiedniej 
pielęgnacji. Zawiera pochodne kwasów AHA. Zmniejsza 
pory oraz przywraca naturalne PH skóry. 

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓR

ŁAGODNY TONIK DO TWARZY z atomizerem
SKIN REFRESHENERr

Aplikacja: delikatnie spryskać twarz albo przetrzeć nasączonym 
wacikiem. Może być aplikowany na makijaż w ciągu dnia w celu 
nawilżenia skóry. 

Cena: 85 PLN 
Pojemność: 200 ml
Nr Ref: R200

        Odpowiednia kompozycja naturalnych substancji 
roślinnych jak kwas kojowy, pochodne witaminy „C” oraz 
ekstrakt z lukrecji. Codzienne stosowanie daje 
przebarwionej skórze rozjaśniający efekt. 

SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI

TONIK WYBIELAJĄCY
WHITENING TONERw

Aplikacja: codziennie najlepiej rano. Kurację uzupełnić kremem lub 
serum Rejuvi „w”. Najlepsze rezultaty uzyskuje się w połączeniu 
z zabiegami w salonie.

Cena: 119 PLN 
Pojemność: 100 ml
Nr Ref: WT100

„w” SERUM SILNIE WYBIELAJĄCE

Więcej na str. 18 - rozdz. WYBIELANIE

„w” KREM WYBIELAJĄCY

Więcej na str. 18 - rozdz. WYBIELANIEZobacz
również

BESTSELLE
R

f
       Głęboko oczyszczający żel odpowiedni dla  skóry 
porowatej, mieszanej oraz tłustej. Oczyszcza skórę 
z obumarłych komórek oraz zmniejsza produkcję łoju.  
Zawiera aloe vera, ekstrakt papai, rumianek oraz pochodne 
kwasu AHA. 

DO SKÓRY TŁUSTEJ I MIESZANEJ

ŻEL DO MYCIA TWARZY
FACIAL WASH

Aplikacja: wymieszać z małą ilością wody. Delikatnie wmasować, 
następnie zmyć letnią wodą. Osuszyć i stonizować tonikiem. Cena: 85 PLN 

Pojemność: 200 ml
Nr Ref: F200
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          Zawiera specjalny kompleks jodku potasu i lukrecji. 
Skutecznie wygładza blizny oraz zmniejsza keloid.

REGENERUJĄCY ŻEL NA BLIZNY
SCARCARE  GEL

Aplikacja: dwa razy dziennie pozostawiając na 6 godzin.
Cena: 103 PLN 
Pojemność: 14,5 g
Nr Ref: SG14

GOJENIE I ŁAGODZENIE

            Krem o regenerującym działaniu dla skóry silnie 
wysuszonej, poparzonej oraz bardzo wrażliwej. Zawiera 
aloes, sumę oraz wyciąg z lukrecji.

SKÓRA USZKODZONA LUB BARDZO WRAŻLIWA

KREM SILNIE ŁAGODZĄCY Z ALOESEM
SUPER SOOTHING CREAMh

Aplikacja: nakładać na wybrane miejsca kilka razy dziennie.Cena: 59 PLN 
Pojemność: 10 g
Nr Ref: H10

         Zawiera 98 % wyciągu z czystego aloesu, rumianek
i alantolinę. Ma silne działanie łagodząco regenerujące. 
Doskonale koi, nawilża i uspokaja skórę, po wszelkich
podrażnieniach, poparzeniach oraz ukąszeniach. Z uwagi 
na brak zawartości tłuszczu jest idealnym kosmetykiem 
nawilżającym do skór bardzo tłustych.

BESTSELLER

ŻEL ŁAGODZĄCY Z ALOESEM
SKIN  HEALING GELh

Aplikacja: nakładać na podrażnioną skórę kilka razy dziennie.

Cena: 87 PLN 
Pojemność: 150 ml
Nr Ref: H150

  Łączy wiele naturalnych substancji 
przeciwzapalnych. Zawiera aloe vera, arnikę, ekstrakt sumy, 
witaminę „E”, alantolinę oraz wyciąg z lukrecji. Działa silnie 
regenerująco. Doskonale uspokaja irytację skóry, 
niweluje stany zapalne pozwalając skórze odzyskać 
równowagę.

LOTION SILNIE ŁAGODZĄCY Z ALOESEM
SUPER SOOTHING LOTIONh Cena: 99 PLN 

Pojemność: 100 ml
Nr Ref: H100

       Dobroczynne właściwości Aloesu są wykorzystywane od stuleci. 
Doskonały dla skóry suchej oraz z problemami np. trądzik. Przyspiesza
gojenie, łagodzi drobne oparzenia, skaleczenia, otarcia i podrażnienia skóry. 
Ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne. 
Laboratorium Rejuvi od momentu powstania korzysta z potęgi i mocy Aloesu.  

Moc Aloesu

BESTSELLE
R
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KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

                  Choć za proces starzenia skóry odpowiedzialne są przede wszystkim 
geny, to o jej wyglądzie i kondycji decyduje codzienna pielęgnacja. Właściwie 
dobrany krem lub serum może zapewnić skórze to, czego na danym etapie życia 
najbardziej jej potrzeba. Wyrównać braki tych składników, których produkcja
z wiekiem maleje, albo dostarczyć substancji pobudzających ich działanie, to 
jedyna szansa  na spowolnienie pojawienia się zmarszczek lub zmniejszenie już 
istniejących.

KWASY AHA

• niska koncentracja kwasu AHA - 
bezpieczna i efektywna kuracja dla 
skóry • silne działanie regenerujące • 
widoczny przyrost nowych komórek, 
elastyny oraz kolagenu • rozjaśnienie 
ujędrnienie oraz zwiększenie 
odporności skóry odporności skóry •

30 + (W TYM CERA NACZYNIOWA)

KOMPLEKS KWASÓW
OWOCOWYCH 
AHA 12%

SKIN  CARE  FORMULA

c

Aplikacja: na czystą skórę należy nałożyć 
bawełnianą bagietką, następnie pozostawić 
na 5 do 30 minut w zależności od reakcji 
skóry. Zmyć zimną wodą, następnie 
nałożyć Rejuvi Gel „h”. Może być stosowany 
raz w tygodniu.

Cena: 159 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: C30

           Mimo, że kwasy AHA znane są już od 
dekad, nadal stanowią aktualną i skuteczną broń 
w walce z procesem starzenia. Rejuvi jest jednym 
ze światowych liderów kosmetyki profesjonalnej 
wykorzystujących kwasy AHA w swoich 
preparatach. 

Duma Rejuvi
Unikalny Lipoceutyczny

 System Nośnikowy

BESTSELLE
R
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              Zaawansowany biotechnologicznie krem zawiera aloes, 
olejek awokado, cenny puder perłowy oraz  ekstrakt sumy. 
Składniki te posiadają właściwości kojące oraz odżywcze. 
Wyciąg z drożdży oraz antyutleniający kwas alfa-liponowy 
zwiększają odporność skóry i chronią ją przed szkodliwym 
wpływem środowiska. 

SKÓRA WYMAGAJĄCA NAWILŻENIA

PODWÓJNY PODBRÓDEK, WORKI POD OCZAMI

TRZY OPCJE DO WYBORU:
SKÓRA TŁUSTA 
              WRAŻLIWA 
              NORMALNA

KREM NAWILŻAJĄCY na dzień
SKIN MOISTURIZERb

Aplikacja: nakładać na oczyszczoną skórę. Dla uzyskania optymalnego 
rezultatu najlepiej codziennie.

      Nie pozostawia tłustej powłoki i nie powoduje 
zatykania porów. Utrzymuje skórę gładką, nawilżoną oraz 
świeżą. Doskonały do skóry wymagającej lekkiego 
nawilżenia. 

SKÓRA WYMAGAJĄCA LEKKIEGO NAWILŻENIA

LEKKI KREM NAWILŻAJĄCY na dzień i na noc
LIGHT MOISTURIZERy

  Zaawansowany krem bezpiecznie likwidujący 
nawarstwienia skóry twarzy takie jak podwójny podbródek 
oraz worki pod oczami. Zawiera Teofilinę C, ekstrakt IVY
i Ginkgo oraz kofeinę.    

KREM MODELUJĄCY OWAL TWARZY na dzień
FACIAL CONTOUR CREAMz

Aplikacja: stosować na dzień. Unikać kontaktu z oczami. Kurację 
uzupełnić Rejuvu „z” Facial Contour Serum na noc. Efekty widoczne po 
1-2 miesiącach stosowania.

Aplikacja: nałożyć cienką warstwę na oczyszczoną skórę rano 
i wieczorem.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: Z50

Cena: 137 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: Y50

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: B50N, B50W, B50T

Najlepiej zapamiętać ogólną zasadę: 
co jakiś czas kosmetyk powinno się zmieniać 
gdy Tobie przybywa lat, Twojemu kosmetykowi powinno 
przybywać składników

• 

• 

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

KREMY

„b” LOTION INTENSYWNIE-NAWILŻAJĄCY 

Więcej na str. 15 - rozdz. LOTIONY I ŻELE Zobacz
również
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         Zawiera naturalne olejki, witaminę „C” i „E”, kwas GLA, 
żeń-szeń i olej z wiesiołka. Skutecznie zwalcza wolne 
rodniki tlenu, które są głównym czynnikiem starzenia się 
skóry. Zapewnia skórze odżywienie i nawilżenie. 

KREM ODŻYWCZO-
NAWILŻAJĄCY na noc
NIGHT CREAMn

Aplikacja: na noc na oczyszczoną skórę, wklepując okrężnymi ruchami
ku górze.

            Produkt zawiera kwasy AHA oraz jego pochodne
dzięki czemu usuwa martwy naskórek i oczyszcza skórę. 
Duże stężenie witaminy „E” oraz „C” ogranicza 
produkcję wolnych rodników tlenu. Ma silne działanie 
przeciwzmarszczkowe, odmładzające oraz rozjaśniające. 

KREM LIFTINGUJĄCY
Z KWASAMI AHA na dzień i na noc
AHA CREAMg

Aplikacja: idealny na dzień oraz na noc. Uczucie delikatnego pieczenia 
kilka sekund po aplikacji jest całkowicie naturalne. Omijać delikatne 
okolice oczu.

              Zawiera olej avocado, lecytynę, masło shea, witaminę „E”
oraz żeń-szeń brazylijski. Działa silnie odżywczo oraz  
stymulująco. Beta gluten wzmacnia system odpornościowy 
skóry. Skutecznie zatrzymuje wilgoćw skórze. Do wszystkich 
rodzajów skóry. 

40 + SKÓRA DOJRZAŁA - WSZYSTKIE RODZAJE

WSZYSTKIE RODZAJE SKÓR

KREM SILNIE ODŻYWCZY
DO CERY DOJRZAŁEJ na dzień i na noc
NOURISHING CREAMv

Aplikacja: nakładać na oczyszczoną skórę na dzień i na noc. Może być 
stosowany cały rok do wszystkich rodzajów skór.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: N50N, N50S

Cena: 155 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: V50

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: G50S, G50N

KREMY

30 + WSZYSTKIE RODZAJE SKÓR

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

BESTSELLE
R

DWIE OPCJE DO WYBORU:
SKÓRA WRAŻLIWA 
              NORMALNA

DWIE OPCJE DO WYBORU:
SKÓRA SUCHA
              NORMALNA

BESTSELLE
R
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KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

          Nadzwyczajny krem na noc. Głęboko odżywiający, lekki 
i delikatny dla skóry. Cenny olejek z wiesiołka regeneruje 
skórę podczas snu. Ponadto zawiera aloe vera, olejek
z avocado, witaminę „E” oraz ekstrakty z ginkgo i żeń-szenia. 

DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY 

KREM REGENERUJĄCY PLUS na noc
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

NIGHTLY RENEWAL CREAM

Aplikacja: idealny do stosowania na noc. Po oczyszczeniu
i stonizowaniu, aplikować na twarz i szyję.

    Wielofunkcyjny krem, który zapewnia optymalne 
odmłodzenie, wygładzenie oraz odżywienie skóry. Łączy 
ekstrakty kwasów owocowych AHA z witaminą „E” 
oraz kompleksem botanicznym. Delikatnie i skutecznie 
sprawia, że skóra staje się gładka i promienna. 

DLA KAŻEGO RODZAJU SKÓRY

KREM ODŻYWCZY PLUS na dzień i na noc
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

BIO-REFINING COMPLEX

Aplikacja: idealny do stosowania na dzień oraz na noc. Aplikować 
na oczyszczoną skórę. Unikać wrażliwych okolic oczu.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 29 g
Nr Ref: RC50

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 29 g
Nr Ref: BRC50

        Wyjątkowy krem do codziennego stosowania. Łączy
wysoko skoncentrowany kompleks botaniczny z innymi 
aktywnymi bio-organicznymi składnikami jak: ekstrakt 
morwy i sumy, puder perłowy oraz olejek z avocado. 
Chroni, wygładza i nawilża skórę. 

DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

KREM OCHRONNY PLUS na dzień
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

VITAL PROTECTION DAY CREAM

Aplikacja: idealny do stosowania na dzień. Rano po oczyszczeniu 
i stonowaniu, zaaplikować na twarz oraz szyję.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 29 g
Nr Ref: DC50

Co to jest Active Botanical Complex ( „ABC” )? 
                 To odkryty po wielu latach badań unikalny, kompleksowy ekstrakt z roślin 
cytrusowych południowej Azji. Posiada doskonałe właściwości lecznicze. 
WykazujeWykazuje również działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz wpływa na odmłodzenie 
skóry. „ABC”to nowe odbicie siły natury w kosmetyce profesjonalnej. Zgłoszony do 
urzędu patentowego kompleks połączony z innymi postępamiw ziołolecznictwie dał 
naukowcom Rejuvi możliwość stworzenia linii Natural Plus. 

NEW

KREMY
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     Oto „Królowa” karotenoidów oraz najsilniejszy, 
naturalny antyoksydant na świecie znany nauce. Badania 
dowiodły,dowiodły, że jest 1000 razy bardziej efektywna niż witamina 
„C”, 500 razy silniejsza niż witamina „E” oraz 10 razy silniejsza niż 
beta-karoten. Ma nieoceniony wpływ ma zdrowie i urodę. 
Hamuje melanogenezę, działa przeciwstarzeniowo, 
eliminuje wolne rodniki, chroni błonę komórkową, 
jest naturalnym filtrem słonecznym. Jedna kropla 
zmieszana z innym serum lub kremem wystarcza na całą twarz.

SENSACJA ROKU

SERUM Z ASTAKSANTYNĄ
ASTA ENHANCING SERUMa

Aplikacja: dołożyć 1 kroplę Rejuvi Asta Serum do normalnej ilości
regularnie używanego  produktu rejuvi /krem, gel, serum/ i dokładnie 
wymieszać. Aplikować na twarz rano i wieczorem. Efekty widoczne po 14 
dniach codziennego stosowania

SERUMY

Cena: 227 PLN 
Pojemność: 15 g
Nr Ref: A15

    Unikalny kompleks flawonoidów, który zawiera: 
witaminę „P”, opóźniającą efekty starzenia,  odpowiedzialną 
za krzepnięcie krwi, wyciąg z pestek winogron, który 
wzmacnia  naczynia krwionośne, chroni żyły i tętnice, cenny 
koenzym Q10, eliminujący wolne rodniki tlenu oraz wyciąg 
zz arniki, który działa leczniczo i przeciwzapalnie na podskórne 
naczynia włosowate.

ZAPOBIEGA ORAZ WALCZY Z PĘKNIĘTYMI NACZYNKAMI

SERUM NA NACZYNKA Z WITAMINĄ „P”
FLAVONOID COMPLEXq

Aplikacja: codziennie lekko wmasować na oczyszczoną skórę. 
Następnie zastosować odpowiedni kosmetyk.

Cena: 155 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: Q30

Serum - 
skoncentrowana moc natury

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

BESTSELLE
R
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      Wyjątkowy kompleks zawierający wysokie stężenie 
witaminy „C” oraz jej pochodnych w bardzo stabilnej formie 
żelowej. Zapewnia optymalną ochronę przed wolnymi 
rodnikami tlenu, skutecznie zapobiegając starzeniu się 
skóry. Wyciąg z morwy oraz kwas hialuronowy przywracają 
skórze jędrność i elastyczność.

BESTSELLER

SERUM Z WITAMINĄ „C”
I KWASEM HIALURONOWYM
VITAMIN C COMPLEXx

Aplikacja: może być stosowany na twarz, szyję i okolicę oczu. Rano
i wieczorem nakładać 2-5 kropli na oczyszczoną skórę. Następnie
zaaplikować odpowiedni krem.

Cena: 155 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: X30

       Rewitalizujący koncentrat z liposomami. Duża
zawartość kwasu AHA i witaminy „C” odnawia komórki, chroni 
skórę oraz wzmacnia jej odporność. Olej słonecznikowy 
nadaje skórze miękkość i elastyczność.

SKÓRA TŁUSTA ORAZ MIESZANA

SERUM Z KWASAMI AHA
AHA SERUMg

Aplikacja: nałożyć kilka kropel na oczyszczoną skórę i wmasować. 
Unikać kontaktu z oczami. Można używać rano i wieczorem. W razie 
potrzebypo użyciu serum można nałożyć odpowiedni krem.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: G30

        Trwała forma witaminy „C”, ekstraktu z morwy
oraz innych kluczowych witamin i minerałów. Sprawia, że skóra 
jest bardziej jędrna, promienna i odżywiona. Minimalizuje 
działanie wolnych rodników tlenu oraz uszkodzenia skóry 
wywołane słońcem czyli dwa główne czynniki w procesie 
starzenia. Bezpieczny na okolice oczu.

DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

SERUM ODMŁADZAJĄCE Z WITAMINĄ „C” PLUS
Z AKTYWNYM KOMPLEKSEM BOTANICZNYM

ESSENTIAL SERUM

Aplikacja: rano po oczyszczeniu i stonizowaniu, nałożyć 2-3 krople na 
twarz i szyję. Pozwolić na pełne wchłonięcie przed zastosowaniem innego 
produktu używanego na dzień.

Cena: 189 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: ES29

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

SERUMY

„w” SERUM SILNIE WYBIELAJĄCE

Więcej na str. 18 - rozdz. WYBIELANIE

„p” SERUM NORMALIZUJĄCE
NADMIAR ŁOJU W SKÓRZE

Więcej na str. 17 - rozdz. TRĄDZIK
Zobacz
również

BESTSELLE
R



www.rejuvi.pl14

PRZYJACIÓŁKA URODYWITAMINA
            Zaliczana do witamin młodości. Jej stymulujące działanie zmniejsza zmiany 
pojawiajace się wraz z procesem starzenia. Jest niezbędna do prawidłowego formowania się 
i regulowania wzrostu komórek skóry, stąd jest często określana czynnikiem normalizującym. 
Witamina „A” to wielofunkcyjna substancja aktywna. Polecana zarówno w przypadku walki 
z trądzikiem u osób młodych, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry cery 
dojrzałej. To najlepiej poznany i najskuteczniejszy składnik przeciwzmarszczkowy 
zastosowany w kosmetyce. zastosowany w kosmetyce. 

a

    Silnie regenerujący kompleks witaminy „A”
zawierający kwas alfa-lipidowy, algi oraz ekstrakt drożdży. 
Unikalna formuła sprawia, że preparat łatwo przechodzi 
przez skórę, wzmaga energię, powstrzymuje procesy
starzenia, pobudzaprodukcję kolagenu oraz kwasu 
hialuronowego . Wygładza zmarszczki oraz rozjaśnia skórę.

NA DZIEŃ I NA NOC

SERUM SILNIE PRZECIWZMARSZCZKOWE
Z WITAMINĄ „A”
RENEWAL COMPLEXa

Aplikacja: stosować rano oraz wieczorem nakładając 2-5 kropli 
naoczyszczoną twarz. Po całkowitym wchłonięciu stosować inne 
kosmetyki pielęgnacyjne. Unikać kontaktu z oczami.

Cena: 155 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: ARC30

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

AA

Cena: 175 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: ARS30

               Zawiera silnie skoncentrowany retinol oraz octan retinolu
tworząc unikalny kompleks witaminy „A” wzbogacony
o Q10, witaminę „C” i witaminę „E”. Forma serum zapewnia 
skórze lepszą penetrację. Sprzyja syntezie kolagenu i produkcji 
elastyny, zmniejsza zmarszczki, usuwa wolne rodniki. 
Normalizuje nieregularne komórki zapobiegając rakowi skóry.

KAŻDY RODZAJ SKÓRY

SERUM Z WITAMINĄ „A”
RETINYL SERUMa

Aplikacja: codziennie lub co drugi dzień najlepiej na noc. Po nałożeniu 
zaaplikować odpowiedni krem Rejuvi w celu nawilżenia skóry. 
Przechowywać w chłodnym miejscu. 

WITAMINA „A”

              Ma silne działanie odmładzające. Pobudza produkcję
kolagenu oraz działa przeciwzmarszczkowo. Rodzina 
witaminy „A”, żeń-szeń, sproszkowana perła, biotyny oraz 
aloes naturalnie regenerują skórę.

NA NOC

ŻEL NA NOC Z WITAMINĄ „A”
NIGHT GEL ( vitamin A complex )a

Aplikacja: na noc. W celu lepszego nawilżenia na wierzch użyć krem 
silnie odżywczy Rejuvi „v”.  Rezultaty widoczne po 4-6 tygodniach. 
Przechowywać w lodówce.Cena: 155 PLN 

Pojemność: 45 g
Nr Ref: A45
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               Peptydowy preparat o silnym działaniu odmładzającym, 
a także przeciw-zmarszczkowym, który wykorzystuje unikalny 
kompleks peptyd. Zmniejsza głębokość bruzd i zmarszczek, 
poprawia strukturę skóry, wygładza ją oraz rozjaśnia. Skutecznie 
wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. 
• Działanie Peptyd Można Porównać do Zastrzyków z Kolagenu • 

MATRIXYL 3000, ARGIRELINA, DERMAXYL

PEPTYDOWY LOTION PRZECIWZMARSZCZKOWY
BIO REJUVENATING COMPLEXn

Aplikacja: codziennie na noc.

Cena: 177 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: N30

LOTIONY I ŻELE

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA
PRZECIWZMARSZCZKOWA ORAZ ODMŁADZAJĄCA

     Wyjątkowy kosmetyk o bardzo silnym działaniu 
odmładzającym. Zawiera trzy unikalne substancje: beta-
glukan, kinetynę oraz EFG (czynnik wzrostu naskórka). 
Połączenie tych składników skutecznie odżywia i odmładza 
skórę.

ZAWIERA EFG - CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA

ŻEL ODMŁADZAJĄCY Z CZYNNIKIEM WZROSTU NASKÓRKA
RENEWAL GELy

Aplikacja: na dzień lub na noc najlepiej dwa razy dziennie. Efekty
widoczne po kilku tygodniach.

Cena: 177 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: Y30

               Zawiera aloe vera, olejek z avocado, ekstrakt z sumy oraz 
żeń-szeń. Nawilża, uelastycznia oraz zmniejsza produkcję łoju. 
Nie zatyka porów. Do wszystkich rodzajów skóry. 

SKÓRA WYMAGAJĄCA NAWILŻENIA

LOTION INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY
MOISTURIZING LOTIONb

Aplikacja: na dzień i na noc.

Cena: 147 PLN 
Pojemność: 100 ml
Nr Ref: B100

„b” KREM NAWILŻAJĄCY

Więcej na str. 9 - rozdz. KREMY Zobacz
również

               Nawilżający kolagenowy żel  liftingujący. Zawiera DMAE, 
kinetynę, białka nasion łubinu oraz koncentrat 
kolagenu roślinnego. Przy regularnym stosowaniu daje
długotrwały efekt ujędrniający.

POD MAKIJAŻ

ŻEL LIFTINGUJĄCY 
BIO-FIRMING GELt

Aplikacja: na oczyszczoną skórę, po wchłonięciu nałożyć makijaż.
Cena: 149 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: T30

HIT

HIT
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NECK REJUVENATION SETNECK REJUVENATION SET
(Including Neck Revitalizing Cream
& Neck Intensive Nourishing Cream)

NECK REJUVENATION SET

2 x 1.76 oz. (50 g.)

40+

11
NECK REVITALIZING CREAM

2

PRZED PO

BESTSELLER

      Jest efektem 18 - miesięcznej pracy naukowej twórcy Rejuvi Dr Wade Cheng'a.
Charakterystyczną cechą skóry szyi jest to, że jej odmłodzenie wymaga intensywnego nawilżenia, 
odżywienia, ochrony oraz bardzo mocnej stymulacji odnowy komórek oraz produkcji kolagenu. 
Trudno jest znaleźć te wszystkie funkcje w jednym produkcie. Kuracja odmładzająca skórę szyi 
oferuje najbardziej unikalny oraz optymalny sposób na odmłodzenie szyi, jaki obecnie proponuje 
kosmetyka profesjonalna. 

          Unikalna receptura wykorzystująca kompleks kwasów owocowych AHA połączony ze 
specjalnie dobraną kombinacją Retinoidów /wit.„A”/. Hydrofilowe kwasy AHA /rozpuszczalne 
w wodzie /poddają specjalnej trosce szczeliny komórkowe o podobnych cechach hydrofilnych. 
LipofilowyLipofilowy /rozpuszczalny w tłuszczach/ kompleks Wit. „A” poddaje skutecznemu działaniu partie 
skóry szyi o charakterze lipofilnym. Połączenie tych dwóch technik zapewnia synergiczną oraz 
bardzo intensywną odnowę komórek  oraz pobudzenie do produkcji kolagenu w okolicach szyi, 
gdzie skóra wymaga wyjątkowej rewitalizacji. 

    Drugim elementem synergicznej kuracji jest wyjątkowy krem wykorzystujący: 
skoncentrowane masło shea / wit.„F”/, olejek Emu / doskonała funkcja nawilżająca/ oraz lecytynę,  
w celu osiągnięcia intensywnego odżywienia skóry. Za wzmocnienie procesu nawilżenia
odpowiedzialny jest Sód-PCA / naturalny składnik skóry odpowiedzialny za nawilżenie/. 
Sensacyjna Astaksantyna jako najsilnieszy antyoksydant na świecie oraz Beta-Glukan wzmacniają 
system immunologiczny skóry szyi. DMAE zwiększa napięcie mięśniowe redukując 
tzw. indyczą szyję.  tzw. indyczą szyję.  

ASTAKSANTYNA, KWASY AHA, OLEJEK EMU, DMAE, WIT. „A”, SÓD-PCA

SYNERGICZNA KURACJA ODMŁADZAJĄCA SKÓRĘ SZYI
NECK REJUVENATION SET

KREM STYMULUJĄCY ODNOWĘ KOMÓREK SKÓRY1 NECK REVITALIZING CREAM

KREM SILNIE ODŻYWCZY Z ASTAKSANTYNĄ2 NECK INTENSIVE NOURISHING CREAM

Aplikacja: aplikować na noc przemiennie. Chronić przed promieniami UV /Rejuvi Sun Block/ 

Cena: 387 PLN 
Pojemność: 2 x 50 ml
Nr Ref: RN50

NEW
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TRĄDZIK

           Formuła aktywnych składników hamująca nadmierną
produkcję androgenu w skórze, redukując tym samym
nadprodukcję łoju. Produkt jest idealny do łagodzenia
trądziku lub zmiany rodzaju skóry z tłustej na normalną.

SKÓRA TŁUSTA, ŁOJOTOKOWA, TRĄDZIKOWA

SERUM NORMALIZUJĄCE NADMIAR ŁOJU W SKÓRZE
SKIN CONDITIONERp

Aplikacja: w zależności od potrzeb używać codziennie wieczorem lub 
dwa razy w tygodniu. Niewielką ilość preparatu nakładać na wybrane 
miejsca lub na całą twarz i pozostawić na minimum 6 godzin. Nie
nakładać żadnych innych produktów.

Cena: 127 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: P30

PŁYN PUNKTOWY NA ZMIANY TRĄDZIKOWE
SOLUTION FOR ACNE SKINp

Aplikacja: na pojedyncze zmiany. Pozostawić na skórze od 2 do 20 minut. 
W momencie, gdy skóra zacznie odczuwać mrowienie zmyć wodą.

Cena: 85 PLN 
Pojemność: 10 ml
Nr Ref: P10

Leczenie trądziku bez odpowiedniej kuracji domowej nie daje żadnych efektów. 
Jest to proces czasochłonny wymagający współpracy z kosmetologiem, 
cierpliowości oraz dyscypliny. Zabiegi przeciwtrądzikowe Rejuvi wykonywane 
w gabinecie to obowiązkowy element kuracji.  Prawidłową kurację domową
znajdziesz również na www.rejuvi.pl 

TWÓRCA REJUVI
 DR CHENG
RADZI

          Krem na noc o normalizującym działaniu dla skóry trądzikowej.

PRZECIWTRĄDZIKOWY KREM NORMALIZUJĄCY 
NORMALIZING CREAMp

Aplikacja: codziennie, najlepiej na noc, aż do ustąpienia problemu. Jeżeli 
nastąpi irytacja skóry przerwać stosowanie na 2 dni, po czym wznowić 
kurację.

Cena: 99 PLN 
Pojemność: 15 g
Nr Ref: P15

ŻEL ANTYBAKTERYJNY

Więcej na str. 5 - rozdz. DEMAKIJAŻ

„h” ŻEL ŁAGODZĄCY Z ALOESEM 

Więcej na str. 7 - rozdz. GOJENIE I ŁAGODZENIE

MASKA OCZYSZCZAJĄCA 

Więcej na str. 20 - rozdz. MASKI

Zobacz
również

               Problem trądziku do niedawna kojarzył się z hormonalną 
burzą wieku dojrzewania. Jednak obecnie do kosmetologów 
trafiają również dorośli z trądzikiem. Leczenie tej choroby nie 
jest łatwe. Jednak dzięki nowoczesnym kosmetykom oraz 
zabiegom wykonywanym przez przeszkolonych kosmetologów 
można pozbyć się uciążliwego problemu oraz blizn , które po nim 
zostają. 

BESTSELLE
R
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               Produkt zawierający hydrochinon, pochodną witaminy
„A”, a także kwas alfa hydroksylowy. Skutecznie usuwa 
piegi, plamki ostudowe oraz niepożądaną pigmentację.

PLAMKI OSTUDOWE, PIEGI

PUNKTOWY ŻEL WYBIELAJĄCY
CLEARING GELd

Aplikacja: punktowo na noc. Nie nakładać innych produktów. Efekty
widoczne już po 2 tygodniach stosowania.

WYBIELANIE

Cena: 109 PLN 
Pojemność: 10 ml
Nr Ref: D10

          Wyjątkowa formuła zawierająca wyciąg z kiełków
pszenicy, witaminę „C”, arbutynę, lukrecję oraz workoliść 
członowaty. Normalizuje produkcję melaniny skutecznie
wybielając skórę. 

SERUM SILNIE WYBIELAJĄCE
LIGHTENING SERUMw

Aplikacja: na noc. Pozostawić na 6 godzin. Unikać kontaktu z wodą. 
Efekty widoczne po 2 tygodniach. Przechowywać w lodówce.

Cena: 177 PLN 
Pojemność: 30 ml
Nr Ref: WS30

       Skutecznie rozjaśnia i ujednolica skórę. Zawiera
witaminę „E”, pochodnąwitaminy „C”, kwas kojowy, koenzym 
Q10, wyciąg z lukrecji oraz z kiełków pszenicy.

KREM WYBIELAJĄCY
SKIN WHITENING CREAMw

Aplikacja: na noc do uzyskania pożądanych efektów. Przechowywać 
w lodówce.

Cena: 125 PLN 
Pojemność: 30 g
Nr Ref: W30

                Kosmetyki wybielające skórę twarzy są obecnie 
jednymi z najczęściej kupowanych produktów na świecie. 
Odkryj tajemnicę produktów Rejuvi.

ZMYWACZ METALI CIĘŻKICH

Więcej na str. 6 - rozdz. DEMAKIJAŻ

„w” TONIK WYBIELAJĄCY

Więcej na str. 4 - rozdz. DEMAKIJAŻ

Zobacz
również
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       Bezpieczna, szybka i wygodna alternatywa dla 
promieni słonecznych. Opalenizna utrzymuje się przez 
5 do 7 dni. Produkt ma neutralny zapach oraz nie 
pozostawia tłustej powłoki. 

SAMOOPALACZ
TANNING LOTIONs

Aplikacja: dla uzyskania lepszego efektu przed zastosowaniem 
wykonać peeling. Cienką warstwę preparatu nałożyć na dokładnie 
oczyszczoną skórę i pozostawić na 15 minut. Opalenizna pojawi się 
po 2 godz. Po 7 dniach zniknie całkowicie.

              Skutecznie blokuje skórę przed promieniowaniem UVB
i UVA. Wykorzystuje najnowsze technologie ochrony 
przeciwsłonecznej jak dwutlenek tytanu i tlenek cynku. 
W rezultacie nie posiada żadnych chemicznych środków 
przeciwsłonecznych jak np. oxybenzon, stając się 
bardzo bezpiecznym dla skóry. 

BIAŁY LUB W KOLORZE SKÓRY

Idealny Latem
i Zimą

KREM PRZECIWSŁONECZNY 
FACIAL SUN BLOCK SPF 40s

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

Cena: 69 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: S60, S60T

Cena: 87 PLN 
Pojemność: 130 ml
Nr Ref: S130

      Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle 
ważnym elementem w walce z przedwczesnym
starzeniem się skóry.

BESTSELLE
R

HIT

Jeżeli jest to możliwe najlepiej unikać solarium oraz agresywnych kąpieli 
słonecznych. Bezpieczną alternatywą może być samoopalacz Rejuvi „s” 
Tanning Lotion, który zapewnia właściwą pielęgnację oraz pożądaną 
opaleniznę.

TWÓRCA REJUVI
 DR CHENG
RADZI
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          Odpowiednia dla większości rodzajów skór, której 
użycie daje efekt delikatnegopeelingu. Zawiera kwasy AHA, 
które rozmiękczają obumarłe komórki oraz zwiększają 
możliwość wiązania wody w skórze. Całość uzupełnia ekstrakt 
papai, żeń-szeń, puder rumianku oraz glinka kaolinowa. 

DLA WIĘKSZOŚCI RODZAJÓW SKÓR

MASKA GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA Z KWASAMI AHA
EXFOLIATING MASK

     Zawiera wysoko skoncentrowane wyciągi 
roślinne, proteiny i liposomy. Ma działanie silnie odżywcze
i ujędrniające. Idealna do wszystkich rodzajów skóry. Można 
mieszać z innymi maskami Rejuvi.

SKÓRA WYMAGAJĄCA ODŻYWIENIA

MASKA INTENSYWNIE ODŻYWIAJĄCA Z LIPOSOMAMI
BIO MASK

Aplikacja: pozostawić na skórze od 5-20 min. następnie zmyć letnią 
wodą i nałożyć Rejuvi „h” Gel. Nakładać na twarz i szyję. Unikać kontaktu 
z oczami. Nie mieszać z innymi maskami.

Aplikacja: pozostawić na skórze 15-20 min. następnie zmyć letnią 
wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. 
Unikać kontaktu z oczami.

MASKI

Cena: 73 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: ME65

Cena: 73 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: MB65

       Zawiera wysoką koncentrację naturalnej glinki 
z olejowo ziołowymi esencjami, enzym papai oraz siarkę. Ma 
silne działanie oczyszczające i rozświetlające. Zwiększa 
cyrkulację, działa antyseptycznie, łagodząco oraz 
leczniczo. Lekko wybiela i odświeża skórę. Może być 
mieszana z innymi maskami Rejuvi.  

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓR

MASKA OCZYSZCZAJĄCA
PURIFYING MASK

Aplikacja: pozostawić na skórze 15-20 min. następnie zmyć letnią 
wodą,stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz  i szyję. 
Unikać kontaktu z oczami.

Cena: 73 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: MP65

   Rejuvi wykorzystuje ekskluzywne metody chłodzące
i nawilżające do tworzenia wszystkich swoich masek z glinką, 
zapewniając maksymalne działanie składników ziołowych
i aktywnych biologicznie.

BESTSELLE
R
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        Zawiera DMAE, kinetynę, witaminę „E”, masło shea
oraz aloe vera. Ma bardzo silne działanie ujędrniające, 
odmładzające, pobudza komórki do produkcji kolagenu 
i elastyny. Równie skuteczna w walce z wolnymi rodnikami 
oraz efektem fotostarzenia się skóry. 

SKÓRA WYMAGAJĄCA UJĘDRNIENIA

MASKA UJĘDRNIAJĄCA NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT
FACIAL FIRMING MASK

Aplikacja: pozostawić na skórze 15-20 min. następnie zmyć letnią 
wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz, szyję 
i dekolt. 

        Maska na bazie ziół i roślin. Zawiera aloe vera,
żeń-szeń, sumę, oczar wirginijski oraz ekstrakt z rumianku. 
Działa łagodząco, kojąco i regenerująco. Idealna do wszystkich 
rodzajów skóry. Można mieszać z innymi maskami Rejuvi.

SKÓRA PODRAŻNIONA, WYMAGAJĄCA REGENERACJI

ZIOŁOWA MASKA ŁAGODZĄCO-REGENERUJĄCA
HERBAL MASK

Aplikacja: pozostawić na skórze 15-20 min. następnie zmyć letnią 
wodą, stonizować i nałożyć regularny krem. Nakładać na twarz i szyję. 
Unikać kontaktu z oczami.

         Maska przywraca równowagę skórze wrażliwej
i przesuszonej. Olej słonecznika, lecytyna oraz olejek
z drzewa Shea natłuszczają skórę. Alantoina oraz żeń-szeń
łagodzą podrażnienia. Witamina „E” chroni przed wolnymi 
rodnikami. Może być aplikowana jak każda maseczka lub 
w silnych stanach przesuszenia skóry jako krem. Idealna 
na spierzchnięte dłonie.na spierzchnięte dłonie.

SKÓRA PRZESUSZONA I WRAŻLIWA

MASKA KREMOWA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA
HYDRATING MASK

MASKI

Cena: 73 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: MHY65

Cena: 87 PLN 
Pojemność: 60 g
Nr Ref: MFF60

Cena: 73 PLN 
Pojemność: 65 g
Nr Ref: MHE65

BESTSELLE
R
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         Zawiera kompleks ivy, ekstrakt ginkgo oraz wysoko
skoncentrowane naturalne składniki wspomagające 
cyrkulację limfy oraz ściągające naczynia krwionośne.

KREM ANTYCELLULITOWY
CONTOUR CREAMz

Aplikacja: 3-4 razy w tygodniu wmasowując w wybrane miejsca 
i pozostawić na 6 godzin. Przemiennie używać Rejuvi „z” Intensive 
Contour Gel.

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 120 g
Nr Ref: ZC120

                   Produkt dedykowany specjalnie do walki z cellulitem. 
O jego sile stanowią kompleks ivy oraz ekstrakt ginkgo 
biloba, które  wspomagają cyrkulację limfy oraz obkurczają 
naczynia krwionośne dając przy tym efekt drenażu. Całość 
uzupełniają wysoko skoncentrowane naturalne składniki
pielęgnujące.

SERUM ANTYCELLULITOWE
INTENSIVE CONTOUR GELz

Aplikacja: stosować 3-4 razy w tygodniu, wmasowywać w wybrane 
miejsca i pozostawić na 6 godzin. Optymalne rezultaty daje stosowanie 
kremu i żelu naprzemiennie.

CIAŁO

Cena: 205 PLN 
Pojemność: 120 ml
Nr Ref: ZG120

Idealne
Ciało

             Zawiera kwas glikolowy i cytrynowy zachowując przy 
tym umiarkowane pH. Skutecznie złuszcza martwy 
naskórek oraz odnawia komórki skóry. Witamina „E”
i Palmitynian Retinolu przywraca skórze stóp jędrność
i sprężystość. 

SUCHA I ZROGOWACIAŁA SKÓRA STÓP

REGENERUJĄCY KREM DO STÓP
FOOT REPAIR CREAM

Aplikacja: codziennie najlepiej po kąpieli aplikować na pięty, całe 
stopy oraz obszar między palcami. Efekty widoczne po 7-14 dniach 
stosowania.

Cena: 84 PLN 
Pojemność: 60 g
Nr Ref: 60F
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                Zawiera wyciąg z dzikiego ignamu naturalnego źródła 
progesteronu oraz wyciąg z soi, naturalnego progesteronu 
identycznego z naturalnym hormonem ciała. Całość uzupełniono 
olejkiem z ogórecznika. Regularne stosowanie wspomaga 
utrzymanieutrzymanie harmonijnego systemu hormonalnego, który 
gwarantuje wiele korzyści dla zdrowia, np. łagodzenie syndromu 
napięcia przedmiesiączkowego (PMS), łagodzenie problemów 
związanych z menopauzą, przyspieszenie metabolizmu oraz 
redukcja tkanki tłuszczowej,

KREM DO CIAŁA I BIUSTU Z DZIKIM IGNAMEM
WILD YAM CREAMu

Aplikacja: codziennie lub co drugi dzień. Nakładać na szyję, biust, 
brzuch. Wmasowywać w skórę do całkowitego wchłonięcia. Widoczna 
zmiana będzie dostrzegalna po około miesiącu.

    Zawiera botaniczny ekstrakt Pueraria Mirifica 
z Tajlandii. Maksymalizuje ciśnienie krwi i dystrybucję 
estrogenu przez tkankę piersi.

KREM UJĘDRNIAJĄCY DO BIUSTU
BREAST FIRMING CREAMu

Aplikacja: rano i wieczorem. Efekty widoczne po 4-6 tygodniach. 
Kurację można uzupełnić Rejuvi „u” Breast Firming Complex.

          Jest to wyjątkowy preparat ujędrniający biust 
wykorzystujący botaniczny ekstrakt pueraria mirifica 
z Tajlandii, zawierający wysoką koncentrację
fitoestrogenów. Ten naturalny związek roślinny odpowiedzialny 
jest zamaksymalizację ciśnienia krwi oraz prawidłową 
dystrybucjędystrybucję estrogenu przez tkankę piersi. Utrzymuje w dobrej 
kondycji jędrność oraz kształt biustu. Dostępny także 
w formie kremu.

KOMPLEKS UJĘDRNIAJĄCY DO BIUSTU
BREAST FIRMING COMPLEXu

Aplikacja: codziennie rano (najlepiej po kąpieli) równo spryskać na całą 
powierzchnię piersi. Przy konsekwentnym stosowaniu efekty widoczne 
po 4-6 tyg. Optymalne rezultaty daje stosowanie kompleksu oraz kremu 
naprzemiennie. 

CIAŁO

Cena: 149 PLN 
Pojemność: 100 ml
Nr Ref: U100

Cena: 134 PLN 
Pojemność: 60 g
Nr Ref: U60

Cena: 165 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: U50

HIT
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   Luksusowy krem pod prysznic zawierający
pochodne kwasu AHA, który delikatnie oczyszcza
i zmiękcza skórę. Jest bogaty w odżywczy olejek z jojoby, 
który zapobiega wysuszeniu skóry oraz odpowiednim jej 
nawilżeniem. Dla uzyskania optymalnych rezultatów wskazane 
jest użycie po kąpieli balsamu dociała Rejuvi „L”.

DLA SPRAGNIONYCH LUKSUSU

KREM POD PRYSZNIC Z KWASAMI AHA
SHOWER CREAMj

CIAŁO

Cena: 75 PLN 
Pojemność: 360 ml
Nr Ref: J360

    Zawiera proteiny naturalnych warzyw, wyciągi
z wodorostów, aloes i alantoinę. Doskonale koi oraz odżywia 
skórę. Natychmiastowo wchłania się i nie pozostawia uczucia 
lepkości. Pomaga w walce z suchością skóry, jednocześnie 
łagodzi jej podrażnienia. Zawiera dobrze znany dietetykom 
oraz lekarzom GLA (kwas gamma-linolenowy), który 
jestjest niezwykle pomocny w łagodzeniu syndromu 
przedmiesiączkowego (PMS), w walce z zakrzepami krwi
i altretyzmem. Rejuvi „L” jest pierwszym na świecie
balsamem do ciała oferującym kwas GLA na drodze 
miejscowej aplikacji. Produkt idealny do stosowania po 
opalaniu.

UNIKALNA RECEPTURA

BALSAM DO CIAŁA Z GLA
BODY LOTIONL

Cena: 77 PLN 
Pojemność: 250 ml
Nr Ref: L250

        Łączy w sobie cenne olejki jojoby oraz avocado, 
zapewniając doskonałe natłuszczenie podczas masażu. 
Zawarte w niej duże stężenie GLA, olejek z aloesu oraz 
witamina „A” + „E” wspomagają naturalny proces odnowy 
skóry, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie. Idealna jako 
kosmetyk odżywczy dla suchej skóry. 

WITAMINOWA OLIWKA DO MASAŻU Z GLA
MASSAGE OILm

Cena: 68 PLN 
Pojemność: 120 ml
Nr Ref: M120

HIT

Aplikacja: wmasować w ciało w miejscach gdzie skóra jest sucha
i wywołuje dyskomfort. Stosować codziennie, najlepiej po kąpieli.
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REJUVILLE - PIELĘGNACJA WŁOSÓW

PO KURACJI

PRZED KURACJĄ

        Rejuville Eyelash Revitalizer zawiera wyjątkowy kompleks ziołowy 

(żeńszeń, miłorząb japoński, Polygonum, olejek dzięgielowy) ponadto cenne 

witaminy i składniki odżywcze takie jak pantotenian wapnia, niacyna, witamina „B12” 

oraz biotyna. Synergicznie dobrane naturalne składniki gwarantują skuteczną 

odbudowę i upiększenie rzęs.

       Rejuville Eyelash Revitalizer stosuje się na noc po wieczornym demakijażu. Niewielką ilość
preparatu nanieść przy użyciu aplikatora tuż u nasady rzęs. Aplikacji można dokonać zarówno na górne 
oraz dolne rzęsy, przy zamkniętym lub otwartym oku. Codzienna kuracja powinna trwać około 
4 tygodni. W celu utrzymania efektu stosować raz w tygodniu. Opakowanie 3,5 ml wystarcza na pełną 
kurację oraz kolejne 4 miesiące pielęgnacji. 
       Rewitalizer można stosować na przedłużone i zagęszczone rzęsy oraz po zakończonej chemioterapii.

Sposób użycia:

BESTSELLER

APLIKACJA 
PRZY OTWARTYM OKU

APLIKACJA 
PRZY ZAMKNIĘTYM OKU

Cena: Zapytaj o aktualną cenę
Pojemność: 3,5 ml
Nr Ref: RE35
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      Zawiera silnie skoncentrowany phytantriol, 
białka pszenicy oraz naturalne składniki odżywcze. 
Sprawia, że włosy są jedwabiste i pełniejsze 
redukując jednocześnie ich wypadanie.

ODŻYWKA DO WŁOSÓW
HAIR CONDITIONER

Aplikacja: umyć włosy szamponem Rejuville Shampoo, 
nałożyć odżywkę i spłukać po odczekaniu minuty.

            Skutecznie w krótkim czasie eliminuje łupież. 
Zawiera purynian cynkui kwas salicylowy.

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY
SHAMPOO SPECIALLY FOR DANDURF SCALP

Aplikacja: przed użyciem wstrząsnąć, spłukać po 
odczekaniu minuty. Kurację uzupełnić odżywką do włosów 
Rejuville Conditioner.

            Skutecznie eliminuje wypadanie włosów oraz 
stymuluje ich wzrost. Zawiera specjalny składnik: 
phytantriol, kwasy AHA oraz naturalne odżywki. 
Dostępny również w wersji przeciwłupieżowej.

SZAMPON REDUKUJĄCY
WYPADANIE WŁOSÓW
HAIR SHAMPOO FOR HEALTHY HAIR GROWTH

Aplikacja: stosować jak zwykły szampon, spłukać po 
odczekaniu minuty. Kurację uzupełnić odżywką do włosów 
Rejuville Conditioner.

REJUVILLE - PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Cena: 85 PLN 
Pojemność: 360 ml
Nr Ref: HS360, HC360, HSP360

Cena: 105 PLN 
Pojemność: 50 g
Nr Ref: RS50

         Zapobiega wrastaniu włosków po goleniu, usuwaniu
woskiem. Skutecznie łagodzi stany zapalne, działa 
antybakterynie eliminując problem w przyszłości. Zawiera 
enzym papai, kwas salicylowy, rezorcynę, wyciąg z lukrecji, 
alantolinę, palmatynę oraz olejek z drzewa herbacianego.

KOMPLEKS ZAPOBIEGAJĄCY WRASTANIU WŁOSKÓW
SOLUTION  FOR  INGROWN  HAIR

Aplikacja: stosować na noc przez 14 dni. Unikać kontaktu z oczami. 

HIT
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REJUVILLE - PIELĘGNACJA WŁOSÓW

      Zawiera wysoko skoncentrowaną mieszankę ziół
orientalnych - miłorząb japoński i piołun. Ponadto zawiera kilka 
czynnych substancji biochemicznych, inhibitor męskiego 
hormonu oraz wzmacniacz penetracji skóry głowy. To 
rozbudowanepodejście jest niezwykle skuteczne 
w odbudowie włosów. 

ŁYSIENIE PLACKOWATE

TONIK DO WŁOSÓW
HAIR  TONIC

Aplikacja: na noc. Pozostawić na skórze na min. 6 godzin. Kurację
uzupełnić Rejuville Shampoo oraz Rejuville Conditioner. Efekty powinny 
być widoczne po 3-4 miesiącach.

Cena: 399 PLN 
Pojemność: 60 ml
Nr Ref: RH60

    Zawiera średnio skoncentrowaną mieszankę ziół 
orientalnych - piołun oraz miłorząb japoński. Doskonały do
stosowania zapobiegawczo przed wystąpieniem łysienia, 
w fazie przerzedzania się włosów lub po kuracji Rejuville Hair 
Tonic. Długotrwała pielęgnacja produktem zapewnia wysoką 
skuteczność za rozsądną cenę.

WIDOCZNY PROCES ŁYSIENIA

REWITALIZER DO WŁOSÓW
MAINTENANCE

Aplikacja: stosować na noc. Wmasować produkt w skórę głowy 
i pozostawić na min. 6 godz.

Cena: 209 PLN 
Pojemność: 90 ml
Nr Ref: RM90

         Zawiera mieszankę witamin i wyciągów ziołowych, 
które w naturalny sposób oczyszczają cebulki brwi i stymulują 
mieszek. 

ODŻYWKA DO PIELĘGNACJI BRWI
EYEBROW REVITALIZERe

Aplikacja: używając załączonego aplikatora nałożyć małą ilość 
preparatu na brwi. Stosować najlepiej co drugi dzień na noc. Unikać 
kontaktu z oczami. Efekty widoczne po upływie dwóch tygodni.

Cena: 105 PLN 
Pojemność: 9 ml
Nr Ref: EB9, ER9

          Wyjątkowa kombinacja składników stworzonych by 
odżywić rzęsy. Przy regularnym stosowaniu rzęsy stają się 
gęstsze i bardziej połyskliwe. 

ODŻYWKA DO PIELĘGNACJI RZĘS
EYELASH REVITALIZERe

Aplikacja: używając załączonego aplikatora nałożyć małą ilość
preparatu na same końcówki rzęs. Zamknąć oczy i przez kilka sekund 
masować delikatnie powieki. Stosować najlepiej na noc. Unikać kontaktu 
z oczami. 



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
W POLSCE

www.rejuvi.pl

Twój  Salon  Kosmetyczny

W 55 KRAJACH ŚWIATA ZNAJDZIESZ
DOBRE SALONY URODY Z WIDOCZNYM

HASŁEM
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