
BIOLAVEN PRZECIWZMARSZCZKOWE SERUM DO TWARZY
Serum do  twarzy  i  szyi  o  działaniu  przeciwzmarszczkowym,  przeznaczone  do  zaawansowanej
pielęgnacji  każdego rodzaju cery.  Zawiera olej  sojowy, z pestek winogron, arganowy i  skwalan
roślinny,  które  nawilżają,  odżywiają  i  wygładzają.  Witamina  E,  będąca  naturalnym
antyoksydantem, spowalnia  procesy starzenia się  skóry i  niweluje  skutki  działania  szkodliwych
czynników  zewnętrznych.  W  połączeniu  z  olejkiem  eterycznym  z  lawendy  lekarskiej,  serum
wykazuje  silne  działanie  regulujące,  wyrównuje  koloryt  cery,  wspomaga  procesy  odbudowy
kolagenu i elastyny. Codzienne stosowanie pozwala cieszyć się gładką, promienną, odżywioną cerą.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Bez konserwantów.
Sposób użycia: aplikować na czystą skórę, najlepiej wieczorem. Kilka kropli wmasować w skórę
twarzy i szyi. Dla uzyskania najlepszych efektów stosować w duecie z kremem do twarzy na noc.
INCI: Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Squalane, Tocopheryl
Acetate, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol.
Pojemność: 30 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 35.00 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5902249010190

BIOLAVEN ŻEL MYJĄCY DO TWARZY
Nawilżająco-odświeżający  żel  do  mycia  twarzy,  delikatnie,  ale  skutecznie  oczyszcza  skórę
z wszelkich zabrudzeń i makijażu. Łagodne detergenty i fizjologiczne pH gwarantują zachowanie
naturalnej  bariery  lipidowej,  a  dodatek  oleju  z  pestek  winogron  zapobiega  wysuszeniu.  Olejek
eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest ze swoich antyseptycznych i odświeżających
właściwości. Systematyczne stosowanie pozwala cieszyć się czystą i promienną skórą.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. 
Sposób użycia:  niewielką ilość żelu nanieść na zwilżoną skórę i umyć twarz. Dokładnie spłukać
wodą.
INCI: Aqua,  Lauryl  Glucoside,  Glycerin,  Cocamidopropyl  Betaine,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,
Panthenol, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 20 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687539

BIOLAVEN ŻEL MYJĄCY DO CIAŁA
Nawilżająco-relaksujący żel pod prysznic delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i odświeża. Łagodne
detergenty  i  neutralne  pH gwarantują  zachowanie  naturalnej  bariery  lipidowej,  a  dodatek  oleju
z pestek winogron wspomaga regenerację przesuszonej skóry. Olejek eteryczny z lawendy, symbol
Prowansji,  znany  jest  ze  swoich  odprężających  właściwości.  Codzienne  stosowanie  żelu  pod
prysznicem,  czy  w  czasie  kąpieli,  pozwala  cieszyć  się  dobrze  nawilżoną,  aksamitnie  miękką
i gładką skórą. 
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. 
Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść na gąbkę lub myjkę, delikatnie rozsmarować zwilżoną
skórę kolistymi ruchami, aż do uzyskania piany. Dokładnie spłukać wodą.



INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Urea, Lactic Acid, Panthenol,
Vitis Vinifera Seed Oil, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia
Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687546

BIOLAVEN ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ
Odświeżająco-ochronny żel do codziennej pielęgnacji, pozwala zachować fizjologiczną równowagę
skóry  i  błon  śluzowych  miejsc  intymnych.  Łagodne  detergenty  i  niskie  pH  (4.0)  utrzymują
naturalną mikroflorę bakteryjną i zmniejszają ryzyko infekcji. Olejek eteryczny z lawendy, symbol
Prowansji, znany jest ze swoich antyseptycznych właściwości. Regularne stosowanie żelu zapewnia
uczucie czystości, świeżości i komfortu.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. 
Sposób  użycia:  dozę  żelu  rozprowadzić  na  mokrej  dłoni,  umyć  miejsca  intymne  i  dokładnie
spłukać ciepłą wodą.
INCI:  Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Coco-glucoside,
Panthenol, Glyceryl Oleate, Vitis Vinifera Seed Oil, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil,
Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687560

BIOLAVEN PŁYN MICELARNY
Oczyszczająco-łagodzący płyn micelarny dokładnie pozwala usunąć nawet wodoodporny makijaż
twarzy i oczu. Składniki nawilżające i łagodzące zapobiegają wysuszeniu i koją podrażnioną skórę.
Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest ze swoich relaksujących właściwości.
Po zastosowaniu skóra pozostaje czysta, świeża i dobrze nawilżona.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia:  preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Aby usunąć makijaż oczu, na zamkniętej powiece przytrzymać nasączony płatek i ściągać
w kierunku rzęs. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
INCI:  Aqua, Coco-glucoside, Glycerin, Panthenol, Vitis Vinifera Seed Oil, Lactic Acid, Sodium
Lactate, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Dehydroacetic Acid, Silica, Parfum.
Pojemność: 200 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 20 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687522



BIOLAVEN KREM DO TWARZY NA DZIEŃ
Nawilżająco-ochronny  krem do  twarzy  na  dzień,  przeznaczony  do  codziennej  pielęgnacji  cery
wymagającej.  Zawiera  odżywczy  olej  z  pestek  winogron  i  witaminę  E,  które  chronią  przed
wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywracając skórze miękkość i elastyczność.
Krem  może  być  stosowany  pod  makijaż  oraz  na  okolice  przemęczonych  oczu,  doskonale
się  rozprowadza  i  wchłania.  Naturalny  olejek  eteryczny  z  lawendy,  symbol  Prowansji,  koi
i odświeża skórę, pozostawiając ją gładką, nawilżoną i zrelaksowaną.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
INCI:  Aqua,  Glycine  Soja  Oil,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Sorbitan  Stearate,  Sucrose  Cocoate,
Glycerin,  Urea,  Xylitol,  Glyceryl  Stearate,  Stearic  Acid,  Cetearyl  Alcohol,  Tocopheryl  Acetate,
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687508

BIOLAVEN KREM DO TWARZY NA NOC
Nawilżająco-regenerujący krem do twarzy na noc,  przeznaczony do codziennej pielęgnacji  cery
wymagającej. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron, masło avocado, skwalan i witaminę E,
które  chronią  przed  wysuszeniem  i  działaniem  szkodliwych  czynników,  przywracając  skórze
miękkość  i  elastyczność.  Dzięki  połączeniu  składników  silnie  nawilżających  i  łagodzących,
wspomaga  procesy  naprawcze  skóry,  zachodzące  nocą.  Naturalny  olejek  eteryczny  z  lawendy,
symbol Prowansji, pozostawia skórę miękką i odżywioną.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: codziennie wieczorem nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Urea, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Persea Gratissima Butter, Glyceryl Stearate, Squalane, Stearic Acid, Panthenol, Cetearyl Alcohol,
Tocopheryl  Acetate,  Xanthan  Gum,  Benzyl  Alcohol,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Parfum,
Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687515

BIOLAVEN BALSAM DO CIAŁA
Nawilżająco-wygładzający  balsam  do  ciała,  zawierający  odżywczy  olej  z  pestek  winogron,
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wymagającej. Podczas regularnego stosowania
chroni  przed  wysuszeniem  i  działaniem  szkodliwych  czynników,  przywraca  miękkość
i elastyczność. Dzięki lekkiej formule balsam doskonale się rozprowadza i wchłania, pozostawiając
skórę gładką, nawilżoną i zrelaksowaną. Naturalny olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji,
pozwala odczuć cudowne odprężenie i ukojenie.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia:  nanieść balsam na suchą i  oczyszczoną skórę,  delikatnie  wmasować.  Najlepiej
używać balsamu po kąpieli, kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku.



INCI:  Aqua,  Glycine  Soja  Oil,  Glycerin,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Sorbitan  Stearate,  Sucrose
Cocoate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate,
Xanthan Gum,  Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 25 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687553

BIOLAVEN KREM DO RĄK
Bogaty w składniki odżywcze krem do rąk, przeznaczony do intensywnej pielęgnacji przesuszonej
i  szorstkiej  skóry dłoni.  Zawiera masło shea,  olej  z pestek winogron, masło avocado, mocznik,
skwalan i lecytynę sojową, które silnie nawilżają, uzupełniają niedobory lipidów i chronią delikatną
skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Naturalny olejek eteryczny z lawendy,
symbol Prowansji, łagodzi podrażnienia i wszelkie zaczerwienienia.
Sposób użycia: nanieść niewielką ilość kremu na oczyszczoną i  suchą skórę dłoni  i  delikatnie
wmasować. Najlepiej stosować kilka razy dziennie, wedle potrzeby.
INCI:  Aqua, Glycine Soja Oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil,
Sorbitan  Stearate,  Sucrose  Cocoate,  Glyceryl  Stearate,  Stearic  Acid,  Urea,  Lecithin,  Squalane,
Persea  Gratissima  Butter,  Cetyl  Alcohol,  Xanthan  Gum,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum.
Pojemność: 100 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 19 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010459 

BIOLAVEN SZAMPON DO WŁOSÓW
Wzmacniająco-wygładzający szampon do każdego rodzaju włosów, do codziennego stosowania.
Delikatnie, ale skutecznie oczyszcza, nie podrażniając nawet najbardziej wrażliwej skóry głowy.
Olej  z  pestek  winogron  zapewnia  włosom miękkość,  gładkość  i  sprawia,  że  stają  się  bardziej
odporne  na  niekorzystne  czynniki.  Olejek  eteryczny  z  lawendy,  symbol  Prowansji,  znany  jest
ze swoich odświeżających i wzmacniających właściwości.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy.
Dokładnie spłukać. W razie potrzeby można czynność powtórzyć.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-glucoside, Vitis Vinifera Seed Oil,
Panthenol,  Hydrolyzed  Oats,  Lactic  Acid,  Sodium  Benzoate,  Cyamopsis  Tetragonoloba  Gum,
Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687577



BIOLAVEN ODŻYWKA DO WŁOSÓW
Nawilżająco-wygładzająca odżywka do każdego rodzaju włosów, do stosowania po każdym myciu.
Zawiera kompleks składników chroniących przed utratą wilgoci oraz wzmacniających, m.in. olej  
z  pestek  winogron,  masło  avocado  i  ksylitol.  Dodatek  alginatu  wygładza  pasma,  a  panthenol
pozwala zregenerować włosy na całej ich długości. Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji,
znany  ze  swoich  odświeżających  i  wzmacniających  właściwości,  pozostawia  na  nich  delikatny
i naturalny zapach.
Sposób  użycia:  nanieść  równomiernie  niewielką  ilość  odżywki  na  umyte  włosy  i  pozostawić
na 1-2 minuty. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą.
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Persea Gratissima
Butter,  Stearic  Acid,  Xylitol,  Panthenol,  Glyceryl  Laurate,  Decyl  Glucoside,  Cocamidopropyl
Betaine,  Cyamopsis  Tetragonoloba  Gum,  Sodium  Alginate,  Tocopheryl  Acetate,  Lactic  Acid,
Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 23 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010466 

BIOLAVEN SZAMPON REGULUJĄCY
Normalizująco-nawilżający  szampon  do  każdego  rodzaju  włosów,  szczególnie  nisko-  i
średnioporowatych. Delikatnie, ale skutecznie oczyszcza, a dzięki zawartości kwasu salicylowego i
ekstraktu z lawendy, reguluje proces keratynizacji i wydzielania sebum przy tłustej skórze głowy.
Olej  z pestek winogron i oliwa z oliwek, w połączeniu z bogatym w polifenole ekstraktem ze
skórki winogron, tworzą kompleks nawilżający.  Zapewnia on włosom miękkość i gładkość,  bez
efektu obciążenia. Naturalny olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest ze swoich
odświeżających i wzmacniających właściwości.
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy.
W celu oczyszczenia skóry głowy, pozostawić na 1-2 minuty. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby
można czynność powtórzyć. Po umyciu można zastosować odżywkę lub maskę.
INCI: Aqua,  Lauryl  Glucoside,  Cocamidopropyl  Betaine,  Glycerin,  Decyl  Glucoside,  Coco-
glucoside,  Propanediol,  Panthenol,  Lavandula  Angustifolia  Extract,  Vitis  Vinifera  Skin  Powder,
Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil,  Salicylic Acid, Glyceryl Laurate, Lactic Acid,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Sodium Benzoate, Parfum, Linalool. 
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł.
EAN:  5902249014938  

BIOLAVEN MASKA DO WŁOSÓW
Emolientowo-humektantowa  maska  winogronowa do  włosów.  Zawiera  olej  z  pestek  winogron,
skwalan  i  masło  Avocado,  które  silnie  wygładzają  i  zapewniają  połysk.  Bogaty  w  polifenole
ekstrakt ze skórki winogron, gliceryna, panthenol i kwas mlekowy, optymalnie nawilżają, dzięki
czemu  włosy  są  miękkie  i  odpowiednio  dociążone.  Roślinne  analogi  silikonów  tworzą  na
powierzchni  włosów  ochronną  powłokę,  chroniąc  je  przed  utratą  wilgoci  i  uszkodzeniami
mechanicznymi. Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji,  pozostawia na włosach świeży,
delikatny zapach.
Sposób użycia: nanieść maskę równomiernie na umyte i odciśnięte z wody włosy. Pozostawić na 3-
5  minut,  a  następnie  spłukać  dokładnie  wodą.  Można  stosować  przed  myciem,  nakładając  na
minimum 30 minut i owijając włosy ręcznikiem.



INCI: Aqua, Cetyl Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycerin, Vitis Vinifera Skin Powder,  Stearic
Acid,  Persea  Gratissima  Butter,  Squalane,  Panthenol,  Isoamyl  Laurate,  Isoamyl  Cocoate,
Tocopheryl  Acetate,  Cyamopsis  Tetragonoloba  Gum,  Glyceryl  Laurate,  Lactic  Acid,  Decyl
Glucoside,  Cocamidopropyl  Betaine,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Sodium  Benzoate,  Parfum,
Linalool.
Pojemność: 250 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł.
EAN: 5902249014945

BIOLAVEN PEELING DO WŁOSÓW
Odświeżający,  cukrowy peeling do skóry głowy z ksylitolem, zmielonymi pestkami winogron i
kwasem  salicylowym.  Dokładnie  oczyszcza  z  nadmiaru  zrogowaciałego  naskórka,  regulując
aktywność gruczołów łojowych i procesy keratynizacji. Odżywia i stymuluje cebulki włosów do
szybszego wzrostu. Oleje z pestek winogron, laurowy i rycynowy oraz oliwa z oliwek dodatkowo
odżywiają i wygładzają włosy. Systematyczne stosowanie peelingu gwarantuje poprawę kondycji
skóry głowy i w efekcie stan włosów.
Sposób użycia: nanieść porcjami peeling na mokrą skórę głowy i wykonać dokładny masaż. Można
pozostawić  na  ok.  3-5  minut,  jako  maskę.  Następnie  obficie  spłukać  wodą  i  umyć  włosy
szamponem. Dla najlepszych rezultatów, stosować raz w tygodniu.
INCI: Vitis  Vinifera Seed Oil,  Sucrose,  Prunus Amygdalus Dulcis  Oil,  Glyceryl  Stearate,  Vitis
Vinifera Seed Powder,  Olea  Europaea Fruit  Oil,  Xylitol,  Glyceryl  Laurate,  Laurus  Nobilis  Oil,
Ricinus Communis Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Salicylic Acid, Hydroxystearic Acid, Lavandula
Angustifolia Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł.
EAN: 5902249014952.

BIOLAVEN MYDŁO NATURALNE
Naturalne, wyrabiane ręcznie metodą na zimno mydło lawendowe jest przeznaczone do codziennej
pielęgnacji  twarzy  i  ciała.  Myje  delikatnie,  ale  skutecznie,  polecane  również  do  skóry
problematycznej,  szczególnie  z  tendencją  do  przebarwień,  trądziku,  z  pierwszymi  oznakami
starzenia.  Aromat  naturalnego  olejku  eterycznego  relaksuje,  przynosząc  odprężenie  dla  ciała
i umysłu.
INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olea Europaea (Olive)
Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Ricinus Communis (Castor) Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Lavandula
Angustifolia Oil, CI 77007, CI 77491. 
Waga: 120 g.
Sugerowana cena detaliczna: 14 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5902249010534



BIOLAVEN Maseczka całonocna do twarzy 
Maseczka rozjaśniająco-wygładzająca do zaawansowanej pielęgnacji każdego typu cery. Zawiera
wyjątkowy ekstrakt z sycylijskich białych winogron, zawierający mieszaninę kwasów organicznych
(AHA).  W połączeniu  z  resweratrolem,  kompleksem ceramidów,  kwasem hialuronowym działa
dwufunkcyjnie:  rozjaśnia i  rozświetla dzięki  złuszczającym właściwościom kwasów oraz spłyca
istniejące zmarszczki, silnie nawilża i znacznie uelastycznia skórę twarzy, szyi i dekoltu. Maseczka
maksymalnie wykorzystuje zdolności regeneracyjne, zachodzące nocą we wszystkich warstwach
skóry. Systematyczne stosowanie zapewnia jej jednolity koloryt i strukturę. 
Sposób użycia: po wieczornym oczyszczeniu, nałożyć maseczkę jak krem na twarz, szyję i dekolt.
Następnego dnia oczyścić skórę, jak co dzień, przy użyciu żelu lub pianki. 
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Xylitol, Persea Gratissima Butter,
Urea,  Sorbian  Stearate,  Sucrose  Cocoate,  Glyceryl  Stearate,  Propanediol,  Vitis  Vinifera  Juice
Extract,  Stearic  Acid,  Glycosphingolipids,  Phospholipids,  Cholesterol,  Cetearyl  Alcohol,
Resveratrol, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Lavandula Angustifolia Oil, Benzyl Alcohol,
Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Parfum, Geraniol, Linalool, Limonene. 
Sugerowana cena detaliczna: 35 zł 
Pojemność:  45 ml
EAN: 5902249015997
 

 

BIOLAVEN Peeling enzymatyczny 
Bezwodny preparat działa złuszczająco dzięki zawartości enzymów papainy i  bromelainy,  które
aktywują się w momencie połączenia z wodą. Delikatna formuła,  łatwa w aplikacji  sprawia, że
peeling  może  być  stosowany  nawet  przy  najbardziej  wymagających  i  wrażliwych  cerach.
Skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, wygładza i wyrównuje koloryt skóry.  
Sposób  użycia:  Nanieść  niewielką  ilość  produktu  na  wilgotną  skórę,  omijając  okolice  oczu  i
masować 3-5 minut. Co jakiś czas zwilżać dłonie wodą i kontynuować masaż. Dokładnie spłukać
ciepłą wodą. Stosować 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Uwaga: po nałożeniu może
pojawić  się  lekkie  uczucie  szczypania,  co  jest  naturalne  w  przypadku  stosowania  na  skórę
enzymów. Przy dużym dyskomforcie należy jednak preparat zmyć szybciej. 
Ingredients/INCI: Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl Stearate, Glyceryl Laurate, Bromelain, Papain,
Persea Gratissima Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Argania Spinosa
Kernel Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Lavandula Angustifolia Extract, Lecithin, Vitis Vinifera
Skin  Powder,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Tocopheryl  Acetate,  Dehydroacetic  Acid,   Benzyl
Alcohol, Parfum, Linalool. 
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł 
Pojemność: 45 ml
EAN: 5902249015980

 

BIOLAVEN Pianka do twarzy 
Łagodząca pianka do twarzy, przeznaczona do codziennego mycia każdego typu cery, szczególnie
wrażliwej. Zawiera kompleks składników zwiększających nawilżenie warstwy rogowej naskórka.
Olej kokosowy, oliwa z oliwek i olej z pestek winogron oraz dodatek kwasu mlekowego gwarantują
utrzymanie fizjologicznego pH i równowagi bariery hydrolipidowej. Alantoina i ekstrakt z lawendy
wykazują działanie kojące, zmniejszają podrażnienia i zaczerwienienia. 
Sposób użycia: Niewielką ilość pianki nanieść na zwilżoną skórę, a po umyciu zmyć ciepłą wodą.
Można stosować produkt ze szczoteczkami sonicznymi, gąbkami i myjkami. 



 

Ingredients/INCI: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Sorbitol, Vinis Vinifera Seed
Oil,  Cocos  Nucifera  Oil,  Olea  Europaea  Fruit  Oil,  Saccharide  Isomerate,  Citric  Acid,  Sodium
Citrate,  Urea,  Allantoin,  Lactic  Acid,  Lavandula  Angustifolia  Extract,  Glyceryl  Oleate,  Sodium
Benzoate, Parfum. 
Sugerowana cena detaliczna:: 23 zł
Pojemność: 150 ml. 
EAN: 5902249015966
 

 

BIOLAVEN Pianka do higieny intymnej 
Delikatna pianka do higieny intymnej, przeznaczona do codziennej pielęgnacji. Dzięki zawartości
ekstraktów z lawendy i szałwii lekarskiej, wykazuje działanie regenerujące, łagodzące i osłonowe.
Skwalan i olej z pestek winogron, alantoina, panthenol i mleczan sodu zapewniają odpowiednie
nawilżenie  i  przeciwdziałają  podrażnieniom.  Optymalne  stężenie  kwasu  mlekowego  pozwala
utrzymać równowagę natralnej mikroflory bakteryjnej, zapewniając uczucie czystości i komfortu. 
Sposób użycia: Dozę pianki nanieść na zwilżoną skórę, umyć i dokładnie spłukać wodą. 
Ingredients/INCI: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Sorbitol, Lactic Acid, Vinis
Vinifera  Seed  Oil,  Squalane,  Salvia  Officinalis  Leaf  Extract,  Lavandula  Angustifolia  Extract,
Panthenol,  Sodium  Lactate,  Glyceryl  Oleate,  Allantoina,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Sodium
Benzoate, Parfum. 
Sugerowana cena detaliczna:: 25 zł
Pojemność: 290 ml. 
EAN: 5902249015973
 

BIOLAVEN Odżywka-mgiełka do włosów i skóry głowy bez spłukiwania 
Multifunkcyjna odżywka do włosów, ułatwiająca rozczesywanie. Może być stosowana standardowo
na  długości  włosów  oraz  jako  wcierka  regulująca  stan  skóry  głowy.  Zawiera  kompleks
aminokwasów  i  składników  nawilżających,  które  domykają  łuski,  ułatwiają  rozczesywanie  i
wygładzają włosy, a także utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy. Oliwa z oliwek,
olej  z pachnotki  i  z  pestek winogron oraz roślinne analogi  silikonów zabezpieczają  dodatkowo
przed wysuszeniem i uszkodzeniami, zapobiegają puszeniu bez efektu obciążenia. 
Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Mgiełka może być używana w następujący sposób: 
Jako odżywka lub preparat ochronny na długość włosów:  spryskać wilgotne lub suche włosy, nie
spłukiwać. 
Jako wcierka nawilżająco-regulująca do skóry głowy:  kilka razy w tygodniu wcierać preparat w
skalp i masować przez 2-3 minuty. Kurację stosować przez minimum 4 tygodnie. 
Jako podkład przy zabiegu olejowania włosów: preparat aplikować na suche lub lekko wilgotne
włosy, a następnie nałożyć wybrany olej.  
Ingredients/INCI:  Aqua,  Polyglyceryl-4  Caprate,  Propanediol,  Panthenol,  Mannitol,  Arginine,
Serine,  Sucrose,  PCA, Citrulline,  Glycogen, Histidine HCl,  Alanine,  Threonine,  Glutamic Acid,
Lysine HCl, Olea Europaea Fruit Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Perilla Frutescens Seed Oil, Isoamyl
Laurate,  Isoamyl  Cocoate,  Saccharide  Isomerate,  Citric  Acid,  Sodium  Citrate,  Lactic  Acid,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid,  Lavandula Angustifolia Oil,
Geraniol, Linalool, Limonene. 

 



Sugerowana cena detaliczna: 29 zł 
Pojemność: 150 ml
EAN: 5902249015843

BIOLAVEN Tonik do włosów i skóry głowy 
Naturalna płukanka do włosów stworzona na bazie  organicznego octu z czerwonych winogron.
Zastosowana na całej długości wygładza je i nadaje im blask, sprawiając, że są miękkie i odbite u
nasady.  Może  być  także  użyta  jako  delikatny  preparat  złuszczający  do  skóry  głowy  (peeling
kwasowy). Ocet pomaga usunąć martwe komórki naskórka, reguluje pracę gruczołów łojowych i
wspomaga  walkę  z  nadmiernym  rogowaceniem.  Przywrócona  równowaga  skalpu  gwarantuje
wzrost zdrowych, mocnych i lśniących włosów. 
Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem.  
Jako preparat zakwaszający i nabłyszczający do włosów, aplikować na umyte, wilgotne lub suche
pasma. Nie spłukiwać. Stosować 1-2 razy w tygodniu. 
Jako  preparat  złuszczający,  aplikować  bezpośrednio  przed  myciem  włosów  wmasowując  2-3
minuty w skórę głowy.
Ingredients/INCI: Aqua,  Acetum, Polyglyceryl-4 Caprate,  Polyglyceryl-6 Caprylate,  Panthenol,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid,
Geraniol, Linalool, Limonene, Parfum. 
Sugerowana cena detaliczna: 29 zł 
Pojemność: 150 ml
EAN: 5902249015850

 

BIOLAVEN Dezodorant 
Naturalny dezodorant, zawiera kompleks ekstraktów o właściwościach ściągających (kora dębu, liść
szałwii  lekarskiej  i  kwiaty  lawendy)  i  wraz  ze  składnikami  absorbującymi  pot,  niweluje
nieprzyjemny zapach. Kombinacja olejków eterycznych z bergamotki i lawendy w połączeniu z
aromatyczną kompozycją winogronową pozostawia uczucie pachnącej świeżości i komfortu przez
dłuższy czas. 
Sposób użycia: Nakładać na oczyszczoną skórę pod pachami, w zależności od potrzeb. 
Ingredients/INCI: Aqua,  Triethyl  Citrate,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Glycerin,  Glyceryl  Stearate
Citrate, Oryza Sativa Starch, Propanediol, Zinc Ricinoleate, Panthenol, Squalane, Salvia Officinalis
Leaf Extract, Quercus Robur Bark Extract, Lavandula Angustifolia Extract, Allantoin, Tocopheryl
Acetate,  Xanthan  Gum,  Hydroxyethylcellulose,  Lavandula  Angustifolia  Oil,  Citrus  Aurantium
Bergamia Fruit Oil, Parfum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Linalool, Geraniol, Limonene. 
Sugerowana cena detaliczna: 28 zł 
Pojemność: 50 ml
EAN: 5902249015867


