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CERA di

CUPRA



KWAS HIALURONOWY

 Stale rosnący trend w ostatnich latach.

 Naturalna cząsteczka obecna w skórze właściwej, zdolna do wiązania (i zatrzymywania)

ogromnych ilości wody. Jej stężenie ma tendencję do zmniejszania się wraz z wiekiem, w

szczególności po 40-ce, powodując starzenie się skóry.



REGENERACJA: 
Pobudza produkcję kolagenu, wspomagając regenerację tkanek.

DOGŁĘBNIE NAWILŻA: 
Głęboko nawilża, utrzymując skórę miękką i gładką w dotyku.

CHRONI: 
Działa jako filtr, chroniąc skórę przed smogiem i czynnikami 

zewnętrznymi.

EFEKT PODNOSZENIA: 
Zmniejsza powstawanie zmarszczek i cienkich linii.

KWAS HIALURONOWY:DZIAŁANIE ANTI-AGE



ASSORTYMENT

1 nowy produkt i zmiana stylizacji

2 kremów do twarzy: skuteczne,

gwarantowane i przetestowane

formuły. WYPRODUKOWANE w

100% WE WŁOSZECH
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PROJEKT

Bardziej nowoczesny i wyrafinowany

wizerunek, który zwiększa widoczność i

rozpoznawalność produktów na półkach i

ułatwia wybór.

WARTOŚĆ PIENIĄDZA

Produkty o wysokim profilu z najlepszym

stosunkiem jakości do ceny.

Aby dodać wartości do wizerunku marki i

utrzymać ją na bieżąco, Cera di Cupra

wprowadza na rynek nowy zabieg odżywczy

oparty na kwasie hialuronowym, będący

konkretną odpowiedzią na nowe wymagania

rynku.

ZABIEG ODŻYWCZY

CERA di

CUPRA



CERA di CUPRA O WŁAŚCIWOŚCIACH ODŻYWCZYCH
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 Najnowocześniejsze formuły, idealne dla
tych skór, które wymagają głębokiego
nawilżenia, ochrony i odżywienia.

 Zaawansowane rozwiązania w zakresie
oznak starzenia dzięki obecności kwasu
hialuronowego i puli elementów o
wysokiej mocy odżywczej, które
zapewniają skuteczne działanie ochronne i
przeciwstarzeniowe.

DZIAŁANIE ODŻYWCZE

CERA di 

CUPRA



3NVITA’KWAS HIALURONOWY SERUM

Skuteczność

Stworzony z 3 różnych mas cząsteczkowych w zakresie od 50.000 do 3 

milionów Dalton, które działają na różnych poziomach skóry 

wykonujących trzy podstawowe funkcje:

• Wysoka masa cząsteczkowa: działa na powierzchnię skóry, tworząc 

niewidzialny film, który blokuje wodę, zmniejszając jej parowanie.

Średnia masa cząsteczkowa: wykracza poza barierę skórną i zapewnia 

skórze wodę niezbędną do zachowania jej elastyczności i jędrności.

• Niska masa cząsteczkowa: dociera do naskórka, wykonując działanie 

przeciwzmarszczkowe.

* Design to be perfected

*

•



3KWAS HIALURONOWY SERUM

Ujędrnia i modeluje skórę.

Głęboko nawilża, przeciwstawiając się suchej skórze.

Wzmacnia barierę skórną i wzmacnia skórę.

Sprawia, że matowy odcień skóry staje się bardziej 
promienny.

Hamuje oznaki zmęczenia, pozostawia bardziej równomierną i 
zrelaksowaną skórę twarzy.

5 DZIAŁAŃ W JEDNYM PRODUKCIE: 



KREM OCHRONNY ODŻYWCZY 

Bogata emulsja wody w oleju, idealna konsystencja dla suchych skór. Jego podstawowa formuła,

zrealizowana z użyciem emulgatorów stosowanych również w żywności, łączy się z KWASEM

HIALURONOWYM:

 Wyciąg z miodu: doskonały czynnik nawilżający, który pomaga

chronić skórę i przeciwdziała jej wysychaniu;

 Witamina E: najlepszy przeciwutleniacz, który pomaga chronić skórę

przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki;

 Składniki obecne w NMF (NATURALNY CZYNNIK NAWILŻAJĄCY):

znane z działania ochronnego, odżywczego i przeciwutleniającego.

OCHRONA I ODŻYWIENIE DLA SUCHEJ SKÓRY.



ODŻYWCZY KREM UELASTYCZNIAJĄCY NOVITA’

Najnowocześniejsza emulsja typu woda w oleju, jaśniejsza tekstura, która

szybko i dobrze się wchłania. Jego podstawowa formuła łączy się z KWASEM

HIALURONOWYM:

 EKSTRAKT Z BAWEŁNY bogaty w oligosacharydy o silnych

właściwościach ochronnych i odżywczych.

 Fitokompleks na bazie oliwy, lnu, migdałów i oleju z

nasion ogórecznika aktywowany enzymatycznie: cenne

składniki ochronne, odżywcze i uelastyczniające, o silnej mocy

przeciwutleniającej.

ODŻYWCZY KREM UELASTYCZNIAJĄCY



LINIA NAWILŻAJĄCA 

I 

PRZECIWZMARSZCZKOWA
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 Aby sprostać temu nowemu, rosnącemu popytowi na rynku,

Cera di Cupra stworzyła dwa specyficzne zabiegi, silnie

skoncentrowane na działaniach NAWILŻAJĄCYCH i ANTI-

AGING.

 Maseczki kremowe należą do produktów najbardziej

kochanych przez konsumentów, ponieważ dzięki miękkiej

konsystencji głęboko nawilżają i zapewniają dobre

samopoczucie.

NOWE TRENDY: 

MASKI DO TWARZY



Mikroalgi są organizmami jednokomórkowymi, które dzięki fotosyntezie
chlorofilu wytwarzają substancje, które są korzystne dla ludzi dzięki
użyciu wody, dwutlenku węgla i energii słonecznej (z tego powodu są one
przedmiotem dogłębnych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju
środowiska).
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Oprócz białka, bardzo wysoki procent beta karotenu (nawet

dziesięciokrotnie większy niż zawartość marchwi) i luteiny, które są w

stanie przeciwstawić się procesom starzenia się komórek, można znaleźć w

mikroglonach wraz ze znaczną ilością witamin grupy B

MORSKA

MICRO-ALGA

INNOWACJA

Nowe maski do twarzy Cera di Cupra będą zawierały ekstrakty z 2 spośród

najbardziej innowacyjnych mikroalg, które można stosować w

kosmetykach: CELLSHIELD AP (z działaniem przeciwzmarszczkowym) i

REVITALYS (z działaniem przeciwstarzeniowym).

MORSKA MICRO-ALGA



NO’MASKA ANTI-STRES ENERGETYZUJĄCA

Intensywny zabieg, długo nawilża skórę i pomaga zlikwidować oznaki

zmęczenia. Usuwa pozostałości smogu i czynniki zewnętrzne oraz działa

oczyszczająco, nadając twarzy świeższy wygląd, zdrowszą i bardziej

promienną cerę.

- CELLSHIELD AP ™: innowacyjna mikroalga o wysokiej zawartości

białek, Omega 3 i przeciwutleniaczy. Pomaga chronić skórę przed

czynnikami zanieczyszczającymi i agresją środowiskową, poprawiając

jej elastyczność i barierę ochronną oraz wspierając działanie

przeciwzmęczeniowe i przeciwstresowe.

- ALOE VERA: prawdziwy eliksir piękna dla Twojej skóry. Bogaty w

składniki odżywcze, pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie

naskórka, przeciwstawiając się objawom odwodnienia skóry, która na

długo pozostaje gładsza i bardziej miękka .



REGENERUJĄCA MASKA PRZECIWZMARSZCZKOWA

- REVITALYS ™: innowacyjna mikroalga o wysokiej zawartości białka,

beta-karotenu i luteiny. Odżywia i rewitalizuje skórę, utrudniając

proces starzenia się spowodowany upływem czasu.

- ALPHA HYDROXY ACIDS: są w stanie zatrzymać wodę pochodzącą z

leżących pod nią warstw naskórka i zapobiega odwodnieniu skóry,

stymulując produkcję kolagenu i włókien elastycznych, usuwa martwe

komórki i zapewnia gładszą i bardziej promienną skórę.

Intensywny zabieg odżywczy, który nadaje skórze nową energię i witalność,
przywracając jej ton i elastyczność oraz pomaga w odnowie skóry. Pomaga
opóźnić naturalny proces starzenia, wykonując pozytywne działanie na linie
ekspresji ,zmarszczki twarzy i kontur oczu.


