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Dla świadomych swoich wyborów

Dla zwolenniczek nocnych rytuałów

Dla wiecznie młodych

Dla lubiących profesjonalną pielęgnację

Bogaty krem na dzień i na noc  
dla skór dojrzałych, zniszczonych  
opalaniem i odwodnionych. 
Zwiększa jędrność skóry, nawilża 
ją, chroni przed skutkami wysokiej 
temperatury i promieni UV.
Szybko się wchłania i jest idealny  
pod makijaż!

Dzięki zawartości mleczka 
pszczelego i ekstraktu z kiełków 
pszenicy ta mała ampułka  
ma ogromną moc regeneracji. 
Należy zaaplikować ją na noc, 
aby obudzić się z poczuciem 
wypoczętej i miękkiej w dotyku 
skóry.

Dwa zestawy do wyboru. Każdy zawiera płatki kolagenowe i płynną, 
intensywnie nawilżającą esencję do ich nasączania.  
Jeden zawiera dodatkowo biomimetyczny krem pod oczy.  
Dzięki zawartości kwasu hialuronowego kosmetyki wygładzają delikatną 
skórę wokół oczu i poprawiają ich kontur. Są przeznaczone do każdego 
rodzaju skóry. Całość zapakowana jest w ładne etui z tasiemką.

Krem jubileuszowy specjalna edycja »Bel-Energen«

Nawilżająca maska na noc  
specjalna edycja »intensa«®

Konturowe zestawy liftingujące  
na okolice oczu »ocula«

Regenerująca ampułka na noc  
specjalna edycja »intensa«®

»Bel-Energen« |  [Jubilee Expertise Cream] Krem jubileuszowy – 15 ml

  »Intensa«®  |   [Sleeping Beauty Mask] Maska na noc – 75 ml

  »Intensa«®  |   [Ampoule Sleeping Beauty No. 5] 
Ampułka Sleeping Beauty No. 5-2 ml

»greentec make-up«  |   GreenTec Make-up, [GreenTec Make-up  
Collection in make-up bag], zestaw 
wegańskich kosmetyków do makijażu 
w eleganckiej kosmetyczce

»ocula«  |   [Eye Contour Quick-Lift Set] – Zestaw pielęgnacyjny  
do skóry wokół oczu: esencja 30 ml i 10 płatków

»ocula«  |   [Quick-lift »ocula«®] – Zestaw do liftingu i poprawy  
konturu oczu: krem 15 ml, esencja 15 ml i 5 płatków

Cena na www.skinmania.pl  110 zł

Cena na www.skinmania.pl  210 zł

Cena na www.skinmania.pl  17 zł

Cena na www.skinmania.pl  120 zł

Cena na www.skinmania.pl  599 zł

Cena na www.skinmania.pl  210 zł

Maska głęboko nawilżająca  
na noc ma kremową,  
przyjemną konsystencję.  
Została wzbogacona olejami 
organicznymi: z wiesiołka 
i arganowym.  
Nadaje skórze aksamitną 
gładkość, którą czuć  
po przebudzeniu.

Dla miłośniczek zdrowego makijażu

Wewnątrz znajduje się:
r korektor do twarzy No. 1 (7 ml)
r tusz do rzęs – kolor: głęboka czerń (9 ml)
r konturówka do brwi – kolor: czekoladowy brąz (1,08 g)
r róż do policzków – kolor: palisander (4 g)
r kredka do ust – kolor: różowy vintage (1,79 g)
r błyszczyk do ust – kolor: hibiskus (9 ml)
r biodegradowalna temperówka do kredek

Wszystkie produkty mają pełnowymiarowe pojemności.

Podaruj bliskiej osobie ekskluzywną  
kolekcję wegańskich kosmetyków  
z linii »greentec make-up« 
w eleganckiej, pojemnej  
kosmetyczce w kolorze  
szampana



Dla zadbanych mężczyzn

Dla zadbanych mężczyzn

Peeling enzymatyczny w kremie 
specjalna edycja »intensa«®

Dla lubiących gładką skórę

Zestaw żel + balsam »Man«

Zestaw żel + krem »Man«

  »Intensa«®  |     [Enzym Creme Peeling] 
Peeling enzymatyczny w kremie – 40 ml

»Man«  |   [Man Set - Quickstart Gel Wash, Dynamic Balm] Zestaw  
dla mężczyzny z żelem do twarzy 200 ml i balsamem 50 ml

»Man«  |   [Dynamic Skin Care X-Mas Set], zestaw dla mężczyzn 
z balsamem do twarzy 50 ml i żelem quickstart 40 ml

»Man«  |   [Comfort Skin Care X-Mas Set], zestaw dla mężczyzn 
z kremem do twarzy 50 ml i żelem quickstart 40 ml

  »Intensa® hand & nail«  |   [Hand Cream and nail file set], zestaw 
krem do rąk + pilniczek do paznokci

»Man«  |   [Man Set - Quickstart Gel Wash, Comfort Cream] Zestaw 
dla mężczyzny z żelem do twarzy 200 ml i kremem 50 ml

Cena na www.skinmania.pl  82 zł

Cena na www.skinmania.pl  222 zł

Cena na www.skinmania.pl  206 zł

Cena na www.skinmania.pl  157 zł

Cena na www.skinmania.pl  175 zł

Cena na www.skinmania.pl  55 zł

Bezzapachowy peeling enzymatyczny 
w kremie zapewni efekt gładkiej skóry 
dzięki aktywnie działającym enzymom 
(nie zawiera cząstek ściernych). 
Zmniejsza widoczność porów, redukuje 
przebarwienia i wyraźnie poprawia 
wygląd cery. Zwiększa wchłanialność 
substancji aktywnych zawartych 
w kosmetykach.

Zestaw dwóch kosmetyków dla 
mężczyzn: żel do mycia twarzy 
Quickstart i balsam Dynamic 
w oryginalnych rozmiarach. 
Żel szybko i skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia. Zawiera kompleks 
roślinny, który nawilża, łagodzi, 
zapobiega podrażnieniom i działa 
przeciwzapalnie. Balsam doda skórze 
energii i załagodzi podrażnienia 
spowodowane goleniem.

Zestaw dwóch kosmetyków dla 
mężczyzn: żel do mycia twarzy 
Qucikstart i krem Comfort 
w oryginalnych rozmiarach. 
Żel szybko i skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia. Zawiera kompleks 
roślinny, który nawilża, łagodzi, 
zapobiega podrażnieniom i działa 
przeciwzapalnie. Krem działa 
przeciwzmarszczkowo, dobrze 
nawilża i szybko się wchłania.

Pierwszy zawiera 
balsam do twarzy 
w pełnowymiarowej 
pojemności 50 ml. 
Intensywnie nawilża 
skórę oraz łagodzi 
podrażnienia powstałe 
po goleniu.  
Ma zapach orzeźwia-
jącej limonki, który 
daje przyjemne  
uczucie odświeżenia.

Drugi natomiast 
zawiera krem prze-
ciwzmarszczkowy do 
twarzy w pełnowy-
miarowej pojemności 
50 ml. Dobrze nawilża 

i regeneruje zniszczoną, zestresowaną skórę. Działa kojąco na podrażnie-
nia powstałe po goleniu oraz zawiera filtry UVA i UVB zapobiegające 
fotostarzeniu.
W jednym i w drugim znajdziesz PREZENT – żel do mycia twarzy  
Quickstart w specjalnej pojemności 40 ml!

Wybierz najlepszy, świąteczny zestaw pasujący 
do mężczyzny, którego chcesz obdarować.  
A najlepiej oba!  

Ostatnio znacznie częściej myjemy ręce i używamy płynów do dezynfekcji. 
To powoduje, że stają się wysuszone i wymagają odpowiedniej, 
wzmożonej pielęgnacji. Zapomnij o szorstkich dłoniach i zniszczonych 
paznokciach. Zestaw zawierający odżywczy krem do rąk i pilniczek 
przywróci im właściwy wygląd i gładkość. Ochronny krem do rąk zawiera 
mnóstwo cennych składników: masło z pestek mango, ekstrakt z cytryn, 
olej jojoba, wyciąg z rumianku, kompleks rozjaśniający i ekstrakt ze 
skrzypu polnego. Zestaw zapakowany jest w elegancki woreczek z organzy.

Zestaw dla dbających o piękne dłonie



Dla kochających klimat Świąt 
i niespodzianki

Dla fanów zimowych szaleństw

Dla wierzących w moc ampułek

Kalendarz adwentowy DR.BELTER

v  6 x 2 ml 
r  Krok 1 – detoks: 2 x Ampułka nr 4 z alg morskich 
r  Krok 2 – pielęgnacja: 2 x Ampułka nr 8 Winoterapia OPC 
r  Krok 3 – nawilżenie i wygładzenie:  

2 x Ampułka nr 12 BioDynamic

  »Intensa«®   |   r  seria ampułek, 6 x 2 ml 

Zimowy duet 
do zadań specjalnych  
»BioClassica« 

  »BioClassica« Zestaw Special 24

Zimowy duet do zadań specjalnych w walce z suchą skórą.  
Serum Aquasilk dogłębnie nawilża, a Krem specjalny 24 chroni  
przed niskimi temperaturami i zapobiega utracie wilgoci. 

r Niestandardowa wielkość:
 -  1 x [BioClassica] Specjalny krem na dzień i na noc, 30 ml
 - 1 x [BioClassica] Serum AquaSilk, 10 ml

Kalendarz adwentowy DR.BELTER

Cena na www.skinmania.pl  464 zł

Cena na www.skinmania.pl  143 zł

Cena na www.skinmania.pl  83 zł

Pamiętasz z dzieciństwa  
ciekawość i radość 
otwierania kolejnych okienek 
adwentowych?  
Tym razem zamiast czekoladek  
w 24 okienkach znaleźć można 
kosmetyki, które zapewnią 
różnorodną pielęgnację na  
każdy dzień. Niektóre z nich są 
w specjalnych rozmiarach, aby 
móc przetestować wygodnie 
każdy z nich.  
Kosmetyki przeznaczone są  
dla skór dojrzałych 
i przedwcześnie starzejących się.

Kalendarz zawiera:

r  1 kosmetyk w oryginalnym rozmiarze: 
-  balsam do ust [Intensa Ultima  

Lip Care]

r  4 produkty w specjalnym rozmiarze: 
- krem do rąk [intensa Handcreme] 
- Bel-energen krem liftingujący  
  na okolice oczu [Bel-Energen Eye Lift Complex] 
- peeling enzymatyczny w kremie [Intensa Enzym Cream Peeling] 
- odmładzająca mikroemulsja w spray’u [Body Splash-feel the glow]

r  9 ampułek 2 ml: 
- numery: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16

r  9 mini produktów: 
- serum z fitohormonami [Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir] 
- mleczko do demakijażu [Bio-Classica Velvety Cream Cleanser]  
 i tonik odświeżający [Fresh Bloosomy Tensum] 
- płyn do demakijażu oczu [Ocula Eye Make-Up Remover Lotion]  
- krem redukujący zmarszczki mimiczne [Bel-Energen Dermo-Relax Cream] 
- liftingujący krem konturowy do twarzy  
 [Stimula Biodynamic Matrix Contouring Cream] 
- olejek pielęgnacyjny do ciała [Samtea Vitamin Care Oil] 
- krem regenerujący do ciała [Samtea Perfect Recovery Body Cream] 
- balsam koloryzujący z filtrem SPF 15 

 [Intensa Multibenefit Colour Balm No. 1]

r  2 niespodzianki od Dr. Belter

»intensa«® 3 etapowy  
zabieg z wykorzystaniem  
ampułek. Efekt to  
wygładzona, odżywiona  
i świetlista cera

»BioClassica«  |   r Specjalny krem na dzień i na noc, 30 ml 
r Serum AquaSilk, 10 ml



Ilość każdego z upominków jest limitowana. Jeśli chcesz mieć pewność, że zdążysz  
przed Świętami ze swoimi wyborami złóż zamówienie już dziś!

Dla lubiących aromaterapię Dla smakoszy

Miody naturalne – akacjowy i nawłociowy

Miody naturalne pochodzące z niewielkiej pasieki położonej  
w Chojnowskim Parku Krajobrazowym niedaleko Góry Kalwarii. 
Idealne do herbaty i do innych zastosowań na osłodę chłodnych dni. 
Miody są nektarowe z kwiatów akacji lub kwiatów nawłoci 
z dodatkiem bardzo wartościowej  spadzi liściastej. 

Za oknem zima i chłodny wiatr. Może nawet  
pada śnieg? To idealny moment na gorącą  
herbatę lub napar i dobrą książkę.

Dla potrzebujących ogrzania

r  Pierwsza Gwiazdka – napar o smaku świątecznej pomarańczy  
z przyprawami. Skład: jabłka, hibiskus, skórka pomarańczy, dzika 
róża, cynamon, porzeczka, aromat, płatki róży, migdały, goździki.

r  Siódme Niebo – herbata o smaku granatu z porzeczkami. 
Skład: herbata zielona, trawa cytrynowa, marchewka, czarna i czerwona 
porzeczka, owoc granatu, aromat, bławatek, kwiat granatu.

r  Migdały w Cynamonie – napar o smaku rozgrzewających migdałów 
z cynamonem. Skład: jabłka, cynamonowiec,  
rodzynki, papaja, ananas, migdały, kokos,  
buraczek, aromat, prażona kukurydza.

r Mydło glicerynowe, Argan ze Złotem, kostka 110 g 
r  Mydło glicerynowe, Rozmaryn z Cytryną, kostka 110 g
r  Mydło glicerynowe, Pomarańcza z Cynamonem, kostka 110 g

r Kula do kąpieli, Argan ze Złotem, 110 g

r  Miód akacjowy, 0,5 l 
r   Miód nawłociowy, 0,5 l

r  Napar Pierwsza Gwiazdka, 100 g
r  Herbata Siódme Niebo, 100 g
r  Napar Migdały w Cynamonie, 100 g

Cena na www.skinmania.pl  30 zł

Cena na www.skinmania.pl  17 zł

Cena na www.skinmania.pl  30 zł

Cena na www.skinmania.pl  63 zł

Oparte na roślinnych składnikach  
z dodatkiem naturalnych olejków  
eterycznych doskonale myje  
i pięknie, intensywnie pachnie.  
Dzięki zapachowi wprowadzi  
w wyjątkowy nastrój. Każde mydło zostało ręcznie wykonane.

r  Argan ze Złotem – olej arganowy uelastycznia, odżywia i regeneruje 
naturalną barierę hydrolipidową skóry. Działa także przeciwzapalnie 
i łagodząco. Złoto natomiast określane jest jako synonim 
„długowieczności i luksusu”. Mydło ma subtelny elegancki zapach,  
który otuli Twoją skórę i zmysły.

r  Rozmaryn z Cytryną – pobudza intensywnie cytrusowym zapachem 
z domieszką ziołowego aromatu. Zawiera masło Shea oraz olej ze 
słodkich migdałów, dzięki czemu odżywia i regeneruje skórę.  
Działa ujędrniająco i nawilżająco.

r  Pomarańcza z Cynamonem – nawilża i pozostawia na skórze piękny 
zapach soczystej pomarańczy oraz pobudzającego cynamonu. 
Kompozycja olejów avocado, jojoby i masła Shea pozostawi skórę 
miękką, pełną blasku i ujędrnioną.

Mydło glicerynowe – argan ze złotem, rozmaryn 
z cytryną lub pomarańcza z cynamonem

Kula Argan ze Złotem do kąpieli to 
wspaniały prezent dla każdego, kto 
lubi aromatyczny relaks, dba o dobre 
samopoczucie oraz pielęgnację skóry. 
Ma subtelny zapach i zawiera mnóstwo 
naturalnych składników aktywnych, 
między innymi przyjazny dla skóry 
kompleks lipidów roślinnych, który 
uczyni skórę przyjemnie miękką 
w dotyku.
Podaruj sobie lub bliskiej Ci osobie 
chwilę wytchnienia i odrobinę 
rozpieszczenia wszystkich zmysłów.

Musująca kula Argan ze Złotem



Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

wyjątkowego czasu w gronie najbliższych

w pachnącej piernikami domowej atmosferze

oraz zdrowia w Nowym Roku 2021!

DR.BELTER COSMETIC Generalny Przedstawiciel w Polsce

ul. Panewnicka 40  r  40-730 Katowice  r  Tel. 32 2 527 527  r  www.belter.pl

www.skinmania.pl


