
 

 

 

 

 

- Kończy etap oczyszczania skóry; 

- nasyca życiodajną wodą; 

- utrzymuje zdrową równowagę pH;  

- przyspiesza procesy odnowy komórkowej; 

- wzmacnia i wydłuża działanie kosmetyków kolejnych etapów pielęgnacji. 

 

Skóra twarzy to jeden organizm, który jako pierwszy odczuwa na sobie negatywny wpływ 

czynników zewnętrznych, stres, zmęczenie i odpowiada na nie utratą blasku, sprężystości 

oraz pojawieniem się zmarszczek. 

 

Dla zdrowego funkcjonowania organizmu, niezbędne są odżywienie i oczywiście woda, która 

uruchamia wszystkie ważne dla życia procesy. Wypijając szklankę wody przed posiłkiem, 

aktywujecie pracę żołądka, wypłukując stary sok żołądkowy. Podobnie tonik – zmywając ze 

skóry to, co zbędne – uruchamia proces odżywiania skóry, pozwalając jej utrzymać 

równowagę. 

 

Nowy tonik TianDe, który uzupełnił serię kosmetyków z placentą, „napoi” skórę życiodajną 

wodą, podaruje jej wspaniałe uczucie miękkości, gładkości i elastyczności. 

 

- Kończy etap oczyszczania skóry i poprawia jego skuteczność. 

Tonik delikatnie i starannie usuwa z powierzchni twarzy pozostałości kosmetyków myjących 

oraz makijażu, a także nadmiar sebum. 

 

- Utrzymuje normalny poziom kwasowości skóry. 

Stosowanie kosmetyków myjących może zmienić środowisko kwasowe na powierzchni skóry. 

Po każdym myciu użyj toniku, który pomoże zachować naturalną równowagę pH, 

neutralizując działanie twardej wody i kosmetyków oczyszczających. 

 

- Przyspiesza procesy odnowy komórkowej. 

 
 

 
Sheep Placenta Tonik z placentą 

 
Podstawa „życia na twarzy”!       

 

 
 



 

 

Usuwając ze skóry wszystkie to, co zbędne, tonik pomaga każdej komórce swobodnie 

oddychać, sprzyjając jednocześnie aktywacji naturalnego procesu odnowy. 

 

- Wzmacnia i wydłuża działanie kosmetyków kolejnych etapów pielęgnacji. 

Nawilżona i czysta skóra jest gotowa do tego, by wchłaniać składniki aktywne ze zdwojoną 

siłą. 

 

 

Tonik z placentą 

 

Wyciąg z placenty → działanie anti-age 

Wyciąg z oczaru → zachowanie elastyczności 

Hialuronian sodu → nawilżanie i sprężystość 

 

Bez parabenów!  

Bez alkoholu! 

 

Nie pozostawia lepkiej warstwy.  

Nie ściąga skóry. 

 

 

Bazą toniku oraz wszystkich kosmetyków serii z placentą TianDe jest kultowy, zapobiegający 

starzeniu się, składnik z wiekową historią  

 

– WYCIĄG Z PLACENTY.  

Do produkcji kosmetyków z serii Sheep Placenta wykorzystuje się łożysko owcy, gdyż jest 

najbardziej zbliżone do skóry człowieka. Za pomocą metody ekstrakcji wysokiej technologii, 

producenci otrzymują wyciąg o dużej czystości, co gwarantuje całkowite bezpieczeństwo 

produktu. Przy tym zostają zachowane wszystkie składniki, z których słynie placenta. 

- Działanie anti-age  

Wyciąg z placenty zawiera niepowtarzalny naturalny kompleks, zawierający ponad 100 

składników: białka nukleinowe i aminokwasy, polisacharydy, lipidy, enzymy, nienasycone 

kwasy tłuszczowe, witaminy i mikroelementy. Substancje te sprzyjają niwelowaniu oznak 

starzenia się skóry – jej suchości, zmarszczek, przebarwień. 

- Rewitalizacja  

Składniki aktywne placenty stymulują fibroblasty oraz produkcję elastyny i kolagenu, 

aktywnie odnawiając uszkodzone tkanki.  

- Hydratacja 

Wyciąg z placenty może dostarczać wodę do środkowych oraz głębokich warstw skóry, co 

powoduje znaczne ograniczenie występowania zmarszczek i wygładzenie tych już 



 

 

istniejących. Aminokwasy zawarte w placencie tworzą na skórze ochronny film, który hamuje 

utratę wody, nie utrudniając oddychania komórkowego. 

 

Działanie wyciągu z placenty wzmacnia WYCIĄG Z OCZARU i HIALURONIAN SODU, zawarte 

w składzie toniku.  

  

OCZAR – wieloletni krzew, znany w medycynie ludowej jako „orzech wiedźmy”. Taką nazwę 

otrzymał w związku ze swoimi zadziwiającymi właściwościami: poddane stresowi krzewy, 

czasem zupełnie nieoczekiwanie, w środku jesieni – zakwitają. A kwiaty oczaru wykazują 

rzadką odporność na mróz: nocą twardnieją na skutek działania mrozu, zaś w dzień tają i 

ponownie się otwierają. Oczar nigdy nie jest atakowany przez szkodniki. 

Wyciąg z oczaru wirginijskiego: 

- poprawia wygląd skóry, zmiękcza, wygładza i utrzymuje jej elastyczność;  

- zawiera bioflawonoidy – podobne do witamin substancje roślinne o silnych właściwościach 

przeciwutleniających; 

- zawiera taniny, pobudzające skórę i zwężające pory. 

 

HIALURONIAN SODU – pochodna kwasu hialuronowego: 

- działa podobnie do kwasu hialuronowego, który jest nazywany „gwiazdą z 1000 wielbicieli”: 

1 cząsteczka kwasu przyciąga 1000 cząsteczek wody; 

- tworzy na skórze lekką warstwę, która aktywnie wiąże wodę z powietrza i tworzy efekt 

„dodatkowego nawilżenia”, zmniejszając parowanie wody; 

- zwiększa napięcie skóry i czyni ją bardziej gładką. 

 

Tonik z placentą nie zawiera parabenów i alkoholu, a to oznacza, że działa na skórę 

maksymalnie delikatnie i skutecznie. Nie pozostawia na skórze lepkiej warstwy ani uczucia 

ściągnięcia.  

 

„Kompleks z placentą” 

sprawi, że skóra przypomni sobie młodość! 

 

Kompleksowe stosowanie kosmetyków z serii z placentą pomoże komórkom skóry 

„przypomnieć sobie” młodość i – podobnie jak noworodki – otrzymywać „jak na dłoni” 

odżywienie potrzebne do aktywnych podziałów oraz wzrostu. 

 

W „placentowej” serii TianDe znajduje się obecnie 7 kosmetyków na bazie tego unikalnego 

składnika. 

 

www.tiandekolobrzeg.pl 


