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Algi 
GUAM

Na podstawie 
prac naukowych 

prowadzonych  
na algach.

Algi użyte do produkcji 
koncentratów błotnych oraz
produktów do kąpieli 
zwalczają wolne rodniki oraz
spowalniają proces starzenia 
się skóry.

Algi posiadają intensywne 
właściwości remineralizujące
i drenujące, efektywnie 
redukują cellulit oraz nadmiar
tkanki tłuszczowej.

Żyjące w bogatym środowisku morskim,  
algi oferują aż 50 000 razy większą
koncentrację cennych składników 
odżywczych niż woda, w której rosną.
Dzięki takiemu stężeniu dobroczynnych 
składników, algi uznawane są za wiodący, 
nadzwyczajnie skuteczny komponent 
wykorzystywany do produkcji preparatów 
pielęgnujących twarz, ciało oraz włosy.

Precyzyjnie wybrane, wysuszone i 
składowane algi zachowują wszystkie swoje
cenne właściwości. Produkty z nich 
wykonane wygładzają i nawilżają skórę,
stymulują drenaż, przywracają naturalną 
równowagę hydrolipidową oraz
opóźniają proces starzenia się.



ALGI - PRZECIWDZIAŁAJĄ
WOLNYM RODNIKOM

ORAZ HAMUJĄ PROCESY 
STARZENIA SIĘ SKÓRY

Aby w pełni korzystać z 
dobroczynności alg i ich 100% 
skuteczności należy postępować 
według TRZECH ZASAD:
• zasada PIERWSZA: zbierane algi 
muszą być młode i zdrowe.
• zasada DRUGA: napowietrzanie 
i proces suszenia muszą nastąpić 
natychmiast po zbiorze, przy użyciu 
tradycyjnych metod.
• zasada TRZECIA: metody 
przetwarzania na zimno muszą być  
tak przeprowadzone, aby utrzymać  
i zachować oryginalne właściwości 
roślin.

Algi GUAM zbierane są  
i przetwarzane wyłącznie
w sposób tradycyjny.

Zbiory odbywają się każdego roku 
w tym samym okresie oraz z tego 
samego obszaru dna oceanicznego. 

Żniwa rozpoczynają się w miesiącu 
maju, gdy algi są młode i jędrne. 

Łodzie zaopatrzone w tradycyjne 
kombajny “Scoubidou” wypływają 

na połów alg. Maszyny wydobywają 
rośliny z dna oceanicznego, 
jednocześnie usuwając z nich 
nadmiar wody.

Algi transportowane są na ląd 
oraz układane na ogromnych 
polach, gdzie następuje ich 
suszenie. W tym czasie rośliny 
napowietrzane są morskim, rześkim 
wiatrem i ogrzewane promieniami 
słonecznymi.



- Utrata centymetrów w obwodzie uda

- Redukcja niedoskonałości, spowodowanych cellulitem

- Jędrna i elastyczna skóra

WIARYGODNOŚĆ
Osoby, które stosowały 
Fanghi d’alga GUAM
Błotny koncentrat
wyszczuplający i antycellulitowy,
potwierdzają widoczne rezultaty
już po pierwszej aplikacji.

Fanghi d’Alga GUAM
Błotny koncentrat wyszczuplający i antycellulitowy.

Produkt zawierający ekstrakty roślinne z bluszczu i kasztanowca, olejki
esencjonalne z cytryny i oregano oraz w 100% naturalne składniki
pochodzenia morskiego (algi GUAM, glinka, sole mineralne). Preparat
skutecznie walczy z cellulitem oraz nadmiarem tkanki tłuszczowej. Efekty
widoczne są już po pierwszej aplikacji.
Intensywnie działa na skórę - ujędrnia ją, nawilża, wygładza, dostarcza
niezbędnych składników odżywczych. Stanowi doskonałe uzupełnienie
kuracji odchudzających.
Sposób stosowania: Nałóż błoto na dotknięte niedoskonałościami partie ciała, 
masuj ruchami okrężnymi, owiń folią i pozostaw na około 45 minut.
Następnie usuń preparat ciepłym prysznicem.

FANGI D’ALGA GUAM  
- KONCENTRATY BŁOTNE  
INTENSYWNE DZIAŁANIE  
ANTYCELLULITOWE
rezultaty widoczne już po pierwszej aplikacji

NATURALNOŚĆ
Zabieg redukujący
cellulit oraz nadmiar
tkanki tłuszczowej
w sposób naturalny.

SKUTECZNOŚĆ
Efektywność terapii
została potwierdzona
instrumentalnymi
badaniami klinicznymi
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•  słoik  
1 kg

•  słoik  
500 g

•  Zestaw 
 - Błotny koncentrat 1kg 
-  Żel wyszczuplający i antycellulitowy     
   250 ml

•  Zestaw 
 - Błotny koncentrat wyszczuplający 
   i antycellulitowy 2 x 1kg 
 - Żel wyszczuplający 
   i antycellulitowy 2 x 250 ml

Fanghi d’Alga GUAM Błotny koncentrat 
wyszczuplający i antycellulitowy dostępny jest w trzech wariantach:

Fanghi d’alga GUAM CREMA GEL  
Żel wyszczuplający i antycellulitowy
• Tubka 250 ml

Wzbogacony o imbir, werbenę i różową glinkę żel, jest naturalnym i niezawodnym sojusznikiem 
Koncentratu błotnego w walce z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej. 
Zawarty w nim imbir zwiększa mikrokrążenie oraz stymuluje do działania główne składniki 
aktywne, dzięki czemu uda i pośladki ulegają widocznemu ujędrnieniu.  
Po wmasowaniu, produkt wchłania się natychmiast, nie pozostawiając smug.

Sposób stosowania: Aby odzyskać optymalną elastyczność skóry aplikuj żel codziennie, po 
zastosowaniu.
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1-SZY TYDZIEŃ

2-GI TYDZIEŃ

3-CI TYDZIEŃ

4_TY TYDZIEŃ
DZIEŃ APLIKACJI.

DZIEŃ BEZ APLIKACJI.

1 2 3 4 5 6 7

Kuracja  
podtrzymująca

1 aplikacja w tygodniu
przez 4/6 miesięcy.

PRZED UŻYCIEM
DOKŁADNIE
WYMIESZAJ PRODUKT 
Nałóż koncentrat błotny  
ruchem masującym.

1

Pokrytą koncentratem błotnym
partię ciała owiń folią  
(może to być
zwykła folia spożywcza).
Pozostaw na 45 minut,
następnie spłucz ciepłym
prysznicem.

2

Aby zwiększyć skuteczność
preparatu i przedłużyć jego
działanie, na zakończenie  
zastosuj
 

3

METODA STOSOWANIA Zalecana kuracja / 1 kg koncentratu błotnego
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Fanghi d’Alga GUAM FREDDO
Chłodzący żel wyszczuplający i antycellulitowy
• tubka 250 ml

Wzbogacony o ekstrakt z malwy, bluszczu, cytryny, grejpfruta oraz 
olejki esencjonalne i mentol, algowo-mineralny żel jest naturalnym 
i niezawodnym sojusznikiem Chłodzącego koncentratu błotnego  
w walce z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej. Posiada 
intensywne działanie ujędrniające i napinające skórę, jest idealnym 
produktem kończącym zabieg. Po wmasowaniu, produkt wchłania 
się natychmiast, nie pozostawiając smug.
Sposób stosowania: Aby odzyskać optymalną elastyczność skóry 
aplikuj żel codziennie, po zastosowaniu koncentratu błotnego.

Fanghi d’Alga GUAM FREDDO
Chłodzący błotny koncentrat wyszczuplający  i antycellulitowy

Preparat wyszczuplający i likwidujący cellulit, przeznaczony specjalnie dla osób mających problem 
z kruchymi naczynkami, żylakami oraz opuchniętymi nogami. Koncentrat zawiera algi GUAM, glinkę, 
minerały, odświeżający mentol, wyciąg z kasztanowca i bluszczu oraz aromaterapeutyczne olejki 
esencjonalne z cytryny i oregano. Preparat nawilża, oczyszcza i tonizuje skórę, łagodzi podrażnienia, 
intensywnie zwalcza cellulit oraz nadmiar tkanki tłuszczowej.
Sposób stosowania: Nałóż błoto na dotknięte niedoskonałościami partie ciała, masuj okrężnymi 
ruchami, owiń folią i pozostaw na około 45 minut. Następnie usuń preparat ciepłym prysznicem.

• słoik 1 kg • słoik 500 g •  Zestaw 
- Chłodzący błotny koncentrat   
  wyszczuplający i antycellulitowy 1kg 
- Chłodzący żel wyszczuplający  
  i antycellulitowy 250 ml lub Żel 
  Wyszczuplający i antycellulitowy 250 ml

 

Fanghi d’Alga GUAM FREDDO
Chłodzący błotny koncentrat wyszczuplający i antycellulitowy  
dostępny jest w trzech wariantach:

Formuła antycellulitowa
Poprawia wygląd skóry,  
redukuje opuchliznę 
i uczucie ciężkich nóg.
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Fanghi d’Alga GUAM AZIONE RAPIDA
Intensywny błotny koncentrat wyszczuplający
Formuła rozgrzewająca

Produkt o bardzo intensywnym działaniu. Oprócz koncentratu alg GUAM, zawiera glinkę, wyciąg z bluszczu, 
kasztanowca i morszczynu oraz olejki esencjonalne z cytryny i oregano. Z łatwością redukuje cellulit oraz 
nadmiar tkanki tłuszczowej. Posiada natychmiastowe działanie ujędrniające i tonizujące skórę. 
Sposób stosowania: Nałóż błoto na dotknięte niedoskonałościami partie ciała, masuj ruchami
okrężnymi, owiń folią i pozostaw na około 15 minut. Następnie usuń preparat ciepłym prysznicem.  
Produktu nie należy stosować w przypadku skóry skłonnej do podrażnień.

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE
WYMIESZAJ PRODUKT
Nałóż koncentrat błotny  
ruchem masującym.

1

Pokrytą koncentratem błotnym partię
ciała owiń folią (może to być zwykła folia
spożywcza). Pozostaw na 15 minut,
następnie spłucz ciepłym prysznicem.
Ze względu na wysokie stężenie składników
aktywnych możliwe jest odczuwanie
mrowienia.

2

Aby zwiększyć skuteczność produktu
i przedłużyć jego działanie, na zakończenie
zastosuj Żel wyszczuplający i antycellulitowy.

3

Zalecana kuracja
1 kg koncentratu błotnego

METODA STOSOWANIA
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1-SZY TYDZIEŃ

2-GI TYDZIEŃ

3-CI TYDZIEŃ

4a Settimana

DZIEŃ  
APLIKACJI.

DZIEŃ BEZ 
APLIKACJI.

1 2 3 4 5 6 7
Kuracja podtrzymująca:
1 aplikacja w tygodniu
przez 4/6 miesięcy.

• słoik 1 kg

• słoik 300 g

Rozgrzewający produkt o przyspieszonym działaniu,
zachowujący właściwości oraz skuteczność alg GUAM.
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Fanghi d’Alga GUAM
PELLI MATURE
Błotny koncentrat wyszczuplający 
i antycellulitowy dla skóry dojrzałej
• słoik 1 Kg

Specjalnie opracowany produkt dla skóry dojrzałej 
i wymagającej intensywnego działania.

Koncentrat błotny stworzony specjalnie do walki z 
niedoskonałościami skóry dojrzałej, charakteryzującej się zbyt dużą 
grubością naskórka i opornym cellulitem. Dzięki systematycznemu 
stosowaniu preparatu skóra staje się jędrna, elastyczna, bardziej 
wyrównana oraz miła w dotyku.
SKŁADNIKI AKTYWNE: algi GUAM, glinka, ekstrakty z bluszczu 
i kasztanowca, olejki esencjonalne (cytryna, oregano i grejpfrut) 
oraz pobudzająca skórę do działania kofeina.

Jędrna i młoda skóra w każdym wieku!
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Specyficzne partie ciała 
brzuch i biodra
Właściwości ujędrniające i tonizujące, zwalczające 
niedoskonałości sylwetki w obszarach brzucha i talii. 

Po zabiegu zastosuj,  
wzmacniający efekty:  

Błotny koncentrat wyszczuplający 
brzuch i biodra w kremie

Fanghi d’Alga GUAM
PANCIA e GIROVITA
Błotny koncentrat wyszczuplający brzuch i biodra

Produkt stworzony specjalnie do walki z nadmierną tkanką tłuszczową, gromadzącą się na biodrach i pośladkach. 
Zawarte w koncentracie
składniki aktywne działają intensywnie, pozostawiając wymodelowaną sylwetkę i jędrną skórę.
SKŁADNIKI AKTYWNE PREPARATU: Oczyszczające oraz tonizujące Algi GUAM, glinka, ekstrakty z bluszczu, 
kasztanowca i morszczynu, cytryny, szałwii oraz olejki esencjonalne. Dodatkowo escyna i kofeina - składniki 
stymulujące intensywną redukcję tkanki tłuszczowej.
Sposób stosowania: Przed zastosowaniem wymieszaj produkt dokładnie, następnie nałóż go ruchem masującym 
na biodra i brzuch, owiń folią, odczekaj 40 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą.

Produkt dostępny jest w dwóch wariantach

• słoik 1 kg • słoik 500 g



PRODUKT STWORZONY Z MYŚLĄ O SKÓRZE 
WRAŻLIWEJ, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ  
KUCHYMI NACZYNKAMI.

Fanghi d’alga 
GUAM PELLI DELICATE
Błotny koncentrat wyszczuplający
i antycellulitowy dla skóry wrażliwej
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Fanghi d’Alga GUAM NO IODIO
Błotny koncentrat wyszczuplający
i antycellulitowy pozbawiony jodu
• słoik 500 g

Preparat przygotowany został z myślą o osobach pragnących pozbyć się cellulitu i jednocześnie 
nie mogących dostarczać do organizmu jodu.  Koncentrat skutecznie walczy z “pomarańczową 
skórką” oraz nadmiarem tkanki tłuszczowej. Remineralizuje skórę, ujędrnia ją, nawilża, wygładza 
oraz dostarcza niezbędnychskładników odżywczych, potrzebnych do jej prawidłowego funkcjo-
nowania. Stanowi doskonałe uzupełnienie kuracji odchudzających. Pojawienie się zaczerwie-
nienia oraz uczucie ciepła w miejscach aplikacji produktu, jest objawem normalnym. 

Sposób stosowania: Ruchami masującymi aplikuj preparat bezpośrednio na obszary dotknięte 
zmianami. Owiń folią i pozostaw na około 45 minut. Następnie usuń preparat ciepłym prysznicem. 
Koncentrat nie jest polecany skórze bardzo wrażliwej i naczynkowej. Nie należy stosować go w 
okresie ciąży. 

W celu poprawy kondycji i wyglądu skóry wrażliwej. WOLNY OD JODU



PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE
WYMIESZAJ PRODUKT
Nałóż koncentrat błotny  
ruchem masującym.

1

Pokrytą koncentratem błotnym partię
ciała owiń folią (może to być zwykła folia
spożywcza). Pozostaw na 45 minut,
następnie spłucz ciepłym prysznicem.

2

Aby zwiększyć skuteczność produktu
i przedłużyć jego działanie, na zakończenie
zastosuj ŻEL WYSZCZUPLAJĄCY I 
ANTYCELLULITOWY FANGHI D’ALGA GUAM 
CREMA GEL

3

METODA STOSOWANIA

FANGHI D’ALGA GUAM PELLI DELICATE 
JEST SKUTECZNY, A ZARAZEM BEZPIECZNY 
DLA SKÓRY WRAŻLIWIEJ  
I SKŁONNEJ DO POPĘKANYCH NACZYNEK  
DZIĘKI OBECNOŚCI:
Glikoksantyna  
Składnik aktywny na bazie ksantyny (kofeina, teofilina i teobromina),  
rozpuszczalny w wodzie.

Hydrolizowane Glikozaminoglikany  
Prekursorzy kwasy hialuronowego. Zwiększają przepuszczalność tkanki  
oraz stymulują drenaż płynów śródmiąższowych.

Sok z Bożyny Czarnej   
Bogaty w antocyjany, znane ze swoich właściwości przeciwutleniających  
i działających ochronnie na mikrokrążenie. Sok uzyskuje się poprzez tłoczenie 
na zimno pod ciśnieniem, dzięki czemu zachowuje całe swoje bogactwo  
nienaruszonych składników aktywnych (wit.P). Posiada właściwości 
ujędrniające i tonizujące.
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Zalecana kuracja
1 kg koncentratu błotnego

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1-SZY TYDZIEŃ

2-GI TYDZIEŃ

3-CI TYDZIEŃ

4a Settimana

DZIEŃ  
APLIKACJI.
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Kuracja podtrzymująca:
1 aplikacja w tygodniu
przez 4/6 miesięcy.



Intensywny błotny koncentrat drenująco-wyszczuplający Fanghi d’alga Guam dren plus, zawiera Algi GUAM, 
znane ze swoich wyjątkowych właściwości antycellulitowych i redukujących nadmiar tkanki tłuszczowej. 
Intensywność działania produktu zwiększają uzupełniające składniki aktywne: escyna, werbena, czarny bez, 
koper włoski oraz olejki esencjonalne ze słodkiej pomarańczy.
Ponadto, po raz pierwszy Algi GUAM pozyskano w wyniku innowacyjnego procesu  bio-skraplania, w celu 
skutecznej walki z wolnymi rodnikami i przywrócenia skórze zdrowego kolorytu.

plus

Z ekstraktem Alg GUAM pozyskanych w procesie bio-skraplania*.
(Trzy razy większe działanie antyoksydacyjne w porównaniu z tradycyjnym  

koncentratem drenującym).

• SKUTECZNIE REDUKUJE NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY\
 SPOWODOWANE OBRZĘKIEM I RETENCJA WODY

• ZWALCZA WOLNE RODNIKI POPRAWĘ KOLORYTU SKÓRY

PROCES BIO-SKRAPLANIA*

PROCES ENZYMATYCZNEGO BIO-SKRAPLANIA - stosowany jest w celu pozyskania pełnowartościowego 
fitokomplesu w postaci ciekłej, o wysokiej dostępności i trzy razy większej mocy antyoksydacyjnej. 
W świetle tak wspaniałego wyniku firma Lacote postanowiła wykorzystać potencjał antyoksydacyjny Bio-płynnego 
ekstraktu Alg GUAM w produkcie: Intensywny błotny koncentrat drenująco-wyszczuplający dren plus, aby jak 
najlepiej  bronić organizm przed nadmiernym utlenianiem, które może być przyczyną uszkodzeń i przedwczesnego 
starzenia się skóry. 

NOGI - POŚLADKI - RAMIONA
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Fanghi d’Alga GUAM DREN PLUS
Intensywny błotny koncentrat drenująco-wyszczuplający  
METODA STOSOWANIA

Zalecana kuracja

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE WYMIESZAJ PRODUKT
Nałóż koncentrat błotny ruchem masującym.1
Pokrytą koncentratem błotnym partię ciała owiń folią (może to być zwykła folia
spożywcza). Pozostaw na 30-40 minut, następnie spłucz ciepłym prysznicem.2
Aby zwiększyć skuteczność produktu i przedłużyć jego działanie, na 
zakończenie zastosuj Peelingująco-drenujące masło do ciała Guam burro 
scrub dren lub Drenujący olejek do masażu

3

•  słoik 500 g

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Nd.

1-SZY TYDZIEŃ

2-GI TYDZIEŃ

3-CI TYDZIEŃ

4-TY TYDZIEŃ

DZIEŃ APLIKACJI
DZIEŃ BEZ APLIKACJI

Zapobiega problemom skóry
spowodowanym obrzękiem

i zatrzymaniem
wody w organizmie.

Lekki, jedwabisty, nietłusty  
i szybko się wchłania.

GUAM  OLIO DREN
Drenujący olejek do masażu
• flakon 200 ml
Dzięki intensywnej synergii składników aktywnych olejek łączy w sobie 
właściwości zmiękczające i odżywiające skórę. Zawiera olejek oliwny  
oraz słonecznikowy, algi GUAM i ekstrakt z zielonej herbaty - komponenty 
stymulujące drenaż.
Sposób stosowania: Nakładaj na całe ciało delikatnie masując. Skup się na 
partiach dotkniętych zmianami.
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GUAM Fangocrema   
– kremowe błota

GUAM Fangocrema GIORNO 
Błotny koncentrat wyszczuplający na dzień w kremie
• tubka 200 ml 
Produkt skierowany jest do osób które, chcą walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej 
i skórką pomarańczową każdego dnia. Stosowanie preparatu dostarcza skórze 
cennych składników pochodzących z alg Guam, dzięki którym jest ona dobrze 
odżywiona i zremineralizowana. 
Głowne składniki aktywne preparatu to Algi GUAM oraz brązowa alga Ascophyllum 
Nodosum (cenne źródło wapnia).
Sposób stosowania: Preparat zaleca się stosować w kuracji, w połączeniu z  Błotnym 
Koncentratem Guam. Wówczas krem należy nakładać w dni, w które Koncentrat nie 
jest stosowany. Taki zabieg wzmacnia działanie wyszczuplające i antycellulitowe. 
Koncentrat w kremie można również stosować oddzielnie, wówczas, pełne działanie 
remineralizujące i antyoksydacyjne uzyskuje się w ciągu 2 miesięcy. 
Produkt nakładaj ruchem masującym, zwracając szczególną uwagę na brzuch, 
biodra i uda. Preparat dobrze się wchłania, nie pozostawia klejącej się warstewki. 

Efektywne, łatwe w użyciu,  
natychmiast wchłaniają się w skórę.

•  Lekki, szybko wchłaniający się krem
•  Nie pozostawia na skórze lepkiej warstewki
•  Nie wymaga spłukiwania

WYSZCZUPLA 
I MODELUJE 
NIEDOSKONAŁOŚCI
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GUAM Fangocrema   
– Błotny koncentrat      NOTTE  
wyszczuplający na noc w kremie

Ty śpisz a Twoje ciało pięknieje! 
Fangocrema Notte z łatwością redukuje zmiany spowodowane obrzękiem  
inadmiarem zgromadzonej wody. Po nałożeniu przyjemnie rozgrzewa skórę, 
wywołując delikatne mrowienie.
Sposób stosowania: Nakładaj produkt ruchem masującym,
przed snem, przez co najmniej 2 tygodnie. Koncentrat bardzo
dobrze się wchłania, pozostawia skórę odżywioną i wygładzoną.
Składniki aktywne: sól morska, algi GUAM, masło shea,  
marsdenia condurango (roślina lecznicza), dermochlorella
(pochodna algi Chlorella Vulgaris, znana z właściwości
ujędrniających, regenerujących, stymulujących syntezę kolagenu,
redukujących rozstępy i popękane naczynka), olejki esencjonalne
(cytrynowy, szałwiowy, Ylang Ylang, jaśminowy, różany).

WYSZCZUPLA I MODELUJE
TWOJE CIAŁO KIEDY ŚPISZ

Redukuje zmiany spowodowane obrzękiem
i nadmiarem zgromadzonej wody.
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GUAM Fangocrema
Błotny koncentrat antycellulitowy w kremie

• słoik 300 ml 

Produkt z powodzeniem redukuje cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej.  
Działa intensywnie i nie wymaga zawijania folią. Koncentrat w kremie zalecany jest 
również do podtrzymania efektów osiągniętych kuracją na bazie Koncentratów 
błotnych. GUAM FANGOCREMA Błotny koncentrat antycellulitowy w kremie - 
charakteryzuje to samo uczucie mrowienia, które pojawia się po zastosowaniu 
Koncentratów błotnych.
Z uwagi na to zaleca się rozpoczęcie kuracji od małych ilości preparatu.
Mrowienie i zaczerwienienie skóry pojawia się po 5-10 minutach od aplikacji i jest
normalną reakcją, która trwa nawet do 40 minut.
Składniki aktywne: Algi GUAM, kofeina, wyciągi roślinne (bluszcz, centella, 
kasztan, brzoza), witamina E oraz olejek cytrynowy.
Sposób stosowania: Nakładaj równomiernie na obszary ciała dotknięte zmianami,
masuj delikatnie, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu.
Zalecenia: Osoby posiadające skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień
i kruchych naczynek nie powinny stosować preparatu GUAM
FANGOCREMA Błotny koncentrat antycellulitowy w kremie.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić reakcję skóry na małym obszarze.
Nie należy stosować produktu na uszkodzoną skórę. Po aplikacji unikaj
ekspozycji na słońce. Nie dopuszczaj do kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
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GUAM Fangocrema 
PANCIA e GIROVITA
Błotny koncentrat wyszczuplający brzuch i 
biodra w kremie 
• tubka 150 ml

Intensywny produkt bogaty w algi GUAM, wyszczuplający fito-
kompleks, kofeinę, olejek cytrynowy oraz witaminę E. Działanie 
koncentratu ukierunkowane jest na szybką redukcję tkanki 
tłuszczowej zgromadzonej w obszarze brzucha i bioder. Pozosta-
wia skórę wyjątkowo jędrną i elastyczną.

Sposób stosowania: Rano i wieczorem wmasuj w skórę brzucha 
i bioder. Koncentrat rozgrzewa skórę, dzięki czemu penetracja 
składników aktywnych jest dużo bardziej efektywna. Zaczerwie-
nienie oraz uczucie mrowienia leczonych obszarów są normalną 
reakcją na produkt. 

Widocznie redukuje niedoskonałości 
sylwetki w obszarze brzucha i talii.

GUAM Drenaż  
Redukuje niedoskonałości skóry spowodowane
obrzękiem oraz zatrzymywaniem wody.
Dla nóg i pośladków.
GUAM FANGOCREMA DREN
Błotny koncentrat drenująco-wyszczuplający 
w kremie 
• tuba 200 ml

Dzięki wyjątkowej formule i synergicznemu działaniu alg GUAM 
oraz bogatej w cenne składniki mineralne soli morskiej, preparat 
zapewnia intensywną pielęgnację dla tych obszarów ciała, które 
mają skłonności do zatrzymywania wody (np. nogi i pośladki). 
Produkt stymuluje proces wyszczuplania - dzięki zastosowaniu 
ekstraktów roślinnych znanych z działania przyspieszającego 
przepływ płynów w tkankach. Przywraca skórze równowagę, 
odświeża ją i tonizuje.

Sposób stosowania: Nakładaj równomiernie na nogi i pośladki, 
masuj delikatnie, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu. 
Skuteczność drenażu wzmacnia stosowanie koncentratu przed 
snem.

Składniki aktywne: Sól morska, algi GUAM, ruszczyk kolczasty 
(roślina o właściwościach  przeciwzapalnych, uszczelniających 
naczynia włosowate, zwiększających przepływ płynów), 
kofeina,bluszcz oraz escyna.

GUAM FANGOCREMA DREN  
FREDDO
Chłodzący błotny koncentrat drenująco-
wyszczuplający w kremie
• tuba 200 ml

Dzięki synergicznemu działaniu alg GUAM i soli morskiej oraz 
zawartości kompleksu chłodzącego, produkt z łatwością eliminuje 
nadmiar tkanki tłuszczowej zgromadzonej w okolicy bioder, ud i 
pośladków. Preparat wspomaga wyszczuplanie dzięki zawartości 
ekstraktów roślinnych znanych z działania przyspieszającego 
przepływ płynóww tkankach. 

Produkt przeznaczony jest szczególnie dla osób, które z różnych 
względów nie mogą stosować produktów rozgrzewających.

Sposób stosowania: Nakładaj równomiernie na nogi i pośladki, 
masuj delikatnie, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu.

Składniki aktywne: Sól morska, algi GUAM, ruszczyk kolczasty 
(roślina o właściwościach przeciwzapalnych, uszczelniających 
naczynia włosowate, zwiększających przepływ płynów), kofeina 
oraz kompleks chłodzący. 19
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Kremy do ciała
...renomowane produkty do ciała GUAM,

znane z bezpiecznego i skutecznego
działania na wszelkie niedoskonałości skóry.

Preparaty zorientowane na konkretne 
potrzeby i problemy danych partii ciała...
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DUO GUAM ANTICELLULITE CREMA 
FORTE AZIONE CALDA
Rozgrzewający krem  
antycellulitowy
• tuba 200 ml
Dzięki niebywałej wzajemnej synergii alg GUAM (czerwone algi 
Gelidium Cartilagineum) oraz źródlanej wody z głębinowego ujęcia 
Noirmoutier - komponentów walczących z niedoskonałościami 
skóry spowodowanych cellulitem - krem przeciwdziała utracie 
elastyczności i zdrowego kolorytu skóry. Preparat bogaty jest również 
w mukopolisacharydy, które ze względu na mikroskopijne rozmiary 
cząstek zdolne są przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając 
nawilżenie i zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej. 
Sposób stosowania: Regularne stosowanie produktu widocznie 
redukuje cellulit oraz przywraca skórze jędrność, witalność i zdrowy, 
młodzieńczy wygląd. Aplikuj krem na uda i pośladki, masuj aż do 
całkowitego wchłonięcia.

Jędrna  
i sprężysta  
skóra

DUO GUAM ANTICELLULITE CREMA EF-
FETTO FREDDO
Chłodzący krem antycellulitowy
• tuba 200 ml 
Krem z efektem chłodzenia pochodzącym ze świeżo zerwanej 
mięty wodnej. Zawiera naturalne składniki współdziałające w celu 
zwalczania cellulitu. Dzięki niebywałej wzajemnej synergii alg 
GUAM, ekstraktu z mięty oraz źródlanej wody z głębinowego ujęcia 
Noirmoutier (komponentów walczących z niedoskonałościami 
skóry spowodowanych cellulitem) krem przeciwdziała utracie 
elastyczności i zdrowego kolorytu skóry. Preparat bogaty jest również 
w mukopolisacharydy, które ze względu na mikroskopijne rozmiary 
cząstek zdolne są przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając 
nawilżenie i zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej.
Sposób stosowania: Regularne stosowanie produktu widocznie 
redukuje cellulit oraz przywraca skórze jędrność, witalność i zdrowy,
młodzieńczy wygląd. Aplikuj krem na uda i pośladki, masuj
aż do całkowitego wchłonięcia.

GUAM  GUAM CREMA
ANTICELLULITE
Krem antycellulitowy
• tuba 250 ml
Preparat przeznaczony do skutecznej i systematycznej walki
z cellulitem. Poprawia elastyczność i jędrność skóry oraz
podtrzymuje efekty osiągnięte dzięki kuracjom błotnym.
Produkt przeznaczony jest do każdego typu skóry. Bogaty
w algi GUAM, ekstrakt z brzozy, który wykazuje działanie
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwświądowe, oraz
kasztanowca, olejki esencjonalne z cytryny, witamina E
oraz kompleks nawilżający, składniki równie dobroczynne
dla skóry wrażliwej.
Sposób stosowania: Najlepsze efekty osiąga się aplikując krem  
rano i wieczorem. Nakładaj masując, aż docałkowitego  
wchłonięcia.

KREMY ANTYCELLULITOWE
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SNELLENTE CREMA GIORNO INTENSIVA
Intensywnie wyszczuplający krem na dzień
• tuba 200 ml 

Skuteczna lipoliza w ciągu dnia!
Krem o intensywnym działaniu, wspomagający proces lipolizy w ciągu całego dnia. Zawiera składniki aktywnie wyszczuplające oraz 
oddziaływujące na tkankę tłuszczową: algi GUAM (algi brązowe Phyllacantha fibrosa ) i wodę z podmorskiego źródła Noirmoutier, która 
posiada właściwości zwiększania gęstości naskórka i wzmacniania bariery ochronnej skóry. Preparat bogaty jest również w mukopolisacharydy, 
które ze względu na mikroskopijne rozmiary cząstek zdolne są przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając nawilżenie i zwiększony
pobór aktywnych substancji w tkance łącznej. Krem z łatwością likwiduje zbędne krągłości, odżywia i tonizuje skórę. 
Sposób stosowania: Nałóż krem na zmienione partie ciała, szczególnie na uda,  pośladki i brzuch, a następnie masuj do pełnego 
wchłonięcia. 
Przeciwwskazania: nie stosuj na podrażnioną skórę.

SNELLENTE CREMA NOTTE INTENSIVA
Intensywnie wyszczuplający krem na noc
• tuba 200 ml 

Ty wypoczywasz, a nadmiar tkanki tłuszczowej kurczy się bezpowrotnie.
Preparat, który podczas snu przywróci Twojej skórze jędrność i jedwabistą gładkość. Produkt wyszczuplający, dzięki połączeniu aktywnych 
substancji takich jak algi GUAM oraz minerały z morskiej wody źródlanej z Noirmoutier, redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej dostosowując 
się do dobowego cyklu życia komórek tłuszczowych. Preparat bogaty jest w mukopolisacharydy, które ze względu na mikroskopijne rozmiary 
cząstek zdolne są przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając nawilżenie i zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej.
Sposób stosowania: Nałóż krem na zmienione partie ciała, szczególnie na uda,  pośladki i brzuch, a następnie masuj do pełnego 
wchłonięcia. 
Przeciwwskazania: nie stosuj na podrażnioną skórę.

KREMY 
WYSZCZUPLAJĄCE
Dzięki połączeniu wody źródlanej 
Noirmoutier (zdolnej  
do poprawy żywotności komórek)  
z Glikozaminoglikanami 
(GAG - prekursorami kwasu 
hialuronowego) działają  
z podwójną siłą.
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DUO GUAM SNELLENTE

RASSODANTE MENOPAUSA
Krem wyszczuplająco-
ujędrniający dla skóry dojrzałej 
• tuba 200 ml
Produkt intensywnie działający w kierunku redukcji opornej 
tkanki tłuszczowej, odkładającej się głównie z powodu zmian 
hormonalnych, zachodzących w dojrzałym organizmie Produkt 
zawiera cenne i bogate w minerały oraz składniki odżywcze, algi 
GUAM (Corallina Officinalis and Phyllacantha Fibrosa), wodę ze 
źródła głębinowego Noirmoutier oraz mukopolisacharydami. Taka 
kompozycja składników aktywnych hamuje proces rozbudowy tkanki 
tłuszczowej, typowy dla okresu menopauzy.
Pomaga odzyskać smukłą i szczupłą sylwetkę. Działa  
na miejsca, gdzie szczególnie lubi pojawiać się zbędny “tłuszczyk”, 
czyli na uda, pośladki i brzuch, pomagając w ich wyszczupleniu oraz 
nadaniu wymarzonego kształtu.
Sposób stosowania: Nałóż krem na zmienione partie ciała, a 
następnie masuj do pełnego wchłonięcia.

DUO GUAM PANCIA E GIROVITA  
CREMA AZIONE CALDA
Rozgrzewający krem 
wyszczuplający brzuch i biodra 
• tuba 150 ml
Krem o intensywnym działaniu redukującym tkankę tłuszczową w 
okolicach brzucha i bioder. Dzięki połączeniu alg GUAM (Fucus 
Vesiculosus), różowego pieprzu brazylijskiego oraz pierwiastków 
śladowych pochodzących ze źródeł wody z Noirmoutier, produkt 
zapewnia powstrzymanie odkładania się zbędnych kilogramów w 
tych miejscach. Preparat bogaty jest również w mukopolisacharydy, 
które ze względu na mikroskopijne rozmiary cząstek zdolne są 
przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając nawilżenie i 
zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej.
Sposób stosowania: Nałóż większą ilość kremu na okolice bioder 
i brzucha. Masuj okrężnymi ruchami aż do pełnego wchłonięcia. 
Lekkie zaczerwienienie jest naturalnym efektem działania kremu.
Przeciwwskazania: Nie stosuj produktu na podrażnioną lub 
uszkodzoną skórę. Unikaj kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i 
innymi delikatnymi partiami ciała. Po użyciu dokładnie umyj ręce.

DUO GUAM RIDUCENTE CREMA
RISCALDANTE UOMO
Rozgrzewający krem 
wyszczuplający dla mężczyzn 
• tuba 200 ml
Rozgrzewający krem, ujędrniający skórę oraz modelujący brzuch  
i biodra. Skomponowany specjalnie dla mężczyzn. Produkt bogaty 
jest w intensywnie działające składniki aktywne: algi GUAM (Euglena 
Gracilis), oraz wodę z podmorskiego źródła Noirmoutier  
o właściwościach zwiększających gęstość i jędrność skóry. Zapewnia 
powstrzymanie odkładania się zbędnych kilogramów w okolicy 
brzucha i bioder. Preparat bogaty jest również w mukopolisacharydy, 
które ze względu na mikroskopijne rozmiary cząstek zdolne są 
przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając nawilżenie  
i zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej.
Sposób stosowania: Rano i wieczorem nałóż większą ilość kremu na okolice 
bioder i brzucha. Masuj okrężnymi ruchami aż do pełnego wchłonięcia. 
Lekkie zaczerwienienie jest naturalnym efektem działania kremu.
Przeciwwskazania: Nie stosuj produktu na podrażnioną lub 
uszkodzoną skórę. Unikaj kontaktu z oczami, błonami śluzowymi  
i innymi delikatnymi partiami ciała. Po użyciu dokładnie umyj ręce.

Zabieg  
modelujący dla

MĘŻCZYZN
Ujędrnia i napina
brzuch i biodra
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KREMY UJĘDRNIAJĄCE I MODELUJĄCE

GUAM CREMA SENO-CORPO  
RASSODANTE
Krem ujędrniający do ciała  
i biustu 
• tuba 250 ml
Krem znany jest ze swojego intensywnego działania 
uelastyczniającego oraz zapobiegającego powstawaniu rozstępów. 
Zabezpiecza skórę przed utratą gęstości. Swoją moc uzyskuje  
dzięki synergii alg GUAM z naturalnymi ekstraktami roślinnymi buku 
i bluszczu.
Krem szczególnie polecany jest osobom, które poddały 
się operacjom plastycznym biustu, w trakcie i po kuracjach 
odchudzających oraz po ciąży.
Sposób stosowania: Nakładaj masując aż do całkowitego 
wchłonięcia się produktu. Stosuj codziennie.

GUAM  
INTHENSO BURRO CORPO  
NUTRIENTE RASSODANTE
Odżywczo-regenerujące masło 
do ciała
• słoik 250 ml
Aksamitne masło do ciała na bazie ekstraktu alg GUAM® oraz 
cennych wosków naturalnych. Bogata i komfortowa konsystencja 
produktu przyjemnie rozpływa się na skórze podczas masażu. Masło 
głęboko odżywia i regeneruje nawet najbardziej wysuszoną  
i podrażnioną skórę, pozostawiając ją elastyczną i gładką. Intensywne 
współdziałanie alg GUAM oraz roślinnego kompleksu ujędrniającego 
(ostropest plamisty, przywrotnik, skrzyp, soja, lucerna i rzodkiew) 
wpływa na zdecydowaną i widoczną poprawę kondycji skóry.
Sposób stosowania: nałóż masło obficie, masuj dokładnie, aż do 
całkowitego wchłonięcia. Szczególnie zadbaj o miejsca najbardziej 
wysuszone. Produkt można stosować jak intensywną maskę. W tym 
celu należy zastosować większą ilość masła - 15 minut przed kąpielą.
Składniki aktywne: algi GUAM, masło shea, masło Cupuacu, 
ujędrniający kompleks roślinny.

Intensywne działanie odżywiające oraz ujędrniające 
skórę. Masło rozpływa się rozgrzane temperaturą ciała 

i niezwykle przyjemnym masażem... 

DUO GUAM RASSODANTE CREMA
AD AZIONE FREDDA
Chłodzący krem ujędrniający 
• tuba 200 ml
Chłodzący krem o intensywnym i skutecznym działaniu ujędrniającym 
oraz zwiększającym gęstość skóry. Zawiera algi GUAM (brunatne 
algi Alaria Esculenta), znane ze swoich właściwości ujędrniających 
i wygładzających oraz cenne minerały z morskiej wody źródlanej z 
Noirmoutier.
Preparat bogaty jest również w mukopolisacharydy, które ze względu 
na mikroskopijne rozmiary cząstek zdolne są przenikać do głębszych 
warstw skóry, zapewniając nawilżenie i zwiększony pobór aktywnych 
substancji w tkance łącznej. Stosowany regularnie wzmacnia włókna 
skóry,przyczyniając się do jej ujędrnienia.
Sposób stosowania: Nałóż większą ilość kremu na całe ciało. Masuj 
aż do pełnego wchłonięcia. Nie używaj produktu na uszkodzoną 
skórę.

Skutecznie  
ujędrnia skórę.

Zapobiega  
wiotczeniu.
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GUAM  INTHENSO  
CREMA SENO VOLUMIZZANTE
“Push Up”  
Krem intensywnie  
uwydatniający i modelujący biust
• tuba 150 ml
Krem stanowi kompletny zabieg przywracający piersiom jędrność, optymalne napięcie oraz pożądaną 
objętość. Działanie produktu oparte jest na unikalnym kompleksie Gezhimu™, stanowiącym połączenie 
ekstraktów roślinnych (czerwonealgi Gelidium Sesquipedale, regenerujący ekstrakt “Zhi Mu” oraz Sorgo 
cukrowe). Kompleks stymuluje stopniowe gromadzenie się i pęcznienie komórek tłuszczowych
w tkance podskórnej biustu, dając efekt zaokrąglenia, uniesienia i uwydatnienia.
Regularne stosowanie kremu wpływa na znaczną poprawę jędrności oraz wygładzenia skóry.
Sposób stosowania: nałóż cienką warstwą produktu, masuj okrężnymi ruchami
od podstawy piersi w kierunku szyi, omijając brodawki.

GUAM VOLUMEL SENO CREMA VOLUMIZZANTE
“Push Up” Krem do biustu z komórkami 
macierzystymi
• tuba 150 ml
Poczujesz różnicę już po pierwszej aplikacji! Efekt “Push-up” gwarantowany. Dzięki zawartości Gezhimu 
(mieszanka specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych) produkt stopniowo stymuluje gromadzenie 
się i pęcznienie komórek tłuszczowych w tkance podskórnej piersi, powodując ich zaokrąglenie, 
uwydatnienie i uniesienie.
Obecność komórek macierzystych z Eryngium Maritimum wpływa na zwiększenie objętości biustu 
oraz widocznie poprawia jędrność skóry, odżywia ją i nawilża. Produkt szczególnie polecany dla kobiet: 
z małym biustem, po ciąży i karmieniu piersią, po szybkiej i znacznej utracie wagi. Preparat zawiera 
wyłącznie bezpieczne składniki aktywne oraz nie wpływa na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej.
Sposób stosowania: Dwa razy dziennie nałóż cienką warstwę kremu, masuj ruchem kolistym od 
podstawy piersi w kierunku szyi, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu.

PUSH-UP 
Jędrność i objętość.
GUAM INTHENSO CREMA 
SENO VOLUMIZZANTE
“Push Up” Krem intensywnie 
uwydatniający i modelujący 
biust - zawiera tylko naturalne 
składniki aktywne, które nie 
mają wpływu  
na układ hormonalny.
SKŁAD KOMPLEKSU: GEZHIMU™,
•  Zhi Mu: azjatycka roślina z rodziny liliaceous. 

Składnik odpowiedzialny za stopniowe 
gromadzenie się oraz pęcznienie komórek 
tłuszczowych.

•  Czerwone algi Gelidium Sesquipedale, 
bogate w minerały i aminokwasy.

•  Sorgo dwubarwne: ziarna sorgo bogate 
są w witaminy C i B2 oraz poliole - składniki 
odpowiedzialne za efekt “push-up”

Masło z dzikiej róży o działaniu nawilżającym  
i odżywiającym skórę.

KREMY DO BIUSTU I PRZECIW ROZSTĘPOM
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Tonizuje
i uelastycznia
skórę.

DUO GUAM SENO CREMA  
RASSODANTE ELASTICIZZANTE
Krem ujędrniająco-odżywczy  
do biustu 
• tuba 150 ml
Ujędrnia, wygładza i nawilża delikatną skórę na biuście. Krem bardzo 
łatwo się wchłania oraz posiada przyjemną w użyciu konsystencję. 
Bogaty jest w starannie dobrane rodzaje alg GUAM (Macrocystis 
Pyrifera), które w połączeniu z oligoelementami z wody źródlanej  
z Noirmoutier, zapewniają skórze doskonałe ujędrnienie.  
Krem zapobiega powstawaniu rozstępów, zmniejsza przebarwienia 
oraz zwiększa gęstość skóry. 
Sposób stosowania: Nałóż większą ilość kremu na biust, kierując się  
z dołu do góry, w stronę szyi. Delikatnie masuj kolistymi ruchami,  
aż do całkowitego wchłonięcia. Stosuj rano i wieczorem. 

GUAM CREMA SMAGLIATURE  
SENO-CORPO
Krem przeciw rozstępom  
z kwasami AHA do ciała i biustu 
• tuba 150 ml
Rozstępy powstają w wyniku nadmiernego rozciągania się skóry  
i zerwania sieci włókien kolagenowych tworzących skórną strukturę. 
Najczęściej pojawiają się na skórze ud, brzucha, pośladków, ramion 
oraz piersi. Najlepszym sposobem zapobiegającym i zwalczającym 
rozstępy jest utrzymanie prawidłowej elastyczności skóry oraz 
optymalnego nawodnienia.  GUAM CREMA SMAGLIATURE SENO-
CORPO dzięki synergii kwasu glikolowego, alg GUAM, kwasu 
hialuronowego oraz olejków esencjonalnych poprawia nawilżenie 
skóry, pozostawiając ją jędrną i elastyczną. Krem zwiększa odporność 
skóry czyniąc ją mniej podatną na rozstępy. 
Sposób stosowania: Nakładaj produkt masując aż do całkowitego 
wchłonięcia.

DUO  GUAM SMAGLIATURE  
CREMA SENO-CORPO
Krem przeciw rozstępom  
do ciała i biustu 
• tuba 200 ml
Doskonały krem zapobiegający powstawaniu rozstępów i 
zmniejszający widoczność już istniejących. Dzięki innowacyjnej 
formule oraz wzajemnemu uzupełnianiu się właściwości alg 
zielonych (Chlorella Vulgaris) i mikroelementów pochodzących 
ze źródlanej wody z podziemnego ujęcia Noirmoutier, krem z 
powodzeniem zmniejsza rozstępy i przeciwdziała pojawianiu się 
kolejnych. Tonizuje i uelastycznia skórę. Preparat bogaty jest również 
w mukopolisacharydy, które ze względu na mikroskopijne rozmiary 
cząstek zdolne są przenikać do głębszych warstw skóry, zapewniając 
nawilżenie i zwiększony pobór aktywnych substancji w tkance łącznej. 
Sposób stosowania: Regularne stosowanie produktu widocznie 
redukuje niedoskonałości skóry. Krem zalecany jest po operacjach 
plastycznych piersi, w trakcie kuracji odchudzających oraz po ciąży. 
Stosuj rano i wieczorem. 

Niezawodny
produkt
w walce
z rozstępami.
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DUO  GUAM FASCE REFRIGERANTE
Chłodzący koncentrat antycellulitowy w 
bandażach
• 2 x 4,5m/10cm
Antycellulitowy zabieg chłodzący, dedykowany osobom skarżącym się na ciężkie lub opuchnięte nogi. 
Produkt zawiera intensywne składniki aktywne: spalającą nadmiar nagromadzonego tłuszczu karnitynę, 
usprawniającą krążenie kofeinę, stymulującą przepływ limfy Centellę oraz chłodzący mentol. Preparat 
bogaty jest również w wodę źródlaną Noirmoutier wykazującą zdolność do podnoszenia żywotności 
komórek, zwiększania gęstości naskórka i wzmacniania bariery ochronnej skóry. W produkcie obecne 
są również, usprawniające przepływ substancji między tkankami mukopolisacharydy - co ma ogromne 
znaczenie w walce z cellulitem. 
Sposób stosowania: Zawiń nogi w bandaże, zaczynając od stóp, kończąc na udach. Pozostaw na 15 minut, 
aż do wchłonięcia roztworu. Następnie zwiń bandaże i umieść z powrotem w pudełku. Dolej około 50 ml 
płynu uzupełniającego. Bandaże gotowe są do kolejnego użycia. Po zabiegu umyj dokładnie ręce. 

DUO  GUAM LIQUIDO REFRIGERANTE PER FASCE FREDDO
Chłodzący płyn uzupełniający do bandaży
• 300 ml
Produkt zawiera intensywne składniki aktywne: spalającą nadmiar nagromadzonego tłuszczu karnitynę,
usprawniającą krążenie kofeinę, stymulującą przepływ limfy Centellę oraz chłodzący mentol. Preparat 
bogaty jest również w wodę źródlaną Noirmoutier wykazującą zdolność do podnoszenia żywotności 
komórek, zwiększania gęstości naskórka i wzmacniania bariery ochronnej skóry. W produkcie obecne 
są również, usprawniające przepływ substancji między tkankami mukopolisacharydy - co ma ogromne 
znaczenie w walce z cellulitem. Po zrolowaniu bandaży umieścić je w pojemniku. Dobrze wstrząsnąć 
butelką z płynem uzupełniającym, następnie wlej 50 ml płynu do pojemnika z bandażami (przezroczysta 
nakrętka może posłużyć za miarkę). Zakręć pojemnik z bandażami i potrząśnij nim, aby płyn równomiernie 
nasączył bandaże. Bandaże są już gotowe do kolejnego zabiegu.
Płyn wystarcza na 6 zabiegów.

Preparaty GUAM®  
do ciała
- specjalistyczne produkty antycellulitowe



GUAM ALGA 
STICK CELL
Sztyft Antycellulitowy 
• UDA • BRZUCH • POŚLADKI
Nowoczesny produkt, komfortowy w użyciu, 
pasujący do każdej torebki!  
• Sztyft 75 ml 
Tworzy efekt „chłodzenia-rozgrzewania” na skórze, co wpływa stymulująco na mikrokrążenie. 
Zawiera Algi GUAM, pozyskane w bioaktywnym procesie, dzięki którym skóra uzyskuje aktywną ochronę 
przed wolnymi rodnikami i skutkami upływającego czasu. 
Obecność w preparacie ekstraktu Garcinia Cambodia, kofeiny i gorzkiej pomarańczy, wpływa na wyraźną 
redukcję cellulitu, ujędrnienie skóry oraz odzyskanie pożądanej sylwetki. 
Sposób stosowania: GUAM ALGA STICK CELL należy aplikować wyłącznie na miejsca objęte 
pomarańczową skórką, na suchą skórę. Nie należy stosować produktu na podrażnione miejsca. 28



GUAM
Suplementy diety
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GUAM Britannia DREN
Drenujący koncentrat  
z alg morskich i ekstraktów
roślinnych do picia o smaku  
zielonej herbaty
• saszetki 30 x 12 ml
Produkt bogaty w algi oraz ekstrakty roślinne znane ze swych 
intensywnych właściwości drenujących, detoksykujących oraz 
poprawiających przemianę materii. Stosowanie preparatu widocznie 
poprawia kondycję i wygląd skóry,
Składniki aktywne: herbata czarna, herbata zielona, ekstrakty 
roślinne z brzozy, czarnej porzeczki, wiązówki błotnej, jastrzębca oraz 
ortosyfonu (potocznie zwanego herbatą jawajską).
Sposób stosowania:  Zalecana dawka to jedna saszetka 
rozcieńczona w 1 litrze wody - porcja do picia w ciągu dnia.
Kuracja powinna trwać 1-2 miesiące, po tym okresie zalecana jest 
przynajmniej 2-miesięczna przerwa.

Oczyszczanie organizmu poprawia jego naturalne 
funkcjonowanie, spowolnione dotychczas działaniem 
toksyn i wolnych rodników. Eliminuje nadmiar płynów 

zgromadzonych w organizmie. 

GUAM AXI-SNELL
Koncentrat do picia 
wspomagający odchudzanie
• saszetki 20 x 10 ml
Suplement diety zalecany podczas niskokalorycznych diet, 
ukierunkowanych na zmniejszenie masy ciała.
Bogaty w składniki aktywne wspomagające proces odchudzania. 
Zawiera stabilizujący prawidłową wagę wyciąg Undaria Pinnatifida, 
ograniczający wchłanianie substancji odżywczych ekstrakt jabłkowy, 
drenujący wyciąg Lespedeza, działający antyoksydacyjnie 
i obniżający poziom cholesterolu wyciąg Yerba Mate, kofeinę oraz 
zieloną herbatę.
Sposób stosowania: 1 saszetkę preparatu rozpuść w szklance wody. 
Tak przygotowany specyfik wypijaj każdego ranka. Nie przekraczaj 
zalecanej dawki.
Suplementy diety nie stanowią substytutu zróżnicowanej diety i 
zdrowego trybu życia.
W przypadku chorób i terapii lekowych, przed użyciem produktu 
skonsultuj się z lekarzem.

GUAM AXIDUO
VENTRE PIATTO
Roślinno-algowy koncentrat  
do picia na płaski brzuch
• saszetki 30 x 12 ml
Suplement diety, którego działanie skupia się na zapobieganiu 
i usuwaniu dolegliwości jelitowych oraz redukcji napięcia 
nagromadzonego w dolnej części brzucha.
Produkt zawiera wyłącznie składniki naturalne, takie jak koper, 
oregano, korę Magnolii oraz ekstrakt algi Fucus, przeciwdziałające 
tworzeniu się gazów.
Sposób stosowania: 1 saszetkę preparatu rozpuść w szklance wody. 
Tak przygotowany specyfik wypijaj każdego ranka. Nie przekraczaj 
zalecanej dawki.
Suplementy diety nie stanowią substytutu zróżnicowanej diety i 
zdrowego trybu życia.
W przypadku chorób i terapii lekowych, przed użyciem produktu 
skonsultuj się z lekarzem.
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GUAM  Algascrub
Ujędrniająco-wygładzający peeling do ciała
Produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach:
• słoik 700 g
• saszetka 85 g

Peeling do ciała o właściwościach nawilżających, odżywczych i tonizujących. Ujędrnia ciało, wygładza skórę  
oraz wspomaga redukcję cellulitu. Połączenie alg GUAM, soli morskiej i zmiękczających olejów roślinnych intensyfikuje 
proces oczyszczania oraz stymuluje odnowę komórkową. Dzięki aromaterapeutycznemu działaniu olejków 
esencjonalnych ( z cytryny, mięty i rozmarynu) oraz energizującym i rewitalizującym składnikom aktywnym,
produkt gwarantuje doskonałe samopoczucie oraz idealną kondycję skóry. Peeling doskonale przygotowuje skórę  
przed zabiegami GUAM z wykorzystaniem koncentratów błotnych. 
Sposób stosowania: Nakładaj produkt na wilgotną skórę. Masuj intensywnie, następnie spłucz prysznicem.
Składniki aktywne: sól morska, kompleks olejów roślinnych (słonecznikowy, jojoba, ryżowy oraz z wiesiołka), algi GUAM, 
olejki esencjonalne (cytrynowy, miętowy, rozmarynowy).

GUAM  BAGNO MARE NORD-EST
Ujędrniająco -nawilżający żel pod prysznic
• tuba 250 ml
Dzięki wysokiej zawartości alg GUAM i soli morskiej produkt jest cennym źródłem 
rewitalizujących składników dla skóry. Żel bogaty jest również w wyciągi roślinne z 
kasztanowca i malwy, dzięki którym posiada intensywne właściwości ujędrniające, 
nawilżające i zmiękczające skórę. Produkt przeznaczony jest do codziennego 
stosowania, również do mycia włosów.

Preparaty GUAM® do ciała-   
- peelingi i produkty do kąpieli
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GUAM  Algascrub 2
Odżywczo-regenerujący peeling do ciała
Produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach:
• słoik 420 g
• słoik 85 g

Preparat stworzony w celu eksfoliacji i intensyfikacji procesu odnowy skóry. Dzięki połączeniu olejków 
esencjonalnych, soli morskiej i specjalnie wyselekcjonowanych alg, użyty podczas masażu preparat,  
pozostawia skórę miękką, gładką, rozświetloną  i jednolitą.
Sposób stosowania:
• Prysznic: Nałóż obfitą ilość preparatu na wilgotną skórę, masuj starannie kolistymi ruchami, 
koncentrując się na obszarach, na których skóra jest grubsza. Pozostaw peeling na kilka minut, a 
następnie spłucz obficie wodą.
• Jacuzzi: Nałóż produkt na wilgotną skórę, masuj starannie, a następnie zanurz się w wodzie.
• Łaźnia turecka: Nałóż produkt, masuj starannie, a następnie udaj się do łaźni tureckiej. Podczas 
pobytu w łaźni powtórz masaż.
Uwaga! Nie stosuj produktu na podrażnioną skórę. 

GUAM  TALASSO SCRUB ENERGIZZANTE
Energizujący peeling do ciała
• słoik 420 g
Naturalny peeling zawierający algi GUAM, kryształki soli morskiej oraz olejki esencjonalne ( z gorzkiej 
pomarańczy, grejpfruta i geranium). Cenny produkt, oferujący skórze moc minerałów morskich 
oraz energię szlachetnych esencji roślinnych (konopi, Kukui, quinoa i lnianki). Działa na skórę 
ujędrniąjąco,
rewitalizująco i odżywczo. Stymuluje odnowę komórkową, dokładnie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia z powierzchni skóry oraz doskonale przygotowuje ciało do zabiegów 
modelujących.
Sposób stosowania:
-  Pod prysznicem: nałóż obficie preparat na zwilżoną skórę i masuj dokładnie okrężnymi ruchami. 
Pozostaw produkt na skórze przez kilka minut, następnie spłucz ciepłą wodą.

- W wannie: przed zanurzeniem się, wmasuj peeling dokładnie ruchem masującym.
- W saunie: przed wejściem do sauny, nałóż obficie preparat
na zwilżoną skórę i masuj dokładnie okrężnymi ruchami.
Po zastosowaniu peelingu nie używaj produktów do mycia ciała.
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GUAM TALASSO SALI DI MARE
Odżywcza sól morska do kąpieli
• słoik 1 kg 
Wyjątkowa sól morska, wzbogacona aromaterapeutycznymi olejkami
esencjonalnymi (cytrynowym, miętowym i lawendowym) oraz 
algami GUAM® znanymi ze swego dobroczynnego wpływu na skórę. 
Sól zmienia zwykłą kąpiel w chwilę błogiego relaksu, otula swoją 
świeżością oraz przynosi ukojenie dla zmysłów. Produkt wspomaga 
również redukcję cellulitu, wygładza i ujędrnia skórę.
Sposób stosowania: Rozpuść w ciepłej kąpieli 4-5 łyżek soli GUAM
Składniki aktywne: Po wyjściu z wody owiń się ręcznikiem lub 
szlafrokiem, połóż się i odpręż jeszcze przez kilka minut. Najlepsze 
efekty otrzymasz biorąc taką kąpiel 2-3 razy w tygodniu.

GUAM BAGNO DOCCIA DREN
Drenujący żel pod prysznic
• tuba 250 ml
Prawdziwy koncentrat dobroczynnych składników morskich: alg 
GUAM oraz soli morskich. Działa ujędrniająco i antycellulitowo.
Czyni skórę jedwabiście gładką i elastyczną. Żel przeznaczony jest do 
codziennego stosowania.
Składniki aktywne: algi GUAM, sole morskie, zielona herbata oraz 
imbir.

Delikatna formuła
opartana ekstraktach roślinnych.

Skuteczne działanie.

GUAM BURRO SCRUB DREN
Peelingująco-drenujące masło 
do ciała
• tuba 200 ml
Innowacyjny produkt łączący w swym działaniu trzy funkcje - 
peelinguje, drenuje przyczyniając się do redukcji cellulitu i nadmiaru 
tkanki tłuszczowej oraz odżywia skórę. Starannie dobrane sole 
morskie dokładnie oczyszczają naskórek oraz jednocześnie, podczas 
masażu uwalniają cenne mikroelementy, które działają rewitalizująco i 
regenerująco. Natomiast zawarte w produkcie oleje roślinne oraz
masło shea stymulują skórę do odtworzenia jej naturalnego filmu 
hydrolipidowego.
Sposób stosowania: Aby uzyskać jak najbardziej intensywne 
działanie drenujące, po nałożeniu i masażu, pozostaw produkt na 
skórze przez ok 2 minuty. Następnie spłukuj produkt nadal masując. 
Preparat idealnie sprawdza się również w saunie!
Składniki aktywne: specjalnie wyselekcjonowane sole morskie, 
algi GUAM, pumeks, masło shea, oleje roślinne ( słonecznikowy, 
makadamia, kukurydziany, jojoba i sezamowy).
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Odżywiona, nawilżona i 
promienna

skóra przez cały dzień.
GUAM Thalasso dla mężczyzn!

Produkty do twarzy i ciała 
dopasowane

do potrzeb męskiej skóry. 
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GUAM TALASSO UOMO
Orzeźwiająco-naprawczy krem po goleniu
• tuba 75 ml
Produkt przygotowany specjalnie dla mężczyzn, którzy chcą aby
ich skóra była jędrna i pełna młodzieńczej energii. Krem zawiera fitosomy wody 
morskiej (pęcherzyki liposomowe lecytyny sojowej) wypełnione bogatą w sole 
mineralne morską wodą, które w kontakcie ze skórą przenikają w jej głąb, docierając 
do najgłębszych warstw, wyciąg z alg (Rissoella Verruculosa), ekstrakt z kory sosny 
śródziemnomorskiej i malachit.
Tak bogaty skład produktu sprawia, że preparat jest unikalnym
na rynku kremem po goleniu o działaniu przeciwzmarszczkowym,
odświeżającym i energizującym.

GUAM TALASSO UOMO
2w1 Szampon i kremowy żel pod prysznic dla mężczyzn
• tuba 200 ml
Dzięki wysokiej zawartości alg GUAM, soli mineralnych i malachitu, produkt jest cennym źródłem 
rewitalizujących składników odżywczych zarówno dla skóry jak i włosów. Specjalnie opracowana 
formuła produktu nadaje skórze gładkość i miękkość oraz pozwala na łatwe rozczesywanie idealnie 
oczyszczonych włosów. Dzięki czerwonym algom produkt pomaga zachować młodość i doskonałą 
kondycję skóry głowy, natomiast brązowe algi w połączeniu z wodą morską, stanowią bogate 
źródło jej nawilżenia. Specjalne bioflawonoidy w połączeniu z wyciągiem kory nadmorskiej sosny 
intensywnie odżywiają włosy oraz skórę głowy, redukując jednocześnie wolne rodniki. Obecność 
malachitu stabilizuje pH skóry, działając jednocześnie stymulująco na produkcję keratyny, kolagenu 
i elastyny. Produkt nie zawiera SLES (szkodliwego syntetycznego detergentu).
Sposób stosowania: Nałóż produkt na wilgotne włosy, masuj nie zapominając o skórze głowy. 
Następnie spłucz dokładnie.
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PRODUKTY  
DO PIELĘGNACJI 

WŁOSÓW
idealne preparaty dla kobiet i mężczyzn

Alga marina
Undaria Pinnatifida
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Undaria Pinnatifida
Produkty GUAM UPKer bogate są w odżywcze algi UNDARIA PIN-
NATIFIDA - biologicznie czynne składniki wzmacniające włosy oraz 
stymulujące ich wzrost. Undaria pinnatifida należy do brązowych alg 
z rodziny Laminaria. Posiada długie, karbowane liście mierzące nawet do 
metra i pół. Żyje w głębokich wodach Oceanu, największy jej wzrost ma 
miejsce w miesiącach zimowych, natomiast zbiór następuje na wiosnę. 
Undaria bogata jest w proteiny, sód, żelazo, potas, jod, miedź, mangan, potas, 
cynk, wapń (posiada go 15 razy więcej niż mleko) i witaminy B1, B2, B3, B6, 
B12 A, C, E, PP, polisacharydy (D-glukoza), fikosterole (sargasterol, fukosterol), 
laminarynę, aminokwasy, sole mineralne, węglowodany oraz mannitol.
Undaria pinnatifida energizuje komórki, co wpływa stymulująco na 
produkcję keratyny - białka o wysokiej odporności na czynniki fizyczne 
i chemiczne. Keratyna stanowi naturalny budulec włosa, przywraca mu 
elastyczność, sprężystość i wytrzymałość.

GUAM UPKer pomaga
utrzymać włosy w doskonałej
kondycji.
Wzmacnia strukturę włosów, 
zapobiega wypadaniu,
dba o ich blaski i witalność.

GUAM UPKer
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MOCNE, SPRĘŻYSTE  
I LŚNIĄCE WŁOSY:  
UNDARIA PINNATIFIDA

GUAM UPKer
IMPACCOINTEGRATORE
15% ALGA UP

Trattamento al 15% 
di Alga Undaria Pinnatifida

IMPACCOINTEGRATORE™

WOLNE OD
SIARCZANÓW - PARABENÓW - GLIKOLI

Maska intensywnie odżywiająca  
i regenerująca włosy i skórę głowy 
zapobiegająca siwieniu włosów. 
• słoik 200 ml
Kuracja przeznaczona do intensywnej odnowy włosów 
osłabionych, suchych i zniszczonych. Zawiera aż 15% algi Undaria 
pinnatifida promującej produkcję keratyny. GUAM UPKer 
IMPACCOINTEGRATORE jest preparatem ultra-odżywczym  
i regenerującym skórę głowy i strukturę włosów. Dzięki bogatemu 
składowi zapobiega ich siwieniu. Odbudowana struktura włókien 
sprawia, że włosy są sprężyste, mięsiste oraz lśnią zdrowym 
blaskiem. Maskę ze względu na intensywne działanie zaleca 
się stosować raz w tygodniu. Już po pierwszej aplikacji włosy są 
wyraźnie zdrowsze i bardziej lśniące.
Sposób użycia: UPKer Impaccointegratore delikatnie myje włosy. 
Bez uprzedniego stosowania szamponu, nałóż maskę na wilgotne 
włosy, masuj dokładnie, następnie pozostaw na 2-3 minuty. 
Wypłucz starannie usuwając wszelkie pozostałości produktu. 
W razie potrzeby zastosuj odżywkę lub produkt ułatwiający 
rozczesywanie.



WŁOSY FARBOWANE WŁOSY SUCHE I ZNISZCZONE

GUAM UPKer 
SHAMPOO CAPELLI COLORATI
Multiwitaminowy szampon do włosów 
farbowanych
• flakon 200 ml
- dla podtrzymania i utrwalenia koloru włosów
- dla włosów pozbawionych blasku
Odżywczy produkt rozświetlający oraz podkreślający kolor włosów 
farbowanych. Łagodny szampon o działaniu antyoksydacyjnym oraz 
regulującym pH (4-4,5), a tym samym chroniącym intensywność koloru i 
blasku włosów. Zawarty w produkcie kompleks witamin dodaje włosom
witalności i energii. Sprawia że włosy są miękkie i łatwo się rozczesują. 
Nałóż produkt na wilgotne włosy, masuj, następnie spłucz ciepłą wodą.
Składniki aktywne: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące Algi
Undaria pinnatifida, Fucus i Laminaria, ochronny kompleks witaminowy 
(C, E i F), nawilżający wyciąg z Aloe Vera, otulające strukturę włosa 
cząsteczki rozświetlające oraz filtry przeciwsłoneczne.

GUAM UPKer  
SHAMPOO CON ATTIVO RISTRUTTURANTE
Szampon odbudowujący włosy suche
i zniszczone
• flakon 200 ml
- dla włosów zniszczonych
- dla włosów przesuszonych i łamliwych
Produkt o właściwościach restrukturyzujących włosy suche i zniszczone. 
Delikatnie myje włosy, nie osłabiając bariery hydrolipidowej. Dzięki 
zawartości intensywnie odżywiających składników włosy ulegają 
regeneracji. Stają się elastyczne, miękkie i lśniące. Nałóż produkt na
wilgotne włosy, masuj, następnie spłucz ciepłą wodą.
Składniki aktywne: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące Algi 
Undaria pinnatifida, Laminaria i Fucus, naprawczy (łączy się z włóknami 
włosów wzmacniając je) hydrolizat keratyny, przeciwutleniający  
i zmiękczający olejek arganowy, bogaty w witaminy i aminowkasy
regenerujący żel Aloe Vera, kojąca alantoina oraz nawilżająco-
wypełniający kwas hialuronowy.

GUAM UPKer 
CREMA LUMINOSITA
Krem rozświetlający i wzmacniający
kolor włosów farbowanych
• flakon 150 ml
- dla włosów farbowanych
- dla włosów osłabionych i pozbawionych blasku
Produkt intensywnie wzmacniający kolor oraz połysk włosów 
farbowanych. Krem bogaty jest w składniki pielęgnacyjne, które 
zmiękczają i wygładzają strukturę włosów, co sprawia że stają się one 
lekkie i naturalne w dotyku.Witamina E i filtr słoneczny chronią włosy 
oraz ich kolor przed czynnikami zewnętrznymi. Osusz ręcznikiem 
wcześniej umyte włosy. Nałóż krem od podstawy, aż po końce włosów. 
Rozczesz włosy dokładnie, następnie wymodeluj jak zazwyczaj. Produkt 
nie wymaga spłukiwania.
Składniki aktywne: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące Algi
Undaria pinnatifida, Fucus i Laminaria, ochronny kompleks witaminowy 
(C, E i F), nawilżający wyciąg z Aloe Vera, otulające strukturę włosa 
cząsteczki rozświetlające oraz filtry przeciwsłoneczne.
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WŁOSY SUCHE I ZNISZCZONE DO CODZIENNEGO STOSOWANIA

GUAM UPKer  
MASCHERA CON ATTIVO RISTRUTTURANTE
Maska odbudowująca włosy
suche i zniszczone
• tubka 150 ml
ODBUDOWA WŁÓKIEN WŁOSA • ZWIĘKSZONA OBJĘTOŚĆ

GŁĘBOKIE NAWILŻENIE • NATURALNY BLASK

- dla włosów zniszczonych
- dla włosów przesuszonych i łamliwych
Maska o intensywnym działaniu ochronnym oraz restrukturyzującym 
włosy suche, zniszczone i pozbawione blasku. Dzięki zawartości 
kompleksu algowego, masła shea, olejku organowego oraz innych 
substancji odżywczych, produkt sprawia, że włosy stają się miękkie  
i lśniące. Są optymalnie nawilżone, gładkie, pełne witalności. Łatwo 
się rozczesują i układają. Nałóż krem od nasady, aż po końce włosów. 
Rozprowadź dokładnie maskę grzebieniem i pozostaw na 2-3 minuty.
Następnie spłucz dużą ilością ciepłej wody.
Składniki aktywne:  Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące 
Algi Undaria pinnatifida, Laminaria i Fucus, naprawczy (łączy się z 
włóknami włosów wzmacniając je) hydrolizat keratyny, przeciwutleniający 
i zmiękczający olejek arganowy, bogaty w witaminy i aminokwasy 
regenerujący żel Aloe Vera, zmiękczające i nawilżające masło Shea.

GUAM UPKer  
SHAMPOO USO FREQUENTE
Szampon do codziennego stosowania
• flakon 150 ml

IDEALNY PRODUKT PO TRENNGU

- dla każdego typu włosów
- dla odżywienia i stonowania włosów i skóry głowy
Odżywczy i ochronny produkt do codziennego stosowania,  
dla każdego typu włosów. Dokładnie myje jednocześnie utrzymując 
odpowiednią równowagę i nawilżenie skóry głowy. Włosy odzyskują 
swój naturalny blask i miękkość, łatwiej się rozczesują i układają. 
Łagodne składniki myjące pozostawiają warstwę ochronną na
skórze głowy, algi, proteiny pszenicy i soi nawilżają skórę i włosy  
oraz nadają im elastyczność i objętość.
Nałóż produkt na wilgotne włosy, masuj, następnie spłucz
ciepłą wodą.
Składniki aktywne: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące Algi 
Undaria pinnatifida, Laminaria i Fucus, wypełniające oraz naprawcze 
białka soi i pszenicy

GUAM UPKer  
LEAVE-IN CONDIZIONANTE CAPELLI
Dodająca blasku odżywka  
bez spłukiwania
• flakon 150 ml

IDEALNY PRODUKT PO TRENNGU

- dla każdego typu włosów
- dla uzyskania lśniących i pełnych energii włosów
Rozświetlający i odżywczy produkt dla każdego typu włosów. Bogaty 
we wzmacniające włosy algi, proteiny pszenicy i soi. Pozostawia włosy 
naturalnie miękkie i elastyczne. Sprawia, że łatwo się rozczesują  
i układają. Odżywka chroni włosy przed gorącym i suchym powietrzem 
suszarki. Nie obciąża ich. Nakładając produkt na suche włosy 
rozświetlisz je i nadasz fryzurze charakter.
Składniki aktywne: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące Algi 
Undaria pinnatifida, Laminaria i Fucus, wypełniające oraz naprawcze 
białka soi i pszenicy, naprawczy (łączy się z włóknami włosów 
wzmacniając je) hydrolizat keratyny.
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GUAM UPKer  
CRISTALLI CON ATTIVI RISTRUTTURANTI
Ochronny olejek restrukturyzujący
• flakon z dozownikiem 50 ml

OTACZA STRUKTURĘ WŁOSA OCHRONNYM FILMEM

CHONI PRZED SŁOŃCEM I WILGOCIĄ

Nie obciąża włosów, nie pozostawia tłustego filmu. Nie wymaga 
spłukiwania. Olejek posiada intensywne właściwości odżywcze i 
odbudowujące strukturę włosa. Zawiera ochronne olejki oraz składniki 
nadające włosom zdrowy blask. Zalecany jest szczególnie przed
i po ekspozycji na słońce. W przypadku wilgotnych włosów, nanieś kilka 
kropel olejku, rozczesz włosy i ułóż jak zazwyczaj. W przypadku suchych 
włosów, zastosuj produkt tylko na końcówki, następnie rozczesz.
Składniki aktywne: Mineralizujące i tonizujące Algi Fucus, 
przeciwutleniający, zmiękczający i nawilżający olejek arganowy, 
odżywczy i naprawczy olejek lniany.

GUAM UPKer  
FIALE PREVENZIONE CADUTA CAPELLI
Ochronny olejek restrukturyzujący
• 12 ampułek x 7 ml

INTENSYWNA KURACJA ZAPOBIEGAJĄCA WYPADANIU 

Miesięczna kuracja powstrzymująca wypadanie włosów. Zawarte w preparacie naturalne składniki aktywne wzmacniają strukturę 
włosa oraz poprawiają kondycję skóry głowy - poprzez zwiększenie mikrocyrkulacji oraz dotleniania. Zawarty w preparacie algowy  
multiwitaminowy kompleks odnawia i energizuje oraz odbudowuje cebulki włosów, co ogranicza ich utratę. Włosy odzyskują swoją 
witalność, są widocznie gęstsze, lśniące, mocne i zdrowe.
METODA STOSOWANIA: Jedną ampułkę preparatu wetrzyj dokładnie we włosy oraz skórę głowy. Masuj, aż do całkowitego wchłonięcia. 
Stosuj 3 fiolki w tygodniu, co drugi dzień, przez 1 miesiąc. Następnie wcieraj 1 fiolkę na tydzień, przez okres 3 miesięcy. Produkt może 
powodować chwilowe zaczerwienienie. Jest ono naturalną reakcją na produkt i znika po około 20 minutach . Unikaj kontaktu produktu  
z oczami i błonami śluzowymi. Po użyciu umyj ręce.

DO CODZIENNEGO STOSOWANIA ZAPOBIEGANIE WYPADANIU WŁOSÓW



ZAPOBIEGANIE WYPADANIU WŁOSÓW
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GUAM UPKer  
SHAMPOO TRIVALENTE
Szampon o potrójnym działaniu  
do włosów przetłuszczających się
• flakon 200 ml

Z OCZYSZCZAJĄCYMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI

- dla włosów przetłuszczających się
- eliminujący łupież
- powstrzymujący wypadanie włosów
Szampon wzmacnia zakotwiczenie włosa w skórze oraz stymuluje 
mikrocyrkulację, dzięki czemu skóra głowy jest dotleniona, a włosy 
lżejsze. Przywraca witalność, intensyfikuje wzrost oraz regeneruje 
łuskę włosów. Eliminuje łupież oraz reguluje wydzielanie sebum. 
Szampon delikatnie oczyszcza i myje skórę głowy, uwalniając ją od 
zanieczyszczeń. Włosy wyglądają zdrowo, są miękkie, lśniące i lekkie. 
Nałóż produkt na wilgotne włosy, masuj, następnie spłucz ciepłą wodą .
SKŁADNIKI AKTYWNE: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące 
Algi Undaria pinnatifida i Laminaria, przedłużające żywotność mieszka 
włosowego komórki macierzyste z jabłek, przeciwzapalny olejek 
rozmarynowy, oczyszczający olejek esencjonalny z Melaleuca, kojąco-
tonizujący wyciąg z ziół (aloes, mirra, dzięgiel, calamo, pieprz, imbir, 
gałkamuszkatołowa), wzmacniający włosy i skórę głowy
kompleks witaminowy (Witamina F, H , E).

GUAM UPKer  
LOZIONE PREV ENTIVA DELLA CADUTA
CAPELLI
Lotion zapobiegający wypadaniu 
włosów
Leczniczy hydro-alkoholowy produkt, wzmacniający włosy oraz 
zapobiegający ich wypadaniu. Lotion zawiera bogate składniki 
aktywne, które wzmacniają oraz stymulują cebulki włosów 
zwiększając ich zakotwiczenie w skórze głowy. Struktura włosa ulega 
odbudowaniu, skóra głowy jest oczyszczona i stonizowana. Włosy
odzyskują swoją witalność, są widocznie gęstsze i bardziej zdrowe. 
Aplikuj produkt za pomocą dołączonego kroplomierza, po nałożeniu 
masuj skórę głowy. Nie spłukuj.
Zalecany cykl leczenia :
Intensywna faza: stosuj codziennie przez 2 miesiące.
Faza podtrzymująca: aplikuj 2-3 razy w tygodniu przez co
najmniej 2 miesiące.

GUAM UPKer  
LOZIONE URTO TRIVALENTE
Tonizująco –oczyszczający lotion  
do włosów przetłuszczających się
• flakon 100 ml

Z OCZYSZCZAJĄCYMI I TONIZUJĄCYMI  

SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI

- dla włosów przetłuszczających się
- eliminujący łupież
- powstrzymujący wypadanie włosów
Lotion o intensywnym działaniu oczyszczającym i tonizującym włosy oraz 
skórę głowy. Posiada właściwości orzeźwiające i stymulujące mikrokrążenie. 
Jest hydroalkoholowym produktem nie wymagającymspłukiwania. 
Pozostawia włosy lśniące, lekkie i łatwe do układania. Nałóż lotion ruchem 
masującym na skórę głowy, rozprowadź dokładnie i nie spłukuj.
KURACJA INTENSYWNA: Stosuj produkt codziennie przez 2 kolejne miesiące.
KURACJA PODTRZYMUJĄCA: Stosuj 2-3 razy w tygodniu przez 2 miesiące.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Stymulujące produkcję keratyny mineralizujące 
Algi Undaria pinnatifida i Laminaria, przedłużające żywotność 
mieszka włosowego komórki macierzyste z jabłek, przeciwzapalny 
olejek rozmarynowy, oczyszczający olejek esencjonalny z Melaleuca, 
kojącotonizujący wyciąg z ziół (aloes, mirra, dzięgiel, calamo, pieprz, 
imbir, gałka muszkatołowa), wzmacniający włosy i skórę głowy 
kompleks witaminowy (Witamina F, H , E)

WŁOSY PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ



Liczy się zdrowie Twojej skóry, 
a nie Twój wiek.

Micro Biocellulaire

ORAC 400

 ORAC 1565

Bioactivity

 A N D  C E R T I F I E D  O R G A N I C   E X T R A C T S 

WITH Bioactivity
NATURAL SEAWEED EXTRACT 

S U P R E M E  A N T I O X I D A N T  V A L U E  O R A C  1 5 6 5
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GUAM Micro Biocellulaire
Z NATURALNYM MORSKIM EKSTRAKTEM BIOACTIVITY EKSTRAKT (ORAC 1565)

Z biegiem lat proces regeneracji komórek spowalnia, sprzyjając tworzeniu się zmarszczek. Jedną z głównych przyczyn starzenia się 

skóry są wolne rodniki, winne rozpadowi elastyny i kolagenu. Powodują utratę napięcia i elastyczności skóry, odwodnienie oraz poja-

wianie i pogłębianie się zmarszczek. 

Linia Micro Biocellulaire stanowi ekologiczną, naturalną i kompletną ofertę pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Jest prawdziwym 

zabiegiem upiększającym, opartym na certyfikowanych ekstraktach organicznych, chroniących przed działaniem wolnych rodników. 

Preparaty Micro Biocellulaire regenerują, ujędrniają, nawilżają i relaksują skórę. Przywracają owal twarzy oraz młodzieńczy blask. 

MARKA GUAM POZYSKAŁA Z ALG MORSKICH  
INTENSYWNY ANTYOKSYDANT KTÓRY OPATENTOWAŁA  
POD NAZWĄ:  BIOACTIVITY EXTRACT
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MicroBiocellulaire with Bioactivity
PRZECIWZMARSZCZKOWY  
KREM LIFTINGUJĄCY 50ML

Intensywny produkt mający na celu natychmiastową regenerację, ujędrnienie 
i uelastycznienie skóry. Kojące działanie czerwonych alg, planktonu morskiego 
i oleju jojoba, redukuje oznaki zmęczenia, łagodzi zaczerwienienia i zmniejsza 
niedoskonałości skóry. Obecność peptydów zmniejsza widoczność zmarszczek  
i rozluźnia mięśnie mimiczne. Twarz jest rozświetlona, napięta i pogodna. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Aplikuj produkt rano, na oczyszczoną skórę twarzy. Masuj 
ruchem kolistym, aż do całkowitego wchłonięcia się produktu. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity Extract,  
Czerwone algi (Chondrus Crispus), Plankton, Organiczny olejek Jojoba, Filtry 
słoneczne, Peptydy. 

MicroBiocellulaire with Bioactivity
SERUM LIFTINGUJĄCE TWARZ  
I SZYJĘ 30ML 

Dzięki intensywnej koncentracji składników aktywnych o działaniu wypełniającym, 
produkt wygładza zmarszczki i odnawia kontur twarzy. Napina skórę i zapobiega 
jej przedwczesnemu zwiotczeniu. Sprawia, że skóra staje się gładka, jędrna i ela-
styczna. Zawarty w serum bioaktywny ekstrakt roślinny oraz certyfikowany ekstrakt 
organiczny, przyspiesza regenerację komórkową i optymalnie nawilża skórę. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, nanieś kilka 
kropli koncentratu, masuj delikatnie, aż do wchłonięcia. Skup się na obszarach 
szczególnie podatnych na zmarszczki. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity Extract, Plankton, 
Organiczny olejek Jojoba, Składnik antyglikacyjny, Biopolimery cukru z Manioku. 
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MicroBiocellulaire with Bioactivity
KREM NA SZYJĘ I DEKOLT 75ML 

Preparat liftingujący, zaprojektowany specjalnie dla skóry szyi i dekoltu. Pr-
zeznaczony dla każdego typu skóry, szczególnie dla dojrzałej. Napina skórę 
i zapobiega jej przedwczesnemu zwiotczeniu. Redukuje zmarszczki od 
podstawy szyi, aż po podbródek, sprawia, że skóra staje się gładka, jędrna 
i elastyczna. Zawarte w kremie śladowe pierwiastki, antyoksydacyjny ekstrakt 
bioaktywny, w połączeniu z polisacharydami brunatnej algi, restrukturyzują  
i optymalnie nawilżają skórę. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Aplikuj produkt rano i wieczorem. Masuj delikatnie 
od podstawy szyi w kierunku brody, aż do całkowitego wchłonięcia. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:  Laminaria Digitata Bioactivity  Extract, 
Brązowe algi, Plankton,  Organiczny olejek Jojoba,  Mikroalga (Chlorella  
Vulgaris),  Bobrek trójlistkowy. 

MicroBiocellulaire with Bioactivity
KREM ODMŁADZAJĄCY KONTUR UST 15ML 

Nawilżający, przeciwzmarszczkowy i powiększający usta preparat. Stanowi 
idealny zabieg usuwający oznaki starzenia w delikatnym obszarze konturu 
ust. Starannie wyselekcjonowane składniki aktywne (bioaktywny ekstrakt, 
organiczny ekstrakt) głęboko nawilżają usta, uwidaczniają ich zdrowy koloryt 
oraz wypełniają mikro zmarszczki. 
SPOSÓB STOSOWANIA: nałóż cienką warstwę produktu na kontur ust, 
następnie delikatnie masuj, aż do wchłonięcia. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity Extract, 
Plankton, Nadmorski rumianek, Organiczny olejek Jojoba, Masło Shea,  
Organiczne masło kakaowe, Ekstrakt rośliny Portulaca Pilosa, Peptydy 

MicroBiocellulaire with Bioactivity
WYGŁADZAJĄCY KREM POD OCZY 15ML 

Produkt stworzony w celu redukcji zmarszczek mimicznych i zapobiegania 
tworzeniu się nowych. Utrzymuje skórę wokół oczu, gładką i elastyczną. 
Zawiera organiczne ekstrakty roślinne, które w połączeniu z kofeiną i kom-
pleksem opóźniającym procesy starzenia się skóry, optymalnie nawilżają, 
usuwają zmęczenie, uwidaczniając rozświetlony i młodzieńczy kontur oka. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Niewielką ilość produktu nanieś rano i wieczorem 
na skórę wokół oczu i na powieki. Masuj delikatnie, aż do wchłonięcia. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity  Extract, 
Plankton, Kofeina, Kompleks opóźniający  proces starzenia się skóry, Ekolo-
giczny ekstrakt z Nostrzyka, Organiczny ekstrakt z Lipy. 
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MicroBiocellulaire with Bioactivity
ZŁUSZCZAJACA MASKA ŻELOWA 75ML  

Preparat stworzony w celu przywrócenia skórze witalności  
i młodzieńczego blasku. Wysoka zawartość kwasów AHA przyspiesza 
odnowę komórkową i zmniejsza przebarwienia. Ekstrakt planktonu 
morskiego w połączeniu z aloesem, kwiatem passiflora oraz ekstraktem 
z czarnej porzeczki (składniki pozyskiwane metodami ekologicznymi) 
intensywnie regeneruje i optymalnie nawilża skórę, co znacznie wpływa 
na spłycenie zmarszczek. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Nanieś cienką, równomierną warstwę 
preparatu na całą twarz, omijając okolicę oczu. Po 20 minutach zdejmij 
wyschniętą maskę. Aby zintensyfikować działanie możesz nałożyć 2 
warstwy preparatu i zdjąć maskę po 35 minutach. Zmiana koloru maski 
podczas aplikacji jest zjawiskiem normalnym i wynika z obecności 
naturalnych składników aktywnych. 
Uwaga! Produkt zawiera kwasy AHA, należy unikać kontaktu preparatu 
z oczami i błonami śluzowymi. Po zabiegu należy unikać ekspozycji na 
słońce. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity, Kwasy 
AHA (kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), 
plankton, Aloes organiczny, Organiczny ekstrakt z Passiflory, Organiczny 
ekstrakt z czarnej porzeczki.  

MicroBiocellulaire with Bioactivity 
PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM ODŻYWCZY 
50ML 
Regenerujący preparat, który przywraca elastyczność, redukuje zmarszczki 
i odbudowuje barierę ochronną skóry. Zawiera morskie składniki aktywne 
i antyoksydacyjny ekstrakt bioaktywny, dzięki którym cera jest rozświetlona, 
jednolita i optymalnie nawilżona. Preparat dostarcza skórze energii 
niezbędnej do odnowy i hamowania procesów starzenia się. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Nanieś cienką warstwę kremu na oczyszczoną 
skórę twarzy i szyi, masuj delikatnie, okrężnymi ruchami, aż do wchłonięcia. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity 
Extract, Plankton, Organiczny olejek Jojoba, Organiczny olejek Baobabu, 
Kompleks nawilżający, Drożdże piwowarskie. 
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MicroBiocellulaire with Bioactivity
ŻEL OCZYSZCZAJĄCY DO CERY TŁUSTEJ  
I MIESZANEJ 200ML

Preparat głęboko oczyszczający skórę. Nie wywołuje podrażnień, 
uwalnia pory od zanieczyszczeń i działa na nie ściągająco. 
Pozostawia skórę zenergizowaną, świeżą i zmatowioną. Połączenie 
specjalnie wyselekcjonowanych alg z kompleksem planktonu 
morskiego i wyciągu z pigwy skutecznie reguluje wydzielanie 
sebum, zwalczając jednocześnie zaskórniki. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Rano i wieczorem aplikuj preparat  
na wilgotną skórę. Masuj ruchem kolistym skupiając się szczególnie 
na miejscach, gdzie wydzielanie sebum jest najbardziej intensywne. 
Następnie spłucz obficie wodą. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity 
Extract, Plankton, Aromatyczna woda z czerwonej pomarańczy, 
Kompleks Ekstraktu z pigwy i alg morskich. 

MicroBiocellulaire with Bioactivity
MLECZKO OCZYSZCZAJACE DO CERY 
SUCHEJ I NORMALNEJ 200ML 

Preparat, który łagodnie oczyszcza skórę, z powodzeniem usuwając 
wszelkie zanieczyszczenia i pozostałości makijażu. Połączenie 
starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych przywraca 
skórze twarzy i szyi optymalne nawilżenie. Skóra pozostaje miękka, 
jędrna i świeża. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Rano i wieczorem nanieś na skórę prepa-
rat, masuj twarz omijając okolice oczu. Usuń wszelkie pozostałości 
przy użyciu toniku, najlepiej z tej samej linii. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity 
Extract, Czerwona alga (Chondrus Crispus), Ekstrakt z Lilii wodnej  
(Nymphaea Alba), Plankton, Aromatyczna woda z czerwo-
nej pomarańczy, Organiczny olejek Jojoba, Organiczny olejek  
Baobabu, Masło Shea, Organiczne masło kakaowe. 
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MicroBiocellulaire with Bioactivity
TONIK DO CERY TŁUSTEJ I MIESZANEJ 
200ML 

Tonik stworzony specjalnie dla skóry problematycznej. Dokładnie 
oczyszcza i nawilża skórę, usuwając efekt “świecenia”. Nawilża, 
widocznie zwęża pory i równoważy pH skóry. Miks specjalnie 
SPOSÓB STOSOWANIA: Rano i wieczorem, nanieś niewielką 
ilość preparatu na płatek bawełniany. Przetrzyj twarz, szyję i dekolt, 
następnie zaaplikuj produkty codziennej pielęgnacji. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity 
Extract, Plankton, Aromatyczna woda z czerwonej pomarańczy, 
Kompleks Ekstraktu z pigwy i alg morskich. 

MicroBiocellulaire with Bioactivity
TONIK DO CERY SUCHEJ I NORMALNEJ 
200ML  
Preparat, który natychmiast odświeża skórę, usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia, pozostawiając skórę głęboko nawilżoną. 
Połączenie specjalnie dobranych składników aktywnych, 
stymuluje odnowę ochronnej bariery skóry, zmniejsza podrażnienia  
i minimalizuje niedoskonałości. Skóra pozostaje gładka, świeża  
i stonowana. 
SPOSÓB STOSOWANIA: Rano i wieczorem, nanieś niewielką 
ilość preparatu na płatek bawełniany. Przetrzyj twarz, szyję i dekolt, 
następnie zaaplikuj produkty codziennej pielęgnacji. 
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE: Laminaria Digitata Bioactivity 
Extract, Czerwona alga (Chondrus Crispus), Ekstrakt z Lilii wodnej 
(Nymphaea Alba), Plankton, Aromatyczna woda z czerwonej 
pomarańczy. 
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