Piękno zrodzone
z wina
Produkty
profesjonalne

VID PROFESSIONAL
Ta ekskluzywna linia profesjonalnych kosmetyków ESDOR została stworzona na bazie
skoncentrowanego ekstraktu polifenoli pochodzących z wina i pozostałych po winifikacji skórek
®
winogron ze szczepu tempranillo (EMINOL ), oraz wielu innych naturalnych składników
stosowanych współcześnie w kosmetologii naturalnej. Wyjątkowością naszych kosmetyków są
naturalne polifenole z winnic w Ribera del Duero.
Dzięki delikatnej konsystencji i intensywnym aromatom winnic, zabiegi na bazie produktów
ESDOR łączą skutecznośd antyoksydantów z doznaniami zmysłowymi.
Profesjonalne kosmetyki ESDOR przeznaczone są dla SPA i gabinetów kosmetycznych.
Pobudzają zmysły, pozostawiają skórę miękką i gładką. Charakteryzują się przyjemnym
owocowym zapachem. Ciało po zabiegach jest doskonale nawilżone, zregenerowane i
zrelaksowane.
WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI EMINOL®
Głównym składnikiem kosmetyków jest Eminol® - skoncentrowany wyciąg polifenoli
pochodzących z winogron szczepu tempranillo. Proces ich ekstrakcji został opatentowany w
2010r. przez Grupo Matarromera. Jest to pierwsza tego typu metoda w Europie – dzięki niej
stosowane w kosmetykach ESDOR polifenole zachowują najwyższą jakośd, skutecznośd i
bioprzyswajalnośd. Do produkcji Eminol® używa się skórek i wina pozostałych po winifikacji.
Ekstrakcji nie są poddawane pestki winogron – są one wprawdzie bogatym źródłem polifenoli,
ale te zawarte w łupinach i winie mają wyższą jakośd: łaocuchy cząsteczek są krótsze, co sprzyja
lepszemu wchłanianiu polifenoli do głębszych warstw skóry.
Eminol® jest produktem w 100% naturalnym. Zawiera wyłącznie polifenole z czerwonych
winogron, w proporcjach właściwych dla samych owoców. Dzięki wysokiej koncentracji, w
kosmetykach ESDOR zastosowano stężenie polifenoli nieosiągalne innymi metodami. Eminol®
zawiera wszystkie polifenole (taniny, katechiny, epikatechiny, kwercetyny oraz wyjątkowo
cenny resweratrol) i inne wartościowe składniki obecne w czerwonym winie, którego codzienne
spożywanie w umiarkowanych ilościach – co warto przypomnied – jest rekomendowane przez
Światową Organizację Zdrowia. Formuły kosmetyków ESDOR łączą skutecznośd
przeciwutleniaczy polifenolowych pochodzących z czerwonych winogron z wysoką
aktywnością kosmetyczną innych naturalnych składników niezbędne do zachowania
młodości i zdrowia skóry.

Produkty do pielęgnacji ciała
Masło do ciała 1000ml
Jedwabiste masło, bogate w wartości odżywcze i przeciwutleniające, w
szczególności nadaje się dla skóry suchej. Bardzo dobrze wchłania się i nawilża.
Ma idealną konsystencję, która łączy w sobie cechy szybkiej wchłanialności się z
"długotrwałym" efektem nawilżającym. Jego temperatura topnienia jest
odpowiednia do temperatury ciała, co powoduje natychmiastowe wchłonięcie się
kosmetyku, bez pozostawiania tłustej i lepkiej pozostałości.
Składniki aktywne: polifenoli winne, masło shea, kwas hialuronowy, witamina E,
olejek z pestek winogron, olejek migdałow, oliwę z oliwek arbequina.

Body wrap do ciała 1000ml
Głęboko nawilżająca maska, posiada dużą dawkę antyoksydantów, co sprawia, że
jest odpowiednia do ochrony skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Idealna
również do nawilżenia, naprawy i regeneracji skóry suchej i odwodnionej po m.in.
długotrwałym opalaniu. Jej działania detoksykujące pomagają zneutralizowad i
wyeliminowad toksyny. Zalecana jest również do użytku na specjalne okazje, kiedy
to skóra wymaga natychmiastowego rozpromienienia się i nabrania blasku.
Składniki aktywne: polifenole winne, Aloe Vera (ekstrakt z liści aloesu), wyciąg z
nagietka, ekstrakty owocowe i żeo-szeo.

Peeling do ciała 1000ml
Doskonale oczyszcza skórę i pozostawia ją miękką, rozjaśnioną, odświeżoną i
mocno nawilżoną. Charakteryzuje się delikatną konsystencją oraz przyjemnym,
owocowym zapachem.
Składniki aktywne: cukier brązowy, polifenoli winne, kruszone pestki winogron
szczepu Verdejo, olejek z pestek winogron.

Olejek do masażu ciała 500ml
Nawilżający i przeciwutleniający olejek do przeprowadzania każdego typu masażu
ciała. Jego lekka konsystencja pozostawia skórę miękką i nawilżoną bez tłustych
pozostałości. Idealny dla skóry suchej, odwodnionej, skłonnej do łuszczenia się.
Składniki aktywne: olejek z pestek winogron, witaminę E.

Płyn do kąpieli 500ml
Płynny koncentrat z polifenoli pochodzących z czerwonych winogron Tempranillo,
które mają właściwości przeciwutleniające, oczyszczające i tonizujące –
pozostawiając skórę miękką, gładką i świecące.
Składniki aktywne: polifenole winne.

Produkty do pielęgnacji twarzy
Nawilżająca maska na twarz 200ml

cztery grupy: kombinacja hialuronowa: hialuronian sodu i kwas hialuronowy, kompleks nawilżający:
sacharydy i naturalne komponenty nawilżające skórę, kompleks antyoksydacyjny: Eminol® (ekstrakt
polifenoli winnych) i woda winogronowa, „inteligentne składniki”: bioaktywne peptydy i ekstrakt komórek
macierzystych winogron.

Lekka maska, która ma właściwości regenerujące, wygładzające i ochronne. Dzięki
zdolnościom przeciwutleniającym i kombinacji aktywnych składników przeciwstarzeniowych,
zwalcza wiotczenie skóry i wygładza zmarszczki, przy jednoczesnym jej ujędrnieniu i
stonowaniu. Intensywnie nawilża suchą, odwodnioną skórę i pomaga chronid ją przed
uszkodzeniami komórek spowodowanymi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Przywraca
komfort i napięcie skórze.
Składniki aktywne: polifenole winne, niacinamide (witamina B3), trehaloza, woda
winogronowa.

VID SUBLIME Olejki do masażu twarzy 30ml

Maska Detox na twarz 200ml
Lekka maska, która ma właściwości oczyszczające, regenerujące, wygładzające i ochronne.
Dzięki zdolnościom przeciwutleniającym zwalcza wiotczenie skóry i wygładza zmarszczki, przy
jednoczesnym jej ujędrnieniu i detoksykacji. Pomaga oczyścid skórę eliminując skumulowane
zanieczyszczenia i toksyny. Chroni ją przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Sprawia,
że skóra nabierze nowego blasku i kolorytu. Składniki aktywne: polifenoli winne, kwiaty
alpejskie, ekstrakty morskie, xilitol.

Ekspresowa maska oczy/usta 100ml
ESDOR opracował innowacyjną formułę, specjalnie zaprojektowaną do redukcji cieni i
obrzęków pod oczami. Dzięki zawartym w masce aktywnym składnikom, łagodzi ona oznaki
starzenia, zmęczenia, sprawiając, że oko nabiera odprężającego, świeżego spojrzenia. Idealna
do głębokiego nawilżenia i natychmiastowego liftingu skóry wokół oczy i ust. Składniki
aktywne: wyciąg z kasztanowca, węglowodany (cukry), woda winogronowa.

Trójfazowy peeling do twarzy 200ml
Kremowy peeling
o delikatnej konsystencji, który oczyszcza i odświeża skórę,
jednocześnie delikatnie usuwając zanieczyszczenia i martwe komórki skóry, które zatykają
pory. Utrzymuje nawilżenie skóry i pomaga uniknąd pojawienia się niedoskonałości.
Składniki aktywne: kruszone pestki winogron verdejo, oliwa z oliwek arbequina, oliwa z
oliwek.

VID Perfection Serum S.O.S. 30ml
Skoncentrowane
serum
nawilżające,
łączy
silne
działanie
antyoksydacyjnych składników i dostarczanie skórze substancji
odżywczych, potrzebnych do przywrócenia i poprawy jej prawidłowego
funkcjonowania. Intensywna naprawa skóry tworzy świecącą powłokę, co
sprawia, że skóra jest wyraźnie nawilżona, jednolita i gładka. Wszystko to
dzięki dużej ilości składników aktywnych, które możemy podzielid na

Linia kosmetyków przeznaczona zarówno dla cery młodej,
jak i dla dojrzałej. Pozostawiają jedwabiste uczucie, idealne
nawilżenie przy jednoczesnym całkowitym wchłonięciu się
w skórę. Mają bogaty skład sformułowany z olejków
eterycznych i warzywnych. Trzy rodzaje olejków: olejek z
pestek winogron i marakui: nawilżenie i ochrona. Zmiękcza
zmarszczki i zapobiega odwodnieniu skóry, olejek z pestek
winogron i kwiatu kamelii: ukojenie i regeneracja,
zapewnia
komfort
skórze
suchej,
wrażliwej,
przeciwstarzeniowy, olejek z pestek winogron i ryżu:
oczyszczenie, zapewnienie równowagi skórze mieszanej i tłustej.

GRAN RESERVA Serum Collection 30ml
Wysoko skoncentrowane, aktywne serum, które dostarcza
pomocy skórom z rożnymi problemami. Zawiera wysoko stężony
EMINOL®. Ta kolekcja jest używana podczas krytycznych
okresów, konieczności szybkiej reakcji na zmiany skórne.
Przynosi natychmiastowy i długotrwały efekt terapeutyczny.
Działa zapobiegawczo chroniąc skórę w okresach napięcia,
stresu czy przemęczenia.
Serum w formie kremowej używane jest podczas zabiegów
kosmetycznych.
Trzy rodzaje serum: Serum nr 1 Naprawa komórek 30ml, Serum
nr 2 Ogólne wzmocnienie 30ml, Serum nr 3 Całkowity detoks
30ml.

Kosmetyki z linii detalicznej
Podczas zabiegów kosmetycznych wykorzystywane są również kosmetyki z linii detalicznej:

linia VID Essential (mleczko do twarzy, tonik do twarzy, woda micelarna do twarzy)

linia VID Perfection (krem na dzieo do twarzy do cery dojrzałej, krem pod oczy do cery dojrzałej)

linia VID Origin (krem na dzieo do twarzy do cery młodej, krem pod oczy do cery młodej)

linia ESDOR for Men (krem do twarzy dla mężczyzn

