Piękno stworzone z wina
ESDOR łączy w sobie zalety antyoksydacyjnych polifenoli z czerwonego wina i pozostałych po winifikacji
skórek winogron z naturalnymi aktywnymi składnikami wysokiej jakości w celu rozwiązania wszystkich
problemów skóry.
Polifenole, występujące w czerwonym winie, są jednymi z najbardziej skutecznych naturalnych
przeciwutleniaczy. Udowodniono naukowo, że mają bardzo dużą pojemnośd antyoksydacyjną, większą niż
witamina C i E. Pomagają neutralizowad wolne rodniki, które powodują przedwczesne starzenie się skóry
oraz chronią skórę, zapobiegając utlenianiu m.in. włókien kolagenowych i elastyny.
Kosmetyki ESDOR zawierają innowacyjny ekstrakt z polifenoli pochodzenia naturalnego o dużej
pojemności antyoksydacyjnej EMINOL®, który pomaga neutralizowad wolne rodniki, będące przyczyną
przedwczesnego starzenie się skóry. Unikalny proces pozyskiwania EMINOL® i ekstrakcji polifenoli został
opracowany i opatentowany przez Grupę Matarromera.
Wszystkie kompozycje zawierają co najmniej 85% naturalnych składników. Nie zawierają parabenów,
olejów mineralnych oraz sztucznych barwników. Filozofią marki jest powrót do darów natury i tego co
daje nam Matka Ziemia oraz aktywna ochrona środowiska

VID PERFECTION
VID PERFECTION łączy przeciwutleniające, zapobiegające starzeniu właściwości EMINOL® (1,500 ppm) z
kwasem hialuronowym, zapewniającym wysoki efekt nawilżania. Synergicznie współpracuje z aktywnymi,
naturalnymi składnikami owoców dzikiej róży, kiełków pszenicy, wyciągu z kawioru, witaminy E. Skóra
staje się rozjaśniona, zabezpieczona przed niszczącym działaniem wolnych rodników wytwarzanych przez
zanieczyszczone powietrze, gwałtowne zmiany temperatur, promienie słoneczne i palenie tytoniu.
Odpowiednia dla suchej, dojrzałej lub zniszczonej cery.

Antyoksydacyjny krem na dzieo 50ml
Antyoksydacyjny krem na noc 50ml
Antyoksydacyjny krem pod oczy 15ml

VID ORIGIN

ESDOR for MEN

VID ORIGIN powoduje intensywne nawilżanie skóry, zmniejsza złuszczanie naskórka i zabezpiecza ją przed
niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego. Dzięki polifenolom z czerwonych winogron zawartych
w EMINOL® (500ppm) odżywia i poprawia ukrwienie skóry, docierając do głębokich warstw. Razem z
innymi naturalnymi i aktywnymi składnikami jak kwas hialuronowy, olejek z orzechów makadamia i
olejek winogronowy, zapobiega pierwszym oznakom starzenia się skóry, zmarszczkom mimicznym, a
także zmniejsza oznaki przemęczenia skóry.

ESDOR for MEN to linia utworzona specjalnie na potrzeby skóry męskiej. Dzięki połączeniu EMINOL® i
związków polifenolowych o bardzo dużej sile antyoksydacyjnej oraz ekstraktów roślinnych z tradycyjnej
medycyny chioskiej, z ajurwedy i Doliny Andyjskiej, linia ta zapobiega i zwalcza oznaki starzenia się skóry
oraz nadaje jej świeżości i blasku walcząc z oznakami zmęczenia.

Krem do twarzy 50ml
Balsam po goleniu 75ml
Krem pod oczy 12ml
Antyoksydacyjny żel do cery normalnej 50ml
Antyoksydacyjny krem do cery wrażliwej
50ml
Antyoksydacyjny krem pod oczy i do ust 15ml

VID ESSENTIAL
Kolekcja VID ESSENTIAL to kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry. Wzbogacone polifenolami i innymi
aktywnymi składnikami naturalnymi pielęgnują i odżywiają skórę, wspomagając jej naturalną ochronę.
Pozostawiają naturalną osłonę, która ułatwia dalsze zabiegi kosmetyczne.

Woda micelarna 200ml
Mleczko do czyszczenia twarzy 200ml
Żel do mycia twarzy 200ml
Tonik 200ml
Peeling do twarzy 50ml
Ekspresowa Maska Oczy/Usta 30ml

GRAN RESERVA Serum Collection
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.

VID DIVINE
Serum nr 1 Naprawa komórek 30ml
Serum nr 2 Intensywne nawilżenie 30ml
Serum nr 3 Całkowity detoks 30ml

Autentyczna przyjemnośd dla zmysłów. Zabiegi dla ciała kosmetykami wzbogaconymi najwyższej jakości
aktywnymi składnikami naturalnymi i mieszankami aromatycznych olejków eterycznych. Delikatna
konsystencja i zapach, połączone z antyoksydacyjnym działaniem polifenoli pozostawiają skórę gładką,
zdrową i odżywioną.
Peeling do ciała 200ml
Masło Shea do ciała 200ml
Krem do rąk 75ml
Krem do stóp 75ml

