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NOWOŚĆ!

BOTANICAL SYNERGY  
to nowatorska linia kosmetyków do mycia i pielęgnacji ciała oparta  
na synergicznym działaniu botanicznych składników aktywnych.  
Naturalne ekstrakty doskonale pielęgnują skórę i utrzymują ją  
w doskonałej kondycji.



ŻELE POD 
PRYSZNIC

OLEJKOWY KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525054555 
Kod Dax: 010213093 
RCP: 15,99 zł5 900525 054555

OLEJKOWY ŻEL-DETOX POD PRYSZNIC

OLEJKOWY ŻEL POD PRYSZNIC

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525050496 
Kod Dax: 010212689 
RCP: 15,99 zł

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525050502 
Kod Dax: 010212690 
RCP: 15,99 zł

5 900525 050496

5 900525 050502

Żel pod prysznic o wyjątkowej olejkowej formule i detoksykująco-oczyszczającym  
działaniu. Tworzy na skórze aksamitną pianę i otula niezwykle przyjemnym  
zapachem. Doskonale oczyszcza i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia.  
Daje odczucie odświeżenia i komfortu oraz pozostawia skórę gładką  
i miękką w dotyku.

OLEJ ARGANOWY • GLICERYNA • ZIELONA HERBATA • MANGO

Żel pod prysznic o wyjątkowej olejkowej formule i regenerującym działaniu.  
Tworzy na skórze aksamitną pianę i otula niezwykle przyjemnym zapachem.  
Doskonale oczyszcza i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Daje odczucie  
odświeżenia i komfortu oraz pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku.

EUKALIPTUS • RÓŻA • OLEJ ARGANOWY • GLICERYNA

Kremowy żel pod prysznic o wyjątkowej olejkowej formule i odżywczym  
działaniu. Tworzy na skórze aksamitną pianę i otula niezwykle przyjemnym  
zapachem. Doskonale oczyszcza, nawilża i przynosi ukojenie suchej skórze.  
Daje odczucie odświeżenia i komfortu oraz pozostawia skórę gładką 
i miękką w dotyku.

JAGODY GOJI • OLEJ ARGANOWY • BAWEŁNA • GLICERYNA



OLEJKOWY PEELING DROBNOZIARNISTY

NAWILŻAJĄCY PEELING-MASAŻ

ANTYCELLULITOWY PEELING GRUBOZIARNISTY

PEELINGI

Pojemność: 200 ml 
Kod EAN: 5900525050472 
Kod Dax: 010212687 
RCP: 15,99 zł

Pojemność: 200 ml 
Kod EAN: 5900525054586 
Kod Dax: 010213096 
RCP: 15,99 zł

Pojemność: 200 ml 
Kod EAN: 5900525050489 
Kod Dax: 010212688 
RCP: 15,99 zł

5 900525 050472

5 900525 054586

5 900525 050489

Silnie nawilżający peeling drobnoziarnisty o unikalnej konsystencji 
„gel to milk”, dzięki której zmienia się na skórze w delikatne mleczko. 
Doskonale oczyszcza i wygładza skórę oraz pozostawia ją głęboko 
nawilżoną, odżywioną i ujędrnioną.

MATCHA • MANGO • OLEJ Z PISTACJI • DROBINY PEELINGUJĄCE

Nawilżający peeling-masaż o konsystencji musu i średnich drobinkach  
peelingujących z minerału wulkanicznego i pestek moreli. Podczas aplikacji  
daje efekt delikatnego masażu, zapewniając tzw. miękką eksfoliację martwych 
komórek naskórka. Doskonale oczyszcza, wygładza i ujędrnia skórę.

BAWEŁNA • JAGODY GOJI • GLICERYNA • DROBINY PEELINGUJĄCE 

Antycellulitowy peeling gruboziarnisty o nowatorskiej żelowej konsystencji i mocnych drobinach 
ścierających. Ma silne właściwości wygładzające i ujędrniające skórę. Pobudza mikrokrążenie, 
wyrównuje powierzchnię skóry i zmniejsza widoczność skórki pomarańczowej.

EUKALIPTUS • KOFEINA • RÓŻA • DROBINY PEELINGUJĄCE



OLEJKOWE MLECZKO DO CIAŁA

OLIWKA W BALSAMIE

OLEJKOWY BALSAM DO CIAŁA

MLECZKA I BALSAMY

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525050458 
Kod Dax: 010212685 
RCP: 18,99 zł

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525054579 
Kod Dax: 010213095 
RCP: 18,99 zł

Pojemność: 400 ml 
Kod EAN: 5900525050465 
Kod Dax: 010212686 
RCP: 18,99 zł

5 900525 050458

5 900525 054579

5 900525 050465

Mleczko do ciała o wyjątkowej olejkowej formule polecane do pielęgnacji skóry wymagającej silnego ujędrnienia 
i regeneracji. Doskonale rozprowadza się na skórze i szybko się wchłania. Przywraca uczucie komfortu oraz 
poprawia jędrność i elastyczność. W efekcie skóra staje się napięta i jedwabiście gładka w dotyku.

EUKALIPTUS • RÓŻA • OLEJ ARGANOWY • GLICERYNA

Oliwka w balsamie do ciała o wyjątkowej kremowej formule polecana 
do pielęgnacji skóry wymagającej silnego odżywienia i ujędrnienia. 
Doskonale rozprowadza się na skórze, przynosi ukojenie i jak 
łagodzący kompres niweluje ściągnięcie i suchość. W efekcie skóra 
staje się miękka i jedwabiście gładka w dotyku.

JAGODY GOJI • OLIWKA Z OLIWEK • BAWEŁNA • GLICERYNA

Olejkowy balsam do ciała o wyjątkowej formule delikatnego 
musu polecany do pielęgnacji skóry wymagającej silnego 
nawilżenia i ujędrnienia. Doskonale rozprowadza się na skórze  
i szybko się wchłania. Zapewnia głębokie i długotrwałe 
nawilżenie oraz poprawia elastyczność skóry. W efekcie  
staje się napięta i jedwabiście gładka w dotyku.

MATCHA • MANGO • OLEJ Z PISTACJI 



OLEJEK 
POD PRYSZNIC
SILNIE ODŻYWCZY OLEJEK POD PRYSZNIC

Pojemność: 200 ml 
Kod EAN: 5900525054562 
Kod Dax: 010213094 
RCP: 13,99 zł5 900525 054562

Silnie odżywczy olejek, który pod prysznicem zmienia się w aksamitną 
pianę. Doskonale myje, pielęgnuje i zapobiega przesuszaniu skóry. 
Pozostawia ją miękką i gładką w dotyku.

OLIWKA Z OLIWEK • OLEJ Z BAWEŁNY • OLEJ SOJOWY



Dax Cosmetics Sp. z o.o.,  
Duchnów, ul. Spacerowa 18,  
05-462 Wiązowna

www.dax.com.pl
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