
Bogaty krem do twarzy ze śluzem ślimaka, do skóry suchej 
i bardzo suchej, COSMOS ORGANIC, airless, Mlle Agathe

EAN: 3700914701143

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Nasz intensywnie bogaty, kojący krem odżywia suchą i wrażliwą skórę. Jego formuła 
zawiera 50% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka oraz naturalnie 
bogate, odżywcze składniki aktywne - dla maksymalnego nawilżenia i komfortu. 
Odpowiedni dla skóry suchej, wymagającej intensywnego nawilżenia, a także w 
celu odżywienia skóry wrażliwej na zimno i wysuszający wiatr zimą. Sposób użycia: 
Nakładać rano i wieczorem na czystą, suchą skórę okrężnymi ruchami masującymi. 
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie 
z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 
3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami i cytokeratynami. 
5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem 
glikolowym.
98,9% składników pochodzenia naturalnego
22,7% składników z upraw ekologicznych
50% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka



Odmładzający KREM DO TWARZY NA DZIEŃ ze śluzem ślimaka, 
Cosmos Organic, AIRLESS, Mlle Agathe

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl
EAN: 3700914700672

Regenerująca pielęgnacja na dzień dla każdego rodzaju skóry. Zapewnia ochronę 
przed negatywnymi czynnikami (zanieczyszczenia, zmęczenie, stres, warunki 
pogodowe, promienie UVA i UVB). Dzięki zawartości śluzu ze ślimaka, stymulującego 
kolagenu i ekskluzywnego koktajlu z 4 starannie wyselekcjonowanych składników 
aktywnych, krem działa nawilżająco i zmiękczająco oraz jest sprzymierzeńcem w 
walce z procesami starzenia się. 
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie z kolagenem 
i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 3. Gojenie aktyną i 
tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z 
witaminami D3, D4 i ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem glikolowym.
99% składników pochodzenia naturalnego 
23% składników z upraw ekologicznych
60% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka



Odmładzający KREM DO TWARZY NA NOC ze śluzem ślimaka, 
Cosmos Organic, AIRLESS, Mlle Agathe

EAN: 3700914700719

Krem łączy nawilżające, zmiękczające, intensywnie odżywiające i łagodzące właściwości 
śluzu ze ślimaka i 5 przebadanych klinicznie ekstraktów roślinnych. Poprawia nawilżenie 
skóry, redukując zmarszczki i drobne linie, zwiększając dotlenienie i aktywność komórek w 
nocy, kiedy ich odnowa jest najszybsza. Zawartość cukru z kukurydzy (rybozy) pomaga 
rewitalizować skórę i zmniejsza stres komórkowy z powodu zanieczyszczeń powietrza, dymu 
tytoniowego i innych czynników sprzyjających starzeniu się skóry. Skóra staje się widocznie 
jędrniejsza, bardziej witalna i promienna.
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie z kolagenem i 
elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 3. Gojenie aktyną i 
tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z 
witaminami D3, D4 i ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem glikolowym.
99% składników pochodzenia naturalnego 
21% składników z upraw ekologicznych
60% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Odmładzające przeciwzmarszczkowe SERUM POD OCZY 
ze śluzem ślimaka, Mlle Agathe

EAN: 3700914700849

Zadbaj o promienny wygląd oczu i zwalcz oznaki zmęczenia i starzenia się dzięki 
przeciwstarzeniowemu, regenerującemu serum pod oczy z 65% ekstraktu z ręcznie 
zbieranego śluzu ślimaka i ekskluzywną kombinacją 5 starannie wyselekcjonowanych 
składników aktywnych. Dzień po dniu zmarszczki, linie, cienie i worki pod oczami 
widocznie ulegają spłyceniu, a skóra staje się jędrniejsza i bardziej elastyczna.
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie z 
kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 
3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami i cytokeratynami. 
5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem 
glikolowym.
99% składników pochodzenia naturalnego 
95% składników z upraw ekologicznych
65% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



EAN: 3700914701150

Krem do twarzy ze śluzem ślimaka, rozjaśnia i ujednolica koloryt 
cery, cosmos organic, Mlle Agathe

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Dzięki 55% zawartości ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka oraz 
ekskluzywnemu koktajlowi z 5 starannie dobranych składników aktywnych ten 
rozjaśniający krem skutecznie zmniejsza rozległość i intensywność przebarwień 
skóry. Ekstrakt z lilii gwiaździstej działa innowacyjnie, znacznie zmniejszając rozmiar i 
intensywność plam pigmentowych oraz hamując czynniki stresu komórkowego.
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie 
z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 
3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami i cytokeratynami. 
5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem 
glikolowym.
99% składników pochodzenia naturalnego 
20,5% składników z upraw ekologicznych
55% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka



Rewitalizująco-nawilżająca MASKA   DO TWARZY 
ze śluzem ślimaka, Cosmos Organic, Mlle Agathe

EAN: 3700914700818

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Maska dla zapewnienia optymalnego nawilżenie skóry. Dzięki kompleksowi 5 
starannie dobranych aktywnych składników roślinnych i ekstraktowi z ręcznie 
zbieranego śluzu ślimaka ma właściwości zmiękczające i ochronne oraz z uwagi na 
bogactwo minerałów, aminokwasów i witamin - odżywcze i rewitalizujące. Ogranicza 
utratę wody ze skóry, przez co optymalizuje regeneracje komórek i wzmacnia barierę 
lipidową skóry. Do cery mieszanej, suchej i normalnej.
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie 
z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami serynowymi. 
3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami 
i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 
6. Złuszczanie kwasem glikolowym.
99% składników pochodzenia naturalnego 
95% składników z upraw ekologicznych
50% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka



SILNIE SKONCENTROWANE SERUM PRZECIWSTARZENIOWE 
ZE ŚLUZEM ŚLIMAKA 93%, COSMOS ORGANIC, MLLE AGATHE

Zaoferuj swojej skórze czysty ekstrakt nawilżający i regenerujący komórki. 
Z dnia na dzień skóra jest bardziej ukojona, oznaki zmęczenia stają się mniej 
widoczne, a zmarszczki i drobne linie zredukowane. Silnie skoncentrowane serum 
ze śluzu ślimaka głęboko odżywia skórę.
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 1. Nawilżenie i odżywienie 
z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną i proteazami 
serynowymi. 3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie peptydami 
i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 
6. Złuszczanie kwasem glikolowym.
98,5% składników pochodzenia naturalnego 
28% składników z upraw ekologicznych
93% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka EAN:3700914701181

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Żel oczyszczający do cery trądzikowej ze śluzem ślimaka, 
organiczny, Mlle Agathe
Zmniejsza nadmierne wydzielanie sebum i równoważy skórę tłustą, zanieczyszczoną i 
ze skłonnością do trądziku. Jego skuteczność zapewnia połączenie naszego śluzu ze 
ślimaka ze srebrem koloidalnym oraz 4 regulującymi wydzielanie sebum 
składnikami aktywnymi. Skuteczność formuły została potwierdzona w niezależnych 
badaniach dermatologicznych. 
Poznaj 6 efektów działania białek śluzu ślimaka: 
1. Nawilżenie i odżywienie z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną 
i proteazami serynowymi. 3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie 
peptydami i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i 
ergosterolem. 6. Złuszczanie kwasem glikolowym.
96% składników pochodzenia naturalnego 
24% składników z upraw ekologicznych
65% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka EAN:3700914700894
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Odżywczy eliksir ze śluzem ślimaka do skóry skłonnej do atopii, 
Cosmos Organic, Mlle Agathe
Eliksir do pielęgnacji twarzy i ciała. Innowacyjna formuła łączy w sobie ekstrakt ze 
śluzu ślimaka i ekskluzywny koktajl 6 ściśle wyselekcjonowanych składników 
aktywnych. Regeneruje i odżywia skórę, łagodząc jednocześnie uczucie dyskomfortu 
skóry atopowej, wrażliwej i wymagającej zrównoważenia. Doskonale nawilżona i trwale 
ukojona skóra. Potwierdzona skuteczność - testowany pod kontrolą dermatologiczną.
Poznaj 6 spektakularnych efektów działania białek śluzu ślimaka: 
1. Nawilżenie i odżywienie z kolagenem i elastyną. 2. Regeneracja z hemocyjaniną 
i proteazami serynowymi. 3. Gojenie aktyną i tromboplastyną. 4. Oczyszczanie 
peptydami i cytokeratynami. 5. Przeciwutlenianie z witaminami D3, D4 i ergosterolem. 
6. Złuszczanie kwasem glikolowym. 
99% składników pochodzenia naturalnego 
21% składników z upraw ekologicznych
62% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka EAN: 3700914700863  
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



MYDŁO ORGANICZNE ze śluzem ślimaka, GREJPFRUT, 
Cosmos Organic, Mlle Agathe

EAN: 3700914700047

Organiczne, zmydlane na zimno mydło grejpfrutowe, do twarzy i ciała, oczyszczające 
i łagodzące. Pomaga skórze mieszanej regulować wydzielanie sebum, nie 
przesuszając naskórka. Oczyszcza i poprawa kondycję skóry. Zmydlanie na zimno to 
najstarszy proces produkcji mydła. Jest znany od kilku tysięcy lat. Teraz, po wiekach 
zapomnienia, wraca, żeby zapewnić Twojej skórze przyjemność pielęgnacji.
Sposób użycia: Spień mydło i bezpośrednio dłońmi lub za pomocą naturalnej gąbki 
nanieś na ciało, a następnie spłucz czystą wodą. Aby zapewnić optymalny czas 
używania kostki (średnio wystarcza na 32 mycia) zalecamy przechowywanie mydła 
na mydelniczce umożliwiającej odciekanie wody.
99% składników pochodzenia naturalnego 
82% składników z upraw ekologicznych
11% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Tonizujące MYDŁO ORGANICZNE ze śluzem ślimaka, 
LAWENDA, Cosmos Organic, Mlle Agathe

EAN: 3700914700016
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Organiczne, zmydlane na zimno mydło lawendowe, do twarzy i ciała, 
zmiękczające i nawilżające. Szanuje delikatną skórę dzięki składnikom powstałym 
w wyniku zmydlania na zimno. Dla przyjemnego nawilżenia i miękkości.
Zmydlanie na zimno to najstarszy proces produkcji mydła. Jest znany od kilku 
tysięcy lat. Teraz, po wiekach zapomnienia, wraca, żeby zapewnić Twojej skórze 
przyjemność pielęgnacji.
Sposób użycia: Spień mydło i bezpośrednio dłońmi lub za pomocą naturalnej 
gąbki nanieś na ciało, a następnie spłucz czystą wodą. Aby zapewnić optymalny 
czas używania kostki (średnio wystarcza na 32 mycia) zalecamy przechowywanie 
mydła na mydelniczce umożliwiającej odciekanie wody.
99,9% składników pochodzenia naturalnego 
88% składników z upraw ekologicznych
11% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka



Tonizujące MYDŁO ORGANICZNE ze śluzem ślimaka, 
MIĘTA, Cosmos Organic, Mlle Agathe

EAN: 3700914700030

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Organiczne, zmydlane na zimno mydło miętowe, do twarzy i ciała, odświeżające i 
kojące. Zapewnia to cudowne, orzeźwiające uczucie, tak poszukiwane latem - 
miętową świeżość dla Twojej skóry.
Zmydlanie na zimno to najstarszy proces produkcji mydła. Jest znany od kilku tysięcy 
lat. Teraz, po wiekach zapomnienia, wraca, żeby zapewnić Twojej skórze 
przyjemność pielęgnacji.
Sposób użycia: Spień mydło i bezpośrednio dłońmi lub za pomocą naturalnej gąbki 
nanieś na ciało, a następnie spłucz czystą wodą. Aby zapewnić optymalny czas 
używania kostki (średnio wystarcza na 32 mycia) zalecamy przechowywanie mydła 
na mydelniczce umożliwiającej odciekanie wody.
99% składników pochodzenia naturalnego 
81% składników z upraw ekologicznych
9% ekstraktu z ręcznie zbieranego śluzu ślimaka
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