
# EFEKT
MOLLUSCOO

poznaj

Kosmetyki drugiej generacji
z wysoką zawartością 100% filtrowanego 

śluzu ślimaka Helix Aspersa



Marka Molluscoo zawdzięcza swą nazwę ślimakowi
a dokładnie mięczakowi (Mollusca) oraz łacińskiemu
słowu Molluscus co oznacza miękki.

Postawiliśmy na bezcenny skarb natury – śluz ślimaka,
którego zastosowanie w kosmetyce jest przełomowe.
Jest to zbawienna substancja dla naszej skóry, która
czyni ją niesamowicie miękką, delikatną oraz intensywnie 
nawilżoną. Pozwól sobie na taki luksus już teraz!
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         właściwości

1. Głęboko nawilża i ujędrnia skórę

2. Spowalnia proces starzenia się skóry

3. Wspomaga regenerację skóry i wyraźne jej odmłodzenie

4. Wygładza zmarszczki oraz wspomaga powstawanie nowych

5. Pomaga w leczeniu skóry z trądzikiem młodzieńczym i różowatym

6. Wspiera w leczeniu skóry skłonnej do alergii

7. Ułatwia wygładzanie blizn i rozstępów

8. Wspomaga leczenie skóry po oparzeniach słonecznych lub solarium

9. Wspiera regenerację włosów i paznokci

10. Wspomaga leczenia ran i uszkodzeń skóry



100% filtrat śluzu ślimaka 
jaki wykorzystuje marka Molluscoo

która intensywnie nawilża, działa kojąco
i przeciwzapalnie, łagodząc podrażnienia 
oraz przyspieszając regenerację skóry

dzięki aktywnym białkom i witaminom A,C,E, 
chronią przed działaniem wolnych rodników 
saportując rozjaśnianie przebarwień

eliminują bakterie i grzyby, są skuteczne m.in. 
przeciw bakteriom Eschrichia Coli, Staphylococcus 
Aureus i Pseudomona Aeruginosa, które najczęściej 
występują w infekcjach skórnych

główne składniki tkanki łącznej , które 
skóra traci wraz z upływem lat, ich wysokie 
stężenie w śluzie ślimaka Molluscoo 
poprawia sprężystość i jędrność skóry

powodujący naturalną eksfoliację (złuszczanie 
naskórka), działając jak łagodny peeling skóry 
usuwa martwe komórki z powierzchni skóry, 
pozwalając na powstawanie nowych

ALANTOINĘ

PROTEINY
I WITAMINY

NATURALNE
ANTYBIOTYKI

KOLAGEN
I ELASTYNĘ

KWAS
GLIKOLOWY



PIELĘGNACJA
SKÓRY

Seria kosmetyków do pielęgnacji 
skóry o zawartości filtrowanego 
śluzu ślimaka od 20% do 40%.

Krem i serum z wysoką zawartością 
filtrowanego śluzu ślimaka zostały 
stworzone z myślą o codziennej 
pielęgnacji wymagającej skóry. 
Bogate w składniki odżywcze – kwas 
hialuronowy, argininię i glicerynę 
zawarte w lekkiej formule. Nawilżają, 
odżywiają, odbudowują równowagę 
hydro-lipidową skóry, zauważalnie 
poprawiając jej jędrność.

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW

Seria kosmetyków do pielęgnacji 
włosów o 20% zawartości 
filtrowanego śluzu ślimaka.

Szampon i odżywka z wysoką 
zawartością śluzu ślimaka 
przeznaczone do pielęgnacji 
włosów wymagających intensywnej 
regeneracji. Zawarta w nich 
keratyna roślinna i biokompleks 
aminokwasowychronią przed 
czynnikami zewnętrznymi, 
przywracając włosom naturalny 
blask i zwiększając ich objętość.

DLA
MĘŻCZYZN

Kosmetyki dla mężczyzn o 30% 
zawartości filtrowanego śluzu 
ślimaka.

Linia kosmetyków dla mężczyzn 
stworzona z myślą o pielęgnacji 
skóry po goleniu. Lekka formuła 
i bogactwo naturalnych 
składników pielęgnacyjnych – 
kwasu hialuronowego, alantoiny, 
d-panthenolu i kompleksu 
DERMATSOOTHtm optymalnie 
nawilża, odżywia i łagodzi 
podrażnioną skórę.

Nasze laboratoria dbają o to, 
żeby śluz ślimaków, pozyskiwany 
do kosmetyków Molluscoo, 
był doskonałej jakości. Jego 
czystość mikrobiologiczną 
zapewniają nowatorskie metody 
laboratoryjnego oczyszczania.

Na rynku dostępnych jest coraz 
więcej kosmetyków, zawierających 
śluz ślimaka. Jednak nie wszystkie 
z nich gwarantują jakość i efekty 
działania.

Ślimaki, z których otrzymywany jest 
śluz, są hodowane w ekologicznych 
parkach hodowlanych, ściśle 
kontrolowanych przez specjalistów. 
Warto również zaznaczyć, że 
żaden ślimak nie ginie w procesie 
uzyskiwania śluzu.

Dlaczego Molluscoo

Połączenie darów natury z nowoczesnymi 
osiągnięciami nauki, kosmetologii i badań 
laboratoryjnych dało zachwycający rezultat, 
którym chcemy się z Tobą podzielić.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty to najwyższa jakość, na którą 
zasługuje każda z Was. Nie zwlekaj i wypróbuj już dziś, a gwarantujemy,
że nie pożałujesz tego wyboru. Pozwól sobie na luksus perfekcyjnej cery 
już teraz.



KREM
Day-Night Care

Krem na co dzień z zawartością 100% śluzu ślimaka HELIX

ASPERSA stworzono w oparciu o nowoczesną formułę 

Molluscoo z myślą o delikatnej skórze wymagającej 

intensywnego i dogłębnego nawilżenia.

Krem idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji 

skóry. Dzięki lekkiej konsystencji i szybkiemu wchłanianiu, 

doskonale sprawdza się pod makijażem.

Formuła oparta na naturalnych składnikach aktywnych zawartych w śluzie ślimaka,

wzbogacona KWASEM HIALURONOWYM I ARGININĄ.

Codzienna pielęgnacja każdego typu cery,

szczególnie polecany do suchej,

odwodnionej i delikatnej skóry twarzy,

szyi i dekoltu. Doskonały pod makijaż.

Ultranawilżający krem
ze śluzem ślimaka

• wzmacnia funkcję barierową skóry,

• odbudowuje jej równowagę

hydro-lipidową,

• odczuwalnie poprawia jędrność

i elastyczność skóry

Skóra odzyskuje jędrność, jest odżywiona

i nawilżona.

Rekomendacja:

Działanie:

Efekt:

97
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SERUM
Day-Night Care

Codzienna pielęgnacja każdego

typu skóry.

Ultralekkie serum
ze śluzem ślimaka

• odczuwalnie nawilża i łagodzi,

• zauważalnie poprawia jędrność

i elastyczność skóry.

Skóra nawilżona, ukojona i wygładzona.

Rekomendacja:

Działanie:

Efekt:

98
%
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Skoncentrowane hialuronowe serum ze śluzem ślimaka 

zostało stworzone do intensywnej pielęgnacji oraz 

regeneracji skóry. Jest produkowane bez użycia 

substancji zapachowych, idealne dla skóry wrażliwej, 

skłonnej do alergii.

Formuła „oil free” oparta na naturalnych składnikach 

aktywnych zawartych w śluzie ślimaka pielęgnuje skórę, 

nie zatykając porów skóry.

KWAS HIALURONOWY I GLICERYNA sprawiają, że skóra staje 

się nawilżona, bardziej elastyczna i odczuwalnie napięta.
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MASKA
NA WŁÓKNINIE

MULTI EFFECT

Produkt przeznaczony jest do intensywnej 

pielęgnacji każdego typu cery. Szczególnie 

polecany do skóry wymagającej zastrzyku 

energii i nawilżenia. Idealna przed wielkim 

wyjściem

Maska do twarzy ze 
śluzem ślimaka 20%

• poprawia jędrność i sprężystość skóry,

• długotrwale nawilża, 

• wygładza i nadaje aksamitną miękkość,

• zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek,

• przywraca witalność i naturalne piękno.

Skóra wygładzona, młodsza, pełna blasku, 

zrelaksowana.

Rekomendacja:

Działanie:

Efekt:

Maska z 20% zwartością najnowszej generacji śluzu ślimaka śluzu 

ślimaka HELIX ASPERSA*. Hydrożelowa formuła oparta na 

naturalnych składnikach aktywnych zawartych w śluzie ślimaka 

wzbogacona KWASEM HIALURONOWYM, ALANTOINĄ i 

D-PANTHENOLEM pielęgnuje i intensywnie nawilża skórę 

sprawiając, że staje się jędrna i elastyczna a dzięki temu 

odmłodzona.

Ekstrakt LIME PEARL 2% (Caviar Lime) – „roślinny kawior” bogaty w alfa hydroksykwasy (AHA) wspomaga 

złuszczanie naskórka sprawiając, że skóra staje się rozjaśniona i jedwabiście gładka. MAGNOLIDONE (sól 

magnezowa) wykazuje właściwości miorelaksujące, koryguje zmarszczki mimiczne i zapobiega ich 

powstawaniu, przywracając witalność i energię skórze zmęczonej.



Unikalna receptura maski z 20 % zawartością śluzu ślimaka – HELIX ASPERSA, oparta

o substancje pochodzenia naturalnego,

przywraca włosom kondycję, ułatwia rozczesywanie i modelowanie ich.

KERATYNA ROŚLINNA, BIOKOMPLEKS AMINOKWASOWY, OLEJEK MIGDAŁOWY I 

KOKOSOWY wygładzają keratynową strukturę włosów, wspomagają 

termoochronę oraz zwiększają ich objętość.

MASKA
DO WŁOSÓW

HAIR THERAPY

włosy zniszczone, farbowane, suche, łamliwe

Maska do włosów
z wysoką zawartością 
śluzu ślimaka 20%

• optymalne nawilżenie i wygładzenie,

• ochrona przed elektryzowaniem się włosów.

włosy o wyjątkowej witalności i blasku

Rekomendacja:

Działanie:

Efekt:

98
%
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Unikalna formuła szamponu z 20 % zawartością śluzu ślimaka – HELIX 

ASPERSA, oparta o substancje pochodzenia naturalnego, zapewnia 

włosom i skórze głowy skuteczne oczyszczenie, oraz delikatną 

pielęgnację.

KERATYNA ROŚLINNA i BIOKOMPLEKS AMINOKWASOWY kondycjonują keratynową 

strukturę włosów, wspomagają termoochronę oraz zwiększają

ich objętość.
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SZAMPON
DO WŁOSÓW

HAIR THERAPY

włosy zniszczone, farbowane, suche, łamliwe

Szampon do włosów 
z wysoką zawartością 
śluzu ślimaka 20%

• optymalne nawilżenie i wzmocnienie

włosy o wyjątkowej witalności i blasku

Rekomendacja:

Działanie:

Efekt:



Unikatowy balsam z wysoką zawartością śluzu ślimaka HELIX ASPERSA* stworzono z myślą o pielęgnacji skóry 

wymagającej natychmiastowego przywrócenia równowagi hydro lipidowej, szczególnie po goleniu. Formuła 

kremo-żelu oparta na naturalnych składnikach aktywnych zawartych w śluzie ślimaka, wzbogacona KWASEM 

HIALURONOWYM, DERMASOOTHTM, ALANTOINĄ, oraz D-PANTENOLEM wzmacnia funkcję barierową naskórka, 

zapewniając optymalne nawilżenie i ukojenie.

DERMASOOTHTM to naturalny kompleks, składający się z 

ekstraktów z tulsi, ostropestu

oraz aktywnej frakcji algi (Enteromorpha compressa), 

łagodzi podrażnienia skóry. LECYTYNA oraz EMOLIENTY 

pochodzenia naturalnego, pozwalają uzyskać 

przyjemny efekt po aplikacji oraz przywrócić skórze 

właściwą kondycję.

BALSAM
DLA MĘŻCZYZN

MULTIEFEKTYWNY

98
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Efekt:

Pielęgnacja skóry twarzy, zwłaszcza po goleniu. 

Idealnie kompatybilny ze skórą.

Multiefektywny balsam
dla mężczyzn ze śluzem 
ślimaka 30%

• wzmacnia funkcje barierową skóry

• odbudowuje jej równowagę hydro-lipidową

• optymalnie nawilża i łagodzi

• wykazuje właściwości chłodzące i orzeźwiające

Skóra nawilżona, ukojona i wygładzona.

Rekomendacja:

Działanie:
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REKOMENDACJA:
Włosy zniszczone, farbowane, suche, 
łamliwe.

DZIAŁANIE:
Optymalne nawilżenie i wygładzenie, 
wzmocnienie, miękkość w dotyku.

EFEKT:
Włosy o wyjątkowej witalności, pełne 
zdrowego blasku.
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REKOMENDACJA:
Włosy zniszczone, farbowane, suche, 
łamliwe.

DZIAŁANIE:
Optymalne nawilżenie i jedwabiste 
wygładzenie, wzmocnienie, 
miękkość w dotyku, ochrona przed            
elektryzowaniem się włosów.

EFEKT:
Włosy o wyjątkowej kondycji, pełne 
zdrowego blasku. w dotyku, ochrona    
przed elektryzowaniem się włosów.

Multi-aktywny szampon do włosów o profilu  

wegańskim do profesjonalnej pielęgnacji włosów. 

Łagodna formuła, zawierającasubstancje 

pochodzenia naturalnego, zapewnia skuteczne

oczyszczenie oraz delikatną pielęgnację włosom

i skórze głowy.

Multi-aktywna odżywka do włosów o profilu 

wegańskim do profesjonalnej pielęgnacji włosów. 

Lekka formuła, zawierająca substancje

pochodzenia naturalnego, ułatwia rozczesywanie

i modelowanie

REGENERRA 


