
Czym jest kolekcja Triumph of Orchids?
Kolekcja Triumph of Orchids to wysokiej jakości produkty do pielęgnacji twarzy i ciała posiadające 
między innymi w swojej formule drogocenny składnik – ekstrakt z kwiatu orchidei. Ta wyjątkowa 
roślina, dzięki swojej trwałości, stanowi symbol wiecznej młodości i piękna. W skład kolekcji 
Triumph of Orchids wchodzą cztery grupy produktów, z których każda odpowiada za pielęgnację 
innych partii ciała. Nazwy grup inspirowane są poziomami w elitarnym Klubie Orchidei, co dodat-
kowo podkreśla wyjątkowość produktów z kolekcji Triumph of Orchids. 

Czy wszystkie produkty z kolekcji Triumph of Orchids przeszły odpowiednie badania?
Tak. Każdy z naszych produktów przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzi niezbędne 
badania. Cała seria Triumph of Orchids posiada badania dermatologiczne oraz ocenę wpływu 
na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek.

Co wyjątkowego jest w kosmetykach z kolekcji Triumph of Orchids?
To, co czyni Kolekcję Triumph of Orchids wyjątkową, to przede wszystkim występujący w składzie 
produktów ekstrakt z orchidei słynący ze swoich właściwości przeciwstarzeniowych, nawilżają-
cych i zmiękczających. Dodatkowo kosmetyki posiadają elegancki i subtelny zapach tych wyjątko-
wych kwiatów.

Dlaczego kolekcja Triumph of Orchids dzieli się na cztery grupy?
Podział kolekcji Triumph of Orchids został zainspirowany poziomami z elitarnego Klubu Orchidei. 
Dlatego też w skład kolekcji wchodzą cztery grupy produktów: Pearl, Amaranth, Gold i Diamond. 
Każda z grup oferuje produkty do pielęgnacji innych partii ciała. Produkty z grupy Perłowej Orchi-
dei odpowiadają za pielęgnację twarzy, natomiast do pielęgnacji ciała i włosów przeznaczone są 
kosmetyki z grupy Amarantowej Orchidei. Seria poświęcona Złotej Orchidei to produkty do profe-
sjonalnej pielęgnacji włosów farbowanych i poddawanych częstym zabiegom fryzjerskim. Nato-
miast ostatnią grupę, Diamentowej Orchidei, tworzą luksusowe kosmetyki przeznaczone do 
specjalistycznej pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach domowych. Stosowanie zestawu wszystkich 
produktów Triumph of Orchids zapewni kompleksową i profesjonalną pielęgnację całego ciała. 
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Jakie jest działanie nawilżającego żelu do mycia twarzy z kolekcji Triumph of Orchids?
Nawilżający żel do mycia twarzy Triumph of Orchids delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę 
twarzy, szyi i dekoltu, a jego wyjątkowo bogata formuła, oparta o ekstrakt z orchidei i kwas mleko-
wy, zapewnia skórze intensywne nawilżenie. Cenny ekstrakt z orchidei chroni skórę przed wolny-
mi rodnikami i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Występująca w składzie produk-
tu masa perłowa działa na skórę wzmacniająco i dodaje jej blasku. 

Dla kogo przeznaczony jest nawilżający żel do mycia twarzy Triumph of Orchids?
Produkt przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, zarówno suchej i wrażliwej, jak i mieszanej 
oraz normalnej.

W jaki sposób używać nawilżającego żelu do mycia twarzy?
Na wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu należy nanieść równomiernie niewielką ilość żelu. Następ-
nie masować, po czym dokładnie spłukać kosmetyk ciepłą wodą. Należy unikać kontaktu produk-
tu z oczami. 
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Do czego przeznaczony jest aktywny peeling enzymatyczny do twarzy z kolekcji 
Triumph of Orchids?
Aktywny peeling enzymatyczny do twarzy z kolekcji Triumph of Orchids to produkt przeznaczony 
do złuszczania i oczyszczania naskórka. Do zastosowania na twarz, szyję i dekolt.

Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Swoje działanie zawdzięcza obecności papainy, enzymu zawartego w ekstrakcie z papai. Składnik 
ten powoduje rozluźnienie połączeń między komórkami warstwy rogowej naskórka, przez co 
usuwa martwe komórki, odblokowując pory. Kosmetyk dodatkowo zawiera drobinki bambusa, 
które także mają działanie peelingujące i łagodnie złuszczają naskórek. W efekcie poszarzała skóra 
nabiera zdrowego kolorytu, jest napięta, miękka, wygładzona i pełna blasku. 

Do jakiego rodzaju skóry należy stosować aktywny peeling enzymatyczny do twarzy?
Produkt przeznaczony jest do cery normalnej, mieszanej i tłustej z pierwszymi oznakami starzenia 
się skóry.

Jakie składniki aktywne zawiera ten preparat?
Kosmetyk bazuje na aktywnej papainie, enzymie pozyskiwanym z owoców melonowca właściwe-
go (papai), i delikatnych drobinkach bambusa. Dodatkowo jego formuła zawiera ekstrakt z orchi-
dei i witaminę E, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, oraz masło 
shea, które nawilża skórę.

Jaki jest sposób użycia aktywnego peelingu enzymatycznego do twarzy z kolekcji 
Triumph of Orchids?
Dla kompleksowej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu zalecamy najpierw umyć skórę nawilża-
jącym żelem do mycia twarzy z tej samej serii, a następnie nałożyć na skórę cienką warstwę aktyw-
nego peelingu enzymatycznego i pozostawić go na 2-3 minuty. Po upływie tego czasu należy 
wykonać delikatny masaż i zmyć kosmetyk ciepłą wodą. Peeling idealnie przygotowuje skórę do 
dalszych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego zalecamy po jego użyciu sięgnąć po serum rewitali-
zujące z kolekcji Triumph of Orchids, które dostarczy skórze składników aktywnych.

Jak często należy stosować aktywny peeling enzymatyczny?
Produkt należy stosować 2 razy w tygodniu.

Jakie efekty uzyskam, korzystając z tego produktu?
Regularne stosowanie aktywnego peelingu enzymatycznego oczyści skórę, pozostawi ją nawilżo-
ną, miękką i wygładzoną, wyrówna koloryt oraz przywróci jej blask.
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Jakie jest działanie serum rewitalizującego z kolekcji Triumph of Orchids?
Serum rewitalizujące z kolekcji Triumph of Orchids zostało stworzone, aby przeciwdziałać pierw-
szym oznakom starzenia się skóry. Produkt doskonale wygładza, nawilża i regeneruje skórę, 
a dzięki zawartości masy perłowej, dodaje skórze blasku i witalności. Ekstrakt z orchidei działa 
odżywczo i przeciwrodnikowo.

Co to są wolne rodniki?
Wolne rodniki są cząsteczkami organicznych związków (najczęściej tlenu) pozbawionymi jednego 
elektronu, bez którego nie mogą stanowić pełnej cząsteczki. Dążą więc za wszelką cenę do tego, 
aby uzupełnić brakujący elektron z cząsteczek związków znajdujących się w innych tkankach. 
Są niezwykle aktywne i przemieszczają się szybko po całym organizmie. Napotkawszy zdrowe 
cząsteczki, błyskawicznie wchodzą z nimi w reakcje i zabierają potrzebny im elektron. Powoduje to 
uszkodzenia błon komórkowych, białek, tłuszczów i kwasów nukleinowych zdrowych komórek. 
W efekcie wolne rodniki przyczyniają się do przedwczesnego starzenia się organizmu. Ekstrakt 
z orchidei zawarty w serum rewitalizującym z kolekcji Triumph of Orchids działa przeciwrodnikowo.

Dla kogo przeznaczony jest ten kosmetyk?
Produkt przeznaczony jest dla skóry wykazującej pierwsze oznaki starzenia. Skóra człowieka 
zaczyna się starzeć już po ukończeniu 25. roku życia. Nasza skóra osiąga wtedy dojrzałość: zmniej-
sza się aktywność �broblastów, ulega spowolnieniu synteza kolagenu i metabolizm komórkowy, 
maleje ilość NMF (ang. Natural Moisturizing Factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego. Styl 
życia, sposób odżywiania i mimika mają ogromny wpływ na szybkość postępowania tego proce-
su. Proces starzenia się skóry przebiega u różnych osób z odmiennym natężeniem. Niekorzystny 
wpływ na skórę mają czynniki zewnętrzne, stres, zanieczyszczenie środowiska, palenie papiero-
sów. Istotne znaczenie mają także indywidualne predyspozycje genetyczne. Jeśli skóra jest długo-
trwale zmęczona, zszarzała, pojawiły się na niej już pierwsze przebarwienia i siateczka drobnych 
zmarszczek, serum rewitalizujące odpowiednio o nią zadba, a zawarty w jego składzie ekstrakt 
z orchidei zapobiegnie przedwczesnemu starzeniu się naskórka.

Jaki jest sposób użycia tego kosmetyku?
Serum należy nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu i pozostawić do wchłonięcia. 
Łatwą i higieniczną aplikację kosmetyku zapewnia praktyczna pipetka. Produkt przeznaczony jest 
tylko do użytku zewnętrznego.

Jak często używać serum rewitalizującego Triumph of Orchids?
Produkt należy stosować codziennie, rano i wieczorem. Kosmetyk jest bardzo wydajny. Przed 
aplikacją zalecane jest oczyszczenie skóry twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu nawilżającego żelu do 
mycia twarzy z kolekcji Triumph of Orchids oraz peelingu enzymatycznego do twarzy. 
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Jaka jest funkcja witaminowej mgiełki do ciała Triumph of Orchids?
Witaminowa mgiełka do ciała otula subtelnym kwiatowym zapachem. Zapewnia poczucie kom-
fortu i odświeżenia, poprawiając samopoczucie. Dodatkowo kosmetyk został wzbogacony 
o składniki aktywne: proteiny pszenicy, ekstrakt z orchidei i witaminy A, E i F, które poprawiają 
kondycję skóry, dlatego świetnie sprawdza się zarówno latem, jak i zimą.

Kto powinien używać witaminowej mgiełki do ciała z kolekcji Triumph of Orchids?
Kosmetyk przeznaczony jest dla każdego, kto potrzebuje odświeżenia. Wygodne i poręczne opa-
kowanie z łatwością zmieści się do torebki. Mgiełka do ciała sprawdza się idealnie nie tylko 
w czasie letnich upałów, kiedy orzeźwia nasze ciało, ale również w okresie zimowym i wiosennym – 
ze względu na składniki pielęgnacyjne i subtelny kwiatowy zapach.

Jaki jest sposób użycia witaminowej mgiełki do ciała?
Witaminową mgiełkę do ciała wystarczy rozpylić na ciało. Delikatna formuła pozwala na wielokrot-
ną aplikację w ciągu dnia. 

Czy witaminową mgiełkę do ciała Triumph of Orchids można aplikować na twarz?
Nie, kosmetyk przeznaczony jest wyłącznie do aplikowania na skórę ciała.

Jak często należy używać witaminowej mgiełki do ciała?
Ze względu na delikatną formułę, witaminową mgiełkę do ciała Triumph of Orchids można stoso-
wać wielokrotnie w ciągu dnia, w zależności od indywidualnych potrzeb.



Jak działa aksamitny płyn do kąpieli z kolekcji Triumph of Orchids?
Aksamitny płyn do kąpieli, który został stworzony wyłącznie na bazie łagodnych substancji myją-
cych, oczyszcza, pielęgnuje i wygładza skórę, nie naruszając przy tym jej naturalnej bariery 
ochronnej. Występujący w produkcie odmładzający ekstrakt z orchidei sprawia, że skóra staje się 
elastyczna i cudownie miękka, natomiast ekstrakt z alg brunatnych intensywnie nawilża i ujędrnia 
ciało. Dla złagodzenia podrażnień skóry kosmetyk został wzbogacony o prowitaminę B5 i alanto-
inę. Używanie płynu daje również uczucie komfortu i odprężenia, dzięki gęstej pianie o pięknym 
zapachu, tworzącej się podczas kąpieli.

Dla kogo przeznaczony jest aksamitny płyn do kąpieli Triumph of Orchids?
Produkt zalecany jest do każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej i wrażliwej. Relaksująca kąpiel 
z dodatkiem aksamitnego płynu do kąpieli Triumph of Orchids doskonale odpręży i ukoi ciało.

Jak używać aksamitnego płynu do kąpieli?
Należy wlać niewielką ilość płynu do wanny pod strumieniem ciepłej wody. Kosmetyk można 
również stosować jako żel pod prysznic, nanosząc bezpośrednio na wilgotną skórę.
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Jak działa satynowy olejek do ciała i włosów z kolekcji Triumph of Orchids?
Kosmetyk został opracowany z myślą o kompleksowej pielęgnacji ciała i włosów. Natychmiast się 
wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście gładką i miękką w dotyku. Zabezpiecza przed przesu-
szeniem skóry i włosów poprzez łączenie intensywnie odżywczego działania oleju arganowego 
z właściwościami nawilżającymi i regulującymi wydzielanie sebum oleju sojowego i ze słodkich 
migdałów. Drogocenny ekstrakt z orchidei oraz witamina E zapewniają skórze sprężystość i mło-
dzieńczy blask każdego dnia. Kosmetyk ma lekką, nieobciążającą włosów konsystencję i doskona-
le wpływa na kondycję przesuszonych i matowych włosów, pozostawiając je miękkie i lśniące.

Dla kogo przeznaczony jest satynowy olejek do ciała i włosów Triumph of Orchids?
Produkt przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry i włosów, szczególnie polecany dla zabezpie-
czenia ich przed przesuszaniem. Jest alternatywą dla balsamów i maseł do ciała. Dzięki zastosowa-
nemu atomizerowi aplikacja kosmetyku jest łatwiejsza i bardziej higieniczna.

Jak używać satynowego olejku do ciała i włosów?
Olejek należy rozpylić z odległości około 15 cm i delikatnie wmasować. Przy rozpylaniu olejku 
należy unikać kontaktu produktu z oczami. Kosmetyk można stosować na mokrą lub suchą skórę. 
Na włosy należy stosować nakładając niewielką ilość na wilgotne lub suche końcówki.

Satynowy olejek 
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Jak działa szampon do włosów farbowanych z kolekcji Triumph of Orchids?
Włosy farbowane i poddawane częstym zabiegom fryzjerskim wymagają szczególnej pielęgnacji. 
Z myślą o ich codziennym delikatnym oczyszczaniu i regeneracji – od nasady aż po same końce – 
powstał szampon do włosów farbowanych z kolekcji Triumph of Orchids, zawierający w swoim 
składzie ekstrakt z orchidei. Naturalna formuła na bazie delikatnych substancji myjących łagodnie 
oczyszcza i pielęgnuje włosy, nie podrażniając skóry głowy. Soki z owoców pomarańczy, grejpfru-
ta i liczi oraz unikatowy naturalny polimer domykają łuski włosów, dodając im blasku i jedwabisto-
ści, a ekstrakt z orchidei dodatkowo je wygładza. Zawarty w składzie ekstrakt z czerwonokrzewu 
afrykańskiego chroni włosy farbowane przed utratą koloru i nadaje mu głębię, natomiast olej 
arganowy odżywia oraz wzmacnia włosy, zapobiegając ich rozdwajaniu. Systematyczne stosowa-
nie szamponu do włosów farbowanych z kolekcji Triumph of Orchids reguluje wydzielanie sebum, 
dając uczucie świeżości i komfortu.

Jak używać szamponu do włosów farbowanych Triumph of Orchids?
Szampon jest przeznaczony do codziennego stosowania. Jego niewielką ilość należy nanieść na 
zwilżone włosy i masować do powstania piany. Następnie dokładnie spłukać. W razie potrzeby 
czynność należy powtórzyć. Dla pełnego efektu najlepiej stosować wraz z maską do włosów 
farbowanych Triumph of Orchids.
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Jak działa maska do włosów farbowanych z kolekcji Triumph of Orchids?
Maska do włosów farbowanych ma formułę bogatą w składniki naturalne, które głęboko odżywia-
ją, regenerują i nawilżają włosy, chroniąc je przed utratą koloru. Naturalne polimery ochronne 
sprawiają, że włosy są bardziej podatne na stylizację i łatwo się rozczesują. Kosmetyk zapobiega 
również puszeniu się włosów.  Maska może być produktem uzupełniającym dla szamponu do 
włosów farbowanych lub być stosowana samodzielnie.

Jak używać maski do włosów farbowanych Triumph of Orchids?
Należy rozprowadzić maskę na umytych, wilgotnych włosach oraz skórze głowy i pozostawić 
na 3 minuty. Następnie kosmetyk dokładnie spłukać ciepłą wodą. Najlepiej stosować po umyciu 
włosów szamponem do włosów farbowanych z kolekcji Triumph of Orchids.
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Jak działa peeling AHA do dłoni i stóp z kolekcji Triumph of Orchids?
Z myślą o profesjonalnej pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach domowych powstał peeling AHA, 
stworzony na bazie optymalnie stężonych kwasów AHA zawartych w naturalnych ekstraktach 
owocowych (10%), zapewniających skórze dłoni i stóp wyjątkową pielęgnację. Ekstrakt z cytryny 
nadaje skórze równomierny koloryt, wzmacnia naskórek i płytkę paznokci, natomiast ekstrakt 
z ananasa, który jest bogaty w witaminy i minerały oraz działający złuszczająco enzym, dogłębnie 
odżywia i nawilża skórę. Jak każdy z produktów z kolekcji Triumph of Orchids, peeling zawiera 
ekstrakt z orchidei, który chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, dzięki czemu dłużej 
zachowuje ona młody wygląd.

Komu polecać peeling AHA do dłoni i stóp Triumph of Orchids?
Produkt zalecany jest do każdego rodzaju skóry, a w szczególności do pielęgnacji skóry wrażliwej 
i spierzchniętej, która źle znosi stosowanie peelingów mechanicznych. Dodatek pudru z pestek 
moreli pozwala na wykonanie delikatnego masażu skóry, który wzmacnia efekt złuszczania zrogo-
waciałego naskórka.

Jak używać peelingu AHA do dłoni i stóp?
Należy nanieść kosmetyk na skórę i pozostawić: w przypadku dłoni na 4-6 minut, a w przypadku 
stóp – 6-10 minut. Następnie wykonać delikatny masaż i spłukać peeling ciepłą wodą. Peeling 
stosowany regularnie stymuluje odnowę i regenerację komórek oraz zapobiega tworzeniu się 
zgrubień.
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Jak działa regenerująca maska do dłoni i stóp z kolekcji Triumph of Orchids?
Kosmetyk został stworzony z myślą o intensywnej i profesjonalnej pielęgnacji skóry dłoni i stóp 
w warunkach domowych. Dzięki doskonałej kompozycji składników: ekstraktu z orchidei, oleju 
arganowego, masła shea, mocznika i roślinnej gliceryny, wystarczy tylko 5 minut, aby zregenero-
wać oraz nawilżyć skórę. Efektem stosowania tego produktu jest zregenerowana i jedwabiście 
gładka skóra dłoni i stóp.

Dla kogo przeznaczona jest regenerująca maska do dłoni i stóp Triumph of Orchids?
Ten luksusowy kosmetyk ma zastosowanie do każdego rodzaju skóry i działa korzystnie nawet 
na popękaną i szorstką skórę pięt.

Jak używać regenerującej maski do dłoni i stóp?
Maskę należy nałożyć na dłonie i stopy, a po upływie 5 minut zmyć ciepłą wodą lub wmasować 
nadmiar kosmetyku w skórę. W celu wzmocnienia efektu stosować na noc, nakładając grubą 
warstwę maski na skórę i zabezpieczając folią lub specjalnymi rękawiczkami i skarpetkami 
kosmetycznymi.
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