


“Life itself is a 
miracle. I savour 
every moment 
of it and never 
look back.”

Keita, fashion designerMÁDARA OFERUJE PRODUKTY, 
KTÓRE NIE TYLKO SĄ 

STWORZONE ZE SKŁADNIKÓW 
ORGANICZNYCH, PRZEZ CO 

NIE CZYNIĄ USZCZERBKU 
NA ZDROWIU, ALE TAKŻE SĄ 

UNIKALNE I WYJĄTKOWO 
EFEKTYWNE. SOK Z BRZOZY, 
BĘDĄCY BAZĄ WSZYSTKICH 

PRODUKTÓW Z TEJ LINII, 
STANOWI O ICH NIEZWYKŁYM 

BOGACTWIE.



*In vitro cellular tests, in vivo 
tests, spectrophotometric 
intracutaneous analysis 
and print analysis by profile 
measurements and more.

Naukowiec Anna i założycielka 
MÁDARA Lotte

CREATED BY SCIENCE 
UNCONDITIONALLY 
NATURAL
TAK BARDZO JAK WIERZYMY W SIŁĘ NATURY, WIERZYMY 
RÓWNIEŻ W SIŁĘ NAUKI

Nauka pomaga nam rozwijać wysoce aktywne składniki i produk-
ty przeciwzmarszczkowe. Ponadto, zawsze dążymy do potwier-
dzenia tej efektywności wśród prawdziwych kobiet, stosując 
różne procedury testów (testy komórkowe in vitro, spektrofo-
tometryczna analiza śródskórna, analiza profilu itp).

W dążeniu do stworzenia innowacyjnej pielęgnacji prze-
ciwzmarszczkowej, zbadaliśmy najbardziej aktywne rośliny 
nadbałtyckie i skrupulatnie testowaliśmy ich efektywność. W 
końcu, nasze laboratoria mogły zaprezentować przełomowy Cell 
Repair Bio-Complex (bio kompleks naprawiający komórki). Wy-
stępujący w każdym z produktów linii, Cell Repair Bio-Complex 
zmierza dokładnie do tworzenia kolagenu, działa liftingująco, re-
generuje skórę i chroni ją przed działaniem wolnych rodników.

Chcieliśmy jeszcze więcej. Aby otrzymać najwyższą aktywność 
produktu, wyeliminowaliśmy powszechnie występujący skład-
nik bazowy - wodę - ze wszystkich formuł w linii, zastępując 
ją sokiem z brzozy, rewolucyjnym składnikiem o dowiedzionej 
efektywności w przeciwdziałaniu kluczowym oznakom widocz-
nego starzenia.

Wasi,  
twórcy MÁDARA Time Miracle

SOK Z BRZOZY

Woda jest niezbędna w kosmetykach, ponieważ przenosi składniki 
odżywcze i nawilża. Niemniej jednak sama woda nie ma działania 
odnawiającego skórę. W poszukiwaniu najbardziej efektywnej formuły 
przeciwstarzeniowej, MÁDARA zastąpiła wodę sokiem z drzewa brzozy. 
Sok z brzozy jest jednym z najbogatszych źródeł witamin, cukrów, 
protein, aminokwasów i enzymów. Dostarcza także energi do tworzenia 
pąków drzewa. Teraz, naukowcy dowiedli, że sok z brzozy dostarcza tej 
samej energii skórze, stymulując wzrost komórek, naprawę i ochronę. 
Pozyskujemy ten unikalny (organiczny) sok z brzozy wczesną wiosną 
na Północy, tuż po tym jak gleba rozmarznie i natura zaczyna się 
przebudzać.



THE REGENERATOR
Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides)

Niezwykła koncentracja wiatminy 
E, prowiaminy A, fitosteroli i 
karotenoidów, które pobudzają 
regenerację skóry. Radykalnie 
redukuje czas mnożenia komórek 
skórnych. Rokitnik (Hippophae 
rhamnoides).

THE STRONG TONER
Horse chestnut
(Aesculus hippocastanum)

Tonuje i wzmacnia naczynia krwionośne i włosowate 
oraz skórę. Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum)

THE COLLAGENIST
Blueberry (Vaccinium myrtillus)

Zawiera 15 rodzajów 
antocjanów - potężnych 
antyoksydantów - 
znanych z właściwości 
stabilizujących włókna 
kolagenu i stymulujących 
produkcję kolagenu. Czarna 
Jagoda(Vaccinium myrtillus)

THE ELASTICITY SHAFT
Horsetail extract (Equisetum arvense)

Wyjątkowo wysoka koncentracja 
krzemu, kluczowego minerału wpły-
wającego na zdrowie i elastyczność 
skóry. Skrzyp (Equisetum arvense)

THE ULTIMATE 
ANTOXIDANT
Lady’s mantle (Alchemilla vulgaris)

Neutralizuje do 90% 
negatywne działanie wolnych 
rodników. Przywrotnik 
(Alchemilla vulgaris)

90%

THE DNA SAVIOR
Madara (Galium verum)

Chroni DNA komórek skóry 
przed szkodami wynikającymi 
z działania wolnych rodników 
Madara (Galium verum)

THE HORMONE 
SPECIALIST
Red clover (Trifolium pratense)

Zawiera fitoestrogeny, które 
umożliwiają tworzenie kolagenu 
i polisacharydy, które poprawiają 
nawilżenie skóry. Czerwona 
Koniczyna (Trifolium pratense)

CELL REPAIR BIO-COMPLEX
W celu osiągnięcia rewelacyjnego efektu wygładzającego, MÁDARA 
stworzyła unikalny CELL REPAIR BIO-COMPLEX. Ten kompleks składa 
się z siedmiu roślin, które wspierają odnowę kolagenu skórnego, 
wszystkie zbierane w regionie nadbałtyckim: przytulia, czarne jagody, 
przywrotnik, czerwona koniczyna, rokitnik, kasztanowiec i skrzyp. 
Testy in vitro dowiodły, że roślinny te charakteryzują się wysoką 
efektywnością antyrodnikową, która neutralizuje wolne rodniki, 
opóźniając w ten sposób procesy starzenia.



MUST HAVE DO ODŚWIEŻENIA I 
TONOWANIA SKÓRY  
KAŻDEGO DNIA

CELLULAR NUTRIENTS
MGIEŁKA TONUJĄCA
100ml / 3.4 fl. oz.
Ta unikalna mgiełka tonująca pomaga w utrzymaniu na-
wilżenia i jędrności poprzez poprawę struktury skóry i syn-
tezy kolagenu. Zawiera CELL REPAIR BIO-COMPLEX i balan-
sujący hydrolat z nadbałtyckiej brzozy oraz hialuronowe 
molekuły. Spryskać czystą skórę twarzy rano i wieczorem 
lub w ciągu dnia w celu nawilżenia.1

1Klinicznie testowane na 22 ochotnikach w wieku 50-60, przez 56 dni.

WRINKLE SMOOTHING
KREM POD OCZY
15ml / 0.5 fl. oz.
Ten delikatny krem nawilża, napina i rekonstruuje skórę wokół 
oczu. Oznaki zmęczenia, kurze łapki i zmarszczki ulegają wy-
raźnemu zmniejszeniu.

BENEFIT TIMELINE

NATYCHMIAST:
97% potwierdza, że ich skóra jest gładsza i jedwabi-
sta po nałożeniu*

PO 4 TYGODNIACH:
88% kobiet zauważyło wyraźne zmniejszenie liczby 
zmarszczek*
U 100% kobiet nastąpiła poprawa nawilżenia skóry i 
stymulacja regeneracji skóry**

*dermatologicznie testowane na grupie 35 kobiet w wieku 29-70 
lat, przez 4 tygodnie / **spektrofotometryczna analiza śródskórna

TOTAL RENEWAL
KREM NA NOC
50ml / 1.7 fl. oz.
Ten bogaty, odżywczy, a jednocześnie szybko wchłaniający się 
krem na noc, natychmiast zmiękcza, nawilża i wypełnia skórę, 
pracując całą noc, aby odbudować skórny kolagen oraz włók-
na elastyny i aktywować procesy komórkowe dla gładszej, 
bardziej wypoczętej i promiennej skóry.

BENEFIT TIMELINE

PO 1 NOCY:
94% użytkowników potwierdza bardziej  
nawilżoną i gładką skórę*

PO 4 TYGODNIACH:
88% użytkowników potwierdza widocznie 
zmniejszone zmarszczki i lepszą elastyczność i 
jędrność skóry*
85% polepszona synteza kolagenu skórnego**
100% stwierdzono poprawę nawilżenia skóry i 
stymulację procesów regeneracyjnych**

*dermatologicznie testowane na grupie 35 kobiet w wieku 29-70 lat, 
przez 4 tygodnie / **spektrofotometryczna analiza śródskórna

ULTIMATE FACELIFT KREM NA DZIEŃ
50ml / 1.7 fl. oz.
Twój codzienny, natychmiastowy i działający długoterminowo lifting, o działaniu 
napinającym i wygładzającym. Polecany szczególnie dla opadającej skóry, która 
utraciła jędrność. Stworzony na bazie CELL REPAIR BIO-COMPLEX (bio kompleksu 
naprawiającego komórki) chronionego patentem MÁDARA i odnawiającego skórę 
skoku z brzozy, kwasu hialuronowego wypełniającego zmarszczki oraz odbijają-
cych światło cząsteczek aby zmniejszyć widoczność niedoskonałości na skórze. 
Nakładać rano na czystą skórę.

BENEFIT TIMELINE

NATYCHMIAST: MNIEJ NIEDOSKONAŁOŚCI
Mniej widoczne zmarszczki, gładsza skóra1, 6

5 min: NATYCHMIASTOWE NAPIĘCIE
Efekt napięcia włokien kolagenowych skóry2, 4

15 min: UNIESIONA SKÓRA1, 6

Mniej widoczne linie i zmarszczki3

1 hr: ZMNIEJSZONA GŁĘBOKOŚĆ ZMARSZCZEK
Dowiedzione zmniejszenie głębokości zmarszczek o 26% w ciągu 1 godziny 4

2 tygodnie: ODNOWIONA SKÓRA
Zwiększona o 25% regeneracja komórek skóry5

1 Dane z badań fokusowych / 2 Badanie in vitro / 3 Badanie kliniczne, 17 ochotników w wieku od 50 do 
65 lat. Analiza głębokości zmarszczek za pomocą projekcji prążków. / 4 Analiza efektu liftingującego 
in vivo na podstawie pomiarów profili / 5 Badanie in vitro soku z brzozy / 6 Raport z badania konsu-
mentów, 35 kobiet, w wieku od 30 do 70, trwającego 4 tygodnie

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
AGE DEFENCE
KREM NA DZIEŃ
50ml / 1.7 fl. oz.
Ten luksusowy, innowacyjnie walczący z oznakami starzenia 
krem, radykalnie zmniejsza skutki stresu środowiskowego, 
pomaga w utrzymaniu właściwego stanu naturalnego ko-
lagenu, naprawia strukturę skóry i rozjaśnia zmęczoną cerę. 
Zobaczysz natychmiast, jak twoja skóra staje się gładsza i bar-
dziej rozświetlona. Nakładać co rano na czystą skórę.

BENEFIT TIMELINE

NATYCHMIAST:
91% użytkowników potwierdziło, że ich skóra 
wygładziła się i stała się bardziej rozświetlona*

PO 4 TYGODNIACH:
62% polepszona synteza kolagenu skórnego*
100% potwierdza widocznie zmniejszone zmarszczki 
i lepszą elastyczność i jędrność skóry**

*dermatologicznie testowane na grupie 35 kobiet w wieku 29-70 lat, 
przez 4 tygodnie / **spektrofotometryczna analiza śródskórna

CELLULAR REPAIR
SERUM
30ml / 1 fl. oz.
Perfekcja natury w każdej kropli, o działaniu przeciwzmarszczkowym 
potwierdzonym klinicznie. Radykalnie pobudza cykl odnowy komór-
kowej aby widocznie poprawić gładkość skóry i zredukować widocz-
ność zmarszczek. Owal twarzy staje się jędrniejszy, skóra otrzymuje 
mega dawkę nawilżenia i witalności. Nakładać na czystą skórę rano i 
wieczorem; następnie nałożyć krem.

BENEFIT TIMELINE

NATYCHMIAST:
86% kobiet potwierdza efekt liftingujący*

PO 4 TYGODNIACH:
91% zwiększona synteza kolagenu skórnego o ponad 15%**
U 69% stwierdzono polepszoną syntezę kolagenu skórnego o 
ponad 30%**

*raporty konsumenckie, 30 kobiet / **spektrofotometryczna analiza 
śródskórna, 30 kobiet

THE FINEST 
ORGANIC ROUTINE
KOBIETY, KTÓRE PRZETESTOWAŁY TIME MIRACLE 
NIE MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO REZULTATÓW.



ZNAJDŹ SWOJĄ 
NAJLEPSZĄ PIELĘGNACJĘ

„POZWÓL SOBIE PRZETESTOWAĆ RÓŻNE 
PRODUKTY TIME MIRACLE, WRAZ Z ZESTAWEM 
ANTI-AGE SKINCARE ESSENTIALS, KTÓRY 
ZAWIERA: CELLUL AR NUTRIENTS MGIEŁKA 
TONUJĄCA, CELLULAR REPAIR SERUM ORAZ 
TOTAL RENEWAL KREM NA NOC.”

 I   ACTIVE ANTI-AGE 
PROBLEMY: linie i zmarszczki, suchość  

skóry, zapobieganie zmarszczkom

CELLULAR NUTRIENTS 
MGIEŁKA TONUJĄCA

+
AGE DEFENCE
KREM NA DZIEŃ

+
TOTAL RENEWAL

KREM NA NOC
+

WRINKLE SMOOTHING
KREM POD OCZY

 II   ADVANCED ANTI-AGE 
PROBLEMY: linie i zmarszczki, odwodnienie 
skóry, niejednolity koloryt, utrata jędrności

CELLULAR NUTRIENTS
MGIEŁKA TONUJĄCA

+
CELLULAR REPAIR

SERUM
+

AGE DEFENCE
KREM NA DZIEŃ

+
TOTAL RENEWAL

KREM NA NOC
+

WRINKLE SMOOTHING
KREM POD OCZY

 III   ULTIMATE ANTI-AGE  
PROBLEMY: głębokie zmarszczki, odwodnie-

nie, niejednolity koloryt, opadająca skóra

CELLULAR NUTRIENTS
MGIEŁKA TONUJĄCA

+
CELLULAR REPAIR

SERUM
+

AGE DEFENCE
KREM NA DZIEŃ

lub

ULTIMATE FACELIFT
KREM NA DZIEŃ

+
TOTAL RENEWAL

KREM NA NOC
+

WRINKLE SMOOTHING
KREM POD OCZY




