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TIME TO CHANGE 
YOUR SKIN CARE.

SmartFiber-Tex® Technology

Skin Clear Anti-Aging WhiteningMoisturizing
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Smart-Fiber-
Tex® 
Technology

SmartFiber-Tex® Technology – Inteligentne wlókno.

Nasze Chusteczki do Pielęgnacji Twarzy bazują na niepowtarzalnej i nawatorskiej technologii: 
SmartFiber-Tex Technology, która umożliwia całkowitą rezygnację ze środków konserwujących, 
alkoholi, perfum oraz olejów chemicznych. To ogromna korzyść dla skóry, ponieważ substanje 
czynne ekstremalnie skoncentrowane, nieobciążone dodatkowymi składnikami, działają do-
celowo - i tam, gdzie Twoja skóra ich potrzebuje.

WIĘCEJ WLÓKIEN, WIĄCEJ SUBSTANCJI CZYNNYCH.
Nasze Chusteczki składają się z milionów cząsteczek wlókien. To są substancje czynne, które 
tworza miliardy rozgałęzień, nieskończenie delikatnych włókien, które następnie podlegaja 
żmudnej obróbce kompleksowej i w efekcie końcowym stają się produktem wysokiej jakości. 
Gotowa chusteczka składa się z 5.8 milionów cząsteczek włókna! Dlatego tak łatwo i docelowo 
działają zawarte w niej substancje czynne. Ale to jeszcze nie wszystko. Nasze chusteczki są 
wystarczająco duże, aby usunąc z Twojej twarzy kurz, zanieszyszczenia i makijaż. 

OCZYSZCZANIE PORÓW.
Podczas użycia Chusteczki włókna w niej zawarte przenikają glęboko do porów i nie tylko 
dokładnie je oczyszczają z brudu, kurzu, bakterii i makijażu, ale osadzają glęboko na dnie 
porów substancje czynne. A więc inaczej niż kremy, które działają na skóre, włókna są aktywne 
w skórze. Dlatego mówi się o „SmartFiber-Tex“ - inteligentnych włóknach, które transportują 
substanje czynne dokładnie tam, gdzie ich Twoja skóra potrzebuje.
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KREMY
Kremy nie są w stanie przenosić do skóry substancji czynnych, ponieważ kremy są emulsja-
mi, składającymi się w znacznej mierze z olejów i wody oraz środków stabilizujących, a wiec 
emulgatorów, środków konserwujących i chemicznych. Nie należy więc sądzić, że krem - to 
wiele substancji czynnych. Przeciwnie, przeciętny krem zawiera ich tylko okolo 1 %. Pozostałe 
składniki kremu nie przynoszą skórze niczego, oprócz ewentualnych podrażnień i alergii.

FILSUISSE
Podczas użycia FilSuisse niezliczone włókna zawarte w chusteczce transportują w skórę sub-
stancje czynne. Te składniki chusteczki są w stanie suchym i uaktywniają się dopiero poprzez 
nawilżanie. Dlatego wszelkie środki dodatkowe są zbędne. FilSuisse zawiera więc tylko to, 
czego Twoja skóra potrzebuje: substanje czynne w czystej postaci. W FilSuisse obserwujemy 
nawet 100 razy wyższą koncentrację substancji czynnych niż w kremach i w związku z tym 
wyróżniającą się skuteczność ich działania na Twoją skórę.

NA CZYM POLEGA ROŻNICA MIEDZY CHUSTECZKA A KREMEM ?

KONCENTRACJA SUBSTANCJI CZYNNYCH W CHUSTECZKACH FILSUISSE JEST 100 RAZY 
WIĘKSZA NIŻ W KREMIE.

FILSUISSE

substancje czynne

100 % - substancje czynne

OGÓLNIE ZNANE ŚRODKI DO PIELĘGNACJI TWARZY:

99% - woda, tluszcze, oleje, emulgatory, 
środki zapachowe i konserwujące

1% - substanje czynne
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EKSPERCI O FILSUISSE: KLIENCI O FILSUISSE:

DR. MED. MARTIN KÄGI
WŁAŚCICIEL I ORDYNATOR 
CENTRUM SKÓRY W ZURICHU

PHILIPP EICHEL, KIERSPE

MARTINA REINMÖLLER, VALLENDAR 

MALIA-SOPHIE, MORES

DR. MED. W. TSCHOLLAR
LEKARZ SPECJALISTA 
FARMAKOLOG

„ System pielęgnacyjny FilSuisse jest wyjątkowy 
– to rzeczywiście innowacja w pielęgnacji skóry 
twarzy, polegająca na zdecydowanym poszerzeniu 
możliwości oddziaływania na skórę. Zaprezento-
wana technologia jest idealnie dopasowana do 
zapotrzebowania skóry na niezbędne składniki. 
Podczas jednorazowego tylko użycia można dosko-
nale oczyścic twarz, dostarczyć skórze optymalną 
ilość substancji czynnych wykonując jednocześnie 
delikatny masaż złuszczający zbędny naskórek i 
pobudzający krążenie. Ten system pielęgnacyjny 
to doskonała oszczędność czasu i maksymal-
ne odżywianie skóry. Bez wątpienia FilSuisse to 
wspaniały nowoczesny produkt kosmetyczny.“

„ Ja jestem bardzo zadowolony. Odkąd używam 
chusteczek nawilżajacych, nie mam żadnych pro-
blemów po goleniu, żadnych podrażnień, skóra 
wygląda o wiele lepiej, zdrowo i swieżo.“

„ Ja mam bardzo wrażliwą skórę. Na wiele produk-
tów reaguję alergicznie. Odkąd stosuję FilSuisse, 
zauważyłam znaczną poprawę, skóra wydelikatniała, 
jest bardziej gładka, jakby rozświetlona, po pros-
tu ladniejsza. Zniknęły także różne wypryski i 
swędzenia. Jestem zachwycona. Chusteczki FilSu-
isse moge każdemu polecić, to doskonały produkt 
kosmetyczny dla kobiet i meżczyzn!“

„ Chusteczki pielęgnacyjne FilSuisse maja wszyst-
ko, czego sobie życzę i spodziewam po nowoczes-
nej kosmetyce. Oczyszczam, masuję, złuszczam 
i pielęgnuję twarz za jednorazowym użyciem 
chusteczki, jednym ruchem, i to bez obciążania 
skóry dodatkowymi substancjami. W dodatku nie 
zanieczyszczam środowiska. A skóra jest delikatna, 
jasna, napięta i po prostu piękna. A wieczorem 
makijaż zmyty bez piekących oczu w ciągu jednej 
minuty!“

„ Chusteczki FilSuisse to wyjątkowy produkt w 
kosmetyce. Poprzez systematyczne stosowanie 
stymuluje on skórę do fizjologicznego oczyszcza-
nia i odżywiania. Produkt nowoczesny i poręczny 
w użyciu, pozwala dostarczyć środki i substancje 
czynne najwyższej jakości. W rezultacie mamy do 
czynienia z niezwykłą skutecznością pożądanego 
działania na skóre.“
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JAK STOSOWAĆ CHUSTECZKI FILSUISSE?

Wszystkich chusteczek używamy w ten sam sposób. Polecamy użycie jeden raz dziennie, najlepiej wieczorem.
DODATKOWE OCZYSZCZANIE SKÓRY I DEMAKIJAŻ SĄ ZBĘDNE.

O CZYM DOBRZE JEST WIEDZIEĆ:
Twoja skóra to największy organ Twojego ciała, w którym nieustannie krąży krew. Ciągle 
powstają nowe komórki skóry, stare zaś obumierają i wędrują na zewnątrz skóry, gdzie się 
złuszczają. Ten cykl zależy od wieku i trwa od 28 do 70 dni. Dlatego młodsza skóra reaguje 
szybciej, u starszych osób potrzeba więcej czasu, aby stwierdzić zauważalne zmiany skóry. Testy 
i 3- miesięczne studia kliniczne potwierdziły wyjątkowe, pozytywne oddziaływanie chusteczek 
FilSuisse na skórę, także delikatną, wrażliwą i skonną do alergii.

- Chusteczki zwilżyc wodą.
Jeśli masz bardzo wraliwą skórę, weź trochę więcej wody, przez to działanie chusteczki będzie 
łagodniejsze. Nie wykręcaj, bo pozbędziesz się substancji czynnych.

Dobra rada: ponieważ chusteczki dokonale oczyszczają skórę, demakijaż i dodatkowe oczysz-
czanie przed użyciem chusteczki są zbędne. 

- Masuj twarz delikatnie i równomiernie miękką stroną chusteczki przez 30 – 45 sekund.
W ten sposób oczyścisz dokładnie pory, złuszczysz stary naskórek i przygotujesz skórę na 
przyjęcie skoncentrowanych substancji odżywczych.

Dobra rada: Możesz użyć chusteczki także do pielęnacji innych części ciała, np. szyi czy de-
koltu, a także łokci, kolan itd., wykorzystując całą powierzchnię chusteczki, aby optymalnie 
wykorzystać zawarte w niej składniki.

- Czego możesz się spodziewać:
podczas zabiegu skóra otrzymuje optymalną dawkę wszystkich substancji czynnych w czystej 
postaci, bez żadnych obciążających środków dodatkowych. Codzienna pielęgnacja chustecz-
kami doprowadzi Twoją cerę do optymalnego stanu, będzie ona gładka i delikatna, dobrze 
odżywiona i zregenerowana.

Dobra rada:Chroń skórę prze słońcem stosując kremy z filtrami przeciwsłonecznymi.
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MOISTURIZING

DOCELOWE I GLĘBOKIE NAWILŻANIE SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ.

FilSuisse Moisturizing łagodzi podrażnienia i pielęgnuje.

JAK DZIAŁA MOISTURIZING?

Działanie 100 % naturalnych substancji czynnych trwale i równomiernie 
wpływa naTwoja skórę.

•  
Czyści pory i usuwa obumarły naskórek.

•
Znakomite wchłanianie przez skórę wszystkich zawartych w FilSuisse składników.

SKŁADNIKI:

Specjalnie dla cery suchej i wrażliwej udoskonalona formuła – Moisturizing
zawiera glicerynę z rzepaku, lecytynę oraz extrat z Opuntia Ficus-Indica Stem

Extract – extrat z figowca indyjskiego.

Bez alkoholi, emulgatorów, środkow zapachowych i konserwujących.
Opakowanie 4-tygodniowe ( 28 chusteczek).

Czas na zmianę w pielęgnacji Twojej skóry!
PODARUJ JEJ MOISTURIZING!
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Opakowanie 4-tygodniowe ( 28 chusteczek).

Czas na zmianę pielęgnacji Twojej cery!
PODARUJ JEJ SKIN CLEAR!

SKIN CLEAR

DOCELOWA PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ, SKŁONNEJ DO WYPRYSKÓW I ZASKÓRNIAKÓW.

FilSuisse dostarcza Twojej skórze substancji czynnych, które hamuja powstawanie wyprysków, 
regulują wydzielanie łoju w gruczołach łojowych i łagodzą wszelkie podrażnienia. Delikatny masaż 
chusteczką zawierającą Mikrofibrille – mikroskopowe włókna - otwiera zapchane pory, likwiduje 
wszelkie zrogowacenia i zapobiega powstawaniu nowych. Cera więc staje się wyraźnie odżywiona 
i wypielęgnowana, nie potrzebuje ani przed ani po zabiegu żadnych dodatkowych kremów czy 
emulsji. Gdyby jednak zostaly lub pojawiły się nowe zanieczyszczenia cery, pojedyńcze wypryski 
itd. radzimy zastosowanie naszych produktów: FilSuisse Moisturizing albo Anti-Aging – intensy-

wnego nawilżania albo wygładzania zmarszczek.

JAK DZIAŁA SKIN CLEAR?

Głęboko i trwale czyści pory.
•  

Usuwa złuszczajacy się naskórek.
•

Skóra bardzo dobrze wchłania substancje czynne z chusteczki, co zostało potwierdzone w 
badaniach dermatologicznych.

SKŁADNIKI:

Specjalnie dla cery tłustej udoskonalona formuła substancji czynnych- Skin Clear zawiera 
lecytynę oraz extrat z traganka – Astragalus Membranaceus oraz Glycol i witaminę B3- niacinę.

Nie zawiera alkoholi, emulgatorów, środków zapachowych i konserwujących.
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ANTI-AGING

WYGŁADZANIE, PRZECIWKO ZMARSZCZKOM I BRUZDOM.

FilSuisse Anti-Aging dostarcza skórze wysokojakościowych substancji czynnych, które ją trwale 
pielegnują, napinają i wygładzają. Delikatny masaż chusteczką czyści glęboko pory i poprawia 
ukrwienie. Na tak przygotowane pory z łatwością oddziaływują substanje czynne. Cera nabiera 

ładnego koloru, blasku, staje się młodsza, gładka i napięta.

JAK DZIAŁA ANTI-AGING?

Wygładza i napina skórę.
•  

Czyści pory głęboko i usuwa złuszczający się naskórek.
•

Skóra bardzo dobrze wchłania substancje z chusteczki, co zostało potwierdzone w testach 
dermatologicznych.

SKŁADNIKI:

Specjalnie dla cery dojrzałej udoskonalona formuła zawartości substancji czynnych. Zawiera 
lecytynę, Polysorbat 80 – środek stabilizujący oraz Soy Isoflavones – roślinne substancje czynne.

Nie zawiera alkoholi oraz środków konserwujących i zapachowych.
Opakowanie 4-tygodniowe ( 28 chusteczek).

Czas na zmianę pielęgnacji Twojej cery!
PODARUJ JEJ ANTI-AGING!
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WHITENING – DOSKONAŁE ROZJAŚNIANIE

CELOWA PIELĘGNACJA SKÓRY DOJRZAŁEJ, PRZECIWKO OZNAKOM STARZENIA SIĘ ORAZ 
PLAMOM PIGMENTOWYM.

FilSuisse Whitening dostarcza skórze dojrzałej odpowiednich środków pielęgnacyjnych, substan-
cje czynne zawarte w tych chusteczkach wygładzają i rozjaśniają plamy pigmentowe i przebar-
wienia. Delikatny masaż czyści glęboko pory i wzmacnia oddziaływanie zabiegu. Skóra staje się 
gładsza, napięta, rozjaśniona, zyskuje ładny równomierny kolor i w rezultacie wygląda młodziej.

JAK DZIAŁA WHITENING?

Trwale wygładza i rozjaśnia skórę przy pomocy 100% naturalnych substancji czynnych.
•  

Czyści głęboko pory i usuwa złuszczony naskórek.
•

Dermatologiczne badania potwierdziły znakomite wchłanianie wszystkich substancji przez 
każdy rodzaj skróry.

SKŁADNIKI:

Specjalnie dla cery z przebarwieniami pigmentowymi udoskonalona formuła zawartości 
substancji czynnych. Zawiera glicerynę z rzepaku, lecytynę, glutation, rzeżuchę, witaminę E, 

witaminę D, kwas linolowy.  

Nie zawiera alkoholi, emulgatorów, środków zapachowych i konserwantów.

Opakowanie 4-tygodniowe ( 28 chusteczek).

Czas na zmianę pielęgnacji Twojej cery!
PODARUJ JEJ WHITENING!
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DLACZEGO FILSUISSE?

Stosując FilSuisse rezygnujesz z codziennych rytuałów, 
wystarczy jedna chusteczka i jeden masaż.

Oszczędzasz czas, nie potrzebujesz oczyszczania, 
peelingu, dodatkowej pielęgnacji czy demakijażu.

Jedna chusteczka FilSuisse wystarcza – nie potrzebujesz płynu do mycia twarzy, mlecz-
ka do usuwania makijażu, wacików, kremów. Wszystko to zawiera jedna chusteczka!

FilSuisse nie obciąża Twojej skóry niepotrzebnymi środkami i substancjami
dodatkowymi, nie zawiera alkoholi, perfum i konserwantów.
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