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Soberbia to duma. Duma człowieczeństwa,
duma piękna, duma nauki i duma we
wszystkim co najlepsze oferuje nam
życie...bez żadnych ustępstw. Świat

śmiałości i determinacji. Wszechświat bez
miejsca na fałszywą skromność – tylko

doskonałość.

Soberbia to rezultat niestrudzonych

poszukiwań najbardziej niezwykłych

składników na naszej planecie. Nasze

kryteria były proste: znaleźć najlepsze jakie

istnieją. W rewolucyjnej formule kremu 

Soberbia zastosowano składniki dotychczas

nieznane w przemyśle kosmetycznym.

Jednym z nich jest pochodzący z Tajwanu

grzyb Cow Zhang. 

Soberbia to także rezultat niebywałej troski o detale. Nawet jej emulgator łączący 

składniki jest unikatowy: to kombinacja wosku pszczelego i oleju jojoba. Aby podkreślić

wyjątkowość i bezkonkurencyjną jakość kremu Soberbia,      umieszczono go 

w przyozdobionym 24-karatowym złotem pojemniku, wykonanym z afrykańskiego 

drzewa bubinga. W samym zaś  kremie umieszczony został prawdziwy szmaragd w celu 

przekazania jego pozytywnej energii.



Soberbia  to wielofunkcyjny krem do twarzy. 

Jego inteligentna formuła potrafi dostosować się 

do wszystkich rodzajów skóry a także do sytuacji

klimatologicznej otoczenia. Daje niesamowitą ochronę

przed czynnikami zewnętrznymi; skóra staje się bardziej

odporna na reakcje z zimnem, podrażnienia itp. 

Krem Soberbia       znacznie redukuje zmarszczki (także

mimiczne), mocno ujędrnia skórę, sprawia że staje się

ona bardziej miękka i błyszcząca (ale nie tłusta!). 

Działa również nawilżająco, odżywczo i wybielająco.

Redukuje oznaki starzenia, między innymi dzięki

zawartym w nim grzybie Cow Zhang, który jest bardzo silnym antyoksydantem. 

Inne kremy skupiają się przeważnie na 1 lub 2 głównych składnikach – krem Soberbia   

ma ich aż 17. Użyto w nim również peptydów nowej generacji Martikines oraz kwasu 

hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej. Soberbia       posiada także filtr UV. 

Aby idealnie połączyć wszystkie składniki w jedną formułę poświęcono aż 3 lata 

a efektem końcowym jest niepowtarzalny krem wielofunkcyjny - na wszystkie aspekty 

związane ze skórą i jej pielęgnacją, dla każdego typu skóry i na każda porę dnia. 

Już po 2 miesiącach stosowania kremu Soberbia       Twoja cera będzie młodsza o kilka lat. 



Składniki wyjątkowej formuły kremu Soberbia   to:

1. Grzyb Cow Zhang (Tajwan)

2. Orchidea (Ekwador)

3. Borówka brusznica (Rosja)

4. Korzeń Maca (Peru)

5. Masa perłowa (Polinezja)

6. 24-karatowe złoto (Indie)

7. Szmaragd (Kolumbia)

8. Ekstrakt jadu żmii (Tajlandia)

9. Śluz ślimaka (Argentyna)

10. Himalajska woda (Chiny)

11. Minerały i mikroelementy (Morze Martwe)

12. Olej arganowy (Maroko)

13. Algi morskie (Morze Śródziemne)

14. Liście drzew oliwnych (Hiszpania)

15. Winogrona (Hiszpania)

16. Kawior (Morze Kaspijskie) 

17. Dzika róża (Chile) 



Grzyb Cow Zhang (Tajwan). Dotychczas nie stosowano

grzybów w kosmetyce. Krem Soberbia jest pierwszym

produktem kosmetycznym na świecie, w którego

składzie znajduje się grzyb Cow Zhang. Grzyb ten jest

rzadko spotykany i mało dostępny a jego cena wynosi

ok. 15.000 $/kg. Na Tajwanie jest on bardzo ceniony 

za swoje właściwości lecznicze – wykorzystywany 

w tradycyjnej medycynie leczącej: świąd, podrażnienia

skóry, alergie i infekcje. Grzyb Cow Zhang posiada 

naturalne właściwości przeciwutleniacza, które chronią 

skórę i ciało przed wolnymi rodnikami.

Korzyści:

✔ Antyoksydant 
✔ Zwalcza wolne rodniki 
✔ Działa anty-rakotwórczo 
✔ Niweluje niedoskonałości skórne 
✔ Redukuje zmarszczki i obrzęki 



Orchidea (Ekwador). Kwiat piękny, żywotny, używany jako afrodyzjak. 

Na pozór delikatny i kruchy, potrafi jednak przeżyć setki lat. 

Stanowi cenne źródło polifenoli i wielocukrów, które hamują 

szkodliwe dla skóry reakcje wolnorodnikowe a co za tym 

idzie działają przeciwstarzeniowo, optymalnie nawilżają 

i zmiękczają skórę oraz wygładzają zmarszczki. 

Dzięki tym zdolnościom orchidea znana jest 

jako „Kwiat Młodości”.

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia 
✔ Działa przeciwzmarszczkowo
✔ Antyoksydant
✔ Działa przeciwzapalnie
✔ Niweluje przebarwienia skórne
✔ Regeneruje komórki
✔ Zwiększa połysk skóry
✔ Dostarcza minerały
✔ Zmiękcza skórę



Borówka brusznica (Rosja). Borówka brusznica bogata jest 

w arbutynę, która rozjaśnia przebarwienia skóry i wyrównuje 

koloryt cery oraz garbniki, które poprawiają wygląd 

i strukturę skóry, normalizują pracę gruczołów łojowych 

i działają przeciwzapalnie. Kwasy organiczne znajdujące się 

w borówce odmładzają i rewitalizują skórę, poprawiając jej 

wygląd i strukturę. Borówka brusznica zawiera również 

antocyjany, które zmniejszają obrzęki, wzmacniają naczynia, 

przyśpieszają syntezę kolagenu, mają działanie kojące 

i przeciwzapalne. Znajdują się w niej także witaminy (A, B1, B2, C), 

sole mineralne (potas, wapń, żelazo, fosfor i mangan) i pektyny. 

Poziom przeciwutleniacza w borówce jest jednym z najwyższych wśród owoców. 

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia ✔ Zwalcza wolne rodniki

✔ Antyoksydant ✔ Działa anty-rakotwórczo

✔ Działa przeciwzapalnie ✔ Dostarcza minerały

✔ Działa bakteriobójczo ✔ Niweluje przebarwienia skórne



Korzeń Maca (Peru - Andy). Maca jest jedynym korzeniem na świecie zdolnym do 

rozwoju na wysokościach powyżej 5,000 m oraz do zniesienia mroźnego klimatu. 

Uznawany jest za źródło aminokwasów, witamin (B1, B2, B12, C i E) oraz karotenu. 

Posiada również wysokie stężenie wapnia. Zawiera cynk i inne minerały istotne 

w syntezie kolagenu i elastyny, odpowiedzialnych za regenerację i dotlenienie tkanki 

skórnej. Maca jest naturalną alternatywą w hormonalnej terapii zastępczej. 

Pomaga w opóźnieniu starzenia się skóry i zapobiega jej wysuszaniu, wprowadzając 

hormony młodości. 

Korzyści:

✔ Działa anty-rakotwórczo
✔ Antyoksydant
✔ Działa przeciwzmarszczkowo
✔ Zwalcza oznaki starzenia
✔ Działa bakteriobójczo
✔ Odżywia skórę
✔ Zmiękcza skórę
✔ Wyrównuje odcień skóry
✔ Działa cytostatycznie (hamuje podział komórek nowotworowych) 
✔ Działa gojąco



Masa perłowa (Polinezja). Substancja nadająca warstwie zewnętrznej pereł ich satynowego 

połysku. Ten naturalny morski składnik używany jest w kosmetyce przez ponad 2,000 lat, 

często w postaci proszku. Jego właściwości pochodzą z jego bogactwa w wapń oraz w ważne 

aminokwasy i mikroelementy, które odżywiają, zmiękczają i nawilżają skórę. Masa perłowa 

posiada również właściwości złuszczające. Pomaga także w regulacji powstawania melaniny 

i zapobieganiu powstawania różnych skaz skórnych. Masa perłowa posiada zdolności 

gojące, co możemy zaobserwować w naturze – ostrygi wydzielają ją by zregenerować od 

wewnątrz ich uszkodzone muszle. Te gojące właściwości spowodowały właśnie iż masa 

perłowa jest składnikiem o szerokim zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym.

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia 
✔ Działa przeciwzmarszczkowo
✔ Zwalcza wolne rodniki
✔ Zwalcza trądzik
✔ Niweluje niedoskonałości skórne
✔ Regeneruje komórki
✔ Zwiększa połysk skóry
✔ Odżywia skórę
✔ Zmiękcza skórę
✔ Wyrównuje odcień skóry
✔ Działa gojąco
✔ Złuszcza i oczyszcza skórę



24-karatowe złoto (Indie). Ten szlachetny metal kojarzony jest z pięknem 

i luksusem. W starożytnych Chinach używano złota do masażu twarzy; podobnie 

również w starożytnych Indiach. Wierzono że zredukuje to zmarszczki i ujędrni skórę.

Złoto posiada właściwości przeciwzapalne, których używa się już od 1929 roku 

w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Tak samo działa również na skórę – 

zmniejsza obrzęki i obniża wydzielanie melaniny, pomaga zredukować różnego typu 

skazy skórne i oznaki starzenia spowodowane przez słońce. Złoto zwiększa też 

przepływ krwi na powierzchni skóry, przyspieszając proces odbudowy komórek. 

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia 
✔ Działa przeciwzmarszczkowo
✔ Zwalcza wolne rodniki
✔ Antyoksydant
✔ Niweluje niedoskonałości skórne
✔ Działa przeciwzapalnie
✔ Regeneruje komórki
✔ Zmiękcza skórę
✔ Wyrównuje odcień skóry



Szmaragd (Kolumbia). Szmaragdy znane są ze swojego piękna oraz ich tajemniczej 

energii. Wierzy się że przynoszą szczęście w miłości, otwierają na mądrość, dają 

inspirację oraz przywracają harmonię i równowagę umysłu i ciała. W starożytnych 

cywilizacjach uważano je za symbole miłości, odrodzenia i wiecznej młodości. 

Były ulubionymi klejnotami królowej Egiptu – Kleopatry. 

Szmaragdy wydobywane są na całym świecie, jednak ich 

najlepsze okazy pochodzą z trzech głównych 

kolumbijskich kopalni – Muzo, Chiyor i Cosquez. 

  Korzyści:

✔ Odwaga
✔ Śmiałość
✔ Lepsza pamięć
✔ Prawdziwa miłość
✔ Poczucie bezpieczeństwa
✔ Pewność siebie
✔ Energia
✔ Porządek
✔ Neutralizacja negatywnej energii



Jad żmii (Tajlandia). Jad węży stosowany jest do celów terapeutycznych 

i leczniczych już od 30 lat. Krem Soberbia zawiera bezpieczny ekstrakt 

polipeptydu Waglerin 1, bazującego na składnikach jadu tajskiej 

żmii (Temple Viper - Tropidolaemus wagleri). Badania kliniczne 

wykazały, iż potrafi on zmniejszyć zmarszczki spowodowane 

mimiką twarzy poprzez redukcję mimowolnych skurczów 

mięśni – działa w podobny sposób co Botox. 

  Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia

✔ Działa przeciwzmarszczkowo

✔ Antyoksydant

✔ Wyrównuje odcień skóry

✔ Regeneruje kolagen

✔ Efekt Botoxu



Śluz ślimaka (Argentyna). Współczesna nauka wykazała, iż wydzielina ślimaka 

bogata jest w alantoinę (pochodna mocznika), sprawdzony stymulant dla regeneracji

skóry, działający gojąco, wygładzająco oraz przeciw podrażnieniom. Śluz ślimaka 

zawiera również przeciwutleniacze, proteiny, witaminy i kwas glikolowy. 

Ta kombinacja pozwala na stymulację kolagenu i produkcję elastyny. 

Właściwości śluzu ślimaka minimalizują uszkodzenia skóry, spowodowane 

działaniem wolnych rodników oraz zmniejszają oznaki starzenia. Krem Soberbia 

zawiera śluz ze specjalnie wyselekcjonowanych, starannie hodowanych ślimaków, 

pochodzących z obiektów wiodących prym w tej dziedzinie na terenie całej 

Argentyny.

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia
✔ Działa przeciwzmarszczkowo
✔ Zwalcza trądzik
✔ Zwalcza cellulit
✔ Niweluje niedoskonałości skórne
✔ Regeneruje komórki
✔ Wyrównuje odcień skóry
✔ Przyspiesza gojenie uszkodzeń skóry
✔ Redukuje znamiona i rozstępy
✔ Działa bakteriobójczo 



Himalajska woda (Chiny). W formule kremu Soberbia

użyto słonej wody pochodzącej z jeziora Namtso

leżącego w chińskich Himalajach. Jest ono najwyżej

położonym słonym jeziorem świata (4718 m n.p.m.).

Himalajska sól bogata jest między innymi w wapń,

żelazo, magnez i potas. Znajdujące się w niej składniki

mineralne przyśpieszają przemianę materii w tkance

podskórnej i usuwają nadmiar wody, dzięki temu skóra staje się bardziej 

sprężysta, jędrna i gładka. 

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia
✔ Zwalcza cellulit
✔ Działa przeciwhistaminowo
✔ Zwalcza trądzik
✔ Reguluje poziom PH
✔ Reguluje lipidy
✔ Reguluje ciśnienie krwi 
✔ Zawiera 85 różnych minerałów 
✔ Zwalcza łuszczycę



Minerały i mikroelementy (Morze Martwe). Krem Soberbia łączy w sobie minerały 

i mikroelementy takie jak:  

• Wapń (Ca) - działa przeciwalergicznie i regenerująco, łagodzi podrażnioną cerę, leczy 

stany zapalne skóry oraz wysypki, bierze udział w uszczelnianiu błony komórkowej;

• Magnez (Mg) – regeneruje i nawilża skórę, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, 

pełni funkcję anty-alergenu, zapobiega wysypkom skórnym;

• Fosfor (P) - odżywia, wzmacnia i regeneruje skórę, działa 

przeciwświądowo, pomaga w utrzymaniu prawidłowego pH;

• Potas (K) - odpowiada za właściwe nawilżenie skóry, zapewnia 

zdrowy wygląd cery;

• Sód (Na) - reguluje gospodarkę wodną w skórze, działa 

nawilżająco i przeciwstarzeniowo, ujędrnia skórę;

• Krzem (Si) - działa przeciwtrądzikowo, przeciwalergicznie, przeciwstarzeniowo, 

przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie oparzeń słonecznych;

• Siarka (S) - działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwłojotokowo, zapewnia 

odpowiednie nawilżenie;

• Chlor (Cl) - działa bakteriobójczo, wpływa na gospodarkę wodno-elektrolitową skóry, 

odkłada się na skórze i pod nią co chroni przed drobnoustrojami;



• Żelazo (Fe) - odpowiada za regenerację skóry właściwej, odbudowuje kolagen, poprawia 

odżywienie i ukrwienie skóry oraz zapewnia jej zdrowy wygląd;

• Miedź (Cu) - działa przeciwzapalnie i przeciwtrądzikowo, utrzymuje właściwe pH skóry, 

zwalcza wolne rodniki, poprawia elastyczność i dotlenienie skóry;

• Cynk (Zn) - jest silnym antyoksydantem, działa przeciwłojotokowo i przeciwtrądzikowo, 

przyspiesza gojenie ran, poprawia koloryt i wygląd skóry, łagodzi objawy łuszczycy;

• Jod (J) - chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, poprawia wygląd skóry, wspomaga

krążenie, leczy rany;

Korzyści:

✔ Zwalczają oznaki starzenia
✔ Działają przeciwzmarszczkowo
✔ Zwalczają trądzik i zapalenie skóry
✔ Działają przeciwzapalnie
✔ Zwalczają wypryski
✔ Regenerują komórki
✔ Regulują metabolizm
✔ Zapobiegają łuszczycy
✔ Regulują krążenie krwi
✔ Stymulują produkcję kolagenu
✔ Dotleniają komórki
✔ Regulują gospodarkę wodno-lipidową skóry



Olej arganowy (Maroko). Dermatolodzy polecają olej arganowy przy

leczeniu chorób takich jak łuszczyca czy neurodermit a także w celu 

złagodzenia oparzeń słonecznych. Olej arganowy zawiera wyjątkową

kompozycję kwasów tłuszczowych oraz wysokie stężenie witaminy E.

Działa przeciwstarzeniowo, mocno redukuje zmarszczki, odżywia,

nawilża i odmładza skórę nadając jej naturalny blask. Olej arganowy będący 

aktywnym składnikiem kremu Soberbia jest naturalny w 100% a pochodzi z ziaren 

owoców drzew arganowych rezerwatu przyrody miasta Agadir w Maroko.

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia ✔ Reguluje lipidy

✔ Działa przeciwzmarszczkowo ✔ Redukuje blizny

✔ Antyoksydant ✔ Działa przeciwbakteryjnie

✔ Działa anty-rakotwórczo ✔ Działa przeciwgrzybicznie

✔ Zwalcza trądzik ✔ Zwiększa elastyczność skóry 

✔ Nadaje blask skórze ✔ Chroni przed czynnikami zewnętrznymi

✔ Nawilża skórę ✔ Redukuje rozstępy
✔ Przywraca strukturę molekularną ✔ Zapobiega łuszczycy i zaczerwienieniom 

✔ Dotlenia  skóry 



Algi morskie (Morze Śródziemne). Morze Śródziemne jest jednym z mórz 

najbardziej obfitych w algi. Istnieje ich wiele gatunków, ale tylko nieliczne są 

stosowane w kosmetyce i dermatologii. Krem Soberbia zawiera koktajl z alg, 

w którego skład wchodzą: sałata morska (algi zielone), morszczyn (algi brązowe), 

listownica (algi brązowe) i galaretówka (algi czerwone). 

Koktajl ten bogaty jest nie tylko w organiczny jod ale także w niezbędne mikro 

i makroelementy (mangan, chlor, selen, molibden, brom, miedź, fluor, kobalt), 

które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry. W algowym koktajlu kremu 

Soberbia znajdują się również Witaminy z grupy B (B1, B2, B5, B6, B12 ), 

pobudzające regenerację naskórka oraz beta-karoten i witaminy C i E, które 

działają przeciwutleniająco, uszczelniają ściany naczyń krwionośnych 

oraz poprawiają wygląd i koloryt skóry. 



Aminokwasy w algach korzystnie oddziałują na nawilżenie 

skóry a  węglowodany regulują pracę gruczołów łojowych. 

Algi zawierają także karotenoidy, polifenole (działające 

antyoksydacyjnie), kwas alginowy i alginiany oraz białka – 

między innymi białko aosaina, które hamuje aktywność 

elastazy, enzymu rozkładającego elastynę zawartą w naszej 

skórze, odpowiadającą za jej elastyczność.

Korzyści:

✔ Antyoksydant ✔ Regenerują komórki

✔ Działają przeciwzapalnie ✔ Dotleniają

✔ Działają przeciwzmarszczkowo ✔ Rewitalizują skórę

✔ Działają przeciwbakteryjnie ✔ Działają gojąco

✔ Zwalczają wolne rodniki ✔ Eliminują toksyny

✔ Nawilżają skórę ✔ Wyrównują odcień skóry

✔ Ujędrniają skórę ✔ Redukują cellulit

✔ Redukują cienie i worki pod 
       oczami                

✔ Regulują gospodarkę 
        wodno-lipidową skóry



Liście drzew oliwnych (Hiszpania). Liście oliwne są bogatym źródłem polifenoli. Dzięki ich 

silnym właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, ekstrakt otrzymany z liści 

oliwek naturalnie chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i procesami

starzenia. Znajduje on szerokie zastosowanie w kosmetyce, począwszy od preparatów 

przeznaczonych dla skóry zniszczonej na skutek promieniowania UV, skóry dojrzałej, 

po skórę odwodnioną. Ekstrakt z liści oliwek działa regenerująco, 

doskonale pielęgnuje, odżywia i wygładza skórę. Jego właściwości 

wpływają także na prawidłowe utrzymanie gospodarki 

wodno-lipidowej skóry.

Korzyści:

✔ Zwalczają oznaki starzenia 
✔ Działają przeciwbakteryjnie
✔ Zwalczają wolne rodniki
✔ Działają anty-rakotwórczo
✔ Antyoksydant
✔ Działają przeciwzapalnie
✔ Zapobiegają rozstępom
✔ Nawilżają skórę
✔ Zwalczają zapalenie skóry, wypryski, trądzik różowaty i zaczerwienienia
✔ Wyrównują odcień skóry
✔ Eliminują toksyny



Winogrona (Hiszpania). Stosowane w kosmetyce od lat. Wyciąg z winogron ma 

działanie silnie nawilżające, uelastyczniające, odżywcze, ujędrniające i wzmacniające 

bariery ochronne skóry. Zawarte w winogronach flawonoidy oraz witaminy E i C 

w znaczy sposób ograniczają postęp procesów starzenia. Winogrona 

dodają również skórze blasku i poprawiają krążenie krwi 

w komórkach. Do stworzenia ekstraktu zawartego w kremie 

Soberbia wybrano najlepsze czerwone winogrona odmiany 

Grenache, pochodzące z prestiżowych winnic 

prowincji Tarragona w Hiszpanii.

Korzyści:

✔ Zwalczają oznaki starzenia
✔ Działają przeciwzmarszczkowo
✔ Antyoksydant
✔ Zwalczają wolne rodniki
✔ Eliminują toksyny (detoksykacja)
✔ Wyrównują odcień skóry
✔ Zwiększają elastyczność skóry
✔ Regenerują komórki
✔ Nawilżają skórę



Kawior (Morze Kaspijskie). Kawior zawiera duże ilości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych i aminokwasów, które regenerują uszkodzoną barierę ochronną naskórka, 

przyspieszają odnowę komórek i umożliwiają wnikanie do skóry białek i enzymów. 

Zwiększają przyswajanie witaminy A, która pobudza naskórek do odnowy. Kawior zawiera 

fosfor, który odżywia i wzmacnia skórę; mikroelementy (m.in. cynk, jod, magnez), które 

nawilżają i pobudzają do pracy komórki skóry; fosfolipidy odpowiedzialne za kontrolę 

nawilżenia, przeciwdziałające parowaniu wody ze skóry (dzięki nim skóra staje się gładsza 

i bardziej elastyczna); białka dostarczające składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu 

tkanek, poprawiające jędrność cery; witaminy (A, D, E), które chronią skórę przed wolnymi

rodnikami przyspieszającymi jej starzenie.

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia

✔ Redukuje cellulit

✔ Działa przeciwzmarszczkowo

✔ Działa anty-rakotwórczo

✔ Wyrównuje odcień skóry

✔ Regeneruje komórki

✔ Redukuje blizny

✔ Zwiększa połysk skóry

✔ Nawilża skórę



Dzika róża (Chile). Roślina ta wykazuje właściwości zmiękczające, nawilżające 

i wygładzające skórę z uwagi na bogactwo zawartych w niej witamin, aminokwasów, pektyn, 

a w szczególności organicznych kwasów owocowych, które hamują proces pogrubiania się 

warstwy rogowej naskórka. Kwasy te przyczyniają się także do zmniejszenia zmian 

trądzikowych, poprawiają stan i wygląd skóry tłustej oraz utrzymują optymalny poziom 

nawilżenia. Owoce dzikiej róży bogate są w witaminę C oraz witaminy A, B1 i B2, P, K, E, 

karoten, garbniki, kwasy organiczne, flawonoidy i sterole. Powstająca z beta-karotenu 

witamina A wraz z kwasem askorbinowym rozjaśnia skórę i zapobiega powstawaniu plam 

pigmentacyjnych (w tym piegów) oraz wyrównuje i ożywia jej koloryt. Kompleks witamin 

z grupy B minimalizuje z kolei szorstkość cery oraz pomaga w leczeniu łojotoku. Z owoców 

dzikiej róży można pozyskać olej, który nadaje się do leczenia stanów zapalnych skóry, 

oparzeń (również słonecznych) i trudno gojących się ran. 

Korzyści:

✔ Zwalcza oznaki starzenia ✔ Nawilża skórę
✔ Działa przeciwzmarszczkowo ✔ Odżywia skórę
✔ Antyoksydant
✔ Zwalcza trądzik

✔ Regeneruje komórki
✔ Redukuje blizny

✔ Generuje kolagen ✔ Niweluje niedoskonałości skórne  
✔ Zapobiega rozstępom i plamy po opalaniu



Inne składniki

Martikines 

✔ peptydy o małej masie cząsteczkowej, zdolne do regulacji aktywności komórkowej 

i interakcji z ich specyficznymi receptorami;

✔ aktywują one pewne geny, biorące udział w procesie odmładzania macierzy 

zewnątrzkomórkowej oraz rozmnażania komórek;

✔ działają one w synergii aby naprawić uszkodzenia skórne, będące efektem starzenia;

✔ aktywują neosyntezę makrocząsteczek w macierzy zewnątrzkomórkowej;

✔ znacznie poprawiają koloryt i elastyczność skóry;

✔ wykazują niesamowite działanie przeciwzmarszczkowe już po dwóch miesiącach 

stosowania;

Kwas hialuronowy 

✔ większe przenikanie przez skórę w porównaniu do kwasu hialuronowego o wysokiej 
masie cząsteczkowej;

✔ odmładza skórę dzięki swoim lepko-sprężystym właściwościom;

✔ znacznie zmniejsza głębokie zmarszczki;

✔ jest ważnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej;

✔ jedną z jego głównych funkcji jest utrzymanie wody w macierzy międzykomórkowej 

tkanki łącznej – ta zdolność wiązania wody znacznie przyczynia się do elastyczności 

skóry; 



Naturalny emulgator

✔ stworzony z wosku pszczelego i oleju jojoba;

✔ pierwszy składnik na świecie, który adaptuje się do środowiska;

✔ chroni skórę przed zmianami sezonowymi;

✔ certyfikowany przez ECOCERT i COSMOS;

Filtr przeciwsłoneczny

✔ Soberbia oferuje w swojej formule pełną 

ochronę przed słońcem;



Zapach kremu Soberbia – „Subtelna Róża” („Sublimated Rose”)

„Subtelna Róża”  wilgotna jest od rosy pokrywającej ogród o poranku, tchnięta zapachem 

liści, łodygi oraz ciepłem dłoni, która ją pielęgnowała. 

Nuty głowy:

• olejek Davana

• olejek bergamotowy

Nuty serca:

• olejek z róży tureckiej

• olejek z geranium egipskiego 

• brzoskwinia

Nuty bazy:

• absolut róży tureckiej

• piżmo

• bursztyn 

„Subtelna Róża” skupia złożoność całego naturalnego środowiska róży. 



Kreator zapachu kremu Soberbia

Aby stworzyć zapach godny kremu Soberbia zaproszono 

do współpracy jednego z najlepszych perfumiarzy na świecie, 

Ramona Béjara. Tworzone przez niego niszowe zapachy 

cieszą się międzynarodowym uznaniem. Znany jest on 

z wyjątkowej wrażliwości, gustu i znakomitej intuicji.



      INCI:

-Aqua 
-Glycerin 
-Ethylhexyl Methoxycinnamate 
-Polyglyceryl-6 Distearate 
-Butylmethoxydibenzoylmethane 
-Cyclopentasiloxane 
-Butyrospermum Parkii Butter 
-Octocrylene 
-Butylene Glycol Cocoate 
-Jojoba Esters 
-Butylene Glycol 
-Cetearyl Alcohol 
-Palmitoyl Oligopeptide 
-Palmitoyl Tetrapeptide-7 
-Hydrolyzed Hyaluronic Acid 
-Gold 
-Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate 
-Caviar Extract 
-Antrodia Cinnamomea Mycelia Powder 
-Pearl Powder 
-Snail Secretion Filtrate 
-Orchis Morio Flower Extract 
-Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract 
-Lepidium Meyenii Root Extract 
-Rosa Moschata Seed Oil 
-Argania Spinosa Kernel Oil 
-Olea Europea Leaf Extract 
-Vitis Vinifera Fruit Extract 
-Algae Extract 
-Sodium PCA 
-Magnesium PCA 

-Zinc PCA 
-Manganese PCA 
-Salt 
-Tocopheryl Acetate 
-Polyglyceryl-3 Beeswax 
-Potassium Cetyl Phosphate 
-Cetyl Alcohol 
-Dimethicone Crosspolymer 
-Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 
-Polysorbate 20 
-Propylene Glycol 
-Xanthan Gum 
-Carbomer 
-Mica 
-Titanium Dioxide 
-Disodium EDTA 
-BHT 
-Sodium Chloride 
-Sodium Hydroxide 
-Parfum 
-Limonene 
-Hydroxycitronellal 
-Potassium Sorbate 
-Sodium Benzoate 
-Sodium Methyl Parahydroxybenzoate 
-Phenoxyethanol 
-Ethylhexylglycerin 
-CI16255 
-CI19140 
-CI15985 


