
IOSSI PRO to linia roślinnych kosmetyków funkcjonal-
nych, które przywracają skórze wrażliwej uczucie 
komfortu. Została oparta na synergii biozgodnych 
komponentów, olejków eterycznych, prebiotyków, 
witamin w profesjonalnych stężeniach. Wyselekcjono-
wane składniki aktywne wykazują szerokie spektrum 
działania: od nawilżenia, przez ochronę anti-pollution 
i rozjaśnienie, po dogłębną regenerację. Linię IOSSI PRO 
wyróżnia wysoka naturalność składu, skuteczność for-
muł potwierdzona badaniami oraz wyjątkowe zapachy, 
do których wraca się z przyjemnością. 

Nowa linia



C-shot
Luminescent Skin

Antioxidant 
Treatment

30 ml

89.4% natural 
78.2% organic
vegan

Skoncentrowane serum ze stabilną pochodną 
witaminy C o lekkiej konsystencji. Zastrzyk antyoksy-
dantów i rozświetlenie zmęczonej skóry. Polecane 
dla wszystkich rodzajów cer, zwłaszcza wrażliwej, 
dojrzałej, z przebarwieniami. 
Kluczowe składniki aktywne: 3-O-Ethyl Ascorbic 
Acid (stabilna forma witaminy C) w stężeniu 10%, 
kwas hialuronowy (ultraniskocząsteczkowy), 
Redivine® (ekstrakt z liści winogron), Dipotassium 
Glycyrrhizinate (glicyryzyna z korzenia lukrecji). 

B3-shot
Calm & Clarify

Vitamin Treatment 
30 ml

89% natural 
71.4% organic 
vegan

Skoncentrowane serum z niacynamidem o lekkiej 
konsystencji. Zastrzyk witamin i wygładzenie skóry 
problematycznej. Polecane dla wszystkich rodzajów 
cer, zwłaszcza wrażliwej, suchej i mieszanej. 
Kluczowe składniki aktywne: Niacinamide (witamina 
B3) w stężeniu 10%, ekstrakt z jagód Acai (źródło 
kwasu ferulowego) w stężeniu 10%, olejek z drzewa 
herbacianego, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (stabilna 
forma witaminy C). 

Q10-shot
Youth Booster 

Oil Serum
30 ml

99.8% natural 
29% organic 
vegan

Olejowe serum z witaminami i koenzymem Q10.  
Ujędrnienie oraz wygładzenie skóry wrażliwej 
i dojrzałej. 
Kluczowe składniki aktywne: Koenzym Q10 w stę-
żeniu 1%, Ascorbyl Tetraisopalmitate (witamina C 
w formie olejowej) w stężeniu 2%, witamina E  
w stężeniu 1%, skwalan, poliglicerydy roślinne. 

serum



Antioxidant 
City Face

Mist
100 ml 

99.4% natural
90.6% organic 
vegan 

Antyoksydacyjna mgiełka do twarzy, szyi i dekoltu. 
Naturalna ochrona przed zanieczyszczonym 
powietrzem. Polecana dla wszystkich rodzajów cer, 
zwłaszcza wrażliwej, z oznakami stresu, zmęczonej. 
Kluczowe składniki aktywne: Redivine® (ekstrakt 
z liści winogron), 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (stabilna 
forma witaminy C), ekstrakt z piwonii, sok z aloesu, 
kwas hialuronowy (ultraniskocząsteczkowy). 

Deep Moisture 
Prebiotic

Fast Absorbing 
Body Lotion 

200 ml

98% natural 
35% organic 
vegan 

Intensywnie nawilżający balsam do ciała z natural-
nym prebiotykiem. Szybko się wchłania, przynosząc 
natychmiastową ulgę suchej i szorstkiej skórze. 
Kluczowe składniki aktywne: preBiulin® AGA 
(Inulina – naturalny prebiotyk z korzenia cykorii), 
Saccharide Isomerate (kompleks cukrowy), Sorbitol, 
olej konopny. 

Deep Hydration
Prebiotic & Peptide

Rejuvenating  
Face Cream

50 ml

96.3% natural
31% organic
vegan

Nawilżający, lekki w konsystencji krem do twarzy 
z naturalnym prebiotykiem i peptydem. Wygładzenie 
cery wrażliwej. mieszanej i tłustej. 
Kluczowe składniki aktywne: ARCT' ALG® (naturalny 
dipeptyd L-citrullyl-L-arginine, wytwarzany przez 
czerwone algi), kwas hialuronowy (ultraniskoczą-
steczkowy), preBiulin® AGA (Inulina – naturalny 
prebiotyk z korzenia cykorii), MATRIGENICS.14 G (eks-
trakt z algi brunatnej Undaria pinnatifida), 3-O-Ethyl 
Ascorbic Acid (stabilna forma witaminy C), Sacchari-
de Isomerate (naturalny kompleks cukrowy). 

Ultra-Rich
Multivitamin

Wrinkle Smoothing 
Face Cream

50 ml

96.2% natural 
16% organic 
vegan

Wygładzający, bogaty krem do twarzy z naturalną 
alternatywą dla retinolu. Zastrzyk witamin dla skóry 
wrażliwej oraz dojrzałej. Kosmetyk polecany nawet 
dla bardzo suchej cery. 
Kluczowe składniki aktywne: Bakuchiol (naturalna 
alternatywa dla retinolu), 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 
(stabilna forma witaminy C), Niacinamide (witamina 
B3), Saccharide Isomerate (kompleks cukrowy),  
ekstrakt z piwonii, Redivine® (ekstrakt z liści 
winogron). 

balsam

kremy mgiełka



Wykorzystując synergię olejków eterycznych 
i naturalnych ekstraktów roślinnych produkuje-
my kosmetyki, które nie tylko działają na naszą 
skórę, ale również na zmysły.
Dbamy o zrównoważony rozwój i etykę na każ-
dym etapie produkcji, magazynowania i wysyłki 
naszych produktów. Naszym celem jest bycie 
najlepszą firmą kosmetyczną dla świata, a nie 
najlepszą firmą kosmetyczną na świecie. Wie-
rzymy, że świadome gospodarowanie zasobami 
i potrzebami naszej firmy teraz, wpłynie pozy-
tywnie na życie przyszłych pokoleń.
Kosmetyki IOSSI zostały docenione i nagrodzone 
w wielu branżowych plebiscytach.

Pachnące, naturalne
kosmetyki tworzone  
w harmonii z naturą.

Stosujemy naturalne i organiczne składniki najwyższej 
jakości. Wszystkie akceptowane są przez Ecocert/
COSMOS. 

Składniki których używamy w naszych produktach po-
zyskiwane są z poszanowaniem praw zwierząt. Etyczne 
metody pozyskiwania surowców są niezwykle ważne 
dla nas oraz dla naszej uczciwości jako marki. 

Stosujemy wysokie stężenia składników aktywnych, 
które zapewniają skuteczną, bezpieczną pielęgnację.

Opakowania kosmetyków z linii IOSSI PRO zrobione 
są ze szkła – surowca o nieograniczonej możliwości 
przetwarzania. 

Jako producent naturalnych kosmetyków czujemy się 
zobowiązani do szanowania środowiska, w którym 
żyjemy. Bierzemy udział w lokalnych akcjach sprzątania 
świata i współpracujemy z lokalnymi organizacjami 
(Lasy Państwowe, NGO). 

Korzystamy z najnowszych badań naukowych potwier-
dzających skuteczność i bezpieczeństwo surowców, 
których używamy, jak również samych kosmetyków. 


