




  D&D to marka innowacyjnych, najwyższej jakości kosmetyków 
bazujących na naturalnych komponentach oraz recepturach 
opracowanych przez światowej sławy autorytety w dziedzinie chemii 
kosmetycznej.

 
    Produkcja spełnia rygorystyczne wymogi praktyk GMP, potwierdzonych 
europejskimi certy�katami ISO.

   Osobiście nadzorujemy proces produkcyjny, dbając o to, aby zapewnić 
Wam kosmetyki najwyższej klasy, nie zawierających parabenów, 
silikonów, SLS, pochodnych ropy naftowej. Wyróżnia nas bardzo wysoka 
zawartość składników aktywnych, pomagających w uzyskaniu trwałych i 
spektakularnych efektów klinicznych.



dla każdego rodzaju skóry

   Serum z wysoką 9% koncentracją witaminy E, olejem z ogórecznika - 
naturalnym źródłem m.in. witamin C, B oraz olejem ze słodkich migdałów - 
naturalnym źródłem m. in. witamin A, D, E. Działa silnie antyoksydacyjnie, 
wspomaga ochronę przeciw promieniowaniu UV, skutecznie regeneruje skórę 
oraz hamuje procesy �zjologicznego jej starzenia przez niszczące działanie wobec 
aktywnych form tlenu - wolnych rodników. Wyraźnie redukuje zmarszczki, 
pozostawia skórę jędrną i wyraźnie odżywioną. Regularne stosowanie serum z 
witaminą E pozwala zredukować ilość komórek uszkodzonych promieniami 
słonecznymi. Polecany szczególnie do pielęgnacji skóry przesuszonej, matowej z 
widocznymi oznakami starzenia.



dla każdego rodzaju skóry

   30% bardziej skuteczny od kremów. 
Intensywnie regenerujące serum z 
witaminą C w krótkim czasie idealnie 
wyrównuje skórę, jej nierówności i 
koloryt. Dzięki zawartości dwóch kwasów 
hialuronowych o różnych wielkościach 
cząsteczki, skóra jest dobrze nawilżona i nie 
błyszczy się.
  To wyjątkowo nowoczesny, naturalny 
kosmetyk wspomagający skórę w procesie 
regeneracji na drodze biologicznej odnowy.





dla każdego rodzaju skórydla każdego wieku

ź poprawia ogólną kondycję skóry i ma właściwości 
dezynfekujące

ź pobudza metabolizm i dodaje energii;

ź regeneruje skórę, wnikając w najgłębsze jej 
warstwy;

ź niszczy wolne rodniki, hamując proces starzenia;

ź skóra odzyskuje blask i świeżość, poprawia koloryt;

ź zapobiega tworzeniu się zmarszczek;

ź poprawia elastyczność i jędrność skóry;

ź głęboko i długotrwale nawilża;

1. Proszek bursztynowy

ź przywraca naturalny odczyn skóry;

ź skóra wygląda na wypoczętą;

2. Proszek perłowy

ź jest niekomedogenny (nie powoduje zatykania 
porów)

ź absorbuje nadmiar sebum, matowiąc skórę;

ź regeneruje, wzmacnia elastyczność i napięcie 
skóry;

ź działa gojąco i antyseptycznie na drobne 
uszkodzenia skóry i wypryski;

ź łagodzi

ź wygładza, rozjaśnia i ożywia koloryt;

ź pobudza procesy odnowy, głęboko nawilża i 
regeneruje

3. Kolagen

   Bioaktywny, kolagenowy peeling do oczyszczania skóry zawierający proszek 
bursztynowy oraz mikronizowane, rozdrobnione czyste perły. Delikatnie złuszcza 
obumarły naskórek, poprawia mikrokrążenie i dostarcza cennych pierwiastków skórze. 
Kremowa konsystencja preparatu zapobiega podrażnieniom i wysuszeniu skóry. Zapewnia 
skórze naturalny koloryt, świeżość i blask. Dzięki regularnemu stosowaniu pozwala utrzymać 
zdrową i czystą cerę. Odżywia, nawilżą, ujędrnia i wygładza skórę.
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15 ml

16 ml

  Ciekłe kryształki, naturalny nano kwas HIALURONOWY, 
koloidalne ZŁOTO, wyciąg z oleju ogórecznika lekarskiego, 
bogaty kompleks witaminowy BeauPlex, woda jonizowana i 
ekologiczne emolienty (m.in. Shea Butter) zapewniają 
maksymalną skuteczność preparatu. 

    Efekt działania kremu E widać od pierwszego użycia.

   Krem E polecany jest dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla 
cery wrażliwej o skłonnościach alergicznych, zniszczonej, luźnej o 
nadmiernych zmarszczkach. Jest bardzo dobrze tolerowany 
nawet przez cerę nadwrażliwą, podrażnioną i trądzikową (trądzik 
pospolity i różowaty).

  Krem E pod oczy to naturalny BIOCOMPLEX, regenerujący, 
wygładzający zmarszczki, zmniejszający obrzęk, wyjątkowo 
dobrze tolerowany przez wrażliwą skórę pod oczami.

    Wyjątkowy, oparty na innowacyjnej formule eliksir stworzony 
został z myślą o skórze szczególnie wrażliwej w okolicach oczu. 
Kompleksowo regeneruje i uelastycznia, poprzez wzmocnienie 
warstwy lipidowej zawartymi w produkcie ceramidami.
   Natychmiastowo redukuje cienie i niezwykle delikatnie 
pielęgnuje, pozostawiając skórę aksamitnie gładką i odżywioną. 
Eliksir tworzy na skórze naturalny �lm zapobiegający jej 
wysuszaniu, a także spowalniający uwalnianie się składników 
aktywnych kremu. Umożliwia to uzyskanie długotrwałego rezultatu 
intensywnie nawilżonej i zregenerowanej skóry.





   Formuła Kremu HYALURONIC 3 SIZE powstała w oparciu o najnowszą wiedzę o 
mechanizmach odnowy skóry.

        O kondycji skóry decydują:
ź optymalne nawilżenie skóry na całej jej grubości - trójwymiarowy kwas hialuronowy;
ź ochrona komórek macierzystych skóry poprzez działanie skutecznych antyoksydantów - 

kwas ferulowy i inne;

       Substancje zapewniające spełnienie powyższych warunków znajdujących się właśnie w 
tym kremie. Olejek MARULA, najnowsze odkrycie kosmetyczne ma nie tylko niezwykłe 
zdolności do regeneracji skóry, ale również poprzez działanie antyoksydantów zawartych w 
olejku chronią ją. 

   Kwas HA wysokocząsteczkowy tworzy �lm na powierzchni skóry, wyrównuje ją i 
zapobiega ucieczce wody. Kwas HA o małej cząsteczce nawilża wierzchnie warstwy, a o ultra 
małej działają w skórze właściwej. Dzięki temu cała skóra jest odpowiednio nawilżona, co 
chroni przed powstaniem zmarszczek i zapewnia młodzieńczy wygląd. 

     Krem  HYALURONIC  3  SIZE  jest  produktem  całkowicie  naturalnym.   Dzięki 
najnowszej biotechnologii enzymatycznej metodzie pozyskiwania kwasu 
hialuronowego o ultra małej cząsteczce, zdolnej do przenikania do skóry właściwej 
można było stworzyć nowy krem o nadzwyczajnych własnościach do nawilżania 
skóry. Trzy rozmiary cząsteczek kwasu hialuronowego zapewniają na wszystkich 
poziomach skóry wyjątkowe dobre nawilżenie.

ź zapewnienie odpowiedniego materiału budulcowego do regeneracji kolagenu i błon 
komórkowych - kolagen, olejek MARULA.

dla skóry suchej i normalnej



dla skóry normalnej i mieszanej
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   Innowacyjny krem na noc RETIN-C zawiera retinol 
(witamina A) i witaminę C. Obie witaminy uznaje się za 
wyjątkowo silne antyoksydanty, najlepiej wspomagające 
regenerację komórek skóry.  Są one jednak bardzo nietrwałe i 
szybko tracą aktywność.
   W kremie RETIN-C rozwiązano ten problem i zastosowano 
specjalne, trwałe postaci tych substancji: witaminę C jako 
Tetraisopalitynian, a retinol w postaci uwodornionej, obie w 
wyjątkowo wysokim stężeniu.

      W nocy podczas snu organizm człowieka naprawia uszkodzenia 
komórek, które powstały w ciągu dnia na skutek oddziaływania 
oksydantów i toksyn. Dotyczy to zwłaszcza skóry twarzy, najbardziej 
narażonej na destrukcyjne działanie promieni UV i wszechobecnych 
zniszczeń występujących w atmosferze. 

Zapewnia to zachowanie stałej aktywności i niezwykle skuteczną 
regenerację komórek skóry w całym okresie użytkowania kremu.

      Całkowicie  naturalny,  oparty  na  cudownym   olejku 
MARULA, olejku z wiesiołka i ogórecznika - źródłach NNKT 
kwasach omega-6, omega-3 krem GLA pomaga zachować 
perfekcyjną cerę, zwiększyć elastyczność i jędrność skóry. 
Dlaczego kwas jest tak ważny dla skóry?
      Kwas GLA jest składnikiem błon komórkowych. Nie jest on 
wytwarzany przez organizm ludzki. Musi być dostarczany w 
składnikach roślinnych. Jego niedobór powoduje pogorszenie 
stanu skóry. Kwas hialuronowy zadba o jej nawilżenie.

    Maksymalny efekt regeneracji skóry. Wszyscy marzymy o 
pięknej, gładkiej skórze, bez defektów. Krem GLA PHARMA Vitta 
może w tym pomóc.



   Bursztyn zapewnia bogactwo mikroelementów, jest naturalnym aktywnym antyoksydantem, 
który przyśpiesza odbudowę komórkową, rozświetla i regeneruje skórę, poprawia jej metabolizm, 
neutralizuje wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia się skóry. To naturalny �ltr UV.

     Dzięki wysokiemu stężeniu kolagenu naturalnego, który cechuje się bardzo wysoką 
przyswajalnością, dostarcza skórze wszystko, to co dla niej niezbędne, jednocześnie zapewniając 
prawidłowe funkcjonowanie komórek skóry.

      Biokompleks Bursztynowo-Kolagenowy: Działając jednocześnie pobudza procesy 
energetyczne w komórce, aktywuje metabolizm, uzupełnia niedobór kolagenu, stymuluje 
także komórki odpowiedzialne za spowolnienie produkcji kolagenu do reaktywacji. Łatwo 
przenika w głąb skóry, ogranicza działanie wolnych rodników, powstrzymując procesy 
starzenia.

     Dodatkowo biokompleks nasącza skórę wnikając w głąb tkanki, wprowadza przewagę 
anionów i udrażnia przepływ krwi w naczyniach włosowatych ułatwiając wchłanianie związków 
aktywnych.

    Niezwykle skuteczny krem mający działanie przeciwzmarszczkowe, przeciwstarzeniowe i 
antyoksydacyjne dzięki wysokiej zawartości 20% trwałej, nieulegającej utlenieniu 
lewoskrętnej witaminy C.
    Krem rozświetla cerę i wyrównuje przebarwienia. Wzbogacony o naturalne wyciągi z Gingko 
Biloba i Rokitnika oraz witaminę E neutralizuje wolne rodniki powstające pod wpływem 
promieniowania słonecznego. Skutecznie regeneruje i chroni komórki skóry przed agresywnym 
środowiskiem.  Masło KARITE łagodzi podrażnienia i nadaje skórze elastyczność.
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   Spowalniają starzenie się skóry i zapewniają przestrzenne wypełnienie 3D jej 
struktury zapobiegając powstawaniu zmarszczek. Naturalne ciekłe kryształy mają dużą 
zdolność przenikania w głąb skóry i intensy�kują syntezę kolagenu i elastyny. 
Zwiększają także wiązanie wody, co w połączeniu z działaniem kwasu hialuronowego 
powoduje maksymalne nawilżenie, zagęszczenie i wzmocnienie skóry. Kwas GLA 
zawarty w oleju z ogórecznika lekarskiego wraz z witaminą F powoduje, że skora 
przestaje być sucha i cienka, staje się bardziej elastyczna i nabiera blasku. Cząsteczki 
złota dodatkowo poprawiają koloryt skóry.

     Krem do twarzy RICH COMPLEX powstał na bazie substancji naturalnych (powyżej 
99%). Dzięki temu jest bardzo dobrze przyswajalny przez skórę, nawet u osób 
szczególnie wrażliwych. Krem jest niezwykle bogaty w odżywcze biokomponenty 
mające zdolność regeneracji skóry.

  Krem do twarzy EXTREME MOISTURIZING powstał na bazie substancji naturalnych 
(powyżej 99%). Dzięki temu jest znakomicie przyswajalny przez skórę, nawet u osób 
szczególnie wrażliwych. Krem zawiera zestaw aktywnych biokomponentów, 
d-panthenol oraz kwas hialuronowy o wysokim stężeniu 5%, który zapewnia 
doskonałe nawilżenie i ochronę przed ucieczką wody ze skóry.
   Kwas hialuronowy, obok kolagenu jest najważniejszym składnikiem naszej skóry. Jest 
mukopolisacharydem obecnym w przestrzeni międzykomórkowej naskórka i w skórze 
właściwej. Jego dostateczna ilość decyduje o prawidłowej, sprawnej strukturze 
„rusztowania” kolagenowo-elastynowego. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego 
jest w stanie związać 200 cząsteczek wody. Obniżenie zawartości kwasu 
hialuronowego w skórze jest powodem powstawania zmarszczek i utraty 
elastyczności. Codzienne stosowanie kremu EXTREME MOISTURIZING umożliwia 
utrzymanie optymalnego stężenia kwasu hialuronowego co zapewnia skórze 
odpowiednie nawilżenie, a więc uchroni przed powstaniem zmarszczek i na długo 
zapewni młodzieńczy wygląd. 
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   Połączenie probiotyków:  laktitolu i ksylitolu  pomaga odbudować równowagę 
ekosystemu skóry poprzez sprzyjanie wzrostowi korzystnych bakterii.

      Innowacyjna formuła płynu micelarnego do skóry  bardzo wrażliwej to prosty sposób, 
by usunąć makijaż, oczyścić i ukoić  skórę.  Płyn nie podrażnia i nie powoduje szczypania 
oczu.  Olej z babassu doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia, a  hialuronian sodu 
silnie ją  nawilża i regeneruje.

Ecodermine-połączenie laktitolu i ksylitolu, które  pomaga odbudować równowagę 
ekosystemu skóry.

     Składniki aktywne:

Hialuronian sodu– posiada silne właściwości nawilżające, wygładza skórę ,doskonale ją 
regnerauje.
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PŁYN MICELARNY
do skóry bardzo wrażliwej

dla każdego rodzaju skórydla każdego wieku



    Pestki z owoców drzewa arganowego rosnącego w Maroku są bazą 
cennego olejku. Jest on źródłem naturalnych substancji niezbędnych do 
regeneracji skóry. Zawiera dwa razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek, 
witaminę F, kwasy omega-3 i omega-6. Masło na bazie olejku arganowego 
jest prawdziwym skarbem dla skóry.
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   Masło i olej z awokado są szczególnie aktywne w procesie regulacji 
gospodarki wodno-lipidowej, ochrony, regeneracji i odżywiania skóry. 
Dostarcza skórze kwasów tłuszczowych, stanowiących część składową 
błon komórkow ych. Dzięk i  zachodząc ym w skórze procesom 
transestry�kacji dochodzi do redystrybucji kwasów tłuszczowych pomiędzy 
składnikami błon biologicznych, a substancjami dostarczonymi z olejem i 
masłem awokado.
     Olej kokosowy to bogate źródło kwasów tłuszczowych, witaminy E i K oraz 
składników mineralnych. Zapewnia działanie nawilżające oraz wygładzające. 
Penetruje w głębokie warstwy suchej i zrogowaciałej skóry, umożliwiając jej 
nawilżenie oraz wygładzenie. Zastosowany ekstrakt z alg jest niezwykle 
bogaty w minerały, wapno, cynk, magnez. Tworzy na skórze naturalny �lm, 
zapobiegający jej wysuszeniu. Spowalnia uwalnianie składników aktywnych, 
co korzystnie wpływa na uzyskanie długotrwałego nawilżenia i odżywienia. 
Uzupełnieniem jest witamina E, która ma silne działanie przeciwutleniające, 
ochrania komórki przed wolnymi rodnikami, jest naturalnym �ltrem UV, 
tonizuje stany zapalne.

   Bogate w substancje odżywcze, jedwabiste masło do ciała stworzone na 
bazie naturalnego masła i oleju z awokado i kokosów. Zawiera wyciąg z alg 
oraz witaminę E. Ma przyjemną, bogatą konsystencję. Silnie odżywia i 
regeneruje ciało. Otula skórę i przywraca komfort. Skóra staje się gładka, 
jędrna i miła w dotyku.
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    3. Usieciowany kwas hialuronowy wspaniale nawilża i wygładza włosy. Olejek 
marula dodaje im blasku.

   2. Kofeina pobudza komórki skóry i cebuli włosowe do szybszego działania, 
regeneracji.

     Roślinny szampon działa na trzech drogach:
   1. Dzięki obecności w nim diosminy i hesperydyny skóra głowy, a zwłaszcza 
cebulki włosowe są dobrze ukrwione. Wraz z większą ilością krwi do cebulek 
włosowych dociera więcej składników odżywczych co powoduje wzmocnienie 
włosów.

   Zastosowany, opatentowany system diosminy zawartej w szamponie Green  
Code FX 5.3 w połączeniu z synergicznym działaniem związków wyciągów 
roślinnych aktywuje cebulki włosowe powodując porost włosa w miejscach 
wyłysienia. Na podstawie badań testowych na grupie kilkuset osób w różnym 
wieku i różnej płci stwierdzono, że skutkiem działania środka było odczuwalne 
zwiększenie gęstości włosów i ich porost w miejscach wyłysienia. Myjące 
właściwości szamponu zapewniają nowoczesne, łagodne, pielęgnujące 
substancje naturalne.

     Efekty:
    Już po kilku myciach włosy przestają wypadać, w czasie dwóch, trzech miesięcy 
wyrastają nowe, silniejsze włosy. Są gęściejsze i mocniejsze, ich powierzchnia jest 
gładka. Nabierają blasku i dobrze układają się.
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    Jej zadaniem jest faktyczne odżywienie włosów i 
ich wzmocnienie. Składniki aktywne w niej zawarte 
powodują zdecydowanie lepsze ukrwienie cebulek 
włosowych (diosmina, heperydyna, L-Arginina), 
odż y wienie  włosów (komórk i  macier z yste  z 
pomarańczy, olejek marula) i wydłużają cykl życia 
cebulek włosowych (kofeina). Wraz z większą ilością 
k r wi  do cebulek dociera  więcej  sk ładników 
odżywczych, co oczywiście powoduje wzmocnienie 
włosów.

  Medical Mask FX5.2 jest innym, nowatorskim 
produktem.

   Cebulka włosowa jest wyjątkowo dobrze chronionym 
miejscem w organizmie człowieka przed wszelką 
ingerencją z zewnątrz. Wszystkie maski, szampony, 
odżywki do włosów nie mają możliwości dotarcia do 
cebulki włosowej, a więc miejsca gdzie rośnie włos. 
Kosmetyki te jedynie upiększając powierzchnię 
włosów z zewnątrz.

  Zastosowanie:  Maska przeznaczona jest do 
wszelkiego rodzaju włosów, a zwłaszcza do włosów 
osłabionych, skłonnych do wypadania.



      Krem GHIA  jest wyjątkową propozycją dla mężczyzn

      Wyróżnia go:
ź całkowicie roślinne pochodzenie;

ź obecność naturalnej substancji diosminy, która zwiększa 
elastyczność skóry i poprawia wygląd zarostu;

ź brak w kremie sztucznych chemicznych substancji między 
innymi PEG-ów, parabenów, silikonów.

ź ekstremalne łagodzenie podrażnień skóry;

ź optymalny skład kwasów omega 3, 6 i 9 zapewniający 
szybką regenerację skóry;

   Dzięki temu pielęgnacja twarzy jest przyjemna i skuteczna. Krem 
GHIA można stosować zarówno do twarzy z zarostem jak i bez.
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