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La Vie Essence



1NASZE
OTOCZENIE



•  23% zgonów spowodowanych jest zanieczyszczeniem środowiska

•  Zanieczyszczenie dpowiada za więcej zgonów niż gruźlica,  

malaria i AIDS łącznie

•  Zanieczyszczenie wywołuje choroby układu oddechowego,  

krążenia, alergie

•   Polska ma najwyższy poziom zanieczyszczenia w UE

•  Spadek substancji odżywczych (minerałów i witamin)  

w warzywach o 50-90% (od 1986 roku)

•   Powszechne stosowanie trujących pestycydów i herbicydów

ŚRODOWISKO NATURALNE 
ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA



WOLNIEJSZE 
GOJENIE BLIZN

CZAS UCIEKA
CO SIĘ DZIEJE Z NASZYM CIAŁEM

ZMARSZCZKI

WYPADANIE WŁOSÓW

ŁAMLIWE PAZNOKCIE

CHOROBY SKÓRY

 CELLULIT
BÓLE STAWÓW

DENATURACJA KOMÓREK



Nienasycone kwasy tłuszczowe – odpowiedzialne za równowagę wodnolipidową, działanie przeciwzapalne i regenerujące
 

ISTOTNE WITAMINY I MINERAŁY

A K

C K

B Zn

E S

H Se

Witamina A – wpływa na wzrok, 
stan skóry, przyśpiesza regenerację

Grupa K – przyspiesza leczenie ran poprzez  
prawidłowe dotlenienie komórek skóry

Witamina C – pobudza układ odpornościowy,  
odpowiada za jędrność skóry, bierze udział 
w tworzeniu kolagenu

Potas – zapobiega nadciśnieniu

Grupa B – wspomaga przemianę materii,  
sprawne działanie układu nerwowego,  
zapewnia odpowiednie nawilżenie

Cynk – bierze udział w syntezie kolagenu i elastyny.  
Przyspiesza gojenie ran, wzmacnia układ  
odpornościowy

Witamina E – przeciwdziała starzeniu się 
skóry wywołanemu wolnymi rodnikami

Siarka – budulec białka włosów i paznokci,  
zapewnia prawidłową budowę włókien kolagenu

Witamina H – Odpowiada za dobry 
stan włosów, skóry i paznokci

Selen – bierze udział w procesach antyoksydacyjnych,  
przeciwdziała starzeniu się skóry



2NASZE
PRODUKTY



Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej. 

Najlepsze właściwości wykazuje kolagen rybi który 

zalecany jest osobom po 25 roku życia.  

• Spowalnia procesy starzenia

• Wzmacnia skórę, włosy i paznokcie, ścięgna, stawy

• Nadaje jędrność skórze i wygładza zmarszczki

• Łagodzi ból

• Redukuje cellulit, rozstępy i blizny

• Działa przeciwalergicznie

• Chroni nerki, wątrobę i żołądek

KOLAGEN 
DZIAŁANIE



Ta szmaragdowa alga to najbogatszy w substancje odżywcze  

produkt na świecie, Zawiera najwyższą dostępna koncentrację 

aminokwasów, a ponadto antyoksydanty, witaminę C, B, A, K, 

wapń, żelazo, magnez, fosfor, sód, cynk, potas

• Obniża ciśnienie krwi

• Zmniejszają ryzyko zakrzepów

• Działa przeciwzapalnie

• Wzmaga aktywność układu immunologicznego

• Chroni przed rakiem

• Łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego

• Wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci

SPIRULINA 
DZIAŁANIE



Jedno z najlepszych źródeł witamin i składników mineralnych. 

Bogaty w witaminy B, C, E, żelazo, wapń, magnez i cynk, 

chlorofil, błonnik pokarmowywy 

•  Działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo  

i przeciwwirusowo

•  Jest pomocny w leczeniu zmian skórnych,  

leczeniu trądziku i owrzodzeń.

•  Zalecany w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy

•  Łagodzi bóle żołądka, bóle stawów i zmniejsza stany zapalne.

• Odświeża oddech

• Sprzyja odkwaszeniu organizmu

MŁODY JĘCZMIEŃ 
DZIAŁANIE



RED RICE 
CELL-POWER 
15 SPF DAY CREAM 



Skuteczny krem zwiększający elastyczność cery z filtrem przeciwsłonecznym SPF 15.
Opracowany przez profesjonalistów, z myślą o codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej,
potrzebującej natychmiastowego i długotrwałego ujędrnienia. 
Zaawansowana technologicznie formuła, bazująca na roślinnych komórkach macierzystych, 
pobudzających naturalne procesy regeneracji skóry i stymulacji nowych komórek. Zostaje 
przywrócona gęstość i sprężystość naskórka. Doskonale napina i przywraca młodzieńczy owal 
twarzy, maksymalnie wygładza i odmładza cerę, niwelując wyraźne zmarszczki i bruzdy.  

Intensywnie i długotrwale nawilża, zatrzymując wodę w najgłębszych warstwach naskórka. 
Filtr przeciwsłoneczny (SPF 15) chroni komórki skóry przed szkodliwym działaniem  
promieni UV, jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za proces przedwczesnego 
starzenia. Redukuje istniejące zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry, zapewnia 
długotrwałe nawilżenie i zapobiega przesuszeniu. Skóra jest wyraźnie bardziej sprężysta,  
odzyskuje energię i blask. Cera wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień. Subtelny zapach 
o działaniu relaksującym wprowadzi Cię w radosny nastrój na cały dzień.



Zaawansowane składniki najnowszej generacji:
• Phytoskwalan®
• Masło Shea
• Olej tsubaki
• Woda z kwiatu lotosu
• ReGeniStem™ Red Rice
• Argireline®
• Leuphasyl®

Spektakularne rezultaty:
• skutecznie zredukowane zmarszczki
• nawilżona i wygładzona cera
• zwiększona jędrność i elastyczność skóry



INTENSIVE 
REPAIR 
NIGHT CREAM 



Intensywnie odbudowujący krem do twarzy na noc. Innowacyjna receptura intensywnie  
odbudowującego kremu na noc oparta jest na wyjątkowym działaniu roślinnych komórek  
macierzystych z czerwonego ryżu i pozostałych cennych składnikach aktywnych, m.in.  
peptydów, wody z kwiatu lotosu. Intensywnie regeneruje skórę podczas snu, uwalniając przez 
noc składniki aktywne, które stymulują skórę do odnowy komórkowej, redukują głębokie 
zmarszczki, przywracają elastyczność i gęstość.
Hamują procesy starzenia i cofają widoczne oznaki upływającego czasu. Skóra staje się
bardziej sprężysta, gładsza w dotyku, odzyskuje blask i młodzieńczy wygląd. Subtelny zapach
o działaniu relaksującym wprowadzi Cię w przyjemny, odprężający sen.



Zaawansowane składniki najnowszej generacji:
• Allantoin
• Masło Shea
• Olej tsubaki
• Woda z kwiatu lotosu
• ReGeniStem™ Red Rice
• Argireline®
• Leuphasyl®

Spektakularne rezultaty:
• skóra intensywnie zregenerowana
• wygładzona i wypoczęta cera pełna blasku
• zmarszczki skorygowane



Suplement diety z młodym jęczmieniem:
•  naturalne bogactwo witamin (A, z grupy B, C)
•  zawiera składniki mineralne (żelazo, wapń, magnez, potas,  

miedź, cynk)  
•  młody jęczmień to zielony superfood, którego łodygi zawierają  

cenny chlorofil
•  składnik suplementu jest źródłem aminokwasów, w tym ośmiu  

aminokwasów niezbędnych, których ludzki organizm nie jest 
w stanie sam wytworzyć.

YOUNG BARLEY 



Suplement diety przeznaczony dla osób pragnących zadbać o siebie 
w sposób kompleksowy:
•  innowacyjne połącznie 3 składników wpływa zarówno na poprawę 

kondycji organizmu, jak i wyglądu
•  spirulina jest bogatym źródłem białka roślinnego (zawartość ponad 

60%), które wspiera witalność organizmu i pomaga kontrolować 
wagę ciała

•  ekstrakt z owoców aceroli zawiera aż 25% witaminy C, która wspo-
maga syntezę kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania skóry oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego

SPIRULINA & ACTIVE COLLAGEN 



DZIAŁANIE OD ŚRODKA 
I NA ZEWNĄTRZ



#COMINGSOON



3NASZ RYNEK



WYJĄTKOWE PRZEŻYCIA, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE, SERWIS

– tego oczekują zamożni Polacy

Łączny roczny dochód netto 
osób zamożnych w Polsce (mld PLN)

2010

* (p) – prognoza

2012 2014 2019 (p)20162011 2013 2018 (p)2015 2020 (p) 2017 (p)

111 127 148 175 220123 133 164 191 226 245



DUBAJ MOSKWA SZANGHAJ



RYNEK 
KLIENTA 
ZAMOŻNEGO

97% 
kupuje 

luksusowe 
kosmetyki

Ponad 
700 tys. 

osób o majątku 
netto powyżej 

1 mln PLN Rynek dóbr 
luksusowych w PLN 

2017 21 mld
202131 mld 

(+48%)
Osoby zamożne

(zarobki ponad 7,1 PLN brutto)

2017 1,1 mln  

2020 1,4 mln

73%
jezdzi 
do spa

Wzrost 
majątku osób 

zamożnych 

15-20%

31% 
korzysta z zabie-
gów medycyny 

estetycznej



#LUXURYLIFE
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Wartość i tempo wzrostu rynku 
kosmetycznego w Polsce (mld PLN)

ODEJŚCIE OD KRYTERIUM CENY W STRONĘ JAKOŚCI

– tak zmianiają się preferencje konsumentów



79% 
kupuje 

w drogeriach

8% 
kupuje w sieci  
(17% klientów 

zamożnych)

30% 
konsumentów 

oczekuje że kosmetyki 
wytwarzane będą  

wyłącznie ze składni-
ków naturalnych

RYNEK 
KOSMETYKÓW

WEDŁUG BADAŃ NAJWAŻNIEJSZE: 

1. stosunek jakość/cena 
2. jakość 
3. cena

2016

16 mld PLN
2021

 21 mld PLN



#UNIQUERECIPE



GŁÓWNE 
KANAŁY 

DYSTRYBUCJI

drogerie

dyskonty

internet

MLM

RYNEK 
SUPLEMENTÓW 
DIETY

2018

4.3 mld PLN 
2020

5 mld PLN

7% 
wzrostu 
rocznie

20-30% 
wzrostu w sprzedaży 

bezpośredniej

10 tys
produktów 

w sprzedaży 

72% 
Polaków zażywa 

suplementy



#ALLYOUNEED



4NASZ MODEL
DZIAŁANIA



Producent

MODEL 
MLM

MODEL
TRADYCYJNY

15% niższa  
cena dla klienta

Struktura40%

15%
15%

10%

5%
5%
5%

Producent 45%45%

Sklep 

Wynagrodzenia

Dochód sklepu

Czynsz

Logistyka
Hurtownia

Dystrybutor



SZKOLENIA NARZĘDZIA 
SPRZEDAŻOWE: 
• BAZA WIEDZY
•  DIETY DLA 

KLIENTÓW

WSPARCIE 
SPECJALISTÓW

MOŻLIWOŚĆ 
BUDOWY 
STRUKTURY



Rynek  
salonów 

kosmetycznych 

1.5 mld 
w 2017

POZYSKUJ KLIENTÓW

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

SALONY 
KOSMETYCZNE

1500
salonów 

kosmetycznych 
w Warszawie

10 000 
w Polsce

średnia 
wartość usług 

254 pln

średni 
wzrost rynku 

10%



ZBUDUJ STRUKTURĘ 



Zgarniaj nagrody (30 ambasadorów tablet, 50 SPA, 100 Fiat 500)

5DOCENIAMY
NAJLEPSZYCH



PROGRAMY 
MOTYWACYJNE 



PROGRAMY 
MOTYWACYJNE 



PROGRAMY 
MOTYWACYJNE 



6   DLACZEGO MY



CO NAS WYRÓŻNIA 

WARTOŚĆ

JAKOŚĆ

PEWNOŚĆ



•   The SAP HANAN INNOVATION AWARD 2017, kategoria: innowacyjna technologia

•   Distinction  

– Beauty 2017 Diamonds

•   Magazyn lifestylowy  

High Living – La Vie Skin  

wśród najlepszych marek

DOCENILI NAS 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



LA VIE ESSENCE

ZADBAJ O ZDROWIE ABY UJRZEĆ PIĘKNO


