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Czy XD naprawdę oznacza radość, uśmiech, fun? 
Sprawdź to!

Kosmetyki XD... to radość zapachu, uśmiech skóry i komfortowy fun 
każdego dnia!

Receptury, formuły, kompleksy aktywne, nuty zapachowe.  
To wszystko dobraliśmy tak by oczyszczanie i pielęgnacja Twojej 
skóry współgrała z Twoim aktywnym i pozytywnym planem dnia, 
wieczoru, nocy!
#goodvibes

xd-kosmetyki.pl  



nawilżanie 

wygładzanie  

ukojenie

Magic
 Mang

o

Flower Power



KREMY DO RĄK
Soczyste, egzotyczne mango i pachnące płatki świeżych kwiatów zainspirowały nas do stworzenia niezwykłych 

produktów do pielęgnacji Twoich dłoni.

Roślinne kompleksy pielęgnacyjne, substancje aktywne oraz owocowe i kwiatowe ekstrakty dają powera naszym 
recepturom. A to wszystko po to by skóra Twoich dłoni była miękka, ukojona i nawilżona. 

#alltime

5 902643 040021 5 902643 040007

skóra normalna i sucha

Składniki aktywne:
# mocznik 
# masło shea 
# gliceryna
# alantoina 
# kwiatowe ekstrakty

Działanie:
# nawilżanie 
 # wygładzanie  
# ukojenie

skóra normalna i sucha

Składniki aktywne:
# mocznik 
# masło shea 
# emolienty
# olej migdałowy 
# owocowe ekstrakty

Działanie:
# nawilżanie 
 # zmiękczanie 
# ukojenie

Magic MangoFlower Power
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℮  100  ml ℮  100  ml
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nawilżanie

zmiękczanie

wygładzanie



KREMY DO STÓP
Wiesz, że mocznik #urea jest niezwykłym elementem kosmetyków? 

Jeśli Twoja skóra jest sucha, wrażliwa, wręcz atopowa; potrzebuje nawilżenia, wygładzenia, czy delikatnego złuszczenia. 
Wprowadź do swoich codziennych, pielęgnacyjnych rytuałów kosmetyki z tym tajemniczym składnikiem.

Nasze kremy do stóp XD to miks mocznika, masła shea, masła kakaowego, emolientów, oleju migdałowego i pantenolu. 

Przetestuj XD... do stóp bez względu na to czy nosisz sneakersy, conversy, szpilki czy klapki Kubota! 

#walk

sucha skóra i popękane pięty

Składniki aktywne:
# mocznik 
# masło kakaowe  
# olej migdałowy
# pantenol 
# gliceryna
# kwiatowe ekstrakty

Działanie:
# łagodzenie 
 # ukojenie  
# nawilżanie

5 902643 040069 5 902643 040045

sucha skóra i popękane pięty

Składniki aktywne:
# mocznik 
# masło shea 
# gliceryna
# olej migdałowy 
# emolienty 
# pantenol
# owocowe ekstrakty

Działanie:
# nawilżanie 
 # zmiękczanie 
# wygładzanie

Magic MangoFlower Power

nawilżanie

zmiękczanie

wygładzanie
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oczyszcza

wygładza

rozświetla

 do mycia twarzyskóra normalna   i problematyczna



PEELING DO TWARZY  ŻEL MICELARNY 
wyzwanie #krok 2

Poranne odświeżanie twarzy, szyi i dekoltu 
delikatnym żelem micelarnym. Łagodna formuła 

myjąca, owocowe ekstrakty i oczyszczające micele 
nadają Twojej skórze miękkości i przygotują  

do dalszych etapów pielęgnacji.

wyzwanie #krok 1

 Oczyszczanie to podstawa pielęgnacji, a regeneracja 
zdrowej skóry trwa 21 dni! Podejmij więc wyzwanie 

XD...! Wprowadź zasady, które sprawią, że Twoja 
skóra odzyska, zyska lub zachowa naturalną 

witalność i blask. Krok nr 1 to oczyszczanie skóry 
delikatnym peelingiem #magic mango przed 
pójściem spać - bez względu na porę nocy:)

każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
# delikatne drobinki 
# owocowe ekstrakty 
# łagodna formuła

Działanie:
# oczyszczanie 
# wygładzanie 
# rozświetlanie

do mycia twarzy  
skóra normalna i problematyczna

Składniki aktywne:
# łagodna formuła myjąca 
# oczyszczające micele 
# owocowe ekstrakty

Działanie:
# oczyszczanie 
# odświeżanie 
# normalizowanie

Magic MangoMagic Mango

5 902643 040229
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℮  150  ml ℮  150  ml



Exciting Cannabis

Crazy
 

Water
melon

oczyszcza 

pielęgnuje

łagodzi



PŁYNY MICELARNE
Konopna ekscytacja na legalu? Arbuzowa soczystość bez względu na porę roku?

Z kosmetykami XD... to możliwe! #cannabis #watermelon #krok3

Pielęgnujące micele łapiące ze skóry zanieczyszczenia i elementy make-upu, który spełnił już swoją rolę, kwas mlekowy 
zapewniający skórze balans i kompleks nawilżający oraz dwa fantastyczne ekstrakty to właśnie płyny micelarne XD...

#blask #oczyszczanie #zdrowaskóra

skóra normalna

Składniki aktywne:
# kwas mlekowy 
# ekstrakt z arbuza
# ekstrakt z koziego mleka
# kompleks nawilżający

Działanie:
# oczyszczający 
# pielęgnujący 
# nadający miękkość 
# przywracający komfort

skóra normalna

Składniki aktywne:
# kwas mlekowy 
# ekstrakt z konopi 
# kompleks nawilżający

Działanie:
# oczyszczający 
# pielęgnujący 
# kojący 
# łagodzący  
# przywracający blask

Exciting CannabisCrazy Watermelon

oczyszcza 

pielęgnuje

łagodzi
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nawilżanie 

orzeźwienie

witalność

 pielegnacja
odświerzenie

nawilżanie
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MGIEŁKI DO TWARZY I CIAŁA
Upał daje się we znaki? Suche powietrze w szkolnej, akademickiej czy biurowej przestrzeni? A może po prostu 

potrzebujesz chwili dla siebie?

Zamknij oczy spryskaj twarz, szyję dekolt mgiełką i pomyśl o czymś miłym!

Aromat soczystszego arbuza lub kremowe ukojenie XD... przywrócą balans, komfort i witalność

#mist #fresh

każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
# kwas mlekowy 
# ekstrakt z arbuza 
# ekstrakt z koziego mleka 
# kompleks nawilżający

Działanie:
# nawilżanie
# orzeźwianie
# przywracanie witalności
# pielęgnacja

każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
# kwas mlekowy 
# ekstrakt z lnu 
# kompleks nawilżający

Działanie:
# pielęgnacja 
# odświeżanie
# nawilżanie
# przywracanie komfortu

Creamy ReliefCrazy Watermelon
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℮  250  ml ℮  250  ml



oczyszcza 

odświeża

pobudza zmysły

nie wysusza skóry

Black Roses
Midnight



ŻELE POD PRYSZNIC
Energia od samego poranka lub ukojenie zmysłów wieczorem?

#midnight #blackroses to zmysłowe i energetyczne zapachy żeli pod prysznic, które nie tylko delikatnie i skutecznie 
oczyszczą Twoją skórę po aktywnym dniu, ale przede wszystkim zapewnią uczucie nawilżenia i odświeżenia.

Jednym słowem #relaks 

℮  400  ml

skóra normalna skóra normalna

Składniki aktywne:
# ekstrakt z owsa
# ekstrakt z żurawiny

Składniki aktywne:
# ekstrakt z białych 
   kwiatów 
# ekstrakt z róży 
# ekstrakt ze stokrotki 
# ekstrakt z jaśminu

Działanie:
# oczyszczający
# odświeżający
# pobudzający zmysły
# pozostawia skórę nawilżoną

Działanie:
# oczyszczający
# pielęgnujący
# pozostawia uczucie 
   nawilżenia  i świeżości
# relaksujący

Black RosesMidnight

℮  400  ml
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Madonis Sp. z o.o.
ul. Bolesławiecka 15 A

98-400 Wieruszów
Tel./ Fax: +48 62 78 49 100

madonis@madonis.pl
www.madonis.sklep.pl
www.xd-kosmetyki.pl  

www.facebook.com/xdcosmetics

www.instagram.com/xd_cosmetics 


