Философия на ЕкоСпа
Козметична линия от ново поколение, чието създаване
е вдъхновено от Българските традиции, комбинирани
с модерната технология на 21-ви век.

Еко-сертифицирани активни съставки
Ние използваме само висококачествени, студенопресовани олиа,
натурални аромати, оцветители и консерванти. Всички съставки
са Еко-сертифицирани и с изпитано качество.

Без минерални масла
Без парабени
Без тестове върху животни
Еко-сертифицирани активни съставки
Победител в СПА номинациите:
е:
„Balkan SPA Treatment 2010“
„Balkan SPA Product 2012“
World Spa & Wellness Awards,
London 2014

Топъл Арома масажен балсам
Релакс 1
Комплекс от есенциални масла
Здравец, Лавандула и Розмарин.
Керамична чаша, 120 мл
100% натурален балсам с маслиново
масло, жожоба, пчелен и маслинов
восък и комплекс органични есенциални масла. Хидратира и омекотява кожата с депо ефект, въздейства
релаксиращо. Подходящ за арома
масажи и ритуали, 8-12 приложения
за цяло тяло. Подходящ за СПА педикюр и маникюр.
ВНИМАНИЕ! Продуктът е готов
2 минути след запалване!
Достатъчно е да гори само
за да разтопи нужното
количество балсам.
Не е необходимо отмиване.

Топъл Арома масажен балсам
Баланс 2
Комплекс от есенциални масла
Пачули, Грейпфрут и Портокал.
Керамична чаша, 120 мл

Топъл Арома масажен балсам
Хармония 3
Комплекс от есенциални масла
Лимон, Канела и черен Пипер.
Керамична чаша, 120 мл
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БиоОзоново олио с Роза
Иновативно озонирано олио с добавени био масло от Шипка и Роза
Дамасцена. Перфектно балансирано с Омега 3 и 6 масни киселини,
важни за поддържането на хидратирана и стегната кожа.
Спрей 50 мл

БиоОзоново олио с Лавандула
Лека текстура, комбинирана с дълбоката хидратация на био маслото
от Шипка и успокояващите свойства на Лавандулата. След нанасяне
на озоновото олио, кожата става свежа и копринено мека.
Спрей 50 мл

БиоОзоново олио с Арганово масло
Иновативно озонирано олио с добавени био масло от Шипка и Арган.
Мощен антиоксидант, предотвратяващ стареенето на кожата. Съдържа
Омега-3, 6, 9 амино киселини. Подходящо и за коса.
Спрей 50 мл
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Захарен скраб с Роза – Лице/Тяло
Захарен ексфолиант за лице и тяло с натурално българско розово
масло, което регенерира кожата и я хидратира. Изцяло натурален
продукт, съдържа захарни кристали и натурални масла от маслина,
авокадо и гроздови семки. Омекотява кожата и є придава блясък
и тонус. Подходящ за всички типове кожа. Не дразни, не съдържа
парабени и косерванти.
Приложение: Нанася се върху мокра кожа с леки, масажиращи
движения, до разтварянето на кристалите, след което се изплаква
обилно с вода.
Буркан 400 мл

Българско розово масло
Розовото масло има противовъзпалително,
успокояващо и подмладяващо действие и го
прави много подходящо за суха и зряла кожа.
В допълнение, розовото масло е отлично
средство срещу белези, разширени капиляри и за девитализирана кожа. Заради своите
качества маслото е известно и като „течно
злато“. Обикновено от 2 – 3 тона цвят се
получава 1 килограм розово масло. В състава
на българското розово масло са установени
около 283 компоненти.
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Златен скраб с Карамел – Лице/Тяло
Захарен ексфолиант за лице и тяло с карамел. Нежно отстранява
повърхностните рогови клетки и несъвършенствата по кожата,
осигурявайки свеж, гладък тен. Оставя нежен брoкатен блясък и
има неустоим кадифен аромат на карамел. Редовното използване изглажда кожата и подобрява микроциркулацията. Резултатът
е гладка, стегната и еластична кожа.
Приложение: Нанася се върху мократа кожа с леки, масажиращи движения, до разтварянето на кристалите, след което се
изплаква обилно с вода.
Буркан 400 мл
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Солен скраб с Морска луга – Лице/Тяло
Детоксикиращ скраб за лице и тяло на базата на морска луга и поморийска сол. Богат на минерали и микроелементи, създаден специално да ексфолира и детоксикира кожата. Има освежаващо, релаксиращо и тонизиращо действие върху целия организъм.
Приложение: Нанася се върху мокра кожа с леки, масажиращи
движения, до разтварянето на кристалите, след което се изплаква
обилно с вода.
Буркан 400 мл

Морска луга:
Поради уникалния си състав, морската
луга има изключително разнообразни
ефекти:
 Тонизира и релаксира цялото тяло
 Минерализира кожата
 Стимулира естествените защитни
процеси на кожата
 Подхранва, омекотява, овлажнява
и пречиства
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Козметичната линия „Роза и Мед” е създадена специално за реласираща грижа за кожата. Селектираните съставки и технологии ни дават
решение на проблема как да задържим кожата си млада и здрава.
Продуктите са базирани на натурални активни съставки с доказани
резултати.

Роза Дамасцена
Световно известната Rosa Damascena се среща само на територията на
България. При преработването на розовия цвят се получават розово
масло, розова вода, розов абсолют и розов конкрет. Добавени към
м
продуктите на ЕкоСпа, те ги правят терапевтични и полезни за кожата.
жата.

3D Масажен гел с рози и мед
Масажен гел от ново поколение с листенца истинска българска роза,
розово масло и екстракт от мед.
Действие: Хидратиращ и подхранващ ефект, успокояващо и обновяващо действие.
Приложение: Нанесете на цялото тяло след душ. Продуктът може да
бъде използван и за лице, ако кожата е суха.
Туба 50 мл
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Тоник Розов цвят
Продукт 3 в 1 за почистване, тонизиране и пилинг. Съдържа Розов цвят,
мандариново масло и ароматичен комплекс иланг-иланг и буферирана
киселина за пилинг ефект. Без алкохол.
Продукт за дълбоко почистване с хидратиращо и ексфолиращо действие.
Използва се и като нежен пилинг без отмиване. Дегримира, премахва и
най-дълбоките замърсявания без да дразни, тонизира и освежава.
Действие: Почиства, дегримира, тонизира и ексфолира като същевременно хидр
хидратира и не дразни кожата.
Прилож
Приложение: За почистване на лице и тяло и премахване на грим. За
пилинг – оставете да престои 5 минути.
Бутилка 250 мл

Крем-маска Розов цвят
Дълбоко хидратираща маска, подходяща за всички кожни типове, включително чувствителни и дразними. Тонизира, хидратира, подхранва и
успокоява.
Съдържа: Розов конкрет, екстракт от роза, хидратиращ комплекс и
Fucogel за хидратация с депо ефект, екстракт от българско червено цвекло
за дезинтоксикиращ и пречистващ ефект.
Приложение: Нанесете на лице и тяло на почистена кожа. Препоръчваме
да се използва след почистване с Тоник Розов цвят и/или Пилинг Кисело
мляко.
Буркан 200 мл
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Екстракт от Български мед
Медът е натурален продукт, съставен от различни ватамини, минерали, захари, амино киселини и ензими. Регулира влагата в роговия
слой на кожата и повишава ефекта от другите овлажнители. Предпазва
кожата от загуба на вода, без оклузивен ефект. Като резултат, кожата
остава мека, кадифена и свежа.

Душ-гел Мед и мляко
Деликатен измивен душ-гел с наситен аромат и
екстракти от мед и мляко. Подходящ за ежедневно
измиване с нежен пилинг ефект на цялото тяло,
лице, коса, както и за вана. Подходящ за цялото
семейство.
Съдържа: Нежни измиващи вещества без сулфати, буферирана АНА за полиране и изглаждане на
кожата, хидратиращ комплекс.
Приложение: За ежедневно измиване на цялото
тяло и лице. Подходящ за деца, чувствителни и
дразними кожи. Използвайте гъба за повече пяна.
Туба 50 мл
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Златен масажен гел мед и мляко
Масажен гел със златист цвят и блясък, хидратиращ продукт за тяло, лице и устни с фини
златисти минерални частици. Билковите и натурални масла хидиратират и омекотяват кожата
в дълбочина.
Съдържа: Бадемово масло, жожоба, маслиново масло.
Действие: Подобрява естествената еластичност и жизненост на кожата. Оставя фин аромат и
златист блясък.
Приложение: Нанесете след душ, на мокра кожа на цялото тяло. Продуктът може да бъде
използван и за лице при суха кожа.
Туба 50 мл

Крем-маска Мед и мляко
Пречистваща, подмладяваща и обновяваща маска с лек избелващ и заглаждащ кожата ефект.
Релаксира и подхранва със засилено анти-ейдж въздействие.
Приложение: Нанесете на лице и тяло на почистена кожа. Препоръчваме да се използва след
почистване с Тоник Розов цвят и/или Пилинг Кисело мляко.
Буркан 200 мл
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Серия „Българско кисело мляко“
Специално разработена серия от козметични продукти за лице и тяло
на базата на световно известното българско кисело мляко. Подмладяващи и възстановяващи продукти, съдържат млечна закваска, млечни
протеини и млечни киселини.
Основната активна съставка в тази серия е ACB Yogurt Dermal
Respiratory Factor – създаден да увеличи клетъчното дишане, клетъчния метаболизъм и производството на колаген.

Крем-гел Кисело мляко
Хидратиращ и омекотяващ крем-гел с нежна и бързо
о
абсорбираща се текстура. Изравнява тена и подсилваа
естествената защита на кожата. Съдържа млечни
протеини, калций и мултивитаминен комплекс.
За всички типове кожа, лице и тяло.
Туба 50 мл

14

Пилинг-гел Кисело мляко
Ексфолиращ крем с българско кисело мляко. Осигурява максимален почистващ ефект без да причинява
дразнене. Обединява всички варианти на пилинга –
химичен, механичен и ензимен, използвайки съответно млечна киселина и нежни скрабови частици.
Приложение: Нанесете на почистена и подсушена
кожа за 5 мин. След това масажирайте с кръгови
движения и отмийте обилно с вода. Нанесете Кремгел Кисело мляко.
Буркан 200 мл

Крем-маска Кисело Мляко
Концентрирана формула с дълбоко подхранващо
действие. Високоефективна система за доставка на
всички активни съставки в дълбочина. Омекотява
и изсветлява тена с хидратиращ ефект. Перфектна комбинация от лиофилизирано кисело мляко,
Lactobacillus bulgaricus, млечна закваска, млечни
протеини. За всички типове кожа, лице/тяло.
Туба 150 мл
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PHYTOSONIC™

Заглаждане на целулита с ефекта на ултразвук.
Сбор от три активни съставки с растителен произход – екстракт от
Glaucium flavum, екстракт от Euglena gracilis и кофеин. Улеснява лекото
и селективно премахване на адипоцитите. Приложен два пъти дневно,
води до видимо намаляване на мастната тъкан и обиколката на бедрата и
коленете след 2 месеца приложение сутрин и вечер.

 Детоксикация
 Стягане
 Антицелулит

Оценка на ефикасността на
PHYTOSONIC™ с IN VITRO тест
• Възстановяване на
митохондриалните функции
• 3D преструктуриране на липидната
тъкан
• Намаляване на триглицеридите
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4D Моделиращ и вибриращ гел
Активен концентрат на моделиращ и скулптуриращ гел с растителни съставки с подобно на ултразвук въздействие: PHYTOSONIC™
+ ADIPOSLIM + ADIPOLESS. Въздейства чрез иновативна антицелулитна технология на ултразвуков клетъчен лизис. Свойствата на
PHYTOSONIC™ дават възможност да се постига отслабване не само
на клетъчно, но и на тъканно ниво.
Приложение: Като анти-целулитен продукт – два пъти дневно нанесете върху проблемните зони с масажни движения, докато продуктът
се абсорбира от кожата. Не оставя усещане за омазняване, попива
бързо и позволява да се облечете веднага след неговото прилагане.
Туба 150 мл

Adipoless:
По-малко адипоцити – за да поддържате „силует”!
Това е растителен екстракт с забележимо ефективно
действие. Представлява екстракт от Киноа от Канада –
органична култура, отговаряща на международните
стандарти, без да са използвани хербициди, пестициди и торове.

Adiposlim:
Активна съставка за отслабване, намалява количеството мастни клетки и изглажда портокаловата кожа.
Премахва мастните депа – мазнините се извличат от
адипоцитите и се преобразуват в енегрия.
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Масажен Крем-мус Шоколад
Продукт, специално разработен да създава усещане за пълен релакс и удоволствие. Леката текстура и невероятен аромат допринасят за пълноценно усвояване на активните съставки.
Активни съставки: какао, екстракт от какао, какаово масло,
маслиново масло, витамини С, А, Е и Н, минерали – цинк, калций,
магнезий.
Приложение: Като лек крем за лице и тяло. Нанесете на почистена кожа. Използвайте сутрин и/или вечер.
Буркан 200 мл

Щоколадовият екстракт стимулира
обновяването на клетките,
регенерира и защитава от
свободните радикали.
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Липов цвят
Екстрактът от Липа подхранва кожата и я
предпазва от дехидратиране. В състава на
липовия цвят влизат антиоксиданти, витамини
А и С, есенциални олиа, танини и др. Всички
те допринасят за благоприятния ефект върху
кожата, правейки я по-устойчива на външни
дразнители, по-еластична и стегната.

Крем-маска Липов цвят
Овлажняваща, хидратираща и успокояваща крем-маска с мека текстура и
подхранващ ефект. Специално формулирана за чувствителна кожата. Съдържа екстракт от Липа, който се използва поради своите успокояващи и
релаксиращи ефекти.
Приложение:
Лице: Нанесете на почистена и суха кожа за 15 мин. два пъти седмично.
Отстранете с вода или само попийте излишното количество със салфетка.
Тяло: Нанесете на цялото тяло като крем.
Буркан 200 мл
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Пилинг Душ-гел Горски плодове
Обновяващ душ гел с плодови киселини и натурални частици
от къпина, които нежно почистват без да дразнят кожата.
Релаксиращ горски аромат и приятна
текстура, след употреба кожата е хидратирана и освежена.
Приложение: Нанесете на тялото за 2-3 минути като пилинг и
отмийте с вода.
Туба 150 мл

 Натурални пенители
 Без сулфати
 Натурален скраб
Плодови киселини
Плодовите киселини имат ексфолиращо действие и намаляват роговия
слой на епидермиса. В резултат на
това тенът се избистря и кожата става
по-гладка. Плодовите киселини са
известни още със своя хидратиращ
и антибръчки ефект. Те стимулират
синтеза на колаген и еластин, почистват и намаляват размера на порите,
подобряват релефа на кожата.

 Душ-гел
 Пилинг
 Арома терапия
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Кристална Есенция №1
Пречистваща есенция с есенциални масла – тамян и градински чай.
Зарежда с положителна енергия и отнема негативната енергия.
Приложение: Впръскайте 1-2 помпи в ъглите на помещението, както и
по дланите и стъпалата. Внимание – пазете очите!
Спрей 50 мл

 Подхранване
 Релаксиране
 Лице и тяло

Кристално олио №2
Енергизиращо и хармонизиращо масажно
олио, което съдържа натурални масла
от Авокадо и Гроздови семки с добавени
кристали и есенциални масла – Роза Дамасцена и Босилек.
Приложение: Нанесете 2-3 капки след
душ, за омекотяване на кожата.
Бутилка 250 мл
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Кристално олио №3
Масажно олио с енергия „Пробуждане“. Съдържа натурални масла от
Авокадо и Гроздови семки с добавени кристали и есенциални масла –
Здравец и Невен.

 Регенерира
 Успокоява
 Лице и тяло

Приложение: Нанесете 2-3 капки след душ, за омекотяване на кожата.
Бутилка 250 мл

Кристално олио №4
Масажно олио с енергия „Заземяване“. Съдържа натурални масла от
Авокадо и Гроздови семки с добавени кристали и есенциални масла –
Здравец и Кедър.
Приложение: Нанесете 2-3 капки след душ, за омекотяване на кожата.
Бутилка 250 мл

 Енергия на устойчивост
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Original Bulgarian
SPA ceremonies

