BG ENG DE

Cosmeceuticals

Селективен висш клас професионална козметика, създадена от
екип специалисти с над 30 годишен опит в козметиката. Марка,
съчетаваща опит, иновативни технологии и внимателно подбрани
активни съставки за видими резултати.
Модерни текстури и хипоалергични формули, без парабени, алкохол, ГМО, специално разработени професионални продукти и протоколи, плюс селектирана гама продукти за домашна грижа.
Въздействие на клетъчно ниво, модерни и активни съставки с
клинично доказани резултати чрез INVITRO и INVIVO тестове.
Натуропатски подход при разработване на формулите.

Тип кожа:

всеки кожен
смесена/
тип
проблемна кожа

суха
кожа

дехидратирана
кожа

чувствителна девитализирана слънчева
кожа
кожа
грижа

Почистващи и пилинг
продукти

1
2
3
4

Серуми

Маски и
Крем Маски
Кремове и флуиди –
лице/тяло
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Предимства:

Крем Слънчева грижа с висока защита UVA&UVB SPF50

Лека текстура,
Не дразни очите
Разнася се лесно.

Kрем Слънчева грижа за лице с иновативна формула и широкоспектърни
UVA/UVB филтри, SPF 50. Предпазва от фотостареене и поява на пигментни петна. Лека нелепкава текстура, попива веднага, лесно се нанася,
не оставя бели следи и не запушва порите, некомедогенен. Предпазва ДНК
на клетката от UV увреждане. Допълнително е добавен активен хидратиращ комплекс, който да създаде комфорт и хидробаланс.

Резултати:
Кожата е
защитена от
вредните
лъчи.

Airless, 15 мл

NEW

Активни съставки:
ü Широкоспектърни UVA/UVB филтри:
ü APALIGHT – нов физичен филтър. Не нарушава метаболизма. С антибръчки и анти-ейдж действие.
ü Tinosorb® M, S – широкоспектърни UV абсорбери. Имат тройно действие: поглъщат UV лъчите, разсейват светлината и я отразяват поради
особеностите на тяхното микроструктура.
Приложение: Нанасяйте преди излагане на слънце; редовно нанасяйте повторно, особено след изпотяване, плуване и подсушаване, за да поддържате необходимата защита.
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Предимства:

Хиалуронов Серум

Хидратира и дълбоките, и повърхностните
кожни слоеве;
Добавен колаген за
по-силен анти-ейдж ефект;
Лека текстура.

Концентриран серум с 4 вида нискомолекулна хиалуронова киселина, който въздейства моментално и дълготрайно като хидратира, стяга и оформя овала. Съдържа
още и колаген за допълнителен анти-ейдж ефект.
Airless, 15 мл

Въздейства на няколко нива:
1. Видимо подобрява структурата на кожата, омекотява и заглажда
2. Редукция на бръчки, поради дълбокото проникване на нискомолекулните съставки и въздействие на клетъчния матрикс
3. Намалява размера на порите и подобрява текстурата на кожата
4. Регенерира колагеновия синтез и подобрява еластичността
5. Успокоява и подобрява кожния имунитет
Активни съставки:
ü Хиалуронови киселини с Молекулно тегло: 0.15 kDa, 10-20 kDa, 40-80 kDa, 130-150
kDa(килодалтон) – хидратират както дълбоките слоеве на кожата, така и повърхностите с цел цялостно поддържане на хидробаланса на всички нива.
ü Морски колаген за регенерация, подхранване и анти-ейдж.

Резултати:

NEW

Кожата е
регенерирана,
хидратирана;
Бръчките са изгладени;
Повдигане на контура
и стягане на овала.

Приложение: Нанася се сутрин и вечер на почистена кожа на лицето. Ползва се
самостоятелно или преди крем.
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Предимства:

Хидратиращ СС крем

Лека текстура.
Изравнява тена
на кожата.
Отстранява
кожни
несъвършенства.
Придава здрав
и сияен вид
на кожата.

Изключително лека неомазняваща текстура, която предлага всичко в едно – цвят + защита + корекция. Добавените хидратиращи и подхранващи съставки допринасят за овлажняването и регенерацията на кожата. Прикрива и коригира зачервявания, уморена и без блясък кожа като само
със едно нанасяне придава свежест и блясък на кожата. Осигурява дълготрайно хидратиране и
слънчева грижа за защита от UV лъчение и свободни радикали. Подходящ за нормална и
суха кожа.
Airless, 15 мл

Предлага се в два цвята – Хидратиращ CC Natural, Хидратиращ CC Gold.

Резултати:
Тенът е
изравнен.
Кожата е
хидратирана,
матирана,
защитена
и сияйна.
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Приложение:
Нанесете върху кожата на лицето сутрин и масажирайте нежно. Кремът се вписва перфектно в кожата. След няколко секунди цветът на лицето е равен и сияен.

NEW

Матиращ СС Крем
Специална oil-free формула, лека гел-текстура, нанася се равномерно и се абсорбира бързо. Матира трайно, подходяща формула и за
кожи, предлазположени към акне. Намалява прекомерното отделяне
на себум и свива широките пори. Едновременно скрива всички несъвършенства, придава блясък и премахва лъщетено на кожата.
Предпазва от вредните UV лъчение и свободни радикали. Подходящ
за кожа, склонна към омазняване.

NEW

Предимства:
Лека текстура.
Изравнява тена
на кожата.
Отстранява кожни
несъвършенства.
Придава здрав и сияен
вид на кожата.

Airless, 15 мл

Резултати:
Предлага се в два цвята – Матиращ CC Natural, Матиращ CC
Gold.

Тенът е изравнен.
Кожата е хидратирана,
матирана, защитена и сияйна.

Приложение:
Нанесете върху кожата на лицето сутрин и масажирайте нежно.
Кремът се вписва перфектно в кожата. След няколко секунди
цветът на лицето е равен и сияен.
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NEW

Предимства:

Успокояващ крем

Успокоява,
премахва
зачервяванията и
раздразненията.

За чувствителна, склонна към зачервяване кожа. Успокоява незабавно и
дълготрайно, подхранва и хидратира. Подсилва естествената имунна
система на кожата. Специално разработена технология, която укрепва
бариерната защитна функция на кожата срещу външни раздразнения,
омекотява и премахва усещането за сухота и дискомфорт.
Активни съставки:
ü Antileukine – високотехнологична биоактивна натурална субстанция, екстракти от водорасли и морски растения. Действа в 3 посоки
– успокоява раздразнена и чувствителна кожа, хидратира и има антиейдж действие.
ü Екстакт от невен – овлажнява, успокоява и подхранва кожата, намалява фините линии и забавя образуването на бръчки.

Резултати:
Кожата е
успокоена
и защитена,
хидратирана
и сияйна.

Airless, 50 мл

Приложение:
Нанася се сутрин и вечер на почистена кожа на лицето.
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Копринено Мляко – Oсвежаващо почистващо мляко
Silky Milk Refreshing Cleansing Milk
Деликатно почистващо и дегримиращо тоалетно мляко с алое
вера, без алкохол, за цялото лице и околоочния контур. Подходящо
за всеки кожен тип, включително и дразними кожи. Финa и овлажняваща текстура, обогатена формула с фукогел. Почиства без
дразнене или изсушаване.
Airless, 120 мл

Предимства:
+ околоочен контур,
без да дразни, без алкохол,
парабени и минерални масла.

Резултати:
Почиства
Дегримира
Хидратира

Копринен Тоник – Освежаващ почистващ тоник
Silky Toner Refreshing Cleansing Toner
Почистващ и тонизиращ копринен тоник с алое вера и водораслов
комплекс за цялото лице, включително очите. Довършва почистването в дълбочина без да дразни кожата, хидратира и успокоява дори
чувствителната и дразнима кожа. Изключително богата формула с
5% алое вера плюс фукогел и мултиминерален коктейл.
Airless, 120 мл
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Предимства:

Почистваща и измиваща пяна
Washing And Cleansing Foam
Дълбоко почистващ и измиващ продукт с билкови екстракти и
свиващ порите ефект. Без алкохол и сулфати, нежно премахва
грима и замърсяванията по кожата, като същевременно я детоксикира и успокоява. Формулата е достатъчно нежна, за да се ползва
всеки ден, дори при чувствителна кожа.
Основната съставка 5αAvocuta е бързо активна фито субстанция
с екстракти от авокадо. Ефективно стяга порите и спира развитието на бактерии и акне. Не дразни очите, толерантно рН.
Airless, 120 мл

2в1
Измиваща пяна и
Антибактериален лосион

Резултати:
Матира
Успокоява
раздразнения и
зачервявания при акне

Приложение:
Нанесете на влажна кожа 2 помпи от продукта с леки, масажиращи движения. Отмийте с вода.
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Предимства:
3 в 1 ензимен
пилинг, ексфолиант с частици
и маска, перлен
протеин –
подхранване

Резултати:
Почиства и
ексфолира
кожата.
Не причинява
алергични
реакции
и дразнене.

Диамантен дермоабразиращ пилинг
с перлен екстракт
Diamond dermabrasion peel with pearls
Дълбокопочистващ продукт, комбинация от ензими, екстракт от перли
и дермоабразиращи кристалчета от рубинов прах. Изглажда кожата и є
придава седефен блясък. Почиства нежно и ефикасно. Не причинява
алергични реакции и дразнене.
Туба, 50 мл

Активни съставки:
ЕКСТРАКТ ОТ ПЕРЛИ – произведен от натурални перли, съдържа фини и
нежни частици, които прецизно ексфолират кожата.
ЕКСТРАКТ ОТ РУБИН (КОРИНДОН) – пудра от рубинени кристали. Почиства в дълбочина без да дразни кожата, подходящ и за
акнеични кожи.
Приложение:
За всеки тип кожа. Използвайте един или два пъти седмично. Нанесете на лицето, ексфолирайте около 1-2 минути, след което изплакнете обилно с вода.
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Полиращ гел за лице
Facial Polishing Gel

Предимства:

Почистващ и ексфолиращ гел, модерна комбинация от буферирани
млечни киселини, алфахидрокси и бетахидрокси киселини, извлечени
от плодове и кора на върба. Киселините, извлечени от кората на
върба проникват в порите и пречистват кожата в дълбочина,
същевременно ексфолират и полират на повърхността. Подходящ
за всички типове кожи, включително за мазна, смесена и проблемна
кожа. За чувствителна кожа е необходимо да се тества, като се
приложи на ограничен участък.
Туба, 50 мл

Повишава ефекта от всички
продукти и терапии.
Поддържа кожата млада.

Резултати:
Свива порите
Заглажда
Изсветлява
Себурегулира
Почиства
Омекотява

Приложение:
Нанесете на почистена и подсушена кожа за 5-10 минути, отмийте
обилно с вода и нанесете Успокояващ и Стягащ Гел (стр. 10) като
pH регулатор и деактиватор. Пазете очите! Прилагайте един или
два пъти седмично.
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Перлен серум с хайвер и морски колаген
Pearl Serum With Caviar And Sea Collagen

Активни съставки:

Активен серум-гел с морски колаген и екстракти от хайвер. Обоготява кожата с витамини и ценни аминокиселини, с добавен подмладяващ и анти-ейдж комплекс. Фината хидратираща текстура позволява самостоятелно използване за смесен, дехидратиран и нормален тип кожа.
Активните съставки са капсуловани в седефени перли за да запазят
своята свежест и максимална ефикасност без консерванти.
Airless, 50 мл

Приложение:

Хайвер – богат на микроелементи.
Морски колаген – намалява бръчките
и фините линии и стимулира синтезирането на естествения колаген.
Алгинати – засилват действието
на другите активни съставки,
премахват дискомфорта
при чувствителна кожа.
Glycofilm® – екстракт, който образува на повърхността на кожата защитна 3D биоматрица, запазва влагата и предпазва от
вредното въздействие на средата: UV лъчение, неблагоприятни
климатични условия и стрес.

За всеки тип кожа и за всяка възраст – дълбока хидратация, превенция и анти-ейдж. Сутрин и вечер, нанесете 2-3 помпи от продукта на
почистена кожа (лице, шия и деколте). Подходяща база за грим.
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Предимства:
Серум
Флуид
pH регулатор
Имуностимулатор

Резултати:
Успокоява
Хидратира
Свива порите
Анти-ейдж

Успокояващ и стягащ гел
Calming and Firming Gel
Дълбоко хидратиращ и успокояващ гел с хиалуронова киселина, D-пантенол, бамбуков екстракт и
патентован комплекс SEPITONIC M3. Подходящ за всички типове кожа, включително за чувствителна, девитализирана, с разширени пори и дразнима кожа.
Туба, 50 мл

Действие:
Дълбока хидратация
Насища с кислород
Успокояващ ефект
Подпомага клетъчното регенериране и обновяване на кожата, а благодарение на патентования анти-ейдж комплекс предотвратява остаряването на кожата.

•
•
•
•

Активни съставки:
SEPITONIC M3 – Мултиминерален хроно-стимулант. Енергиен запас за презареждане на
клетките чрез подобряване на респираторния процес.

•

Приложение:
За всеки тип кожа. Използвайте сутрин и/или вечер като серум или крем.
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Хидро-Колагенов гел
HydroGel Collagen

Предимства:

Продукт 3 в 1 – дълбоко хидратираща и анти-ейдж маска с успокояващ ефект, серум и нощна грижа. 10% концентрация на естествен
морски колаген с реструктуриращи и овлажняващи свойства. Добавената хиалуронова киселина подпомага регенерирането и хидратацията. Възстановява клетъчните процеси, успокоява кожата,
повишава еластичността и тонуса на тъканите. Хидратира в
дълбочина с депо ефект, подпомага заздравяването на рани, стимулира клетъчното деление и АТР енергията. Подходящ и за най-чувствителните кожи, както и след изгаряния.

Продукт 3 в 1,
за цялото лице + околоочен контур
Маска, Серум,
Нощна грижа (без суха кожа),
За чувствителна кожа.

Резултати:
Успокоява
Хидратира
Регенерира

Airless, 120 мл

Приложение:
Като маска: Нанесете на почистена и ексфолирана кожа за 5-10
минути, след това масажирайте. Без отмиване.
Като серум: Нанесете под маската или финалния крем.
Като нощна грижа: Нанесете на цялото лице, включително околоочния контур, шията и деколтето. За много сухи кожи комбинирайте с крем от серията.

Предлага се и във вариант
за мъже. Подходящ като
ежедневна грижа и за
успокояване след бръснене.
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Предимства:
Антиоксидант
Изсветлява
Заглажда
Анти-ейдж

Резултати:
Бързо и
ефективно
изсветляване
на пигментните петна.
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Кислороден изсветляващ серум с витамин С
OxyWhite serum C
Активен кислороден серум-концентрат, обогатен с витамин С и витаминен комплекс. Наситената формула видимо пречиства и насища кожата с кислород. Омекотява и заглажда. Подпомага клетъчното обновяване и клетъчното дишане. Изсветлява хиперпигментираните зони
чрез растителни изсветляващи агенти. Нови технологии на действие
и бързи резултати. Използвайте самостоятелно или в комбинация с
финален крем.
Кутия 6 ампули х 6 мл

Акне Аут Концентрат +
Acne-Out Concentrate +

Предимства:

Третиращ възпаленията локален серум-концентрат. Намалява зачервяванията, успокоява и подпомага оздравителните процеси на кожата. Съдържа Sytenol A – атакува четирите проблема на акнето:
хиперкератоза, повишено отделяне на себум, зачервяване и раздразнение на кожата; Прилагайте локално на идеално почистена кожа.
Добре се комбинира с Матиращ флуид (стр. 15) и Успокояващ и стягащ гел (стр. 10). Прилагайте съгласно приложената схема (стр. 15).
Кутия 6 ампули х 6 мл

2в1
Измиваща пяна и
Антибактериален лосион

Резултати:
Матира
Успокоява
раздразнения и
зачервявания при акне
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Резултати:
Почиства порите
Хидратира
Изсветлява
Себурегулира

Маска № 3 Почистваща маска
Purifying Mask
Почиства дълбоко порите и изглажда релефа. Регулира излишната себумна секреция.
Интензивно матира и предотвратява лъщенето на кожата през деня.
Туба, 50 мл

Активни съставки:
SEPITONIC M3®
EVERMAT® – редуцира размера на порите, матира и намалява количеството на себума.
Водорасли – почистващ, ребалансиращ себума и успокояващ комплекс
Хиалуронова киселина – незабавна хидратация
Fucogel – траен и дълбокохидратиращ ефект
Цинков окис – активно въздействие за проблемна кожа – успокоява и нормализира функциите
AC.NET – ребалансиращ комплекс с дълготраен ефект

•
•
•
•
•
•
•

Приложение:
Един или два пъти седмично се нанася на добре почистена кожа
за 10-15 мин, отстранява се обилно с вода и се нанася Матиращ
флуид.
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Матиращ флуид
Mattifying Fluid

Активни съставки:

Бързо абсорбиращ се продукт с ребалансиращ, успокояващ и матиращ ефект.
Дневна и нощна грижа за у дома за смесена и проблемна кожа. Съдържа екстракт от кора на Африканско бяло дърво, който влияе върху редукцията на ензима на възпаленията и дразненията.
Туба, 50 мл

Схема на приложение на продуктите у дома:
Продукт
Полиращ гел
за лице (стр. 9)
Успокояващ и
стягащ гел (стр. 10)
Маска № 3
Почистваща маска
Матиращ флуид
Крем Воден магнит (стр. 17)
и/или Активен Лифтинг Крем

Смесена и
нормална кожа
Х 1 седмично,
5-7 мин., измива се

Мазна и
проблемна кожа

Подмладяване,
хидратиране
обновяване

Х 2 седмично, 5-10 мин.,
Х 1 седмично,
измива се
3-5 мин., измива се

Всеки ден под флуида и
Всеки ден под флуида и
винаги след Полиращ гел винаги след Полиращ гел

SEPITONIC M3 – Мултиминерален
хроно-стимулант за презареждане
на клетките чрез подобряване
на респираторния процес.
МУЛТИМИНЕРАЛЕН
КОКТЕЙЛ –
цинк, магнезий и мед.

винаги след
Полиращ гел

Х 2 седмично,
5-10 мин., измива се

Х 2 седмично,
5-10 мин., измива се

Х 2 дневно

Х 2 дневно

не

не

Всеки ден
сутрин и вечер

нe

D-PANTHENOL – Подобрява
хидратацията, намалява
възпалението на кожата и
подобрява нейното състояние.

не
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Предимства:

Beauty Care ВB+CC Cream
Beauty Blemish Color Correct Cream
Мултифункционален луксозен крем, с нежна формула и широк спектър на действие,
който видимо подобрява външния вид и осигурява безупречен и естествен тен с грим
ефект. Същевременно гарантира грижа и комплексна защита за кожата. Обогатен с
минерализиран комплекс за хидратация, възстановяване и регенериране на кожата, с
включени пептиди за антиейдж действие и антиоксиданти като витамин А, Е и С.
Леката и немазна текстура го прави идеален за всички типове кожа.
Airless, 15 мл

Антилипиден
Изсветляващ
Успокояващ

Резултати:
Хидратира и подхранва
Антибръчки действие
Стяга

Богатата му формула осигурява разнообразие
от въздействие и ефекти за кожата:
1. Дълбокохидратиращ и овлажняващ ефект – хиалуронова киселина
2. Успокояващ и възстановяващ комплекс – D-пантенол
3. Анти-ейдж и регенерация с комплекс от пептиди
4. Изсветляващо действие
5. Комплексна защита от слънчево лъчение, вятър
6. Съдържа микросфери, които отразяват светлината
7. „Camera Ready“ – крем – идеален преди снимки
Приложение:
Нанасяйте малко количество сутрин и през деня, 30 минути преди излагане на слънце.
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Кислороден Изсветляващ Крем с витамин С
OxyWhite Cream C

Предимства:

Богат изглаждащ и пречистващ кислороден крем с фина текстура и UV филтри. Едновремено активен крем и защита от слънчевите лъчи. Заглажда и изравнява тена, пречиства и насища кожата с кислород и витамин С. Обогатен допълнително с
хидратиращи и подмладяващи съставки за комплексна и активна грижа за кожата на
цялото лице и деколте. Съдържа: Synovea®HR – изсветлява пигментни петна, изрявнява тена + анти-ейдж действие. Може да се използва за ръцете за изсветляване и
защита.
Airless , 50 мл

Антиоксидант
Изсветлява
Заглажда
Анти-ейдж

Резултати:
Бързо и ефективно
изсветляване
на пигментните петна.
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Предимства:
Фина текстура и
френски
аромат

Копринен Флуид за тяло
Silky Body Fluid
Ефирен флуид за тяло с интензивно хидратиращ, подхранващ и ревитализиращ комплекс, повишава водните запаси в клетките и възстановява хидролипидния баланс. Кожата е омекотена, поеластична и с видимо по-добра текстура. Подходящ след излагане на слънце.
Airless, 120 мл

Резултати:
Дълбока
хидратация с
депо ефект
Предпазва ДНК
на клетката
Омекотява

Активни съставки:
AQUAXYL® – патентован комплекс, който привлича и задържа влагата в кожата като воден магнит.

Приложение:
Нанесете сутрин и/или вечер на цялото тяло, с леки масажиращи
движения до пълното му абсорбиране от кожата.
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Предимства:

Крем ХидраДерм – Воден магнит
HydraDerm Water Magnet Cream
Дълбоко хидратиращ, успокояващ и ревитализиращ крем с хиалуронова киселина и Pentavitin® – мощен хидрорегулатор, който запазва
влагата в кожата като воден магнит. Pentavitin® свързва свободните водни молекули и генерира водни депа, запазващи се дълготрайно и с висока концентрация.
Airless, 50 мл

Лице и тяло + околоочен контур
Фина текстура и
френски аромат

Резултати:
Дълбока хидратация
с депо ефект
Предпазва ДНК на клетката
Омекотява

Активни съставки:
PENTAVITIN® – подобрява бариерната функция, стимулира синтеза на
серамиди.

Приложение:
Нанесете сутрин и вечер на кожата на цялото лице, шия и деколте
с леки масажиращи движения.
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Липолитичен ефект –
намалява мастните
торбички
Подмладява и
стяга клепача
Регенерира зоната
и намалява фините линии

Дренира и премахва подпухналостта, намалява пигментацията

28

Диамантен лифтинг крем за очи 7 в 1
Diamond Lift Eye Cream 7 in 1

Предимства:

Продукт 7 в 1 за комплексно въздействие на деликатната зона около очите.
Богата, кристално структурирана формула, разработена специално да осигури незабавни и забележими резултати за областта около очите. Коригира съществуващите фини линии, бръчки и кръгове под очите и подпухналостта, както и
предотвратява бъдещи признаци на стареене. Подобрява регенерацията на кожата с висока концентрация на олиго-елементи и био комплекс, който повишава
еластичността и стяга околочния контур.
Airless, 15 мл

Активна съставка:
Eyeliss™ – патентован пептид, комбинация от 3 различни молекули, които атакуват всички проблеми на околоочния контур – подобряват дренирането, укрепват
капилярите и предотвратяват раздразнения и отпускане на зоната. Същевременно повишава тонуса и еластичността на тъканите.
Намалява торбичките под очите
Стяга кожата около очите
Намалява бръчките и фините линии

•
•
•

Хипоалергичен
Изсветляващ
Успокояващ
Антилипиден
Предпазва от UV-лъчите

Резултати:
1. Хидратира
2. Подхранва
3. Антибръчки действие
4. Намалява пигментацията
5. Стяга
6. Редуцира торбичките
под очите
7. Подмладява

Приложение:
Нанасяйте сутрин и/или вечер в зоната около очите, включително на горния клепач.
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Предимства:
Хипоалергичен
Успокоява

Резултати:
Хидратира
Анти-ейдж
ефект
Дренира
Изсветляващ
ефект

Серум за очи и устни с филър ефект
Eye and Lip filling serum 2
Концентриран серум с филър ефект. Активно въздейства за подобряване тонуса и еластичността на клепачите, намалява появата на „торбички“ под очите и съдържа специални комплекси
с видим регенериращ и анти-бръчки ефект. Съдържа патентована съставка BioskinUP Contour.
Масажен ролер, 15 мл

Активна съставка:
Bioskin Up Contour – синергичен комплекс екстракти от тропическите растения Pfaffia,
Marapuama и White lily – бяла лилия – моделира контура, дренира и действа липолитично като
премахва мастните депа около периорбиталната област, укрепва съдовете и тъканите, намалява пигментните петна, има специфичен изсветляващ ефект без да се променя оригиналния
цвят на кожата. Клинично и дерматологично тестван за безопасност.

•

Приложение:
Нанасяйте сутрин и вечер в зоната около очите и устните по линията на бръчките с масажни движения.
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Активни съставки:

Активен лифтинг крем Light
Active Lifting Face Cream Light
Универсален за всеки тип кожа.
Airless, 50 мл

Активен лифтинг крем Rich
Active Lifting Face Cream Rich
Обогатен с натурално маслиново масло за суха и дехидратирана кожа.
Крем-серум с модерна лека текстура и с висока концентрация на активни съставки.
Airless, 50 мл

Формулата коригира 6 ключови проблема на зрялата кожа:
1. Намалява дълбочината на бръчките
2. Укрепва еластичните влакна в кожата, възстановява нейната плътност и
еластичност.
3. Хидратира и изглажда чрез колагена и хиалуроновата киселина, които проникват до дълбоките слоеве на кожата
4. Оформя лицевия контур
5. Подхранва и регенерира
6. Засилва устойчивостта на кожата

Приложение:
Нанасяйте сутрин и вечер според типа кожа на лицето, шията и деколтето.

TENS'UP™ – иновативна активна
съставка със забележим лифтинг и
стягащ ефект. Комбинира лифтинг и
анти-ейдж действие чрез увеличаване на колагеновия синтез. Действа
в две посоки – незабавно подобряване
на състоянието на кожата и антиейдж ефект, нарастващ във
времето.
Zirhafirm™ – Реструктурира
и стяга. Увеличава еластичността и стяга кожата.
Засилва устойчивостта на
кожата срещу увреждащи
външни фактори. Засилва
връзките в кожните слоеве и
тя става устойчива на отпускане и увисване.
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Натурален Маслинов балсам
Natural Olive Balm

Предимства:

Изцяло натурален защитен балсам за кожата на лицето и ръцете, особено зоните,
изложени на вятър като скули и устни. Интензивно хидратира и омекотява, снабдява
кожата с ценни подхранващи вещества и я защитава, без запушване на порите.
Богат на витамин Е и незаменими ненаситени мастни киселини. Има лечебен, хидратиращ и успокояващ ефект и е SOS незабавна помощ за сухи или напукани устни.
Може да се използва за „естествен гланц ефект“ на устните.
Туба, 50 мл

Лице
Ръце
Устни
Околоочен контур

Резултати:
Защита
Подхранване и хидратация

Активни съставки:
Био маслиново масло
Скуалан
Маслинов восък

•
•
•

Приложение:
Препоръчва се за суха и нормална кожа. Нанесете тънък слой балсам на лицето и устните и масажирайте нежно. Нанесете отново,
когато сте изложени на слънце или студено време.
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Предимства:

Кислороден серум
Oxygenating Serum

Самостоятелно
Под крем
Многократно
приложение

Серум с високо съдържание на активен фитокислород и хлорофил. Видимо избистря тена на кожата, ревитализира и набавя кислород за кожните клетки. Има антибактериален и изсветляващ
ефект, подходящ за всеки кожен тип. Подобрява клетъчното дишане, клетъчното хранене и активира регенерационните механизми на кожата.
Ампула 4 мл

ДНК Лифтинг серум
DNA Lifting Serum
Високоефективен серум за редуциране на бръчките, активира обновяването на тъканите и синтеза на колаген. Съдържа комплекс от биоактивен пептид, хиалуронова киселина и екстракт от
карите за пълноценно и продължително овлажняване на кожата в дълбочина. Подходящ за всекидневна употреба и за всеки тип кожа.
Ампула 4 мл

Успокояващ серум
Calming Serum
Ампули за незабавен ефект върху стресирана и чувствителна кожа. Имат бързо успокояващо действие и регулират зачервяванията, с хидратиращ и имуностимулиращ ефект. Подходящи за куперозна кожа с капиляри. Съдържат екстракти от алое вера, азулен, краставица и пантенол.
Ампула 4 мл
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Златен серум с лифтинг комплекс BTX
Gold Wrinkle Smoothing Serum
Серум, съдържащ 24К златни частици в нова активна форма плюс активен стимулиращ и подмладяващ BTX комплекс с „ботокс лайк ефект“, извлечен от китайска черна
гъба за релаксиране на бръчките. Златните частици са преработени по нова уникална технология и „прилепват“ към епидермиса, серумът има свойството да подобрява циркулацията на кръвта, ускорява обновяването на клетките, изглажда бръчките и забавя стареенето на кожата.
Ампула 4 мл

Серум с хайвер
Caviar Toning Serum
Ефикасна формула за съживяване и подмладяване на кожата и редуциране на бръчките с 2% хайвер и колаген. Хайверът съдържа висока концентрация от аминокиселини, които стимулират метаболизма на кожните клетки и поддържат биологичния
процес на обновяване и хидратация. Съдържа още ценни минерали като натрий, калий,
фосфор, магнезий и калций, които поддържат тонуса и здравината на кожата. Витамините А и D спомагат за премахването на бръчките, защитават кожата срещу отрицателните ефекти на свободните радикали и поддържат обновяването на
клетките.
Ампула 4 мл
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ВАШИЯТ ОТОРИЗИРАН САЛОН:

