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Професионална грижа у дома

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ

Терапията е създадена за уморена, прекомерно суха и загубила
еластичността си кожа, която има нужда от регенериране.
ЦЕЛИ:
 Регенериране и оксигениране на кожата, както и видима
редукция на бръчките;
 Ефективно овлажняване на епидермиса и останалите
по-дълбоки слоеве на кожата;

ИЗГЛАЖДАЩ ДНЕВЕН КРЕМ – 50 мл
 Стимулира обновяването на колагеновите и
еластиновите влакна, ефективно предпазва
от увреждане липидния слой на епидермиса.
 Видимо намалява и изглажда бръчките и
предотвратява тяхната поява.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ – 50 мл
 Подсилва колагеновите влакна и еластина и
стимулира синтеза на хиалуронова киселина.
 Видимо намалява дълбочината на бръчките,
ефективно изглажда и прави кожата еластична.

КРЕМ С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ – 50 мл
 Видимо подобрява еластичността на
епидермиса и стимулира процеса на неговото
възстановяване.
 Възстановява структурните протеини на кожата, активно изглажда и намалява бръчките.

ПОЛЗИ:
 Активна регенерация и дълбоко овлажняване на кожата;
 Ефективно подобряване устойчивостта на кожата и
нейния тонус.

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ФИТОХОРМОНИ СЪДРЖАЩИ СЕ В ЕКСТРАКТА ОТ ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА, РЕТИНОЛ,
КОЕНЗИМ Q10, ACTIVE ANTI-AGING BASE, ОЛИГОПЕПТИДИ, URSOLIC КИСЕЛИНА,
СЛАДКИ БАДЕМОВИ ПРОТЕИНИ, ОРИЗОВИ ПРОТЕИНИ, ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK
FRUITS, БЕТА-КАРОТИН, МИКРОКРИСТАЛИ АЛУМИНИЕВ ОКСИД, КОМПЛЕКС АНА,
Blue Algae - СИНЬО ВОДОРАСЛО, СУБТИЛИЗИН, ВИТАМИН А, ЕКСТРАКТ ОТ
ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО), ВИТАМИН Е, ВИТАМИН Ц, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ)

ИЗГЛАЖДАЩА МАСКА – 60 мл
 Подсилва колагеновите и еластиновите
влакна и стимулира синтеза на хиалуронова
киселина в дълбочина.
 Активно подхранва и интензивно възстановява епидермиса, видимо изглажда бръчките.

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО – 200 мл
 Ефективно отстранява грим и отлично
почиства кожата.
 Възвръща естественото pH и омекотява епидермиса.

БЕЗАЛКОХОЛЕН ТОНИК – 200 мл
 Отлично почиства и тонизира кожата.
 Освежава и действа успокояващо на епидермиса.

ТЕРАПИЯ ЗА КОЖА С РAЗШИРЕНИ
КАПИЛЯРИ

Терапията е създадено за чувствителна кожа с разширени
капиляри.
ЦЕЛИ:
 Ефективно намаляване и свиване стените на капилярите;
 Видимо намаляване на зачервяванията;
 Интензивно овлажняване и активно регенериране
на епидермиса.

ИЗСВЕТЛЯВАЩ КРЕМ ДНЕВЕН – 50 мл
 Видимо редуцира разширените кръвоносни
съдове, намалява зачервяванията и действа
изсветляващо на епидермиса.
 Активно и дълбоко хидратира кожата и ефективно успокоява раздразненията.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ – 50 мл
 Свива стените на кръвоносните съдове и увеличава тяхната устойчивост срещу напукване.
 Активира процесите на възстановяване на
епидермиса, подхранва и интензивно хидратира
кожата.

ПОЛЗИ:
 Видимо заздравява стените на капилярите;
 Подобрява еластичността на капилярите и намалява
възможността за спукването им;
 Успокоява раздразненията, омекотява и изглажда кожата.
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН, ЕСТРАКТ ОТ ЛИПА, ЕКСТРАКТ ОТ КИПАРИС, ВИТАМИН Ц, ЕКСТРАКТ ОТ
ЖЕНСКО БИЛЕ, ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ, EYEBRIGHT EXTRACT, ПАМУЧНО ОЛИО, АЛАНТОИН, НОРИ
ВОДОРАСЛИ, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), ЕКСТРАКТ ОТ ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО),
СУБТИЛИЗИН, ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK FRUITS, ВИТАМИН Е, ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ
УКРЕПВАЩА МАСКА – 60 мл
 Видимо свива кръвоносните съдове и намалява забележителността на съществуващите „паячета”.
 Интензивно хидратира кожата и предотвратява прекомерната загуба на вода.

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО – 200 мл
 Ефективно отстранява грима и отлично почиства кожата.
 Възвръща естественото pH и омекотява епидермиса.

ОСВЕЖАВАЩ БЕЗАЛКОХОЛЕН ТОНИК – 200 мл
 Отлично почиства и тонизира кожата.
 Освежава и действа успокояващо на епидермиса.

ТЕРАПИЯ ЗА МАЗНА И
СМЕСЕНА КОЖА

Терапията е създадена за мазна и смесена кожа
с разширени пори.
ЦЕЛИ:
 Цялостно почистване на кожата;
 Отпушване и свиване на порите;
 Регулиране на мазната секреция.

НОРМАЛИЗИРАЩ ГЕЛ – 200 мл

НОРМАЛИЗИРАЩ БЕЗАЛКОХОЛЕН ТОНИК – 200 мл

 Отлично почиства епидермиса и отпушва
порите.

 Отлично почиства, освежава и тонизира
кожата.

 Възвръща на кожата естественото є pH и
идеално я подготвя за следващите козметични
процедури.

 Нормализира работата на мастните жлези,
намалява склонността към омазняване на
кожата и свива разширените пори.

ПОЛЗИ:
 По-малко омазняване на кожата и видимо по-свити пори;
 Активно овлажнява и омекотява епидермиса.
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЕКСТРАКТ ОТ МАЩЕРКА, ЕКСТРАКТ ОТ ЖЕНСКО БИЛЕ, ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛ ЧАЙ, МЛЕЧЕН ПРОТЕИНОВ
КОМПЛЕКС, ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН, ЕСТРАКТ ОТ ЛИПА, ЕКСТРАКТ ОТ КИПАРИС, ЕКСТРАКТ ОТ
SPINY HOLDBACK FRUITS, ЕКСТРАКТ ОТ МЕНТА, ЕКСТРАКТ ОТ ГРАДИНСКИ ЗЕЛЕН ЧАЙ,
САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА, СЪЧЕТАНИЕ НА Oleanolic и Nordihydroguaiaretic КИСЕЛИНИ, ЦИНК,
ЗЕЛЕНА ГЛИНА, НОРИ ВОДОРАСЛИ, ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ, ПАМУЧНО ОЛИО, АЛАНТОИН, АНА 25%
КОМПЛЕКС, АНА 35% КОМПЛЕКС, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), МИКРОКРИСТАЛИ
АЛУМИНИЕВ ОКСИД, ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ, ЕКСТРАКТ ОТ ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО), ВИТАМИН Е,
ВИТАМИН Ц, ВИТАМИН А, СУБТИЛИЗИН
СТЯГАЩА МАСКА – 60 мл
 Действа стягащо и видимо свива порите.
 Интензивно и дълбоко хидратира кожата и
предотвратява прекомерната загуба на вода.

НОРМАЛИЗИРАЩ НОЩЕН КРЕМ – 60 мл
 Нормализира работата на мастните жлези и
намалява секрецията на мастни вещества.
 Предотвратява появата на пъпки и интензивно хидратира епидермиса.

МАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ – 60 мл
 Видимо абсорбира излишния себум, елиминира
блясъка, гарантира на кожата матов вид и
ефективно намалява нейното омазняване.
 Интензивно хидратира, неутрализира свободните радикали и предпазва от вредното действие на UV лъчите.

ТЕРАПИЯ ЗА КОЖА
СКЛОННА КЪМ АКНЕ

Терапията е създадено за кожа склонна към акне , черни точки и
разширени пори.
ЦЕЛИ:
 Цялостно почистване на кожата;
 Отпушване и свиване на порите;
ПОЛЗИ:
 Видимо облекчава проблема с акнето;
 По-малко омазняване на кожата и видимо свити пори.

АНТИБАКТЕРИАЛНА МАСКА – 60 мл
 Абсорбира прекомерното количество себум,
оказва ефективно стягащо действие и
намалява значително разширените пори.
 Успокоява акнето и нормализира работата
на мастните жлези.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН КРЕМ – 60 мл
 Ограничава развитието на бактерии,
предотвратява появата на пъпки.
 Нормализира работата на мастните жлези,
което видимо намалява омазняването на
кожата.

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЕКСТРАКТ ОТ МАЩЕРКА (THYMUS VULGARIS), ЕКСТРАКТ ОТ ЖЕНСКО БИЛЕ, ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛ ЧАЙ,
МЛЕЧЕН ПРОТЕИНОВ КОМПЛЕКС, ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН, ЕСТРАКТ ОТ ЛИПА, ЕКСТРАКТ ОТ
КИПАРИС, ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK FRUITS, ЕКСТРАКТ ОТ МЕНТА, ЕКСТРАКТ ОТ ГРАДИНСКИ
ЗЕЛЕН ЧАЙ, САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА, СЪЧЕТАНИЕ НА Oleanolic и Nordihydroguaiaretic КИСЕЛИНИ,
ЦИНК, ЗЕЛЕНА ГЛИНА, НОРИ ВОДОРАСЛИ, ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ, ПАМУЧНО ОЛИО, АЛАНТОИН,
АНА 25% COMPLEX, АНА 35% COМPLEX, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), МИКРОКРИСТАЛИ
АЛУМИНИЕВ ОКСИД, ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ, ЕКСТРАКТ ОТ ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО), ВИТАМИН Е,
ВИТАМИН Ц, ВИТАМИН А, СУБТИЛИЗИН.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ТОНИК– 200 мл

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ИЗМИВАЩ ГЕЛ – 200 мл

 Ефективно почиства кожата, отлично хидратира и тонизира епидермиса.

 Отстранява излишните мастни вещества,
без да нарушава защитния слой на епидермиса.

 Подпомага профилактитката на акнето и
възвръща на кожата естественото є pH.

 Отлично почиства и отпушва порите,
предотвратява развитието на бактерии.

ТЕРАПИЯ ЗА СУХА И
НОРМАЛНА КОЖА

Терапията е създадена за суха и нормална кожа.
ЦЕЛИ:
 Цялостно почистване на кожата;
 Интензивно овлажняване на епидермиса;
 Ефективно успокояване на раздразнението.

ХИДРАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ – 50 мл

ПОДХРАНВАЩ НОЩЕН КРЕМ – 50 мл

 Интензивно и дълготрайно хидратира епидермиса и по-дълбоките слоеве на кожата.

 Запълва недостига на естествени подхранващи
съставки, интензивно и дълготрайно хидратира епидермиса, както и по-дълбоките пластове на кожата.

 Успокоява раздразненията и предотвратява
тяхната поява.

ПОЛЗИ:
 Дълбоко овлажнява и омекотява кожата;
 Намалява раздразненията;
 Възвръща жизнеността и здравия вид на кожата.

 Стимулира естествените процеси на възобновяване
на епидермиса и видимо изглажда дребните бръчки.

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
МЛЕЧЕН ПРОТЕИНОВ КОМПЛЕКС, ХЕАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА С НИСКО МОЛЕКУЛЯРНО ТЕГЛО,
ХЕАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА С ВОСОКО МОЛЕКУЛЯРНО ТЕГЛО, ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН, ЕСТРАКТ
ОТ ЛИПА, ЕКСТРАКТ ОТ КИПАРИС, ЕКСТРАКТ ОТ МАЩЕРКА, ЕКСТРАКТ ОТ ЖЕНСКО БИЛЕ, ЕКСТРАКТ
ОТ БЯЛ ЧАЙ, ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK FRUITS, ОЛИГОПЕПТИДИ, URSOLIC КИСЕЛИНА,
ОРИЗОВИ ПРОТЕИНИ, НОРИ ВОДОРАСЛИ, ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ, ПАМУЧНО ОЛИО, АЛАНТОИН,
СУБТИЛИЗИН, ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ, ЕКСТРАКТ ОТ ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО), ПРОВИТАМИН Б5
(Д-ПАНТЕНОЛ), ВИТАМИН Ц, ВИТАМИН А, ВИТАМИН Е.

ПРОТЕИНОВА МАСКА – 60 мл
 Запълва недостига на натурални подхранващи
съставки и ускорява процеса на възстановяване на епидермиса.
 Отлично хидратира кожата, видимо изглажда
бръчките и предотвратява появата на нови.

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО – 200 мл
 Ефективно отстранява грима и прецизно
почиства кожата.
 Подготвя кожата за следващите козметични
процедури.

БЕЗАЛКОХОЛЕН ТОНИК – 200 мл
 Отлично почиства и тонизира кожата.
 Освежава и действа хидратиращо на епидермиса.

ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО
УКАЗАНИЕ:
 Стягаща терапия (бюст):
Препоръчва се за оформяне контурите на бюста и редуциране на стриите. Процедурата
не се препоръчва в следните случаи: След хирургически операции на гърдите и областта около
гърдите и други патологични състояния; Бременност и кърмене; Малко преди и по време
на менструация; Както и при напрежение и чувствителност на гърдите.

ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ – 80 мл

ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ – 80 мл

 Омекотяваща и релаксираща терапия (ръце и тяло):

 Интензивно овлажнява, омекотева и изглажда
кожата.

 Интензивно хидратира, подхранва и изглажда
кожата на дланите.

Препоръчва се за регенериране и омекотяване на кожата на тялото и ръцете.

 Успокоява раздразненията и предотвратява
загрубяването на кожата.

 Действа защитно на епидермиса и ефикасно ликвидира чувството за грапавост.

ЦЕЛИ:
 Стягаща терапия (бюст):

 Кожатана ръцете става мека и гладка, а ноктите силни и здрави.

 Подсилва ноктите и намалява тяхната склонност
към раздвояване и счупване.

Повишаване твърдостта на гърдите и предпазване от отпускане на кожата.
Радикално стягане на съединителната тъкан и видимо редуциране на стриите.

 Омекотяваща и релаксираща терапия (ръце и тяло):
Осигуряване на естествени натурални субстанции на кожата и допринасяне за по-голяма гладкост.

ПОЛЗИ:
 Стягаща терапия (бюст):
Подобрява формата на гърдите и прави кожата по-гъвкава и еластична;
Стимулира синтеза на колаген,омекотява кожата и намалява стриите.

 Омекотяваща и релаксираща терапия (ръце и тяло):
Подсилва кожната структура и редуцира загрубяването на кожата.
Придава дълготрайно чувство на спокойствие и отмора.
Абсорбира се бързо и не оставя мазни следи по кожата.
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
КОФЕИН, КОЕНЗИМ А, L- КАРНИТИН, ЕКСТРАКТ ОТ БРЪШЛЯН, ЕКСТРАКТ ОТ РОЗМАРИН, ЕКСТРАКТ
ОТ АНАНАС, ПОРТОКАЛОВО ОЛИО, ЕКСТРАКТ ОТ КАФЕ, ЕКСТРАКТ ОТ КОПЪР, ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРЕН
ПИПЕР, ЕКСТРАКТ ОТ ГИНКО-БИЛОБА, SHII Take extract (гъба), Centella Asiatica extract,
HYDROXYPROLINE, МАСЛО ОТ ШЕА, Ursolic КИСЕЛИНА, УРЕЯ, ОРИЗОВИ ПРОТЕИНИ, КОМПЛЕКС
АНА, ВИТАМИН Е, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), ВИТАМИН А, ВИТАМИН Ц.

КРЕМ ПРОТИВ СТРИИ – 150 мл

РЕЛАКСИРАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО – 250 мл

ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С ВИТАМИНИ – 200 мл

 Подобрява връзката между епидермиса и
дермата и подсилва колагеновите влакна.

 Подобрява микроциркулацията и интензивно
подсилва структурата на кожата.

 Интензивно овлажнява.

 Увеличава плътността на съединителната
тъкан, предотвратява образуването на
стрии и ефективно ги ликвидира.

 Предотвратява загубата на еластичност,
видимо изглажда и омекотява грубата кожа.

 Стяга и видимо възвръща еластичността на кожата.

 Създава чувство на отмора и успокоява.

 Подхранва, омекотява и съживява кожата.
 Успокоява раздразненията и омекотява загрубялата кожа.

ПРОТИВОБРЪЧКОВА ТЕРАПИЯ

Терапията е създадена за зряла кожа с видими бръчки,
изключително суха, груба и загубила еластичността си.
ДНЕВЕН КРЕМ СЪС ЗАЩИТЕН ФАКТОР SPF12 – 50 мл

ЦЕЛИ:
 Стимулиране естествените свойства на кожата, които са
забавени с годините;
 Осигуряване ефективно овлажняване на епидермиса и
останалите по-дълбоки слоеве на кожата.

 Диагностицира уврежданията на клетъчно ниво, възстановява
вътрешната структура на същинската кожа и деликатно стяга
епидермиса.
 Активизира синтеза на колаген III и IV, подсилва еластиновите влакна,
редуцира дълбоки и повърхностни бръчки и ефективно предотвратява
фотостареенето на кожата.

НОЩЕН КРЕМ – 50 мл
 Диагностицира уврежданията на клетъчно ниво и видимо възстановява
вътрешната структура на същинската кожа.
 Активизира синтеза на колаген III и IV, подсилва еластиновите влакна,
ефективно намалява дълбоките и повърхностните бръчки.

ПОЛЗИ:
 Видимо изглажда бръчките;
 Ефективно подобрява устойчивостта на кожата и нейният
тонус.

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ФИТОХОРМОНИ, СЪДРЖАЩИ СЕ В ЕКСТРАКТА ОТ ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА, Ретинол, Коензим Q10, Active
anti-aging base, ОЛИГОПЕПТИДИ, URSOLIC ACID, Сладки бадемови протеини, ОРИЗОВИ ПРОТЕИНИ,
ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK FRUITS, Бета-каротин, Aluminium oxide microcrystals, Комплекс АНА, Blue
Algae - Синьо водорасло, СУБТИЛИЗИН, ВИТАМИН А, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), ВИТАМИН Е,
ВИТАМИН Ц, ЕКСТРАКТ ОТ ЛАМИНАРИЯ (ВОДОРАСЛО).

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО – 200 мл

БЕЗАЛКОХОЛЕН ТОНИК – 200 мл

 Ефикасно отсранява грим и отлично
почиства кожата.

 Нежно почиства кожата и не нарушава
защитния слой на епидермиса.

 Възвръща естественото pH и омекотява епидермиса.

 Отлично омекотява, тонизира и прави
кожата еластична.

 Изглажда бръчките, интензивно и
дълготрайно хидратира.

 Изглажда бръчките, интензивно и
дълготрайно хидратира.

 Подготвя кожата за следващи
козметични процедури.

 Подготвя кожата за следващите
козметични процедури.

ЕКСПРЕСНА ПОДМЛАДЯВАЩА МАСКА С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА, С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ – 50 мл
 Подсилва колагеновите и еластиновите влакна.
Изпъва дребните бръчки.
 Видимо изглажда епидермиса и създава върху
повърхността на кожата еластичен, гладък филм.
 Бързо възвръща младежкия и сияен вид на кожата.
 Маската е идеален продукт за приключване на
процедура.

ТЕРАПИЯ ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ

Почистващи продукти за очи и такива,които се грижат за
деликатната кожа около очите. Видимо повишават устойчивостта
на епидермиса и интензивно укрепват кожата. Тези продукти
подхранват,изглаждат бръчките и нежно изсветляват зоната
около очите. Лосионът за почистване на грим ефективно
премахва грима и предпазва деликатната кожа около очите от
дехидратация.

ПОДМЛАДЯВАЩА ЕСЕНЦИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ЗА
КОЖАТА ПОД ОЧИТЕ И ОКОЛО УСТАТА, С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ – 30 мл

ЛОСИОН ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ГРИМ – 125 мл

 Изпъва дребните бръчки. Видимо изглажда линиите на
кожата. Мигновенно попива и леко стяга епидермиса.

 Ефикасно и деликатно
отстранява грима.

 Създава върху кожата еластичен, гладък филм. Бързо
възвръща младежкия и сияен вид на кожата. Идеална
за завършване на процедура.

 Предотвратява изсушаването на чувствителната
кожа около очите.

ГЕЛ ЗА ОЧИ – 15 мл
 Хидратира кожата и намалява чувствителността на светло. Действа успокояващо на раздразненията и премахва
признаците на умора. Тонизира и
отлично изглажда епидермиса.

ПОЛЗИ:
 Отлично почистена, подхранена, гладка и стегната кожа
около очите.

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ФИТОХОРМОНИ СЪДРЖАЩИ СЕ В ЕКСТРАКТА ОТ ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА, РЕТИНОЛ, КОЕНЗИМ Q10,
ACTIVE ANTI-AGING BASE, ОЛИГОПЕПТИДИ, URSOLIC КИСЕЛИНА, СЛАДКИ БАДЕМОВИ
ПРОТЕИНИ, ОРИЗОВИ ПРОТЕИНИ, ЕКСТРАКТ ОТ SPINY HOLDBACK FRUITS, Blue Algae - СИНЬО
ВОДОРАСЛО, АЛАНТОИН, ЕКСТРАКТ ОТ ЖЕНСКО БИЛЕ, ЕКСТРАКТ ОТ АЛОЕ, ВИТАМИН Е, ЕСТРАКТ
ОТ ЛИПА, ЕКСТРАКТ ОТ КИПАРИС, EYEBRIGHT EXTRACT, МЛЕЧЕН ПРОТЕИНОВ КОМПЛЕКС,
ВИТАМИН А, ПРОВИТАМИН Б5 (Д-ПАНТЕНОЛ), ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН.

ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА ОЧИ – 15 мл

КРЕМ ЗА ОЧИ С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ – 15 мл

 Активно подхранва и прави кожата еластична.
Отлично хидратира, тонизира и леко стяга
епидермиса.

 Видимо възстановява гладкостта на епидермиса и прави кожата еластична.

 Предотвратява отпускането на кожата и
видимо изглажда и редуцира дребните бръчки.

 Ефективно изглажда бръчките и изсветлява
тъмните кръгове под очите.

ДОПЪЛВАЩА ТЕРАПИЯ

ТОНИРАЩ КРЕМ С ПРАСКОВЕН ОТЕНЪК – 30 мл

ТЕРАПИЯ ИНТЕНЗИВНА
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕ

ТОНИРАЩ КРЕМ С НАТУРАЛЕН ОТЕНЪК – 30 мл

 Подсилва колагеновите I, II и IV и еластиновите влакна и
забавя процеса на стареене ма кожата. Видимо редуцира
дълбоките и изглажда мимическите бръчки.

 Подсилва колагеновите I, II и IV и еластиновите влакна и забавя
процеса на стареене на кожата. Видимо редуцира дълбоките и
изглажда мимическите бръчки.

 Придава на кожата равномерен цвят, възстановява нейния
колорит и се адаптира към естесвения тен на кожата.
Възвръща младежкия вид и придава на кожата фин блясък.

 Придава на кожата равномерен цвят, възстановява нейния колорит и се адаптира към естествения тен на кожата.
Възвръща младежкия вид и придава на кожата фин блясък.

СЕРУМ С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ – 15 мл

 Гарантира мигновенно изглаждане на
неравностите по кожата.
 Подсилва колагеновите I, II и IV еластиновите влакна.
 Забавя механизма на стареене на кожата.

МИКРОДЕРМААБРАЗИО С КРИСТАЛИ
АЛУМИНИЕВ ОКИС – 60 мл
 Отстранява мъртвите клетки от епидермиса и почиства порите.
 Отлично изглажда и възвръща на кожата
нейния младежки блясък.
 Видимо намалява дълбочината на бръчките.
 Интензивно и дълготрайно хидратира и предотвратява изсушаването на епидермиса.

ПИЛИНГ С МИКРОГРАНУЛИ – 60 мл
 Отлично ексфолира и отстранява
мъртвите клетки от епидермиса.
 Ускорява процеса на възстановяване на
епидермиса и улеснява проникването на
активни субстанции в по-дълбоките
пластове на кожата.

РЕГЕНЕРИРАЩ СЕРУМ ПРОТИВ БРЪЧКИ – 15 мл

 Създава върху повърхността на кожата еластичен,
гладък филм.

 Активизира производството на колаген и
еластин, стимулира процесите на възстановяване на епидермиса.
 Видимо намалява дълбочината на
бръчките, ефективно изглажда и прави
кожата еластична.

ЕКСФОЛИАТОР С AHA 6% – 60 мл
 Премахва мъртвите кожни клетки.
 Видимо редуцира белезите от акне

УСПОКОЯВАЩ СЕРУМ –15 мл

ЕНЕРГИЗИРАЩО-КИСЛОРОДЕН СЕРУМ – 15 мл

НОРМАЛИЗИРАЩ СЕРУМ – 15 мл

 Овлажнява кожата и премахва
бръчките.

 Видимо успокоява раздразненията и намалява склонността към тяхната поява.

 Активно ревитализира и набавя кислород на
кожните клетки.

 Има лек изсветляващ ефект.

 Подсилва защитната функция на кожата,
активно хидратира и възстановява епидермиса.

 Подхранва и дълбоко хидратира епидермиса,
предотвратява прекомерната загуба на
вода.

 Регулира отделянето на себум и
видимо намалява омазняването на
кожата.

 Видимо изглажда кожата още след
първата процедура.

 Ограничава склонността към появата
на черни точки и акне, активно хидратира епидермиса.

