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Line »N« 

Линия Н – млада кожа 20 – 40 години

Линия »N« Почистващ гел за лице, код 101, 0101

Всеки тип кожа ще оцени този охлаждащ почистващ гел с 
неговия приятен свеж аромат на пъпеш. Екстрактите от цве-
товете на липа и сладък корен, алантоин и пантенол правят 
този продукт идеален за успокояване на всички типове кожа. 
С нежно и цялостно почистващо действие, без мазнини.
Активни съставки: екстракт от цветовете на липа, екстракт от 
сладък корен, пантенол, алантоин.
Въздействие и свойства:
– почиства кожата нежно и цялостно,
– много нежен гел, без да дразни,
– напълно водно разтворим,
– екстрактът от цветовете на липа предотвратяват възпале-
нията. 
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

Линия »N« Цветен лосион за лице с портокал, код 102, 0102

Свежият и освежаващ аромат на зрели портокали превръща 
този портокалов лосион в истинско удоволствие. Комплексът 
от растителни екстракти със стимулиращи свойства под-
помага по перфектен начин почистването на лицето, като 
подготвя кожата за последващата грижа.Не съдържа алкохол
Активни съставки: екстракт от хамамелис, 12 различни фито 
екстракти, витаминен комплекс, алантоин, екстракт от пше-
ничен зародиш, есенциално портокалово масло.
Въздействие и свойства:
– освежаващ и ободряващ,
– естествени танини,
– успокоява, тонизира, овлажнява. 
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

Линия »N« Крем с каротен, код 104, 0104

Напуканата, суха кожа, при която има недостиг на естествени 
масла, възвръща своята еластичност и мекота с помощта на 
този продукт за грижа за кожата, обогатен с витамини. Най-
чистият ланолин, екстрактът от морков, витамин Б-комплекс и 
екстрактът от пшеничен зародиш са основните съставки на тази 
емулсия. Тя не само е подходяща за грижа през деня и през 
нощта, но също така е изпитан защитен крем, който предпазва 
от тежките климатични условия през зимните месеци.
Активни съставки: Бисаболол, витаминен комплекс, екстракт 
от морков, каротин, екстракт от пшеничен зародиш.
Въздействие и свойства:
– 24-часова грижа за кожата, водно-маслена емулсия,
– кожата става мека, гладка и еластична.
Забележка:
– изключително подходящ е като слънцезащитен продукт 
(солариум/ слънчеви бани),
– също така е популярен като крем, използван по време на 
спорт, както и от мъже.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

Линия »N« Крем с алое вера, код 105, 0105

В случаите, в които се използва като продукт за дневна или 
нощна грижа (24-часово действие), този крем успокоява и 
видимо омекотява кожата, като бързо се справя с малките 
кожни раздразнения. мек, гладък, успокояващ крем за грижа 
за кожата.
Активни съставки: водно – и мастно разтворим екстракт от 

алое вера, екстракт от сладък корен, пантенол, ценни масла 
от растителен произход.
Въздействие и свойства: 24-часова грижа за кожата, во-
дно-маслена емулсия, съдържа комплекс срещу дразнене, 
изглажда, омекотява и предпазва.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

Линия »N« Крем марин витал, код 107, 0107

Този продукт регулира омазняването на кожата и я успокоява 
без да оставя мазен слой отгоре, като го превръща в любим 
козметичен продукт както за мъжете, така и за жените. 
Активни съставки: протеин от водорасли, екстракт от морски 
водорасли, морска сол, ценни масла от растителен произход,
– без консерванти.
Въздействие и свойства:
– 24-часова грижа за кожата, водно-маслена емулсия,
– контролира омазняването,
– успокоява и изглажда, предотвратява възпаленията.
Забележка:
– крем за грижа за кожата след лечение на акне, също така 
се препоръчва за мъже
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

Линия »N« Крем Витагел с витамин С и Е, код 108, 0108

Почти безтегловен свеж крем-гел с овлажняващи комплекси 
и витамини. Крем витагел С/Е значително повишава коли-
чеството на влагата в кожата и като допълнение притежава 
свойства против дразнене. Кожата е защитена срещу влияни-
ята на околната среда и е мека и гладка.
Активни съставки: витамин Е, витамин С, обгрижващи масла 
от растителен произход.
Въздействие и свойства:
– крем-гел с плодов аромат за 24-часова грижа за кожата,
– освежаваща лека формула,
– овлажнява, изглажда и предпазва, матов завършек.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

Line »Bio-Classica«

 Линия копринена кожа

»Bio-classica« Кадифено почистващо мляко, код 211, 0211

Процесът на почистване е първата, основна стъпка към 
успешна грижа за кожата. Този кремообразен, мек, и все пак 
напълно почистващ козметичен продукт освобождава кожата 
от грима и замърсяванията по възможно най-внимателния 
начин, като поддържа нейния физиологичен баланс. Прави я 
мека, кадифена и чиста.
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, успоко-
яващ комплекс, алантоин, урея, масло от сладък бадем, 
копринени протеини, сквален.
Въздействие и свойства:
– Срещу дразнене, задържа влагата в кожата, стимулира 
микро-циркулацията
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

»Bio-classica« Освежаващ тоник, код 212, 0212

Свежият цветен лосион е отличен тоник за важната финална 
стъпка от процеса на почистване на кожата. Този мек лосион 
за лице със свежестта на цветовете, който не съдържа лоси-
он, регулира рН-нивото и прави кожата свежа като роса и го-
това за поемане на активните вещества на следните продукти 
за грижа за кожата.
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Активни съставки: екстракт от корена на диви плодове, ес-
тествени овлажняващи фактори, екстракт от морски водо-
расли, успокояващ комплекс, алантоин, копринени протеини
Въздействие и свойства:
– срещу дразнене,
– задържа влагата в кожата,
– стимулира микро-циркулацията.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

»Bio-classica« Балансиращ крем /24 действие, код 213,0213

Чистият балансиращ пречистващ продукт предоставя коприне-
на грижа през деня и през нощта, като придава на кожата матов 
завършек. Специфичните за този тип кожа активни вещества са 
с балансиращо и успокояващо действие спрямо активността на 
мастните жлези и предотвратяват замърсяванията. При редовна 
употреба резултатът е чиста и перфектна кожа.
Активни съставки: успокояващ комплекс, коензим Q10, слън-
цезащитен екран, хиалуронова киселина, копринени про-
теини, Себомин®, витамин Е, маслинен-сквален, естествени 
овлажняващи фактори, фитостерол, витамин С-сфери
Въздействие и свойства:
– матов завършек, 
– понижава активността на мастните жлези,
– енергизира,
– предотвратява замърсяванията,
– овлажнява,
– бори се срещу свободните радикали.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Bio-classica« Аква копринен крем 24 часа действие, 

код 224, 0224

Аква Силк 24 е дневен и нощен овлажнител. Предоставя 
максимално количество влага и биологично активни веще-
ства за здрава и сияйна кожа. Тази витализираща формула 
неутрализира несъществените метаболитни дефицити, про-
тиводейства на процесите на стареене на кожата и защитава 
кожата срещу влиянията на околната среда.
Активни съставки: DMS® система, масло от ший, естествени 
овлажняващи фактори, екстракт от женшен, хиалуронова 
киселина, млечни пептиди, копринени протеини, маслинен-
сквален, витамин Е.
Тип кожа:
– идеален летен продукт за нормална кожа и кожа, която 
страда от сухота,
– идеален за нормална кожа с лека склонност към омазняване,
– идеален за всички, които обичат леката текстура и матовия 
свеж завършек,
– идеален за горещ климат.
Въздействие и свойства:
– подпомага защитните системи на кожата,
– витализира и енергезира,
– срещу дразнене,
– интензивна способност за задържане на влагата в кожата.
Разфасовки: дом. 50 мл /проф. 100 мл.

»Bio-classica« Нежен дневен крем /суха – чувствителна 

кожа, код 214

През деня нормалната кожа се нуждае от интензивна, нежна, 
овлажняваща грижа и възможно най-високи защитни свойства. 
Нежната дневна грижа задоволява тези нужди напълно. Актив-
но подпомага защитните системи на кожата, запазва елас-
тичността на кожата и предотвратява видимите признаци на 
стареене. Оставя усещане за мека и гладка като коприна кожа.
Активни съставки: екстракт от алое вера, масло от авокадо, 

масло от семената на бораго, масло от енотера, масло от жо-
жоба, масло от оризови трици, масло от съсънка, успокояващ 
комплекс, хиалуронова киселина, коензим Q10, естествени 
овлажняващи фактори, широкоспектърен слънцезащитен 
екран, витамин-комплекс, копринени протеини, маслинен-
сквалан, екстракт от цветовете на лотос.
Въздействие и свойства:
– подпомага защитните системи на кожата, енергизира,
– срещу дразнене, задържа влагата в кожата,
– предотвратява сухотата, гарантира еластичност.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Bio-classica« Нежен нощен крем/суха – чувствителна 

кожа, код 215

Нощта е времето, през което организмът релаксира и се 
възстановява – това важи и за кожата. Нежният продукт за 
нощна грижа мобилизира естествените способности на кожа-
та, спомага за балансиране на натоварването през деня и ре-
генериране на жизненоважните функции на кожата. Ценните 
витализиращи есенции оптимизират отпускането и почивката 
през нощта. Кожата се събужда гладка, отпочинала и готова 
за един нов красив ден.
Активни съставки: успокояващ комплекс, комплекс за въз-
становяване на кожата след фото-стареенето, коензим Q10, 
хиалуронова киселина, имуно-модулатор (масло от ший), 
витамин-комплекс, фито-хормони от ирис (корен от ирис), 
биотин, алантоин, маслинен-сквален, копринени протеини.
Въздействие и свойства:
– подпомага клетъчната обмяна,
– реструктурира липидната бариера,
– предотвратява разпада на колаген,
– намалява бръчките.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Bio-classica« Дневен крем плюс/изключително суха кожа, 

код 216

През деня, сухата кожа се нуждае от интензивна, богата гри-
жа, и възможно най-висока степен на защита. Високият дял 
натурални масла и вещества, които подобряват структурата 
на липидната бариера, предотвратяват усещането за опъване 
и загубата на влага. Бръчките и неравният тен незабавно се 
изглаждат. Продукт за дневна грижа плюс подпомага имунна-
та система, задържа влагата в кожата, предотвратява фото-
стареенето и оптимизира метаболизма на кожата. Ден след 
ден, кожата става по-устойчива, гладка и красива.
Активни съставки: екстракт от невен, имуно-модулатор (мас-
ло от ший), комплекс от серамид, хиалуронова киселина и 
мед, слънцезащитен екран, копринени протеини, биотин, екс-
тракт от соя, коензим Q10, масло от сладък бадем, маслинен-
сквален, пчелен восък, липозоми, естествени овлажняващи 
фактори.
Въздействие и свойства:
– предотвратява разпада на колаген,
– преструктурира липидната бариера и оптимизира кожния 
метаболизъм,
– задържа влагата в кожата,
– подпомага защитните системи на кожата и нейната устой-
чивост,
– прави я гладка и еластична.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Bio-classica« Нощен крем плюс/изключително суха кожа, 

код 217

Коприненият, богат продукт за нощна грижа е балсам, който 
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глези сухата и напукана кожа. Продуктът за нощна грижа 
плюс дава възможност на кожата да се възползва пълноцен-
но от нощната почивка и времето за регенериране. Синергич-
ните комбинации от активни вещества подпомагат важните 
процеси на възстановяване и спомагат за балансиране на 
натоварването, на което кожата е подложена през деня, като 
я подсилват за предстоящия ден. Кожата се събужда отпочи-
нала, облекчена и видимо по-гладка.
Активни съставки: маслинен-сквален, бисаболол, пчелен 
восък, алантоин, естествени овлажняващи фактори, екстракт 
от шампанско, екстракт от цветовете на лотос, екстракт от 
соя, екстракт от хайвера на сьомга, екстракт от хибискус, 
нанолипиди, екстракт от сладък корен, витаминен комплекс, 
хиалуронова киселина, системи със сферични носители, фито-
хормони.
Въздействие и свойства:
– преструктурира липидната бариера, енергезира,
– задържа влагата в кожата,
– оптимизира клетъчния обмен,
– подпомага защитните системи на кожата,
– намалява бръчките.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Bio-classica« Дневен и нощен специал крем/за изключи-

телно суха кожа/24, код 218, 0218

Силно стресираната и изключително суха кожа се нуждае от 
тази ценна козметика срещу бръчки. Динамичните витали-
зиращи есенции, активните защитни съставки, натуралните 
масла и копринените протеини са интегрирани в този неве-
роятно силно регенериращ  крем за постигане на възможно 
най-голям успех при третиране на кожата. Под формата на 
високоефективна дневна и нощна грижа за по-зрялата кожа, 
той възстановява еластичността на кожата и води до видимо 
подобрена структура на кожата.
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, успокоя-
ващ комплекс, коензим Q10, хиалуронова киселина, лакто-
цин, екстракт от Женшен, слънцезащитен екран, естествени 
овлажняващи фактори, копринени протеини, екстракт от 
мая, маслинен-сквален, масло от сладък бадем, масло от 
пшеничен зародиш.
Въздействие и свойства:
– стяга и заздравя,
– задържа влагата в кожата, енергезира,
– бори се срещу разпада на колагена,
– витализира всички функции на кожата,
– успокоява и изглажда,
– изключително висока пропорция от ценни масла.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Bio-classica« Антибръчки хидро гел, код 219

Ако желаете да поставите ударение върху грижата, като 
допълнение към обичайните продукти за полагане на грижа, 
Хидро гелът срещу бръчки е очевидният избор. Продукт за 
овлажняване, стягане и активиране на кожата. Гел срещу 
бръчки с изумителен ефект – без мазнини, без масла, само 
влага и стегнатост. Хидро гелът срещу бръчки е допълващ 
продукт, който се нанася под съответния крем, подходящ за 
определения тип кожа.
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, липозомна 
хиалуронова киселина, липозомни млечни пептиди, липо-
зомен мулти-витаминен комплекс, липозомен Де-пантенол, 
липозомен коензим Q10, копринени протеини.
Въздействие и свойства:
– мигновен стягащ ефект,

– активира всички функции на кожата,
– интензивно овлажнява,енергезира,освежавa.
Разфасовки: дом. 30 мл.

»Bio-classica« Хидра Слънцезащитен крем, SPF 30,

код 220, 0220

Копринената, изключително бедна на мазнини текстура на 
Хидра Слънцезащитен екран съчетава снабдяването с висока 
доза влага и оптималния слънцезащитен екран. Нежеланата 
слънчева пигментация, която се причинява от UVA и UVB лъ-
чите, ще бъде предотвратена по надежден начин. Витамин С 
и природните, растителни тирозиназа-инхибитори разгръщат 
своето де-пигментиращо действие, без обичайния наличен 
потенциал на дразнене. Наградата, която ще получите при 
редовната му употреба ще бъде безупречен, сияен тен. Нор-
мална кожа/мазна кожа/кожа, чувствителна на светлина
Активни съставки: естествени овлажняващи фактори, UVA и 
UVB слънцезащитен екран, витамин С, Е, хиалуронова кисе-
лина, екстракт от сладък корен, масло от надопашна жлеза, 
системи със сферични носители.
Въздействие и свойства:
– матов завършек,
– слънце блокиращ ефект,
– депигментация – избелване,
– срещу дразне,
– предотвратява фото-стареенето,
– понижава прекомерната пигментация,
– бори се със свободните радикали.
Разфасовки: дом. 30 мл. /проф. 100 мл.

Line »sensi-bel«

Хипер чувствителна и куперозна кожа

»Sensi-bel« Деликатно почистваща емулсия, код 351, 0351

Първата стъпка към успокояване на вашата кожа е успоко-
яване на прекалено чувствителната, мека кожа с влошена 
естествена защита. Този естествено оцветен гел без мазнини 
е мек и нежен – но цялостен – по отношение на почистващи-
те си свойства. Не съдържа сапун и осигурява успокояване 
на кожата и защита дори по време на процеса на почистване 
с ползотворните въздействия на пантенола и екстрактите от 
сладък корен, кората на дъб, зелен чай и ехинацея. 
Активни съставки: екстракт от ехинацея, екстракт от каме-
лия, екстракт от кората на дъб, пантенол, екстракт от сладък 
корен, алантоин
Въздействие и свойства:
– дерматологично тестван, понася се много добре, не съдър-
жа оцветители или ароматизатори и сапун,
– почиства нежно и меко, но цялостно,
– предпазването на вашата кожа започва дори по време на 
почистване на кожата.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

»Sensi-bel« Деликатен тоник, код 352, 0352

Възможно най-нежният тоник за лице. Освежаващ и стаби-
лизиращ, нормализиращ рН-нивото на кожата, успокояващ 
и предпазващ, този медено жълт, мек освежаващ тоник – 
разбира се, без алкохол – намалява дразненето на кожата и 
прави нейната повърхност по-устойчива на атаки от дразне-
щи фактори, обогатен с алантоин, естествени овлажнители, 
екстракт от ехинацея, алое вера, вирджински хамамелис и 
кора от дъб.
Активни съставки: екстракт от хамамелис, гел алое вера, 
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екстракт от ехинацея, екстракт от камелия, екстракт от кора-
та на дъб, естествени овлажняващи фактори, алантоин.
Въздействие и свойства:
– дерматологично тестван, не съдържа оцветители или аро-
матизатори,
– най-нежният вариант на тоника за лице, понижава дразне-
нето и нормализира рН-стойността,
– освежаващ и стабилизиращ, изглаждащ. 
Разфасовки: дом. 200мл. /проф. 500 мл.

»Sensi-bel« Деликатен дневен крем /24 часа, код 353, 0353

Уникален, лек като перце флуид за красота и 24-часова 
грижа за кожата. 
Въз основа на ценните съставки с най-високо качество и 
основно идентични с естествените свойства на кожата, този 
превъзходен флуид обогатява кожата с влага, успокоява, 
изглажда, защитава и оставя полезен, мек слой върху по-
върхността на кожата. 
Активни вещества: фосфолипиди, лецитин, масло от ший, 
гликосфинголипид, сквалан, бисаболол, алантоин, витамин 
Е и екстракт от сладък корен.
Активни съставки: DMS®, фосфолипиди, серамиди, сквалан, 
масло от ший, пантенол, екстракт от сладък корен, бисаболол, 
алантоин, витамин Е.
Въздействие и свойства:
– дерматологично тестван, не съдържа оцветители или аро-
матизатори,
– основно овлажнява, изглажда и защитава,
– спомага за регенериране на естествените защитни функ-
ции на вашата кожа,
– прави повърхността на кожата по-малко чувствителна,
– понижава проникването на дразнителите, успокоява, нама-
лява зачервяването,
– образува защитна бариера върху повърхността на кожата.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Sensi-bel« Деликатен нощен крем /24 часа, код 354

Уникален, мек и обогатен флуид за красота през нощта или 
24-часова грижа за кожата. 
Тази специална грижа предоставя на кожата масла за раз-
витие на естествена защитна бариера, като възстановява 
отличния кожен баланс и спомага срещу преждевременното 
образуване на бръчки.
Активни вещества: фосфолипиди, лецитин, масло от ший, 
гликосфинголипид, масла от жожоба и енотера, бисаболол, 
алантоин, витамин Е и екстракт от сладък корен. Основно се 
състои от ценни вещества, които са идентични с естествено 
съдържащите се в кожата, без обичайните емулгатори, този 
изключителен продукт ревитализира вашата кожа.
Активни съставки: DMS®, фосфолипиди, серамиди, сквален, 
масло от ший, масло от жожоба, пантенол, масло от енотера, 
екстракт от сладък корен, алантоин, витамин Е.
Въздействие и свойства: 
– дерматологично тестван, намалява дразненето на кожата,
– не съдържа оцветители или ароматизатори, основно смаз-
ва, защитава, изглажда и подсилва,
– спомага за регенериране на естествените защитни функ-
ции на вашата кожа и възвръща естествения баланс в пред-
пазния слой на вашата кожа,
– синергия на активните вещества, които са идентични на 
тези, съдържащи се по естествен начин във вашата кожа,
– грижи се за стресираната кожа през цялата нощ, успокоя-
ва, балансира,
– овлажнява наново, бори се с преждевременното образуване 
на бръчки.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Sensi-bel« Куперозен хидрозащитен крем, код 357, 0357

Активни съставки: зеленикав пигмент, алантоин, бисаболол, 
екстракт от кората на торментил, гел алое вера, екстракт от 
сладък корен, пантенол, витамин Е, сквалан от растителен 
произход.
Въздействие и свойства:
– фино покритие, неутрализира зачервяването на кожата,
– омекотяващо и изглаждащо действие,
– създава предпазен слой срещу неблагоприятните въздейст-
вия на околната среда,
– подобрява и подсилва епидермиса.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Sensi-bel« Компакт куперозен крем код 359 

Специален крем за крем за частично прилагане при кожа с 
тенденция към зачервяване. 
Специалният зеленикав цвят неутрализира червените нерав-
ности и потиска развитието на розацея. 
Използваните пигменти и гликопротеин Antarcticine пред-
пазват от влиянието на околната среда и студа. Може да се 
смесва с овлажнител за получаване на избелващ ефект на 
кожата.
Съдържа специален фито – комплекс, който укрепва капиля-
рите, boswelia алое вера успокоява дразненето, а витамин А 
подпомага регенерацията на кожата, MicroSilver частици със 
силно антимикробно действие.
Разфасовки: проф. 30 мл.

»Sensi-bel« Маска за куперозна кожа, код 0360

Хидрозащитна крем маска за кожа с тенденции към напуква-
не на капилярите.Научно формула от прецизно използваните 
растителни екстракти успокояват кожата, подобряват еластич-
носта, предпазва от преждевремено стареене на кожата.Поли-
фенолите от гроздов екстракт оставят приятен тониращ тон. 
Активни съставки: масло от жожоба, масло от шеа, витамин 
Е, гроздов полифенолен екстракт, конски кестенрастителен 
комплекс, бръшлян, екстракт от елда, водоразтворими биоф-
лавоноиди, хиалуронова киселина, витамин А.
Въздействие и свойства: 
– овлажнява, стяга и стабилизира кожната повърхност,
– активно се бори срещу свободните радикали,
– подобрява регенерацията и има силно антимикробно дейст-
вие,
– възпрепятства развитието на розацеа.
Разфасовки: проф. 250 мл.

Line »Stimula«

Линия антибръчки, зряла кожа

»Stimula« Почистващо мляко – Ноблес код 301, 0301

Почистващото мляко NOBLESS е нежна почистваща емулсия, 
която оставя приятно усещане за мекота по кожата; комби-
нира свойства за дълбоко почистване с безценни съставки, 
които даряват неповторимо усещане за свежест.
Продукт: успокояваща висококачествена почистваща емулсия.
Разфасовка: за краен потребител шише от 200 мл; за профе-
сионални нужди: 500 мл.
Основни съставки: успокояващ комплекс (глициритинова 
киселина, D-пантенол, урея, алантоин) изофлавони от ириси 
(Orris Root), екстракт от мая, витамин E, органично масло от 
карите, абисинско масло, богато на омега мастни киселини, 
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вода Belisome® Aqua, екстракт от Camelia Japonica.
Тип кожа:
– за всеки тип кожа,
– специално за зряла, суха кожа, която изисква много грижи
Действие и свойства:
– нежно и дълбоко почистване без сапун,
– успокояващо действие,
– подпомага възстановителните процеси,
– с изофлавони за укрепване на съединителната тъкан,
– антиоксидантно действие,
– подходящо за чувствителна кожа,
– защита от замърсявания.
Нанасяне:
След като свалите грима от очите си, нанесете щедро коли-
чество от почистващото мляко NOBLESS върху сухата кожа и 
отстранете наслоените замърсявания и грим с кръгообразни 
движения. Изплакнете с обилно количество вода.

»Stimula« Почистващо олио – Ноблес код 301А, 0301А

Това хидрофилно почистващо олио нежно изчиства кожа-
та, без да я изсушава. Безценните ботанични масла като 
абисинско масло, богато на омега мастни киселини, масло 
от карите и екстракт от масло от алое вера разгръщат своя 
естествен почистващ и обгрижващ потенциал, и Ви оставят с 
усещане за свежест и чистота.
Продукт: висококачествено хидрофилно почистващо олио 
без сапун.
Разфасовка: за краен потребител шише от 200 мл; за профе-
сионални нужди: 500 мл.
Основни съставки: сквален, органично масло от сладък ба-
дем, органично масло от жожоба, органично масло от бораго, 
органично масло от авокадо, екстракт от масло от алое вера, 
витамин E, витамин A палмитат, бизаболол, абисинско масло, 
богато на омега мастни киселини, органично масло от карите, 
атаксантин антиоксидантен комплекс, вода Belisome® Aqua.
Тип кожа: 
– за всеки тип кожа,
– специално за зряла, суха кожа, която изисква много грижи.
Действие и свойства:
- нежно и дълбоко почистване с органични масла,
- изцяло водно разтворимо – хидрофилно = 100% разтворимо 
във вода,
– успокояващ ефект; подпомага възстановителните процеси,
– антиоксидантно действие,
– без консерванти,
– защита от замърсявания.
Нанасяне:
След като свалите грима от очите си, нанесете щедро коли-
чество от почистващото олио NOBLESS върху сухата кожа и 
отстранете наслоените замърсявания и грим с кръгообразни 
движения. Изплакнете с обилно количество вода.

»Stimula« Освежаващ тоник – Ноблес, код 302, 0302

Освежаващият тоник NOBLESS е ревитализиращ и тонизиращ 
продукт, който усъвършенства почистващия процес и регули-
ра баланса на pH на кожата, като същевременно подготвя по 
най-добрия възможен начин кожата за следващите продукти, 
които ще бъдат нанесени.
Продукт: висококачествен лосион за лице без алкохол.
Разфасовка: за краен потребител шише от 200 мл; за профе-
сионални нужди: 500 мл.
Основни съставки: изофлавони от ириси, екстракт от мая, 
хидрокомплекс за фактор на естествена хидратация, с ами-
нокиселини, урея и млечна киселина, успокояващ комплекс, 

вода Belisome® Aqua, екстракт от Camelia Japonica, органи-
чен екстракт от Hamamelis, екстракт от бял лотос.
Тип кожа:
– за всеки тип кожа,
– специално за зряла, суха кожа, която изисква много грижи.
Действие и свойства:
– успокояващо, освежаващо действие,
– намалява раздразненията,
– укрепва съединителната тъкан,
– способства хидратацията,
– възстановява нивото на pH,
– възстановява киселинната защита на кожата,
– защитава от замърсявания.
Нанасяне:
Нанесете освежаващия тоник NOBLESS, без да го разреж-
дате, върху памучен тампон и втъркайте нежно в кожата на 
лицето и шията.

»Stimula« Серум със Стволови клетки, код 308

Този мултиактивен серум използва иновационната вода 
Belisome® Aqua за засилване на хидратацията на клетките. 
Експертните антиейдж активни съставки разгръщат своя силно 
възстановителен спектър от грижи, като правят кожата стегната 
и свежа. Фината доза пигмент за блясък отразява светлината и 
придава още по-равномерно и сияйно излъчване на кожата.
Продукт: висококачествен хидратиращ антиейдж серум.
Разфасовка: за краен потребител диспенсер 200 мл; за про-
фесионални нужди: 500 мл.
Основни съставки: екстракт от органичен Hamamelis, 
екстракт от нар, изофлавони от Kigelia Africana, детелина, 
хмел, шапиче и соя, ресвератрол, Neurobiox®, алантоин, 
хиалуронова киселина, фито стволови клетки от грозде, вода 
Belisome® Aqua, пигменти за блясък.
Тип кожа:
– универсален серум с бърз стягащ ефект,
– за преждевременно застаряваща кожа.
Действие и свойства:
– възобновява кожния метаболизъм,
– интензивно стягане и хидратация,
– противодейства на застаряването на кожата по хормонални 
причини,
– защита от фотостареене и петна от хиперпигментация,
– подобрява невронната клетъчна комуникация,
– поддържа потенциала за самовъзстановяване на кожата,
– пигменти, отразяващи светлината – за по-голяма сияйност 
– блясък.
Нанасяне:
1. Използва се като допълващ продукт под крема или грима.
2. Нанесете равномерно върху почистена кожа.
3. Оставете продукта да попие добре в кожата, преди да нане-
сете следващите продукти.

»Stimula« – Ревитализиращ крем със стволови клетки,

код 307, 0307

Този модерен хидратиращ крем възстановява кожата с без-
ценните растителни масла, които съдържа, екстрактите от 
биоактивни растения, активните вещества от винотерапията и 
ресвератрол. Формулата стимулира самостоятелното възстано-
вяване на кожата, като междувременно ѝ осигурява най-добрата 
възможна защита срещу стареене, причинено от ултравиолето-
вите лъчи. Изглаждащата му текстура с пигменти, отразяващи 
светлината, придава на кожата матов, сияен завършек.
Продукт: 
–интензивен висококачествен ревитализиращ 24-часов крем; 
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емулсия масло/ вода,
– компактна текстура – средно липидно съдържание – прия-
тен матов завършек.
Разфасовка: за краен потребител кутия 50 мл + шпатула; за 
салони: туба от 100 мл.
Основни съставки: органично масло от авокадо, органичен 
зехтин, органично масло от карите, органично масло от жожо-
ба, органичен екстракт от масло от семки от нар, витамин E, 
фито стволови клетки от грозде и ябълки, екстракт от грозде, 
ресвератрол, VitasourceTM- Baicalin, пигменти, отразяващи 
светлината, астаксантин антиоксидантен комплекс, вода 
Belisome® Aqua, абисинско масло, богато на омега мастни 
киселини, органично сусамово масло, изофлавон комплекс, 
витамин A палмитат.
Тип кожа:
– антиейдж ефект за всеки тип кожа – особено за прежде-
временно застаряваща кожа.
Действие и свойства:
– силна защита срещу свободни радикали,
– защита срещу стареене, причинено от условията на окол-
ната среда,
– противодейства на застаряването на кожата по хормонални 
причини,
– поддържа потенциала за самовъзстановяване на кожата,
– стимулира самостоятелното възстановяване на кожата,
– без консерванти, оцветители и ПЕГ.
Нанасяне:
Почистете кожата добре, нанесете тоник, а след него и 
PHYTOCELL 24 по челото, бузите, брадичката и шията. Нанасяй-
те с нежни кръгообразни движения, от центъра на лицето навън.

»Stimula« Серум Еликсир Биоресурс, код 309

Този концентриран флуид с богата текстура предоставя 
изключително качествена грижа на сухата и капризна кожа 
чрез отлична селекция от естествени липиди. Прилага се 
комбинация от експертни активни съставки за видимо нама-
ляване на признаците на стареене.
Продукт:
– висококачествена емулсия-концентрат,
– кремообразна флуидна текстура – много богата на липиди 
– като допълнителна или самостоятелна грижа.
Разфасовка: за краен потребител диспенсер 30 мл. Не се 
предлага в други разфасовки.
Основни съставки: сквален, органично масло от бораго, аби-
синско масло, богато на омега мастни киселини, органично 
сусамово масло, органично масло от карите, масло от сас-
анква, органично масло от нощна иглика, бизаболол, изоф-
лавон комплекс, Neurobiox®, бял лотос, масло от гроздови 
семки, екстракт от див сладък картоф, витамин E, алантоин, 
органично масло от карите, сфери на хиалуронова киселина, 
сфери на ретинол, сфери на глициритинова киселина, фито 
стволови клетки от грозде, вода Belisome® Aqua
Тип кожа:
- много суха, капризна кожа, белеща се кожа,
– кожа, която се нуждае от възстановяване.
Действие и свойства:
– безценни подхранващи растителни масла със специфичен 
профил на мастните киселини,
– противодейства на застаряването на кожата по хормонални 
причини,
– хидратиращи фактори с постепенно освобождаване,
– подобрява невронната клетъчна комуникация,
– предотвратява раздразненията; антиоксидантно действие; 
богат на витамини,
– засилва защитната бариера на кожата; подобрява еластич-
ността,

– защитава от фотостареене.
Нанасяне:
1. Използвайте като допълнителен продукт под дневния крем 
или самостоятелно.
2. Нанесете равномерно върху почистена кожа.

»Stimula« Подхранващ антиейдж крем Биоресурс, код 305, 0305

Този 24-часов крем с изключително богата текстура е с 
такава формула така, че да стимулира възстановяването на 
кожата и да балансира липсите, причинени от забавянето на 
метаболизма. Кремът BIORESOURCE 24 ч. възстановява ба-
ланса на кожата чрез набавяне на експертни активни състав-
ки като витамин A, сфери на хиалуронова киселина, женшен 
и изофлавони. Резултатът е стегната, свежа кожа.
Продукт:
– богата, интензивна регенерираща грижа през деня и през 
нощта; емулсия масло/ вода,
– мека, много богата текстура – без матов завършек,
Разфасовка: за краен потребител кутия 50 мл + шпатула; за 
салони: туба 100 мл.
Основни съставки: органично масло от сладък бадем, 
растителен сквален, органично масло от бораго, екстракт 
от женшен, фактор на естествена хидратация, масло от 
сасанква, масло от алое вера, витамин E, морковено масло, 
изофлавони от соя, див сладък картоф, хмел и детелина, 
сфери на глициритинова киселина, сфери на витамин C, 
сфери на ретинол, сфери на хиалуронова киселина, Q10, 
вода Belisome® Aqua, органично сусамово масло, абисинско 
масло, богато на омега мастни киселини, органично масло от 
баобаб, L-аргинин.
Тип кожа: суха, груба, капризна и стресирана кожа.
Действие и свойства:
– стимулира синтеза на колаген, еластин и глюкозаминогли-
кани в кожата,
– защита от застаряване на кожата по хормонални причини,
– богат на ексклузивни масла и мазнини (около 50%),
– стимулира възобновяването на клетките,
– богат на витамини; активно елиминира свободните радикали,
– предотвратява раздразнения; намалява пигментацията,
– мултиактивни хидратиращи фактори със забавен ефект – 
забавено освобождаване.
Нанасяне:
1. Почистете добре кожата, нанесете тоник, а след него и 
BIORESOURCE 24 ч. по челото, бузите, брадичката и шията,
2. Нанесете с нежни кръгообразни движения, от центъра на 
лицето навън.

»Stimula« Възстановяващ серум за лице Биодинамик, код 310

Този щедър олео гел подхранва и най-сухата кожа със се-
лекцията си от безценни масла и липидни екстракти. Първо-
класни антиейдж активни съставки, които разгръщат своето 
физиологично действие върху кожата.
Продукт: антиейдж олео гел концентрат.
Разфасовка: за краен потребител диспенсер 30 мл; за сало-
ни: 30 мл.
Основни съставки: органично масло от жожоба, абисин-
ско масло, богато на омега мастни киселини, Neurobiox®, 
изофлавон комплекс, органично масло от вечерна иглика, 
арганово масло, витамин E, органично масло от семки на 
карите, екстракт от масло от див сладък картоф, екстракт 
от органично масло от семки на нар, астаксантин антиокси-
дантен комплекс, вода Belisome® Aqua, Belisome® EGF, бял 
лотос, витамин A палмитат.
Тип кожа: суха, груба, капризна и стресирана кожа.
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Действие и свойства:
– поддържа и ускорява темпото на възстановяване на кожата,
– безценни подхранващи растения със специфичен профил 
на мастните киселини,
– допълнение към емулсиите за максимална гладкост,
– защита от застаряване на кожата по хормонални причини,
– подобрява невронната клетъчна комуникация,
– интензивно антиокислително действие; защита от свободни 
радикали,
– мултиактивен, липозомен капсулиран хидратиращ фактор,
– способства за самостоятелното възстановяване на кожата.
Нанасяне:
1. Използвайте като допълнителен продукт под дневния крем 
или самостоятелно.
2. Нанесете равномерно върху почистена кожа.
3. Оставете продукта да попие добре в кожата преди да нане-
сете следващите продукти.
4. Действа отлично и като маска без отмиване.

»Stimula« Контурен крем Биодинамик, код 311

С този контурен крем кожата, изискваща повече грижи, ще 
получи мултидинамична антиейдж грижа. Безценните биоми-
метични липиди, масло от купуасу, и абисинско масло, богато 
на омега мастни киселини се сливат безпроблемно в кожата и 
я правят несравнимо мека и копринено гладка. Тази комбина-
ция от активни съставки, възстановяващи клетките, е със-
тавена, за да направи кожата по-стегната на вид и на допир, 
по-здрава и по-сияйна – чувство, което всеки иска да изпита.
Продукт: мултидинамична импулсна грижа през деня и през 
нощта, богата текстура – кадифен завършек с усещане за 
мекота при допир.
Разфасовка: за краен потребител кутия от 50 мл + шпатула; 
за салони: диспенсер от 100 мл.
Основни съставки: DLS, сквален, масло от купуасу, органично 
слънчогледово олио, органично масло от карите, абисинско 
масло, богато на омега мастни киселини, органично масло от 
нощна иглика, витамин E, Neurobiox®, бял лотос, изофлавон 
комплекс, органично масло от семки на карите, сфери на 
ретинол, сфери на хиалуронова киселина, фито стволови 
клетки от грозде, вода Belisome® Aqua, Belisome® EGF, астак-
сантин антиоксидантен комплекс.
Тип кожа: суха, груба, капризна и стресирана кожа.
Действие и свойства:
– поддържа и ускорява темпото на възстановяване на кожата,
– безценни подхранващи растения със специфичен профил 
на мастните киселини,
– биомиметични съставки за възстановяване на липидната 
бариера,
– богата текстура с отличен кадифен завършек,
– защита от застаряване на кожата по хормонални причини,
– подобрява невронната клетъчна комуникация,
– защита от фотостареене; от свободни радикали,
– мултиактивен, липозомен капсулиран хидратиращ фактор,
– съдейства за самостоятелното възстановяване на кожата.
Нанасяне:
1. Почистете добре кожата, нанесете тоник и BIODYNAMIC 24 ч. 
по челото, бузите, брадичката и шията.
2. Нанесете с нежни кръгообразни движения, от центъра на 
лицето навън.

»Stimula« Крем за околоочен контур Биодинамик, код 312

Богата, възстановителна грижа за нежната кожа около очите. 
Изглаждащите пептиди, хиалуроновата киселина и Liftonin®-
Xpress разгръщат своето действие против появата на бръчки. 

Кожата изглежда по-стегната, по-здрава и по-сияйна. 
Открийте преначертания контур на очите си и уникалния 
кадифен завършек – усещане, което всеки иска да изпита.
Продукт: интензивна и висококачествена грижа за очите. 
Разфасовка: за краен потребител кутийка 15 мл + шпатула; 
за салони: 30 мл.
Основни съставки: DLS, абисинско масло, богато на оме-
га мастни киселини, витамин E, D-пантенол, аминопептид 
Eyeseryl®, Liftonin®-Xpress, бял лотос, хиалуронова киселина, 
органична ефразия, витамин A палмитат, вода Belisome® Aqua.
Тип кожа: сух, преждевременно променен околоочен контур.
Действие и свойства:
– много богата структура с отличен кадифен завършек,
– безценни подхранващи растителни масла със специфичен 
профил на мастните киселини,
– биомиметични съставки за възстановяване на липидната 
бариера,
– незабавен лифтинг ефект на контурите,
– предотвратява раздразнения,
– пептид срещу оток и подпухване,
– мултиактивен, липозомен капсулиран хидратиращ фактор,
– защита от свободни радикали,
– способства регенерацията.
Нанасяне:
1. Нанасяйте продукта нежно.
2. Фиксирайте с пръст кожата във външния край на окото.
3. Нанесете под окото отвън навътре, и по клепача от въ-
трешния край към външния.

»Stimula« Богат нощен крем, код 304

Този копринен подхранващ крем хидратира кожата и сти-
мулира регенеративните процеси през нощта. Специалната 
комбинация от експертни активни съставки противодейства 
на отрицателното въздействие на преждевременното зас-
таряване на кожата в следствие от влиянието на околната 
среда. Кожата се събужда отпочинала, стегната и свежа.
Продукт: богат на активни съставки; интензивен регенериращ 
нощен антиейдж крем.
Разфасовка: за краен потребител кутия 50 мл + шпатула – 
няма друга разфасовка.
Основни съставки: DLS, сквален от маслини, органично масло 
от жожоба, масло от сасанква, органично масло от бораго, 
екстракт от масло от алое вера, витамин E, изофлавони от соя, 
див сладък картоф, хмел и детелина, сфери на хиалуронова 
киселина, сфери на витамин С, сфери на ретинол, защитен 
комплекс с фолиева киселина, витамин B-комплекс и линолова 
киселина, сфери на глициритинова киселина, бизаболол, Q10, 
абисинско масло, богато на омега мастни киселини, липозоми, 
вода Belisome® Aqua, масло от оризови кълнове.
Тип кожа: капризна, зряла и суха кожа.
Действие и свойства:
– висока концентрация на активни съставки,
– биомиметични липиди за възстановяване на липидната 
бариера
– оптимизира възстановителните процеси през нощта,
– богат на изключителни масла и мазнини,
– стимулира синтеза на колаген, еластин и глюкозаминогли-
кани в кожата,
– енергизира – стимулира обновяването на клетките,
– защита от свободни радикали,
– намалява пигментацията,
– способства хидратацията.
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Нанасяне:
1. Почистете добре кожата, нанесете тоник и SUPERIOR NIGHT 
CARE по челото, бузите, брадичката и шията.
2. Нанесете с нежни кръгообразни движения, от центъра на 
лицето навън.
3. Внимавайте да не попадне в очите.

Line »Bel-Energen«

Линия с фитохормони 

top performance антибръчки

Фито-Сенсейшън Процедури срещу стареене и грижа с фи-
то-хормони. Козметиката на Д-р Белтер® е сред пионерите в 
областта на използване на фито-хормони в дерматологията. 
Експертизата по отношение козметичното приложение на 
фито-хормоните и най-новите резултати по отношение на 
изследванията за кожата и активните вещества са предста-
вени в новите (Фито-Сенсейшън Процедури и грижа). Спе-
цифичният състав на фито-хормони от различни растения е 
съчетан с ценни активни вещества срещу стареене, които се 
справят с проблемите на кожното изтъняване и образуването 
на бръчки. Стимулацията на фибробласта води до повишава-
не плътността на кожата и структурната й здравина. Кола-
генът, еластинът и вътре клетъчните матрични депа, които 
се свързват с влагата, се зареждат наново, с видим ефект 
на изглаждане на кожата. Лицето възвръща своя контур и 
стегнатост на кожата.

»Bel-Energen« Микро-кристален пилинг

(микродермоабразио) код 0757

Единствено за професионална употреба!
Продукт: механичен пилинг/крем за ръчно извършване на 
микро-дермабразия, 230 мл бурканче за приложение в коз-
метичните салони.
Активни съставки: Органична основа от масло от авокадо и 
жожоба, РЕ перли, кварцов пясък, невен, екстракт от хвощ 
и вирджински хамамелис, екстракт от хамамелис, алантоин, 
Коензим Q10,органично рециново масло и липозоми ТМ.
Въздействие и свойства:
– за оптимизиране абсорбирането на активните вещества и 
въздействието от специалните процедури,
– за подобряване профила на кожата при процедурите срещу 
разширени пори или белези,
– за минимизиране дълбочината на бръчките,
– за намаляване на тъмните петна,
– за лечебни регенеративни процедури,
– биоразграждащи се абразивни частици.
Разфасовки: проф .230 мл.

»Bel-Energen« Фито-Сенсейшън Масажен концентрат,

код 0758

Единствено за професионална употреба!
Продукт: масажна среда и активен концентрат в един про-
дукт, комплект от три 9 мл ампули, като всяка е за извършва-
не на 1 масаж на лицето и деколтето, продукт за приложение 
в козметичните салони.
Активни съставки: фито-хормони от див ямс, червена де-
телина, соя и органичен хмел, Q10, алое вера, анти-стрес 
комплекс, органични липозоми ТМ.
Въздействие и свойства:
– за регенеративни процедури срещу стареене,
– дълготраен ефект на зареждане с хранителни вещества,

– за структурно крехката съединителна тъкан,
– срещу изтъняване на кожата и образуване на бръчки,
– за кожа, засегната от фото-остаряване (еластоза)
Приложение:
1. Загрейте ампулата в купа за приготвяне на маска (напри-
мер в нагревател за бебешка храна).
2. Излейте съдържанието в купата за маската.
3. Нанесете Масажния Концентрат посредством 2 Д-р Бел-
тер® синтетични четки-ветрила (нов копринено мек вариант 
референтен номер V070!) върху шията и деколтето.
4. Започнете да масажирате.
5. Почистете и освежете с тоник за лице след масажа.
Разфасовки: проф. 3х9 мл. ампули.

»Bel-Energen« Фито-Сенсейшън Регенерираща Маска,

код 0759

Само за професионална употреба!
Продукт: бяла, кремообразна регенерираща маска. Продукт 
за прилагане в козметичните салони, 230 мл бурканче.
Активни съставки: фито-хормони от див ямс, червена дете-
лина, соя и органичен хмел, Алое вера, анти-стрес комплекс, 
каолин, органични липозоми ТМ.
Въздействие и свойства:
– за регенеративни процедури срещу стареене,
– дълготраен ефект на зареждане с хранителни вещества,
– за структурно крехката съединителна тъкан,
– срещу изтъняване на кожата и образуване на бръчки,
– за кожа, засегната от фото-остаряване (еластоза).
Разфасовки: проф. 230 мл.

»Bel-Energen« Почистваща пяна-мечта, код 765/ 0765

Меката, изключително лека пяна, която не съдържа сапун, 
освобождава кожата по нежен и безпроблемен начин от гри-
ма и замърсяванията. Дори и по време на процеса на почист-
ване кожата влиза в контакт с ценни растителни екстракти 
като например фито-хормоните и екстракта от шампанско. 
Почиства кожата идеално, тонизира я и я освежава. 
Не разклащайте! Нивото на запълване е технически опреде-
лено.
Продукт: мека почистваща пяна, която не съдържа сапун.
Активни съставки: 
– фито-хормони от ирис (корен от ирис), екстракт от шам-
панско, меки сурфактанти, извлечени от растения,
– пантенол, алантоин, липозоми ТМ-органична anti-age със-
тавка за всеки тип кожа, органичен екстракт от хамамелис
Въздействие и свойства:
– меко почистване без сапун, мек лек мус,
– приятно нанасяне, изключително меки сурфактанти от 
растителен произход
– рН 7,8 предпазва киселинната бариера на кожата.
Разфасовки: дом. 150 мл. /проф. 200 мл.

»Bel-Energen« Освежаващ тоник спрей дневна мечта,

код 772/0772

Продукт: Освежаващ тоник спрей с активни съставки.
Този успокояващ тоник освежава кожата с деликатни овлаж-
няващи съставки на фитохормони от грозде,хвощ и бял рав-
нец. Използва се като pH балансьор, за да допълни почист-
ването на лицето по най-приятния начин. Използвайки този 
хидратиращ спрей,той ви предлага чувството на освеженост.
Активни съставки: пантенол, екстракт от грозде,органичен 
хвощ, органичен бял равнец, авокадо пептиди, глицеринова 
киселина.
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Тип кожа: подходящ за всеки тип кожа.
Въздействия и свойства:
– освежава, хидратира, успокоява,
– анти бръчки, детоксикиращо действие,
– рН балансиран,
– мек, естествен аромат,
– тестването е детерминирано от пантенол.
Приложение: Винаги използвайте, когато очите и устата са 
затворени,не вдишвайте продукта.
За освежаване: впръскайте на лицето на около 20 см, като 
комплимент при почистването, внимателно впръскайте върху 
лицето и отстранете с козметични гъби. В салона препоръч-
ваме да използвате апарата вакуум спрей или класическия 
метод чрез козметични тампони.
Разфасофки: дом. 150 мл. /проф. 500 мл.

»Bel-Energen« Хидродинамична маска, код 0756

За професионална употреба!
Хидродинамична маска за специални поводи с овлажняващи 
колагенови таблетки. Морските водорасли в съчетание с 
фитохормоните допринасят за моментален лифтинг ефект.
Новата концепция на продукта води до незабавно повишава-
не на тонуса на кожата и подобрява влажниоста. Редуцира 
бръчките. Не съдържа консерванти кожата става гладка и 
свежа. Формира невидим филм срещу трансепидермалната 
загуба на влага.
Активни съставки: екстракт от червена детелина,мукополизах
ариди,екстракт от кафяви бретонски водорасли, глицеринова 
киселина,свежи стволови клетки от морков.
Тип кожа: За всеки тип кожа.
Сетът съдържа: 20 бр. колагенови пресовани таблетки, 1 бр. 
опаковка активатор от 250 мл., 1 бр. контейнер за микиране 
на таблетката и активатора.
Начин на приложение:
1. Почистете добре лицето.
2. Отворете контейнера.
3. Поставете 1 таблетка и напълнете до горе с активатора.
4. Затворете контейнера и разклатете добре. Маската трябва 
да абсорбира разтвора.
5. Извадете мократа таблетка от контейнера и внимателно я 
разтелете на лицето, като я пригладите да прилепне плътно.
6. Оставете да действа 10 мин. и я остранете.
7. Нанесете лек финален крем или make-up.
Препоръка: Ако разполагате с ултразвук, нанесете маската 
по начина, по който е описана и върху нея поставете чувстви-
телен кристален гел /к. 0713А/. Активирайте с ултразвук за 
5-10 мин., след което оставете маската още 5 мин. на лицето 
и отстранете. Нанесете подходящ крем.
Разфасовки: проф. 250 мл.+ 20 таблетки.

»Bel-Energen« Фито-Сенсейшън антибръчки крем,

 код 755/ 0755

В този уникален крем за 24-часова грижа различни фито-
хормони са съчетани с други мощни активни вещества срещу 
стареене. Резултатът е преструктурираща грижа с особено 
широк спектър на действие.
Продукт: крем срещу стареене с фито-хормони за дневно и 
нощно приложение.
Тип кожа: зряла, взискателна кожа, структурни слабости, 
които не са типични за възрастта, кожа под хормонален 
стрес, увредена от слънцето кожа.
Активни съставки: фито-хормони от див ямс, червена детели-
на, соя и органичен  хмел, екстракт от соя, ретинол, витамин 
С, витамин Е, алантоин, пантенол, урея, глициретинова кисе-

лина, бисаболол, сквалан, органичен липозом ТМ.
Въздействие и свойства:
– повишава плътността на колагена (стегнатостта на кожата),
– повишава способността за задържане на влагата (тонизи-
раност),
– намалява бръчките, предотвратява образуването на бръчки,
– подобрява еластичността на тъканите,
– активно се бори срещу уврежданията, причинени от слън-
цето /фото-стареене,
– успокояващ ефект.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Bel-Energen« Серум Фито-Сенсейшън Еликсир, 

код 761/ 0761

Фито-Сенсейшън Еликсир е елитна процедура за регенери-
ране и запълване на запасите в кожата. Специален състав от 
естествени фито-хормони от различни растения стимулира 
образуването на депа от колаген и еластин. Активно се бори 
със загубата на еластичност, лицевия тонус у последващото 
образуване на бръчки. Ден след ден лицето става по-стег-
нато и свежо. Може да се използвва преди, по време и след 
менопауза.
Активни съставки: фито-хормони от див ямс, червена детели-
на, соя и органичен хмел, Q10, Алое вера, витамин Е, анти-
стрес комплекс,органичен липозом ТМ.
Въздействие и свойства:
– за регенеративни процедури срещу стареене,
– срещу изтъняване на кожата и образуване на бръчки,
–за кожа, засегната от фото-остаряване (еластоза),
– зряла, взискателна и крехка кожа.
Разфасовки: дом. 30 мл. /проф. 30мл.

»Bel-Energen« Дерморелакс Ултра лифтинг крем,
код 763/ 0763

DERMO-RELAX крем е мулти активен антибръчки коректор.
Една от ключовите съставки е патенован биопеприд, който 
релаксира клетките отговорни за формирането на мимиче-
ските бръчки. Използваните съставки доставят на кожата 
приятно усещане за лекота и свежест. Лицевият контур е 
спокоен и релаксиран.
Регулярното използване води до прогресивно намаляване 
на мимическите бръчки. Допълнителните анти стареещи 
фактори като Matrixil, витаминови сфери ACE+A, женшен, 
алое вера, Q10 предпазват кожата от нейните жизнено важни 
метаболитни функции.
Активни съставки: сквален,органично масло от жожоба, орга-
нична вечерна иглика, авокадо, масло от семената на пореч, 
заредени сфери с ретинол, Q10 ензим, Argireline®, патенто-
ван биопептид, anti-age липозом.
Въздействие и свойства: За всеки тип кожа.
Разфасовки: дом. 50мл. /проф. 100 мл.

»Bel-Energen« Дерморелакс Серум, ултра лифт,
код 762/ 0762

Коректор за бръчки. Патентованите биопептиди от натурал-
ни аминокиселини интензивно минимизират дълбочината на 
бръчките. Този продукт е ултра лек,освежаващ гел за кори-
гиране на мимическите бръчки.
Активни съставки: патентован биопептид, витамин С, екстракт 
от органична липа.
Въздейстие и свойства:
– редуцира и премахва бръчките, овлажнява, стяга, луксозна 
грижа за кожата,
– Anti-age и детоксикиращо действие.
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Нанесете върху чиста кожа сутрин и вечер, разнесете гела 
върху лицето и шията, използвайки нежни и кръгообразни 
движения. Нанесете подходящият крем след него.
Разфасовки: дом. 30 мл. /проф. 30 мл.

»Bel-Energen« Лифтинг комплекс за очи, код 764

Естествените растителни екстракти и усъвършенстваната 
козметична технология са съчетани в този ефективен лиф-
тинг крем. Той обгрижва цялата зона около очите с обилна 
влага и силни активни комплекси. Специфичната формула 
намалява подпухналостта, подобрява еластичността, из-
глажда кожата. Ден след ден зоната около очите изглежда 
по-стегната и свежа. 
Активни съставки: DMS® основа, Амино-пептид Айсерил®, 
екстракт от планински ясен /Сорбус Аукупария – (дренажен 
ефект), Суберлифт® – Куеркус Субер, напречно свързан 
полимер, отразяващи светлината пигменти: титаниев диоксид, 
Витамин Е, Еуфразия официналис /екстракт от еуфразия за 
блестящи очи.
Въздействие и свойства:
– DMS®основа, която е с изключително висока степен на 
съвместимост с кожата,
– намалява подпухналостта, тонизира, намалява тъмните 
кръгове около очите,
– отразяващите пигменти оптически изглаждат бръчките, 
срещу дразнене,
– капан за свободни радикали.
Разфасовки: дом. 10 мл.

»Bel-Energen« Серум с арктичен хайвер, код773/ 0773

В този овлажняващ серум морските съставки, антарктичен 
комплекс, перлен екстракт и липозоми® предлагат най-до-
брата грижа за кожата. Използван под дневния крем, фор-
мулата на серума е насочена към съживяване на клетъчния 
кожен метаболизъм, като в същото време предлага макси-
мална защита срещу влиянието на околната среда.
Продукт: овлажняващ и възстановяващ концентрат за уморе-
на кожа; гелообразна формула за нанасяне под ежедневния 
ви крем.
Активни съставки: течни кристали, планктон екстракт, хайвер 
олигопептиди комплекс, перлен екстракт, органичен екс-
тракт от хамамелис, екстракт от хайвера на сьомга, изсвет-
ляващи съставки от червено водорасло, антарктичен хайвер 
полимер Antarcticine®, алантоин и липозом АР®.
Въздействия и ствойства:
– хайвера балансира всеки метаболитен дефицит в кожа,
– ревитализира и подобрява ключовите клетъчни функции,
– защитава епидермиса от екстремалните външни условия, 
като температурните промени и студ,
– съдържа антивъзпалителни и тониращи елементи,
– високо регенеративно действие,
– детоксикира,
– редуцира бръчките.
Приложение/апликация/:
Нанесете сутрин и вечер на почистено лице, след което нане-
сете подходящ крем отгоре.
Разфасовки: дом. 30мл. /проф. 30 мл.

»Bel-Energen« Арктичен хайвер мултиактивен крем,

код 768/ 0768

Продукт: богат крем за възстановяване с широк спектър на 
действие за стресирана кожа.
Активни съставки: сквален, авокадо масло, органична жожо-
ба, органична иглика, органични семена на пореч, масло от 

шеа, планктон екстракт, комплекс от хайвер олигопептиди, 
перлени екстракти, антарктишен полимер, Antarticine®, арга-
ново масло, anti-age липозом.
Въздействие и свойства:
– ревитализира и подсилва ключовите клетъчни функции,
– понижава степента на разрушаване на кожата поради 
действието на свободните радикали,
– предпазва епидермиса от екстремалните въздействия на 
околната среда, като например температурните промени,
– стимулира растежа на фибробласта,
– салициловата киселина задържа влагата и стяга кожната 
тъкан,
– съдържа противовъзпалителни, тонизиращи елемент,
– силен регенеративен потенциал,
– богат на йод, минерални соли (Si, Mg, Fe, I, Na, K), липиди и 
витамини,
– намалява бръчките, предотвратява образуването на бръчки.
Тип кожа: Увредена, зряла, много суха и взискателна кожа, 
която се нуждае от максимална грижа или превантивна гри-
жа. Идеален крем за зимата.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Bel-Energen« Избелващ серум сияйна кожа SPF15,

код 775/ 0775

Този концентрат е формулиран,за да контролира хипер 
пигментацията и неравномерния кожен тен. Ефективната 
комбинация от изсветляващи и анти бръчки съставки се бо-
рят срещу вредният ефект на слънцето и щетите на околната 
среда. Ултра леката емулсия може да бъде използвана, като 
самостоятелна ежедневна грижа или като допълнение под 
крема.
Активни съставки: органично сезамово масло, натурален 
сквален, меланоизбелващ комплекс (KDFA-подобрен с шаф-
ран алфа бизабол, вит. Е), витамин С дериват с изсветляващ 
ефект, екстракт от маргаритка, екстракт от тревна острица и 
Липозоми®.
Въздействие и свойства:
– редуцира хипер пигментацията,
– изсветлява цвета на кожата и подобрява нейното състояние,
– редуцира интензитета на старчески петна,
– предпазва от вредното въздействие на слънцето,
– анти детоксикиращо действие,
– подобрява нивото на гликопротеините.
Приложение/апликация: 
За мазна кожа нанасяйте като самостоятелен продукт. За 
суха кожа нанасяйте като допълнителна грижа под дневния 
крем. За намаляване на хипер пигментираните участъци, на-
насяйте директно върху засегнатата зона. Идеален като база 
под ВВ крема или Make up.
Разфасофка: дом. 30 мл. /проф. 30 мл.

»Bel-Energen« Избелващ крем сияйна кожа SPF30,

код 774/ 0774

Продукт: грижа за кожата с избелващ ефект и SPF 30.
Този интензивен избелващ крем е разработен да контро-
лира хипер пигментацията и неравномерния тен на кожата. 
Ефективната формула с растителен изсветляващ комплекс, 
острица екстракти, липозоми, подобрява изсветляването на 
кожата и засилва анти бръчки свойствата. Използваните UVA 
и UVB защитни фактори допълнително предпазват кожата от 
вредния ефект на слънцето. Резултатът от въздействието на 
крема е лъчезарен и свеж тен на лижето.
Активни съставки: натурален сквален, органична жожобаи 
сусамово масло, мелоизбелващ комплекс (KDFA-подобрен с 
шафран алфа бизабол, витамин Е), витамин С дериват с ез-
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светляващ ефект, екстракт от маргаритка, екстракт от тревна 
острица и Липозоми®.
Въздействия и свойства:
– редуцира хипер пигментацията, избелва кожата и подобря-
ва тена,
– редуцира интензивните анти бръчки петна,
– защитава срещу пигментацията от слънцето,
– крем с матиращ ефект, идеален като фон дьо тен база.
Приложение:
Нанесете върху почистена кожа и нанесете равномерно по 
лицето. Работете цялото лице, шията и ушите.
Разфасовка: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Bel-Energen« Избелваща пилинг маска, код 0776

Избелваща peel off маска на основата на алгинат. Само за 
професионална употреба – 30 гр. пудра.
Активни съставки: Алгинат, витамин С, натурален екстракт от 
черница и грозде, Actiwhite®.
Тип кожа: подходяща за всеки тип кожа.
Въздействия и свойства:
– овлажняваща пилинг маска,
– редуцира хипер пигментацията,
– намалява тъмните петна,
– анти бръчки ефект.
Приложение:
1. Винаги отстранявайте спиралата много добре, когато избе-
рете да покриете очите с тази маска.
2. Активирайте с 90 мл. вода 20 – 25 ºС.
3. Разбъркайте до получаванена хомогенна смес.
4. Оставете да действа поне 15 мин.
5. Повдигнете ръбовете на маската с върховете на пръстите 
си преди да я отстраните от деколтето към челото на един път.
6. Когато се отстранява маската на един път, достигайки до 
зоната на очите отстранете в посока от челото надолу.
Разфасовка: проф .30 гр.

»Bel-Energen« Хидромасажна пудра, код 0777

Чиста пудра с хиалуронова киселина и витамин С, предлага 
един уникален масажен гел. Смесете с вода до получаването 
на пенслив гел,който може да бъде използван като овлажня-
ваща масажна среда. Без консерванти и силиконови масла.
Активни съставки: хиалуронова киселина, витамин С.
Тип кожа: за всеки тип кожа.
Въздействия и свойства:
– дълбоко овлажняване,
– витамин С – за избистряне на тена,
– охлаждащ и освежаващ ефект.
Приложение:
1. Поставете 40 мл. студена или топла вода в купичка и вни-
мателно нанесете около 1 гр. хидромасажна пудра.
2. Миксирайте заедно с шпатула до получаването на консис-
тенцията.
3. Нанесете хидромасажния гел върху кожата.
4. Правете масаж около 15 минути и масажирайте, като на 
авсеки 5 минути добавяйте още от този гел с помощта на 
влажни компреси.
Разфасовка: проф. 20 гр. – 20 приложения.

Line » MAN «
Линия за мъже

»Man« Балсам динамик, код 851

Въздействия и свойства:
– енергизиращ балсам, освежаващ балсам с биоактивен 

комплекс, за специфичната мъжка кожа,
– Extra fresh, нон стоп овлажнява и енергизира кожата,
– максимално бързо успокоява раздразнената кожа,
– мултиактивни антистрес съставки, защитава кожата от 
неблагоприятните атмосферни влияния,
– освежава без съдържание на мазни субстанции.
Активни съставки: DMS®, сквален, манго, пантенол, Q10, 
гуарана екстракт, витамин Е, касис.
Нанасяйте на кожата след бръснене.
Разфасовки: дом. 50 мл.

»Man« Крем за комфорт, изключително мек, код 852

Крем срещу стареене с биоактивни съставки. Специална 
формула за мъжката кожа.
Активни съставки: DMS®, сквален, масло ядките на манго, 
масло от ший, бисаболол, пантенол, витамин Е, Q10, екстракт 
от бамбук, екстракт от пъпките на Кардиоспермум Халикака-
бум (успокояващ), екстракт от пъпките на касис (противовъз-
палителен), растителен комплекс – овлажняващ, екстракт от 
Гуарана, хлорхексидин, UVA+UVB филтър, миоксинол, сфе-
рички, заредени с хиалуронова киселина, ретинол и витамин 
С, бетакаротен нанокапсули. 
Въздействие и свойства:
– DMS® основа с голяма степен на съвместимост с кожата + 
ценни растителни масла,
– без алкохол,
– мощно въздействие срещу стареене,
– екстракти от клетките на пъпките срещу дразнене с макси-
мални успокояващи свойства,
– клетъчната енергия и капаните за свободни радикали про-
тиводействат на физиологичния стрес,
– UVB Филтрите и титаниевият диоксид се борят срещу фото-
стареенето,
– свеж, мек, ненатрапчив аромат,
– немазна формула, която е подходяща за нормална и суха/
чувствителна кожа.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Man« Експерт за очи, код 853

Въздействие и свойства:
– биоктивна грижа за очите, която е специално създадена за 
мъжката кожа,
– овлажнява зоната и намалява подпухналостта,
– минимизира бръчките, оптически намалява пигментацията 
в зоната около очите и намалява бръчките,
– има силно антивъзпалително действие.
Активни съставки: DMS®, екстракт от жожоба, амино пептиди, 
планински ясен, изсветляващи пигменти, витамин Е.
Приложение/апликация: Нанася се сутрин и вечер на добре 
почистена кожа.
Разфасовки: дом. 15 мл.

»Man« Анти-стрес маска, код 0856

Активни съставки: алгинат, зехтин, масло от лавандула, 
масло от розмарин.
Въздействие и свойства:
– пилинг-маска с аромат на лавандула и розмарин,
– релаксираща и успокояваща,
– интензивно овлажняваща,
– изглажда и пречиства кожния профил,
– успокояващо, леко охлаждащо действие,
– преграждащ ефект,
– лесно нанасяне,
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– поразителен ефект,
– не съдържа каквито и да било консерванти.
Разфасовки: проф. 30 гр.

Line »Ocula« 

Линия за околоочен контур

»Ocula« Почистващ лосион за грим, код 401, 0401

Този свеж течен лосион, който не съдържа мазнини, незабав-
но и напълно премахва очния грим. Той е нежен, успокояващ 
и е особено подходящ при чувствителна кожа, както и при 
тези, които носят контактни лещи.
Активни съставки: алантоин, амфотенсид, хлорхексидиндиг-
луконат (мек антибактериален агент).
Въздействие и свойства:
– бързо и напълно отстранява очния грим, не съдържа мазни-
ни, не дразни.
Приложение:
1. Нанасяйте го неразреден върху сухи памучни тампони.
2. Оставете да подейства върху затворените ви клепачи в 
продължение на около 5 секунди.
3. Нежно избършете очите, за да премахнете грима.
Забележка: 
– специално се препоръчва за очи, чувствителни на мазнини, 
както и за тези, които носят контактни лещи (не образува 
слой).
Разфасовки: дом. 125 мл. /проф. 250 мл.

»Ocula« Make-up демакиаж, код 0403

Само за професионална употреба!
Почистването на зоната около очите се извършва по оп-
тимален начин посредством този нежен, бистър лосион с 
естествен кафяв цвят, който съдържа растителни екстракти, 
като например тусилаго, цветове от липа и лецитин. Охлаж-
дащият, успокояващ и отпускащ ефект също е идеален за 
нанасяне на очни компреси върху преуморени и зачервени 
клепачи. Бързо облекчение за подутите и уморени очи.
Продукт:
– лосион за клепачи с естествен жълтеникаво-кафяв цвят,
– идеален под формата на успокояващ компрес по време на 
нанасяне на маски за лице,
– 250 мл. бутилка за приложение в козметичните салони.
Активни съставки: алантоин, екстракт от подбел, екстракт от 
цветовете на липа, фосфолипиди.
Въздействие и свойства:
– омекотява,
– успокояващо, отпускащо,
– охлаждащо,
– възстановяващо съдържанието на мазнини,
– естествен аромат на рози.
Приложение: използвайте след премахване на очния грим 
и процеса на почистване, обилно напоете памучния тампон 
и го поставете върху затворените очи, благотворно след 
оцветяване на миглите. Може да се съхранява в хладилник за 
подсилване на охлаждащия ефект.
Разфасовки: проф. 250 мл.

»Ocula« Биомиметичен крем за около очите, код 404

Третиране на зоната около очите с пречистени, най-вече 
идентични на кожата съставки. Биомиметичната формула на 
основата на DMS® не съдържа ароматизатори и оцветители 

и предлага за чувствителните очи успокояващи екстракти, 
защита и комфорт. Чистата проба влага и био липиди реге-
нерират естествената липидна бариера, като в същото време 
предотвратяват образуването на бръчки. Зоната около очите 
изглежда стегната, свежа и отпочинала.
Активни съставки: DMS® основа, масло от жожоба, мек фокус 
полимер, пептиден комплекс Халоксил®, бисаболол, аланто-
ин, витамин Е комплекс, еуфразия.
Въздействие и свойства:
Биомиметична основа: DMS® = дерма мембранна структура = 
съставки, идентични с кожата,
– DMS® регенерира естествената липидна бариера,
– засилва самостоятелната защита на чувствителната зона 
около очите,
– предотвратява образуването на бръчки,
– стяга тъканите и капилярната мрежа,
– противодейства на образуването на тъмни кръгове,
– без ароматизатори и оцветители,
– без консерванти.
Разфасовки: дом. 15 мл. 

»Ocula« Подхранващ балсам за около очите, код 405, 0405

Регенериращ продукт без вода за третиране на зоната около 
очите, за предотвратяване на сухотата в чувствителната зона 
около очите през нощта. Естествените маслени компоненти, 
като например сквален, жожоба, пшеничен зародиш, невен, 
както и екстракт от морков, гарантират копринено гладка 
кожа и предотвратяват бръчките. Като допълнение към това, 
този балсам също така успешно третира екземата.
Активни съставки: сквален, масло от жожоба, масло от пше-
ничен зародиш, масло от сладък бадем, масло от невен, масло 
от семената на нар, арганово масло, екстракт от морков, 
витамин Е комплекс.
Въздействие и свойства:
– естествен, мек балсам за максимална еластичност,
– предотвратява изсушаването и образуването на бръчки, 
омекотява,
– не съдържа вода, може да се използва много икономично,
– разтапя се при допир, без консерванти.
Разфасовки: дом. 15 мл. /проф. 50 мл.

»Ocula« Мултиактивен серум за очи, код 407

Тази гел-формула за около очния контур незабавно нама-
лява признаците на умора. Растителните екстракти, естест-
вените овлажнители и активните пептиди развиват силно 
въздействие срещу образуване на бръчки като в същото 
време намаляват подпухналостта. Уникалната LС техноло-
гия с микро-мехурчета спомага за еластичност и усещане 
на комфорт. Зоната около очите изглежда и е стегната и 
освежена.
Активни съставки: течни Кристали® (деривати на холесте-
рола от естествен произход), коняк манан, Лумин – очен – 
комплекс®, амино-пептид Айсерил®, екстракт от еуфразия, 
алантоин, алое вера.
Въздействие и свойства:
– охлаждащо, овлажняващо, попълващо запасите на кожата- 
незабавно намалява фините линии и бръчките,
– подобрява еластичността на тъканите,
– заздравява тъканта в зоната около очите и капилярната 
мрежа,
– противодейства на тъмните кръгове около очите,
– намалява подпухналостта, против подуване,
– незабавно се абсорбира без да оставя усещане за сухота 
върху кожата,
– отлична основа за дълготраен грим.
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Приложение:
1. Нанесете внимателно върху почистената зона около очите 
с кръгови движения.
Разфасовки: дом. 15 мл.

Line » A «
Линия за акнеична, проблемна и

замърсена кожа

Линия »А« Почистващ гел анти акне, код 517, 0517

Първото почистване на проблемната кожа ще понижи дей-
ността на мастните жлези и свързаното с тях бактериално 
развитие. Зеленият почистващ гел с цвят на липа със свежия 
си лимонов аромат, е мек и успокояващ, нежен и дезин-
фекциращ. Приятно освежаване за проблемната кожа със 
замърсявания и склонност към акне.
Активни съставки: 
– алантоин, хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант),
Въздействие и свойства:
– средство за дълбоко почистване, нежно действие,
– дезинфекцира, без мазнини,
– напълно разтворим във вода,
– икономична употреба, освежаващ.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

Линия »А« Лосион анти акне, код 518, 0518

Охлаждащият, успокояващ лосион активно спомага за по-
чистване на проблемната кожа, в резултат на което се полу-
чава видимо по-бистър тен. Този тип кожа често е с алкални 
рН нива (рН 8-9), което може да бъде регулирано посред-
ством този лосион до нормалното ниво, присъщо на здравата 
кожа (рН 5.5), като подсилва естествената киселинна защита 
на кожата и буферната й система.
Активни съставки: екстракт от хамамелис, органично свърза-
на сяра, хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант).
Въздействие и свойства:
– охлаждащо и успокояващо действие,
– стягащо действие поради съдържанието на натурален 
танин,
– регулира рН нивото, дезинфекцира, пречиства.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 500 мл.

Линия »А« Крем анти акне, код 519, 0519

Прекрасен отпускащ крем за кожата, подходящ както за 
дневно, така и за нощно нанасяне. Оказва леко свиващо 
въздействие, успокоява раздразнената и зачервена кожа, 
възелчетата и пустулите, регулира секрецията на мастните 
жлези и е с матиращ ефект върху кожата.
Активни съставки: бисаболол, алантоин, извлечени от мля-
кото глико протеини, бирена мая, аминокиселини, хлорофил, 
хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант), урея.
Въздействие и свойства:
– дезинфекцира, омекотява и ексфолиира,
– предотвратява възпаленията, с леко свиващо действие,
– регулира функцията на мастните жлези, не съдържа серни 
вещества,
– предпазва и подхранва кожата.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

Линия »А« MAKE UP

(грим номер 0/номер 1/номер 2), 520,0520, 521, 522

Специален кремообразен грим, който предоставя отлично 
покритие в три нюанса. Този грим подпомага процеса на 

нормализиране на кожата със склонност към замърсявания, 
прекомерно омазняване и акне, дезинфекцира и регулира 
функциите на кожата.
Активни съставки: лайка, бисаболол, наситени мазнини с 
растителен произход, хлорхексидин диглуконат (мек дезин-
фектант), сквален
Въздействие и свойства:
– много добра прикриваща основа, дезинфекцира
– регулира функцията на мастните жлези, изсушаващо 
действие.
Разфасовки: дом. 30 мл. /проф. 100 мл. – само номер 0

Линия »А« Маска за акнеична и мазна кожа, код 523, 0523

Линия »А« Специална маска за красота, която активно под-
помага бързото нормализиране на кожата със замърсявания, 
възелчета, пустули и зачервени зони. Производството на 
прекомерно количество мазнина и повишеното количество 
бактерии, предизвикващи акне, значително се понижават. 
Този продукт също така може да бъде нанасян спрямо отдел-
ни акне пустули. 
Активни съставки: сяра, цинков оксид, бисаболол, каолин, 
минерали, алантоин, Хлорхексидин диглуконат (мек дезин-
фектант), Де-пантенол. 
Въздействие и свойства:
– фиксира се и изсъхва, без мазнини,
– освежаваща след изглаждащо действие,
– дезинфекцира, с противовъзпалително действие, липопеп-
тичен (свързва се с мазнини),
– дехидратант, стягащо действие.
Забележка:
– поставете отново капачето след употреба (има опасност от 
изсъхване),
– концентрациите на активните вещества (ампули), може да 
се използват преди нанасяне на маската или може да се сме-
си с Линия »А« маската в зависимост от типа на кожата.
Разфасовки: дом. 30 мл. /проф. 250 мл.

Линия »А« Криогенна пластична маска анти акне – 30 гр, 

код 0528

Охлаждаща алгинатна прахообразна маска с обогатени 
активни съставки. Подходяща за мазна и акнеична кожа. Пре-
чиства порите и не съдържа никакви консерванти.
Основни съставки:
– Алгинат – овлажнява кожата,
– масло от Чаено дърво – анти-септично и анти-бактериално 
действие,
– листа от върба – анти-възпалително действие,
– морска кал – почистващо действие.
Начин на приложение:
1. Отворете сашето и изсипете прахта в купа за маска.
2. Добавете 90 мл. вода.
3. Смесете ги енергично до получаване на хомогенна паста.
4. Нанесете маската с плътност от 3 мм. върху лицето, шията 
и деколтето посредством шпатула или лъжица.
5. Оставете да подейства в продължение на поне 15 мин.
6. Повдигнете краищата на маската с върховете на пръстите-
те, преди да я отстраните от шията към челото наведнъж.

Линия »А« Ампула анти акне код 0524

Линия »А« Специалната ампула предлага на нечистата, 
проблемна кожа високоефективна и специфична подкрепа за 
регенериране на кожата.
Активни съставки: Себомин®, екстракт от мащерка, Акнаси-
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дол®, Цитобиол® Ирис, Цинков РСА, хлорхексидин диглуконат 
(мек дезинфектант). 
Въздействие и свойства:
– нанасяйте частично, дезинфекцира,
– с противовъзпалително действие, ексфолиира.
Масажът може да бъде ръчен или посредством йонофореза.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

Линия »А« Концентрат за бистър тен, код 527

Д-р Белтер® Линия »А« Концентратът за бистър тен е мощен 
2-фазов флуид срещу пустули и замърсявания. Новаторският 
СDТ-Комплекс е циклична молекула, която запазва и изпуска 
масло от свежо Чаено дърво в кожата и едновременно с това 
абсорбира излишния кожен себум. Впоследствие възпалител-
ните процеси се изсушават, дезинфекцират и незабавно се 
успокояват. В резултат на това се получава ускорено пречист-
ване на третираната зона на кожата. 
Продукт: за специфично частично третиране на акне (идеален 
за интензивно начало), 9-милилитрова ампула, която подлежи 
на затваряне.
Активни съставки: комплекс от Циклодекстрин-масло от 
Чаено дърво, хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант), 
етанол, екстракт от хамамелис.
Въздействие и свойства:
– противовъзпалително, понижава микробното размножаване,
– изсушава пъпките, ускорява процесите на заздравяване,
– дезинфектант, себостатичен, матиращ завършек,
– успокояващо действие, предотвратява образуването на 
комедони.
Приложение:
1. Разклатете добре преди употреба!
2. Свалете бялата капачка и срежете шийката на ампулата 
под крайното топче.
3. Почистете добре кожата.
4. Нанесете няколко капки от Линия »А« Концентрат за бис-
тър тен направо върху зоната, която ще бъде третирана
5. Оставете да подейства в продължение на около 1 минута, а 
след това нанесете чрез потупване.
6. Поради съдържанието на етанол, този продукт не бива да 
се използва върху обширни зони от кожата.
7. Избягвайте контакта с очи!
Комплексът от Циклодекстрин – масло от Чаено дърво е 
циклична молекула, която запазва маслото от чаено дърво, 
свързано наобратно в центъра й. Тази връзка предпазва мас-
лото от чаено дърво срещу окислителната денатурация и го 
запазва в свежата му форма, която е съвместима с кожата. 
При контакта с кожата, молекулата изпуска свежо масло от 
Чаено дърво и останалият цикличен фрагмент едновременно 
с това абсорбира прекомерното количество себум в кожата.
Разфасовки: дом. 1 х 9 мл.

Линия »А« Двуфазен коректор, код 526

Той предлага възможност за лечение на кожа с петна, ле-
чение nа клиринг и дермални примеси. Съдържа комплекс с 
чаено дърво,който абсорбира излишния себум. Спира възпа-
лителни процеси и кожата става гладка. Подходящ е за акне 
проблемна кожа, след отстраняването на комедони, за да се 
избегне възпаление. Има противовъзпалително, успокоява-
що, антимикробно, стягащодействие и потиска образуването 
на комедони.
Основни съставки: Циклодекстрин-чаено дърво комплекс 
масло, хлорхексидин, етанол пантенол, бизаболол, аланто-
ин. 

Line » Intensa « 

Кремообразни маски за лице

»Intensa« Органична успокояваща маска с липов цвят,

код 501, 0501

Чувствителната и раздразнена кожа веднага ще се успокои с 
тази билкова кремообразна маска с мултиактивен успокоя-
ващ комплекс.
Натуралните фито-екстракти от органичен липов цвят и рой-
бос, като коренче се използват за намаляване зачервяването.
Укрепва устойчивостта на кожата и балансира състоянието й. 
След тази маска, кожата се чувства успокоена и релаксирана
Есенциални съставки: успокояващ комплекс с глициретинова 
киселина, фито екстракт от липов цвят D-пантенол, урея и 
алантоин, екстракт от корен на сладък картоф, бизабол
Тип кожа: подходяща за всеки тип кожа, специално за 
чувствителна и раздразнена. Подходяща за кожа излагана на 
слънчеви бани.
Въздействия и свойства: 
– има моментален успокояващ ефект, намалява зачервява-
нето,
– укрепва устойчивостта на кожата,
– подхранва и успокоява кожата,
– салда липидите и влагата дефицити.
Начин на приложение: Оставете да действа 15 мин, след кое-
то с мокри пръсти направете кръгови движения след което 
отстранете с вода.
Активни съставки:
– Органичният екстракт от липов цвят – lindenblossom; INCI: 
TILIA CORDATA (LINDEN) EXTRACT: от контролирано биологич-
но отглеждане съдържа ценни вещества като флавоноиди и 
различни плодови киселини. Ефекти: противовъзпалително, 
бактериостатично, защитно и успокояващо.
– Органичен ройбос екстракт – INCI: ASPALATUS LINEARIS 
екстракт от листа: от контролирано биологично отглеждане 
успешно се използва в грижата за бебетата в Южна Африка. 
Той помага възпалената бебешка кожа да се лекува и е богат 
на антиоксиданти.
– Екстракт от сладък корен – INCI: Glycyrrhiza Glabra: сладък 
е корен на растението Glycyrrhiza Glabra се използва в много 
лечебни приложения, особено в традиционната китайска 
медицина. Коренът има противовъзпалително, стягащо, анти-
микробно действие, бори се срещу свободните радикали, 
абсорбира ултравиолетовите лъчи и помага за намаляване 
на появата на депигментация на кожата коренът от Женското 
биле действа много успокояващо за суха, раздразнена кожа. 
Също така известен като растителни – Cortison.
– D-пантенол – INCI: ПАНТЕНОЛ: D-пантенол е про-вита-
мин, който принадлежи към Б-група (провитамин В5). Това 
допринася за епидермалния процес подновяване и помага на 
кожата да поддържа хидратирана и свеж вид.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Органична маска NaturaVital –

подхранваща, код 502, 0502

Тази кремообразна мека маска, обогатена с естествени орга-
нични масла от маслини и боабаб, вечерна иглика и арганово 
масло е особено подходяща за суха и уморена кожа, която 
бързо да възввърне своята еластичност и мекота. Витамин A, 
E и B-комплекс, както и натуралните антиоксиданти разви-
ват комплексни ползи, като например защита на кожата от 
клетъчен стрес и свободните радикали. Кожата се чувства 
здрава и кадифено гладка. Маска с интензивни подхранващи 
свойства.
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Разфасовка: дом. туба 75 мл./ проф. 250 мл.
Есенциални съставки: сквален, органичен зехтин и боабаб, 
масло от вечерна иглика, arganoil, успокояващ комплекс, 
витамин A, E и B комплекс, Buckeye екстракт, ретинол и 
витамин Е сфери.
Тип кожа: подходящ за всички типове кожа,особено за суха, 
напукана кожата.
Въздействия и свойства: 
– балансира дефицита на липиди и влага в кожата,
– успокоява грубата и раздразнена кожа; предпазва от TEWL 
= трансепидермалната загуба на вода,
– противодейства на преждевременното стареене на кожата,
– предпазва кожата от вредното въздействие на свободните 
радикали,
– оптимална регенерация на клетката, изглажда и омекотява.
Начин на приложение: Нанесете върху почистена кожа. Оста-
вете да действа за около 10 – 15 мин.
Отстранете с помощта на козметични тампони чрез използва-
не на масажиращи движения. Избягвайте контакт с очите
Активни съставки:
– Масло от органичен боабаб – INCI: ADANSONIA Дигитата 
SEED OIL: Bоаbab е уникално митично африканско дърво, 
което се оценява от знахари в медицината и козметиката. То 
живее повече от хиляда години и често се нарича „с главата 
надолу дърво”, като неговите клони изглеждат като корени. 
Това традиционно се използва като естествен мехлем за леки 
рани от изгаряне и кожни възпаления. Богат на токофероли, 
антиоксидант, богат на Омега 3,6 и 9, който го е издигнал в 
грижата за суха кожа, и подкрепя подновяването клетъчната 
мембрана.
– Вечерна иглика – INCI: Oenothera BIENNIS (вечерна иглика) 
OIL: е диво жълто цвете, което цъфти през вечерта, зато-
ва, че е кръстен като вечерна иглика. Маслото е богато на 
линоленова киселина, незаменима мастна киселина, която не 
може да се произвежда от тялото. Зрелите семена съдържат 
приблизително 7% – 10% на гама-линоленова киселина, 
която е незаменима мастна киселина. Някои от най-важните 
ползи за грижа за кожата, включват:
– подобряване на сухи, люспести или сърбящи кожни заболя-
вания, като например розацея, акне и атопичен дерматит,
– може да помогне за изглаждане на груба кожа и помага за 
хидратацията на суха и много чувствителна кожа,
– може да помогне за регенерацията на когата и има силен 
подмладяващ ефект.
– Аrganoil – INCI: ARGANIA Spinosa KERNEL OIL: Аргановото 
масло е масло, произведено от ядките на дървото арган, ен-
демични за Мароко, който е ценен схранителните си, козме-
тични и многобройни лечебни свойства. Маслото е изключи-
телно богата на природни токофероли (витамин Е), богата на 
феноли и фенолни киселини, богати на каротини, богати на 
есенциални мастни киселини, и в зависимост от метод за ек-
стракция на по-устойчиви на окисление от маслиново масло.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« CryoMoist – Криогенна освежаваща маска,

код 503, 0503

Всеки път, когато кожата копнее за, влага, освежаване и 
витализация тази леко охлаждаща мека маска с естествени-
те есенции наМароканска мента и портокали е най-добрият 
избор. Внимателно подбрани, частично органични растителни 
екстракти като корен от очеболец са включени за рафинира-
не на кожата. Всеки тип кожа оценява въздействието на тази 
маска по време на лятното часово време. Отделете време, за 
да се отпуснете и се насладете на крио маската. 
Разфасовка: дом. 75 мл туба,/ проф. 250 мл.

Есенциални съставки: сквален, хиалуронова киселина, вита-
мин Е сфери, Frescolat TM, есенции от джоджен и портокал, 
Органичният екстракт от корен очеболец, органично баде-
мово масло, масло от шеа, витамин Е комплекс, витамин С, 
бизаболол.
Тип кожа: подходящ за всички типове кожа, особено през 
лятото. Особено за кожа с разширени пори с тенденция към 
себорея.
Възействия и свойства: 
– овлажнява и охлажда,
– оставя кожата свежа и гладка,
– енергизира – чрез есенциални арома терапия,
Начин на приложение:
1. Нанесете щедро върху почистена кожа.
2. Оставете да работи за около 15 минути.
3. Навлажнете пръстите си и използвайте кръгови движения по 
маската за активирането и след това отстранете нежно с вода.
4. Избягвайте контакт с очите.
Активни съставки:
– Хиалуронова киселина – INCI: натриев хиалуронат: Хи-
алуроновата киселина е гликозаминогликан (GAG), дълго-
верижна, линеен полизахарид. Това е важен компонент на 
извънклетъчната матрица във вътрешността на кожната 
тъкан. Хиалуроновата киселина може да се свърже с голямо 
количество вода, което допринася за плътността на кожната 
тъкан и тонус. Например,стъкленото тяло на очната ябълка 
се състои от хиалуронова киселина, свързана от 2% до 98% 
вода. Ефект влага – свързване.
– Органичният екстракт от корен очеболец – INCI: Potentilla 
ERECTA екстракт от корен: Естествено кафеникаво оцветен  
екстракт от корен, който е богат на catechinic танини. Раз-
работва силна адстригентен ефект и намалява разширените 
пори. Често се използва след бръснене и след нанасяне на  
мазни продукти в грижа за кожата.
– Frescolat TM – INCI: ментил ЛАКТАТ: патентован продукт. 
Криогенно съставка за лек охлаждащ ефект.
– Витамин C – INCI: MAGNESIUM аскорбил фосфат: Витамин 
С, известен още като аскорбинова киселина, силен антиок-
сидант, който защитава кожата от слънцето и неутрализира 
свободните радикали. Той ефективно насърчава производ-
ството на колаген, тонизира и стяга кожата, за да предотвра-
ти появата на фини линии и бръчки. Също така е доказано, 
че намалява обезцветяване на кожата, което се дължи на 
слънчево увреждане, стареене и акне белези.
– Бизаболол – INCI: бизаболол: Алфа-бизаболол е биологич-
но активен и ефективен компонент в масло от лайка. Той има 
силно противовъзпалително действие. Последните изследва-
ния доказаха, че микро-възпаление играе значителна роля 
при стареенето на кожата.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Oceanica – Сребърна детоксикираща маска с 

морско водорасли, код 504, 0544

Екстракти от Breton морско водорасло, и планктон са някои 
от естествените океански съставки на тази регенерираща и 
стягаща.
Thalasso маска. Концентрацията на уникални олиго-елемен-
ти и Microsilver в подкрепа на свързването и неутрализиране 
на токсините от кожата,имат силен  детоксикираща ефект. 
Живителният характер на тази маска я прави много специал-
ни грижа при витализиране на кожата.
Опаковка домашна употреба: 75ml туба, за салон: 250ml туба
Есенциални масла: водорасли масло, екстракт от Бретонско 
морско водорасло, планктон, витамин E, олиго-минерален 
концентрат, microsilver.
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Тип кожа: подходящ за всички типове кожа. Особено за умо-
рена кожа, която се нуждае от регенерация и витализация.
Въздействие и свойства: 
– приятно и леко стимулиране по време на полагането й,
– балансира липидния и воден дефицит,
– регенериране и стягане,
– действие детоксикация – олиго-минерални концентрати,
– антимикробно действие чрез Microsilver.
Начин на приложение: Нанесете върху почистена кожа. 
Оставете да работи за около 15 минути. Навлажнете пръстите 
и с кръгови движения я масажирайте след това отстранете 
нежно с вода и компрес. Избягвайте контакт с очите.
Активни съставки:
– Водорасли масло и екстракт от морски водорасли Бретон 
– INCI: Fucus Vesiculosus (Bladderwrack) EXTRACT: Вода 
и масло-разтворими екстракти от Bladderwrack. Съдържа 
алгинати и полифеноли с антибиотичен ефект. Високата 
концентрация на 16% в тази маска има силно регенерира-
що, леко стимулиране и стягащодействие. Водоразтворим 
екстракт съдържащ фукоза, който успокоява раздразне-
ната кожа. Подобно на алое вера чистите водорасли се 
използва за незабавно успокояване и чисти малки рани и 
ухапвания от насекоми.
– Олиго-минерален концентрат – INCI: MARIS AQUA: Натурал-
ните морски минерали са с концентрирано намалено NaCl 
съдържание. Ефективното предоставяне на морски минерали 
предлага положителните ефекти на морската вода за кожата.
– Microsilver – INCI: SILVER CI 77820. Microsilver има анти-
микробенефект за намаляване на възпалението, което е 
важно за кожата с увредена бариерна функция, като екзема. 
В същото време тя помага запазване на продукта по естест-
вен начин.
– Витамин E-комплекс – INCI: ТОКОФЕРОЛ: Токоферол кон-
центрат смес от естествен произход. Той се извлича от соево 
масло и е с нисък алфа-дял и висок дял на бета-, гама-,
делта и ета-токоферол (80%). Тази комбинация има висок 
антиоксидантен ефект.
Така наречените „свободни радикали” са агресивни мо-
лекулни фрагменти, които се появяват по време на много 
естествени метаболитни процеси и в много по-висока ставка, 
когато кожата е под стрес, например под UV лъчение стрес 
или недохранване. „Свободните радикали” реагират с раз-
лични структурни и функционални компоненти на клетките, 
например мембрани и протеини. Те могат да ги променят по 
структура, което води до тяхното функционално увреждане. 
Витамин Е.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Маска с хиалуронова киселина фактор 5,

код 544, 0544

В тази освежаващо бърза лифтинг маска, хиалуроновата 
киселина като ендогенно влаго свързващо вещество развива 
петкратен ефект. Капсулованите и свободни форми на моле-
кулата се съхраняват в слоевете на кожата, за да попълнят 
бръчките и премахнат сенките, докато Alpinia галанга екс-
тракт стимулира собственото производство на хиалуронова 
киселина от кожата. Ценни природни активни вещества, като 
например органични алое вера, коприна протеини, млечни 
пептиди и витамин Е да помогнат за предпазване на кожата 
от клетъчен стрес и негативните фактори на околната среда. 
След тази процедура, кожата изглежда и се чувства изключи-
телно свежа и хидратирана. Витамин Е предпазва от вреднят 
ефект на свободните радикали,които са признати при уско-
ряване на кожното стареене. Бяла, освежаваща крем-гел 
маска – за бърз лифтинг на кожата.

Разфасовка: дом. 75 мл. туба/ проф. 250мл. туба.
Есенциални съставки: ДМС, масло от шеа, сквален, NMF, 
органично бадемово масло и алое вера, хиалуронова кисели-
на, сфери, натоварени с хиалуронова киселина, екстракт от 
Alpinia галанга, acetylglucosamin, копринен протеин, пеп-
тиди от мляко, витамин Е комплекс, аминокиселини, коняк 
mannane.
Тип кожа: подходяща за всеки тип кожа.
Въздействия и свойства: 
– интензивно овлажняване и влаго свързване,
– подхранва кожата и изглажда бръчките отвътре,
– свободните и капсулирани форми на хиалуронова киселина 
се съхраняват в слоевете на кожата,
– увеличава собственото производтство на хиалуронова 
киселина,
– предпазва кожата от клетъчен стрес и свободните радикали.
Начин на приложение:
1. Нанесете върху почистена кожа.
2. Оставете да работи за около 15 минути.
3. Навлажнете пръстите и с кръгови движения я масажирайте 
след това отстранете нежно с вода и компрес.
4. Избягвайте контакт с очите.
Активни съставки:
– ДМС® – INCI: AQUA, каприлова /капринова триглицериди-
те, Butyrospermum Parkii МАСЛО, сквалан, фосфолипиди, 
GLYCOL пентиленова, Серамид 3.
ДМС® => Дермо-мембранната структура. Без емулгатори. 
Кремът е слой система, подобен на клетъчната мембрана на 
клетките на епидермиса (липиди двуслойна мембрана). Смес 
от фосфолипиди (фосфатидилхолин) от соя.
Масло от шеа, сквален унд керамид III. Компонентите са 
почти идентични с компоненти на клетъчните мембрани = 
биомиметични.
Продукти на базата ДМС са:
1. Много добре и дълбоко се абсорбира от кожата, има силен 
регенериращ ефект върху защитната липидна бариера на 
кожата.
2. Намаляване на чувствителността и изсушаването, причи-
нено от нарушена липидна бариера.
3. Много съвместими, тъй като имунната система не го при-
знават като чуждо тяло.
4. Идеален за кожни заболявания с нарушена липидна барие-
ра, например невродермит, екзема и т.н.
– Хиалуронова киселина – INCI: натриев хиалуронат: Номен-
клатура: Hyaluronan, Хиалуронова киселина: съкращението 
HA. Хиалуроновата киселина е гликозаминогликан (GAG), 
линеен полизахарид, който се произвежда от фибробласти-
те. Това е важен компонент на съединителната тъкан или 
извънклетъчната матрица. Хиалуроновата киселина може 
да се свърже с голямо количество вода, като образува гел. 
По този начин допринася за тонуса и гладкоста на кожата. 1 
грам HA могат да се свържат с до 6 литра вода. Стъкленото 
тяло на окото например: Състои се от хиалуронова киселина, 
свързана 2% до 98% вода.
– Екстракт от листата на галанга – INCI: ALPININIA има 
уникална възможност за увеличаване на производството на 
хиалуронова киселина в кожата. Клинично изследване върху 
50 жени, извършени от BASF, показва, че след един месец от 
прилагането върху насо гънките, видимо намаляват. Самите 
членовете на комисията, потвърдиха че лицата на тези жени 
стават  все по-сияйни с изразен контур.
– N-acetylglucosamin – INCI: АЦЕТИЛ Глюкозамин: Предвари-
телно етап на хиалуроновата киселина. Като много малка мо-
лекула поддържа производството на ХК в кожата. Пептиди от 
мляко; lactokine Fluid PF; INCI: ЛАКТИС PROTEINUM (млечен 
протеин): Суровината съдържа мрежа от активни и стабили-
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зирани молекули. Те повишават взаимодействието на така
наричената Лангерхансовите имунна-клетки в кожата. По 
този начин те помагат за собствената виталност на кожата и 
подобряват защитната система за намаляване на дразненето.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Маска с фитостволови клетки – винотерапия,

код 545, 0545

В тази енергезираща маска най-новите свежи клетки от 
моркови, фито-стволови клетки, получени от грозде, ресве-
ратрол и органичен екстракт от гроздови листа се комби-
нират, за да се противодейства на признаците на стареене. 
Специфичната формула стимулира самообновяването и 
потенциала на кожата и дава най-добрата възможна защита 
от UV-индуцирано стареене на кожата. Неговата изглаждаща 
кашмирена текстура оставя кожата кадифена и сияеща. Един 
прекрасен финал при винотерапия.
Разфасовка: дом. 75 мл. туба/ проф. 250 мл туба.
Есенциални съставки: Органично бадемово масло и екстракт от 
лозови листа, органичен екстракт от гроздови ядки, свежи клет-
ки от моркови, фито-стволови клетки от грозде, ресвератрол, 
бизаболол, алантоин, гроздов полифенол, екстракт (OPC).
Тип кожа: подходящ за взискателни кожи. Не се препоръчва 
за чувствителна кожа.
Въздействия и свойства: 
– силен анти-стареещ ефект, активира, тонизира кожата,
– балансира липидния дефицит и намалената влажност,
– стимулира и насърчава самообновяващия потенциал на 
кожата,
– интензивно регенериране,
– противодейства на образуване на бръчки и фотостареене,
– стягащ ефект върху капилярите и съединителната тъкан.
Активни съставки:
– Пресни стволови клетки® от морков – INCI: Daucus Carota 
SATIVA (морков) екстракт от корен: са пълни незасегнати 
растителни клетки от моркови. Те осигуряват пълно кле-
тъчното съдържание на клетките на кожата. Когато пряс-
ните клетки сав контакт с кожата, поради въздействието на 
ензими в епидермиса, те ще се запазят и ще изле тяхното 
съдържание по най-благоприятния, защитен начин, докато 
след това ги сортира в естествени микрокапсули. Основният 
актив на Свежи КЛЕТКИ от морков се крие в присъствието на 
обновено вещество: ßcarotene,който се превръща в орга-
низма във витамин A. ß-каротин е витамина на красотата за 
кожата. Чрез своя защитен ефект, той засилва устойчивост-
та на клетките срещу стрес и помага на кожата да се обнови.
– Фито-стволови клетки от грозде – Solar Vitis®; INCI: VITIS 
VINIFERA (ГРОЗДЕ) FRUIT EXTRACT: съдържат специални 
епигенетични фактори и метаболити, които са в състояние 
да защитят човешките стволови клетки на кожата в базалния 
слой от ултравиолетовите лъчи.
– Ресвератрол – INCI: Polygonum CUSPIDATUM екстракт от 
корен: „Холивудската звезда” против стареене: Безброй 
звезди се кълнат в ресвератрол, описвайки го като магия. 
Ресвератрол на DR. BELTER е силенантиоксидант полифенол, 
получен от японските вредни свободни радикали, които са 
причинени основно от влиянието на околната среда. Веще-
ството може да бъде доказано в грозде, нар, малини, сливи 
и фъстъци като анти-мутаген и рак предотвратяване ефект. 
Той също инхибира ензима СОХ-2, който има възбуждащ 
процес в човешкото тяло. Освен този ефект, ресвератролно-
то действие се изразява и в естрогенна помощ на кожата за 
поддържане на младежкия вид.
– Екстракт от гроздов полифенол (OPC) – INCI: VITIS VINIFERA 
(ГРОЗДЕ) екстракт от семена: Polyphenolss са ароматни 

вторични растителни съединения. Терминът се отнася за 
много растителни вещества, като например anthocyane, 
флавоноиди и много важно подкатегория на флавоноиди, 
oligomere Proanthocyanids (OPCs). Те присъстват в арониа, 
червено вино, нар, гинко и в грозде и листа от лоза. В древен 
Египет е установено, че гроздето и лозовите листя имат 
стягаща сила на съединителната тъкан. Полифенолите се 
разглеждат като насърчаващи агенти на здравето, защото те 
са силни антиоксиданти и предпазват клетките от свободните 
радикали. Освен това те има доказани противовъзпалителни 
и анти-мутагенни въздействия и това може да помогне за 
предотвратяване на клетъчни мутации и неистов растеж на 
клетките, като при рака.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Lumination Secret – Избелваща маска сияйна кожа, 

код 546,0546 

Чисто бял минерална маска  за намаляване на нежеланата 
пигментация на кожата. Ефективната формула комбинира 
многофункционален растителен комплекс Biowhite™ с до-
пълнителни активни експерти, като екстракт от мечо грозде 
и бели сфери с витамин C, за да възпрепятства синтеза на 
меланин. Кератолитичното действие на уреята подкрепя 
възстановяването на кожата за безупречен тен. Редовната 
употреба разкрива дори и сияйна красота на вашата кожа.
Разфасовка: дом. 75 мл. туба, /проф. 250 мл. туба.
Начин на приложение:
1. Нанесете върху почистена кожа.
2. Оставете да работи за около 15 минути.
3. Навлажнете пръстите и с кръгови движения я масажирайте 
след това отстранете нежно с вода и компрес.
4. Избягвайте контакт с очите.
Есенциални съставки: Biowhite™, витамин C, Bellis perennis-и 
мечо грозде, екстракт, урея, D-пантенол, бизаболол, аланто-
ин, витамин C сфера.
Тип кожа: За всеки тип кожа с пигментни петна.
Въздействия и свойства: 
– потиска образуването на меланин, намалява хиперпигментации,
– кератолитично – подпомага възстановяването на кожата,
– противодейства на свободните радикал,
– съдържа балансиращи и успокояващи фактори.
Активни съставки:
– Biowhite™ – избелващ комплекс; INCI: Saxifraga 
SARMENTOSA EXTRACT, Morus NIGRA екстракт от корен, 
Scutellaria BAICALENSIS.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ: Патентована Biowhite® Whitening Complex с 
много силно избелващо действие, подобно на коджиковата 
киселина, но без същото възможно дразнене.
– Екстракт от маргаритка – INCI-ЕС: BELLIS PERENNIS 
FLOWER EXTRACT: Препоръчва се за намаляване на неравно-
мерната пигментация и старчески петна.
– Melfade™ – екстракт от мечо грозде INCI: мечото URSI екс-
тракт; MAGNESIUM аскорбил фосфат:
Комбинира депигментиращото  действие на мечо грозде и 
стабилизиранят витамин С под формата на магнезиев ас-
корбил палмитат.
– Урея – INCI: Урея: Урея принадлежи към групата на активни 
вещества, които регулират роговата фикция и десквамация. 
Уреята в тялото по време на някои процедури при обмяната 
се счита за естествен овлажняващ фактор. В продукти с кон-
центрация на 5 – 10% урея разтваря връзка между отделните 
рогови клетки. В същото време той се свързва с водата в 
рамките на епидермалния слой и предотвратява прекомер-
ното производство на нови кожни клетки. Уреята увеличава 
свързващият капацитет на водата в  кожата и подпомага 
обновяването на клетките.
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– Витамин C – INCI: MAGNESIUM аскорбил фосфат: Витамин 
С, известен още като аскорбинова киселина, силен антиок-
сидант, който защитава кожата от слънцето и неутрализира 
свободните радикали. Той ефективно насърчава производ-
ството на колаген, тонизира и стяга кожата, за да предотвра-
ти появата на фини линии и бръчки. Също така е доказано, 
че намалява обезцветяването на кожата, което може да се 
дължи на слънчево увреждане, стареене или акне белези.
– Бизаболол – INCI: бизаболол: Алфа-бизаболол е биологично 
активен и ефективен компонент в масло от лайка Той има сил-
но противовъзпалително действие. Предполага се, че микро-
възпалението играе значителна роля при стареене на кожата.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa« Биоорганичен Ензимeн пилинг пудра,

код 0571, 0571-1

Само за професионална употреба!
Продукт: пилинг без абразивни частици.
Разфасовка за употреба в козметичните салони: 50, 250 гр.
Активни съставки: ензимен комплекс, каолин, тебешир от 
остров Рюген, немска лечебна глина, бентонит.
Тип кожа: подходяща за всички типове кожа.
Въздействия и свойства:
– пилинг без абразивни частици,
– протеолитични благодарение на ензимите,
– дълбоко почистване,
– разтваря по пътя на ензимите роговите клетки на епиде-
рмиса,
– способства за обновяване на кожата,
– детоксифициращо действие.
Приложение:
1. Смесете 1 лъжица от пудрата с ½ лъжица вода.
2. Разбъркайте посредством ветрилообразна четка и нанесе-
те на кожата.
3. Оставете да подейства в продължение на приблизително 
10 минути.
Внимание: поддържайте маската влажна посредством пара, 
влажна хавлиена кърпа или мокри пръсти за поддържане 
ензимната активност, премахнете напълно за прекъсване 
на ензимната активност. От съображения за безопасност, 
допълнете премахването с лосион за лице и памучен тампон.
Речник:
Ензимен комплекс: Международна Номенклатура за Козме-
тичните Съставки: Бехенил алкохол, екстракт от масло от 
ший (екстракт от BUTYROSPERMUM PARKII), хидрогенирано 
касторово масло, стеарил алкохол, протеаза, субтилизин: 
Синергетичен комплекс от протеолитични ензими (протеаза, 
субтилизин) от растителен и биотехнологичен произход. Ен-
зимите ускоряват премахването и разтварянето на роговите 
клетки на епидермиса (кератолиза). Способства за обновява-
не на кожата.
Каолин /немска лечебна кал/ тебешир от остров Рюген/ 
бентонит; Международна Номенклатура за Козметичните 
Съставки: Каолин, льос, калциев карбонат, бентонит:
Различни глинести минерали със силно абсорбиращи свойства.
Разфасовки: проф. 50 гр, 250 гр. 

»Intensa« Почистваща маска, код 500, 0500

Тази кремообразна експресна маска с естествена глина е 
стимул за красотата и здрав и сияен тен на лицето. Мигно-
вено разгръща почистващите и пречистващите си свойства. 
След като я поглезите с тази маска, кожата ще изглежда 
свежа като роса и ще е видимо почистена. Ако я нанесете 
сутрин, кожата ще е готова за един красив нов ден. Ако я 
нанесете вечерта, кожата ще бъде освободена от всички 

замърсители, които й влияят през деня.
Продукт: експресна минерална маска, подходяща и за двата пола.
Активни съставки: каолин, бисаболол, алантоин.
Тип кожа: нормална кожа, комбинирана кожа, горещо се 
препоръчва за кожа, склонна към разширени пори,
не се препоръчва за суха, чувствителна кожа.
Въздействия и свойства:
– свързва се със себума, замърсителите и частиците мръсотии,
– детоксифициращо, пречистващо,
– освежаващо,
– почистващо и свиващо порите.
Забележка: Отделянето на минералите от течността е естест-
вен процес. Разклатете тубичката добре преди употреба!
Приложение: сутрин нанасяйте направо без почистване, вечер 
отстранете грима преди нанасяне на маската, нанесете тънък 
слой. Не нанасяйте върху чувствителните зони около очите 
и устните. Оставете маската да подейства в продължение на 
около 4 минути (маската следва леко да изсъхне), отстранете 
я с помощта на влажна кърпа или обилно количество вода и 
оставете последните остатъци посредством памучен тампон и 
тоник. Нанесете подходящ дневен или нощен крем.
Разфасовки: дом. 50 мл, 100 мл.

Рeel off 

Плaстични маски за лице

Криогенна пластична маска анти акне – 30 гр.

код 0528

Охлаждаща алгинатна прахообразна маска с обогатени 
активни съставки. Подходяща за мазна и акнеична кожа. Пре-
чиства порите и не съдържа никакви консерванти.
Основни съставки: Алгинат – овлажнява кожата. Масло от 
Чаено дърво – Анти-септично и анти-бактериално действие. 
Листа от върба – анти-възпалително действие. Морска кал – 
почистващо действие.
Начин на приложение:
1. Отворете сашето и изсипете прахта в купа за маска.
2. Добавете 90 мл. вода.
3. Смесете ги енергично до получаване на хомогенна паста.
4. Нанесете маската с плътност от 3 мм. върху лицето, шията 
и деколтето посредством шпатула или лъжица.
5. Оставете да подейства в продължение на поне 15 мин.
6. Повдигнете краищата на маската с върховете на пръстите-
те, преди да я отстраните от шията към челото наведнъж.

»Intensa« Пластична маска с витамин С и ачерола, код 0552

Активни съставки: екстракт от Ацерола, витамин С, алгинати.
Тип на кожата:
– като цяло приложението є не зависи от типа на кожата,
– особено подходяща за зряла и взискателна кожа.
Въздействие и свойства:
– овлажняваща,
– предпазва клетките от свободните радикали,
– предотвратява стареенето на кожата,
– оклузивно въздействие,
– стяга структурата на кожата,
– лесно приложение – поразяващ ефект,
– възможни са различни комбинации, вижте приложението,
– не съдържа консерванти.
Разфасовки: проф. 30 гр.

»Intensa« Пластична маска Хайвер баланс, код 0556 

Активни съставки: хайвер, морска вода, алгинат.
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Тип на кожата:
– като цяло приложението й не зависи от типа на кожата,
– особено подходяща за стресирана и чувствителна кожа.
Въздействие и свойства:
– овлажняваща,
– балансираща, успокояваща,
– стяга и рафинира профила на кожата,
– стимулира регенеративните механизми,
– балансира епидермалните дефицити на хранителни вещества,
– оклузивно въздействие,
– лесно приложение – поразяващ ефект,
– възможни са различни комбинации, вижте приложението,
– не съдържа консерванти.
Внимание! Единствено маската Хайвер-Балансов комплекс 
следва да бъде смесена с топла вода, с температура от 
приблизително 38 ºС. За всички останали маски използвайте 
вода със стайна температура.
Разфасовки: проф. 30 гр.

»Intensa« Пластична алго Анти-стрес маска, код 0856

Активни съставки: алгинат, зехтин, масло от лавандула, 
масло от розмарин.
Въздействие и свойства:
– пилинг-маска с аромат на лавандула и розмарин,
– релаксираща и успокояваща,
– интензивно овлажняваща,
– изглажда и пречиства кожния профил,
– успокояващо, леко охлаждащо действие,
– преграждащ ефект,
– лесно нанасяне – поразителен ефект,
– не съдържа каквито и да било консерванти.
Разфасовки: проф. 30 гр.

»Intensa« Пластична маска за куперозна кожа, код 0361

Активни съставки: алгинат, оризови трици, гроздов екстракт.
Тип на кожата: за много чувствителна и куперозна кожа.
Въздействие и свойства:
– овлажняваща,
– охлажда, успокоява, стяга, подобрява кръвообръщението,
– не съдържа консерванти,
– лесно приложение – поразяващ ефект,
– възможни са различни комбинации, вижте приложението. 
Разфасовки: проф. 30 мл.

»Intensa« Пластична маска със стволови клетки, код 0557

Активни съставки: екстракт от стволови клетки на ябълка.
Тип на кожата: за всеки тип кожа.
Въздействие и свойства:
– уникален антибръчки ефект,
– подпомага възобновяването на клетката,
– регулира растежа на новата клетка,
– неутрализира свободните радикали.
Разфасовки: проф. 30 гр.
Приложение пластични алго маски: основно приложение:
– отворете сашето и излейте праха в купа за маска,
– добавете приблизително 90 мл. вода,
– смесете ги енергично до получаване на хомогенна паста,
– нанесете маската с плътност от 3 мм. върху лицето, шията 
и деколтето посредством шпатула или лъжица,
– оставете да подейства в продължение на поне 15 минути,
– повдигнете краищата на маската с върховете на пръстите, 
преди да я отстраните от шията към челото наведнъж.
Внимание!
– Единствено маската Хайвер-Балансов комплекс следва да 

бъде смесена с топла вода, с температура от приблизително 
38 ºС. За всички останали маски използвайте вода със стай-
на температура!
– За по-лесно отлепяне, ръбовете на маската трябва да са 
по-плътни от останалата й повърхност!
– Първо нанесете обилно маската, след това я моделирайте!
– Разполагате с около 3 минути за нанасяме, ако ви е необ-
ходимо повече време, добавете 5 – 10 мл вода допълнително!
Предложения за процедури: 
– Цялостно почистване с » intensa « Мек Пилинг или » intensa «. 
Ампула номер 10 (ензимен пилинг) или „Bel-Energen” Микро-
кристален Крем Пилинг според състоянието на кожата.
– Цаправете лицев масаж с » intensa « масажния крем с 
лайка или изберете ампула според типа кожа, нанесете и 
втрийте, ако е необходимо допълнете масажа с » intensa « 
основен крем. Свалете масажния продукт с кърпа, напоена 
с хладка вода, и почистете повърхността на кожата помежду 
третиранията с лосион.
Важно: Не бива да бъдат оставени следи от продукта вър-
ху повърхността на кожата преди нанасяне на алгинатната 
маска!
– Смесете алгинатната маска и нанесете според указаното в 
инструкциите по-горе.

»Intensa« Избелваща пилинг маска, код 0776

Избелваща peel off маска на основата на алгинат. Само за 
професионална употреба – 30 гр. пудра!
Активни съставки: алгинат, витамин С, натурален екстракт от 
черница и грозде, Actiwhite®.
Тип кожа: подходяща за всеки тип кожа.
Въздействия и свойства:
– овлажняваща пилинг маска-редуцира хипер пигментацията,
– намалява тъмните петна-анти бръчки ефект.
Приложение:
1. Винаги отстранявайте спиралата много добре, когато избе-
рете да покриете очите с тази маска.
2. Активирайте с 90 мл. вода 20 – 25 ºС.
3. Разбъркайте до получаванена хомогенна смес.
4. Оставете да действа поне 15 мин.
5. Повдигнете ръбовете на маската с върховете на пръстите 
си преди да я отстраните от деколтето към челото на един 
път. Когато се отстранява маската на един път, достигайки до 
зоната на очите отстранете в посока от челото надолу.
Разфасовка: проф. 30 гр.

»Intensa« Шейкър маска и масажен аква мус –

със стволови клетки от зелена ябълка, код 0575

Този кристално чист аква мус с овлажняващ фактор и ство-
лови клетки от ябълка може д абъде използван като аква 
муска маска без съдържание на масло или като аква мус 
масажен продукт. Ние бихме препоръчали да се използва за 
масаж. 
Само за професионална употреба!
Продукт: инстантна пудра за шейкване с маск шейкъра на 
Белтер. Формира аква масажен мус или маска.
Активни съставки: фито стволови клетки от ябълка, фукогел.
Тип кожа: антибръчки продукт за всеки тип кожа.
Въздействие и свойства: овлажняващ и свързващ с влагата 
ефект, антибръчки ефек – туспокояващо въздействие, осве-
жаващо и охлаждащо действие на кожата, без консерванти.

»Intensa« Шейкър маска и масажен аква мус –

анти-оксидант, код 0576

Тази въздушна пухкава пяна с екстракт от ягода и витамин 
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С може д абъде използвана като кремообразна мус маска 
или като кремообразен масажен мус. Ние препоръчваме да 
използвате за масаж.
Само за професионална употреба!
Продукт: инстантна пудра за шейкване с маск шейкъра на 
Белтер. Формира аква масажен мус или маска във формата 
на мус.
Активни съставки: екстракт от ягода, витамин С.
Тип кожа: за всеки тип кожа.
Въздействие и свойства: овлажняващ и свързващ с влагата 
ефект, силен антиоксидантен ефект, противодейства на сво-
бодните радикали, приятна, с изключителна мека текстура, 
без консерванти.
Начин на приложение на шейк мусовете:
1. 60 ml вода със стайна температура поне 22 градуса поста-
вете в шейкъра.
2. Добавете пудрата внимателно.
3. Затворете шейкъра и го разклатете за няколко секунди 
докато се получи хомогенна смес.
4. Използвайте като масажен мус, с който можете да напра-
вите 15 минутен масаж или оставете да действа 15 мин.
5. Почистете с компрес и нанесете тоник.

»Intensa« Детоксикираща маска с карбон, код 0577

Тази специална алгинатна маска с активен въглен и детокс 
комплекс поддържа кожата влажна и абсорбира токсините.
Абсорбира токсините от кожата и ги изкарва на повърхност-
та. Тази маска е особено подходяща за чувствителна или 
замърсена кожа. Тази маска е много лесно да се подготви в 
специален шейкър.
Продукт: Инстантна алгинатна маска на прах, която лесно се 
разтваря в шейкър, образува маска отлепваща се в рамките 
на секунди.
Опаковка: 25 гр.
Активни съставки: алгинат, активен въглен, детоксикиращ 
комплекс, слънчогледово масло.
Тип кожа: за всеки тип кожа включително за чувствителна и 
замърсенакожа.
Свойства: овлажняващо, детоксикиращо и задържащо влага-
та действие. Без аромати, оцветители и консерванти.
Приложение: в 100 мл хладка вода добавете прахта и след 
това разклатете, докато целият прах се разтвори и се получи 
хомогенна смес. Нанесете маската върху лицето, като на-
несете и върху очите и устните. Оставете да действа 10 мин.
Отстранете маската с пръсти внимателно докато я свалите 
като втора кожа. Остатъците отстранете с тампони и тоник.

Thermo-Modelage –

Термо моделиращи маски

»Intensa« Моделираща термо маска,

гипсова отливка, код 0002А

Активни съставки: изключително и само естествени минерали.
Въздействие и свойства:
– не съдържа никакви консерванти или свързващи агенти,
– стимулира био химичните реакции и кръвоснабдяването,
– висок прием на вещества, които активират всички функции 
на кожата,
– отпуска и загрява всички мускули, повишава абсорбиране-
то на активните вещества,
– поддържа тонуса и тургора, видимо подобрение.
За начините на работа с маската се обърнете към нас.
Разфасовки: проф. 500 гр.

»Intensa« Термо-оклузивна маска пяна, код 0003

Продукт: Плътна, компактна функционална пяна за запенва-
не върху пашкул. Не е пяна за грижа за кожата!
Размер за приложение в козметичните салони: 400 мл, коли-
чество за 4 третирания + 4 бр. памучна марля.
Тип на кожата: подходящ е за всички типове кожа.
Въздействие и свойства:
– оклузивна маска,
– води до покачване на температурата в зоната под маската,
– идеален е за зимни процедури,
– оптимизира абсорбирането на активните вещества и уско-
рява въздействието на продуктите под него,
– повишава кръвообращението,
– активира лимфния поток.
 Разфасовки: проф. 500 мл. пяна + 4 бр. памучни марли

Algae fleece gel massage –

Алго листа за масаж – биоматрица

»Intensa« Native-bio-Matrix (лице/шия) с 

Чувствителен кадифен гел, код 0720

Продукт: Водно разтворима, изсушена чрез сублимация bio-
Matrix козметика на растителна основа.
Използвайте в съчетание с » intensa « Чувствителен кадифен гел.
Активни съставки: 
– Native-bio-Matrix: растителни полизахариди, алгинат, сква-
лен (от маслини),
– Чувствителен кадифен гел: алантоин, пантенол, копринени 
екстракти.
Тип на кожата:
– подходяща е за всички типове кожа и всички кожни състояния,
– в частност за много стресирана и чувствителна или замър-
сена и мазна кожа.
Въздействие и свойства: 
– не съдържа никакви консерванти, оцветители или свързва-
щи агенти,
– при добавяне на влага към Native-bio-Matrix, тя се разтваря 
и образува гел,
– може да се използва за масаж заедно с » intensa « Чувстви-
телен кадифен гел = с леко плъзгащо се действие,
– намалява еритемата и регенерира,
– създава защитен колоид,
– не дразни и е изключително нежна към кожата,
– възстановява хидро-липидния слой,
За стресирана и уморена кожа: облекчава еритемата, нама-
лява подуването (отока), изглажда и предпазва.
За преждевременна атрофия:
– стимулира кръвообращението (масажира), намалява преко-
мерната трансепидермална загуба на вода,
– подобрява еластичността на кожата.
Разфасовки: проф. 1 бр. /лист/

Collagen-Fleeces
Колагенови листи за лице

»Intensa« Колагенови маски за околоочния контур,

код 0406А

Активни съставки: алантоин, маска, неразтворим колаген.
Въздействие и свойства:
– стяга и изглажда малките бръчици,
– минимизира дълбочината на бръчките,
– запазва стегнатостта на кожата и предпазва деликатната 
зона около очите,
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– изглажда и охлажда,
– намалява подуването.
Разфасовки: проф. 10 бр.

»Ocula« Маска с колагенови тампони 

за околоочния контур, код 0406В

Продукт: повдигаща маска с колагенови тампони за зоната 
около очите за подсилване на обичайната грижа за зоната 
около очите и при специални поводи.
Съдържание: 20 колагенови тампони; 15 мл. диспенсер със 
серум за околоочния контур с широк спектър на активност.
Активни съставки: тампони с чист колаген, Течни Кристали® 
(деривати на холестерола от естествен произход), коняк 
манан, Лумин-очен-комплекс®, алантоин, амино-пептид Ай-
серил®, екстракт от еуфразия, алое вера.
Въздействие и свойства:
– серум за околоочния контур с широк спектър на активност 
= охлаждащо и освежаващо действие,
– незабавно намалява фините линии и бръчките и заздравява,
– дълбоко хидратиране,
– прави кожата гладка и еластична,
– намалява подпухналостта,
– предотвратява отпускане на околоочния контур,
– отлична основа за дълготраен грим,
– с противовъзпалително действие,
– овлажняващо и изглаждащо действие,
– без аромати, консерванти или свързващи агенти,
– способност за запазване на 35 пъти повече влага,
– действително неограничен срок на годност (ако се съхраня-
ва на сухо).
Приложение:
1. Извийте върха на диспенсера, докато помпичката се прид-
вижи нагоре, и натиснете диспенсера
2. Нанесете малко количество от серума за около очите вър-
ху зоната, в която ще приложите тампона.
3. Натиснете колагеновия тампон върху тази зона.
4. Напоете колагеновия тампон изцяло в серума за около 
очите.
5. Изгладете всички бръчки и го адаптирайте така, че да 
образува слой, който да е като втора кожа.
6. Оставете да подейства в продължение на около 10 – 15 
минути.
7. Свалете тампона и отстранете остатъците от серума чрез 
нежни кръгови движения.
Течните Кристали®, които се използват при тази процедура, 
са малки капки деривати на холестерола. Те се пукат при 
втриване на гела и оставят нежна следа като правят кожата 
еластична. Ако е необходимо, нанесете кремообразен про-
дукт за грижа за кожата след това. Нанесете направо грима.
Разфасовки: проф .10 бр.

»Intensa« Колагенов лист с Хайвер, код 0715б

Активни съставки: екстракт от хайвер, плътна маска, нераз-
творим колаген.
Тип на кожата: подходяща е за всички типове кожа.
Въздействие и свойства:
– възстановява, стимулира биологичния растеж на клетките,
– стимулира, поддържа кръвообращението,
– стабилизира съединителната тъкан,
– грижи се за по-добрата еластичност, влага и гладкост.
Разфасовки: проф. 1 бр.
Приложение:
1. Нанасяне само след цялостно почистване на кожата (в 

идеалния случай: пилинг).
2. Покрийте очите с памучни тампони, напоени с »Ocula« 
лосиона за клепачите на очите.
3. Нанесете малко от »Intensa« Чувствителния Кристален Гел 
върху кожата.
4. Регулирайте Solid-bio-Matrix в сухо състояние спрямо 
линията на косата и повдигнете с палец и показалец от върха 
на носа.
5. В този момент срежете триъгълник в двойната маска.
6. В зависимост от формата на лицето, можете да направите 
следното срязване: зад очите, хоризонтално/под челюстната 
кост, хоризонтално.
7. Обилно напоете с »Intensa« Чувствителен Кристален Гел.
– Поставете маската и внимателно изгладете всички гънки и 
въздушни мехурчета!
– Време на поемане: приблизително 15 минути.
– След 5 минути нанесете отново »Intensa« Чувствителен 
Кристален Гел и добавете пара (без озон) по време на пери-
ода на абсорбиране.
– Отстранете маската, както и възможните остатъци от гел с 
навлажнена кърпа.
– Накрая нанесете подходящ продукт за грижа за кожата.

»Intensa« Колагенов лист със стволови клетки, 0715 j

Активни съставки: екстракт от стволови клетки на ябълка, 
неразтворим колаген.
Въздействие и свойства:
– уникален антибръчки ефект,
– подпомага възобновяването на клетката,
– регулира растежа на новата клетка,
– неутрализира свободните радикали.
Разфасовки: проф. 1 бр.

»Intensa« Колагенов лист с Алое Вера, код 0715с

Активни съставки: Алое вера гел, плътна маска, неразтворим 
колаген.
Въздействие и свойства:
– подпомага регенерирането на увредената кожа,
– понижава еритемата,
– успокоява,
– противодейства на възпалението.
Разфасовки: проф. 1 бр.

»Intensa« Колагенов лист с Гинко Билоба, 0715е

Активни съставки: eкстракт от гинко билоба, плътна маска, 
неразтворим колаген.
Въздействие и свойства:
– стимулира метаболизма на кожата,
– предотвратява възпалението,
– противодейства на свободните радикали,
– намалява фините линии и бръчки,
– подсилване.
Разфасовки: проф. 1 бр.

»Intensa« Колагенов лист ДЕРМО РЕЛАКС, ботокс ефект, 

код 0751, 0715I

Активни съставки: Миоксинол (патентован продукт), плътна 
маска, неразтворим колаген.
Тип на кожата: подходяща е за всички типове кожа.
Въздействие и свойства:
– специална процедура, която изглажда изражението на 
лицето и отпуска лицевите черти,
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– нежна мобилизация на лицевите мускули без инвазивни 
процедури.
МИОКСИНОЛ

Предотвратява образуването на мимическите бръчки, хори-
зонталните и вертикалните линии на челото, горните клепачи 
на очите и около устните и носа.
Този иновационен активен ингредиент действа в две направ-
ления, биологически:
– забавя стареенето на клетките и механически,
– понижава съкращението на лицевата мускулатура,
– неразтворим колаген.
Разфасовки: проф. 1 бр.
Приложение на всички колагенови листи:
– Нанасяне само след цялостно почистване на кожата (в 
идеалния случай: пилинг).
– Покрийте очите с памучни тампони, напоени с »Ocula« 
лосиона за клепачите на очите.
– Нанесете малко от »Intensa« Чувствителния Кристален Гел 
върху кожата.
– Регулирайте Solid-bio-Matrix в сухо състояние спрямо лини-
ята на косата и повдигнете с палец и показалец от върха на 
носа. В този момент срежете триъгълник в двойната маска.
– В зависимост от формата на лицето, можете да направите 
следното срязване: зад очите, хоризонтално/под челюстната 
кост, хоризонтално.
– Обилно напоете с »Intensa« Чувствителен Кристален Гел.
– Поставете маската и внимателно изгладете всички гънки и 
въздушни мехурчета!
– Време на поемане: приблизително 15 минути.
– След 5 минути нанесете отново »Intensa« Чувствителен 
Кристален Гел и добавете пара (без озон) по време на пери-
ода на абсорбиране.
– Отстранете маската, както и възможните остатъци от гел с 
навлажнена кърпа.
– Накрая нанесете подходящ продукт за грижа за кожата.

»Intensa« Колагенов лист с витамин С, код 0715 К

Активни съставки: чист витамин С.
Въздействие и свойства: За всеки тип кожа, предотвратява про-
изводството на меланин, подпомага кожата да се саморегене-
рира, стимулира образуването на колаген, антиоксидант ефект.

Line »Intensa« ampoule programme –

 Програма Ампули за лице 2 мл.

»Intensa« Ампула №1 Гинко билоба, код 505

От хиляди години дървото гинко билоба е провъзгласено за 
източник на укрепващи и стабилизиращи екстракти за меди-
цински и козметични цели. В допълнение към изобилието от 
други естествени растителни екстракти в тази ампула 
Активни съставки: гинко билоба, екстракт от сладък корен, 
пантенол, витамин Е, витамин С, лимонена киселина.
Въздействие и свойства: 
– подтиска възпаленията,
– заздравява, изглажда,
– стабилизира кръвоносните съдове,
– предпазва от действието на свободните радикали,
– без парабени и консерванти.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула № 2 Хиалуронова киселина и коприна,

код 537

Комбинацията от сходни на естествените фактори за задър-

жане на влагата, изключително успокояващи растителни 
екстракти и прозрачен, копринен защитен филм превръща 
тази свежа формула в извор на здраве за лишената от влага 
и напрегнатата кожа. Новаторските микросфери, богати на 
витамин A, C и E, внасят възстановяваща енергия за здрава и 
красива кожа. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: свободна хиалуронова киселина, сфе-
ри, заредени с хиалуронова киселина, екстракт от корен от 
коняк манан, сфери, заредени с екстракт от сладък корен, 
пантенол, алантоин, сфери, заредени с ретинол, витамин С 
и Е, екстракт от коприна, UV защитен пигмент, копринени 
протеини. подходящ за всеки тип кожа, особено за напрегна-
та кожа, лишена от влага – последваща обработка след тре-
тиране с пилинг, софт лазер и ултразвук след като щателно 
почистите кожата, нанесете равномерно съдържанието на 
ампулата по лицето, шията и деколтето. 
Съдържанието на ампулата може да се въведе в кожата 
ръчно или чрез йонофореза. ако е необходимо, след това 
нанесете крем, без парабени.

»Intensa« Ампула №3 Витамин – женшен, код 507

Всички функции на кожата са активирани, стимулира кръ-
вообращението. Обогатените с витамини естествени масла 
придават мигновен копринено мек ефект на кожата. Поляр-
ност: отрицателна (-).
Активни съставки: екстракт от женшен, витамин А, витамин 
Е и B комплекс, екстракт от морков, екстракт от пшеничен 
зародиш.
Въздействие и свойства:
– подобрява тонуса,
– стимулира кръвообращението и метаболизма на кожата,
– подобрява профила на кожата,
– кожата става влажна и мека.
Разфасовки: проф. 1 бр х 2 мл.

»Intensa« Ампула №4 Екстракт от морски водорасли,
код 508

Екстрактите от водорасли и морски съставки съдържат 
множество високо ефективни вещества. Този широк спектър 
е уловен в ампулата, за да осигури максимална полза на 
кожата. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, протеини, 
микролементи, витамини, без консерванти.
Въздействие и свойства:
– стимулира кръвообращението,
– подобрява тонуса и поддържа тургора на кожата,
– подсилва гранулацията (затова е много подходящ за кожа, 
страдаща от акне),
– овлажнява и възстановява естествените масла на кожата, 
без парабени.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №5 Регенериращ концентрат, код 509

Зрялата и нуждаеща се от грижи кожа трябва да получава 
непрекъсната помощ, за да се ревитализира и възстановява. 
Тази специална комбинация от висококачествени биологични 
съставки отговаря максимално на тази нужда под формата 
на двуфазен серум. Полярност: отрицателна (-)
Активни съставки: биотехнологични клетъчни екстракти, 
алантоин, витамини, пчелно млечице, хиалуронова киселина, 
соеви протеини.
Въздействие и свойства:
– висока степен на ензимна активност,
– не съдържа хормони,
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– възстановително действие,
– стимулира.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №6 Анти възпаление, код 510

Чудесният успокояващ ефект се дължи на богатия на масла 
екстракт от розата на Шарон, алое вера, лайка и морков. 
Чистата и богата на масла ампула облекчава възпаленията и 
успокоява зачервената, раздразнена кожа.
Активни съставки: екстракт от алое вера, екстракт от хипери-
кум (жълт кантарион), екстракт от лайка, екстракт от морков, 
бисаболол.
Въздействие и свойства: екстрактът се въвежда в кожата 
само с ръчен масаж:
– противовъзпалително действи,
– овлажняващо действие,
– успокояващо действие,
– без консерванти.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №7 Алое вера концентрат, код 511

Този продукт съчетава успокояващите, защитни и балансира-
ни свойства на екстракта от „пустинна лилия” и е предназна-
чен за грижа и защита на особено нежна, чувствителна или 
увредена кожа. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: екстракти от алое вера.
Въздействие и свойства:
– стимулира растежа на епидермиса,
– леко тонизиращо, овлажняващо действие,
– подсилва гранулацията,
– бактерицидно и фунгицидно действие,
– противовъзпалително действие,
– подобрява профила на кожата.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №8 Шампанско – ОРС, код 536

Екстрактът от грозде за шампанско, ОПЦ (олигомер проци-
анид) и екстрактът от листа на червена лоза са изключител-
ните активни съставки на този концентрат, който засилва 
кръвообращението в капилярните съдове и подобрява снаб-
дяването с хранителни вещества, което противодейства на 
стареенето на кожата. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: екстракт от грозде за шампанско, ОПЦ 
(олигомер процианид) и екстракт от листа на червена лоза.
Въздействие и свойства: 
– подобрява асимилирането на активните съставки посред-
ством лека плодова киселина,
– предпазва съединителната тъкан от клетъчно увреждане,
– силни защитни свойства срещу действието на свободните 
радикали,
– заздравява тъканта на кръвоносните съдове,
– възпрепятства разрушаването на колагена и еластина, без 
парабени.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №9 Адстрингент, код 513

Третирането с тази специална ампула, съдържаща дъбилни 
екстракти от растителен произход, е особено благотворно за 
увредени капиляри и мазна кожа с широки пори. Полярност: 
отрицателна (-).
Активни съставки: екстракт от кора на очиболец (средство за 
загар), не съдържа консерванти.
Въздействие и свойства: затваря порите, свива капилярите.

Разфасовки: проф .1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №10 Ензимен пилинг двуфазен, код 514

Особено ензиматичен пилинг продукт, подходящ изключител-
но за професионални козметични процедури поради изисква-
нията за приложение.
Активни съставки: бисаболол, ензим, екстракт от пшеничен 
зародиш, кварцов минерал.
Въздействие и свойства:
– ексфолиативно действие,
– подобрява профила на кожата,
– изглажда кожата,
– противовъзпалително действие,
– интензивно почиства в дълбочина.
Приложение:
1. Смесете съдържанието на ампулата и капсулата в малка 
купа за маска.
2. Оставете сместа да престои за 5 минути.
3. Кожата трябва да се почисти предварително с препарата 
за почистване DR. BELTER®.
4. Нанесете специалната пилинг смес с помощта на четка за 
маска върху съответните участъци и масажирайте с върха 
на пръстите и леки, кръгообразни движения, поддържайте 
влагата с пароозонатор вапозон или непрекъснато потапяйте 
пръстите си във вода, необходимият натиск и продължи-
телността на процедурата зависят от типа кожа. Време на 
процедурата: за лицето и шията например са необходими 
около 5 минути. 
5. Свалете, като измиете внимателно с топла вода или с ком-
преси в никакъв случай по кожата не трябва да остават следи 
от специалната пилинг смес!
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №11 Хайвер – олигомер, код 531

В тази изключителна ампула са комбинирани екстракт от 
хайвер като източник на всички биомолекули, от които се 
нуждае живата клетка, мукополизахариди, екстракти от 
водорасли и черупки от стриди, за да се получи животворен 
еликсир за кожата. Един истински възстановителен „тласък” 
за зрялата и уморена кожа. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: екстракт от хайвер, екстракт от черупки от 
стриди, екстракт от бретонски водорасли, мукополизахариди.
Въздействие и свойства:
– възстановителна ампула – животворен еликсир от морето,
– съдържа всички биомолекули, от които се нуждае живата 
клетка,
– съдържа витамини, минерали и микроелементи,
– възстановяващо действие,
– подпомага растежа на биологичната клетка – стимулиращо 
действие,
– подобрява кръвообращението,
– укрепващо действие,
– за уморена и бледа кожа,
– стабилизира съединителната тъкан,
– осигурява по-добра еластичност, хидратация и гладкост,
– без парабени.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №12 Ампула Био-динамик, код 532

Този активен концентрат  комбинира хидратиращи фак-
тори, колагенови бустери и динамичена регенерация, има 
активни съставки за подобряване на твърдост и гладкост. 
В допълнение полимерната матрица осигурява незабавен 
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ефект против бръчки и специално преживяване за вас и 
вашата кожа. Подходяща за всеки тип кожа, особено за 
зряла кожа, кожа с бръчки, взискателна и суха кожа.
Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: Хиалуронова киселина, полиамин ком-
плекс, белизомна вода, неуробиокс, бял лотос.
Въздействие и свойства:
– ампула с овлажняващи бустери,
– регенериращи активни съставки,
– полимерна матрица,
– подобрява водния баланс и е устойчива на стрес,
– ускорява обновяването на кожата и е аналог на ЕРФ (епи-
дермален растежен фактор),
– стимулира производството на колаген,
– защитава кожата от фото-стареене.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №13 Лифтинг, код 533

На ваша клиентка є предстои специално събитие и иска да 
изглежда свежа и подмладена!
Тогава този препарат с опъващо и стягащо действие е пра-
вилният избор за вас. Непосредствено след приложението ще 
бъдете поразени и удовлетворени от резултата. Полярност: 
отрицателна (-).
Активни съставки: комплекс от пшенични протеини, кафеин, 
карнитин, гликоамино глюкан, бета-глюкан, коензим А.
Въздействие и свойства:
– ампулата за специални събития,
– силен мигновен ефект върху тонуса и тургор,
– интензивна хидратация в дълбочина,
– намалява нежеланите отоци,
– пречистващо действие,
– стимулира изграждането на съединителна тъкан,
– усилва катаболизма на мазнините,
– отлична основа за грим,
– стягащо, хидратиращо, заздравяващо действие.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №14 Физио – енергия, код 534

Енергията е двигателят на вашето тяло и вашата кожа.
Тази специална укрепваща физиологична формула с муко-
полизахариди, витамин С и Е, бета-глюкан и лактоцини оси-
гурява здравословно функционираща и гладко изглеждаща 
кожа. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: коензим Q10, витамин Е, лактоцини, ком-
плекс от пшенични зародипи, мукополизахариди, бета-глю-
кан, липосфери, заредени с витамин С и Е.
Въздействие и свойства:
– ампула, забавяща стареенето, енергийна емулсия,
– съдържа липозоми, заредени с витамини,
– енергиен тласък за всички жизнени функции,
– особено препоръчван за курс от процедури,
– активиращо, укрепващо действие,
– силни защитни свойства срещу действието на свободните 
радикали,
– прави напуканата, груба и суха кожа гладка и мека.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.
»Intensa« Ампула №15 Стволови клетки – гренадин, код 538

Този концентрат, съчетаващ уникални растителни активни 
съставки, засилва жизнените сили и сиянието на кожата. 
Екстрактът от семена на нар подобрява нейните защитни и 
възстановителни свойства. Фито-стволовите клетки от ябъл-
ка и грозде удължават живота на клетките. Новите клетки от 

морков внасят молекулярното си съдържание, включително 
и провитамин А. Вижте и почувствайте кожата си здрава и 
сияеща. Полярност: отрицателна (-).
Активни съставки: фито-стволови клетки от ябълка и грозде, 
напълно нови клетки от морков (carrot fresh cells™), екстракт 
от семена от нар, Gemmocalm® (екстракт от пъпки на касис), 
масло от ядка на манго, витамин Е.
Въздействие и свойства:
– удължава живота на клетката,
– предпазва клетките от увреждане от UV лъчите,
– възстановяващо действие,
– укрепва устойчивостта на клетките срещу външни стресови 
фактори,
– противовъзпалително, противоалергично действи,
– предотвратява раздразнения,
– силни антиоксидиращи свойства,
– подпомага процесите на самозаздравяване на кожата,
– предотвратява сърбеж.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

»Intensa« Ампула №16 Хиалуронова киселина  фактор 5, 
код 723

В тази ампула с бързо повдигащо действие, хиалуронова-
та киселина в качеството си на ендогенно свързващо се с 
влагата вещество развива петорно въздействие. Различни 
форми на молекулата се предоставят за запълване на бръч-
ките и заличаване на сенките, докато растителният екстракт 
от Alpinia Galanga се използва за собственото производство 
на хиалуронова киселина от кожата.
Продукт: 
– безцветна гел-ампула. Полярност: отрицателна (-), 2 мл.
– стъклена ампула в кутия с 10 единици.
Активни съставки: късоверижна хиалуронова киселина (HA), 
дълговерижна хиалуронова киселина, сферички, заредени 
с хиалуронова киселина, екстракт от alpinia galanga, ацетил 
глюкозамин.
Тип кожа: като цяло подходяща за всички типове кожа на 
всяка възраст, подходяща за тънка и чувствителна кожа.
Въздействия и свойства:
– формула с чист концентрат, която не съдържа парфюми 
или оцветители,
– идеална за третиране с ултразвук, студен лазер и микроток,
– повдигащият ефект способства за получаване на обем 
отвътре.
Фактор 1: Късоверижната хиалуронова киселина се свързва с 
влагата в дълбоките епидермални слоеве.
Фактор 2: Дълговерижната хиалуронова киселина се свързва с 
влагата и намалява TEWL върху епидермалната повърхност.
Фактор 3: Затворена в сферички за получаване на ефекта от 
забавеното изпускане.
Фактор 4: Предварителният етап на хиалуронова киселина – 
ацетилглюкозамин поддържа производството на хиалуронова 
киселина.
Фактор 5: Екстрактът от растението alpinia galanga способства 
за производството на хиалуронова киселина от самата кожа.
Приложение: разклатете добре преди употреба, избягвайте 
контакта с очите
Речник:
Хиалуронова киселина; Международна Номенклатура за 
Козметичните Съставки: Натриев хиалуронат:
Номенклатура: Хиалуронан, Хиалуронова киселина, съкра-
щение ХК.
Хиалуроновата киселина е Глюкозаминогликан (GAG), линеен 
полизахарид, който се произвежда от фибробластите (клет-
ки, произвеждащи фибри в дермиса). Тя е важна съставна 
част на съединителната тъкан или извънклетъчната матри-
ца. Хиалуроновата киселина може да се свързва с голямо 
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количество вода, като образува гел. По този начин допринася 
за тонуса и равномерния тен на кожата. 1 грам хиалуронова 
киселина може да се свърже с до 6 литра вода. Стъкловид-
ното тяло на окото например се състои от 2% хиалуронова 
киселина, свързана с до 98% вода.
Екстракт от листата на галанга; Международна Номенкла-
тура за Козметичните Съставки: екстракт от листата на 
ALPININIA GALANGA:
Притежава уникалната способност да способства произ-
водството на хиалуроновата киселина в кожата. Клинично 
изследване на 50 жени, проведено от BASF, е показало, че 
след едномесечно приложение, външният вид на назолаби-
алните бръчки е бил видимо намален. Самите участници в 
проучването са установили, че лицата им са все по-сияйни и 
с еластична кожа (възстановена плътност на кожата, по-оф-
ормени и стегнати контури).
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

Линия »A« Ампула анти – акне, код 0524

Линия »A« Специалната ампула предлага на нечистата, 
проблемна кожа високоефективна и специфична подкрепа за 
регенериране на кожата.
Активни съставки: Себомин®, екстракт от мащерка, Акнаси-
дол®, Цитобиол® Ирис, Цинков РСА, хлорхексидин диглуконат 
(мек дезинфектант).
Въздействие и свойства:
– Нанасяйте частично, дезинфекцира, с противовъзпалител-
но действие, ексфолиира.
– Масажът може да бъде ръчен или посредством йонтофореза.
Разфасовки: проф. 1 бр. х 2 мл.

 »Intensa MED« Дълбок пилинг за лице с АНА

и гликолови киселини 

Ефективен метод за химичен пилинг с киселини за успешно 
лечение на кожа увредена от слънцето. Системните лече-
ния с плодови киселини водят до клетъчното деление на 
базисния слой на кожата и неговото подновяване, както и на 
съединителната тъкан, която увеличава влагата и тонуса на 
кожата. Един от типичните признаци за възраста на кожата е 
дългия цикъл на регенерация на кожата, при младата кожа 
тя е 28 дни. Един от значимите ефекти е стимулирането на 
малки корнеоцити което допринася за видимото подобряване 
състояние на кожата. Д-р Белтер разработи концентрати със 
специфични комплекси на базата на пет стандартни расти-
телни екстракти за обновяването на кожата.
Захарна тръстика – гликолова киселина.
Портокал и Лимон – плодова киселина.
Боровинка – млечна киселина.
Захарен клен – ябълкова и винена киселина.
Алфа хидрокси киселините са доказали своята ефективност, 
те работят за да потискат пептидните връзки, които отговарят 
за възпроизвеждането на мъртвите кожни клетки и правят 
кожата по-млада и сияйна. Един курс на лечение с плодови 
киселини може да бъде ново начало за вашата кожа, като 
заличава бръчките и петната. Имат благоприятно действие 
особено при:
– кожа с широки пори и плоски белези,

– кожа с акне и черни точки,
– преждевременно стареене на кожата,
– кожа увредена от слънцето.

Обезмаслител гел, код 0741

Анти-възпалителен обезмаслител за освежаване на кожата 
преди курса на лечение с плодови киселини. Успокоява и 
охлажда кожата. Подготвя кожата за нанасяне на кисели-
ните Подходящ е за всеки тип кожа, не съдържа парфюм и 
консерванти.
Основни съставки:
– билков комплекс – хвощ, лайка, градински чай, розмарин, 
хвойна,
– Пантенол – анти-възпалително и лечебно действие,
– Алантоин – предотвратява появата на еритема,
– Хлорхексидин – лека дезинфекция и почистване.
Начин на приложение: Напоете два памучни тампона и раз-
трийте лицето и шията.

»Intensa MED« Неутрализиращ гел, код 0745

Неутрализиращ гел с РН 8,7, който намалява киселинност-
та по време на лечението. Подходящ за всякакъв тип кожа, 
почиства и неутрализира действието на киселините.
Основни съставки: сода бикарбонат и глицерин.
Начин на приложение: Преди неутрализация, махнете кисели-
ната с влажни ръкавици и нанесете гела навсякъде. Ненесете 
бързо и равномерно и не смесвайте с киселина.

»Intensa MED« Дерма киселини концентрат 10%, 20%, 40%,

код 0742 /0743 /0744

Гел с 10%, 20%, 40% плодови киселини с pH 2,5. Плодов 
киселинен комплекс за химичен пилинг, разрешен за прила-
гане само от обучени професионалисти. Подходящ за кожа с 
разширени пори, предразположена към акне, кожа с еласто-
за, кожа с преждевременно стареене, както и за удебелена и 
набръчкана кожа.
Противопоказания:
– остри инфекции, херпес и други вирусни брадавици,
– розацея и остра купероза,
– възпалена или раздразнена кожа с неясен произход,
– възпалено акне,
– много чувствителна или временно раздразнена кожа,
– след слънчеви бани през лятото,
– след епилация,
– непоносимост към плодови киселини.
Химичен пилинг за кожно обновяване, премахва роговия слой 
на кожата и я подмладява.
Основни съставки: плодов екстракт съдържащ плодови кисе-
лини: гликолова киселина от захарна тръстика, млечна кисе-
лина от боровинка, плодова киселина от портокал и лимон, 
винена киселина от клен: обновява скоростта на клетъчното 
обновяване.
Начин на приложение: Предпазните мерки трябва да се 
спазват стриктно. Киселините трябва да бъдат неутрализи-
рани след контакт с кожата. Прилагат се само след успешно 
практическо обучение. Прилага се само върху здрава кожа. 
Да се избягва контакт с очите и лигавиците. Да се пази от 
достъп на деца.

»Intensa MED« Дерма реню флуид 10%, код 746

Лека емулсия със специална формула от плодови кисели-
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ни. Редовната употреба води до намаляване на разшире-
ните пори, намалява пигментацията на кожата и бръчките. 
Подходящ и за вечерна грижа по време на лечение с пло-
дови киселини. Той съдържа 10% плодови киселини, рН 3,5 
и стимулира дермалната регенерация. Подходящ за кожа с 
широки пори, кожа предразположена към акне, еластоза, 
преждевременно стареене на кожата и появата на врастнали 
косми. Лека, немазна крем-гел текстура, която подмладява 
кожата и я прави гладка.
Основни съставки: дерма липидномембранна структура – па-
тентована биомиметична лидна основа. Сквален – висикока-
чествени мазнини близки до кожата от растителен произход. 
Плодови екстракти съдържащи плодови киселини – гликолова 
киселина от захарна тръстика, млечна киселина от боровинка, 
плодова киселина от портокал и лимон, винена киселина от 
клен – обновява скоростта на клетъчното обновяване.
Начин на приложение: Може да се използва като нощен крем. 
Да се избягва контакт с очите и лигавиците. Измийте ръцете 
си след прилагането му върху кожата. Да се пази от деца. 
Ако е необходимо се прилага 1 час вечер преди лягане.
Внимание:
При лечение с плодови киселини, кожата става по-чувствителна 
и е препоръчително да се използва висока защита от слънцето. 
За обновяване на кожата се изисква регенерираща грижа.

 »Intensa MED« Скин олео серум 10 %, код 747

Иновативен анти-бръчки олео серум с 10% плодови кисели-
ни, рН 3,5, регенерира кожата, подходящ за нощна грижа.
Подходящ за преждевременно остаряла кожа, бръчки и много 
суха кожа, кожа с еластоза, разширени пори и кожа увредена 
от слънцето. Лека текстура, възстановява кожата, подмладя-
ва и намалява образуването на бръчки.
Основни съставки: олио от жожоба – високо качество на 
течен восък, който подхранва кожата. Масло от моркови – бо-
гато на бета-каротен и регенерира кожата. Плодови екстра-
кти съдържащи плодови киселини – гликолова киселина от 
захарна тръстика, млечна киселина от боровинка, плодова 
киселина от портокал и лимон, винена киселина от клен – 
обновява скоростта на клетъчното обновяване. Витамин Е 
– анти-оксидант свързващ свободните радикали. Витамин А 
– стимулира регенерацията на клетките. Астаксантин – силно 
анти-оксидантно вещество от морски водорасли.
Начин на приложение: Използвайте като нощна грижа. Избяг-
вайте контакт с очите и лигавиците. Измийте ръцете си след 
нанасяне. Да се пази от деца. Ако е необходимо се прилага 1 
час вечер преди лягане.
Внимание:
При лечение с плодови киселини, кожата става по-чувстви-
телна и е препоръчително да се използва висока защита от 
слънцето. За обновяване на кожата се изисква регенерираща 
грижа.

»Intensa« specialities (complementary care) 

Линия допълнителна грижа

»Intensa specialities« Мултибенефис СВ балсам SPF 15

No.0 / No.1 / No.2, код 560/ 561/ 562, 0560, 0561, 0562

Мултибенефит е цветен балсам със SPF 15, който хидрати-
ра кожата, съдържа липиди и специално избрани съставки 
против стареене – галанга, боабаб и хиалуронова киселина.
Той има защитни свойства използващи витамини, пигменти и 
клетки от Ектоин. Прави кожата сияйна с една проста стъпка 
и заличава нейните недостатъци. Има 3 нюанса, подходящ 

за всеки тип кожа, предпазва кожата от стареене, лесно се 
адаптира към цвета на кожата и я прави гладка.
Основни съставки: Макадамия и витамин Е липиден комплекс – 
липиди с високи нива на фитостерол. Боабаб и бял хибискус 
– предотвратява появата на бръчки. Бизаболол – съдържа 
компонент от лайка с противовъзпалително действие. NMF – 
задържа влагата в кожата със смес от соли, урея и аминоки-
селини. Успокояващ комплекс – намалява риска от появата 
на еритема. Хиалуронова киселина – задържа влагата в 
кожата и я прави гладка. Галанга – стимулира производство-
то на хиалуронова киселина. Фито комплекс – стяга кожата, 
предотвратява стареенето, съдържа екстракти от хмел, ша-
пиче, соя и градински чай. Витамин Е, С, В3, В5, В6 комплекс 
– антиоксидант, защитава и успокоява кожата, анти-акне 
и задържа колагена в кожата. Бял хибикус комплекс – има 
ботокс действие и предпазва кожата от появата на бръчки. 
Ектоин – съдържа защитен комплекс от био клетки от бакте-
рията Сахара, които са богати на минерали.
Начин на приложение:
Нанесете върху почистена кожа.

»Intensa specialities« Органичен Масажен балсам – с орга-

ничен боабаб и масло от ший, код 0004

Изключителен масажен продукт за лице, деколте и ръце.
Опаковка: 230 мл. буркан.
Есенциални съставки: сквален, масло от ший, органични 
баобаб и бадемово масло, масло от жожоба, арганово масло, 
слънчогледово масло, екстракт от морков, витамин Е ком-
плекс.
Въздействия и свойства:
– деликатно топене при работа, естествен балсам за масаж,
– без минерални и силиконови масла,
– мек при плъзгане, което позволява точни техники при работа,
– оставя кожата кадифено гладка и подхранена,
– хидрофилен продук, който лесно се почиства.
Начин на приложение:
1. Вземете балсам от буркан с помощта на шпатула.
2. Стоплете го в ръцете си и направете желаният масаж.
3. След приключване почистете остатъците.
Активни съставки:
Органично масло от боабаб:
Bоаbab е уникално митично африканско дърво, което се 
оценява от знахари в медицината и козметиката. То живее 
повече от хиляда години и често се нарича „с главата надолу 
дърво”, като неговите клонове изглеждат като корени. Това 
традиционно се използва като естествен мехлем за леки 
рани от изгаряне и кожни възпаления. Богат на токофероли, 
антиоксидант, богат на Омега 3, 6 и 9, безценен продукт за 
суха кожа, некомедогенен. Подкрепя подновяването на кле-
тъчната мембрана.
Арганово масло:
Аргановото масло е масло, произведено от ядките на дървото 
арган, ендемични за Мароко, който е ценен с хранителните 
си, козметични и многобройни лечебни свойства. Маслото е 
изключително богато на природни токофероли (витамин Е), 
богата на феноли и фенолни киселини, богати на кароти-
ни, богати на есенциални мастни киселини и в зависимост 
от метода за екстракция на по-устойчиви на окисление от 
маслиново масло.
Масло от жожоба:
Естествен течен восък, който се получава от ядки от семена 
на жожоба дърво. Маслото от жожоба се адаптира към всеки 
тип кожа, абсорбира се лесно и прави кожата по-мека и 
еластична. Той има естествен SPF 4 и има силно противовъз-
палително действие.
Разфасовки: проф. 230 мл.
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»Intensa specialities« Масажен крем с лайка, код 0001

Активни съставки: екстракт от лайка, бисаболол, ланолин.
Въздействие и свойства: само за професионална употреба!
– може да се използва в много малки количества,
– омекотяващ ефект на екстракта от лайка (без азулен) свеж  
и приятен аромат от цветовете на лайката,
– отлично въздействие при масаж,
– водно-маслен тип емулсия,
– трябва да се изплакне след масаж.
Разфасовки: проф. 250 мл.

»Intensa specialities« Нежен пилинг скраб, код 516, 0516

Този ексфолииращ гел с оздравяващо действие премахва 
мъртвите, лющещи се кожни клетки, подобрява кръвооб-
ращението и подобрява въздействието на последващите 
продукти за грижа за кожата. Приложението подобрява 
профила на кожата, като придава свеж, гладък и равномерен 
тен. Успокояващите растителни екстракти, като например 
Алое Вера и Центела Азиатика предотвратяват дразненето и 
придават копринено усещане на комфорт.
Активни съставки: РЕ топченцата са абразивни частици, Алое 
Вера, комплекс против дразнене с екстракт от сладък корен, 
Д-пантенол, урея и алантоин.
Въздействие и свойства:
– витализиращ пилинг на основата на гел, лесно се нанася,
– отстранява загрубялата кожа посредством лек масаж,
– възпрепятства възпаленията, леко разтворим във вода и с 
икономична употреба.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 250 мл.

»Intensa specialities« Крем за деколтете и шия,
код 703, 0703

Обогатена специална емулсия за интензивно третиране на 
шията и деколтето. Необикновената текстура с идентични на 
кожата натурални вещества като например масло от ший, 
млечни пептиди и екстракт от корена на Кудзу се използват 
за регенериране на кожните тъкани, като в същото време 
заздравяват и стягат цялата зона на бюста.
Активни съставки: DMS®, сквален, масло от ший, естествени 
овлажняващи фактори, хиалуронова киселина, лактокин, 
екстракт от корена на Кудзу, витамин Е, хиалуронова кисели-
на, Ел-карнитин, кофеин.
Въздействие и свойства:
– активира тъканния метаболизъм,
– предпазва тъканната структура, стяга бюста,
– регенерира, подобрява еластичността.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Овлажняващ гел, код 704,0704

Кристален бистър гел, без съдържание на мазнини, подхо-
дящ за овлажняване на всички типове кожа. Нанася се под 
съответния крем за грижа за кожата, за да снабди с влага 
по-дълбоките слоеве на кожата, подобрява и запазва елас-
тичността и клетъчния тургор посредством високите дози на 
естествения овлажняващ фактор. 
Активни съставки: естествен овлажняващ фактор във високи 
дози.
Въздействие и свойства:
– интензивен овлажняващ ефект,
– подобрява и спомага за запазване на кожния тургор,
– дълбоко проникване, спомага за постигане на еластична, 
деликатна кожа,
– икономична употреба.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Крем за ръце, код 705 0705

Тази чисто бяла емулсия с нежен аромат прави ръцете копри-
нено меки. Използва се в малки количества, бързо попива и 
образува невидим предпазен слой. Продуктът следва да се 
нанася веднъж седмично под формата на маска за суха и 
напукана кожа на ръцете – плътният слой се оставя да попие 
в кожата в продължение на около 10 минути.
»Intensa« Кремът за ръце също така съдържа анти-тирозина-
за за предотвратяване на кожната пигментация.
Продукт чисто бяла емулсия с нежен аромат за грижа за 
кожата.
Активни съставки: глюкоза, екстракт от хиперикум, екстракт 
от лайка, екстракт от хвощ, масло от жожоба, защита срещу 
UVB лъчите, вещество срещу хипер-пигментация.
Тип на кожата: подходяща е за всички типове кожа.
Въздействие и свойства:
– може да се използва икономично,
– абсорбира се много бързо,
– прави кожата мека и еластична,
– маслено-водна емулсия,
– образува предпазен слой,
– противодейства на хипер-пигментацията.
Начин на приложение: според необходимостта, винаги нана-
сяйте след измиване на ръцете.
Разфасовки: дом. 75 мл. /проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Базов крем водно-маслена основа 
24-часово действие, код 708В, 0708В

Ако кожата реагира на стимулиращите продукти за грижа за 
кожата с леко дразнене, като показва несъвместимост, но все 
пак се нуждае от специална грижа, тогава трябва да се използ-
ва »Intensa« Основния крем с 24-часово действие, тъй като той 
се понася добре и е изключително нежен продукт за 24-часова 
грижа за кожата. Копринено мек продукт с ценни масла за пред-
пазване и грижа за кожата. Този продукт е специално създаден 
без оцветители, аромати и стимулиращи вещества.
Активни съставки: бисаболол, пчелен восък, алантоин, сква-
лан от маслина.
Въздействие и свойства:
– не съдържа оцветители, нито пък парфюмиращи агенти,
– балансиращ, успокояващ и изглаждащ.
Приложение в козметичните салони:
1. Като разделяща основа под моделиращата термална маска 
– нанесете обилно след като втриете ампулата.
2. Като смесителна основа за отделните маски в съчетание с 
някоя от ампулите.
Разфасовки: дом. 50 мл. /проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Органичен балсам за устни, код 724

Със своята уникална формула от жожоба, органичен боабаб, 
пантенол и астаксантин, този изключителен продукт придава 
гланц и предпазва устните от стареене. Максимално защита-
ва срещу влиянието на околната среда.

»Intensa specialities« Чувствителен копринен гел, код 0721

Само за професионална употреба!
Продукт: копринен гел за професионална употреба, бистър 
гел, който се препоръчва в качеството му на овлажнител, 
съответно за стимулиране съставките на »Intensa« NATIVE-
bio-MATRIX, както и за ултразвукови процедури.
Разфасовки: туба 100 мл.
Активни съставки: алантоин, пантенол, копринени екстракти.
Въздействие и свойства: успокояващ, овлажняващ.
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Приложение: интензивният Чувствителен Копринен Гел се препо-
ръчва за разтваряне на »Intensa« NATIVE – bio – MATRIX за масаж.
Полезен съвет: Препоръчва се като овлажняваща маска в 
съчетание с други продукти.
Екстракти от активни вещества може да бъдат добавени в гела.
Разфасовки: проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Чувствителен кристален гел,

код 0713А

Продукт: гел за професионална употреба, препоръчва се 
в качеството му на овлажнител, съответно за стимулиране 
съставките на »Intensa« SOLID – bio – MATRIX, както и за 
ултразвукови процедури.
Активни съставки: алантоин.
Тип на кожата: подходящ е за всички типове кожа и всички 
кожни състояния.
Въздействие и свойства:
– без парфюм, не съдържа оцветители,
– успокояващ, овлажняващ.
Приложение:
Само за професионална употреба!
Интензивният Чувствителен Кристален Гел е перфектен за 
овлажняване на всички гъсти маски, които се предлагат от 
Dr. Belter® Cosmetic, » intensa « CV Маска за околоочния 
контур, » intensa « CV маските с нежен лифтинг ефект, » 
intensa « SOLID-bio-MATRIX колагенови маски, получаване на 
масажна среда в комбинация с ампулите на Д.р Белтер. Кон-
систенцията на гела придава дълготрайна мекота по време 
на този масаж без мазнини.
Разфасовки: проф. 100 мл.

»Intensa specialities« Ензимен пилинг крем 0572 

Кремообразен ензимен пилинг, който съчетава високо 
качество база от растителни масла, успокояващ агент и 
чудесен свеж аромат.
Продукт: крем пилинг.
Опаковка: 100гр.
Активни съставки: Папаин, масло от Шеа, сквален, витамин 
Е, екстракт от лешник, витамин С, екстаркт от виделиче.
Тип кожа: за всеки тип кожа включително чувствителна.
Свойства: подкрепя десквамация на излишните рогови клет-
ки, изглажда, липидно попълване, равномерен тен, подготвя 
за следващата интензивна грижа, намалява порите, бори се с 
пигментни, анти-оксидант.
Приложение: Нанесете обстойно върху лицето, оставете да 
действа 10 – 15 минути в зависимост от кожата, отстранете с 
вода и гъба. Избягвайте контакт с очите.

Line: »Sun«

»Sun« Слънчева защита SPF 20/ medium, код 816

Крем със слънчева защита срещу слънчево изгаряне и други, 
фактор 20 за чувствителна кожа. DMS® подобрява UVA и UVB 
протекцията, така както биологичен клетъчен комплекс. Има 
немазна текстура, която е освободена от минерални масла, 
оцветители и аромати. Още докато се излагате на слъневи 
бани крема подобрява влагата и подхранва кожата, като я 
оставя добре балансирана и здрава. Предотвратява хипер 
пигментацията и ефективно предпазва кожата от такава.
Подходящи за лице и тяло.
Активни съставки: UVA и IVB,защитен слънчев пигмент, екто-
ин, витамин Е.
Начин на приложение: Докато използвате слънчевите млека 

не използвайте други слънчеви продукти. Нанесете внима-
телно и нежно върху почистената кожа на лицето и тялото. 
Защитавайте децата с продукти за слънце, използвайки 
високи фактори, увелиете вашия флуиден баланс, пиейки 
течности. Премахнете крема ,след слънчеви бани. Използ-
вайте продукти подходящи за след слънце.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 200 мл.

»Sun« Слънчева защита SPF30 /high/, код 817

Крем със слънчева защита срещу слънчево изгаряне и други, 
фактор 20 за чувствителна кожа. DMS® подобрява UVA и UVB 
протекцията, така както биологичен клетъчен комплекс.Има 
немазна текстура, която е освободена от минерални масла, 
оцветители и аромати. Още докато се излагате на слъневи 
бани крема подобрява влагата и подхранва кожата, като я 
оставя добре балансирана и здрава. Предотвратява хипер 
пигментацията и ефективно предпазва кожата от такава. 
Подходящи за лице и тяло.
Активни съставки: UVA и IVB, защитен слънчев пигмент, екто-
ин, витамин Е.
Начин на приложение: Докато използвате слънчевите млека 
не използвайте други слънчеви продукти. Нанесете внима-
телно и нежно върху почистената кожа на лицето и тялото. 
Защитавайте децата с продукти за слънце, използвайки 
високи фактори, увелиете вашия флуиден баланс, пиейки 
течности. Премахнете крема, след слънчеви бани. Използ-
вайте продукти подходящи за след слънце.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 200 мл.

»Sun« Слънчева защита SPF50 /high/, код 818

Крем със слънчева защита срещу слънчево изгаряне и други, 
фактор 20 за чувствителна кожа. DMS® подобрява UVA и UVB 
протекцията, така както биологичен клетъчен комплекс. Има 
немазна текстура, която е освободена от минерални масла, 
оцветители и аромати. Още докато се излагате на слъневи 
бани крема подобрява влагата и подхранва кожата, като я 
оставя добре балансирана и здрава. Предотвратява хипер 
пигментацията и ефективно предпазва кожата от такава.
Подходящи за лице и тяло.
Активни съставки: UVA и IVB,защитен слънчев пигмент, екто-
ин, витамин Е.
Начин на приложение: Докато използвате слънчевите млека 
не използвайте други слънчеви продукти. Нанесете внима-
телно и нежно върху почистената кожа на лицето и тялото. 
Защитавайте децата с продукти за слънце, използвайки 
високи фактори, увелиете вашия флуиден баланс, пиейки 
течности. Премахнете крема, след слънчеви бани. Използ-
вайте продукти подходящи за след слънце.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 200 мл.

»Sun« Слънце защитен серум за лице SPF 30, код 821/0821

Защитен концентрат за лице, предпазва чувствителната кожа 
от слънчево изгаряне и други вредни ефекти от слънцето. 
Тази формула съдържа защитен комплекс от био клетки, 
ектоин и специална ДНК от касиа, която предпазва кожата 
от стареене и хипер пигментация. Има не мазна текстура, 
която не съдържа силиконови масла, парабени, консерванти 
и оцветители. Подходящ по време на дермабразио и терапии 
с плодови киселини. Има двойна защита: UVA и UVB филтри, 
флуидна консистенция за бързо абсорбиране. Подходящ и за 
деца!
Основни съставки:
– растителни масла – хидратират кожата и я правят еластична,
– UVA & UVB филтри – предпазват от вредното въздействие 
на слънцето и хипер пигментацията,
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– Ектоин – съдържа защитен комплекс от био клетки от бак-
терията Сахара, които са богати на минерали,
– Витамин Е комплекс – анти-оксидант, без свободни радикали,
– Успокояващ комплекс – предпазва от раздразнение на 
кожата,
– Фито стволови клетки – защитава кожата от стареене,
– Касиа – иновативна ДНК защита извлечена от Бразилско 
растение.
Начин на приложение:
1. Нанесете внимателно и равномерно преди излагане на 
слънце.
2. Нанасяйте неколкократно, за да предпазите кожата от 
изгаряне, особено след плуване.

»Sun« Лосион след слънчеви бани, код 815

Един невероятен продукт за подобряване на кожата след из-
лагане на слънце, който успокоява, рехидратира и предлага 
на кожата богата гама от натурални съставки. Специфичната 
композиция предлага клетъчно възстановяване и регене-
рация и в същото време предпазва от фото остаряващите 
процеси. Кожата възвръща баланса и нежната си текстура.
Активни съставки: екстракт от хайвер, маслина, алантоин, 
пентанол, дермолактин, възстановяващ клетъчен комплекс.
Разфасовки: дом. 200 мл. /проф. 200 мл.

Line »Samtea« body & balance

»Samtea« Ориенталска пилинг ръкавица, код 611, 0611

Тази пилинг ръкавица се използва традиционно в марокан-
ския хамам (термална баня) за дълбоко почистващ ритуал 
след парната баня.
Напоени с DR. BELTER® КОЗМЕТИЧНИ Phyto – почистващ ло-
сион тя предлага на тялото пилинг изцяло без досадни части-
ци по време на професионалното приложение. По този начин, 
гъбата улеснява първата важна стъпка от цялото лечение, 
особено за салони без зона за душ. Също така, след къпане, 
по време на къпане или в сауната тя разкрива своя много 
специален ефект, освобождава кожата от неравностите и 
стимулира кръвообращението. Профилът на кожата е осеза-
емо по-мек и усвояването на последваща грижа е подобрена. 
Продукт: Пилинг без душ.
– Ръкавици, направени от 70% и 30% вискоза ацетат.
– На разположение за салон и за домашна грижа.
Въздействие: 
– мощни почистващи свойства,
– стимулира кръвообращението,
– поддържа целулитни лечения,
– не драска,
– леко се свива, когато е мокра, за да се адаптира към фор-
мата на ръката и размера – пере се при 60° С.

»Samtea« Почистващ лосион, код 0612

В комбинация с ориенталската пилинг ръкавица, този свеж 
лосион предлага лечение с пилинг без досадни абразивни 
частици по време на професионално приложение. The Phyto 
почистващият лосион е специално предназначен за накисва-
не на Ориенталската пилинг ръкавица, като по този начин той 
е готов за нанасяне. Също така се препоръчва за почистване 
между всеки от етапите на лечение. Ботанически успокоява-
щи компоненти предотвратяват раздразнение на кожата.
Само за професионална употреба!
Продукт:
– аква син почистващ лосион,

– професионален продукт: 500 мл.
Есенциални съставки: мек тенсид, пантенол, урея, алантоин, 
глициретинова киселина, фито екстракти от копър, хмел, 
лайка, имел, бял равнец екстракт.
Тип кожа: за всяка възраст и тип кожа.
Въздействие и свойства:
– постоянно използване в и между стъпките на процедурата,
– успокоява, нежно почиства.
Апликация:
1. Накиснете Ориенталски пилинг ръкавица, докато тя се 
свива и се адаптира към размера на ръката.
2. Накиснете една малка кърпа, козметична салфетка, под-
ложки или гъба и леко разтривайте тялото.

»Samtea« Скраб с морска сол и захар, код 613,0613

Tози ароматен скраб за тяло освобождава кожата от не-
равностите и помага тя да постигне гладък, спокоен свеж 
вид. Иновативната формула с грижа на масла като масло от 
авокадо и масло от камелия не изсушават кожата и предлага 
нежно апликиране. Той премахва мъртвите кожни клетки, 
усъвършенства повърхността на кожата и подобрява усвоя-
ването на последващите активни съставки. Ревитализиращи 
лимон и манго ароматни есенции правят използването му 
приятно преживяване за тялото.
Продукт: пилинг за тяло с морска сол и захарни кристали.
Разфасовка: дом. опаковка: 230 г, проф. опаковка: 500 г
Есенциални съставки: масло от жожоба, кокосово масло, 
пчелен восък, морска сол, захар от захарна тръстика, масло 
от камелия, екстракт от морков, витамин Е.
Тип кожа: не е подходящ за раздразнена кожа, невродермит.
Въздействие и свойства: на основата на балсам.
– натурални масла natural oils: peels thoroughly without 
drying out,
– морска сол и захар на кристали лесно се разграждат във вода,
– положителен ефект върху кожата,
– ободряващ аромат,
– съдържа успокояващи фактори,
– подобрява повърхността на кожата.
Приложение:
– прилага се към суха кожа, използвайки кръгови движения,
– след задълбочен пилинг,
– изплакнете с хладка вода или компрес.

»Samtea« Душ гел за баня с лотос, код 614

Всеки ден ние копнеем за чистота, свежест и релаксация. 
Този гел предлага нежно събуждане на кожата с целув-
ка. Особено в египетски култура цветето лотуса е символ 
и еликсир на жизненоста. В тази формула комбинира с 
различни билкови екстракти, за да се създаде леко уелнес 
съживяване за почистване. Кожата се чувства свежа, чиста и 
свободна.
Продукт: оранжево оцветен, без съдържание на сапун.
Разфасовка: 200 мл.
Есенциални съставки: екстракт от лотос, D-panthenol, мастни 
възстановяващи агенти, растителни екстракти от: коприва 
хмел, валериан, лайка, копър и бял равнец.
Тип кожа: подходящ за всяка кожа и възраст.
Въздействие и свойства: успокоява, освежава, възстановява 
кожата.

»Samtea« Масло за баня, код 615

Най-нежната форма за почистващ ритуал на кожата. Това 
копринено меко масло почиства кожата без да я изсушава. 
Добавен към душ ритуала ви дава моменти на почивка и 
намалява раздразненията. Освежаващите аромати и екстра-
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кти освобождават пълния си грижовен потенциал, оставяйки 
приятно усещане за чистота и спокойствие.
Продукт: почистващо олио без сапун.
Разфасовка: бутилка 250 мл.
Есенциални съставки: рициново масло, сусамово масло, 
масло от жожоба, масло от пореч семена, масло от авока-
до, Сквален, екстракт от морков, алое вера, витамини С и Е, 
морски водорасли.
Тип кожа: подходящ за всяка кожа и възраст, специално за 
суха и чувствителна кожа.
Въздействие и свойства: успокоява,възстановява, хирдофил-
но, напълно водоразтворимо, не дразни кожата.

»Samtea« Лосион за тяло Био сатен, код 616, 0616

Една приятна емулсия с копринена текстура. Балансира 
ефекта на загуба на влага в кожата и осигурява подхран-
ващи, ревитализиращи елементи. Високите количества от 
грижовни компоненти, като например сусамово масло, невен 
и коняк – мано се комбинират, за да поглезите кожата си. До-
косването на коприната прави кожата да изглежда по-блес-
тяща и здрава. Използвайки редовно, лосиона за тяло видимо 
се подобрява структурата на кожата. Резултатът е копринено 
гладка кожа, в която просто се чувствате добре.
Продукт: леко парфюмирана емулсия.
Разфасовка: опаковка 200 – 500 мл.
Есенциални съставки:
– сквален, сусамово масло, авокадово масло, урея,
– екстракт от невен, коприна прах, пантенол, глициретинова 
киселина.
Вид кожа:
– подходящ за всяка кожа и възраст,
– особено се препоръчва за напукана и чувствителна кожа.
Въздействия и свойства:
– бързо и напълно абсорбиране от кожата,
– прави кожата мека и гладка,
– балансира загубата на влага,
– добра толерантност към съставките,
– масло във вода емулсия.

»Samtea« Олио за тяло кадифен воал, код 617

Насладете се на моменти на грижи и релаксация с това меко 
масло за грижа за тялото. Избрани екзотични масла и фито-
екстракти формират основата за ефективно и чувствен олио 
за тяло. Полага се върху влажна кожа след баня и душ, то 
спонтанно образува приятен емулсия, която се абсорбира на-
пълно от кожата. Този хидрофилен мулти-талант е подходящ и 
като грижа за тялото като добавка или масажно масло. Суха и 
груба кожа на тялото е погалена  от кадифено гладка грижа.
Продукт: подходящ за всяка кожа и възраст.
Разфасовка: 250 мл.
Есенциални съставки:
– масла от растителен произход: жожоба, авокадо, сладък 
бадем, сусам,
– пореч семена, семена на ориз, макадамия, пасифлора, и 
фъстък,
– алое вера, бизаболол, екстракт от морков, витамин А и Е, 
пореч.
Въздействия и свойства:
– не съдържа консерванти,
– хидрофилно,
– богато на витамини,
– чисти натурални масла,
– не оставя мазнина по тялото,
– кожата остава пропусклива,
– няма затопляне.

Приложение:
1. Нанесете върху леко влабна кожа след душ.
2. Добавите директно към водата във ваната.
3. Също така се препоръчва и като масаж и грижа за кожата 
след спорт и сауна.

»Samtea« Крем дезодорант за тяло, код 606

Тази лека емулсия с естествен фарнесол и съединение на за-
харта дава надеждна защита и свежест през целия ден. Нежен, 
мек и безопасен, без алкохол и оцветители.
Продукт: бял крем дезодорант.
Разфасовка: туба 50 мл със заоблена глава за нанасяне.
Есенциални съставки: фарнесол, сорбитол.
Тип кожа: за всеки тип кожа, включително и за мъже.
Въздействие и свойства:
– оптимална кожна толерантност, особено към чувствителна 
кожа,
– без пропилен, без алкохол, без оцветители,
– спира прекомерното потене, защитава,
– ефективен дезодорант,
– антибактериален,
– нормализира функциите на потните жлези.
Приложение:
1. Почистете и подсушете кожата.
2. Нанесете равномерно на подмишниците.

»Samtea« Термо контур – антицелулитен крем, код 618

Продуктът е предназначен за приложение в случай на целу-
лит и застой на кожната тъкан. Разнообразие от биологични 
вещества се прилагат за активиране на кожната тъкан. Ко-
феинът, водорасли, стриди черупки и екстракт от морска кал, 
карнитин, растителни екстракти от мимоза тенифлора, гинко 
билоба и бодлив залист гарантира повишена циркулация, 
която е жизнено важна за детоксикацията, липо метаболизъм 
и усъвършенстване на структурата на кожата. Комбинацията 
от тези активни вещества, чиято кулминация е в термо актив-
ната фаза на това приложение.
Домашната грижа подпомага професионалното лечение на 
целулит.
ВНИМАНИЕ: Моля посъветвайте клиентите си точно преди 
нанасянето на крема!
– В зависимост от вида на кожата, могат да възникнат раз-
лични нива на топлина усещане.
– Измиване на ръцете непосредствено след прилагането.
– Да се избягва контакт с очите и лигавиците.
– Дръжте далеч от деца.
– Необходимо е да се следват инструкциите, дадени в брошу-
рата с указания.
Продукт: крем гел със стимулиращ ефект.
Разфасовка: бутилка 200 мл.
Есенциални съставки: масло от сладък бадем, растител-
ни екстракти, L-карнитин, кофеин, соев протеин, екстракт 
oyster-  мидена черупка, екстракт от водорасли, пептид, 
бензил никотинат.
Тип кожа: за третиране на целулита и предпазване от загуба 
на еластичноста на кожата.
Въздействие и свойства:
– активира кожната тъкан,
– подобрява кръвообръщението,
– осигурява повишена детоксикация,
– инициира и поддържа метаболизма на мазнините,
– много добре се съчетава със стягащият крем за тяло.
Приложение: прилага се най-малко веднъж на ден с масажни 
движения в проблемните области, за да бъдат лекувани.
ВНИМАНИЕ:
– Да се избягва контакт с очите и лигавиците!
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– Измиване на ръцете непосредствено след прилагането!
– Няколко минути след нанасяне, започва активната фаза на 
действе – тя включва зачервяване на кожата и затопляне!
– След активната фаза, се разнася с масажни движения в 
посока на сърцето до завършване на масажа.
– Препоръчваме комбинираното използване със стягащия 
крем завъзстановяване например: термо – контур крем су-
тринта и Perfect възстановяващ крем за тяло вечер.
Забележка:
– Антицелулитните препарати са един важен елемент в рам-
ките на концепцията за лечение.
В идеалния случай, това понятие трябва да включва:
– серия професионална и домашна грижа за  лечение,
– модифицирана диета и навици за пиене на течности,
– спортни или ежедневни дейности.

»Samtea« Стягащ крем за тяло и бюст, код 619

В хода на активен живот на кожата на една модерна жена 
тялото се подлага на различни видове стрес:
– честа загуба или повишаване на тегло,
– разширяване на кожата по време на бременност,
– липса на грижи, поради натиска на времето,
– натоварване на съединителната тъкан (контрацептиви),
– небалансирано хранене.
За да противодейства на ефекта на стрес е необходимо це-
ленасочено, укрепващо и интензивно лечение, което възста-
новява еластичността и твърдостта на взискателните области 
на тялото.
Стягащия крем за тяло е копринено гладка, но богата текс-
тура, която отговаря на тези изисквания по уникален начин. 
Идеалното взаимодействието на скъпоценни съставки на 
това перфектно възстановяваюо лечение води до процеси 
на преструктуриране в третираните области. Резултатът е 
видимо гладка, изискана и стегната кожа на тялото. Кожата 
придобива нова жизненост и тонус.
Прудукт: регенериращ крем за тяло.
Разфасовка: 250 мл.
Есенциални съставки: фитокомплекс, коензим Q 10, вита-
мин A, витамин B complex, витамин E, екстракт от пшеничен 
зародиш, алантоин, bisabolol, пантенол, шеа масло, мукопо-
лизахарид, екстракт от хамамелис.
Тип кожа:
– имаща нужда от специална грижа от всички възрасти,
– терапии за стягане на бюста и деколтето,
– подпомага стягането на кожата по време на диета.
Въздействие и свойства:
– високо пречистен фитокомплекс стимулира клетъчната 
регенерация,
– коензим Q 10 подобрява производството на химическа енер-
гия, която е необходима за всички метаболитни дейности.
– целият метаболизъм на кожата е оптимизиран – ензимът 
Elastase се инхибира.
– витамин А, витамин В комплекс и витамин Е осигуряват 
защита срещу свободните радикали.
– алантоин и бизаболол успокояват и нормализират раздраз-
нена, зачервена кожа.
Приложение: този продукт е предназначен за временно 
лечение. Нанасяйте на почистена кожа 2 пъти на ден чрез 
масажни движения.
Забележка: добре балансираното хранене подкрепя усилията 
за стегната кожа на тялото. Постигнатите резултати трябва 
да се запазят чрез подходящо дългосрочно лечение.

»Samtea« Липо активатор, код 0620

Концентрат, съдържащ високо дозиран активни вещества. 
Той има ключова позиция в рамките на DR. BELTER® козме-

тичното лечение на проблемните зони. Концентрата съдържа 
високо дозирани съставки за  детоксикация и намаляване на 
мазнините, подобрява метаболизма.
Само за професионална употреба!
Продукт: антицелулитен концентрат, активатор на кожната 
тъкан.
Разфасофки: за салон 50 мл стъклена бутилка с пипета.
Есенциални съставки:
– мимоза тенифлора, гинко билоба екстракт от миши трън,
– пептид – пратеник, екстракт от стриди черупки, екстракт от 
морска кал,
– L-карnitin, соев протейн, кофеин, коензим A.
Тип кожа: за лечение и профилактика на целулита и загуба 
наеластичността на кожата.
Въздействие и свойства:
– активира кожната тъкан,
– осигураява повишена детоксикация,
– гори мазнините.
Приложение: след цялостно почистване с ориенталски 
пилинг ръкавица и фито лосиона се прилага пестеливо към 
третираните  области, (т.е. бедрата, ханша, горната част на 
ръцете). Направете масаж.

»Samtea« Thermo Guarana Peel-Off Mask, код 0621

Тази маска за тяло за стягащи и антицелулитни процедури е 
професионално приложение с изключителни резултати. Тя е 
обогатена с топлинна съставка метил-никотинат както и Гу-
арана и различни водорасли екстракти. Тяхното взаимодейст-
вие насърчава повишена детоксикация и стимулира горенето 
на подкожните мазнини. Оклузивният ефект на алгината 
се изразява  чрез поглъщане  на всички нейни компоненти. 
Етеричните масла от розмарин и лимон лесно развиват своя 
приятен потенциал.
Само за професионална употреба!
Продукт: стимулира кръвообръщението. Алгинатна баса 
Разфасовка: 1 опаковка 150 г.
Есенциални съставки:
– алгинат, екстракт от гуарана, ламинария водорасли, метил 
никотинат,
– есенциални олия: росмарин и лимон.
Тип кожа: за терапии и превенция на целулита и загубата на 
еластичност.
Въздействие и свойства:
– активира кожната тъкан,
– подобрява кръвообръщението,
– детоксикиращо действие,
– изгаря подкожните мазнини,
– оклузивен ефект,
– лесно нанасяне,
– не съдържа консерванти.
Приложение:
1. Отворите сашето и се изсипва прах в голяма купа за маски.
2. Добавете 300 ml вода при стайна температура (около 20° C).
3. Разбъркайте и двете да хомогенна паста.
4. Бързо приложете маската с шпатула в третираните области, 
за да бъдат лекувани (с дебелина 3 мм).
5. Маската ще разгърне своята консистенция в рамките на 8 
минути.
6. Увийте целофан фолио около маската, ако е необходимо.
7. Оставете за около 15 минути, за да позволите работата на 
продукта.
8. Премахнете фолиото и отлепете маската в едно цяло парче.
9. Почистете с фито лосиона.
10. Финализиране на лечението с прилагане на боди лосион 
със сатен и разнесете с масажиращи движения към сърцето.
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»Samtea« Масажно мляко, код 0630

Това масажно мляко е без минерални масла и се препоръчва 
за масаж на цяло тяло.съчетано с Dr. Belter есенции.Иглажда 
кожата ,като и придава приятно усещане за допир,а тексту-
рата му предразполага за уникален масаж.
Само за професионална употреба!
Продукт: масажно мляко без аромат и оцветители.
Разфасовка: 500 мл.
Основни съставки: етерични масла от растителен произход 
от сквален и алантоин, има успокояващ комплекс, пантенол, 
глициринова киселина и уреа.
Тип кожа: За всеки тип кожа.
Въздействие и свойства: нежна грижа за кожата, успокоява 
кожата, прави я мека и еластична, бавно попива в кожата, 
без оставя лепкави и мазни отпечатъци.
Нанасяне: 9 впръсквания от масажното мляко и 1 впръскване 
от есенция.

»Samtea« Таласо есенция, код 0631

Тази есенция е съкровищница, пълна с морски активни веще-
ства, ободряваща и възстановяваща дейността в този масаж. 
По време на масажа, кожата е снабдена с достатъчно влага и 
жизненост и изглежда освежена.
Само за професионална употреба!
Продукт: двуфазен активен концентрат.
Разфасовка: 50 мл.
Основни съставки: морска вода, хайвер екстракт, екстракт от 
черупките на стриди, екстракт от водорасли, планктон екс-
тракт, екстракт от кафяви водорасли, комплекс от спирули-
на, гликопротеин от водорасли.
Тип кожа: За всеки тип кожа, за всяка възраст, подходяща и 
за мъже.
Въздействие и свойства: стягащ, ободряващ и овлажняващ 
ефект, стимулира кръвообръщението, унисекс.
Нанасяне: 9 впръсквания от масажното мляко и 1 впръскване 
от есенция.

»Samtea« Енергийна есенция, код 0632

Благодарение на тази тонизираща есенция, уморената кожа 
изпитва нова жизненост и еластичност по време на масаж. 
Също така, след спорт и тренировка тя е освежена и тонизи-
рана със свеж аромат на Мароканска мента.
Само за професионална употреба!
Продукт: двуфазен активен концентрат.
Разфасовка: 50 мл.
Основни съставки: Арганово масло, растителни екстракти от 
арника, екстракт от шушулката на черен пипер, коензим Q10, 
алое вера.
Тип кожа: За всеки тип кожа, за всяка възраст, подходяща и 
за мъже.
Въздействие и свойства: Освежаващ и тонизиращ ментов 
аромат, традиционен компонент в ориенталски хамам, из-
глажда и възстановява кожата.
Нанасяне: 9 впръсквания от масажното мляко и 1 впръскване 
от есенция.

»Samtea« Шоколадова есенция, код 0634

Екстракт от Какао, който със своя очарователен аромат е 
сърцето на тази хармонизираща и успокояваща терапия. Ко-
жата се събужда мека, леко ароматна и абсолютно спокойна 
след масажа с тази есенция. Екзотични растителни екстракти 
подхранват и глезят кожата.
Само за професионална употреба!
Продукт: двуфазен активен концентрат.
Разфасовка: 50 мл.

Основни съставки: Какаов екстракт от Гана, масло от се-
мената на пасифлора, растителни екстракти от жен-шен 
и лотос, успокояващ комплекс от пантенол, глициринова 
киселина, уреа и алантоин, алфа бизаболол, D-пантенол, 
провитамин В5.
Тип кожа: за всеки тип кожа.
Въздействие и свойства: обгрижва и успокоява кожата.
Нанасяне: 9 впръсквания от масажното мляко и 1 впръскване 
от есенция.

»Samtea« Масажно масло, код 0640

Само за професионална употреба!
Продукт: масло за масаж.
Разфасовка: 500 мл.
Основни съставки: етерични масла от сусам, сладък бадем и 
кайсиеви ядки, арган и магарешки бодил.
Тип кожа: за всеки тип кожа, за всяка възраст, подходяща и 
за мъже.
Въздействие и свойства: ненаситени мастни киселини, не 
съдържа мазнини и тежки масла.
Нанасяне: Смесете 50 мл. масло със от 3 до максимум 5 
капки есенция.
Забележка:
Всичките 100% чисти естествени етерични масла не могат 
да се прилагат върху кожата неразредени! Да се избягва 
контакт с очите. При контакт с очите измийте обилно с вода. 
Всички масажи със масажното масло и етерични масла могат 
да бъдат прилагани независимо от типа кожа и възрастта.

»Samtea« Ароматно масло Натура витал, код 0641

Само за професионална употреба!
Продукт: 100% натурално етерично масло със дървесен и 
свеж аромат.
Разфасовка: 30 мл.
Основни съставки: масло от джинджифил, масло от здравец, 
портокалово масло, масло от розово дърво, масло от иланг 
иланг, масло от кедрово дърво, масло от сандалово дърво, 
масло от семената на звездовиден анасон.
Въздействие и свойства: Ободрява и тонизира кожата и я пра-
ви мека и приятна на допир.
Нанасяне: Смесете 50мл. масло със от 3 до максимум 5 кап-
ки ароматно масло.

»Samtea« Ароматно масло Цитрус, код 0642

Само за професионална употреба!
Продукт: 100% натурално етерично масло със аромат на 
лимон.
Разфасовка: 30 мл.
Основни съставки: Масло от грейпфрут, масло от май чанг, 
масло от елеми, лимоново масло, портокалово масло.
Въздействие и свойства: ободряващо и овлажняващо дейст-
вие, влияе благоприятно върху имунната система.
Нанасяне: Смесете 50 мл. масло с от 3 до максимум 5 капки 
ароматно масло.

»Samtea« Ароматно масло от Аюрведа, код 0643

Само за професионална употреба!
Продукт: 100% натурално етерично масло.
Разфасовка: 30 мл.
Основни съставки: Масло от олибан, масло от семена на 
моркови, ванилия, бразилско портокалово масло, масло от 
италиански лимон.
Въздействие и свойства: балансира и тонизира.
Нанасяне: Смесете 50 мл. масло с от 3 до максимум 5 капки 
ароматно масло.
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