


»Линия Н – млада кожа 20-40 години«

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ, 200 мл

Всеки тип кожа ще оцени този охлаждащ почистващ гел с неговия 
приятен свеж аромат на пъпеш. Този продукт е идеален за успокоя-
ване на всички типове кожа.
Съдържа: пантенол, алантоин

ЦВЕТЕН ЛОСИОН ЗА ЛИЦЕ, 200 мл

Свежият и освежаващ аромат на зрели портокали превръща този 
лосион в истинско удоволствие. Подпомага по перфектен начин по-
чистването на лицето, като подготвя кожата за последващата грижа.
Съдържа: алантоин,екстракт от пшеничен зародиш.



КРЕМ С КАРОТЕН, 50 мл

Напуканата, суха кожа, при която има недостиг на естествени масла, въз-
връща своята еластичност и мекота. Подходящ за грижа през деня и през 
нощта, предпазва от тежките климатични условия през зимните месеци.
Съдържа: бисаболол, витаминен комплекс.

КРЕМ С АЛОЕ ВЕРА, 50 мл

Този крем успокоява и видимо омекотява кожата, като бързо се 
справя с малките кожни раздразнения. Мек, гладък, успокояващ крем 
за грижа за кожата.
Съдържа: екстракт от алое вера, екстракт от сладък корен.

КРЕМ МАРИН ВИТАЛ, 50 мл

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.
Съдържа: протеин от водорасли, морска сол.

КРЕМ ВИТАГЕЛ С ВИТАМИН С И Е, 50 мл

Значително повишава количеството на влагата в кожата и като до-
пълнение притежава свойства против дразнене. Кожата е защитена 
срещу влиянията на околната среда и е мека и гладка.
Съдържа: Витамин Е и С.



»Линия копринена кожа«

НЕЖЕН ДНЕВЕН КРЕМ, 50 мл

Активно подпомага защитните системи на кожата, запазва елас-
тичността и предотвратява видимите признаци на стареене. Оставя 
усещане за мека и гладка като коприна кожа. За суха и деликатна 
кожа.
Съдържа: екстракт от алое вера, масло от авокадо.

НЕЖЕН НОЩЕН КРЕМ, 50 мл

Нежният продукт за нощна грижа мобилизира естествените възста-
новителни способности на кожата. Ценните витализиращи есенции 
оптимизират отпускането и почивката през нощта. Кожата се събуж-
да гладка, отпочинала и готова за един нов красив ден.
Съдържа: хиалуронова киселина, витаминен комплекс.

КАДИФЕНО ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО, 200 мл

Този кремообразен, мек, и все пак напълно почистващ козметичен 
продукт освобождава кожата от грима и замърсяванията, като под-
държа нейния физиологичен баланс.
Съдържа: екстракт от морски водорасли, успокояващ комплекс.

ОСВЕЖАВАЩ ТОНИК, 200 мл

Този мек лосион за лице със свежестта на цветовете, който не съдържа 
лосион, регулира рН-нивото и прави кожата свежа като роса и готова за 
поемане на активните вещества на следните продукти за грижа за кожата.
Съдържа: екстракт от корена на диви плодове, екстракт от морски 
водорасли.

БАЛАНСИРАЩ КРЕМ/24 ДЕЙСТВИЕ, 50 мл

Кремът предоставя копринена грижа през деня и през нощта, като 
придава на кожата матов завършек с балансиращо и успокояващо 
действие спрямо активността на мастните жлези и предотвратява 
замърсяванията.
Съдържа: хиалуронова киселина, копринени протеини.

АКВА КОПРИНЕН КРЕМ 24 ЧАСА ДЕЙСТВИЕ, 50 мл

АкваСилк 24 е дневен и нощен овлажнител. Предоставя максимално ко-
личество влага и биологично активни вещества за здрава и сияйна кожа. 
Противодейства на процесите на стареене на кожата .За всеки тип кожа.
Съдържа: масло от ший, хиалуронова киселина.



ДНЕВЕН КРЕМ ПЛЮС, 50 мл

Предотвратява усещането за опъване и загубата на влага. Бръчките 
и неравният тен незабавно се изглаждат. Подпомага имунната сис-
тема, задържа влагата в кожата, предотвратява фото-стареенето и 
оптимизира метаболизма на кожата. За много суха кожа.
Съдържа: екстракт от невен, хиалуронова киселина и мед.

НОЩЕН КРЕМ ПЛЮС, 50 мл

Коприненият, богат продукт за нощна грижа е балсам, който глези 
сухата и напукана кожа. Синергичните комбинации от активни веще-
ства подпомагат важните процеси на възстановяване и спомагат за 
балансиране на натоварването, на което кожата е подложена през 
деня, като я подсилват за предстоящия ден.
Съдържа: маслинен сквален, бисаболол.

ДНЕВЕН И НОЩЕН СПЕЦИАЛ КРЕМ, 50 мл

Невероятно силно регенериращ  крем за постигане на възможно най-го-

лям успех при третиране на изключително сухата кожа. Възстановява елас-
тичността на кожата и води до видимо подобрена структура на кожата.
Съдържа: екстракт от морски водорасли, успокояващ комплекс.

АНТИБРЪЧКИ ХИДРО ГЕЛ, 30 мл

Продукт за овлажняване, стягане и активиране на кожата. Гел срещу 
бръчки с изумителен ефект – без мазнини, без масла, само влага и 
стегнатост. За всеки тип кожа.
Съдържа: Екстракт от морски водорасли, липозомна хиалуронова 
киселина.

ХИДРА СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ SPF 30, 30 мл

Нежеланата слънчева пигментация, която се причинява от UVA и UVB 
лъчите, ще бъде предотвратена по надежден начин. Витамин С и при-
родните, растителни тирозиназа-инхибитори разгръщат своето депиг-
ментиращо действие, без обичайния наличен потенциал на дразнене.
Съдържа: витамин С, Е, хиалуронова киселина.



»Хипер чувствителна и куперозна кожа«

ДЕЛИКАТНО ПОЧИСТВАЩА ЕМУЛСИЯ, 200 мл

Първата стъпка към успокояване на вашата кожа е успокояване на 
прекалено чувствителната, мека кожа с влошена естествена защи-
та. Не съдържа сапун и осигурява успокояване на кожата и защита 
дори по време на процеса на почистване.
Съдържа: екстракт от ехинацея,екстракт от камелия.

ДЕЛИКАТЕН ТОНИК, 200 мл

Освежаващ и стабилизиращ, нормализиращ рН-нивото на кожата, 
успокояващ и предпазващ, този медено жълт, мек освежаващ то-
ник, без алкохол – намалява дразненето на кожата и прави нейната 
повърхност по-устойчива на атаки от дразнещи фактори.
Съдържа: екстракт от хамамелис,гел алое вера.



ДЕЛИКАТЕН ДНЕВЕН КРЕМ/24 ЧАСА, 50 мл

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 повърхността на кожата.
Съдържа: фосфолипиди, серамиди, сквален.

ДЕЛИКАТЕН НОЩЕН КРЕМ/24 ЧАСА, 50 мл

Тази специална грижа предоставя на кожата масла за развитие на 
естествена защитна бариера, като възстановява отличния кожен 
баланс и спомага срещу преждевременното образуване на бръчки. 
Съдържа: DMS®, фосфолипиди, серамиди, сквален, масло от ший, 
масло от жожоба, пантенол, 

КУПЕРОЗЕН ХИДРОЗАЩИТЕН КРЕМ, 50 мл

Неутрализира зачервяването на кожата,омекотяващо и изглаждащо 
действие,създава предпазен слой срещу неблагоприятните въз-
действия на околната среда.
Съдържа: зеленикав пигмент, алантоин, гел алое вера.

КОМПАКТ КУПЕРОЗЕН КРЕМ, 30 мл

Специален крем за частично прилагане при кожа, склонна към за-
червяване. Специалният зеленикав цвят неутрализира червените  
неравности и подтиска развитието на розацея. Подпомага регене-
рацията на кожата.
Съдържа: MicroSilver частици със силно антимикробно действие.



»Линия с фитохормони«

ФИТО&СЕНСЕЙШЪН АНТИБРЪЧКИ КРЕМ, 50 мл 

Крем срещу стареене с фито-хормони за дневно и нощно прило-
жение. Повишава плътността на колагена. Намалява бръчките. Пре-
дотвратява образуването на бръчки. Повишава способността за 
задържане на влагата. Подходящ за зряла, взискателна или под хор-
монален стрес кожа.
Съдържа: фито-хормони от див ямс, червена детелина органичен  
хмел, ретинол, витамин С, витамин Е, алантоин, пантенол.

ДЕРМОРЕЛАКС УЛТРА ЛИФТИНГ СЕРУМ, 30 мл

Коректор за бръчки. Патентованите биопептиди от натурални амино-
киселини интензивно минимизират дълбочината на бръчките. Този 
продукт е ултралек, освежаващ гел за коригиране на мимическите 
бръчки. Силно детоксикиращо действие. Нанесете подходящ крем 
след него.
Съдържа: патентован биопептид, витамин С, екстракт от органична липа.

ДЕРМОРЕЛАКС УЛТРА ЛИФТИНГ КРЕМ, 50 мл

Мултиактивен антибръчки коректор, релаксиращ клетките, отговор-
ни за формирането на мимическите бръчки. Използваните съставки 
доставят на кожата приятно усещане за лекота и свежест. Лицевият 
контур е спокоен и релаксиран. За всеки тип кожа.
Съдържа: органично масло от жожоба, органична вечерна иглика, 
авокадо, масло от семената на пореч, заредени сфери с ретинол, 
Q10 ензим, Argireline®, патентован биопептид, anti-age липозом. 

ЛИФТИНГ КОМПЛЕКС ЗА ОЧИ, 10 мл

Специфичната формула намалява подпухналостта, подобрява елас-
тичността. Изглажда бръчките. Ден след ден зоната около очите из-
глежда по-стегната и свежа. 
Съдържа: DMS® основа, Амино-пептид Айсерил®, екстракт от пла-
нински ясен/Сорбус Аукупария (дренажен ефект), отразяващи свет-
лината пигменти – титаниев диоксид, Витамин Е.

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА&МЕЧТА, 150 мл 

Меката, изключително лека пяна, не съдържа сапун, освобождава 
кожата по нежен и безпроблемен начин от грима и замърсяванията. 
Почиства кожата идеално, тонизира и освежава. Не разклащайте!
Съдържа: фито-хормони от ирис ,екстракт от шампанско,  панте-
нол, алантоин, органичен екстракт от хамамелис.

ОСВЕЖАВАЩ ТОНИК СПРЕЙ ДНЕВНА МЕЧТА, 150 мл

Този успокояващ тоник освежава кожата с деликатни овлажняващи 
съставки. Използва се като pH балансьор, за да допълни почиства-
нето на лицето по най-приятния начин. Силно детоксикиращо дейст-
вие. Подходящ за всеки тип кожа. Винаги използвайте, когато очите 

и устата са затворени. Впръскайте на лицето на около 20 см.
Съдържа: фитохормони от грозде, органични хвощ и бял равнец.

ФИТО&СЕНСЕЙШЪН ЕЛИКСИР СЕРУМ, 30 мл

Фито-Сенсейшън Еликсир е елитна процедура за регенериране и за-
пълване на запасите в кожата. Стимулира образуването на депа от 
колаген и еластин. Активно се бори със загубата на еластичност. Ден 
след ден лицето става по-стегнато и свежо. Може да се използва 
преди, по време и след менопауза. Използвайте самостоятелно или 
под крема.
Съдържа: фито-хормони от див ямс, червена детелина, органичен хмел, 
Q10, Алое вера, витамин Е, анти-стрес комплекс, органичен липозом. 



СЕРУМ С АРКТИЧЕН ХАЙВЕР, 30 мл

Използван под дневния крем, формулата на серума е насоче-
на към съживяване на клетъчния кожен метаболизъм, като в 
същото време предлага максимална защита срещу влияние-
то на околната среда, силни антивъзпалителни и тониращи 
елементи. Редуцира бръчките. Нанесете сутрин и вечер на 
почистено лице,след което нанесете подходящ крем отгоре.
Съдържа: течни кристали, планктон екстракт, органичен екс-
тракт от хамамелис,екстракт от хайвера на сьомга, 

АРКТИЧЕН МУЛТИАКТИВЕН КРЕМ С ХАЙВЕР, 50 мл

Богат крем за възстановяване с широк спектър на действие за стре-
сирана кожа. Понижава степента на разрушаване на кожата пора-
ди действието на свободните радикали. Предпазва епидермиса от 
екстремалните въздействия на околната среда. Стимулира растежа 
на фибробласта. Намалява бръчките. За увредена, зряла, много суха 
кожа. Идеален за зимата.
Съдържа: органична жожоба, органична иглика, органични семена 
на пореч, масло от шеа, планктон екстракт, комплекс от хайвер. 

ИЗБЕЛВАЩ СЕРУМ СИЯЙНА КОЖА SPF15, 30 мл

Контролира хиперпигментацията и неравномерния тен. Ефективната 
комбинация от изсветляващи и анти-бръчки съставки се борят сре-
щу вредният ефект на слънцето. Ултралеката емулсия може да бъде 
използвана като самостоятелна ежедневна грижа или като допъл-
нение под крема. За мазна кожа нанасяйте като самостоятелен про-

дукт. За суха кожа нанасяйте като допълнителна грижа под дневния 
крем. За намаляване на хипер пигментираните участъци, нанасяйте 
директно върху засегнатата зона. Идеален като база под ВВ крема 
или Make up.
Съдържа: меланоизбелващ комплекс (KDFA), витамин С, дериват, 
маргаритка масло. 

ИЗБЕЛВАЩ КРЕМ СИЯЙНА КОЖА SPF30, 50 мл

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. Ре-
зултатът е лъчезарен и свеж тен на лицето. Редуцира хиперпигмен-
тацията, избелва кожата и подобрява тена.
Съдържа: натурален сквален, органична жожоба и сусамово масло, 
мелоизбелващ комплекс (KDFA), витамин С. 



»Линия антибръчки, зряла кожа«

СЕРУМ ЗА БЛЯСЪК СЪС СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, 30 мл

Този мултиактивен серум използва иновационната вода Belisome® Aqua 
за засилване хидратацията на клетките. Експертните антиейдж активни 
съставки разгръщат своя силно възстановителен спектър от грижи, като 
правят кожата стегната и свежа.
Съдържа: 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.

РЕВИТАЛИЗИРАЩ АНТИЕЙДЖ КРЕМ СЪС СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

24 Ч., 50 мл

Този модерен хидратиращ крем възстановява кожата с безценните рас-
тителни масла. Формулата стимулира самостоятелното възстановяване 
на кожата, като междувременно осигурява най-добрата възможна за-
щита срещу стареене, причинено от ултравиолетовите лъчи.
Съдържа: органично масло от авокадо, органичен зехтин, органично масло от ка-
рите, органично масло от жожоба, органичен екстракт от масло от семки от нар, 

витамин E, фито стволови клетки от грозде и ябълки, екстракт от грозде, ресвера-
трол, VitasourceTM- Baicalin, пигменти, отразяващи светлината, астаксантин антиок-
сидантен комплекс, вода Belisome® Aqua, абисинско масло, богато на омега мастни 
киселини, органично сусамово масло, изофлавон комплекс, витамин A палмитат.

ЕЛИКСИР БИОРЕСУРС, 30 мл

Този концентриран флуид с богата текстура предоставя изключително 
качествена грижа на сухата и капризна кожа чрез отлична селекция от 
естествени липиди.
Съдържа: сквален, органично масло от бораго, абисинско масло, богато на омега 
мастни киселини, органично сусамово масло, органично масло от карите, масло от са-
санква, органично масло от нощна иглика, бизаболол, изофлавон комплекс, Neurobiox®, 
бял лотос, масло от гроздови семки, екстракт от див сладък картоф, витамин E, аланто-
ин, органично масло от карите, сфери на хиалуронова киселина, сфери на ретинол, сфе-
ри на глициритинова киселина, фито стволови клетки от грозде, вода Belisome® Aqua.

ПОДХРАНВАЩ АНТИЕЙДЖ КРЕМ БИОРЕСУРС 24 Ч., 50 МЛ

Този 24-часов крем с изключително богата текстура е с такава формула 

ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО НОБЛЕС, 200 мл

Почистващото мляко NOBLESS е нежна почистваща емулсия, която 
оставя приятно усещане за мекота по кожата, комбинира свойства за 
дълбоко почистване с безценни съставки, които даряват неповторимо 
усещане за свежест.
Съдържа: успокояващ комплекс, екстракт от мая, витамин E, органично масло от 
карите, абисинско масло, богато на омега мастни киселини, вода Belisome® Aqua, 
екстракт от Camelia Japonica.

ПОЧИСТВАЩО ОЛИО НОБЛЕС, 200 мл

Хидрофилно почистващо олио, нежно изчиства кожата, без да я изсушава.
Съдържа: сквален, органично масло от сладък бадем, органично масло от жо-

жоба, 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 антиоксидан-
тен комплекс, вода Belisome® Aqua.

ОСВЕЖАВАЩ ТОНИК НОБЛЕС, 200 мл

Освежаващият тоник NOBLESS е ревитализиращ и тонизиращ продукт, 
който усъвършенства почистващия процес.
Съдържа: изофлавони от ириси, екстракт от мая, хидрокомплекс за фактор на 
естествена хидратация, с аминокиселини, урея и млечна киселина, успокояващ 
комплекс, вода Belisome® Aqua, екстракт от Camelia Japonica, органичен екстракт 
от Hamamelis, екстракт от бял лотос



така, че да стимулира възстановяването на кожата и да балансира лип-
сите, причинени от забавянето на метаболизма.
Съдържа: 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, сфе-
ри на хиалуронова киселина, Q10, вода Belisome® Aqua, органично сусамово масло, аби-
синско масло, богато на омега мастни киселини, органично масло от баобаб, L-аргинин.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ОЛЕОСЕРУМ БИОДИНАМИК, 30 мл

Този щедър олео гел подхранва и най-сухата кожа със селекцията си от 
безценни масла и липидни екстракти. Първокласни антиейдж активни 
съставки, които разгръщат своето физиологично действие върху кожата. 
Съдържа: органично масло от жожоба, абисинско масло, богато на омега мастни 
киселини, Neurobiox®, изофлавон комплекс, органично масло от вечерна иглика, арга-
ново 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.

КОНТУРЕН КРЕМ БИОДИНАМИК 24 Ч., 50 мл

С този контурен крем кожата, изискваща повече грижи, ще получи мулти-
динамична антиейдж грижа. Комбинацията от активни съставки, възста-
новяващи клетките, е съставена, за да направи кожата по-стегната на вид 
и на допир, по-здрава и по-сияйна – чувство, което всеки иска да изпита.
Съдържа: 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, астаксантин антиоксидантен комплекс.

КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР БИОДИНАМИК, 15 мл

Богата, възстановителна грижа за нежната кожа около очите. Изглаж-
дащите пептиди, хиалуроновата киселина и LiI onin®-Xpress разгръщат 
своето действие против появата на бръчки.
Съдържа: DLS, абисинско масло, богато на омега мастни киселини, витамин E, D-панте-
нол, аминопептид Eyesery l®, LiI onin®-Xpress, бял лотос, хиалуронова киселина, органична 
ефразия, витамин A палмитат, вода Belisome® Aqua.

БОГАТ НОЩЕН КРЕМ , 50 мл

Този копринен подхранващ крем хидратира кожата и 
стимулира регенеративните процеси през нощта. Спе-
циалната комбинация от експертни активни състав-
ки противодейства на отрицателното въздействие на 
преждевременното застаряване на кожата в следствие 
от влиянието на околната среда.
Съдържа: DLS, сквален от маслини, органично масло от жожоба, мас-
ло от сасанква, органично масло от бораго, екстракт от масло от алое 
вера, витамин E, изофлавони от соя, див сладък картоф, хмел и дете-
лина, 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.



»Линия за околоочен контур«

ПОЧИСТВАЩ ЛОСИОН ЗА ГРИМ, 125 мл

Незабавно и напълно премахва очния грим. Той е нежен, успоко-
яващ и е особено подходящ при чувствителна кожа, както и при 
тези, които носят контактни лещи. Не съдържа мазнини, не дразни 
кожата.
Съдържа: алантоин, амфотенсид, (мек антибактериален агент).

БИОМИМЕТИЧЕН КРЕМ ЗА ОЧИ, 15 мл

Биомиметичната формула на основата на DMS® съдържа успоко-
яващи и защитаващи екстракти. Регенерират естествената липид-
на бариера, като в същото време предотвратяват образуването на 
бръчки. Не съдържа ароматизатори и оцветители.
Съдържа: DMS® основа, масло от жожоба, мек фокус полимер, 



пептиден комплекс Халоксил®, бисаболол, алантоин, витамин Е 
комплекс, еуфразия.

ПОДХРАНВАЩ БАЛСАМ ЗА ОЧИ, 15 мл

Регенериращ продукт без вода за третиране на зоната около очите, 
за предотвратяване на сухотата в чувствителната зона около очите 
през нощта.
Съдържа: сквален, масло от жожоба, масло от пшеничен зародиш, 
масло от сладък бадем, масло от невен, масло от семената на нар, 
арганово масло, екстракт от морков, витамин Е комплекс.

МУЛТИАКТИВЕН СЕРУМ ЗА ОЧИ, 15 мл

Намалява признаците на умора. Растителните екстракти, естестве-
ните овлажнители и активните пептиди предотвратяват образува-
нето на бръчки като в същото време намаляват подпухналостта.
Съдържа: Течни Кристали® , Лумин-очен-комплекс®, амино-пеп-
тид Айсерил®, екстракт от еуфразия, алантоин, алое вера.



»Линия за акнеична, проблемна и замърсена кожа«

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ АНТИ АКНЕ, 200 мл

Зеленият почистващ антибактериален гел, е мек и успокояващ, не-
жен и дезинфекциращ. Приятно освежаване за проблемната кожа 
със замърсявания и склонност към акне.
Съдържа: алантоин, хлорхексидин диглуконат (мек дезинфек-
тант).

ЛОСИОН АНТИ АКНЕ, 200 мл

Охлаждащият, успокояващ лосион активно спомага за почистване 
на проблемната кожа, в резултат на което се получава видимо по-
бистър тен.
Съдържа: екстракт от хамамелис, органично свързана сяра, хлор-
хексидин диглуконат (мек дезинфектант).



КРЕМ АНТИ АКНЕ, 50 мл

Оказва леко свиващо въздействие, успокоява раздразнената и за-
червена кожа, възелчетата и пустулите, регулира секрецията на 
мастните жлези и е с матиращ ефект върху кожата.
Съдържа: бисаболол, алантоин, глико протеини, бирена мая, ами-
нокиселини, хлорофил, (мек дезинфектант), урея.

MAKE UP (ГРИМ НОМЕР 0/НОМЕР 1/НОМЕР 2), 30 мл

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.
Съдържа: лайка, бисаболол, наситени мазнини с растителен про-
изход, хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант), сквален.

МАСКА ЗА АКНЕИЧНА И МАЗНА КОЖА, 50 мл

Подпомага бързото нормализиране на кожата със замърсявания, 
възелчета, пустули и зачервени зони.
Съдържа: сяра, цинков оксид, бисаболол, каолин, минерали, алан-
тоин, Хлорхексидин диглуконат (мек дезинфектант), Де-пантенол.

КОНЦЕНТРАТ ЗА БИСТЪР ТЕН, 9 мл

Концентратът за бистър тен е мощен 2-фазов флуид срещу пустули 
и замърсявания. Възпалителните процеси се изсушават, дезинфек-
цират и незабавно се успокояват. 
Съдържа: масло от Чаено дърво, екстракт от хамамелис.

ДВУФАЗЕН КОРЕКТОР, 2X2 мл

Той предлага възможност за лечение на кожа с петна, лечение на кли-
ринг и дермални примеси, лекува и в същото време уеднаквява тена. 



»Програма Ампули за лице 2 мл«

АМПУЛА №3 ВИТАМИН ЖЕНШЕН, 2 мл

Подобрява тонуса, стимулира кръвообръщението и метаболизма на 
кожата, подобрява профила на кожата, тя става влажна и мека.
Съдържа: екстракт от женшен, витамин А, витамин Е и B комплекс,  екс-
тракт от морков, екстракт от пшеничен зарош.

АМПУЛА №4 ЕКСТРАКТ ОТ МОРСКИ ВОДОРАСЛИ, 2 мл

Стимулира кръвообращението, подобрява тонуса и поддържа тур-
гора на кожата; подсилва гранулацията; овлажнява и възстано-
вява.
Съдържа: Екстракт от морски водорасли, протеини, микроелементи, ви-
тамини.

АМПУЛА №5 РЕГЕНЕРИРАЩ КОНЦЕНТРАТ, 2 мл

Възстановително действие, стимулира.
Съдържа: биотехнологични клетъчни екстракти, алантоин, витамини, пчел-
но млечице, хиауронова киселина.

АМПУЛА №8 ШАМПАНСКО&ОРС, 2 мл

Предпазва съединителната тъкан от клетъчно увреждане, силни за-
щитни свойства срещу действието на свободните радикали, заздра-
вява тъканта на кръвоносните съдове.
Съдържа: екстракт от грозде за шампанско, ОПЦ (олигомер процианид) и 
екстракт от листа на червена лоза.

АМПУЛА №9 АДСТРИНГЕНТ, 2 мл

Третирането с тази специална ампула, съдържаща дъбилни екстра-
кти от растителен произход, е особено благотворно за увредени 
капиляри и мазна кожа с широки пори.
Съдържа: екстракт от кора на очиболец (средство за загар), не съдържа 
консерванти.

АМПУЛА №10 ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ ДВУФАЗЕН, 2 мл

Особено ензиматичен пилинг продукт, подходящ за професионални 
козметични процедури поради изискванията за приложение.
Съдържа: бисаболол, ензим, екстракт от пшеничен зародиш, кварцов минерал.

АМПУЛА №1 ГИНКО БИЛОБА, 2 мл

Подтиска възпаленията,заздравява,изглажда,стабилизира кръво-
носните съдове,предпазва от действието на свободните радикали.
Съдържа: гинко билоба, екстракт от сладък корен, пантенол, витамин Е, 
витамин С, лимонена киселина.

АМПУЛА №2 ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА И КОПРИНА, 2 мл

Активно изглажда, много облекчаващ и успокояващ ефект, възста-
новява способността на кожата да задържа влага, прозрачна коп-
ринена защита срещу трансепидермална загуба на вода.
Съдържа: сфери, заредени с хиалуронова киселина, екстракт от корен на 
коняк мананмпантенол.

АМПУЛА №6 АНТИ ВЪЗПАЛЕНИЕ, 2 мл

Протививъзпалително, овлажняващо и успокояващо действие, без 
консерванти.
Съдържа: екстракт от алое вера, екстракт от хиперикум (жълт кантарион), 
екстракт от лайка, екстракт от морков, бисаболол.

АМПУЛА №7 АЛОЕ ВЕРА КОНЦЕНТРАТ, 2 мл

Стимулира растежа на епидермиса, леко тонизиращо и овлажняващо 
действие; подсилва гранулацията, бактерицидно и хунгицидно дейст-
вие.
Съдържа: Екстракти от алое вера.



АМПУЛА №13 ЛИФТИНГ, 2 мл

Това е ампула за специални събития, силен мигновен ефект върху то-
нуса и тургора; интензивна хидратация в дълбочина; намалява нежела-
ните отоци; пречистващо действие; усилва катаболизма на мазнините.
Съдържа: комплекс от пшенични протеини, кафеин, карнитин, гликоамино 
глюкан, бета-глюкан, коензим А.

АМПУЛА №14 ФИЗИО�ЕНЕРГИЯ, 2 мл

Ампула, забавяща стареенето, енергиен тласък за всички жизнени 
функции, активиращо, укрепващо действие.
Съдържа: коензим Q10, витамин Е, лактоцини, комплекс от пшенични заро-
диши, мукополизахариди, бета-глюкан, липосфери, заредени с витамин С и Е.

АМПУЛА №15 СТВОЛОВИ КЛЕТКИ � ГРЕНАДИН, 2 мл

Засилва жизнените сили и сиянието на кожата. Екстрактът от семена 
на нар подобрява нейните защитни и възстановителни свойства. Фито-
стволовите клетки от ябълка и грозде удължават живота на клетките.
Съдържа: фито-стволови клетки от ябълка и грозде, напълно нови клетки 
от морков (carrot fresh cells™), витамин Е.

АМПУЛА №16 ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ФАКТОР 5, 2 мл

В тази ампула с бързо повдигащо действие, хиалуроновата киселина в 
качеството си на ендогенно свързващо се с влагата вещество развива 
петорно въздействие. Различни форми на молекулата запълват бръч-
ките и заличават сенките, а растителният екстракт от Alpinia Galanga 
стимулира производствота на хиалуронова киселина от кожата.
Съдържа: късо и дълго веризна хиалуронова киселина, екстракт от alpinia 
galanga, ацетил глюкозамин.

АМПУЛА АНТИ АКНЕ, 2 мл

Специалната ампула предлага на нечистата, проблемна кожа високо-
ефективна и специфична подкрепа за регенериране на кожата.
Съдържа: Себомин®, екстракт от мащерка, Акнасидол®, 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.

АМПУЛА №11 ХАЙВЕР�ОЛИГОМЕР, 2 мл

Възстановителна ампула-живитворен елексир от морето, стаби-
лизира съединителната тъкан; осигурява по-добра еластичност, 
хидратация и гладкост.
Съдържа: бисаболол, ензим, екстракт от пшеничен зародиш, кварцов ми-
нерал.

АМПУЛА №12 АМПУЛА БИО�ДИНАМИК, 2 мл

Ампула с овлажняващи бустери, регенериращи активни съставки и поли-
мерна матрица. Подобрява водния баланс и е устойчива на стрес, ускорява 
обновяването на кожата и е аналог на ЕРФ (епидермален растежен фактор), 
стимулира производството на колаген и защитава кожата от фото-стареене.
Съдържа: хиалуронова киселина, полиамин комплекс, белизомна вода, неуробиокс, бял лотос.



»Линия допълнителна грижа«

ОВЛАЖНЯВАЩ ГЕЛ, 50 мл

Кристален бистър гел, без съдържание на мазнини, подходящ за 
овлажняване на всички типове кожа.
Съдържа: естествен овлажняващ фактор във високи дози.

КРЕМ ЗА РЪЦЕ, 75 мл.

Чисто бяла емуслия с нежен аромат, прави ръцете копринено меки. Да 
се нанася веднъж седмично под формата на маска за суха и напукана 
кожа на ръцете – плътният слой се оставя да попие за около 10 минути.
Съдържа: глюкоза, екстракт от хиперикум, екстракт от лайка.

МУЛТИБЕНЕФИС СВ БАЛСАМ SPF 15 №0/№1/№2, 50 мл

Мултибенефит е цветен балсам със SPF 15, който хидратира 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.

НЕЖЕН ПИЛИНГ СКРАБ, 50 мл

Този ексфолииращ гел с оздравяващо действие премахва мъртвите, 
лющещи се кожни клетки, подобрява кръвообращението и подобря-

ва въздействието на последващите продукти за грижа за кожата.
Съдържа: РЕ топченцата са абразивни частици, Алое Вера, ком-
плекс против дразнене с екстракт от сладък корен, Д-пантенол, 
урея и алантоин.

КРЕМ ЗА ДЕКОЛТЕТЕ И ШИЯ, 50 мл

Обогатена специална емулсия за интензивно третиране на шията и 
деколтето. Необикновената текстура с идентични на кожата натурал-
ни 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.
Съдържа: сквален, масло от ший, хиалуронова киселина.



БАЗОВ КРЕМ ВОДНО&МАСЛЕНА ОСНОВА,

24&ЧАСОВО ДЕЙСТВИЕ, 50 мл.

Изключително нежен продукт за 24-часова грижа за кожата. Коп-
ринено мек, с ценни масла за предпазване и грижа за кожата. Спе-
циално създаден без оцветители, аромати и стимулиращи веще-
ства.
Съдържа: бисаболол, пчелен восък, алантоин, сквалан от маслина.

МАСЛО ЗА НОКТИ, 9 мл

Омекотява кожата и заздравява ноктите.
Съдържа: масло от пшеница, масло от слънчогледови семена, мас-
ло от соя, екстракт от лайка, екстракт от моркови.

КУТИКУЛА ГЕЛ, 9 МЛ

Премахва кожата около ноктите и придава мекота.
Съдържа: вода, глицерин, йод, триглицериди.

ДЕРМА РЕНЮ ФЛУИД 10%, 30 мл

Лека емулсия със специална формула от плодови киселини. Редов-
ната употреба води до намаляване на разширените пори. Редуци-
ра пигментацията и бръчките. Подходящ за кожа с широки пори, 
предразположена към акне, еластоза, преждевременно стареене и 
поява на врастнали косми. 

СКИН ОЛЕО СЕРУМ 10%, 30 мл

Иновативен анти-бръчки серум с 10% плодови киселини, рН 3.5, 
подходящ за нощна грижа. Регенерира преждевременно остаряла 
кожа, бръчки и много суха кожа, с еластоза, разширени пори и кожа 
увредена от слънцето. Лека текстура, възстановява кожата, подмла-
дява и намалява образуването на бръчки.

Грижа с плодови киселини

БАЛСАМ ЗА УСТНИ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА, 15 мл

Уникална формула от жожоба, органичен боабаб, пантенол, този 
изключителен продукт придава гланц и предпазва устните от 
стареене. Максимално защитава срещу влиянието на околната 
среда.



»Линия допълнителна грижа«

ОРГАНИЧНА МАСКА NATURAVITAL +ПОДХРАНВАЩА, 75 мл

Тази кремообразна мека маска, обогатена с естествени органични 
масла от маслини и боабаб, вечерна иглика и арганово масло е осо-
бено подходяща за суха и уморена кожа, която бързо да възввърне 
своята еластичност и мекота.
Съдържа: органични масла от маслини и боабаб, арганово масло.

CRYOMOIST + КРИОГЕННА ОСВЕЖАВАЩА МАСКА, 75 мл

Всеки път, когато кожата копнее за влага, освежаване и витали-
зация тази леко охлаждаща мека маска с естествените есенции на 
Мароканска мента и портокали е най-добрият избор. 
Съдържа: сквален, хиалуронова киселина, органичен екстракт от 
корен очеболец.

ОРГАНИЧНА УСПОКОЯВАЩА МАСКА С ЛИПОВ ЦВЯТ, 75 мл

Чувствителната и раздразнена кожа веднага ще се успокои с тази 
билкова кремообразна маска с мултиактивен успокояващ комплекс. 
Натуралните фито-екстракти от органичен липов цвят и ройбос, 
като коренче се използват за намаляване на зачервяването.
Съдържа: Ораничен екстракт от липов цвят, ценни вещества като 
флавоноиди и различни плодови киселини.

ПОЧИСТВАЩА МАСКА, 50 мл

Тази кремообразна експресна маска с естествена глина е стимул 
за красотата и здрав и сияен тен на лицето. Мигновено разгръща 
почистващите и пречистващите си свойства. Не се препоръчва за 
суха и чувствителна кожа.
Съдържа: каолин, бисанолол, алантоин.



СРЕБЪРНА ДЕТОКСИКИРАЩА МАСКА

С МОРСКИ ВОДОРАСЛИ, 75 мл

Реенерираща и стягаща Thalasso маска. Концентрацията на уни-
кални олиго-елементи и Microsilver в подкрепа на свързването и 
неутрализиране на токсините от кожата, имат силен  детоксикиращ 
ефект. Живителният характер на тази маска я прави много специал-
ни грижа при витализиране на кожата.
Съдържа: водорасли масло и екстракт от морски водорасли Бретон.

МАСКА С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ФАКТОР 5, 75 мл

Бяла, освежаваща крем-гел маска – за бърз лифтинг на кожата с 
хиалуронова киселина като ендогенно влагосвързващо вещество, 
развиваща петкратен ефект. Попълва бръчките и премахва сенките, 
докато Alpinia галанга екстракт стимулира собственото производ-
ство на хиалуронова киселина от кожата. 
Съдържа: масло от шеа,сквален, органично бадемово масло и алое 
вера, хиалуронова киселина.

МАСКА С ФИТОСТВОЛОВИ КЛЕТКИ + ВИНОТЕРАПИЯ, 75 мл

В тази енергезираща  маска най-новите свежи клетки от моркови, 
фито-стволови клетки, получени от грозде,ресвератроли  органичен  
екстракт от гроздови  листа се комбинират, за да се противодейст-
ва на признацитена стареене.
Съдържа: органично бадемово масло и екстракт от лозови листа, 
свежи клетки от морков.

LUMINATION SECRET + ИЗБЕЛВАЩА МАСКА

СИЯЙНА КОЖА, 75 мл

Чисто бяла минерална маска за намаляване на нежеланата пигмен-
тация на кожата. Ефективната формула комбинира многофункцио-
нален растителен комплекс Biowhite™ с допълнителни активни със-
тавки, като екстракт от мечо грозде и бели сфери с витамин С, за да 
възпрепятства синтеза на меланин.
Съдържа: Biowhite™, витамин С, Bellos perennis-и и мечо грозде, 
урея, Д-пантенол, бисаболол, алантоин. Витамин С сфери.



»Линия за тяло«

МАСЛО ЗА БАНЯ, 200 мл

Най-нежната форма за почистващ ритуал на кожата. Това копри-
нено меко масло почиства кожата, без да я изсушава. Добавен към 
душ ритуала, ви дава моменти на почивка и намалява раздразнени-
ята. Освежаващите аромати и екстракти оставят приятно усещане 
за чистота и спокойствие.

ЛОСИОН ЗА ТЯЛО БИО САТЕН, 200 мл

Един приятна емулсия с копринена текстура. Балансира ефекта на  
загуба на влага в кожата и осигурява подхранващи, ревитализира-
щи елементи. Високите количества от грижовни компоненти, като 
например сусамово масло, невен и коняк-мано се комбинират, за 
да поглезите кожата си. Докосването на коприната прави кожата 

ОРИЕНТАЛСКА ПИЛИНГ РЪКАВИЦА

Тази пилинг пъкавица се използва традиционно в мароканския ха-
мам (термална баня) за дълбоко почистващ ритуал след парната 
баня. Напоена с Dr.Belter® Phyto Почистващ лосион, тя предлага на 
тялото пилинг, изцяло без досадни частици по време на професио-
налното приложение. По този начин 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 разкрива своя много 
специален ефект – освобождава кожата от неравностите и стиму-
лира кръвообращението. Кожата е осезаемо по-мека и усвояването 
на последваща грижа е подобрено.

СКРАБ С МОРСКА СОЛ И ЗАХАР, 230 мл

Tози ароматен скраб за тяло освобождава кожата от неравностите 
и помага тя да постигне гладък, спокоен свеж вид. Премахва мърт-
вите кожни клетки, усъвършенства повърхността на кожата и подо-
брява усвояването на последващите активни съставки.

ДУШ ГЕЛ ЗА БАНЯ С ЛОТОС, 200 мл

Този гел предлага нежно събуждане на кожата с целувка. В тази 
формула са комбинирани различни билкови екстракти, за да се 
създаде леко уелнес съживяване за почистване. Кожата се чувства 
свежа, чиста и свободна.



да изглежда по-блестяща и здрава. Използвайки редовно, видимо 
подобрява структурата на кожата. Резултатът е копринено гладка 
кожа, в която просто се чувстватe добре.

ОЛИО ЗА ТЯЛО КАДИФЕН ВОАЛ, 200 мл

Насладете се на релаксиращи моменти с това меко масло за гри-
жа за тялото. Избрани екзотични масла и фито-екстракти формират 
основата за ефективно и чувствено олио за тяло. Нанасяно вър-
ху влажна кожа след душ, то спонтанно образува приятна емулсия, 
която се абсорбира напълно. Този хидрофилен мулти-талант е под-
ходяща грижа за тялото като добавка или масажно масло. 

КРЕМ ДЕЗОДОРАНТ ЗА ТЯЛО, 50 мл

Надеждна защита и свежест през целия ден, блатодарение на лека-
та емулсия с естествен фарнесол и съединение на захарта. Нежен, 
мек и безопасен, без алкохол и оцветители.

ТЕРМО КОНТУР АНТИЦЕЛУЛИТЕН КРЕМ, 200 мл

Продуктът е предназначен за приложение в случай на целулит и 
застой на кожната тъкан. Разнообразие от биологични вещества 
се прилагат за активиране на кожната тъкан. Кофеинът, водорас-
ли, стриди черупки и екстракт от морска кал, карнитин, растителни 
екстракти от мимоза тенифлора, гинко билоба и бодлив залист га-
рантират повишена циркулация, която е жизнено важна за деток-
сикацията, липо метаболизъм и усъвършенстване на структурата 
на кожата. Няколко минути след нанасяне, започва активна фаза, 
включително зачервяване на кожата и затопляне.

СТЯГАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО И БЮСТ, 230 мл

Уникална и богата копринено гладка текстура. Идеалното взаимо-
действие на скъпоценните съставки води до процеси на преструк-
туриране на третираните области, като резултатът е видимо гладка, 
тонизирана, изискана и стегната кожа на тялото.



»Линия слънчева защита«

* Слънчева защита SPF 20 (средна), 200 мл
* Слънчева защита SPF30 (висока), 200 мл
* Слънчева защита SPF50 (много висока), 200 мл

КРЕМ СЪС СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗГАРЯНЕ,

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 
слънчеви бани крема подобрява влагата и подхранва кожата, като 



я оставя добре балансирана и здрава. Предотвратява хипер пиг-
ментацията и ефективно предпазва кожата от такава. Подходящи 
за лице и тяло.
Съдържа: UVA и UVB, защитен слънчев пигмент, ектоин, витамин Е.
Докато използвате слънчевите млека не използвайте други слън-
чеви продукти. Нанесете внимателно и нежно върху почистената 
кожа на лицето и тялото. Защитавайте децата с продукти за слънце, 
използвайки високи фактори, увеличете вашия флуиден баланс, пи-
ейки течности. Премахнете крема след слънчеви бани. Използвайте 
продукти, подходящи за след слънце.

ЛОСИОН СЛЕД СЛЪНЧЕВИ БАНИ, 200 мл

Един невероятен продукт за подобряване на кожата след излага-
не на слънце, който успокоява, рехидратира и предлага на кожа-
та богата гама от натурални съставки. Специфичната композиция 

предлага клетъчно възстановяване и регенерация и в същото време 
предпазва от фото остаряващите процеси. Кожата възвръща балан-
са и нежната си текстура. Подходящ и за деца.
Съдържа: екстракт от хайвер, маслина, алантоин, пентанол, дер-
молактин, възстановяващ клетъчен комплекс.

СЛЪНЦЕ ЗАЩИТЕН СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ SPF30, 50 мл

Защитен концентрат за лице, предпазва чувствителната кожа от 
слънчево изгаряне и други вредни ефекти от слънцето. Тази фор-
мула съдържа защитен комплекс от био клетки, ектоин и специална 
ДНК от касия, която предпазва кожата от стареене и хипер пигмен-
тация. Има немазна текстура, която не съдържа силиконови масла, 
парабени, консерванти и оцветители. Подходящ по време на дер-
мабразио и терапии с плодови киселини. Има двойна защита: UVA и 
UVB филтри, флуидна консистенция за бързо абсорбиране.



»Линия за мъже«

БАЛСАМ ДИНАМИК, 50 мл

Енергизиращ освежаващ балсам с биоактивен комплекс, за специ-
фичната мъжка кожа, Extra fresh. Нон стоп овлажнява и енергизира, 
максимално бързо успокоява раздразнената кожа. Мултиактивни 
антистрес съставки, защитава кожата от неблагоприятните атмос-

ферни влияния, освежава без съдържание на мазни субстанции. 
Нанасяйте след бръснене.
Съдържа: DMS®, сквален, манго, пантенол, Q10, гуарана екстракт, 
витамин Е, касис.



КРЕМ ЗА КОМФОРТ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МЕК, 50 мл

Крем срещу стареене с биоактивни съставки. Специална формула 
за мъжката кожа.
Съдържа: DMS®, сквален, масло ядките на манго, масло от ший, 
бисаболол, пантенол, Витамин Е, Q10, екстракт от бамбук, екстракт 
от пъпките на Кардиоспермум Халикакабум (успокояващ), екстракт 
от пъпките на касис (противовъзпалителен), растителен комплекс – 
овлажняващ, екстракт от Гуарана, хлорхексидин, UVA+UVB филтър, 
миоксинол, сферички, заредени с хиалуронова киселина, ретинол и 
Витамин С, бетакаротен нанокапсули. 

ЕКСПЕРТ ЗА ОЧИ, 15 мл

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. 
Има силно антивъзпалително действие.
Съдържа: DMS®, екстракт от жожоба, амино пептиди, планински 
ясен, изсветляващи пигменти, витамин Е.
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