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НА ПРИЯТЕЛИТЕ

ПРОДУКТИ НИЙ СЪЗДАДОХМЕ ОМАЙНИ, 
ВЪВ ТЯХ СЕ КРИЯТ ЧУДНИ ТАЙНИ!

КАК С НАШ’ТЕ БИЛКИ ЧИСТИ, ЛЕКОВИТИ, 
ВИ ЗДРАВЕТО ОПРАВЯМЕ ЗА ДНИ ЧЕСТИТИ! 

КАК ДОКТОРИТЕ ГЛЕДАТ С ИЗУМЛЕНИЕ -
МАГНИТИ, ТУРМАЛИНИ И СРЕБРО, ЧЕ ДАВАТ ИЗЦЕЛЕНИЕ!

КАК С КРЕМОВЕ ВЪЛШЕБНИ ОТ СВЕТА
ВЪЗВРЪЩАМЕ ВИ ТРАЙНО МЛАДОСТТА!

КАК С ЧАРОДЕЙНИТЕ ПАРФЮМИ, ЧЕРВИЛО И СПИРАЛА
СТЕ ТОЧНО ВИЙ КРАЛИЦИТЕ НА БАЛА! 

ПРИЯТЕЛИ, ТУЙ ВСИЧКО ПРАВИМ ЗАРАД ВАС, 
ЗА ДА СТЕ ДОВОЛНИ, ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ ВСЕКИ БОЖИ 
ЧАС!
 

ОТ ЗЕЛЕНИЯ ЕКИП

Скъпи Приятели на Green Master, 

Вече повече от 17 години ние вдъхновено се грижим за 
възможността да получавате правилната информация и 
да имате достъп до иновативни, качествени и ефективни 
продукти, даряващи вас и семействата ви със здраве, 
блясък и красота, а домовете ви с екологична чистота!

Фактът, че вие ставате все повече и повече - стотици 
хиляди, а скоро и милиони, красноречиво говори 
за вашата нарастваща удволетвореност от нашите 
стойностни предложения и за лоялността ви към идеята 
на Green Master – БИЗНЕСА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО! 

Ето защо продължаваме заедно напред по пътя към 
усъвършенстването и именно в този контекст са 
следващите добри новини:

1. От месец май 2015-та година предлагаме на вашето 
внимание над 120 нови уникални продукта в 
различните категории, маркирани със знака „НОВО”.  

2. От същия месец всички продукти, предлагани от 
компанията, са разположени в нови 4 каталога, а 
именно: 

Каталог ЗДРАВЕ, Каталог КРАСОТА, Каталог ДОМ и 
Каталог БЛЯСЪК (декоративна козметика). 
Във всеки един от тези каталози продуктите са 
обобщени в различни категории, за по-бързо и по-
конкретно удволетворение на нуждите на клиента.
 
3. Всеки месец и тримесечие Green Master предлага 
на клиентите си многобройни промоции, игри и 
награди, описани в отделни рекламни брошури. За 
да се запознаете с тях, попитайте нашия представител 
или проверете на www.green-master.eu в сектор 
„Промоции”. 

Вярваме в силата на нашите продукти!
Надяваме се да ви помогнат и ощастливят!
Обичаме ви и ви благодарим!

Екипът на Green Master

2015

Промоции, 

игри, 

награди!
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Каталог КРАСОТА 

В този каталог предлагаме изключително разнообразен 
асортимент от козметични продукти за грижа за Вашата 
красота - от главата до петите. Продуктите отново са 
категоризирани според различни състояния и проблеми 
като здравна козметика; грижа за: косата, кожата, лицето, 
тялото, устната хигиена, интимната хигиена, ръцете и 
краката, парфюми.

Основните ни партньори и търговски марки в 
тази серия са:
Equilibra - италианска компания, която в тази линия 
предлага натурални козметични продукти с високо 
съдържание на алое вера, сертифицирани по IASC 
(Международния научен съвет за Алое вера). Продуктите 
са произведени така, че да имат най-добра поносимост 
на формулите, с натурални съставки на растителна 
основа, без съдържание на SLS, SLES и парабени, а 
ароматизирането им е без алергени. Всички продукти са
дерматологично тествани!

Ferdinand Eimermaicher - немска компания с над 
100-годишен опит в производството на продукти в 
сферата за грижа за кожата. Продуктите са с най-високо 
качество и се произвеждат от натурални съставки.

STOLZ - още една немска компания сред партньорите 
на Green Master с повече от 60-годишен опит в духа на 
„Традиция и качество - оригинални рецепти“. Внимателно

подбраните продукти за лице и тяло са с висока биологична 
активност и бърз ефект, като същевременно са в опаковки 
с големи количества и на изключително атрактивни цени.

BIELENDA - полска компания, абсолютен лидер в 
производството на професионалнакозметика, с широк 
международен пазар в над 28 държави. Продуктите 
се създават от екип от професионалисти и винаги са 
най-иновативните в сектора. Използват се само най-
висококачествените съставки от сертифицирани фирми, 
а патентованите формули гарантират ефекта, доказан от 
множество изследвания с различни групи потребители.

GREEN PHARMACY - най-бързо развиващата се 
полска компания Elfa Pharm, която предлага иновативна 
козметична линия, съчетала най-новите постижения 
на козметологията с вековната традиция на билковите 
лекарства и непреходните качества на естествените 
растителни съставки - натурални съставки, без 
съдържание на SLS, SLES и парабени.

VB Collagena Clinic & Aloe Professional , Beauty 
Patents - изключително висококачествена българска 
козметика, създадена според най-иновативните 
тенденции в бранша,  с множество патенти и натурални 
съставки, без съдържание на консерванти, аромати, 
оцветители, петролни продукти, алкохол и други.

Възможни са печатни грешки и промяна в 
опаковката на продуктите.

Dr. Silver
стр. 164

Eimermacher 
стр. 16 - 30 

STOLZ - 
стр. 18 - 31, 66-67 

Green Pharmacy - 
стр. 38 -41

Green Pharmacy - 
стр. 173- 175

Bielenda - Маски - 
стр. 92 - 105

Bielenda - Skin Clinic 
Professional- стр. 116 -119

Bielenda - Profesional Home Expert 
стр. 151 - 159

Beauty Patents 
стр. 85 - 87 
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САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА  ВАШИТЕ 
КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Здравна козметика
Грижа за косата

Грижа за кожата
Грижа за лицето 
Грижа за тялото

Грижа за устната хигиена
Грижа за интимната хигиена

Грижа за ръцете и краката
Парфюми

STOLZ, Ferdinand Eimermacher, Green Pharmacy,
Sanct Bernhard, VB Collagena clinic & Aloe professional, 

Bielenda, UB Perfums, Dr.Silver, SHUYA
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Крем с див кестен - 250  мл Гел с див кестен и лозови листа - 250  мл
При уморени крака и разширени вени!

Гел-балсам с червени лозови листа - 
250 мл

Активни съставки: екстракт от див конски кестен, глицерин.
Действие: Възстановяваща грижа за уморени, натежали, отекли и изтръпнали 
крайници. Дивият кестен още от древността е известен като аналгетик с мощно 
противовъзпалително действие. Богат е на ескулин – вещество, което тонизира 
„чупливите“ вени, намалява тяхната проницаемост, прави ги по-еластични и по-
здрави. Аесцинът в екстракта от див кестен намалява кръвната съсирваемост, т.е. 
опасността от образуване на тромби. Също така предотвратява насъбирането на 
течност и подобрява венозния тонус.

Активни съставки: екстракт от див конски кестен, екстракт от червени лозови листа, 
глицерин, камфор, ментол.
Действие: Освежаваща грижа за уморени, натежали и отекли крака. Има антиоксидантен 
ефект - укрепва вените и капилярите. Намалява отоците и премахва чувството на умора 
и тежест в крайниците. Подходящ е при разширени вени, спазми, напукани капиляри, 
отслабена венозна циркулация. Подобрява проточността на венозната кръв и увеличава 
еластичността на кръвоносните съдове по краката и тялото. 

Активни съставки: екстракт от червени лозови листа, глицерин.
Действие: Екстрактът от червени лозови листа е ефикасно средство за премахване 
симптомите на  хроничната венозна недостатъчност, потиска болката и чувството 
за тежест в краката, подобрява еластичността на кръвоносните съдове. Гелът 
е подходящ като профилактика и за  хора със склонност към разширени вени и 
слаби капиляри по краката и по тялото.

Код:  51305
Цена:  6.95 лв.

Код:  51303 
Цена: 13.00 лв.

Код:  51304
Цена:  8.50 лв.

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре 
да използвате крема или някой от геловете поне 2-3 пъти на ден върху 
проблемните зони и по възможност да го комбинирате с прием на хранителна 
добавка AktiVen от серията на Sanct Bernhard! 

Активни съставки: ментол, масло от листа на евкалипт, камфор, екстракт от лайка, 
екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, екстракт от бял имел, екстракт от феникули 
(резене), екстракт от хмел, екстракт от валериана и урея.
Действие: Подходящ е при разширени вени, спукани капиляри, уморени и отекли крака, 
синини, мускулни болки, артрит, ревматизъм и др. Успокоява болката и напрежението, 
стимулира циркулацията на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира тъканите и оставя 
чувство на облекчение. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен 
ефект. Подходящ е за масажи на цялото тяло. След нанасяне се усеща лекота и свежест!
Какво действие има всяка от активните съставки:

Ментол – охлажда и облекчава уморени и отекли крака. Евкалипт – освежаващо, успокояващо, 

противовъзпалително, облекчаващо при мускулни и артритни болки. Камфор - антисептично, бактерицидно, 

стимулиращо. Лайка – антисептично, успокояващо, против дехидратиране. Маточина – противодейства на 

бактериални и гъбични инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял равнец – срещу кожни раздразнения. 

Бял имел – подобрява кръвообращението, действа упокояващо при отоци и хронични ставни заболявания. 

Феникули (резене) – противовъзпалително и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични болки. Хмел 

– срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – успокояващо при мускулни спазми и ревматични 

проблеми. Уреята притежава свойството да задържа вода в роговия слой на кожата и подпомага по-бързото 

заздравяване при суха и наранена кожа.

Конски гел-балсам с алпийски билки
При болки и дискомфорт на мускулите и ставите!

Опаковка 250 мл
Код: 51202
Цена: 6.95 лв.

Опаковка 500 мл
Код: 51203
Цена: 10.70 лв.
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Доказана формула за спокойни и здрави крака!

Активни съставки: висококачествен екстракт от див конски кестен, розмарин и арника. 
Съдържа ментол и камфор. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: преумора, мускулна треска, болки 
в ставите, отекли и подути крака, разширени вени, напукани капиляри, травми, синини, 
крампи. Превантивно: застоял или много динамичен начин на живот, дълго стоене на крак, 
преди тежки натоварвания.
Действие: Дивият кестен притежава венотонично, противовъзпалително, 
капиляроукрепващо и обезболяващо действие.
Допълнително действие: Див кестен в комбинация с камфор, арника и розмарин 
подпомага възстановяването при навяхвания, натъртвания, болки в мускулите и ставите, 
отекли и подути крака. А в комбинация с ментола има охлаждащ ефект. Enzborn гел с див 
конски кестен е дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. 
Начин на употреба: Сутрин и вечер се нанася тънък филм върху чиста и здрава кожа на 
проблемните зони.

Код: 50110     
Цена: 19.90 лв.
Количество: туба от 200 мл

Код: 50109       
Цена: 5.00 лв.
Количество: туба от 30 мл

Притежава сертификат от THERMOGRAFIE INSTITUT BERLIN за термотест за положи-
телния ефект, който продуктът оказва върху човешката кожа. Сравнена е температура-
та на краката на човек преди и след употребата на гела с екстракт от див конски кестен.

преди след

Гел с екстракт от див конски кестен 
с розмарин и арника

Код: 92022   
Цена: 23.90 лв.

Алое вера гел „леки крака” 
125 мл

С бърз охлаждащ ефект! Незабавно усещане за 
свежест, облекчение и комфорт! 

С 20% студено обработено алое вера и с 
фитоекстракти от гинко билоба, червени 

лозови листа и миши чемшир!

Активни съставки: алое вера и фитоекстракти от гинко билоба, червени 
лозови листа, миши чемшир, хамамелис; ментол, ескулин. Не съдържа 
парабени. Деликатно ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Алое вера гел „леки крака” е свеж гел, който придава незабавно 
усещане за лекота и комфорт, полезно в многобройни ситуации на стрес на 
микрокръвообращението. Подходящ при следните случаи: уморени 
крака, носене на високи токове, наднормено тегло, тесни дрехи, дълго 
стоене прав, заседналост, прекомерна топлина. Помага за подобряване 
на тонуса на стените на капилярите. Действие на активните съставки: 
Миши чемшир – тонизира. Хамамелис – подобрява капилярното 
кръвообращение. Червени лозови листа – предпазват кръвоносните 
съдове. Гинко билоба – подобрява циркулацията на кръвта. Ескулин - 
подпомага резистентността на кръвоносните съдове. Ментол – освежава. 
Алое вера, съдържащ се в големи количества (20%), хидратира и 
възстановява баланса на кожата, има противовъзпалителен ефект.
Начин на употреба: Нанесете гела с лек масаж отдолу нагоре, като 
наблегнете върху местата, където се усеща по-голямо напрежение (прасци, 
колена), до пълното абсорбиране.
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Крем с арника - 250 мл

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре 
да използвате крема или унгвента поне 2 пъти на ден върху проблемните 
зони и по възможност да го комбинирате с прием на хранителна добавка 
Gelenkfit от серията на Sanct Bernhard!

Унгвент-балсам с арника - 250 мл

Код: 51205
Цена: 6.95 лв.

Код: 51210
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: екстракт от арника (Arnica Montana Flower Extract), глицерин, 
урея.
Действие: Арниката е известна с противовъзпалителното си и 
болкоуспокояващото си действие. Кремът се използва при мускулни и ревматични 
болки, артрит, скованост на ставите, шипове, схващания, при мускулни спазми 
след обездвижване. Намалява болката и отока след спортни травми, изкълчване, 
натъртване, навяхване, разтягане на сухожилия или мускули и др. Уреята и 
глицеринът овлажняват и омекотяват кожата.

Активни съставки: екстракт от арника (Arnica Montana Flower Extract). Без 
парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с арника има всички качества на крема с арника, но 
е в мазна основа и с по-висока концентрация на екстракта от арника. Препоръчва 
се да се използва при по-проблемна кожа.

Крем-балсам с дяволски нокът - 250 мл

Гел-балсам с дяволски нокът - 250 мл

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен ефект е добре да 
използвате крема или гела поне 2 пъти на ден върху проблемните зони и 
по възможност да го комбинирате с прием на хранителна добавка Дяволски 
нокът от серията на Sanct Bernhard!

Опаковка 250 ml
Код: 51208
Цена: 6.95 лв.

Опаковка 500 ml
Код: 51211
Цена: 10.70 лв.

Код: 51201
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, глицерин.
Действие: Дяволският нокът съдържа многобройни биологичноактивни 
компоненти - гликозиди и стероли. Най-ценният от тях е харпагозид – със силно 
изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Изследванията 
показват, че харпагозидът потиска действието на ензима, отговорен за възпалението 
на хрущялната тъкан. В резултат се намалява болката и отокът на възпалените стави, 
улеснява се тяхната подвижност. Крем-балсамът е подходящ за продължителна 
употреба, особено при хронични оплаквания като артрит, ревматизъм и др. 
Глицеринът има хидратиращо и омекотяващо действие.

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, глицерин.
Действие: Съдържа концентриран екстракт от дяволски нокът в гелообразна 
основа. Препоръчва се при артрити, мускулна треска и проблеми в опорно-
двигателния апарат, особено в областта на врата, раменете, кръста и крайниците.
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Терапевтичен охлаждащ гел 
с дяволски нокът  – 200 мл

Терапевтичен загряващ гел-балсам
 с дяволски нокът  – 200 мл

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, масло от розмарин, камфор, екстракт от невен, 
екстракт от коприва, масло от карамфил, екстракт от люта чушка, алантоин, слънчогледово масло, 
глицерин. Без парабени. 
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: болки в ставите и опорно-двигателния апарат, 
болки в гърба и кръста; хронични оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др. 
Действие: Изследванията показват, че дяволският нокът е със силно изразени противовъзпалителни и 
болкоуспокояващи свойства и потиска действието на ензима, отговорен за възпалението на хрущялната 
тъкан. Интензивното и дълготрайно усещане за топлина се базира на специални растителни екстракти 
и етерични масла с дълбоко проникващ ефект: екстракт от люта чушка, масло от карамфил, камфор и 
масло от розмарин. В резулатат гел-балсамът бързо намалява болката в мястото на нанасяне, поддържа 
чувството за релаксация на мускулите и ставите и подпомага кръвообращението. Екстрактът от невен, 
алантоинът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и подхранващо действие за 
кожата. 
Допълнително действие: Термотерапия
Въпреки че произходът на термотерапията, по-известна като загряваща терапия, датира от древността, 
тя все още се използва за ефективно лечение на болката и до днес. Целта на загряването е да се успокои 
болката с помощта на мерки, които имат минимални странични ефекти, но въпреки това се стремят към 
състояние без болка и съответно превенция на хроничната болка. Болката се възприема субективно 
и може да има многобройни причини. Загряването се използва най-вече да облекчи хронична болка. 
При нанасяне на загряващия гел-балсам се създава интензивно усещане за топлина и се подобрява 
кръвообращението. Вследствие усещането за болка се намалява.
Загряващият гел-балсам с дяволски нокът е тестван на представителна група от 30 тестови лица, 
избрани в рамките на стандартизиран тест за оценка, осъществен под строг мониторинг.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой от гел-балсама върху чиста и здрава 
кожа в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Има силно загряващо действие!

Активни съставки: екстракт от дяволски нокът, алое вера, камфор, масло от мента, ментол, 
пантенол, глицерин. Без парабени. 
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: болка и оток на ставите - улеснява се 
подвижността; хронични оплаквания като артрит, артроза, ревматизъм и др.
Действие: Дяволският нокът съдържа многобройни биологичноактивни компоненти - гликозиди 
и стероли. Най-ценният от тях е харпагозид - със силно изразени противовъзпалителни и 
болкоуспокояващи свойства. Изследванията показват, че харпагозидът потиска действието на 
ензима, отговорен за възпалението на хрущялната тъкан. В резултат се намалява болката и отокът 
на възпалените стави, улеснява се тяхната подвижност. В комбинация със силно охлаждащите 
свойства на маслото от мента и ментола, гелът бързо намалява болката и отока в ставите. Алое вера, 
пантенолът и глицеринът имат хидратиращо, омекотяващо и подхранващо действие за кожата. 
Допълнително действие: Криотерапия
Въпреки че произходът на криотерапията, по-известна като охлаждаща терапия, датира от 
древността, тя все още се използва за ефективно лечение на болката и до днес. Охлаждането 
може да облекчи остра болка, както да подпомогне при оток. При прилагане на локализирана 
охлаждаща обработка също така може да има допълнително противовъзпалително, релаксиращо 
и подобряващо резултатите действие. Охлаждането бързо се усеща върху повърхността на кожата. 
Охлаждащият гел с дяволски нокът е тестван на представителна група от 30 тестови лица, 
избрани в рамките на стандартизиран тест за оценка, осъществен под строг мониторинг.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой от гела върху чиста и здрава кожа 
в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Гелът се абсорбира бързо, без да 
оставя лепкави следи.
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Цена: 28.50 лв.

При болки и оток на ставите! С доказан ефект върху пациенти! 
Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 

При болки в ставите, гърба и кръста! 
С доказан ефект върху пациенти! 

Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 

Код: 50101
Цена: 28.50 лв.
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Крем с алпийски билки – 250 мл
За релакс и тонус на Вашето тяло!

Активни съставки: Екстракт от лайка, екстракт от маточина, екстракт от бял равнец, 
екстракт от бял имел, екстракт от феникули (резене), екстракт от хмел, екстракт от 
валериана, глицерин
Действие: Чудесно балансирана композиция от билкови екстракти с антисептично, 
успокояващо и регенериращо действие, вследствие на умора и претоварване на тялото.
Какво действие има всяка от активните съставки:
Лайка – антисептично, успокояващо, против дехидратиране. Маточина – противодейства 
на бактериални и гъбични инфекции, на болките от артрит и ревматизъм. Бял равнец 
– срещу псориазис и кожни раздразнения. Бял имел – подобрява кръвообращението, 
действа упокояващо при отоци и хронични ставни заболявания. Феникули (резене) – 
противовъзпалително и подхранващо, облекчава мускулни и ревматични болки. Хмел 
– срещу отоци,синини, язви, рани по кожата. Валериан – успокояващо при мускулни 
спазми и ревматични проблеми. Глицеринът омекотява и хидратира кожата.

Код:  51204
Цена:  6.95 лв.

Meчи гел-балсам 
с алпийски билки – 250 мл

Крем с мас от мурмел 
и алпийски клек - 250 мл

Активни съставки: мас от мурмел, масло от алпийски клек (Pinus Mugo), камфор, ментол, глицерин.
Действие: Уникална старинна рецепта с успокояващо и подобряващо кръвообращението действие. 
Маста от мурмел спомага за бързото възстановяване на мускулите след интензивно физическо 
натоварване и при наличието на мускулна треска. Маслото от алпийски клек има противовъзпалително 
действие. Помага при следните проблеми: ревматизъм, артрит, артроза, болки в коленете, кръста и 
гърба. В комбинация с камфора, ментола и глицерина помага на тялото да се възстанови бързо след 
тежки натоварвания и същевременно подхранва кожата.

Код:  51206
Цена: 14.00 лв.

Крем-балсам 
с алпийски клек – 100 мл

Активни съставки: екстракти от: мента, червени лозови листа, евкалипт, жен-шен, 
лайка, маточина, бял равнец, бял имел, феникули (резене), хмел, валериана; камфор. Без 
парабени.
Действие: Силно загряващият гел-балсам осигурява приятна и успокояваща топлина 
при болки в гърба, мускулите, кръста и при уморени крака. Подходящ е за масажи. 
Успокоява болката и напрежението, подобрява подвижността на ставите и стимулира 
периферното кръвообращение. Подходящ е за успокояване на артритни и ревматични 
болки. Изключително бърз и ефективен!
Важно! Да се нанася тънък слой върху здрава кожа. Да не се нанася върху наранена 
кожа, тъй като има силно загряващ ефект! 

Сензационен ефект! Традиционна немска формула 
против болки със силен загряващ ефект!

Код:  51319
Цена:  9.95 лв.

Активни съставки: масло от алпийски клек, екстракт от иглички 
на бял бор, глицерин, масло от евкалипт, масло от мента. Без парабени. 
Действие: Маслото от алпийски клек прониква дълбоко, облекчава схващанията и бързо 
отстранява болките в ставите и мускулите. Повлиява основните признаци на възпалението – отока, 
болката, затоплянето, нарушения тонус на съдовете и помага за бързото нормализиране на функциите. 
Има противовъзпалително действие, което повлиява добре при ревматизъм, артрит, артроза, болки в 
коленете, кръста и гърба. Маслата от евкалипт и мента имат бърз освежаващ и релаксиращ ефект. 
Крем-балсамът притежава противовъзпалително и антибактериално действие, оказва обезболяващ 
ефект, усилва циркулацията и подобрява кръвообращението. Подходящ при натоварвания от спортен 
и битов характер, при възпаления и разтягания на стави и мускули, при навяхвания и контузии. Може 
да се прилага няколко пъти на ден, като има и хидратиращ ефект върху кожата. 

Ефективен при мускулни и ставни болки, 
схващания и контузии!

За бързо възстановяване на Вашите мускули и стави!
Подходящ и за спортисти!

Код:  51324
Цена: 12.50 лв.
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Активни съставки: екстракт от корените на черен оман (Symphytum Officinale Root Extract), масло 
от розмарин, глицерин.  Действие: Екстрактът от черен оман (зарасличе) е със силно въздействие 
при ставни болки от различен произход: хронични и дегенеративни заболявания, травми, артрит, 
ревматизъм, подагра. Съдържа алантоин, който ускорява регенеративните процеси  в клетките 
и заздравяването на кости, хрущяли, мускули и сухожилия. Освен това, подпомага по-бързото 
зарастване на рани. Подходящ при проблеми с опорно-двигателния апарат. Помага при болки в 
мускулите и ставите. Свойствата му се допълват от розмарина, който има противовъзпалително 
действие и облекчава уморени и отекли крака.

Код:  51207
Цена:  6.95 лв.

Препоръката на фармацевта: За по-бърз и дълготраен 
ефект е добре да използвате крема поне 2-3 пъти на ден върху 
проблемните зони и по възможност да го комбинирате с прием 
на хранителна добавка Колаген Плюс или Колаген Голд Екстра 
от серията на Sanct Bernhard! 

Крем с черен оман - 250 мл
За да се движите с удоволствие!

Крем-балсам с глюкозамин 250 мл

Охлаждащ гел – 250 мл
За охлаждане и освежаване!

За сваляне на температурата!
Активни съставки: масло от евкалипт, камфор, ментол, глицерин. Без парабени.
Действие: За охлаждане и освежаване. За сваляне на температурата при настинки и 
преумора. При главоболие, мускулни и ставни болки, тежки физически натоварвания, 
навяхвания, натъртвания, отоци, болки в ставите и мускулите. Помага при изгаряния 
и облекчава при ухапвания от насекоми. Придава свежест и прохлада през горещите 
дни или при претоварване на организма. 

Код:  51308
Цена:  6.95 лв.

Масло със 110 билки – 100 мл 
Благоденствие за Вашето тяло 

със силата на 110 билки!

Активни съставки: екстракт от 110 билки в маслена основа. Без парабени.   
Действие: Най-добрите билки от цял свят в едно масло! Подходящо за възстановяване 
след тежки физически натоварвания или обездвижване при офисна работа. Средство 
за освежаване и масаж на цялото тяло. Изключително ефективно  при главоболие. 
Подходящо е за витализиране преди и след спортни занимания, туризъм и дълги 
пътувания. Благодарение на екстрактите от многобройните билки, растящи на нашата 
планета, стимулира виталността на организма и се грижи за влажността, еластичността 
и тонуса на кожата.
При болки и преумора, при възпаление на мускулите и ставите. Подходящо е  също 
така за уморени крака и за ежедневна хигиена на устната кухина. Досатъчни са само 3-5 
капки на съответната зона на тялото Ви и ще се почувствате свежи и пълни с енергия!

Код:  51209
Цена:  15.60 лв.

Активни съставки: Глюкозамин фосфат, глицерин, екстракт от евкалипт, масло от сибирска ела, 
камфор. Без парабени. Действие: Глюкозаминът е важен прекурсор в синтеза на глюкопротеини, 
глюкозаминогликани и гликолипиди. Той действа и като основна изграждаща единица на 
протеогликаните - големи молекули на хрущяла, придаващи му висока еластичност. Всички те са 
необходими за изграждането на здрави тъкани.  Глюкозаминът се усвоява бързо през кожата, което го 
прави идеалната активна съставка за възстановяване на съединителната тъкан в ставите, като заедно с 
това намалява болките в тях. Стимулира производството на синовиална (смазваща) течност в ставните 
капсули, осигурява гладкото движение на ставите, а в същото време служи и като градивен материал 
на хрущялната тъкан. Благодарение на ценните етерични масла от евкалипт и сибирска ела, както и 
на камфора, крем-балсамът има успокояващ и дълбоко проникващ ефект, и е подходящ за ежедневна 
грижа при болки в различни части на тялото: кръст, гръб, врат, лакти, рамене, колене и др.,  като има 
противовъзпалителен и антисептичен ефект.

Иновация! Специална грижа за здрави и подвижни стави! 

Код:  51320
Цена: 15.60 лв. Ст
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Загряващ пластир Termo Therapy - 1 бр. Крем с невен - 250 мл

Унгвент-балсам с невен - 250 мл

Код: 51307
Цена: 6.95 лв.

Код: 51310
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: Екстракт от невен, глицерин, масло от жожоба, Вит.Е. 
Без парабени.
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Екстрактът от цвят 
на невен има противовъзпалително, регенериращо и овлажняващо действие. 
В комбинация с масло от жожоба тонизира, омекотява и успокоява кожата. 
Подходящ е при грапави кожни образования, алергии, различни херпеси, 
малки брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряния, 
ухапвания от насекоми. Кремът е за всички, които искат да имат жизнена 
кожа и да разполагат с незаменима защита от влиянието на околната среда. 
Изключителен ефект за чувствителна и раздразнена кожа.

Активни съставки: Екстракт от невен. Без парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с невен има всички качества на крема с невен, 
но е в мазна основа и с по-висока концентрация на екстракта от невен. 
Препоръчва се да се използва при по-проблемна кожа.

Мекият и удобен пластир съдържа природни съставки: желязо, активен 
въглен, сол и вода. При отваряне на опаковката и отлепяне на предпазния филм, 
желязото влиза в контакт с кислорода и стартира окислителна реакция, при 
която се отделя топлина. Пластирът достига оптимално и комфортно за тялото 
загряване до температура от 40 градуса по Целзий в рамките на 30 минути и 
продължава да поддържа постоянна температура до 8 часа.   
Действие: Загряващият пластир Termo Therapie  e терапия с топлина, 
подпомага за справяне с болки в гърба, мускулите и ставите. Затоплянето 
подобрява циркулацията и разширява кръвоносните съдове, като гарантира 
по-добър приток на кръв и съответно кислород и хранителни вещества в 
клетките, а в същото време има по-добро прочистване от въглеродния двуокис 
и метаболитните продукти. Претоварените и разтегнати мускули се отпускат и 
болката намалява и изчезва. 
Успешно се прилага и при: плексит, менструални болки, болки в коремната 
област, схващания на врата и др. 
Начин на употреба: След отваряне на опаковката и отстраняване на 
фолиото, пластирът се поставя върху суха и чиста кожа, като се залепва плътно.
Отстранява се лесно чрез отлепване или намокряне. За най-добри резултати 
може да се носи в продължение на 8 часа, като в рамките на 24 часа не трябва 
да се използва повторно загряващ пластир на същото място. Не е подходящ 
за употреба от деца; при синини, отоци, разранена кожа; при нарушено 
кръвообращение в следствие на диабет и при бременност. Не трябва да се къса 
или реже пластира. Ако целостта му е нарушена, не трябва да се поставя. 
Опаковката съдържа един пластир за еднократна употреба. 

Спрете болката! Иновация! 

Код:  51326
Цена:  4.50 лв.
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Унгвент с екстракт от чаено дърво

Код: 50106      
Цена: 11.60 лв.
Количество: кутия от 100 мл

Код: 50105        
Цена: 5.00 лв. 
Количество: туба от 30 мл

За здрава и защитена кожа!

Знаете ли, че...
Чаеното дърво е храст или ниско дърво, което е наречено “Зеленото злато” 
на Австралия. Аборигените го използвали като лек още в древността. След 
1970 година са създадени специални плантации,  в които се отглежда и се 
предоставя на козметичната и фармацевтичната промишленост. Има силно 
антибактериално действие върху три групи микроорганизми – бактерии, 
гъбички и вируси. 
Малката опаковка от 30 мл е особено подходяща за “бърза помощ за кожата” 
където и да сте. Не забравяйте да я вземете със себе си!

Активни съставки: висококачествен екстракт от чаено дърво. Без 
парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: акне, малки пъпчици, 
дерматити, алергии, различни херпеси, малки брадавици, напукана и 
възпалена кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и слънце), 
ухапвания от насекоми, декобитивни рани (нанася се около раната), 
гъбички по кожата, ожулвания и кожни раздразнения, грижа за интимните 
зони. Превантивно: за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред 
природата -  срещу ухапвания от насекоми и възпаление от досег с растения.
Действие: Маслото от чаено дърво има антибактериално, антисептично, 
антивирусно и противогъбично действие.
Допълнително действие: Екстрактът от чаено дърво подхранва 
и предпазва кожата от всякакви кожни проблеми. Enzborn унгвент е 
дерматологично тестван и е с доказана грижа за кожата. Запазва влажността 
й и я предпазва от изсушаване и вредното въздействие на околната среда. 
Има репелентно (отблъскващо) действие срещу насекоми.
Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на чиста кожа 
върху проблемните зони. 1-2 пъти на ден с леки масажни движения. 

Крем с масло от чаено дърво 
250 мл  

Код: 51306
Цена: 14.50 лв.

Активни съставки: екстракт от чаено дърво, глицерин, екстракт от 
лайка, масло от жожоба, Вит. Е.
Действие: За лице и тяло. Иновативна формула с приятен лек аромат 
и силно антисептично, антибактериално, антивирусно, антигъбично 
действие. Кремът притежава също и противовъзпалително, регенериращо, 
подхранващо и хидратиращо действие. Препоръчва се за подпомагане 
при следните кожни проблеми: акне, малко пъпчици, дерматити, алергии, 
различни херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена кожа, екземи, 
лишеи, изгаряния (топлинни и слънчеви), ухапвания от насекоми, 
ожулвания и кожни раздразнения. Превантивно за предпазване от кожни 
проблеми, при излизане сред природата.
Подходящ и за ежедневна грижа – за мека, блестяща, гладка и чиста кожа 
на лицето и шията!24
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Родопско чудо - 50 мл
Доказан във времето лечебен крем!

Докоснете се до тайната на вековете и здравето дарено ни от 
величествените Родопи и народната лечителка Мария Чолакова.

Съхранената от столетия стара българска рецепта Ви дава 
възможност да се избавите от: екзема и псориазис; гъбични 
заболявания; сърбежи; напукани пети и ръце; рани от изгаряне, 
порязване, следоперативни рани, декубитални рани; пърхот, 
косопад; разширени вени; синузит; хемороиди; шипове; язва, 
гастрит, колит; диабет.

Код: 30040
Цена: 7.50 лв. Гел с котешки нокът - 250  мл

Ефективна грижа за стресирана кожа!
Подпомага имунитета на кожата! Крем Драконова кръв - 250 мл  

Крем с вечерна роза - 250 мл
Грижа за суха и чувствителна кожа

Код: 51313
Цена: 12.30 лв.

Код: 51317
Цена: 14.50 лв.

Активни съставки: драконова кръв (екстракт от смолата на 
Croton Lechleri ), глицерин.
Действие: Кремът с драконова кръв има мощно регенериращо 
и възстановително действие за кожата. Насърчава синтеза 
на колаген, подобрява еластичността, защитава уморена и 
стресирана кожа, подпомага бариерните функции. Действа 
успокояващо и отпускащо. 
Драконовата кръв е смола от дървото Croton Lechleri, която 
ускорява зарастването на рани, предотвратява развитието 
на инфекции, притъпява болките. Подходящ при ужилвания, 
изгаряния, фрактури. Мощен антисептик и антиоксидант. 

Подходящ при невродермит. Кремът е предназначен за хора с 
проблемна и чувствителна кожа. Предотвратява дехидратацията 
и спомага за облекчаване на сърбежа при  проблемна и суха 
кожа, която е много по-чувствителна от нормалната. Това се 
свързва с твърде ниското съдържание на мазнини и вода. За това 
такава кожа е много по-чувствителна към вредните фактори на 
околната среда. Маслото от вечерна роза е богато на есенциални 
мастни киселини най-вече на гама-линоленова киселина, която 
подпомага за образуване на естествен защитен филм върху 
кожата и я предпазва от вредното влияние на околната среда. 
Добавените в крема, урея и масло от шеа стимулират нейната 
регенеративна способност.
Подходящ за лицето и тялото.

Екстрактът от котешки нокът се извлича от кората на лиана (Uncaria 
Tomentosa), растяща в тропическите гори на Централна и Южна 
Америка. Кремът има имуностимолиращо и противовъзпалително 
действие, потиска развитието на туморни клетки по кожата. 
Екстрактът има силен антиоксидантен ефект, подпомага за 
по-бързо възстановяване и заздравяване на кожата. Кремът 
допринася за поддържане здравословен вид на кожата, намалява 
образуването на пигментни петна, прави я мека и еластична и 
запазва равномерния тен. Подпомага и при някои автоимунни 
състояния свързани с опорно-двигателния апарат.
Гелът е подходящ за цялото тяло.Код: 51314

Цена: 11.40 лв.П
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Крем с алое вера - 250 мл
За здрава и свежа кожа!

Код: 51102
Цена: 6.95 лв.

Активни съставки: гел-сок от алое вера (Aloe Barbadensis Leaf 
Juice), глицерин. Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Алоето е 
известно със способността си да хидратира в дълбочина, да 
активира и стимулира процесите на регенерация и обновяване 
на клетките. Сокът от алое стимулира производството на колаген, 
намалява възпаленията и зачервяванията, подпомага бързото 
възстановяване при лишеи, екземи и изгаряния. Подхранва и 
придава гладкост на кожата.

Унвент-балсам с алое вера 
250 мл

Код: 51309
Цена: 8.50 лв.

Активни съставки: гел-сок от алое вера (Aloe Barbadensis Leaf 
Juice). Без парабени.
Действие: Унгвент-балсамът с алое вера има всички качества 
на крема с алое вера, но е в мазна основа и с по-висока 
концентрация на сока от алое вера. Препоръчва се да се използва 
при по-проблемна кожа.

Код: 92001   
Цена: 26.90 лв.

Алое вера Дермо-гел - 150 мл
Световен хит! Първа помощ при множество кожни проблеми! 

Мултиактивен гел с 98% алое вера
Алое вера Дермо-гел е получен чрез студено 
пресоване на листата на растението алое вера. 
Съдържа 98% сок от алое. Не съдържа: парафинни 
масла, парабени, ароматизатори. Не съдържа алкохол. 
Дерматологично тестван! 

Действие: Ценен съюзник на кожата на цялото 
семейство, извършвайки ефикасно възстановително 
и успокояващо действие върху кожата. Това е продукт, 
който дава бързо облекчение на кожата във всички 
случаи на дисбаланс и дискомфорт:
  - зачервявания на кожните гънки,
 - успокоение след излагане на слънце и контакт с 
източници на топлина,
  - зачервявания на венците,
  - уморени и прекалено натоварени крака,
  - зачервявания от търкане или пот,
  - след депилация или бръснене, 
  - други кожни проблеми и раздразнения.
Прилаган върху здрава кожа, я подхранва, като я 
освежава и възстановява.
Начин на употреба: Нанесете обилно върху чиста 
кожа и оставете да изсъхне. 

С 98% АЛОЕ ВЕРА

29
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Крем против петна - 50 мл

Терапевтична цинкова паста - 50 мл
Ефективна при охлузвания, протривания и възпаления!

Сертифицирана по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 
Активни съставки: цинков оксид, магнезиев сулфат, глицерин, пантенол, алантоин. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: възпаление на кожата вследствие протриване, 
дерматити, екземи, малки рани и охлузвания. 
Действие: Високата концентрация на цинков оксид в пастата оказва противовъзпалително, стягащо 
и слабо антисептично действие при локално приложение върху кожата. Допълнително действие: 
Алантоинът, пантенолът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и подхранващо 
действие за кожата. Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой върху чиста кожа в 
проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Подходяща за ежедневна употреба.

Код:  50103
Цена:  19.90 лв.

Код:  50104
Цена:  19.90 лв.

Терапевтичен балсам „Чудо” - 50 мл
Идеален при изгаряния, ранички и раздразнения! 

Сертифициран по TÜV, DIN и Dermatest (оценка много добър)! 
Активни съставки: пантенол, цинков оксид, алантоин, глицерин. Без парабени.
Eimermacher препоръчва за подпомагане при: иритативни дерматити (раздразнена кожа); 
повърхностни изгаряния; възпаление след излагане на ултравиолетови лъчи; възстановяване на кожата 
при бавно заздравяващи рани; драскотини и ожулвания при децата; повърхностни наранявания на 
гърдите при кърмачки.
Действие: Иновативната формула с приятен мек ванилов аромат образува защитен хигиеничен филм, 
който помага за предпазване на раничките по кожата от околната среда, микроби и мръсотия. Високо 
концентрирания пантенол в балсама при попадането си в клетките се метаболизира до пантотенова 
киселина, която принадлежи към голямата група на витамин В. Тя е компонент на незаменимия коензим 
А с важна роля в обмяната на всяка клетка. По този начин пантотеновата киселина се оказва особено 
важна за растежа и регенерацията на кожата. Допълнително действие: цинковият оксид има 
антисептично действие, а алантоинът и глицеринът имат заздравяващо, хидратиращо, омекотяващо и 
подхранващо действие за кожата. Начин на употреба: При необходимост се нанася тънък слой на 
чиста кожа в проблемните зони, 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Подходящ за ежедневна 
употреба.

Премахнете петната по кожата! Нова революционна формула! 
Активни съставки: екстракт от хибискус (Hibiscus Sabdariffa), екстракт от бяла черница (Morus Alba), 
екстракт от семки на краставица, глицерин. Без парабени. Действие: Благодарение на активните си 
съставки кремът подпомага пълното обновяване на кожата, подсилва естествените й функции и има 
регенеративен ефект за намаляване и/или премахване на пигментни и старчески петна. Предотвратява 
образуването на нови петна и придава по-свеж вид на кожата. Екстрактът от хибискус се използва от 
козметичната промишленост заради подобния на ботокс ефект - незабавно изглажда бръчките, тонизира 
кожата, като й придава здравословен и младежки блясък. Хибискусът е считан за една неинвазивна 
алтернатива на инжекции с ботокс и изкуствените дермални филъри - особено върху фините линии 
и мимическите бръчки. Той също така отпушва порите и е добър естествен лек за акне. Богатото 
съдържание на антиоксиданти, открити в екстракта от кора на бяла черница (Morus Alba), помага 
при предотвратяване  образуването на бръчки и забавя процесите на стареене. Екстрактът от семки 
на краставица има почистващ и леко стягащ ефект върху кожата, притежава отлични успокояващи 
и избелващи свойства. Придава сияещ вид на кожата. Тази нова революционна формула ще 
Ви помогне да се избавите от нежеланите петна и да изпитате самочувствието, което 
заслужавате! 

Код:  51322
Цена:  19.95 лв.П
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Крем с еленска маз - 100 мл
Траиционна рецепта за предпазване и грижа 

за чувствителна и възпалена кожа!
Активни съставки: еленска маз (adeps cervidae); глицерин; масла от жожоба, алое вера и розмарин; 
екстракт от лайка; ланолин. Действие: За грижа и заздравяване на кожата при наранявания в 
ежедневието и домакинството. За силно напукана и загрубяла кожа, пети, лакти, охлузвания, възпалена 
кожа. Натуралните животински мазнини от еленска маз успокояват възпалената кожа, увеличават 
гладкостта на дермата и я предпазват от раздразнения, омекотяват загрубялата кожа, помагат при 
мехури, мазоли, протриване. Екстрактът от лайка има антисептично и успокояващо действие, а 
маслата от жожоба, алое вера и розмарин подхранват, омекотяват и въстановяват кожата. Еленската 
маз е традиционно средство за лечение на наранявания в домакинството на северните народи от хиляди 
години. Кремът е подходящ също за музиканти, които могат да наранят кожата си с инструмента, на който 
свирят - саксофон, китара и т.н., както и за спортисти и туристи - при колоездене, езда, джогинг и т.н.

Код:  51325
Цена:  9.95 лв.
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Код: 92053   
Цена: 29.70 лв.

Мултиактивно дермо масло 
100 мл

СУПЕР ХИТ!
Край на стриите и белезите!

С 99% натурални съставки!
Активни съставки: масла от семена на ливадина, арган, сладък 
бадем, гроздови семки; витамин Е. Не съдържа парабени, парафинни 
масла, минерални масла. Деликатно ароматизирано, без алергени. 

Действие: Продуктът на Екуилибра е мулти - активно масло с 
необикновено мека и гладка текстура, която се абсорбира бързо, 
без да оставя мазни следи. То съдържа 99% съставки с естествен 
произход . Ако се използва редовно, видимо се подобрява 
състоянието на кожата при всички случаи на:
• Белези: спомага за подобряване на кожата при стари или пресни 
белези.
• Стрии: помага да се предотврати появата на стрии, също и по 
време на бременност, всяка промяна на теглото на подрастващите, 
неочаквани скокове в теглото, целулитни белези и др.
• Сухота: придава на кожата влага благодарение на натуралните 
масла. Сухотата може да е причинена от екстремни метеорологични 
условия, често къпане, прекомерно отопление или климатик.
• Неравномерен тен: спомага за подобряване на състоянието на 
кожата при петна, причинени от прекомерно излагане на слънце, 
хормонални промени, стареене на кожата.
• Признаци на стареене: помага за подобряване и тонизиране в 
случай на стареене на кожата на лицето и тялото.

Начин на употреба: Нанася с кръгообразни движения върху 
добре почистена кожа на лицето и тялото, като се избягва зоната 
около очите, два пъти на ден поне 2 месеца. 

Серията PHARM ACNE е предназначена за онези, които имат 
АКНЕ

Всички продукти в серията имат много ефективна активна съставка, наречена 
лактобионова киселина:

Това е полихидрокси киселина от ново поколение, произведена в Швейцария, с главно предназначение да ускори процеса на 
клетъчното регенериране. Тя не води до увеличаване на чувствителността на кожата към ултравиолетовите лъчи и е по-нежна към 
нея от алфахидрокси киселината. Следователно може да се използва и през лятото, без да е необходима допълнителна употреба на 
слънцезащитни фактори.

За най-добри резултати се 
препоръчва едновременната 
употреба на цялата серия, като 
не се използва друга козметика 
за същия период!

Серията е безопасна за 
чувствителна и склонна към 
алергии кожа. 0% съставки, които 
могат да причинят раздразнения.

Лактобионовата киселина има широко приложение при 
третирането на кожни проблеми:

Предотвратява образуването на бръчки и увисването на кожата. 
Укрепва възстановителните механизми на кожата.
Предпазва от UV лъчите.
Силно хидратира, тонизира и подхранва увредената от слънцето кожа.
Третира възпалителни кожни заболявания (екзема, розацея, себореен дерматит, съдови нарушения).
Успокоява раздразненията и ускорява процеса на зарастване на кожата.
Намалява дебелината на роговия слой - кожата възвръща своята гладкост и здрав цвят. 
Намалява видимостта на разширените капиляри.
Не предизвиква раздразнения - идеална за чувствителна и суха кожа.

Други важни активни съставки:
Манделова киселина - има антибактериални свойства, свива 
мастните жлези, намалява прекомерното производство на себум, 
предотвратява запушването на порите и изсветлява петната. 
Витамин B3 - матира кожата, като подобрява нейната устойчивост 
при увреждане.
Цинк - подсилва лечението при себорея, подпомага абсорбцията на 
излишния себум, успокоява раздразненията.
Масло от авокадо и пантенол - подхранват кожата.

Как действа серията PHARM ACNE?

Ефективно матира мазните части на лицето (челото, носа, 
брадичката). 
Намалява акнето, предотвратява образуването на нови пъпки.
Интензивно овлажнява кожата, която се изсушава при анти-акне 
терапия. 
Значително намалява появата на пори.
Изсветлява петната. П
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Антибактериален почистващ лосион 
PHARM ACNE -150 г 

Антибактериален нормализиращ тоник 
PHARM ACNE - 200 мл

Антибактериален почистващ лосион ФАРМ АКНЕ за лице, шия и гръб за 
комбинирана и мазна кожа. Подходящ и при себорея. Не съдържа съставки, 
които могат да подразнят кожата. 

Лосионът премахва излишния себум и замърсяванията по повърхността 
на кожата, ефективно премахва грима, намалява омазняването и лъщенето 
на кожата, потиска прекомерната секреция на себум, почиства и отпушва 
порите. Успокоява раздразненията, овлажнява кожата и има антибактериални 
свойства. 
Активни съставки: екстракти от листа на зелен чай и трицветна 
теменужка,зелена глина, витамин B3, пантенол, цинк, алантоин, глицерин, 
каолин. Не съдържа съставки, които могат да подразнят кожата.
Начин на употреба: всяка сутрин и вечер нежно втривайте лосиона върху 
влажна кожа с масажни движения и после изплаквайте. 

Антибактериален нормализиращ тоник ФАРМ АКНЕ за лице, шия и гръб за 
комбинирана и мазна кожа. Подходящ и при себорея. 

Тоникът почиства и отпушва порите, намалява омазняването и лъщенето. 
Активни съставки: лактобионова киселина, манделова киселина, витамин 
B3, цинк, глицерин, уреа, алантоин. Не съдържа алкохол и съставки, които 
могат да подразнят кожата.
Начин на употреба: Кожата трябва да е почистена от грим. На памучен 
тампон се нанася от тоника и се почиства кожата, като се избягва зоната около 
очите. Не се измива. Използва се ежедневно сутрин и вечер, а през деня - при 
нужда от освежаване (върху кожа без грим). 

Опаковка: 150 г
Код:  91210
Цена: 26.00 лв.

Опаковка: 200 мл
Код:  91213
Цена: 16.25 лв.

Матиращ дневен крем-гел 
PHARM ACNE - 50 мл

Антибактериален нощен крем 
PHARM ACNE – 50 мл

Матиращ дневен крем-гел за лице ФАРМ АКНЕ за смесена и мазна кожа. 

Ефективно матира кожата, намалява акнето и потиска образуването на нови 
пъпки. Овлажнява кожата, като свива порите и успокоява раздразненията. 
Намалява лъщенето и изсветлява петната. 
Активни съставки: лактобионова киселина, манделова киселина, витамин 
B3, цинк, масло от авокадо, пантенол, алантоин, екстракт от трицветни 
теменужки и витамин Е. Не съдържа съставки, които могат да подразнят 
кожата.
Начин на употреба: нанася се всяка сутрин с масажни движения на 
почистена кожа в зоната на лицето, шията и деколтето.

Антибактериален нощен крем за лице ФАРМ АКНЕ за смесена и мазна кожа. 

Намалява омазняването и нормализира функцията на мастните жлези. 
Почиства и свива порите, намалява акнето и потиска образуването на нови 
пъпки. Овлажнява и изглажда кожата, като изсветлява петната. 
Активни съставки: лактобионова киселина, манделова киселина, витамин 
B3, цинк, масло от авокадо, пантенол, алантоин, екстракт от трицветни 
теменужки и витамин Е. Не съдържа съставки, които могат да подразнят 
кожата.
Начин на употреба: нанася се всяка вечер с масажни движения на почистена 
кожа в зоната на лицето, шията и деколтето.

Опаковка: 50 мл
Код:  91211
Цена: 29.90 лв.

Опаковка: 50 мл
Код:  91212
Цена: 29.90 лв.
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Билкови масла за скалп с репей и добавки 100 мл

Билково масло за скалп 
с репей, чаено дърво и 

розмарин - против пърхот

Добавеното масло от чаено 
дърво има противовъзпалителни  
и антимикотични свойства. С 
помощта и на маслото от розмарин 
продуктът подхранва и укрепва 
кератиновата структура на косъма, 
както и фоликулите. Косъмът става 
по-плътен, а косата по-гъста, по-
силна, по-лъскава и пълна с живот.

От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички типове коса. Иновативната формула 
с екстракт от корен на репей в чисто растително масло укрепва структурата на косъма, подхранва космените 
фоликули, стимулира растежа, намалява себореята. Също така има противовъзпалително действие и се бори с 
пърхота. Капки от затоплено масло се втриват в кожата на главата и се оставят да подействат за 20-30 минути. 
След това се препоръчва косата да се измие с шампоан и да се третира с балсам от сериите на Green Pharmacy 
според типа коса. Може да се използва 1-2 пъти седмично. Не съдържа парабени.

Код: 86141
Цена: 5.00 лв.

Шампоан против пърхот с 
цинк и бреза 350 мл

Начин на употреба на 
шампоана: Няколко капки 
шампоан се нанасят на влажна 
коса, масажира се 2-3 минути и 
се измива. Може да се повтори.

Код: 86106
Цена: 6.65 лв.

Балсам против пърхот с 
цинк и бреза 300 мл

 Активни съставки: Лечебните катрани от кора на върба са естествен противопърхотен агент. Съвместно с екстракта от ресата на 
брезата те се борят с микробите, успокояват неприятния сърбеж и намаляват лющенето на кожата на главата. Регулират мастните 
жлези и предпазват от прекалена секреция на себум. Активният цинк укрепва протеините в косата. Не съдържат парабени, изкуствени 
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 
Други активни съставки в шампоана и балсама са: екстракти от евкалипт, розмарин, корен от блатен аир, хума, пантенол и 
салицилова киселина. Благодарение на всички тях се заздравяват космените фоликули, намалява косопада, подхранва се кожата на 
скалпа и се изчиства от мъртвите клетки. След редовна употреба косата става здрава, добре хидратирана, гъвкава и блестяща. 
Поради високата концентрация на лечебни катрани от върба и липсата на ароматизатори, шампоанът и балсамът имат специфичен 
лекарствен аромат.

Код: 86115   
Цена: 5.15 лв.

Начин на употреба на балсама: 
Балсамът се нанася върху цялата 
дължина на косата, след измиване 
с шампоан. Оставя се 5-10 минути 
и после се измива обилно с вода
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АКТИВИРАЩА ТЕРАПИЯ 
ЗА РАСТЕЖ НА КОСА 

с интензивен Bh+ Комплекс
 (на основата на МАСЛО ОТ РЕПЕЙ) 

Bh Intensive+ комплекс е цялостно решение за 
отслабена коса. Той е с оптимална формула, съставена 
от тонизиращи, подхранващи и стимулиращи съставки, 
необходими за подобряване структурата на косъма, 
неговия растеж и забавянето на косопада. Комплексът 
предпазва от много фактори, предизвикващи косопад, 
значително подобрява фиксирането на косъма в кожата, 
създавайки условия за поява на нова, млада и здрава коса.  
Доставя хранителните съставки директно в корена на 
косъма и луковицата. Компонентите на Bh Intensive+ 
комплекс регулират интензивната фаза на растежа на 
косата, което води до намаляване на косопада.

Натурално масло за коса с репей 
с Bh Intensive+ complex – 100 мл
Отслабва действието на ензимите, които причиняват косопада. 
Стимулира микроциркулацията в скалпа, което подобрява 
храненето на космените фоликули. Съставките на маслото имат 
противопърхотно действие и подпомат възстановяването, 
както на структурата на косъма, така и на кожата, увредени 
при някои фризьорски дейности. Капки от затопленото масло 
се втриват в кожата на главата и се оставят да подействат за 
20 – 30 минути. След това се препоръчва да се измие косата с 
шампоан от същата серия.  

Код: 86704
Цена: 7.30 лв.

Шампоан с репей и
Bh Intensive+ complex – 200 мл 

Нежно и ефективно почиства кожата на главата и я подготвя 
за максимално усвояване наактивните съставки, съдържащи 
се вBh Intensive+ комплекса. Те подпомагат да се подсили 
растежа на космите, подхранването на корените и стимулират 
подновяването на косата. Подобряват състоянието на 
кератиновата  структура на косъма и го предпазват от 
нараняване. Придават на косата гъвкавост, мекота, блясък и 
обем. Шампоанът е подходящ за честа употреба. Няколко капки 
шампоан се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3 минути и 
се измива. Може да се повтори. 

Код: 86701
Цена: 7.99 лв.
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Възстановяваща балсам-маска
 за коса с репей и 

Bh Intensive+ complex  - 200 мл

Възстановяващата маска укрепваи засилва ефекта на шампоана 
от серията. Тя прониква в структурата на косъма и предпазва 
повърхността му от по-нататъшно увреждане чрезсъздаване 
на защитен слой. Придава блясък и енергия на косата, като 
я прави по-лесна за разресване. Нанася се върху измита и 
влажна коса, оставя се в покой около 5 минути, след което се 
изплаква. 

Серум за коса с репей и
 Bh Intensive+ complex – 100 мл

Активните съставки на серумa с репей проникват през кожата, 
за да подхранватскалпа и корените на косата, подобрявайки 
техните функции. При редовна употреба косопадът намалява, 
възстановявава се кератиновата структура на косъма и се 
стимулира растежа на нова коса. Тя става по-силна, по-плътна 
ипълна с блясък. 

Код: 86702
Цена: 8.99 лв.

Код: 86703
Цена: 9.50 лв.

АКТИВИРАЩА ТЕРАПИЯ 
ЗА РАСТЕЖ НА КОСА 

с интензивен Bh+ Комплекс
 (на основата на МАСЛО ОТ РЕПЕЙ) 
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Билково масло за 
скалп с репей и хвощ 
- против косопад

Добавеният екстракт 
от хвощ е призната 
натурална съставка 
за предпазване от 
косопад и пърхот. 
Косъмът става по-
плътен, а косата по-
гъста, по-силна и 
блестяща.

Код: 86142
Цена: 5.00 лв.

Билкови масла за скалп с репей и добавки – 100 мл
От векове е известно, че коренът от репей е подходящ за грижа за всички типове коса. Иновативната формула с екстракт 
от корен на репей в чисто растително масло укрепва структурата на косъма, подхранва космените фоликули, стимулира 
растежа, намалява себореята. Също така има противовъзпалително действие и се бори с пърхота. Капки от затоплено 
масло се втриват в кожата на главата и се оставят да подействат за 20-30 минути. След това се препоръчва косата да се 
измие с шампоан и да се третира с балсам от сериите на Green Pharmacy според типа коса. Може да се използва 1-2 пъти 
седмично. Не съдържат парабени.

Билково масло за скалп с 
репей и люти чушки - за 

стимулиране на растежа 
на косата

Екстрактът от червени 
люти чушки стимулира 
м и к р о ц и р к у л а ц и я т а 
на скалпа и улеснява 
проникването на активните 
съставки на етеричното 
масло към корените на 
косата. Косъмът става по-
плътен, а косата по-гъста, 
по-силна, по-лъскава и 
пълна с живот.

Код: 86143
Цена: 5.00 лв.

От векове е известно, че екстрактът от корен на репей е подходящ за грижа за 
всички типове коса. Подхранва корените, намалява косопада, стимулира растежа 
на косата, хидратира косата и кожата на главата. Не съдържат парабени, изкуствени 
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

Код: 86103
Цена: 6.65 лв.

Шампоанът намалява секрецията на себум така, че косата не се омазнява бързо и остава 
красива за по-дълго време. Пантенолът овлажнява и регенерира. При редовна употреба 
косата става здрава, гъвкава и блестяща. 
Начин на употреба на шампоана: Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, 
масажира се 2-3 минути и се измива. Може да се повтори.

Балсам с репей - против косопад 
за всички типове коси 300 мл

Шампоан с репей - против косопад 
за всички типове коси 350 мл

Екстрактът от репей, суспендиран в растително масло, укрепва корените, намалява 
косопада и стимулира растежа на нова коса. Балсамът овлажнява скалпа, помага за 
предотвратяване на косопад (алопеция). Протеините от пшеничен зародиш и витамин Е 
подхранват и подсилват скалпа и космените фоликули, дават жизненост на косата от корена 
до върха. При редовна употреба косата е по-здрава, хидратирана, гъвкава, блестяща и по-
лесна за разресване.
Начин на употреба на балсама: Балсамът се нанася върху цялата дължина на косата, 
след измиване с шампоан. Оставя се 5-10 минути и после се измива обилно с вода.

Код: 86111
Цена: 5.15 лв.
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Билков еликсир за 
подсилване и против 

косопад - 250 мл
Укрепва и подхранва космените фоликули. 
Екстрактите от синя лупина, хвощ, конски кестен, 
репей и соев протеин намаляват косопада, дават 
жизненост на коста от корените до върха и я правят 
здрава, гъста, гъвкава и блестяща.

Билковите еликсири съдържат натурални растителни 
формули, основани на рецепти от старите книги 
за билките. Впръсква се върху измита и влажна 
коса, втрива се в кожата на главата, не се изплаква. 
Не оставя косата лепкава и тежка. Еликсирите не 
съдържат парабени, изкуствени оцветители, SLS 
(Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether 
sulfate). 

Код: 86122
Цена: 6.50 лв.

Код: 19001
Цена: 69.00 лв.

BIOLOGIQA 
Масло за стимулиране 

растежа на косата - 50 мл

Стоп на косопада
100 % натурален продукт

Състав: Масло за коса BIOLOGIQA е създаден на база натурални суровини. 
Продуктът включва в състава си: бадемово масло, масло от гроздови 
семена, конкрети от коприва и репей, етерични масла от пачули, лавандула 
и розмарин, маслен екстракт от еделвайс, витамин Е.
Всички съставки поотделно са доказали във времето своето действие върху 
косъма, но така съчетани се получава биологично активен комплекс, който 
има засилен ефект върху възстановяване здравата структура на косъма.
Действие: Балансирана иновативна формула – създадена да стимулира 
растежа на косата.
Съдържа екстракт от еделвайс – активен антиоксидант, с успокояващо и 
омекотяващо действие, който предпазва косата и скалпа от агресивната 
околна среда, запазва здравето на косата.
Маслото подхранва корена на косъма в дълбочина и го прави здрав, лъскав и 
еластичен. Съдейства за намаляване на косопада, като предизвиква активна 
стимулация на фоликула на косъма, подобрява кръвообращението в корена 
и. Спомага за премахване на пърхота. Не омазнява допълнително косата и 
попива напълно в косъма.
Начин на употреба: Маслото се използва 2-3 пъти седмично. Накапва се 
с капкомер по скалпа. Масажира се с върха на пръстите, за 10 мин., за да се 
активира кожата и се разнася по целия косъм. Престоява 15-30 мин. И се 
отмива с подходящ шампоан.
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Код: 92028 
Цена: 14.90 лв.

Tricologica Подсилващ шампоан 
против косопад - 250 мл

Професионален резултат с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло и кератин) и витаминен комплекс! 

За силна и регенерирана коса!

Активни съставки: алое вера, арганово масло, 
хидролизиран кератин, хидролизиран пшеничен 
протеин, екстракт от камелия, таурин, витаминен 
комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде, 
хидролизиран соев протеин, пантенол и др. Не съдържа: 
парабени, изкуствени оцветители, SLES и SLS. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. Клинично тестван. 
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс 
ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + алое + растителен кератин 
от пшеничен протеин), който подхранва, хидратира и 
реструктурира ствола на косъма. Проучен и създаден 
за поддържане на тънката коса, която пада или се 
чупи, възстановява косъма. Комбинира се идеално 
със  Tricologica Подсилващ лосион против косопад. 
Витаминен комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6 - ревитализира 
кожата и косата, подобрявайки функцията на 
луковицата. Соев протеин – подобрява метаболизма 
на луковицата. Таурин –укрепва и подсилва луковицата 
и косъма. Зелен чай и червено грозде – стимулират  
микрокръвообращението. ФИТОСИНЕРГИЯ - растителен 
комплекс с реструктуриращо действие. Код: 92029   

Цена: 25.90 лв.

Tricologica Подсилващ лосион 
против косопад - 75 мл

Професионален резултат с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ
 (алое вера, арганово масло и кератин) 

и витаминен комплекс! 
За силна и регенерирана коса! 

Флакон за многократна употреба: повече от 10 дози!
Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, екстракт от камелия, таурин, витаминен 
комплекс А, Е, С, Н, В5 и В6, зелен чай, червено грозде, хидролизиран соев 
протеин, пантенол и др. Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES и 
SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван. 
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + 
алое + растителен кератин от пшеничен протеин), който подхранва, хидратира и 
реструктурира ствола на косъма. Проучен и създаден за поддържане на тънката 
коса, която пада или се чупи, възстановява косъма. Комбинира се идеално със  
Tricologica Подсилващ шампоан против косопад. Витаминен комплекс А, 
Е, С, Н, В5 и В6 - ревитализира кожата и косата, подобрявайки функцията на 
луковицата. Соев протеин – подобрява метаболизма на луковицата. Таурин 
– укрепва и подсилва луковицата и косъма. Зелен чай и червено грозде – 
стимулират микрокръвообращението. ФИТОСИНЕРГИЯ – растителен комплекс 
с реструктуриращо действие.
Начин на употреба: Нанесете след всяко измиване, равномерно върху 
измитата и леко подсушена коса, масажирайки деликатно с върха на пръстите. 

                                                                                                       Резултати от тестове:
Структурата на косъма е видимо подобрена.*

По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ ** химичен анализ
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Билкови шампоани за коса - 350 мл

Шампоан с женшен -
за мазна коса със сухи краища

Екстрактът от корен от женшен укрепва 
космените фоликули, предотвратява 
косопада, регулира мастните жлези, 
така че всеки косъм от корена до 
върха става здрав, копринен и пълен с 
естествен блясък. Пантенолът овлажнява 
и регенерира. Редовната употреба на 
шампоана прави косата здрава, добре 
хидратирана, гъвкава и блестяща. 

Билковите шампоаните от серията Green Pharmacy са събрали 
всичко, с което майката природа ни е дарила. Имат различни 
съставки, според различните проблеми и типове коси. 
Няколко капки шампоан се нанасят на влажна коса, масажира 
се 2-3 минути и се измива. Може да се повтори. Шампоаните не 
съдържат парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl 
sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

Код: 86105
Цена: 6.65 лв.

Шампоан с невен -
за нормална и мазна коса 

Екстрактът от невен е изпитана стара рецепта за 
предотвратяване на проблеми с косата и скалпа. Той има 
противовъзпалително и успокояващо действие, неутрализира 
свободните радикали, укрепва капилярите на кожата на 
главата. Предотвратява появата на пърхот и косопад, особено 
при коси, склонни към омазняване. Пантенолът овлажнява и 
регенерира. Редовната употреба прави косата здрава, добре 
хидратирана, гъвкава и блестяща.

Шампоан с невен
Код: 86101   

Цена: 6.65 лв.

От векове е известно, че така нареченото «Течно злато на Мароко» - натуралното арганово масло, има свойството да 
възстановява блясъка на косата, регенерира я, изглажда я, като я прави мека, еластична, лесна за разресване и стилизиране. 
Не съдържат парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

Код: 86107
Цена: 6.65 лв.

Шампоан с арганово масло и нар 
за суха коса 350 мл

Аргановото масло защитава косата от 
външни фактори, като укрепва и подхранва 
кожата на главата. Пантенолът овлажнява и 
регенерира, подобно на екстракта от нар, 
който също така освежава цвета. Редовната 
употреба прави косата лека,  лъскава, 
еластична и добре хидратирана. 
Начин на употреба на шампоана: 
Няколко капки шампоан се нанасят на 
влажна коса, масажира се 2-3 минути и се 
измива. Може да се повтори.

Балсам с арганово масло и нар 
за суха коса 300 мл

Балсамът омекотява косата, прави я лъскава, 
мека, еластична, лесна за разресване и 
стилизиране. Предпазва я от външни фактори, 
като същевременно тя не става прекалено 
бухнала. Укрепва и подхранва кожата на главата, 
успокоява раздразненията. Екстрактът от нар 
овлажнява, регенерира и възстановява цвета 
на косата. При редовна употреба косата става 
красива, хидратирана, силна, гъвкава и лъскава. 
Начин на употреба на балсама: Балсамът 
се нанася върху цялата дължина на косата, след 
измиване с шампоан. Оставя се 5-10 минути и 
после се измива обилно с вода.

Код: 86114
Цена: 5.15 лв.

Копринен серум за сухи краища - 30 мл
Силно концентрираният серум съдържа екстракт от алое вера и ориз, масло от маслина, кедър и камелия. 
Нанасят се 1-2 капки от серума върху краищата на суха или навлажнена коса. Не се изплаква.  Н е 
съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 
Серумът изглажда връхчетата на косата, като ги защитава от разцепване и заплитане. Създава копринен 
ефект по цялата дължина на косата. Създаден както за тънка, слаба и чуплива коса, така и за коса, уморена 
след множество третирания. Деликатната коснистенция не отежнява косата, а я укрепва, докато натурални 
съставки й придават блясък и здрав вид. Екстракът от ориз и маслото от камелия подпомагат регенерацията 
на увредената структура, а екстрактът от алое вера и кедровото масло хидратират косата.

Код: 86131
Цена: 9.15 лв.48М
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Шампоан с коприва
Код: 86102   

Цена: 6.65 лв.

Шампоан с коприва - за 
нормална коса 350 мл

Екстрактът от коприва регулира мастните жлези, предотвратява 
косопада и се бори с пърхота. Пантенолът овлажнява и регенерира. 
Шампоанът подобрява микроциркулацията на скалпа, стимулира 
космените фоликули, осигурява на косата енергия, за да расте. При 
редовна употреба косата става здрава, добре хидратирана, гъвкава 
и блестяща.. Начин на употреба на шампоана: Няколко капки 
шампоан се нанасят на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се 
измива. Може да се повтори.

Балсам с коприва - за изтощена, 
чуплива и слаба коса 300 мл

Благодарение на богатото разнообразие от активни съставки, 
а именно: хвощ, коприва, жълт кантарион, див кестен и червена 
боровинка, балсамът регенерира изтощената коса, укрепва 
крехката и чуплива коса, като я хидратира и подхранва. Подобрява 
работата на мастните жлези и космените фоликули на кожата на 
главата. Укрепва косата от корена до върха, предпазва от цъфтящи 
връхчета. При редовна употреба косата е по-здрава, гъвкава, 
пълна с енергия и по-лесна за разресване. Начин на употреба 
на балсама: Балсамът се нанася върху цялата дължина на косата, 
след измиване с шампоан. Оставя се 5-10 минути и после се измива 
обилно с вода

Балсам с коприва
Код: 86113   

Цена: 5.15 лв.

Призната от векове, копривата е подходяща за грижа 
за нормална коса, както и за такава, склонна към 
омазняване. Не съдържат парабени, изкуствени 
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium 
laureth ether sulfate). 

Код: 86104   
Цена: 6.65 лв.

Шампоан с лайка - за слаба, 
изтощена и третирана коса 350 мл

Екстрактът от лайка има укрепващо и противовъзпалително действие, 
регенерира, успокоява раздразненията и сърбежа на скалпа, подхранва 
космените фоликули. Съдържа: флавоноиди, които се борят със 
свободните радикали; изобилие на витамин C, който е естествен 
антиоксидант; витамин B3, който подобрява състоянието на кожата 
на главата. Косата става лека, гъвкава и добре хидратирана, с красив и 
естествен блясък. Не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS 
(Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate).
Начин на употреба на шампоана: Няколко капки шампоан се нанасят 
на влажна коса, масажира се 2-3 минути и се измива. Може да се повтори.

Билков еликсир за увредена, 
изтощена и боядисана коса - 250 мл

Укрепва и възстановява косата, намалява косопада, пърхота и себореята. 
Екстрактите от лайка, корен на сладка тръстика, подбел и пшенични 
кълнове подхранват кожата на главата, дават жизненост на косата от 
корените до върха и я правят здрава, гъста, гъвкава и блестяща.

Код: 86121
Цена: 6.50 лв.

Билковите еликсири съдържат натурални растителни формули, основани 
на рецепти от старите книги за билките. Впръсква се върху измита и 
влажна коса, втрива се в кожата на главата, не се изплаква. Не оставя 
косата лепкава и тежка. Еликсирите не съдържат парабени, изкуствени 
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 
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Код: 92027 
Цена: 14.90 лв.

Tricоlogica Шампоан за 
защита на цвета – 250 мл

Професионален резултат с комплекс 
ФИТОСИНЕРГИЯ (алое вера, арганово 

масло и кератин) и меланинов комплекс!
Защита за боядисаната коса във всеки 

един цвят! 

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран кератин, 
хидролизиран пшеничен протеин, меланинов комплекс и слънчев филтър. 
Не съдържа: парабени, изкуствени оцветители, SLES и SLS. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. Клинично тестван. 
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(арган + алое + растителен кератин от пшеничен протеин), който 
подхранва, хидратира и реструктурира ствола на косъма. Проучен и 
създаден, за да защитава боядисаната коса, предпазвайки нейния блясък. 
Използван редовно, придава блясък на цвета и едновременно с това помага 
за неговото запазване. Меланинов комплекс - помага за запазване на 
цвета на косата. Слънчев филтър - предотвратява окисляването на цвета. 
ФИТОСИНЕРГИЯ - растителен комплекс с реструктуриращо действие.

Резултати от тестове: Структурата на косъма е видимо подобрена.* 
По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ ** химичен анализ

Начин на употреба: Нанесете върху мократа коса и след това изплакнете 
обилно. 

Балсам с алое - за боядисана 
и третирана коса - 300мл

В този балсам е събрана силата на растенията, които 
от векове се считат за приятели на косата: алое вера, 
женшен, червена боровинка, слънчоглед и бял оман. 
Възстановява естествения блясък на косата, регенерира, 
изглажда и овлажнява. Подхранва, запазва цвета, 
нормализира дейността на мастните жлези и космените 
фоликули на кожата на главата. Укрепва косата от корена 
до върха, предпазва от цъфтящи връхчета. При редовна 
употреба косата е по-здрава, гъвкава, пълна с енергия и 
по-лесна за разресване.

Билковите балсами от серията Green Pharmacy са събрали силата на всички растения, които се 
считат за полезни за косата: алое, арган, репей, коприва, боровинка, женшен, хвощ и много други. 
Подходящи са за различни проблеми и типове коси. Балсамът се нанася върху цялата дължина 
на косата, след измиване с шампоан. Оставя се 5-10 минути и после се измива обилно с вода. 
Балсамът не съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium 
laureth ether sulfate). 

Код: 86112   
Цена: 5.15 лв.
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Билково масло за скалп 
с репей и арганово 

масло - за подхранване и 
регенериране на косата 

100 мл
Добавеното арганово масло овлажнява и изглажда 
косата, прави я лъскава, мека, еластична, лесна за 
разресване и стилизиране, като същевременно я 
заздравява,  защитава и предпазва да е прекалено 
пухкава. Подхранва кожата на главата, успокоява 
раздразненията. Косата става по-силна, блестяща 
и пълна с живот.

От векове е известно, че коренът от репей 
е подходящ за грижа за всички типове коса. 
Иновативната формула с екстракт от корен 
на репей в чисто растително масло укрепва 
структурата на косъма, подхранва космените 
фоликули, стимулира растежа, намалява 
себореята. Също така има противовъзпалително 
действие и се бори с пърхота. Капки от затоплено 
масло се втриват в кожата на главата и се оставят 
да подействат за 20-30 минути. След това се 
препоръчва косата да се измие с шампоан и да се 
третира с балсам от сериите на Green Pharmacy 
според типа коса. Може да се използва 1-2 пъти 
седмично. Не съдържа парабени.

Код: 86144
Цена:  5.00 лв.

Алое вера възстановяващ 
шампоан 250 мл

Специална формула за мека и 
блестяща коса с 20% алое вера и 

олигоелементи! 

Активни съставки: алое вера гел, соли от Мъртво море. 
С тенсиоактиви от растителен произход. Не съдържа: 
парабени, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. 
Дерматологично тестван! 

Действие: Алое вера възстановяващ шампоан 
почиства деликатно косите на цялото семейство. 
Студенообработеното алое вера е богато на полизахариди, 
които защитават и хидратират косите и кожата на скалпа. 
Тенсиоактивите с растителен произход, използвани 
във формулата, почистват деликатно без да изсушават, 
като оставят косата мека и блестяща. Олигоелементите, 
съдържащи се в солите от Мъртво море, подпомагат за 
реминерализиране на ствола на косъма. 
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Код: 92003   
Цена: 13.90 лв.
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Укрепващ балсам
Код: 92030   
Цена: 14.90 лв.

Tricologica 
Укрепващ балсам за коса - 200 мл

Професионален резултат с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ 
(алое вера, арганово масло и кератин), 

копринен протеин и витамин Е! 
За блестяща и лесна за разресване коса!

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран 
пшеничен протеин, хидролизиран кератин, хидролизиран 
копринен протеин, Витамин Е и др. Не съдържа: парабени, 
изкуствени оцветители, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без 
алергени. Клинично тестван. 
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс 
ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + алое + растителен кератин 
от пшеничен протеин), който подхранва, хидратира и 
реструктурира ствола на косъма. Проучен и създаден да 
допринесе за мекотата и лесното разресване на сухата коса, 
след всяко измиване. Плътен и кремообразен, с филмогенно 
действие, обвива ствола на косъма, подобрявайки неговата 
еластичност. Използван след шампоана, възстановява обема 
и блясъка на косата. Копринени протеини – обвиват и 
предпазват косата. Витамин Е – предотвратява стареенето 
на косъма. Кератин от вълна – придава обем и плътност 
на косъма, с филмогенно действие. ФИТОСИНЕРГИЯ - 
растителен комплекс с реструктуриращо действие. Начин на 
употреба: Нанесете върху измитата коса, като масажирате, 
след това изплакнете. 

Резултати от тестове: 
Структурата на косъма е видимо подобрена.*
По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ ** химичен анализ

Реструкт. маска
Код: 92031   
Цена: 21.90 лв.

Tricologica Реструктурираща 
маска за коса - 200 мл

Професионален резултат с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ
(алое вера, арганово масло и кератин), бамбук и целулоза! 

За здрава и жизнена коса!
Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран пшеничен протеин, хидролизиран 
кератин, хидролизиран копринен протеин, Витамин Е, бамук, целулоза и др. Не съдържа: парабени, 
изкуствени оцветители, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван. 
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + алое + растителен 
кератин от пшеничен протеин), който подхранва, хидратира и реструктурира ствола на косъма. Проучена 
и създадена да възстанови подхранването на сухата и накъсана коса, с реструктуриращо действие по 
цялата дължина на косъма. Бамбук - естествен източник на минерали. Целулоза – обвива косъма. Гума 
гуар – реструктурира косъма. Кератин от вълна – придава обем и плътност на косъма, с филмогенно 
действие. Начин на употреба: Нанесете върху измитата коса, оставете в покой около 5 минути, след 
това изплакнете. 
Резултати от тестове: 
Структурата на косъма е видимо подобрена.*
По-блестяща и по-лесна за разресване коса.**
* инструментален анализ  ** химичен анализ

Течни кристали
Код: 92032   

Цена: 20.90 лв.

Tricologica Течни кристали за коса - 50 мл
Професионален резултат с комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ

 (алое вера, арганово масло, пшеничен зародиш и ленено 
семе) и естествени масла! За защитена и блестяща коса!

Активни съставки: алое вера, арганово масло, хидролизиран пшеничен протеин, хидролизиран 
кератин, хидролизиран копринен протеин, Витамин Е, масло от ленено семе и др. Не съдържа: парабени, 
изкуствени оцветители, SLES и SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. Клинично тестван.
Действие: Съдържа специалния растителен комплекс ФИТОСИНЕРГИЯ (арган + алое + пшеничен 
зародиш + ленено семе), който подхранва, хидратира и реструктурира ствола на косъма. Проучени и 
създадени да подхранват косата в различни ситуации: 1 – всеки ден върху суха коса за ревитализиране, 
2 – върху измита коса, след измиване, за да я предпази от страничните действия на стилизиращите 
продукти, 3 – върху току-що изсушена коса, за придаване на блясък. Масло от арган – подхранва косата. 
Масло от пшеничен зародиш – омекотява. Алое вера – хидратира и възстановява. Масло от ленено семе 
– реструктурира. Начин на употреба: Нанесете кристалите върху върха на пръстите си и с масажни 
движения нанесете по цялата дължина на косата. 
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Код: 20500   
Цена: 5.00 лв.

 Натурален ЕКО-продукт.

 Революционна технология за почистване само с вода.

 Почиства порите на кожата по един напълно естествен начин.

 Подобрява достъпа на кислород до клетките.

 Премахва повърхностния слой от мъртви клетки.

 Стимулира формирането на нов епидермис.

 Подобрява еластичността на кожата.

 Ускорява регенерацията на клетките.

 Увеличава усещането за гладкост на кожата.

 Практична и лесна за използване.

 Без алергични реакции.

 Дълготрайна употреба.

Верен помощник на всяка дама!

МИКРОФИБЪРНА РЪКАВИЧКА 

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА МИКРОФИБЪРНАТА РЪКАВИЧКА:

 Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.

 С влажна РЪКАВИЧКА отстранете грима – пудра, руж, спирала, сенки, червило. 
При отстраняване на спиралата - с нежно движение отгоре надолу по затворените клепачи.

 Почистете кожата на лицето, използвайки посоката на масажните линии, с цел най-малко 
разтягане на мускулите при въздействието върху тях. Никога не търкайте силно, за да не  
разтегнете кожата.

 Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.

 Оставете да изсъхне.П
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Мицеларни разтвори 3 в 1 – 250 мл
Почистват, тонизират и овлажняват кожата на лицето. Подходящи за ежедневна грижа. 
Висококачествено почистване и нежно отстраняване на грима от лицето, шията и деколтето, 
очите и устните. Неутралното рН запазва физиологичния баланс на кожата и не се отразява 
на нейната защита. Не е необходимо изплакване. Не съдържат: парабени, сапуни, изкуствени 
оцветители и ароматизатори.

Мицеларен разтвор с 
екстракт от лайка за 

почистване на грим 3 в 1

За всички типове кожа, 
включително чувствителна, нежна, 
склонна към раздразнение.  

Код: 86221
Цена: 6.50 лв.

Мицеларен разтвор с
екстракт от овес за 

почистване на грим  3 в 1

За деликатна и чувствителна 
кожа, склонна към раздразнения, 
изискваща регенериране.

Код: 86222   
Цена: 6.50 лв.

Деликатни билкови гелове за почистане на лице - 270 мл

Подходящи за ежедневна употреба!

Деликатен гел за 
почистване на лице 

с алое - за суха и 
чувствителна кожа

Деликатен гел за 
почистване на лице с 

градински чай - за кожа, 
склонна към възпаления

Деликатен гел за 
почистване на лице 

със зелен чай – за 
комбинирана и мазна кожа

Обогатен с подхранващ екстракт от 
алое вера за дълбоко хидратиране и 
успокояване на раздразненията при 
суха и чувствителна кожа.

Обогатен с екстракт от градински чай, 
който успокоява раздразненията. Има 
противовъзпалителен и антибактериален 
ефект, като ускорява регенерацията на 
кожата. 

Обогатен с екстракт от зелен чай, който 
има противовъзпалителните свойства. 
Подходящ и за кожа, склонна към появата 
на акне. Танинът в зеления чай помага на 
порите да се свиват. 

Деликатните гелове нежно почистват и премахват замърсяванията, без да влияят на естествената защитна бариера на кожата, защото 
имат естествено pH, индентично с pH на кожата. Всички гелове съдържат глицерин, пантенол, алантоин и пшеничен протеин, които 
овлажняват кожата в дълбочина. Гелът оставя усещане за чистота, комфорт и свежест. Малко количество от гела се нанася върху влажна 
кожа на лицето и шията, масажира се нежно, след което се изплаква с топла вода. Не съдържат парабени и изкуствени оцветители.

Код: 86201
Цена: 6.00  лв.

Код: 86203
Цена: 6.00  лв.

Код: 86202
Цена: 6.00  лв.
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Успокояващ и бързопопиващ 
крем за лице с лайка 150 мл

Освежаващ и овлажняващ 
крем за лице с невен 150 мл

Бързопопиващ крем против 
бръчки с роза 150 мл

Успокояващ и бързо попиващ   крем за лице за нормална, суха 
и чувствителна кожа.  Вдъхновен от природата. 0% парабени. 
Съдържа:  екстракт от лайка, масло от макадамия, масло от 
шеа (карите) и Д-пантенол. Действие:  Осигурява оптимален 
воден баланс, облекчава раздразненията. След употреба кожа-
та е успокоена, гладка, стегната, здрава, тонизирана и мека. Въз-
становява защитния й слой. Разкрива естествената й красота. 

Освежаващ  и овлажняващ   крем за 
лице за суха и дехидратирана кожа. 
Вдъхновен от природата. 0% парабени. Съдържа: екстракт 
от невен, масло от макадамия, масло от шеа (карите) и 
Д-пантенол. Действие:  Осигурява оптимален воден 
баланс. Дава усещане за свежест, без кожата да се чувства 
суха. Възстановява защитния й слой. След употреба кожата 
е гладка, стегната, подсилена, здрава, тонизирана, мека и 
красива. 

Код:  86211
Цена: 9.99  лв.

Код:  86212
Цена: 9.99  лв.

Код:  86213
Цена: 9.99  лв.

Подхранващ и подсилващ крем за 
лице с алое 150 мл

Дълбоко подхранващ крем против 
бръчки с арган 150 мл

Нормализиращ матиращ крем със 
зелен чай 150 мл

Подхранващ и подсилващ крем за увредена, суха и чувствителна кожа. 
Вдъхновен от природата. 0% парабени. Съдържа:  екстракт от алое 
вера, масло от шеа, маслиново масло и Д-пантенол. Действие:  
Осигурява интензивно подхранване и регенериране. Възстановява 
защитния й слой. След употреба кожата е гладка, стегната, здрава, 
тонизирана, еластична и подмладена. Разкрива естествената й красота.

Дълбоко подхранващ   крем за лице за суха и 
склонна към бръчки и раздразнения кожа. 
Вдъхновен от природата. 0% парабени. Съдържа:  арганово 
масло, масло от шеа (карите), витамин Е и Д-пантенол. Действие:  
Осигурява на кожата балансирано подхранване и хидратация. 
Намалява дълбочината на бръчките и успокоява раздразненията. 
След употреба кожата е еластична, здрава, тонизирана и мека. 

Нормализиращ матиращ   крем за лице за мазна и комбинирана кожа.
Вдъхновен от природата. 0% парабени. Съдържа: естествен 
матиращ комплекс от зелен чай, масло от макадамия, маслиново 
масло, витамин Е, Д-пантенол.Действие:  Матира кожата, като помага 
за абсорбиране на излишния себум и регулиране на секрецията на 
мастните жлези. Намалява лъщенето на кожата, удължава живота на 
грима. След употреба кожата е добре хидратирана и еластична. 

Код:  86214
Цена: 9.99  лв.

Код:  86216
Цена: 9.99  лв.

Бързопопиващ крем за лице против бръчки 
за зряла, отпусната и увредена кожа. 
Вдъхновен от природата. 0% парабени. Съдържа:  розово 
масло и Д-пантенол.  Действие:  Осигурява интензивна 
регенерация и оптимален воден баланс. След употреба кожата 
е гладка, еластична, подмладена, подсилена, тонизирана и 
мека. Възстановява защитния й слой. Разкрива естествената 
й красота. 

Код:  86215
Цена: 9.99  лв.
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Крем с жожоба и лайка - 150 мл

Активни съставки: екстракт от жожоба,  екстракт от лайка, глицерин, 
урея.
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Не случайно 
растението жожоба е наречена „течното злато на пустинята“ – маслото 
от него има изключително въздействие върху кожата – подхранва и 
хидратира, омекотява и тонизира. Благодарение на лайката в състава, 
кремът има и противовъзпалително, и успокояващо действие. Уреята 
и глицеринът подпомагат поддържането на оптимална влажност на 
кожата. Подходящ за възстановяване на проблемна и суха кожа. 

Код:  51106
Цена: 6.50 лв.

Крем с маслиново масло - 250 мл 
Нежна грижа за Вашата кожа 

с хилядолетна история!
Активни съставки: маслиново масло, глицерин, етерични съставки. 
Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Маслиновото масло 
подхранва и успокоява кожата. Богато е на витамините А и Е. Предпазва 
от негативните влияния на околната среда, хидратира и регенерира суха 
и раздразнена кожа, като я  прави копринена и мека.  Е т е р и ч н и т е 
съставки придават изключителен свеж аромат на крема.

Код:  51107
Цена:  6.95 лв.

Крем с кехлибар - 250 мл
Слънцето, уловено във Вашия крем! 

Крем-балсам с арганово масло - 250 мл
За дълбоко хидратиране на Вашата кожа!

Активни съставки: екстракт от кехлибар, глицерин. Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Кремът съдържа кехлибар, извлечен 
от смоли на иглолистни дървета. Хидратира кожата, като я прави по-еластична 
и мека. Към най-добрите приятели на жените спада и кехлибарът. Киселината в 
„слънчевия камък“ е с ярко изразена антиоксидантна активност. Съдържащите се още 
аминокиселини пък са незаменими за клетъчния метаболизъм. 

Активни съставки: арганово масло, глицерин. Без парабени.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Аргановото масло се добива 
от семената на аргановото дърво (Argania Spinosa). Анти-оксидантното действие 
на маслото се дължи на токоферолите и фенолните съединения, прилага се за 
подхранване и хидратиране (особено на суха кожа), подпомага намаляването на 
бръчките, при раздразнена кожа, изгаряния и напукани устни. Аргановото масло 
неутрализира свободните радикали и предпазва съединителната тъкан, стимулира 
междуклетъчния обмен, възстановява липидните мембрани и подобрява усвояването 
на хранителните вещества от клетките. 

Код:  51110
Цена:  9.90  лв.

Код:  51109
Цена: 6.95 лв.

Възстановете и успокойте кожата си!
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Крем със секрет от охлюв - 150 мл

Активни съставки: секрет от охлюв (helix aspersa muller), глюкозаминогликани, 
глицерин, алантоин, хидролизиран колаген. Без парабени. 
Действие: Благодарение на своя широк набор от активни съставки кремът подпомага 
пълното обновяване на кожата, подсилва естествените й функции и има регенеративен 
ефект. 

Секретът от охлюви притежава силни антиоксидантни и антибактериални свойства. 
Той регенерира кожата, създава защитен слой върху нея, като не пропуска влагата от 
нея да се изпари, но в същото време пропуска въздух, за да може тя да диша. Притежава 
също мощно регенериращо действие и изглажда бръчките. Този ефект се дължи и на 
съдържанието на алантоин, гликоева киселина, колаген и еластин. Има добър ефект 
при лечение на брадавици, изгорени участъци от кожата, старчески петна, справя се 
перфектно със стриите, белезите и акнето. 
Глюкозаминогликанит (GAGs) са жизненоважни компоненти на съединителната 
тъкан. Те играят важна роля в модулирането на структурата и регулирането на 
функциите на кожата. Когато кожата загуби глюкозаминогликани, поддържащата 
междуклетъчна матрица отслабва и това води до отпускане на кожата на лицето и 
тялото. GAGs имат голям капацитет за задържане на вода, заемат голямо пространство 
в извънклетъчната матрица и попълват по-голяма част от междуклетъчното 
пространство между протеините колаген и еластин. 
Хидролизираният колаген, най-модерната и върхова, в технологично отношение, 
форма на колаген, се произвежда чрез процес на ензимна хидролиза на колагенова 
тъкан. Това го прави далеч по-лесно усвоим от организма и също така съдържа три 
пъти по-високо количество специфични аминокиселини - пролин и глицин. Точно тези 
аминокиселини са жизненонеобходими за синтеза на нов колаген.

Световен хит на супер цена! 
С доказано регенериращо и подмладяващо действие! 

Код:  51321
Цена:  13.00 лв.

Крем с Жен-шен - 150 мл

Крем с цветни есенции на Бах - 250 мл

Активни съставки: Жен-шен, глицерин. Без парабени.
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Екстрактът от Жен-шен подобрява 
дишането на клетките, ускорява възстановителните процеси, подпомага клетъчното хранене 
– съответно кожата има по-добра еластичност, по-бързо се регенерира и е по-устойчива 
на въздействието на околната среда. Глицеринът подпомага поддържането на оптимална 
влажност на кожата. Подходящ за възстановяване на проблемна и суха кожа. Витализира и 
подмладява!

Подмладете чувствително кожата си с Корена на живота!

Код:  51318
Цена:  7.80 лв.

Активни съставки: глицерин, екстракт от невен, екстракт от кора на върба, екстракт от 
дива роза, камшиче, арника, червен кантарион. Без парабени.
Действие: За лице и тяло. Кремът защитава кожата от ежедневния стрес и напрежение, 
благодарение на високото съдържание на цветни есенции на Бах - биоекстракти и 
биологични масла. Успокоява и хидратира, идеален за суха и чувствителна кожа. Подпомага 
кожата да бъде по-устойчива на негативните влияния на напрежението и емоционалната 
потиснатост. Кремът е изключително икономичен и има приятен аромат.

Възстановете кожата си и бъдете в хармония! 
Код:  51323
Цена:  9.95 лв.
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Крем с екстракт 
от морски водорасли - 500 мл

Вашата кожа има нужда от витамини, 
минерали и мастни киселини!

Активни съставки: екстракт от кафяви морски водорасли (Ascophyllum 
Nodosum Extract). 
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа, включително 
чувствителна. Кафявите морски водорасли съдържат много витамини, минерали, 
аминокиселини, есенциални мастни киселини и полизахариди. Този крем има 
хидратиращо и регенериращо действие. Предпазва кожата от свободните 
радикали, като повишава еластичността й. Код:  51103

Цена:  10.70 лв.

Крем със соли 
от Мъртво море - 250 мл

Активни съставки: соли от Мъртво море, масло от авокадо, пшенични кълнове.
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Съдържа минерални соли 
от Мъртво море, които подпомагат чувствителната кожа. Препоръчва се при 
акне. Поддържа минерални баланс и микроциркулацията на кожата. Хидратира 
и подобрява еластичността на кожата. Съдържа масло от авокадо и пшенични 
кълнове, богати за витамин Е. Код:  51111

Цена: 13.35 лв.

Крем с масло от козе мляко - 250 мл
За здрава, нежна и жизнена кожа!

Крем с еделвайс  - 250 мл
За видимо по-млада кожа без бръчки!

Активни съставки: масло от козе мляко, екстракти от: лайка, маточина, бял равнец, 
бял имел, резене, хмел и валериан; глицерин, урея.
Действие: За лице и тяло – подходящ за всеки тип кожа. Козето мляко съдържа 
аминокиселини, витамини А, D, B2, B12, мастни киселини и микроелементи като калций, 
фосфор, магнезий и цинк. Така създаденият коктейл от активни съставки с висока 
биологична активност, прониква дълбоко в епидермиса и възстановява увредените 
клетки, защитавайки ги от вредното влияние на свободните радикали, като предпазва 
кожата от преждевременно стареене. Кремът има силно противовъзпалително и 
успокояващо действие, овлажнява интензивно и предпазва кожата от загуба на влага, 
като насища клетките с кислород. 

Предназначен за нежна грижа за кожата на лицето, шията и деколтето. Екстрактът 
от еделвайс намалява бръчките и предотвратява образуването на нови. Намалява 
преждевременното стареене на кожата. Стимулира обновяването на клетките. 
Подобрява хидратацията и еластичността на кожата, предпазва колагеновите влакна 
и запазва тяхната структура. Маслото от розмарин е познато още от древността 
със своите полезни ефекти върху кожата. Розмаринът овлажнява и подпомага за 
поддържането на здравословни нива на колаген в кожата. Неутрализира свободните 
радикали, намалява неравномерната пигментация  и поддържа максимален тонус на 
кожата. Кремът се абсорбира бързо и ефективно предпазва нежната кожа на лицето от 
вредното влияние на околната среда.

Код:  51108
Цена:  13.35 лв.

Код:  51316
Цена:  13.50 лв.
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Крем с екстракт от хайвер - 250 мл
Революционна подхранваща фомула с двойно 

повече хайвер и с алое вера! 
Вашата кожа ще се влюби в този крем!

Активни съставки: : алое вера (aloe vera barbadensis), хидролизиран 
екстракт от черен хайвер, хидролизиран актин (вид белтък), хидролизиран 
екстракт от червен хайвер, екстракт от кафяви морски водорасли, глицерин. 
Действие: За лице – подходящ за всеки тип кожа. Черният хайвер, наричан 
още „Черното злато“, е изключителен елемент, който регенерира кожата 
на клетъчно ниво. Той е най-богатият източник на протеини, минерали, 
фосфолипиди и олигоелементи като йод, фосфор, цинк, магнезий, витамини 
A и D, както и на витамини от B групата. Благодарение на това и на 
революционната комбинация с екстракт от алое вера, червен хайвер, екстракт 
от кафяви морски водорасли и хидролизиран актин, кремът снабдява кожата 
богато с амино киселини, минерални соли и микроелементи, като я овлажнява 
и регенерира на клетъчно ниво.

Код:  51113
Цена:  21.00 лв.

Интензивен крем за лице, 
шия и деколте BIOACTIVE 

Съдържа: Колагенов хидролизат®, коластра BIO®, energisome Q10®, solineBIO®, витамин С, 
Д-видпантенол, масло от жасмин, бадемово масло, омега 3-6-9, пчелен восък. 
Предназначение и действие: Иновативна формула от ново поколение с моментален ефект 
и дълготрайно физиологично действие. Биологично активна на клетъчно ниво, като активира 
колагенообразуването, ефективно увеличава енергията на клетките, стимулира синтеза на ключови 
липиди, като засилва бариерната функция на кожата. Дълбочинно и дълготрайно я хидратира, 
подхранва, успокоява и защитава. Осигурява перфектно здраве, красота и младежки вид. 
Некомедогенен продукт. Подходящ и за най-чувствителната кожа.

  Колагенов хидролизат® - патентована формула без аналог в света – високата чистота и 
подходяща молекулна фрагментация гарантират въздействие на молекулярно ниво и стимулиране 
биосинтеза на колагеновите структури по най-естествен начин. 

 Colostrum  BIO® – ефективно подхранва, регенерира, успокоява и предпазва кожата от вредното 
влияние на околната  среда.

 Еnergisome Q10® - френски патент с липозомна структура и 2 активни съставки за метаболизма 
на междуклетъчната енергия - L – карнитин и коензим Q10.

 SolineBIO® - френски патент, получаван чрез молекулярна дестилация с двойно действие  - 
овлажняване и успокояване.

Начин на употреба:  Нанася се сутрин и вечер с леки масажни движения върху добре почистените 
лице, шия и деколте. Подходящ за всички сезони. Гарантирани резултати при нанасянето му след 
Интензивен серум за лице, шия и деколте и Интензивен серум за околоочния контур от същата серия.

Уникален състав с 4 патента! За суха до норална кожа ден 
& нощ! Без консерванти, оцветители, аромати, синтетични 

продукти, етиленов оксид! 

Код: 90112
Цена: 48.00 лв. 
Количество: 30 млГр
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Интензивен серум за лице, 
шия и деколте BIOACTIVE 

Съдържа: колагенов хидролизат®, Edelweiss stem cells®(стволови клетки от еделвайс), Beautyfeye®-  
екстракти от копринено персийско дърво и свята билка), гуарана, витамин С, розова вода. 
Предназначение и действие: Иновативна формула с ефективно въздействие на клетъчно 
ниво. Намалява загубата на колаген и хиалуронова киселина, като същевремено стимулира 
възпроизводството на нови колагенови нишки(фибри) и повишава клетъчната активност. Увеличава 
производството на нови кожни стволови клетки и поддържа цикъла на кожно обновяване(клетъчна 
регенерация). Изгражда бариера срещу всички външни влияния(патогенни бактерии, УВ радиация, 
загуба на влага), мощен антиоксидант. Запазва младежкия вид, стегнатост и жизненост на кожата. 
Клинично доказан Anti-Age ефект.

  Колагенов хидролизат® - патентована формула без аналог в света – високата чистота и 
подходяща молекулна фрагментация гарантират въздействие на молекулярно ниво и стимулиране 
биосинтеза на колагеновите структури по най-естествен начин. 

 Edelweiss stem cells®  – френски патент за получаване на стволови клетки от еделвайс по HTN 
технология. Неутрализира вредното влияние на слънцето, забавя разграждането на колаген и 
стимулира образуване на нов, насърчава регенерацията на кожата и производството на човешки 
стволови клетки.

 Beautyfeye® - френски патент с активна съставка за повдигане на горния клепач. 
Начин на употреба:  Нанася се с леки масажни движения сутрин и вечер на отлично почистените 
лице, шия и деколте преди нанасяне на крема от същата серия. Идеална основа за грим. 

Уникален състав с 3 патента! Без консерванти, аромати, 
багрила, петролни продукти, алкохол!

Код: 90113
Цена: 65.00 лв. 
Количество: 50 мл

Интензивен серум за околоочния контур с 
повдигащо горния клепач действие BIOACTIVE 

Съдържа: колагенов хидролизат®, Beautyfeye®- екстракти от копринено персийско 
дърво и свята билка), Edelweiss stem cells ® (стволови клетки от еделвайс), хиалуронова 
киселина, витамин С, алантоин, розова вода. 
Предназначение и действие: Иновативна формула с ефективно въздействие върху 
кожата на клетъчно ниво. По естествен начин стимулира синтеза на колаген и еластин, 
оптимизира енергийния синтез, възстановява и защитава протеиновите структури, 
укрепва целостта на капилярната мрежа. Намалява провисването на горния клепач и 
подмладява зоната около очите. Отстранява тъмните кръгове и премахва торбичките 
под очите.

  Колагенов хидролизат® - патентована формула без аналог в света – високата 
чистота и подходяща молекулна фрагментация гарантират въздействие на 
молекулярно ниво и стимулиране биосинтеза на колагеновите структури по най-
естествен начин. 

 Edelweiss stem cells®  – френски патент за получаване на стволови клетки 
от еделвайс по HTN технология. Неутрализира вредното влияние на слънцето, 
забавя разграждането на колаген и стимулира образуване на нов, насърчава 
регенерацията на кожата и производството на човешки стволови клетки.

 Beautyfeye® - френски патент с активна съставка за повдигане на горния клепач. 
Начин на употреба:  Нанася се с леки масажни движения върху добре почистената 
кожа около очите и горния клепач сутрин и вечер . (Очакван ефект при редовна 
употреба на продукта след около два месеца). 

Уникален състав с 3 патента! 
Без консерванти, аромати, оцветители,

 петролни продукти, алкохол.   

Код: 90114
Цена: 39.90 лв. 
Количество: 15 мл
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Ексфолиращ гел за всеки тип кожа с Алое Вера и витамин Е

Количество: 100 мл
Код: 90107   
Цена: 17.40 лв.

Хипопалергенен продукт за дълбочинно почистване

Exfoliating gel

Ексфолиращ гел за всеки тип кожа с колаген, Алое вера и витамин Е. Хипоалергенен продукт с тройно 
действие: почиства, хидратира и подхранва кожата.
Съдържа: Колаген, Алое вера, витамин Е, глицерин.

 Дълбочинно почиства кожата. 
 Отстранява мъртвия горен слой.
 Отпушва порите, като премахва комедоните. 
 Видимо намалява малките бръчици. 
 Успокоява, изглажда и омекотява.
 Хидратира и подхранва кожата.

Благодарение на богатия биологичен състав на продукта - високоактивен патентован колагенов 
хидролизат, алое вера и витамин Е -  наред с дълбочинното почистване, се постига ефект на регене-
риране и подхранване на кожата, съчетано със забавяне на процесите на стареене.

Начин на употреба: Върху добре почистена и овлажнена кожа се нанася ексфолиращия гел. Кожата 
се масажира леко до пълното попиване на гела, след което се отмива обилно с хладка вода. След 
подсушаване на кожата е препоръчително да се използва почистващ тоник или лосион, подхранващ гел, 
серум или крем. 
(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага като подготвителна фаза преди 
процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+ ).

 За суха кожа се използва 1-2 пъти в седмицата.
 За мазна и склонна към комедони кожа може да се използва и всеки ден. 
 Не се препоръчва за кожа с гнойни пъпки и склонна към акне.

Знаете ли, че ...
Има два вида пилинг (ексфолиация) - естествен и козметичен. Естественият се покрива с едно от свойствата 

на кожата - да подновява епидермалните си клетки през определен интервал от време. След 25-годишна възраст 
обаче процесът се забавя, което дава възможност на мъртвите клетки да се „струпват“ за по-дълго върху кожата. 
Точно в този момент е необходимо да подпомогнете естествения процес на излющване, като приложите козметична 
ексфолиация. Редовната ексфолиация е един от най-лесните начини да се подобри кожата – тя става по-мека и по-
гладка, а тенът по-равномерен. Също така е ефективен метод за предпазване от акне, врастнали косми и всякакви 
други проблеми, които се пораждат от мъртви клетки и нечисти пори.

Количество: 35 мл
Код: 90110   
Цена: 18.75 лв.

Съдържа: високоефективна комбинация от козметични масла.

 Почиства всеки вид грим около очите и по кожата на лицето. 

 Разтваря съставките на грима и ги задържа, без да позволява проникването им в кожата. 

 Отлично почиства и подготвя кожата за третиране с козметични продукти.

 Уникалната му формула, изградена изцяло на маслена основа, го прави особено подходящ за 
всеки тип кожа. 

Начин на употреба: Кожата се почиства с флуида с помощта на памучен тампон, след което се 
измива с хладка вода.
(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага като подготвителна фаза 
преди процедура с уреда.)

Знаете ли, че ... 
Всички продукти от серията VB collagena clinic & Aloe professional са освободени от консерванти, 

багрила, минерални масла , силикони, остатъчни петролни продукти, алкохол.
Почистването на грима преди лягане е изключително важно за поддържането на красива и сияйна 

кожа. Тревожен е резултатът от едно допитване, според което около 20% от жените бързат да си легнат, 
без да са махнали грима от лицето си. Всичките сенки по клепачите, пудрата и ружът по лицето, както и 
спиралата от миглите трябва да бъдат свалени. Ако не почистите както трябва миглите си, те ще станат 
чупливи.

Почистването на декоративна козметика с вода-съдържащи продукти (тоалетно мляко, лосиони и 
пр.) води до разтваряне на пигменитте от декоративната козметика върху кожата и тяхното проникване 
в порите й, което е изключително нежелано. Флуидът VB е високо ефективен, като благодарение на 
изцяло масления си състав идеално почиства кожата от декоративна козметика. 

Двуфазен флуид за почистване на грим за всеки тип кожа- 
ефективно отстранява всички видове грим - 

водоразтворим и водонеразтворим/

Make-up remover fluidVB collagena clinic 
& Aloe professional

VB collagena clinic 
& Aloe professional
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Cleansing tonic 
Почистващ тоник за мазна до комбиниран тип кожа

Съдържа: Колаген, Алое вера, натурална розова вода и лайка. 

Активно почистващ тоник, отстраняващ  остатъците от излишните мазнини и други 
замърсявания. Наличието на Алое Вера спомага за отстраняването на мъртвите клетки на 
повърхностния епител, свива порите, регулира мастната секреция, хидратира. Колагенът 
ускорява регенеративните процеси и повишава защитните функции на кожата. Розовата 
вода действа успокояващо и дезинфекциращо. Предотвратява възпаления и обриви. 
Освежава кожата на лицето, шията и деколтето.

Начин на употреба: С помощта на памучен тампон (след разклащане), тоникът се 
нанася в достатъчно количество върху кожата на лицето, шията и деколтето, с леки 
масажни движения.
Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се изоползва с програмата Микро-масаж (massage) според 
указанията за употреба, след което задължително се отстранява с топла вода или мокра 
кърпа.

Професионално почистване и подхранване!

Код: 90201   
Цена: 18.50 лв.
230 мл

Cleansing lotion 
Почистващ лосион за суха до нормална кожа

Съдържа: Колаген, натурална розова вода, Алое вера и липа.

Нежно и деликатно почиства кожата като отлично премахва мазнини и замърсявания в дълбочина, 
без да я изсушава. Активните съставки допринасят за дълбока хидратация на кожата и задържането 
в нея, активират процесите на регенерация и обновяване на клетките, изглаждат повърхността 
на кожата. Екстрактът от липа и натуралната розова вода имат дезинфекциращо, успокояващо и 
освежаващо действие.

Начин на употреба: С ръка или с помощта на памучен тампон, лосионът се нанася в достатъчно 
количество върху кожата на лицето, шията и деколтето с леки масажни движения.
Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се изоползва с програмата Микро-масаж  (massage) според указанията 
за употреба, след което препоръчително се отстранява с топла вода или мокра кърпа.

Професионална грижа за лицето, шията и деколтето!
Почиства, хидратира, подхранва

Код: 90301   
Цена: 18.75 лв.
230 мл

VB collagena clinic 
& Aloe professional

VB collagena clinic 
& Aloe professional
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Количество: 75 мл
Код: 90111   
Цена: 40.00 лв.

Beauty secret cream

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК), масло от жасмин, масло 
от жожоба, витамини и минерален комплекс. 

 Уникална формула със 100 % натурален състав и UV-A и UV-B защита.
 Незабавно премахва дребни дефекти, светли петна, грапавини по кожата. 
 Гарантира безопасна и ефективна грижа за кожата, като отлично я защитава, 

регенерира и забавя процеса на стареене по естествен път. 
 Осигурява дълготраен ефект на изравняване на тена. 
 Придава равен и сияен тен. Не оставя мазни следи. 
 Премахва петна и предпазва от появата на нови.

Отлично поносим  дори от силно чувствителна кожа.
 Биологично-активният комплекс ефективно забавя процесите на стареене и образуване на бръчки, като подпомага 

протеиновия баланс на кожата.
 Маслото от жасмин увеличава еластичността на кожата, спомага за отстраняване на белези и дерматити, екземи, 

алергични обриви, има подмладяващ и освежаващ ефект, леко избелва кожата. 
 Маслото от жожоба овлажнява, регенерира и подмладява кожата.
 Минералният комплекс бързо заглажда фини бръчки, пори, грапавини и дефекти по кожата. Изцяло естественият 

състав на Beauty secret cream го прави подходящ и за грижа за нежната детска кожа – подхранва, предпазва от UVA-
UVB лъчите и лошите атмосферни условия. Използваното съотношение между масло от жасмин и масло от жожоба 
е по стара рецепта, използвана в Китай и Индия и има изключителен ефект върху лунички и  други  проблеми с 
пигментацията. Благодарение на съдържанието на глицерин е изключително подходящ за предпазване на кожата 
при ниски температури. 

Начин на употреба: Нанaся се сутрин и вечер върху добре почистената кожа на лицето, шията и деколтето.
(Използвайте като финална фаза след процедурата със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като без да измивате серумите след 
подхранващата и лифтинг програми, изчакайте да попият в кожата и нанесете крема). 

Активен крем “Тайната на красотата” с подмладяващ ефект и  естествена 
UVA - UVB защита за всеки тип кожа! Сензационна пълна промяна на 
външния вид - бръчици, пори, грапавини, петна изчезват моментално! 

Lift serum
Лифтинг серум за всеки тип кожа

Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), 
Алое вера и гуарана.

 Препоръчва се за терапии, третиращи уморена кожа, при които се търси моментален ефект и 
блясък. Предизвиква незабавно стягане и повдигане на отпуснатата и уморена кожа и дълготрайно 
заздравяване на поддържащите тъкани. 

 Присъствието на колаген, еластин, ДНК, Алое Вера и натурална розова вода допринасят за отличното 
хидратиране, подхранване и обновяване на клетките в дълбочина. 

 Видимо заличават съществуващите бръчки и предотвратяват образуването на нови. 

 Продуктът действа успокояващо, подобрява  тургура на кожата.

 Резултат: свежа, гладка, еластична и мека кожа.

Начин на употреба: Нанася се с леки масажни движения върху кожата на лицето, шията и деколтето. 
Подходящ е за терапии за стягане кожата на ръцете и бюста.
Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва  с програмата Лифтинг ефект (lifting) според указанията за 
употреба на уреда и не се отстранява.

Бърза и професионална грижа с моментален ефект

Код: 90104   
Цена: 26.00 лв.
75 мл

VB collagena clinic 
& Aloe professional

VB collagena clinic 
& Aloe professional
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Eye contour serum
Серум за околоочния контур за всеки тип кожа 

Професионална грижа за кожата около очите

Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), 
хиалуронова киселина и Алое вера.

 Прилага се в областта на Т-зоната и оклоочния контур. Комбинацията от колаген, еластин, ДНК и Алое 
Вера възстановява структурата на колагеновите влакна, възвръща и задържа хидратацията на кожата, 
подобрява здравината и еластичността на повърхностния слой, ускорява растежа и обновяването на 
клетките.

 Патентованият биологично активен комплекс оказва специално въздействие върху най-фината структура 
на кожата – тази около очите, като нежно заглажда бръчките, премахва тъмните петна и следите от умора. 

 Хиалуроновата киселина активира фибробластите, които отделят колаген и еластин - двата ключови 
протеина за здравата и красива кожа. Тя играе съществена роля в заглаждането на бръчките и забавяне 
процесите на стареене в Т-зоната и зоната около очите. 

 Алое Вера регулира обменните процеси, активира регенеративните процеси в кожата, възвръща 
естествения блясък и свежест. 

Начин на употреба: Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движенияв Т–зоната и около 
очите, а на останалата част нанесете ANTI-SPOT SERUM. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с програмата 
Подхранване (nutrient) според указанията за употреба на уреда  без да отстранявате след това. Използвайте с 
Магическата писалка „Гума за бръчки” за още по-добър ефект.

Код: 90102   
Цена: 26.00 лв.
35 мл

Moisturizing cream
Хидратиращ крем за суха до нормална кожа

Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова 
вода), екстракт от портокал (Vit C+A,E, B1, B2, B6, H, PP), Алое вера и бадемово масло.

 Хидратира, стяга, регенерира  и подхранва кожата и забавя процесите на стареене. Подходящ 
като крайна стъпка в терапията за суха и зряла кожа.

 Биологично активните съставки осигуряват цялостна защита от вредните фактори на околната 
среда. Предпазват от свободните радикали.

 Патентованият биологично-активен комплекс мощно и ефективно възстановява протеиновия 
баланс на кожата, регенерира колагеновата структура, възвръща еластичността, свежия вид и 
тонус на кожата.

 Витаминният комплекс подхранва и активира обменните процеси.

 Алое вера регенерира и възстановява свежестта на кожата.

 Бадемовото масло е богато на витамин A и Е. Ускорява клетъчната обмяна, подобрява 
овлажняването, спомага за образуването на колаген и фибриноген. 

 Използвайте като дневен и нощен крем.
Начин на употреба: С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в областта на лицето, шията 
и деколтето (използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като 
без да измивате серумите след подхранваща и лифтинг програми, изчакайте да попият в кожата и 
нанесете крема).

Спрете времето!

Код: 90302   
Цена: 26.00 лв.
75 мл
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Sebum regulating cream
Себурегулиращ крем за мазна и комбиниран тип кожа 

За да не остарявате!
Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), 
Екстракт от портокал (Vit C+A, E, B1, B2, B6, H, PP),  Алое вера и масло от гроздови семки.

 Действа стягащо, успокояващо и себорегулиращо. Мощен антиоксидант и средство за борба с бръчките. 
Стимулира способността на кожата да се възстановява и значително забавя процесите на стареене и 
бръчкообразуване. 

 Уникалната сила на биологично-активния комплекс поддържа протеиновия баланс, регенерира кожата, 
видимо забавя процесите на стареене, заглажда бръчките и препятства появата на нови. 

 Алое Вера свива порите, регулира мастната секреция, активира регенеративните процеси в кожата. 

 Витаминният комплекс с природен произход обогатява кожата с полезни вещества и регулира обменните 
процеси.

 Маслото от гроздови семки регенерира кожата, има мощно антиоксидантно и подхранващо действие.

 Използвайте като дневен и нощен крем

Начин на употреба: С леки масажни движения кремът се нанася върху вече почистеното лице 
(използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+, като без да измивате серумите 
след подхранване и лифтинг програми, изчакате да попият в кожата и нанесете крема).Код: 90202   

Цена: 26.00 лв.
75 мл

Код: 90109
Цена: 26.00 лв.
Количество: 75 мл

Биоактивен гел за проблемна и чувствителна кожа с Алое Вера! Не на акнето 
и комедоните! Успокоява предразположената към възпаления кожа  и 

регулира излишната мастна секреция

Bioactive gel

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК), Алое вера, глицерин, 
чаено дърво (на микрокапсули), екстракт от портокал с природни витамини А, С, Е, В6.

 Освежава и успокоява предразположената към възпаление и образуване на комедони кожа.
 Свива порите и регулира излишната мастна секреция.
 Осигурява идеален комфорт на кожата и матов тен през деня.
 Хипоалергенен продукт.

При много мазна кожа може да не се нанася крем след биоактивния гел. 
Висоефективен гел с патентована формула. Наред с основния си ефект за премахване на възпаления и успо-

кояване на кожата, които се дължат на чаеното дърво и алое вера, гелът съдържа богат комплекс естествени 
протеини, които регенерират кожата, забавят процесите на стареене и образуване на фини бръчки при мла-
дата кожа. Природните витамини добавят мощен биологичен ефект с великолепно освежаващо и активиращо 
регенеративните способности на кожата действие.    
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху добре почистената кожа на лицето, шията и деколтето. Прави се 
лек масаж по масажните линии до разтваряне на микрокапсулите в кожата. 
(За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага с програмата Подхранване (nutrient) или Лифтинг 
(lifting) според указанията за употреба на уреда, без да отстранявате гела след това. След нанасяне на биоактивния гел 
върху лицето, трябва да се направи лек масаж до разтварянето на микрокапсулите в кожата и едва след това се включва 
съответната програма на уреда SKY FACE GALVANIC SPA+. 
Знаете ли, че ... Названието черни точки или комедони е условно и дава представа за един чест козметичен недостатък, който 
придружава себореята. Може да ги има и при суха, и при мазна кожа. Образуването им се дължи на усилена мастна секреция. 
Отделената мазнина е качествено променена. Тя изпълва разширените отвърстия на мастните жлези, дразни епидермалните 
клетки, които изпълват каналчетата, примесени с мазнина, прах и др. Черният цвят се получава не толкова от замърсяването, 
колкото от окисляването на роговите вещества на епидермалните клетки, които са в контакт с атмосферния кислород. 

VB collagena clinic 
& Aloe professional

VB collagena clinic 
& Aloe professional

Гр
иж

а 
за

 л
иц

ет
о 

- V
B 

Co
lla

ge
na

Гр
иж

а 
за

 л
иц

ет
о 

- V
B 

Co
lla

ge
na



84 85

Anti-spot cream
Депигментиращ крем за всеки тип кожа 

Депигментиращ ефект и грижа за кожата на лицето

Код: 90103   
Цена: 30.00 лв.
75 мл

Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална розова вода), Алое 
вера, масло от гроздови семки и Gatuline Whitening.

 Подходящ продукт като крайна стъпка в избелващата (изравняваща тена) терапия. Успокоява, облекчава 
кожата и отстранява дълготрайно пигментациите, блокира механизма на повторното им образуване. 
Регенерира и хидратира кожата. 

 Благодарение на патентования биологично активен комплекс, наред с основния депигментиращ ефект, 
продуктът има мощно действие за забавяне поцесите на стареене, заглаждане на бръчките и препятстване 
образуването на нови.

 Алое Вера активира обменните процеси, предпазва и възстановява кожата на лицето.

 Gatuline Whitening гарантира високоефективен  процес на изравняване на тена и премахване на нежеланата 
пигментация, за сметка на естествени биологично-активни съставки. 

 Маслото от гроздови семки има антиоксидантно действие, изключително богато на витамин Е. Придава 
еластичност и мекота на кожата на лицето. 

 Използвайте като дневен и нощен крем.

Начин на употреба: С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в областта на лицето, шията и деколтето. 
( използвайте като финална фаза след процедура със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като без да измивате серумите 
след подхранваща и лифтинг ефект програми, изчакайте да попият в кожата и нанесете крема).

Anti-spot serum
Депигментиращ серум

Съдържа: Патентован Биологично Активен Комплекс (колаген, еластин, ДНК, натурална 
розова вода), Алое вера и Gatuline Whitening.

 Препоръчва се за интензивно премахване на хиперпигментации, регулиране на синтеза на 
меланин и дълготрайно изравняване на тена.

 Наред с ефекта за изравняване на тена и премахване на нежеланата пигментация, продуктът 
има мощно действие за активиране на регенеративните процеси в кожата, обновява 
протеиновите структури, забавя стареенето, съхранява кожата свежа и млада. 

 Алое Вера активира обменните процеси, предпазва и възстановява кожата на лицето.

 Gatuline Whitening гарантира високоефективен процес на изравняване на тена и премахване 
на нежеланата пигментация, за сметка на естествени биологично-активни съставки. 

Начин на употреба: Нанася се в достатъчно количество с леки масажни движения в долната 
част на лицето, щията и деколтето, а в Т–зоната и около очите нанесете околоочен серум.
Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с програмата подхранване (nutrient) според указанията 
за употреба на уреда  без да отстранявате след това.

За бърз и траен депигментиращ ефект
  с подхранване кожата на лицето!

Код: 90106   
Цена: 26.00 лв.
35 мл
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Код: 90108   
Цена: 26.00 лв. 
Количество: 75 мл

Тотал ефект гел с прополис, чаено дърво и 
Алое Вера с  eстествен антибиотичен ефект

Total effect gel

Съдържа: Патентован биологично-активен комплекс (колаген, еластин, розова вода и ДНК), Алое вера, прополис, 
чаено дърво. 

 Подхранва и успокоява раздразнената и увредена кожа, включително след бръснене и след епилация.
 Подходящ за третиране на възпалена кожа – при наличие на рани, одрасквания и подсичания, ужилвания и 

ухапвания от насекоми.
 Подпомага отстраняването на малките дефекти по кожата /гнойни пъпки, увреждания от слънчеви и термични 

изгаряния, херпеси/. 
 Подобрява хидратацията и епителизацията.
 Възпрепятства развитието на микроорганизми и стимулира обновяването на клетките. 
 Притежава отлично антибактериално и противогъбично действие.

Гел с патентована формула и уникално действие. Комбинацията от прополис, чаено дърво и биологично-активен 
комплекс, богат на естествени протеини, натурална розова вода и Алое вера, идеално подхранва и регенерира 
кожата, а също така я възстановява при наличие на възпалителни процеси.
Начин на употреба: Нанася се с леки масажни движения върху добре почистените участъци с кожни увреждания 
минимум 2-3 пъти дневно. (За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ , може да се прилага с програмата 
Подхранване или Лифтинг според указанията за употреба на уреда, без да отстранявате гела след това.)  
Знаете ли, че ... Милиони години прополисът е било единственото, но въпреки това универсално оръжие на пчелите 
за борба с микроорганизмите - вируси, бактерии, плесени, гъбички, инфузории и др. Пчелите събират прополис 
(пчелен клей) от растенията и буквално застилат всички повърхности в кошера с него, в това число и тялото си. Така 
се предпазват от микроорганизмите, които иначе, без прополис ( пчелен клей ), бързо биха взели преднина и биха 
довели пчелното семейство до гибел.

За подхранване и успокояване на възпалена и проблемна кожа

Iontophoresis cleansing fluid
Почистващ флуид  за високоефективно, анийон-

активно почистване в дълбочина, с грижа за всеки 
тип кожа и подготовка за следващо въздействие

Съдържа: Колаген, натурална розова вода.

 При използване на флуида за програмата Почистване (cleaning), посредством  
галванично въздействие със SKY FACE GALVANIC SPA+, повърхността на мастните и 
други замърсяващи частици се обвива от миещите вещества, като се образува плътна 
и хидрофилна ципа.   Всички замърсявания се емулгират в течността и лесно се 
отстраняват от кожата. Почистената по този ефективен и бърз начин кожа е идеално 
подготвена за следващите козметични процедури.

 Колагенът подхранва и защитава кожата.

 Розовата вода действа успокояващо и противовъзпалително, подпомага процеса на 
дълбочинно почистване. 

За тези, които използват SKY FACE GALVANIC SPA+ продуктът се използва с програма 
Почистване (cleaning) според инструкциите, след което се отстранява с топла вода или 
мокра кърпа.

Количество: 230 мл
Код: 90101   
Цена: 17.20 лв.
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Крем за лице за мъже - 100 мл

Код: 50114   
Цена: 26.00 лв.

За мъже, които не искат да остаряват!

 Уникална комбинация от високоефективни масла от: пшенични зародиши, 
бадемово масло, масло от норка, масло от жожоба и мед.

 Богат на растителни екстракти: полски хвощ, коприва, лечебна лайка, арника, листа от 
бреза, репей.

 Уникалният състав на продукта ефективно подхранва кожата на лицета, като видимо 
намалява образуването на бръчки, свива порите, успокоява уморената кожа, активира 
регенеративните процеси и забавя процесите на стареене. 

 Възстановява уморената кожа, успокоява, ревитализира и регенерира! 

 Естествените масла стимулират оросяването с кръв на натоварената кожа и я правят мека, 
гладка и еластична.

 Маслото от пшеничен зародиш е най-богатият източник на Витамин Е (витаминът на 
младостта), който стимулира производството на колаген и еластин.

 Бадемовото масло подхранва, действа успокояващо и омекотяващо, придава кадифена 
мекота и гладкост.

 Маслото от норка е изключитено богато на есенциални мастни киселини, подхранва 
кожата в дълбочина и има регенериращ ефект.

 Маслото от жожоба подобрява кръво- и лимфообращението, подхранва и регенерира.

 Подпомага синтеза на кожния колаген и оказва противовъзпалително действие. Пчелният 
мед подхранва мускулите, омекотява кожата, има антибиотично и антибактериално 
действие.

Код: 50111    
Цена: 45.00 лв.

Крем Нони - 100 мл
Естествена грижа за здрава кожа!

 Богатият му и балансиран състав подхранва кожата, гарантира нейната защита и 
бърза регенерация при проблемна кожа, рани, изгаряния, обриви, груба кожа. 

 Попива бързо, съхранява влагата в кожата и я насища с биологично-активни вещества, 
които засилват естествените защитни функции на кожата и нейния метаболизъм. 

 Забавя стареенето, успокоява и защитава

 С мощно антиоксидантно действие.

 Стимулира имунната система на кожата.

С екстракт от Нони и масло от жожоба! Уникален крем, чието 
действие се усеща след първото нанасяне

Код: 50121    
Цена: 39.00 лв.

Актив крем с масло от черен кимион - 100 мл  

Здрави и красиви с маслото на фараоните! Силно подхранващ 
крем за всеки тип кожа с висок процент на биологично активни 

полиненаситени мастни киселини! С масло от черен кимион, 
жожоба, невен, авокадо, пшеничен зародиш.

 За активна грижа за здравето на кожата и нейния изящен вид. 

 Маслото от черен кимион има имуностимулиращо, антибактериално, антивирусно и 
заздравяващо действие. Подобрява кръвообращението на кожата.

 Маслото от авокадо прониква дълбоко в кожата и я предпазва от изсушаване.

 Маслото от жожоба притежава висока проникваща способност, без да оставя мазен 
блясък по кожата. Заедно с маслото от пшеничен зародиш подхранват, регенерират 
и засилват естествените защитни функции и метаболизма на кожата.
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 Маски и пилинг за лице с професионален ефект за всички 
типове кожа.

 Професионалните иновативни формули осигуряват 
по-добър ефект, който е сравним с резултатите след 
посещение в професионални козметични салони.

 В опаковка саше – бързо, лесно и достатъчно за две 
приложения.

 В опаковка саше за 2-фазни или 3-фазни терапии.

   На фантастична цена.

 Изключително богатство на ефективни активни съставки, които се 
срещат често в козметиката за професионални цели (включително 
био съставки от растителен произход: био-хиалуронова киселина, 
Kombuchka, про-ретинол, зелена глина, активен кислород, коензим 
Q10, коралови водорасли, перлен прах, диамантени частици, алфа-
хидрокси киселини, осветителни микропигменти, витаминен 
коктейл, лактобионова киселина).

Иновативна, високоефективна почистваща и изглаждаща маска за комбинирана, мазна, 
чувствителна и проблемна кожа.  Създадена със специална грижа за бързо и лесно постигане 
на резултати, сравними с процедурите на ДЕТОКСИКАЦИЯ, прилагани в професионалните 
козметични салони. Чудесна алтернатива на посещенията в центрове за красота!
Действие: Концентрирана маска, която професионално и дълбочинно почиства кожата, 
стеснява порите, намалява тяхната видимост. Ефикасно намалява комедоните и предотвратява 
бъдещи възпаления. Абсорбира прекомерното омазняване на кожата и регулира 
секрецията. Разглажда и повишава микроциркулацията. Има детоксикиращи, укрепващи 
и антибактериални свойства, благодарение на активните съставки, използвани при 
професионалните процедури: зелена глина, мароканска глина, цинк и никотинамид 
(Витамин В3). Впечатляващите резултати са видими още след първата употреба. 
Ефект: Почистена, перфектно матова, свежа и гладка кожа с чудесен, здрав тен. По-малко 
видими пори. 
Начин на употреба: 2 пъти седмично нанасяйте маската върху почистено лице. След 10 
минути измийте с топла вода. Предназначена за всяка възраст. 

Серия професионални маски за лице
 Professional Formula PF

PF Почистваща и изглаждаща маска 
с детоксикиращ ефект – 2 x 5 г

Код: 91705   
Цена: 3.90 лв.

Иновативна, високоефективна ултра-овлажняваща 
гелообразна маска за всички типове кожа, в това 
число чувствителна. Създадена със специална грижа 
за бързо и лесно постигане на резултати, сравними 
с процедурите на МЕЗОТЕРАПИЯ, прилагани в 
професионалните козметични салони. Чудесна 
алтернатива на посещенията в центрове за красота.
Действие:  Концентрирана гелообразна маска, която по 
професионален начин регулира влажността на кожата, 
предотвратява прекомерната загуба на влажност, 
като осигурява интензивно и дълбоко овлажняване. 
Повишава еластичността, здравината и тонуса на 
кожата. Перфектно подхранва, регенерира и заздравява 
кожата, забавя образуването на бръчки. Моментално 
отстранява неприятното усещане за стегнатост на 
кожата, успокоява и отстранява раздразненията, 
благодарение на активните съставки, използвани при 
професионалните процедури: биохиалуронова 
киселина и коктейл от витамини (A, B3, B5, C, E в 
микрокапсули). Впечатляващите резултати са видими 
още след първата употреба. 
Ефект: Перфектно хидратирана, освежена, гладка и 
сияйна кожа с чудесен, здрав цвят.  
Начин на употреба: Два пъти седмично нанасяйте 
маската върху почистената кожа на лицето, шията 
и деколтето. След 10 минути отстранете остатъците 
с памучен тампон или масажирайки до попиване в 
кожата. Предназначена за всяка възраст. 

PF Ултра-овлажняваща 
гелообразна маска с  

мезотерапевтичен
 ефект- 2 x 5 г

Код: 91701   
Цена: 3.90 лв.
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Код: 91710   
Цена: 4.95 лв.

Иновативна, високоефективна почистваща маска за мазна, 
комбинирана, чувствителна и склонна към акне кожа. 
Професионален продукт, базиран на технологии използвани 
в салони за красота. Предлага новаторски козметичен 
подход, който дава възможност за бързи резултати, сравними 
с ревитализиращи професионални процедури. Естествена 
алтернатива на посещението на козметични салони. 

Действие: Нанесената маска бързо засъхва върху кожата, 
като образува перфектен хидропластичен слой, повтарящ 
формата на лицето. След отлепване на маската, кожата е 
дълбоко и професионално почистена. Маската обсорбира 
излишния себум и премахва мъртвите клетки на кожата, в 
резултат тя се поднoвява, подхранва и омекотява, подобрява 
се хидратацията. Ефектът себуконтрол, екстрактът от ананас 
и технологията на отлепване гарантират постигане на 
фантастични резултати само с едно нанасяне. 
Ефект: Почистена, свежа, гладка кожа със сияен тен и по-
малко видими пори. 
Начин на употреба: Ползвайте маската два пъти седмично. 
Нанесете на почистено лицe, като избягвате зоната около 
очите и устата. Оставете 15 минути или докато изсъхне 
напълно. Отлепете маската. Остатъка отмийте с топла вода. 
Предназначена за всяка възраст.

PF Дълбоко почистваща Peel Off 
(отлепваща се) маска – 2 х 5 г

Иновативна, силно хидратираща маска за всеки тип кожа, в 
това число и чувствителна. Професионален продукт, базиран на 
технологии, използвани в салони за красота. Предлага новаторски 
козметичен подход, който дава възможност за бързи резултати, 
сравними с ревитализиращи професионални процедури. 
Естествена алтернатива на посещението на козметични салони. 

Действие: Нанесената маска бързо засъхва върху кожата, като 
образува перфектен хидропластичен слой, повтарящ формата 
на лицето. След отлепване на маската кожата е дълбоко и 
професионално почистена, отстранени са мъртвите клетки, 
порите са свити. Маската хидратира в дълбочина, тонизира и 
укрепва кожата, подобрява нейното състояние и тен, забавя 
образуването на бръчки. Премахва следи от умора и стрес, 
възстановява жизнеността и блясъка на кожата. Съчетанието 
на ултраовлажняващ комплекс, хидроманил и  технологията на 
отлепване гарантира постигането на фантастични резултати само 
с едно нанасяне. 
Ефект: Почистена, перфектно хидратирана, гладка и свежа кожа 
с прекрасен тен. 

Начин на употреба: Ползвайте маската два пъти седмично. 
Нанесете на почистено лицe, като избягвате зоната около очите и 
устата. Оставете 15 минути или докато изсъхне напълно. Отлепете 
маската. Остатъка отмийте с топла вода. Предназначена за всяка 
възраст.

PF Дълбоко хидратираща Peel Off 
(отлепваща се) маска – 2 х 5 г

Код: 91709   
Цена: 4.95 лв.
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Иновативен и високоефективен ензимен пилинг за нежна и чувствителна кожа. 
Създадена със специална грижа за бързо и лесно постигане на резултати, сравними 
с процедурите на АКВА-ОКСИАБРАЗИО, прилагани в професионалните козметични 
салони. Чудесна алтернатива на посещенията в центрове за красота.

Действие: Активен пилинг с гелообразна консистенция, който нежно, но ефикасно 
ексфолира мъртвите клетки, разглажда и стяга кожата, подобрява кръвообращението, 
ефективно оксигенира в дълбочина. Бързо премахва неравностите, видимо намалява 
пигментните петна и други недостатъци. Резултатите се постигат благодарение на 
активните съставки, използвани при професионалните процедури: активен оксигениращ 
комплекс, базиран на коензимQ10 и коралови водорасли, и лактобионова киселина. 
Впечатляващите резултати са видими още след първата употреба. 

Ефект: Перфектно гладък, свеж, кадифен и блестящ вид на кожата. Красив и здрав тен. 
Кожата е оксигенирана и добре подготвена за следващи процедури. 
Начин на употреба: 1-2 пъти в седмицата нанасяйте пилинга на почистената кожа 
на лицето, като избягвате областта около очите. Оставете за 5 до 10 минути, след това 
измийте с хладка вода. Предназначен за всяка възраст. 

PF Ензимен оксигениращ пилинг 
с аква-оксиабразио ефект - 2 x 5 г 

Код: 91707   
Цена: 3.90 лв.
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Иновативен и високоефективен едрозърнест пилинг за комбинирана, мазна и проблемна кожа. 
Създадена със специална грижа за бързо и лесно постигане на резултати, сравними с процедурите 
на ДИАМАНТЕНО МИКРОДЕРМАБРАЗИО, прилагани в професионалните козметични салони. 
Чудесна алтернатива на посещенията в центрове за красота
Действие: Активен едрозърнест пилинг с гелообразна консистенция, който дълбочинно ексфолира 
кожата и ефективно отстранява мъртвите клетки от епидермиса, изглажда повърхността на кожата и 
подобрява кръвообращението й. Моментално почиства и редуцира, намалява комедоните и пъпките. 
Резултатът се постига благодарение на активните съставки, използвани при професионалните 
процедури: диамантени микрокристали и алфа-хидрокси киселини. Впечатляващите резултати са 
видими още след първата употреба. 
Ефект: Свежа и гладка кожа с изравнен тен, красив и здрав блясък. Намалени пори, редуциране на 
черните точки. Кожата е напълно готова за следващо третиране. 
Начин на употреба: 1-2 пъти в седмицата нанасяйте пилинга върху почистената кожа на лицето, 
като избягване областта около очите. Масажирайте около 2 минути, след това измийте с хладка вода. 
Предназначен за всяка възраст. 

Едрозърнест пилинг 
с ефект на диамантено микродермабразио - 2 x 5 г

Код: 91708   
Цена: 3.90 лв.

Иновативен и високоефективен дребнозърнест пилинг за нормална до суха кожа. Създадена със 
специална грижа за бързо и лесно постигане на резултати, сравними с процедурите на ДИАМАНТЕНО 
МИКРОДЕРМАБРАЗИО, прилагани в професионалните козметични салони. Чудесна алтернатива на 
посещенията в центрове за красота
Действие: Активен дребнозърнест гелообразен пилинг, който дълбочинно ексфолира кожата и 
ефективно отстранява мъртвите клетки от епидермиса, изглажда повърхността на кожата и подобрява 
кръвообращението й. Моментално редуцира и почиства порите, намалява комедоните и пъпките. 
Резултатите се постигат благодарение на активните съставки, използвани при професионалните 
процедури: диамантени микрокристали и алфа-хидрокси киселини. Впечатляващите резултати са 
видими още след първата употреба. 
Ефект: Перфектно гладък, свеж, кадифен и блестящ вид на кожата. Красив и здрав тен на кожата, 
която е напълно готова за следващи процедури. 
Начин на употреба: 1-2 пъти в седмицата нанасяйте пилинга на почистената кожа на лицето, като 
избягвате областта около очите. Масажирайте около 2 минути, след това измийте с хладка вода. 
Предназначена за всяка възраст.

Дребнозърнест пилинг 
с ефект на диамантено микродермабразио - 2 x 5 г

Код: 91706 
Цена: 3.90 лв.
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Код: 91716   
Цена: 4.95 лв.

2-фазна успокояваща и хидратираща терапия за суха и 
чувствителна кожа, склонна към зачервяване. Предназначена 
е за всяка възраст. Състои се от два професионални козметични 
продукта: ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ + БЯЛА ГЛИНА, базирани на формулата, 
използвана в салоните за красота.

Действие: Активният пилинг с гел-консистенция ексфолира 
мъртвите клетки, изглажда и стяга, намалява обезцветяването, 
заздравява и освежава кожата, успокоява раздразненията. Маската от 
концентрирана бяла глина овлажнява, регенерира и укрепва кожата; 
като същевременно я стяга, изглажда и успокоява, облекчавайки 
раздразненията.

Ефект: идеално гладка, свежа и кадифена кожа със сияен и здрав тен.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата кожа на лицето, като избягвате 
зоната около очите и устните. Оставете 5-10 минути. Измийте с топла 
вода и подсушете кожата. 
2. Нанесете маската. След 10 минути измийте с топла вода. 
Използвайте 1-2 пъти седмично.

  

PF 2-фазна терапия - 
ензимен пилинг + бяла глина – 2 х 5 г

Код: 91717  
Цена: 4.95 лв.

2-фазна ултра-почистваща терапия за комбинирана и мазна кожа. 
Предназначена е за всяка възраст. Състои се от два професионални козметични продукта: 
ЕДРОЗЪРНЕСТ ПИЛИНГ + ЗЕЛЕНА ГЛИНА, базирани на формулата, използвана в салоните 
за красота.
Действие: Активният пилинг с гел-консистенция ексфолира мъртвите клетки, изглажда 
кожата, почиства порите, намалява черните точки и пъпки. Маската от концентрирана 
зелена глина стяга порите и предотвратява бъдещи пъпки, абсорбира излишния себум, 
изглажда.
Ефект: почистена, перфектно матирана, свежа и гладка кожа с хубав и здрав тен. Видимо 
намалени пори и черни точки. 
Начин на употреба: 1. Нанесете пилинга върху чистата кожа на лицето, като 
избягвате зоната около очите и устните. Масажирайте около 2 минути. Измийте с топла 
вода и подсушете кожата.  2. Нанесете маската. След 10 минути измийте с топла вода. 
Използвайте 1-2 пъти седмично.

PF 2-фазна терапия - 
едрозърнест пилинг + зелена глина - 2 х 5 г

Код: 91718   
Цена: 4.95 лв.

2-фазна стягаща и заглаждаща терапия за зряла кожа. Състои се от два 
професионални козметични продукта: ДРЕБНОЗЪРНЕСТ ПИЛИНГ + ЖЪЛТА ГЛИНА, 
базирани на формулата, използвана в салоните за красота.
Действие: Активният нежен пилинг с гел-консистенция ексфолира, омекотява, 
намалява петната и другите несъвършенства, овлажнява и успокоява дразненето. 
Маската от концентрирана жълта глина почиства кожата, подобрява нейната еластичност 
и гъвкавост. Изглажда бръчките и предотвратява образуването на нови такива, стяга, 
ревитализира, овлажнява.
Ефект: гладка, еластична и кадифена кожа със сияен и здрав тен. Бръчките намаляват, 
несъвършенства са по-малко видими.
Начин на употреба: 1. Нанесете пилинга върху чистата кожа на лицето, като 
избягвате зоната около очите и устните. Масажирайте около 2 минути. Измийте с топла 
вода и подсушете кожата. 2. Нанесете маската. След 10 минути измийте с топла вода. 
Използвайте 1-2 пъти седмично.

PF 2-фазна терапия - 
дребнозърнест пилинг + жълта глина - 2 х 5 г
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Код: 91713 
Цена: 4.95 лв.

Микродермабразио е комплекс за 3-фазна ултра-изглаждаща 
терапия за комбинирана и мазна кожа. Предназначена е за 
всяка възраст. Състои се от три професионални продукта  ПИЛИНГ + 
СЕРУМ + МАСКА, въз основа на формулите, използвани в салоните за 
красота.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата и влажна кожа на лицето, като 
избягвате зоната около очите и устните. Масажирайте в продължение 
на 2 минути, измийте с топла вода и подсушете кожата. 
2. Продължете с нанасяне на серума. Измийте го след 10 минути.
3. Нанесете маската директно върху суха кожа. След 10 минути 
измийте маската и подсушете кожата. Нанесете подходящ крем от 
серията на Bielenda. Използвайте 1-2 пъти седмично.
  

PF Микродермабразио - 3-фазна терапия
 за изглаждане на лицето – 3 х 3 г

Код: 91711 
Цена: 4.95 лв.

Крио Мезо Лифтинг е комплекс за 3-фазна ултра-стягаща терапия за зряла 
кожа, включително и за чувствителна. Състои се от три професионални продукта  
ПИЛИНГ + СЕРУМ + МАСКА, въз основа на формулите, използвани в салоните за красота.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата и влажна кожа на лицето, като избягвате зоната 
около очите и устните. Масажирайте в продължение на 2 минути, измийте с топла вода и 
подсушете кожата. 
2. Продължете с нанасяне на серума. Оставете да се абсорбира. 
3. Нанесете маската директно върху серума. Оставете да се абсорбира. След 10 минути, 
с лек масаж втрийте излишъка в кожата или премахнете с помощта на памучен тампон. 
Използвайте 1-2 пъти седмично.

PF Крио Мезо Лифтинг - 3-фазна терапия
 за стягане на лицето – 3 х 3 г

Код: 91712
Цена: 4.95 лв.

Крио Мезотерапия е комплекс за 3-фазна ултра-хидратираща терапия за 
всеки тип кожа, включително и за чувствителна. Предназначена е за всяка възраст. 
Състои се от три професионални продукта  ПИЛИНГ + СЕРУМ + МАСКА, въз основа на 
формулите, използвани в салоните за красота.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата и влажна кожа на лицето, като избягвате зоната 
около очите и устните. Останете така около 10 минути, след което измийте с топла вода 
и подсушете кожата. 
2. Продължете с нанасяне на серума. Оставете да се абсорбира. 
3. Нанесете маската директно върху серума. След 10 минути измийте маската и серума 
и подсушете кожата. Нанесете подходящ крем от серията на Bielenda. Използвайте 1-2 
пъти седмично.

PF Крио Мезотерапия - 3-фазна терапия за 
хидратиране на лицето – 3 х 3 г
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Код: 91714
Цена: 4.95 лв.

Термо Био Пилинг е комплекс за  3-фазна терапия за 
ексфолиране и изглаждане на лицето, подходяща за всеки 
тип кожа. Предназначена е за всяка възраст. Състои се от три 
професионални продукта  ПИЛИНГ + СЕРУМ + МАСКА, въз основа на 
формулите, използвани в салоните за красота.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата и влажна кожа на лицето, като 
избягвате зоната около очите и устните. Оставете 5-10 минути, после 
го махнете, отлепвайки го от кожата. Измийте с топла вода и подсушете 
кожата. 
2. Нанесете маската върху лицето и масажирайте 3 минути с 
кръгообразни движения. Термо ефектът трябва вече да се усети. 
Оставете още 3 минути. Измийте маската и подсушете кожата. 
3. Продължете с нанасяне на серума. Оставете да се абсорбира. След 
10 минути, с лек масаж втрийте излишъка в кожата или премахнете с 
помощта на памучен тампон. Използвайте 1-2 пъти седмично.

PF Термо Био Пилинг - 3-фазна терапия 
за ексфолиране и обновяване 

на лицето – 3 х 3 г

Код: 91715 
Цена: 4.95 лв.

Термо Златен Лифтинг е комплекс за  3-фазна терапия за 
подмладяване на лицето за зряла кожа, включително и за 
чувствителна. Състои се от три професионални продукта  ПИЛИНГ 
+ СЕРУМ + МАСКА, въз основа на формулите, използвани в салоните 
за красота.

Начин на употреба: 
1. Нанесете пилинга върху чистата и влажна кожа на лицето, като 
избягвате зоната около очите и устните. Оставете 5 минути, после 
масажирайте около 2 минути. Измийте с топла вода и подсушете 
кожата. 
2. Продължете с нанасяне на серума. Оставете да се абсорбира. 
3. Нанесете маската директно върху серума. След 10 минути измийте 
маската и серума и подсушете кожата. Нанесете подходящ крем от 
серията на Bielenda. Използвайте 1-2 пъти седмично.

PF Термо Златен Лифтинг - 
3-фазна терапия 

за подмладяване на лицето – 3 х 3 г
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Новата козметична серия за .лице – Liquid Crystal Bio Technology 
7D (био технология на течните кристали 7Д) - е предназначена 
да задоволи все по-нарастващите изисквания на жените 
към ефективна козметика с анти-ейдж ефект. Формулите на 
всички продукти в тази нова серия са на основата на едно от 
последните постижения на модерните технологии – уникалните 
течни кристали. За разлика от традиционните кремове, тези 
на основата на течни кристали могат да се нарекат перфектни, 
защото тяхната структура е създадена като отражение на 
структурата на кожата и е в съответствие с нейната физиология. 

Крем на основата на 
течни кристали

Кожа Традиционен крем

Основата от течни кристали съдържа напълно съвместими с кожата 
мембранни липиди, които поддържат естествената й липидна 
бариера, осигурявайки й дълготрайна хидратация и постепенно 
освобождаване на активните съставки.  Liquid Crystal Bio Technology 
7D – био технология на течните кристали 7Д - е първата подобна 
серия на световния пазар и е патент на компанията Bielenda, Poland. 

Сравнение на структурата:

Синергия между природата 
и най-новите технологии!
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Модерната и ефективна формула включва активни съставки, избрани в съответствие с нуждите на кожата на всеки етап от живота. 
Всички продукти съдържат:
Био хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата, активира фибробластите, които отделят колаген и еластин – двата 
ключови протеина за здравата и красива кожа. Има силно хидратиращо действие и играе съществена роля в заглаждането на бръчките и 
забавянето на процесите на стареене – поддържа кожата стегната и гладка.
Патентован екстракт от стволови клетки на арган – Argan Phyto Cell Tec® - иновативен компонент на новото поколение козме-
тични продукти, използван досега само в професионалната козметика. Подпомага възстановяването на стволовите клетки на кожата и 
стимулира производството на нови клетки. 
Според нуждите на кожата в различните възрасти, отделните продукти имат различни допълнителни активни съставки, като биомиметич-
ни пептиди, био калций, био колаген, серамиди, витамини, коензим Q10 и различни масла от: арган, карите (шеа), маслина и много други. 
Всички продукти не съдържат: парабени, изкуствени оцветители, парафинни масла, PEG. 
BIO 7D - Модерната и ефективна формула - се бори със седем симптома на остаряването на кожата, за които има проведени 
дерматологични тестове на кожата на различни групи жени, използвали продуктите в период от няколко седмици, като сред-
ната ефективност е повече от 85%.
Изключително добра поносимост от кожата – дори и най-чувствителната кожа приема добре продуктите от серията. Те осигуряват 
24-часова хидратация на кожата. 
Дневните и нощните кремове са в стъклени бурканчета, а външната опаковка на всички продукти е направена според най-новите марке-
тингови изисквания за информираност и разпознаваемост на марката. 

    е цялостна високотехнологична линия козметика, създадена 
за борба с бръчките и предназначена да отговоря на нуждите на кожата на жените в различни 
възрасти (30 +, 40 +, 50 +). Това я прави много подходяща за три различни поколения жени. 

Есенция на младостта Колагеново подмладяване Ефективен лифтинг

40+ 50+30+

Гр
иж

а 
за

 л
иц

ет
о 

- B
ie

le
nd

a



104 105

Серията - Есенция на младостта
  включва следните продукти: 

 Хидратиращ мицеларен разтвор  BIO 7D 30+ за почистване на грим 3 в 1 - 200 ml.

 Хидратиращ дневен крем BIO 7D 30+ против първите бръчки – 50 ml.

 Хидратиращ нощен крем-концентрат BIO 7D 30+ против първите бръчки – 50 ml. 

 Хидратираща маска BIO 7D 30+ против първите бръчки – 10 g.

Продуктите от серията съдържат следните активни съставки:

Био хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата, активира 
фибробластите, които отделят колаген и еластин – двата ключови протеина за 
здрава и красива кожа. Има силно хидратиращо действие и играе съществена роля 
в заглаждането на бръчките и забавянето на процесите на стареене – поддържа 
кожата стегната и гладка.

Патентован екстракт от стволови клетки на арган – Argan Phyto Cell Tec® - 
иновативен компонент на новото поколение козметични продукти, използван досега 
само в професионалната козметика. Подпомага възстановяването на стволовите 
клетки на кожата и стимулира производството на нови клетки. 

Патентован комплекс Kombuchka® - известен като „еликсир на дълголетието“ - 
изглажда, укрепва, подобрява тонуса на кожата, добавя блясък.

ANTIOX - мощен антиоксидант, който предпазва кожата от преждевременно 
стареене.

Витамин B3 - изравнява  тена на кожата при следи,  причинени от акне; ефективно 
матира прекалено мазната кожа, стеснява и намалява порите.

SPF 10 – съдържа се в кремовете за дневна употреба - предпазва кожата от 
фотостареене.
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30+

Код: 91300
Цена: 16.45 лв.

Код: 91303
Цена: 6.50 лв.

Хидратиращ мицеларен разтвор BIO 7D 30+ за почистване 
на грим 3 в 1 - 200 мл

Хидратираща маска BIO 7D 30+ против първите бръчки - 10 г

Активни съставки: био хиалуронова киселина, патентован екстракт от стволови клетки на арган, витамин B3, 
уреа, алантоин. Подходящ за нормална, комбинирана и чувствителна кожа.
Идеалното средство за почистване на кожата от грима и замърсяванията - 3 в 1 – използва се вместо почистващ 
тоник, почистващ лосион и вода. Именно това е най-голямото предимство на мицеларния разтвор пред 
останалите почистващи продукти – не е необходимо измиване с вода след употребата му. 
Основният компонент във формулата на мицеларния разтвор са мицелите. Те представляват сферични частици, 
които при контакт с кожата се отварят и почистват, както замърсяванията и грима, така и излишния себум, след 
което се затварят и кожата остава съвършено почистена и сияеща. Справят се чудесно дори с водоустойчив 
грим.
Начин на употреба: Мицеларният разтвор се нанася върху памучен тампон. Лицето може да се почиства 
сутрин и вечер, а през деня да се освежава по същия начин. Може да се почиства и околоочния контур, като 
дори ще се забави появата на първите бръчки. 

Важно! За постигане на най-добър ефект е важно да се използват козметични продукти от една серия, върху 
една и съща кожа, през един и същ период, съответно с еднакви активни съставки, а не да се смесват продукти 
на различни производители с различен състав.

Едно саше от 10 g се използва за 2 процедури!

Активни съставки: био хиалуронова киселина, патентован екстракт от стволови клетки на арган, ANTIOX, 
Kombuchka®, витамин B3, масло от карите (шеа), какаово масло, маслиново масло, глицерин, екстракт от ципа 
на червено грозде, токоферол (вит. Е). Подходяща за нормална, комбинирана и чувствителна кожа.
Хидратиращата маска предоставя на кожата дълбока хидратация, намалява първите бръчки, стяга кожата, 
намалява порите на кожата, предпазва мазната кожа от блестене, намалява раздразненията и акнето.  
Начин на употреба: Маската се нанася 2-3 пъти седмично върху добре почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето. Оставя се да попие. Ако е нанесено повече, отколкото кожата поема за 10-15 мин, може да се отнеме 
с памучен тампон. Едно саше от маската се използва за 2 нанасяния. 

95 % повишаване на хидратацията**
** - Тест InVivo, направен под наблюдението на дерматолог при група от 25 жени, за период от 4 седмици. 
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Дневният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 30+, съдържа и: маслиново 
масло, глицерин, екстракт от ципа на червено грозде, токоферол (вит. Е). Подходящ за нормална, 
комбинирана и чувствителна кожа.
Начин на употреба: нанася се всяка сутрин върху добре почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето с масажни движения. Подходяща основа за грим. 

Нощният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 30+, съдържа и: масло от карите 
(шеа), какаово масло, маслиново масло, глицерин, екстракт от ципа на червено грозде, токоферол 
(вит. Е). Подходящ за нормална, комбинирана и чувствителна кожа.
Начин на употреба: нанася се всяка вечер върху добре почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето с масажни движения. 

* Резултатите са от изследвания, направени на група от 25 жени в съответната възраст след 4-седмична употреба на кремовете. Те показват ефективността на проду-
ктите от серията при борбата със 7 различни фактора на стареенето на кожата.

Хидратиращ дневен крем BIO 7D 30+ против първите 
бръчки - 50 мл

Хидратиращ нощен крем-концентрат BIO 7D 30+ против 
първите бръчки - 50 мл

Код: 91301
Цена: 29.99 лв.

Код: 91302
Цена: 29.99 лв.

30+

30+
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Серията - Колагеново подмладяване
  включва следните продукти: 

 Регенериращ мицеларен разтвор BIO 7D 40+ за почистване на грим 3 в 1 - 200 ml.

 Стягащ дневен крем BIO 7D 40+ против бръчки – 50 ml.

 Стягащ нощен крем-концентрат BIO 7D 40+ против бръчки – 50 ml.

 Стягащ крем за кожатата около очите BIO 7D 40+ против бръчки – 15 ml.

 Стягаща маска BIO 7D 40+ против бръчки – 10 g.

Продуктите от серията съдържат следните активни съставки:

Био хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата, активира фибробластите, 
които отделят колаген и еластин – двата ключови протеина за здрава и красива кожа. Има силно 
хидратиращо действие и играе съществена роля в заглаждането на бръчките и забавянето на 
процесите на стареене – поддържа кожата стегната и гладка.

Патентован екстракт от стволови клетки на арган – Argan Phyto Cell Tec® - 
иновативен компонент на новото поколение козметични продукти, използван досега само в 
професионалната козметика. Подпомага възстановяването на стволовите клетки на кожата и 
стимулира производството на нови клетки. 

Био колаген – отговаря за гъвкавостта и еластичността на кожата, помага за изглаждането на 
бръчките. Видимо стяга и оформя овала на лицето.

Стабилен витамин С – антиоксидант, който се освобождава постепенно, така че има 
дълготраен ефект върху кожата. Забавя процесите на стареене, укрепва кожата, добавя блясък, 
намалява и забавя обезцветяването. 

Коензим Q10 - за да се редуцират бръчките и предотврати появата на нови, кожата се нуждае 
от постоянна регенерация в дълбоките й слоеве. За целта тя има нужда от много енергия. С 
възрастта кожата губи способността си да произвежда необходимото количество енергия сама. 
Коензим Q10 я подпомага, като неутрализира свободните радикали и ускорява регенерацията 
на тъканите, стимулира кожата да се поднови, ефективно намалява бръчките и предотвратява 
образуването на нови.  SPF 10 – съдържа се в кремовете за дневна употреба - предпазва кожата 
от фотостареене. Гр
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40+

Код: 91400
Цена: 16.45 лв.

Код: 91403
Цена: 6.50 лв.

Регенериращ мицеларен разтвор BIO 7D 40+ за почистване 
на грим 3 в 1 - 200 мл

Стягаща маска BIO 7D 40+ против бръчки - 10 г

Активни съставки: био хиалуронова киселина, патентован екстракт от стволови клетки на арган, био колаген, 
уреа, алантоин. Разтворът действа като регенерира и почиства кожата. Подходящ за нормална, комбинирана, суха 
и чувствителна кожа. Идеалното средство за почистване на кожата от грима и замърсяванията - 3 в 1 – използва 
се вместо почистващ тоник, почистващ лосион и вода. Именно това е най-голямото предимство на мицеларния 
разтвор пред останалите почистващи продукти – не е необходимо измиване с вода след употребата му. 
Основният компонент във формулата на мицеларния разтвор са мицелите. Те представляват сферични частици, 
които при контакт с кожата се отварят и почистват, както замърсяванията и грима, така и излишния себум, след 
което се затварят и кожата остава съвършено почистена и сияеща. Справят се чудесно дори с водоустойчив грим.
Начин на употреба: Мицеларният разтвор се нанася върху памучен тампон. Лицето може да се почиства сутрин 
и вечер, а през деня да се освежава по същия начин. Може да се почиства и околоочния контур, като дори ще се 
забави появата на бръчките. 

Важно! За постигане на най-добър ефект е важно да се използват козметични продукти от една серия, върху една 
и съща кожа, през един и същ период, съответно с еднакви активни съставки, а не да се смесват продукти на 
различни производители с различен състав. 
* Резултатите са от изследвания, направени на група от 25 жени в съответната възраст след 4-седмична употреба на 
кремовете. Те показват ефективността на продуктите от серията при борбата със 7 различни фактора на стареенето 
на кожата.

Едно саше от 10 g се използва за 2 процедури!

Активни съставки: био хиалуронова киселина, патентован екстракт от стволови клетки на арган, коензим Q10, 
витамин С, масло от авокадо, какаово масло, ниацин (вит. В3), токоферол (вит. Е), глицерин. Подходяща за нормална, 
комбинирана и чувствителна кожа.
Стягащата маска предоставя на кожата дълбока хидратация, стяга кожата, намалява порите на кожата, ефективно се 
бори с белезите на остаряването, предпазва мазната кожа от блестене, намалява раздразненията и акнето. 
 Начин на употреба: Маската се нанася 2-3 пъти седмично върху добре почистена кожа на лицето, шията и 
деколтето. Оставя се да попие. Ако е нанесено повече, отколкото кожата поема за 10-15 мин, може да се отнеме с 
памучен тампон. Едно саше от маската се използва за 2 нанасяния. 

85 % видимо изглаждане на бръчките**
** - Тест InVivo, направен под наблюдението на дерматолог при група от 25 жени за период от 4 седмици. 
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Код: 91401
Цена: 29.99 лв.

Код: 91402
Цена: 29.99 лв.

Код: 91404
Цена: 26.00 лв.

Стягащ дневен крем BIO 7D 40+ против бръчки - 50 мл

Стягащ нощен крем-концентрат BIO 7D 40+ против бръчки - 50 мл

Стягащ крем за кожата около очите BIO 7D 40+ 
против бръчки - 15 мл

Дневният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 40+, съдържа и: масло от авокадо, глицерин, ниацин (вит. В3), токоферол (вит. Е). Подходящ за 
нормална, комбинирана и чувствителна кожа.
Начин на употреба: нанася се всяка сутрин върху добре почистена кожа на лицето, шията и деколтето с масажни движения. Подходяща основа за грим. 

Нощният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 40+, съдържа и: масло от авокадо, масло от карите (шеа), 
какаово масло, глицерин, ниацин (вит. В3), токоферол (вит. Е). Подходящ за нормална, комбинирана и чувствителна кожа.
Начин на употреба: нанася се всяка вечер върху добре почистена кожа на лицето, шията и деколтето с масажни движения. 

Кремът за кожата около очите, освен 
активните съставки за цялата серия BIO 7D 
40+, съдържа и: масло от авокадо, какаово 
масло, екстракт от очанка (euphrasia 
officinalis), екстракт от хлорела, глицерин, 
токоферол (вит. Е). Подходящ за зряла, суха 
и чувствителна кожа в зоната на очите.
Начин на употреба: нанася се всяка 
сутрин и вечер върху добре почистена 
кожа около очите. 

40+

40+

40+
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Серията - Ефективен лифтинг -
  включва следните продукти: 

 Лифтинг дневен крем BIO 7D 50+ против бръчки – 50 ml.

 Регенериращ нощен крем-концентрат BIO 7D 50+ против бръчки – 50 ml. 

 Лифтинг крем за кожата около очите BIO 7D 50+ против бръчки – 15 ml

 Лифтинг маска BIO 7D 50+ против бръчки – 10 g.

Продуктите от серията съдържат следните активни съставки:

Био хиалуронова киселина – бързо и лесно прониква в кожата, активира 
фибробластите, които отделят колаген и еластин – двата ключови протеина за 
здрава и красива кожа. Има силно хидратиращо действие и играе съществена роля в 
заглаждането на бръчките и забавянето на процесите на стареене – поддържа кожата 
стегната и гладка.

Патентован екстракт от стволови клетки на арган – Argan Phyto Cell Tec® - 
иновативен компонент на новото поколение козметични продукти, използван досега 
само в професионалната козметика. Подпомага възстановяването на стволовите клетки 
на кожата и стимулира производството на нови клетки. 

Био калций – стяга и тонизира кожата, активно стимулира регенерацията на клетките, 
подобрява плътността и структурата й.

Витамини A + E -  наречени «витамини на младостта» - ефективно предпазват кожата 
от стареене. Стимулират клетките да произвеждат колаген, намаляват повърхностните 
бръчки и потискат образуването на нови. Подпомагат регенерирането, хидратират, 
изглаждат, омекотяват и подобряват еластичността и стегнатостта на кожата. 

Про-ретинол - ефективно предотвратява стареенето на кожата, намалява бръчките, 
регенерира кожата, изсветлява белези от пъпки и петна. 

SPF 10 – съдържа се в кремовете за дневна употреба - предпазва кожата от 
фотостареене.
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50+

Код: 91503
Цена: 6.50 лв.

Лифтинг маска BIO 7D 50+ против бръчки - 10 г

Важно! ! За постигане на най-добър ефект е важно да се използват козметични 
продукти от една серия, върху една и съща кожа, през един и същ период, 
съответно с еднакви активни съставки, а не да се смесват продукти на различни 
производители с различен състав. 

Едно саше от 10 g се използва за 2 процедури!

Активни съставки: био хиалуронова киселина, патентован екстракт от стволови 
клетки на арган, арганово масло, про-ретинол, масло от авокадо, какаово масло, 
екстракт от аспержов боб (Vigna Аconitifolia), токоферол (вит. Е), глицерин. 
Подходящ за нормална, зряла, суха и чувствителна кожа.
Лифтинг маската предоставя на кожата дълбока хидратация, видимо я стяга и 
повдига, намалява бръчките, осигурява страхотен регенериращ и тонизиращ 
ефект, видимо подмладява лицето. 
 Начин на употреба: Маската се нанася 2-3 пъти седмично върху добре почистена 
кожа на лицето, шията и деколтето. Оставя се да попие. Ако е нанесено повече, 
отколкото кожата поема за 10-15 мин, може да се отнеме с памучен тампон. Едно 
саше от маската се използва за 2 нанасяния. 

95 % видимо повдигане на кожата*
* - Тест InVivo, направен под наблюдениетона дерматолог при група от 25 жени за 
период от 4 седмици. 
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50+

50+

50+

Код: 91501
Цена: 29.99 лв.

Код: 91502
Цена: 29.99 лв.

Код: 91504
Цена: 26.00 лв.

Лифтинг дневен крем BIO 7D 50+ против бръчки - 50 мл

Регенериращ нощен крем-концентрат BIO 7D 50+ против 
бръчки – 50 ml

Лифтинг крем за кожата около очите BIO 7D 50+ против 
бръчки - 15 мл

Дневният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 50+, съдържа и: арганово масло, масло от авокадо, глицерин, токоферол (вит. Е). Подходящ 
за нормална, зряла, суха и чувствителна кожа.
Начин на употреба: нанася се всяка сутрин върху добре почистена кожа на лицето, шията и деколтето с масажни движения. Подходяща основа за грим. 

Нощният крем, освен активните съставки за цялата серия BIO 7D 50+, съдържа и: масло от авокадо, масло от карите (шеа), арганово масло, какаово масло, 
глицерин, екстракт от аспержов боб (Vigna Аconitifolia), токоферол (вит. Е). Подходящ за нормална, зряла, суха и чувствителна кожа. 
Начин на употреба: нанася се всяка вечер върху добре почистена кожа на лицето, шията и деколтето с масажни движения. 

Кремът за кожата около очите, освен 
активните съставки за цялата серия BIO 7D 
50+, съдържа и: масло от авокадо, какаово 
масло, екстракт от очанка (euphrasia 
officinalis), екстракт от хлорела, глицерин, 
токоферол (вит. Е). Подходящ за зряла, суха 
и чувствителна кожа в зоната на очите.
Начин на употреба: нанася се всяка 
сутрин и вечер върху добре почистена 
кожа около очите. 

*

*

*
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Луксозна анти-ейдж серия GOLD & DIAMONDS 

Специално за клиентите на Green Master:

24-каратово злато – стимулира клетките на кожата да произвеждат колаген, 
намалява петната, изравнява тена, спомага за стягане и регенериране на кожата. 

Диаманти на прах – стяга и освежава кожата, подобрява нейната еластичност и 
придава ефект на незабавен лифтинг на лицето.

Био микросфери с хиалуронова киселина – тя бързо и лесно прониква в 
кожата, активира фибробластите, които отделят колаген и еластин. Има силно 
хидратиращо действие и играе съществена роля в заглаждането на бръчките и 
забавянето на процесите на стареене. Молекулите лесно проникват в епидермиса 
на кожата, където се разширяват и увеличават обема си 30-кратно и попълват 
бръчките отвътре. 

Микрочастици платина - намаляват бръчките, стягат кожата, изсветляват 
пигментацията, характерна за стареенето на кожата.

Активните съставки осигуряват 24-часова био-хидратация на кожата и 
усъвършенстват системата за борба с бръчките. Продуктите са с висока 
толерантност на кожата - видимо подмладяване на кожата, дори в случай на много 
чувствителна кожа. 

Уникалната формула не съдържа парабени, изкуствени оцветители, парафинни 
масла, PEG.

50+

Луксозна серия на достъпни цени!
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Продуктите от серията съдържат следните активни съставки:
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50+

50+

Анти-ейдж лифтинг крем за кожата около 
очите GOLD&DIAMONDS 50+ - 15 мл

Анти-ейдж 2 в 1 лифтинг серум и маска
GOLD&DIAMONDS 50+ - 2х5 г

Луксозният крем бързо и ефективно стяга зрялата кожата в зоната около очите. 
Намалява бръчките, интензивно овлажнява, като я обновява и изсветлява. Намалява 
тъмните кръгове под очите и ефективно предпазва кожата от стареене. 

Aктивни съставки: 24-каратово злато, диаманти на прах, био-микросфери с 
хиалуронова киселина, микрочастици платина, масло от авокадо, глицерин.
 Не съдържа парабени, PEG, изкуствени оцветители и парафинни масла.

Начин на употреба: нанася се с нежни масажни движения всяка сутрин и вечер 
върху добре почистена кожа около очите.

Луксозната грижа анти-ейдж за зряла и чувствителна кожа има лифтинг (стягащ) ефект, 
като намалява бръчките и обновява кожата. Интензивно хидратира и намалява петната. 

Активни съставки: 24-каратово злато, диаманти на прах, био-микросфери с хиалуронова 
киселина, микрочастици платина, масла от арна и авокадо, витамини Е и В3, пантенол, 
глицерин, алантоин. 
Не съдържа парабени, PEG, изкуствени оцветители и парафинни масла.

Начин на употреба: 
Стъпка 1 СЕРУМ: нанасете серума с масажни движения върху добре почистена кожа в 
зоната на лицето, шията и деколтето. Оставете да попие. 
Стъпка 2 МАСКА: върху серума нанасете маската. Оставете да попие за 10-15 мин, след 
което можете  да отнемете излишното с памучен тампон. Използвайте 2-3 пъти седмично.

Код:  91514
Цена: 26.00 лв.

Код:  91513
Цена: 6.50 лв.
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50+

50+

Анти-ейдж лифтинг дневен крем 
GOLD&DIAMONDS 50+ - 50 мл

Анти-ейдж лифтинг нощен крем 
GOLD&DIAMONDS 50+ - 50 мл

Луксозен дневен крем за зряла и чувствителна кожа. 

Има лифтинг (стягащ) ефект, като намалява бръчките и обновява кожата. Интензивно 
хидратира, намалява петната, като възстановява прекрасния естествен цвят на кожата. 

Aктивни съставки: 24-каратово злато, диаманти на прах, био-микросфери 
хиалуронова киселина, микрочастици платина, масла от авокадо и пасифлора,  
витамин В3, алантоин. Има SPF 10. Не съдържа парабени, PEG, изкуствени оцветители 
и парафинни масла.  
Начин на употреба: нанася се всяка сутрин с масажни движения на почистена кожа 
в зоната на лицето, шията и деколтето.

Луксозен нощен крем за зряла и чувствителна кожа. 

Има лифтинг (стягащ) ефект, като намалява бръчките и обновява кожата. Интензивно 
хидратира, намалява петната, като възстановява прекрасния естествен цвят на кожата. 

Активни съставки: 24-каратово злато, диаманти на прах, био-микросфери 
хиалуронова киселина, микрочастици платина, масло от макадамия, глицерин и 
витамин В3.Не съдържа парабени, PEG, изкуствени оцветители и парафинни масла.
Начин на употреба: нанася се всяка вечер с масажни движения на почистена кожа 
в зоната на лицето, шията и деколтето.

Код:  91511
Цена: 29.99 лв.

Код:  91512
Цена: 29.99 лв.
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Skin Clinic Professional е най-новата серия на 
Bielenda, която подмладява Вашата кожа с 10 години! 

Skin Clinic Professional (SCP) – 
Подмладяваща революция!

Следните характеристики правят 
продуктите от серията уникални:

- висока биосъвместимост с кожата,
- високо качеството на съставките,
- висока ефективност,
- бързо усвояване,
- бърз ефект,
- нежна текстура,
- подходящи са за всеки тип кожа.

Серията включва следните продукти: 

SCP Чисто арганово масло с хиалуронова киселина - 15 мл

SCP Крем за лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 50 мл

SCP Серум за лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 30 мл

SCP Тоник за лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 200 мл

SCP Маска за лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина - 10 г

Skin Clinic Professional е модерна линия от професионална, високо концентрирана мезо 
анти-ейдж козметика за грижа за лицето.  Серията е с високи показатели за ефикасност на 
иновативните, специално разработени рецепти, вдъхновени от естетичната медицина, с висока 
концентрация на активни съставки, използвани в професионалните салони за красота.

Революционната Skin Clinic Professional – действие и ефекти:

Мезо хидратиращата терапия е подходяща за всички типове кожа, включително суха, 
дехидратирана и чувствителна кожа, като ефективно повишава качеството на кожата - подобрява 
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Тя ефективно потиска появата на 
бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или медицински процедури, 
като я изглажда перфектно и й придава блясък.

Силно концентрираните серум, крем и маска съдържат максималната доза 
концентрат от 100% хиалуронова киселина - един от най-мощните овлажняващи агенти, 
предоставяща изключително мощна и дълготрайна хидратация на кожата, предотвратяваща 
образуването на бръчки и ефективно успокояваща кожата след естетични процедури.

Биомиметичните пептиди стимулират производството на нов колаген, съживяването и 
подмладяването на кожата, като по този начин се възстановява присъщата структура  на лицето 
и се предотвратява увисването.

Млечната киселина ефективно овлажнява кожата и нормализира процеса на ексфолиация. 
Той стимулира производството на серамиди, липсата на които причинява бръчки или бързо 
остаряване на кожата. Поддържа нейното нормално pH. 

Ефектът от мезо хидратиращата терапия е по-млад вид на кожата - видимо 
хидратирана, добре опъната, гладка, стегната, сияйна, кадифена на допир - просто по-красива. 
Сухата и чувствителна кожа става по-здрава и спокойна, а дразненето е намалено.
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SCP Чисто арганово масло с хиалуронова киселина - 15 мл

Действие: Маслата са най-новата тенденция в грижата за лицето. Съвременните масла са с лека консистенция 
и не омазняват кожата, а в същото време съдържат съставки, които имат силен ефект на подмладяване. 
Маслото за лице е с мултифунционално действие, като са включени съставки с изключителен анти-ейдж ефект, 
използвани в професионалната естетична медицина. Те са едни от най-добре изследваните съставки, използвани 
в съвременната козметика с научни доказателства, че са ефективни. Козметичният продукт съдържа вещества, 
естествено срещащи се в кожата, Омега 3 и Омега 6, които са необходими за поддържане на хидролипидния 
баланс и правилно функциониране на кожата.
Хиалуронова киселина на микросфери е отлична активна съставка с многофункционални свойства, 
използвана в професионалната естетична медицина, която действа по следния начин: механично запълва 
бръчките отвътре, като подува и увеличава обема; задържа водата в кожата, което доставя на кожата оптимално 
ниво на хидратация; предпазва от загуба на еластичност и гъвкавост;  стяга и изглажда кожата; подобрява 
цялостния вид и състоянието на кожата на всяка възраст.
Начин на употреба: Всяка вечер се нанасят 2-3 капки върху почистена кожа на лицето и шията. Втриват се 
с нежни масажни движения. След това се нанася SCP Крем за лице с биомиметични пептиди и хиалуронова 
киселина. 

Код: 91900
Цена: 28.40 лв.

Интензивна нощна грижа против бръчки и загуба на еластичност! 
Лека формула!
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SCP Серум за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина - 30 мл

Активни съставки: хиалуронова киселина, хидролизирани глюкозаминогликани, 
млечна киселина, глицерин, пантенол. Без парабени.
Действие: Серумът ефективно повишава качеството на кожата - подобрява 
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Той ефективно потиска 
появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда кожата и придава блясък.
Начин на употреба: Няколко капки от серума се нанасят сутрин и вечер върху 
почистената кожа на лицето и шията. След попиване е добре да се нанесе SCP Крем за 
лице с биомиметични пептиди и хиалуронова киселина. 

SCP Серум
Код: 91902
Цена: 28.40 лв.

Интензивно хидратиращо подхранване! 
Съдържа 100% концентрат от хиалуронова киселина!

SCP Крем за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина - 50 мл

Активни съставки: хиалуронова киселина, ланолин, какаово масло, хидролизирани 
глюкозаминогликани, млечна киселина, глицерин. 
Действие: Кремът ефективно повишава качеството на кожата - подобрява 
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Той ефективно потиска 
появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда кожата и придава блясък.
Начин на употреба: Кремът се нанася с леки масажни движения сутрин и вечер 
върху чистата кожа на лицето, шията и деколтето. Идеална основа за грим.  

SCP Крем
Код: 91901
Цена: 28.40 лв.

Интензивно хидратиращо подхранване! 
Съдържа 100% концентрат от хиалуронова киселина!

SCP Тоник за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина - 200 мл

Активни съставки: хиалуронова киселина, хидролизирани глюкозаминогликани, 
млечна киселина, глицерин. Без парабени.
Действие: Тоникът ефективно почиства и освежава кожата. Леко и постепенно 
ексфолира мъртвите клетки, изглажда бръчките, подобрява структурата и 
плътността на кожата и стимулира клетките да се регенерират, без да дразни. 
Интензивно хидратира и професионално подготвя кожата за нанасяне на крем или 
серум. Намалява зачервяването и придава блясък. Не изсушава, а възстановява 
кожата, благодарение на рН 5.5.
Начин на употреба: Навлажнява се памучен тампон с тоника и се почиства 
кожата. Не се изплаква. Използва се ежедневно, сутрин и вечер или през деня като 
освежаваща процедура.

Интензивно хидратиращо почистване! 

SCP Маска за лице с биомиметични 
пептиди и хиалуронова киселина - 10 г

Активни съставки: хиалуронова киселина, хидролизирани глюкозаминогликани, 
млечна киселина, глицерин. 
Действие: Маската ефективно повишава качеството на кожата - подобрява 
стегнатостта, еластичността, хидратацията, текстурата и цвета. Тя ефективно потиска 
появата на бръчки, подпомага бързото оздравяване на кожата след естетични или 
медицински процедури, перфектно изглажда кожата и придава блясък.
Начин на употреба: Маската се нанася върху почистено лице, така, че да прилепва 
към цялата повърхност на кожата. Оставя се да се абсорбира или се измива след 15 
минути с хладка вода. След това се нанася подходящ козметичен крем от Skin Clinic 
Professional. Използва се 2-3 пъти седмично.

Интензивно хидратиращо подхранване! 
Съдържа 100% концентрат от хиалуронова киселина!
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SCP Тоник
Код: 91903
Цена: 14.10 лв.
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SCP Маска 
Код: 91904
Цена: 7.50 лв.
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Супер козметика Laser XTreme
LaserXTreme е иновативна серия за лифтинг и подмладяване на кожата, намаляване на бръчките и забавяне процесите на стареене. Създадена 
за зряла кожа 40+, 50+, 60+ и базирана на революционно откритие на швейцарски лаборатории за подмладяващите свойства на светлината 
- ADVANCED TECHNOLOGY UV LUMI. Уникалността се дължи на BioLumen Lift (полифенолен комплекс, извлечен от Нони), благодарение 
на който става трансформация върху повърхността на епидермиса на негативната слънчева енергия в червена светлина (от далечния червен 
спектър), позната със силния си противостареещ ефект. В нощните кремове се използва и UV LUMI TURMALIN (нано-турмалин), който отделя 
инфрачервени лъчи, които леко повишават температурата, благодарение на което се стимулира микроциркулацията до най-дълбочинните 
слоеве на кожата, активират се процесите на регенерация и усвояване на допълнително вложените активни съставки, а именно:
 - Биохиалуронова киселина: мощно хидратиращо действие, широко използвано в професионалната и естетична медицина. Високата 
концентрация е гаранция за младежкия вид на кожата. Ефективно задържа влагата в епидермиса и гарантира съхраняване на еластичността и 
гъвкавостта на кожата, оформя овала на лицето.  
- Биомиметични пептиди: стимулират производството на колаген, активно редуцират бръчките, предотвратяват увисването на кожата. 
Стимулират клетъчния метаболизъм, което активира процесите на хранене, стягане и съживяване на кожата. Ефективно подобряват 
структурата и еластичността на кожата. 

- PHYTO CELL TEC ™ ALP ROSE - растителни стволови клетки от листата на алпийски рози, известни с многобройните си лечебни свойства. 
Подобрява жизнеността на кожата и стволовите клетки, стимулира регенерацията на епидермиса, подобрява бариерните функции на кожата, 
защитава от UV лъчите.
- PHYTO CERAMIDYL OMEGA - уникална комбинация от Омега 3,6,9 и серамиди, която лесно прониква в кожата и я предпазва от дехидратация. 
Ефективно регенерира и заглажда бръчки. 
- Про ретинол: продукт с мощно противобръчково действие, който ефективно забавя стареенето на кожата. Стимулира синтеза на колаген 
и процесите на клетъчна регенерация. Заглажда бръчките, подобрява еластичността, регенерира кожата, регулира тена, изсветлява 
пигментациите. 
- Витамини на младостта (E+F+C) - ефективно предпазват кожата от стареене. Регенерират и укрепват кожaта, възстановяват младежкия 
блясък, намаляват процесите на промяна на тена. Подобряват здравината и плътността на кожата, намаляват бръчките и предотвратяват 
появата на нови. 
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Лифтинг маската се адаптира перфектно към формата на лицето и радикално подмладява зрялата 
кожа. Незабавно активира регенерацията и обновяването на клетките в дълбочина. Повдига кожата, 
изглажда и намалява бръчките, подобрява стегнатостта, структурата и еластичността на кожата и 
овала на лицето. Стимулира уплътняването, намалява пигментациите, овлажнява в дълбочина. 
Със силата на:
- Биохиалуронова киселина;
- Биомиметични пептиди;
- Лактобионова киселина.
Ефект: Кожата е чиста, гладка, лифтирана и сияйна. Намалени са бръчките, подобрен е овалът, 
тена и структурата на кожата.
Начин на употреба: Нанесете маската на почистено лице така, че да покрие цялата повърхност на 
кожата. Оставете за 15 минути, след което изплакнете с хладка вода. След това нанесете подходящ 
козметичен продукт от серията LASER XTREME.

подходящa за 40+; 50+; 60+
Лифтинг маска LASER XTREME 3D - 10 г

Код: 91801
Цена: 7.80 лв.
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Иновативна мицеларна формула LASER XTREME, която ефективно замества обикновените почистващи 
продукти като лосиони, тоници, вода.
Действие: Бързо, внимателно и много ефективно почиства и освежава кожата, отстранява грима, 
замърсяванията и излишния себум. Интензивно овлажнява, успокоява раздразнения по кожата. 
Със силата на: 
- Хиалуронова киселина;
- Биомиметични пептиди;
- PHYTO CELL TEC ™ ALP ROSE.
Ефект: Чиста, свежа, гладка и интензивно хидратирана кожа. 
Начин на употреба: Навлажнете памучен тампон и почистете кожата. Не изплаквайте. Използвайте 
сутрин и вечер или през деня, като освежаваща процедура. След това нанесете подходящ козметичен 
продукт от серията LASER XTREME.

подходящ за 40+; 50+; 60+

Хидратиращ и подмладяващ мицеларен разтвор 
LASER XTREME за почистване на грим - 200 мл

Код: 91810
Цена: 16.45 лв.
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Дневен крем с бърз и видим лифтинг ефект. Активира регенерацията и обновяването на 
клетките в дълбочинните слоеве на кожата, изглажда и намалява бръчките, подобрява 
еластичността и овала на лицето. Овлажнява интензивно и в дълбочина, намалява 
напрежението на кожата и пигментацията. 
 Със силата на:
 - BioLumen LIFT;
 - Биохиалуронова киселина;
Ефект: Кожата е идеално гладка, отлично хидратирана и с подобрени структура, 
еластичност и тен. Бръчките са намалени и загладени. 
Начин на употреба: Нанася се всяка сутрин върху добре почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето с леки масажни движения. Кремът осигурява отлична основа за грим.

Лифтинг и хидратиращ дневен крем 
LASER XTREME - 50 мл

Код: 91812
Цена: 29.99 лв.
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Нощен крем за радикално подмладяване на зряла кожа. Незабавно активира 
регенерацията и обновяването на клетките в дълбочинните слоеве на кожата, ефективно 
повдига кожата и подобрява нейната еластичност, изглажда и намалява бръчките, 
подобрява овала на лицето. Ефективно овлажнява, подобрява плътността и структурата 
на кожата, намалява пигментацията.
 Със силата на:
 - Турмалин;
 - Биохиалуронова киселина;
 - PHYTO CELL TEC ™ ALP ROSE.
Ефект: Кожата е идеално гладка, сияйна, добре лифтирана, перфектно хидратирана и 
подхранена. Видимо е увеличена плътността и еластичността, намалени и загладени 
са бръчките, подобрен е тена и структурата на кожата. 
Начин на употреба: Нанася се всяка вечер върху добре почистена кожа на лицето, 
шията и деколтето с леки масажни движения. 

Лифтинг и овлажняващ нощен  крем 
LASER XTREME - 50 мл

Код: 91813
Цена: 29.99 лв.

подходящ за 40+; 50+; 60+

подходящ за 40+; 50+; 60+
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ДНЕВЕН/НОЩЕН Лифтинг серум за кожата 
около очите LASER XTREME - 15 мл

Лифтинг серум с антибръчков ефект, който драстично подмладява тънката и деликатна кожа около очите. 
Незабавно активира регенерацията и обновяването на клетките в дълбочинните слоеве, ефективно 
повдига кожата, изглажда и намалява бръчките, подобрява стегнатостта и еластичността. Овлажнява, 
възстановява плътността и структурата на кожата.
 Със силата на:
 - BioLumen LIFT;
 - Биохиалуронова киселина;
 - Биомиметични пептиди.
Ефект: Кожата около очите е гладка,плътна и лифтирана, бръчките намаляват, премахнати са 
сенките под очите. 
Начин на употреба: 1-2 капки от серума се нанасят с масажиране сутрин и вечер в зоната около очите. 

Код: 91808
Цена: 29.99 лв.

ДНЕВЕН/НОЩЕН Лифтинг серум 
за лице и шия LASER XTREME - 30 мл

Лифтинг серум с антибръчков ефект, който радикално подмладява зрялата кожа. Незабавно активира 
регенерацията и обновяването на дълбоките слоеве в кожата, ефективно изглажда и намалява 
бръчките, повдига кожата, подобрява стегнатостта, еластичността и геометрията на овала на лицето. 
Концентрираната формула ефективно овлажнява, подобрява плътността и структурата на кожата, 
намалява пигментациите.
 Със силата на:
 - BioLumen LIFT;
 - Биохиалуронова киселина;
 - Биомиметични пептиди.
Ефект: кожата е лифтирана, с повишена плътност и еластичност, бръчките са намалени и изгладени, 
подобрен е овала, тена и структурата на кожата. 
Начин на употреба: Няколко капки от серума се нанасят с масажиране сутрин и вечер върху лицето, 
шията и деколтето, след което нанесете крем LASER Xtreme. Серумът засилва действието на крема, 
абсорбира се отлично и осигурява прекрасна основа за грим.

Код: 91809
Цена: 29.99 лв.
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Kърпички с алое вера 
за почистване на грим - 25 броя

С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин, 
витамин Е и бизаболол!

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, глицерин, витамин Е и бизаболол. Не 
съдържат парафинни масла, парабени, SLS, SLES и алкохол. Деликатно парфюмирани, 
без алергени. Офтамологично  тествани в университета в Павия. 
Действие: Премахват деликатно всяка следа от грим и замърсяване, без да е необходимо 
изплакване. За гладка и мека кожа. Напоени са с лосион, обогатен с бадемово масло и 
витамин Е, които подхранват; бизаболол, който успокоява и глицерин, който омекотява. 
Изключителният процент (20%) от алое вера, съдържащ се във формулата, и липсата 
на алкохол прави продукта особено деликатен и освежаващ. Клиничните тестове, 
проведени в Университета на Павия, показват пълната поносимост на продукта, 
използван в околоочния контур.
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Нежни и практични! 

Код: 92010   
Цена: 11.00 лв.

От специалиста по Алое!       
                                      

Натурални козметични продукти с алое вера:                               
- лична грижа,
- грижа за кожата,
- грижа за тялото,
- грижа за устната кухина.
 
От растението до суровината: 
1. Отглеждане: растението се отглежда в продължение на поне 4 години, 
преди да се прибере реколтата – за да се позволи развитието на активните 
компоненти.
2 . Прибиране на реколтата: листата се отрязват в основата и се почистват 
чрез акуратен процес на измиване. 
3 . Декортикация: след като се отстранят страничните краища и шиповете, 
зелената ципа, която покрива гела във всеки лист, се отрязва ръчно много 
внимателно.
4 . Фрагментация: след като се извлече от листата, гелът се подлага на 
фрагментация, за да се постигне по-висока течливост.
5. Филтриране: Полученият продукт се филтрира, за да се отстранят 
механично остатъците от влакна.
EQUILIBRA гарантира: 
най-добра поносимост на формулите • натурални съставки на растителна 
основа • без SLS и SLES • ароматизиране без алергени • формули без парабени 

Козметиката с алое вера действа на кожата:
защитно • успокояващо • омекотяващо • овлажняващо • подхранващо • 
тонизиращо
При получаване на гел от алое вера за козметиката на EQUILIBRA се използва 
методa на студено извличане, при които се получава 100 % гел. Не се 
използват методи на лиофилизация и рехидратация. Използват се големи 
количества алое вера в продуктите - от 10% до 98%.
Всички продукти са дерматологично тествани! Гр
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Код: 92008   
Цена: 13.50 лв.

Код: 92009   
Цена: 13.50 лв.

Хидратиращо почистващо мляко с алое вера 200 мл

Хидратиращ почистващ тоник с алое вера 200 мл

С 20% алое вера, бадемово масло, глицерин и 
бизаболол за отлични резултати! 

С 20% алое вера, Про-Витамин В5, без алкохол за истински комфорт! 

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, глицерин и бизаболол. Не съдържа парафинни масла, 
парабени. Деликатно парфюмирано, без алергени. Дерматологично тествано. 
Действие: Деликатно мляко, на основата на 100% чисто алое вера, бадемово масло, растителен глицерин 
и бизаболол. Използвано всеки ден, премахва всяка следа от грим и замърсяване, без необходимост от 
изплакване, като оставя кожата мека и хидратирана. Алое вера, съдържащо се в големи количества (20%), 
хидратира, успокоява и възстановява кожата на лицето. Бадемовото масло и растителният глицерин 
придават мекота и подхранват. 
Бизабололът е натурален продукт, който се съдържа в цветовете на лайката, белия равнец и някои други 
растения. Въздейства изключително успокояващо върху кожата. Има бактерицидно и противовъзпалително 
действие. Ускорява процеса на регeнерация на кожата. Това е едно от веществата с най-ефективно 
приложение върху човешката кожа.
Начин на употреба: Нанесете, като масажирате с памучно тампонче, сутрин и вечер върху кожата на 
лицето и на шията. Остранете с Хидратиращ почистващ тоник с алое вера. За да завършите третирането, 
използвайте обичайния крем за лице от линията Алое Вера.

Активни съставки: алое вера, пантенол. Не съдържа алкохол, парафинни масла, парабени. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. Дерматологично тестван. 
Действие: Деликатен флуид, лек и без алкохол, на основата на 100% чисто алое вера и Про-Витамин 
В5. Използван ежедневно, премахва всяка следа от грим и замърсяване (евентуално останала след 
почистването на грима), без необходимост от изплакване, като оставя кожата гладка и тонизирана. 
Алое вера, съдържащ се в големи количества (20%), хидратира, успокоява и възстановява баланса на 
кожата на лицето. Про-Витамин В5 има успокояващо и омекотяващо действие.
Начин на употреба: След като сте използвали Хидратиращото почистващо мляко с алое вера сутрин 
и вечер, нанесете тоника с памучно тампонче върху кожата на лицето и на шията. За да завършите 
третирането, използвайте обичайния крем за лице от линията с алое вера.
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Код: 92012   
Цена: 20.90 лв.

Хидратиращ крем за лице 
с алое вера - 75 мл

С 40% студено обработено алое вера, 
бадемово масло и Витамин Е!

С уникален подхранващ и успокояващ ефект! 
Активни съставки: алое вера, глицерин, бадемово масло, пантенол, 
Витамин Е. Със слънчев филтър. Не съдържа парабени, парафинни масла, 
без аромати. 
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Действие: Хидратиращият крем за 
лице, съдържащ високо количество 
алое вера (40%), е с подхранващо 
и успокояващо действие. Кремът 
се абсорбира бързо, без да 
остава мазен слой. Формула 
със селектирани растителни 
компоненти. Бадемовото масло 
хидратира, Витамин Е има 
антиоксидантно действие, а 
слънчевият филтър помага за 
предотвратяване на щетите от 
фотостареенето. 
Начин на употреба: Нанесете 
върху добре почистена кожа на 
лицето и на шията, сутрин и/или 
вечер, като масажирате до пълното 
абсорбиране. Идеален и като 
основа за грим.
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Код: 92013   
Цена: 33.90 лв.

Анти-ейдж крем за лице с алое вера - 50 мл

Анти-ейдж серум за лице с алое вера - 30 мл

С 50% студено обработено алое вера, серицин, Витамини А, С, Е, UVA-
UVB филтри! С мощен противобръчков и противостареещ ефект! 

С 50% студено обработено алое вера и 3 типа хиалуронова киселина за 
по-изравнена и гладка кожа! Връща младостта и блясъка на кожата!

Активни съставки: алое вера, серицин, Витамини А, С, Е, с UVA-UVB филтри, глицерин, масло от гроздови семки, 
пантенол, конопено масло, бета-циклодекстрин. Не съдържа парабени, парафинни масла, без ароматизатори. 
Дерматологично тестван.
Действие: Анти-ейдж кремът за лице, съдържащ високо количество алое вера (50%), е с подхранващо и 
успокояващо действие. Кремът е с мека и копринена текстура, абсорбира се идеално, без да оставя омазняване. 
Представлява комплексно специфично третиране, богато на активни съставки, полезни за превенцията и 
третирането на бръчките и на следите от времето. Алое вера, използвано в продуктите от козметичната линия, 
е получено чрез иновативна техника на студена обработка, извършена на ръка, с цел да се запазят непокътнати  
многобройните естествени активни елементи, които се съдържат в листата на растението. Действие на другите 
активни съставки: Серицин – хидратира и предпазва, Витамини А,С, Е – антиоксиданти. Филтри UVA – UVB 
– помагат за предотвратяване на щетите от фотостареенето. Конопено масло – подобрява защитата на кожата. 
Бета-циклодекстрин – управлява активните вещества в кожата, отделяйки ги постепенно. 
Начин на употреба: Нанесете върху добре почистена кожа на лицето и на шията, сутрин и/или вечер, като 
масажирате до пълното абсорбиране. Идеален и като основа за грим.

Активни съставки: алое вера, 3 типа хиалуронова киселина, масло от гроздови семки, оризово масло. Не 
съдържа парабени, парафинни масла и силикони. Деликатно ароматизиран, без алергени. Дерматологично 
тестван. Действие: Кадифен серум, немазен, лесно абсорбируем, който изравнява и прави блестяща и озарена 
кожата на лицето. Природните съставки, които се съдържат във формулата, обединени в синергична смес с 
хиалуроновата киселина с диверсифицирано молекулно тегло, осигуряват комплексно действие срещу бръчките 
и следите на времето. Алое вера, съдържащо се във високо количество (50%) хидратира, предпазва и успокоява 
кожата на лицето. Действие на останалите активни съставки: Хиалуронова киселина с високо тегло 
- действа на повърхността с изглаждащо действие. Хиалуронова киселина със средно тегло – подпомага 
средните слоеве на кожата. Хиалуронова киселина с ниско тегло – действа в дълбочина, допълвайки 
функцията на колагена. Масло от гроздови семки – омекотява и се бори със свободните радикали. Оризово 
масло – подхранва. Начин на употреба: Нанесете сутрин и/или вечер, върху идеално почистената кожа на 
лицето, като масажирате до пълното абсорбиране. Идеален и като основа за грим, или преди обичайния крем 
за лице.
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Код: 92016   
Цена: 30.90 лв.

Код: 92015   
Цена: 26.90 лв.

Анти-ейдж маска за лице с алое вера - 75 мл

Алое вера лифтинг стик
 за кожата около очите - 5,5 мл

С 40% студено обработено алое вера, хиалуронова киселина, 
Витамини С, Е, масло от шеа, алантоин, каолинова глина! 

С 40% студено обработено алое вера, глицерин, хидролизиран 
пшеничен протеин! Повдига, изпъва и хидратира!

Активни съставки: алое вера, Витамини С, Е, масло от шеа(карите), алантоин, каолинова глина, глицерин, 
хидролизиран пшеничен протеин. Не съдържа парабени, парафинни масла. Деликатно ароматизирана, без 
алергени. Дерматологично тествана. 
Действие: За нормална и смесена кожа. Анти-ейдж маската за лице е балансираща маска с измиване на 
базата на алое вера, хиалуронова киселина и каолинова глина, известни със свойствата си да подхранват, 
почистват и съживяват кожата ефективно. Същевременно са полезни за превенцията и третирането на 
бръчките и на следите от времето. Използва се един или два пъти седмично, като почиства перфектно кожата 
и подобрява ефективността на ежедневните процедури  с Анти-ейдж крем и Анти-ейдж серум за лице с алое 
вера. Алое вера, съдържащо се във високо количество (40%) хидратира, предпазва и успокоява кожата на 
лицето. Действие на останалите активни съставки: Хиалуронова киселина – хидратира. Витамини С, 
Е – антиоксиданти. Масло от шеа – подхранва. Алантоин – подпомага възстановяването на тъканите. 
Каолинова глина – ребалансира и почиства порите. 
Начин на употреба: Нанесете плътен слой върху идеално почистена кожа на лицето, като се избягвате 
зоната около очите и устните. Оставете да подейства най-малко 10 минути, след това отстранете с топла 
вода, като използвате евентуално влажна гъба. Използвайте 1-2 пъти седмично.

Активни съставки: алое вера, глицерин, хидролизиран пшеничен протеин, анасонова киселина (природен 
антисептик). Не съдържа парабени, парафинни масла, без ароматизатори. Дерматологично тестван.
Действие: Алое вера стик, съдържащ високо количество алое вера (40%), е с ефективен лифтинг ефект 
за кожата около очите, като същевременно намалява тъмните кръгове около и торбичките под очите. Има  
незабавен охлаждащ ефект. Алое вера, съдържащо се в голяма количество (40%) предпазва, овлажнява и 
успокоява зоната около очите. 
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа около очите, сутрин и вечер. След употреба 
винаги поставяйте защитната капачка на стика.
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Код: 92014   
Цена: 19.90 лв.
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За да се противопостави на признаците на 
стареене, Equilibra представя серията Perlabella 
- продуктова линия, в еднодозови капсули, без 
съдържание на вода и консерванти. Всяка капсула 
съдържа серум, който е толкова свеж, колкото в 
деня на производството си във фабриката ни в 
Италия. Красива, лъчезарна и с младежки вид - това 
е кожата, която Perlabella се стреми да помогне на 
всеки да има. 

Всяка капсула съдържа серум: 
ЧИСТ, КОНЦЕНТРИРАН, ВИСОКОЕФЕКТИВЕН

Повечето от капсулите Perlabella са произведени 
по революционната Microsponge® technology 
– патентована технология с „микро гъбки”. Това 
означава, че активните съставки са капсулирани 
в патентована система от микрогъбки, която 
осигурява удълженото освобождаване на 
активните съставки в кожата. Благодарение на 
това се увеличава значително ефективността и 
поносимостта им от кожата, така че те са подходящи 
за всеки тип кожа. Perlabella са продукти от най-
висок клас козметика и многократно превъзхождат 
по своята ефективност обикновените козметични 
продукти. 

Серия капсули за лице и околоочния контур PERLABELLA 
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Световна иновация!
Революция в козметиката! 

Пребори признаците на стареенето! 

Код: 92049
Цена: 43.00 лв.

Код: 92050
Цена: 43.00 лв.

Активни съставки: 2 типа високо концентрирана хиалуронова киселина: с високо молекулно тегло и с 
ниско молекулно тегло. Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и консерванти. 
Действие: Хиалуроновата киселина осигурява незабавен изглаждащ ефект, който помага бръчките да станат 
по-малко видими, като тази с високото молекулно тегло има изглаждащо действие на повърхността, а тази 
с ниското – действа в дълбочина, допълвайки функцията на колагена. Технологията Microsponge® удължава 
освобождаването на основната съставка и активацията на фибробластите, които са отговорни за синтеза 
на колаген и еластин, като помага да се предотврати преждевременното стареене на кожата. Клиничните 
тестове показват значително намаляване на дълбочината на бръчките. 
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер върху току-що измита кожа на лицето, като се избягва 
зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва с въртеливо движение и се нанася малко количество 
от продукта върху върха на пръстите. Нежно се масажира, докато попие. Не се изплаква. Идеален за употреба 
преди овлажняващ или нощен крем. За максимален ефект да се използва всеки ден в рамките на 1-2 месеца 
3-4 пъти в годината, а за профилактика – 2-3 пъти в седмицата. 

Активни съставки: масло от чаено дърво, масло от тиквено семе, екстракт от нийм (растена), бизаболол, 
витамин Е и масло от авокадо. Създадени по технология Polytrap®. Не съдържа вода, парфюм и консерванти. 
Действие: Идеален за мазна или комбинирана кожа в T – зоната. Представлява лек гел, който намалява 
видимостта на порите, абсорбира мазнината и балансира производството на себум. Технологията Polytrap® 
използва специален полиметричен прах, който абсорбира и намалява производството на себум и има 
видим матиращ ефект. Активните съставки се освобождават удължено през деня и помагат кожата да е 
гладка, мека и чиста, без да блести. 
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер върху току-що измита кожа на лицето в Т-зоната, като 
се избягва зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва с въртеливо движение и се нанася малко 
количество от продукта върху върха на пръстите. Нежно се масажира, докато попие. Не се изплаква. За 
максимален ефект да се използва всеки ден в рамките на 1-2 месеца 3-4 пъти в годината, а за профилактика 
– 2-3 пъти в седмицата. 

Капсули с хиалуронова киселина за лице - 28 бр. 

Капсули за Т-зоната - 28 бр. 

С ефект на филър за попълване на бръчки – по-малко дълбоки бръчки!

За матирана и чиста кожа!
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Активни съставки: високо концентран ретинол – чистата и 
високоактивна форма на Витамин А. Създадени по технология 
Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и консерванти. 
Действие: Ретинолът стимулира процеса на обновяване на 
клетките, което помага за ексфолиране на най-повърхностния 
слой. Също така подпомага синтеза на колаген, подобрява цвета 
и степента на еластичност на кожата, като намалява бръчките и 
признаците на стареене.
Начин на употреба: Слънчевата светлина може да предизвика 
чувствителност, затова се препоръчва за употреба само вечер. 
Нанася се върху току-що измита кожа на лицето, като се избягва 
зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва с 
въртеливо движение и се нанася малко количество от продукта 
върху върха на пръстите. Нежно се масажира, докато попие. 
Не се изплаква. Леко зачервяване или усещане за парене се 
дължат на действието на продукта. Ако станат продължителни, 
се прекратява използването. За максимален ефект да се 
използва всеки ден в рамките на 1 месец 3-4 пъти в годината, а 
за профилактика – 2-3 пъти в седмицата. 

Капсули с ретинол за лице - 7бр. или 28 бр. 

За идеално гладка кожа!

Код за 7 бр: 92041
Цена: 13.60 лв.

Код за 28 бр.: 92042
Цена: 43.00 лв.
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Капсули с ретинол за очи - 

7бр. или 28 бр. 
За идеално гладка кожа 

в зоната на околоочния контур!

Код за 7 бр: 92043
Цена: 13.60 лв.

Код за 28 бр.: 92044
Цена: 43.00 лв.

Активни съставки: високо концентриран ретинол – чистата и високоактивна форма 
на Витамин А. Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и 
консерванти. 
Действие: Ретинолът стимулира процеса на обновяване на клетките, което помага за 
ексфолиране на най-повърхностния слой. Също така подпомага синтеза на колаген, 
подобрява цвета и степента на еластичност на кожата, като намалява бръчките и 
признаците на стареене в зоната на околоочния контур.
Начин на употреба: Слънчевата светлина може да предизвика чувствителност, затова 
се препоръчва за употреба само вечер. Нанася върху току-що измита кожа на лицето 
в зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва с въртеливо движение и се 
нанася малко количество от продукта върху върха на пръстите. Нежно се масажира, 
докато попие. Не се изплаква. Леко зачервяване или усещане за парене се дължат на 
действието на продукта. Ако станат продължителни, се прекратява използването. За 
максимален ефект да се използва всеки ден в рамките на 1 месец 3-4 пъти в годината, а за 
профилактика – 2-3 пъти в седмицата. 
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Активни съставки: високо концентрирани витамин С и витамин Е. 
Създадени по технология Microsponge®. Не съдържат вода, парфюм и 
консерванти. 
Действие: Серумът предлага ефективен анти-ейдж ефект, благодарение 
на антиоксидантната активност на чистите витамин C и витамин E, като 
осигурява незабавен видим ефект. Прилаган редовно, подобрява 
мекотата на кожата, намалява дълбочината на бръчките, прояснява тена 
без да блести кожата. Неговата текстура осигурява покритие и свежда 
до минимум видимостта на кожните несъвършенства. Идеален и за 
редовна употреба за облекчаване на стреса на кожата.
Начин на употреба:  Нанася се сутрин и/или вечер върху току-що 
измита кожа на лицето, като се избягва зоната около очите. Специалният 
накрайник се откъсва с въртеливо движение и се нанася малко 
количество от продукта върху върха на пръстите. Нежно се масажира, 
докато попие. Не се изплаква. Идеален за употреба преди овлажняващ 
или нощен крем. За максимален ефект да се използва всеки ден в 
рамките на 1 месец 3-4 пъти в годината, а за профилактика – 2-3 пъти в 
седмицата. 

Капсули с витамин С за лице - 
7бр. или 28 бр. 

С анти-ейдж ефект за здрава и хомогенна кожа!

Код за 7 бр: 92045
Цена: 13.60 лв.
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Код за 28 бр.: 92046
Цена: 43.00 лв.

Капсули с Q10 за лице -
 7бр. или 28 бр. 

Със силен анти-ейдж ефект!

Код за 7 бр: 92047
Цена: 13.60 лв.

Код за 28 бр.: 92048
Цена: 43.00 лв.

Активни съставки: високо концентриран коензим Q10 и витамин Е, алфа-бизаболол. 
Създадени по технология Lipogard®. Не съдържат вода, парфюм и консерванти. 
Действие: Серумът е произведен по технология Lipogard®, която позволява да се 
постигне оптимална синергична смес от витамин Е и Q10, която да повиши защитната 
липидна бариера на кожата срещу оксидативния стрес, предизвикан от свободните 
радикали. Q10 серумът прави кожата по-стегната, по-мека и по-добре тонизирана. 
Алфа – бизабололът има успокояващ и омекотяващ ефект.
Начин на употреба: Нанася се сутрин и/или вечер върху току-що измита кожа 
на лицето, като се избягва зоната около очите. Специалният накрайник се откъсва 
с въртеливо движение и се нанася малко количество от продукта върху върха на 
пръстите. Нежно се масажира, докато попие. Не се изплаква. Идеален за употреба 
преди овлажняващ крем или фон дьо тен. За максимален ефект да се използва всеки 
ден в рамките на 1 месец 3-4 пъти в годината, а за профилактика – 2-3 пъти в седмицата. Гр
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Билкови душ гелове - 500 мл

Подхранващ душ гел 
с арганово масло и смокиня

Освежаващ душ гел 
с лотос и жасмин

«Течното злато на 
Мароко» - аргановото 
масло има свойството да 
овлажнява и подхранва 
кожата, като й помага 
да запази своята 
младост, изпълвайки я с 
жизненост и енергия. А 
екстрактът от смокиня й 
придава мека, кадифена 
гладкост.

Този душ гел 
освежава и оставя 
невероятно ухание 
от уникален аромат 
на цветя – лотос и 
жасмин. Екстрактът 
от лотос овлажнява, 
освежава и почиства 
кожата. Екстрактът 
от жасмин успокоява 
ума, тонизира 
кожата и успокоява 
раздразненията.

Душ геловете от серията Green Pharmacy гарантират изключително приятно усещане 
по време на къпане. Разнообразните съставки нежно почистват кожата, хидратират я и 
я предпазват, благодарение на неутралното pH. Подходящи са за ежедневна употреба. 
Няколко капки от душ гела се нанасят върху мокра кожа с ръка или гъба. После се 
измива с вода. Душ геловете не съдържат парабени, силикони и PEG. 

Код: 86301
Цена: 7.99 лв.

Код: 86302
Цена: 7.99 лв.
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Билкови душ гелове - 500 мл

Хидратиращ душ гел 
с маслина и оризово 

мляко

Възстановяващ душ гел 
с масло от карите и 

зелено кафе

Маслиновото масло подхранва, 
хидратира  и регенерира 
кожата. Оризовото мляко 
подобрява външния й вид, като 
я прави копринено гладка и 
мека.

Ароматна релаксация и активна 
грижа за кожата.  Екзотичното масло 
от карите (шеа) запазва младостта на 
кожата. Екстрактът от зелено кафе, 
богат на фитостероли и линолова 
киселина, подобрява нейната 
еластичност и тонус.

Код: 86303
Цена: 7.99 лв.

Код: 86304
Цена: 7.99 лв.

Регенериращ душ гел 
с масло от розмарин и 

лавандула

Ароматна регенерация и усещане 
за удоволствие, енергия и 
освежаване под душа. Екстрактът от 
розмарин стимулира и подобрява 
кръвообращението, тонизира кожата. 
Лавандуловото масло намалява 
умората, успокоява ума и тялото.

Код: 86305
Цена: 7.99 лв.
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Код: 92004   
Цена: 13.90 лв.

Хидратиращ душ гел 
с алое вера - 250 мл

Специална формула за гладка и хиратирана кожа с 
20% алое вера и соли от Мъртво море! 

Активни съставки: алое вера гел, 
соли от Мъртво море. С тенсиоактиви 
от растителен произход. Не съдържа: 
парабени, SLES и SLS. Деликатно 
парфюмиран, без алергени. 
Дерматологично тестван. 

Действие: Деликатен душ гел с 
кремообразна формула, идеален 
за употреба от цялото семейство. 
Студенообработеното алое вера е 
богато на полизахариди и осигурява 
ефикасно хидратиращо и освежаващо 
действие. Тенсиоактивите с растителен 
произход, използвани във формулата, 
почистват деликатно без да изсушават и 
дразнят кожата. Солите от Мъртво море 
реминерализират кожата на тялото, като 
я оставят свежа и гладка.

С 20% АЛОЕ ВЕРА
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Код: 92021   
Цена: 29.90 лв.

Ремоделиращ  ексфолиант за 
тяло с алое вера - 600 г 

Ново СПА изживяване с активното участие 
на алое вера, соли от Мъртво море, масло 

от гроздови семена, конски кестен, азиатска 
центела, едера, розмарин и ментол! 

Активни съставки: алое вера, морска сол, соли 
от Мъртво море, масло от гроздови семена, конски 
кестен, азиатска центела, едера, розмарин и ментол. 
Не съдържа: парабени, парафинни масла, изкуствени 
оцветители, алкохол. Дерматологично тестван. 
Действие: Ремоделиращият ексфолиант за тяло с 
алое вера е специална смес от морски соли, натурални 
масла и растителни екстракти, които ексфолират, 
изглаждат и подхранват кожата на цялото тяло. Алое 
вера – хидратира и освежава. Морските соли и солите 
от Мъртво море извършват ефикасно дренажно 
действие, като същевременно премахват мъртвите 
клетки и изравняват кожните уплътнения. Етеричното 
масло от розмарин и ментолът придават усещане 
за комфорт и релакс. Маслото от гроздови семена 
подхранва и прави еластична кожата на тялото. 
Екстрактите от азиатска центела, конски кестен и 
едера имат дрениращо и тонизиращо действие.
Начин на употреба: Разбъркайте продукта с 
приложената шпатула и нанесете с деликатни кръгови 
движения върху навлажнена кожа, като наблегнете 
върху критичните места. Оставете да подейства, след 
това нежно изплакнете.
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Ексфолиант за тяло 
с чаено дърво и 

зелена хума 300 мл 

Ексфолиант за тяло 
с арганово масло и 

смокиня 300 мл 

Съдържа натурални солни кристали. Екстрактът 
от чаено дърво има противовъзпалителни 
свойства и  подпомага кожата за бързо 
възстановяне. Зелената хума има 
детоксикиращи свойства, богата е на минерали 
и фитонутриенти, и прави кожата мека и гладка.

Съдържа натурални солни и захарни кристали. 
Аргановото масло има свойството да 
овлажнява и подхранва кожата, като й помага 
да запази своята младост, изпълвайки я с 
жизненост и енергия. Екстрактът от смокиня й 
придава мека, кадифена гладкост.

Код: 86321
Цена: 15.99 лв.

Код: 86322
Цена: 15.99 лв.
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Масло за тяло с чаено дърво
и зелена хума - 200 мл

Масло за тяло с масло от карите 
и зелено кафе - 200 мл 

Масло за тяло с арганово 
масло и смокиня - 200 мл

Масло за тяло с мед и 
ройбос - 200 мл

Екстрактът от чаено дърво има 
противовъзпалителни свойства 
и  подпомага за бързото 
възстановяне на кожата. Зелената 
хума има детоксикиращи 
свойства, богата е на минерали 
и фитонутриенти. Прави кожата 
мека и гладка.

Екзотичното масло от шеа 
омекотява, овлажнява, 
подхранва и регенерира кожата, 
като същевременно действа 
като естествен UV филтър. 
Екстрактът от зърна на зелено 
кафе е богат на фитостероли 
и линолова киселина, прави 
кожата по-стегната, хидратирана 
и еластична. Същевременно се 
бори със свободните радикали и 
запазва младостта на кожата. 

Аргановото масло има свойството 
да овлажнява и подхранва кожата, 
като й помага да запази своята 
младост, изпълвайки я с жизненост 
и енергия. А екстрактът от смокиня 
й придава мека, кадифена гладкост.

Медът е богат източник на 
съставки, които поддържат 
хидратацията и подхранват кожата. 
Екстрактът от листата на ройбос се 
бори със свободните радикали, 
забавяйки процеса на стареене на 
кожата, тонизира и енергизира.

Код: 86333
Цена: 11.70 лв.

Код: 86331
Цена: 11.70 лв.

Код: 86334
Цена: 11.70 лв.

Код: 86332
Цена: 11.70 лв.

Гр
иж

а 
за

 т
ял

от
о



142 143

Златни масла 3 в 1  
за лице, тяло и коса 

Аргановото масло, едно от най-ценните масла в света, известно като „Златото на Мароко“, е 
постигнало забележително признание в съвременните медицина и козметология. 
Скъпоценното арганово масло разкрасява, обновява и регенерира Вашите лице, тяло и коса. 
Нежно подсилва и възстановява здравословния блясък и нормалното състояние на косата и 
тялото. Отлични резултати има и при третиране на чупливи нокти и кожата около тях. Използва 
се успешно при стрии и белези, като намалява тяхната видимост и подобрява качеството на 
кожата.
Ефектът е: мека като коприна кожа и блестяща коса.

Маслото от авокадо - така нареченото „зелено злато“ е истински еликсир на красотата за 
Вашите лице, тяло и коса. В него има високо количество на витамини А, С, D и Е, и хлорофил, 
който дава зеления цвят на растенията. Тези съставки имат уникални aнтиоксидантни свойства 
- неутрализират свободните радикали, като по този начин предотвратяват стареенето на кожата. 
Маслото от авокадо е богато и на мастни киселини Омега-3 и Омега-9, които спомагат за 
поддържането на добра хидратация на кожата, еластичност и устойчивост на външни фактори. 
Композицията от подхранващи съставки хидратира, регенерира и изглажда кожата, подобрявайки 
еластичността й. Маслото нежно подсилва и възстановява здравословния блясък и нормалното 
състояние на косата и тялото.
Ефектът е: добре хидратирана кожа и лъскава коса.

Опаковка: 150 мл
Код:  91220
Цена: 26.50 лв.

Опаковка: 150 мл
Код:  91221
Цена: 26.50 лв.

Златно масло Арган 3 в 1 - за лице, тяло и коса 150  мл

Златно масло Авокадо 3 в 1 - за лице, тяло и коса 150 мл 
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Начин на употреба на златните масла: 
ТЯЛО: с помощта на помпата впръскайте маслото върху дланите си и 
нанесете върху влажна или суха кожа. 
ЛИЦЕ: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на лицето си.  
КОСА: сложете малко от маслото на ръката си и нанесете на връхчетата 
на косата си. Може да се нанася върху суха или влажна коса. 

Крем-масло за тяло с маслина
 и карите (шеа) - 250 мл

Активни съставки: масло от маслина, масло от карите (шеа), урея.
Действие: За тяло – подходящ за всеки тип кожа. За подхранване, 
омекотяване и хидратиране на кожата. Забавя процесите на стареене 
и отпускане на кожата. Особено подходящо за зоната на деколтето и 
раменете. 

Код:  51312
Цена:  13.35 лв.
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Активни съставки: Алое вера (Aloe Barbadensis – 92 %), глицерин, 
екстракт от водорасли, алантоин.
Sanct Bernhard препоръчва при: Грижа за чувствителна и 
раздразнена кожа на цялото тяло. Превантивна грижа за косата.
Действие: Създаден с висок процент (92%) стабилизиран гел от алое 
вера, спреят за тяло действа успокояващо при кожни раздразнения 
– обриви, ожулвания, натъртвания. Подходящ е за нанасяне след 
баня, сауна, слънчеви бани или спортни натоварвания. Използва се, 
дори когато допирът с кожата е много болезнен.

  Попива бързо и не оставя мазни следи. Подходящ е за нанасяне 
върху кожата след почистване на нежелано окосмяване 
(епилация).

  Спреят за тяло с алое вера може да се нанася и на косата. Изпозва се 
за предпазване от вредните ултравиолетови лъчи и замърсената 
околна среда. Подходящ е за намаляване на изсушаването на 
косата от атмосферните условия и при студено къдрене. 

Спрей за тяло с алое вера - 
концентрат - 125 мл

Успокояващ спрей за цялото тяло!
За здраве и ослепителна красота!

Код: 50118
Цена: 29.50 лв.
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Тонизиращ флуид за тяло 
с алое вера -250 мл

С 20% алое вера, женшен и растителен глицерин
Хидратира и изпълва кожата с енергия и блясък! 

Активни съставки: алое вера, женшен и растителен глицерин. Не съдържа 
парабени, силикони, алкохол, PEG. Деликатно ароматизиран, без алергени. 
Дерматологично тестван.
Действие: Флуидът за тяло е деликатно парфюмиран крем, без алергени, 
който се абсорбира бързо без да оставя мазни следи. Използван след вана 
или душ, хидратира, тонизира и възстановява мекотата и еластичността 
на кожата на тялото. Идеален за суха кожа и такава без блясък. Действие 
на другите активни съставки: Растителен глицерин – възстановява 
хидратирането и мекотата. Женшен – с тонизиращо действие. 
Емулсификатори с растителен произход – поддържат хидролипидния 
слой. Алое вера, съдържащо се във високо количество (20%) хидратира и 
освежава кожата на тялото.
Начин на употреба: Нанесете сутрин и вечер върху кожата на тялото, с 
кръгови движения до пълното абсорбиране.

С 
20

%
 А

ЛО
Е 

ВЕ
РА

Гр
иж

а 
за

 т
ял

от
о

Код: 92019   
Цена: 18.90 лв.
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Код: 92017   
Цена: 25.90 лв.

Хидратиращ крем за тяло 
с алое вера -150 мл

С 40% студено обработено алое вера, масло 
от шеа, бадемово масло и масло от жожоба! 

Еликсир за цялото тяло

С 40% АЛОЕ ВЕРА
Активни съставки: алое вера, масло от шеа, 
бадемово масло, масло от жожоба, глицерин, 
оризово масло, пантенол, Витамин Е. Не съдържа 
парабени, парафинни масла, без ароматизатори. 
Дерматологично тестван.
Действие: Кремът за тяло с високо съдържание 
на алое вера (40%) е с хидратиращо и успокояващо 
действие. Абсорбира се бързо, след деликатен 
масаж, без да оставя мазни следи. Формула със 
селектирани растителни елементи, без парафин 
и минерални масла, кремът се грижи ежедневно 
за кожата на тялото, като оставя приятно усещане 
за свежест. Алое вера, съдържащо се във високо 
количество (40%) хидратира, тонизира, успокоява 
и предпазва  кожата на тялото. Действие на другите 
активни съставки: Масло от шеа (карите) – 
подхранва и предпазва кожата на тялото. Бадемово 
масло - поддържа хидратирането. Масло от 
жожоба – придава мекота и еластичност. 
Начин на употреба: Нанесете сутрин и вечер 
върху кожата на тялото, с кръгови движения до 
пълното абсорбиране.
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Билкови масажни масла - 200 мл

Антицелутитно масажно масло 

Загряващо масажно масло

Подходящо за частите на тялото, склонни към портокалова 
кожа. Етеричните масла от кипарис, хвойна и лавандула 
подобряват микроциркулацията, предотвратяват застоя 
на лимфа и ускоряват  метаболизма, подпомагайки 
борбата с целулита.  Намаляват задържането на течности и 
образуването на стрии. Маслото от лайм осигурява релакс, 
освежава и подобрява настроението.

Формула, разработена специално за загряване. 
Етеричните масла от черен пипер и канела подобряват 
микроциркулацията и премахват токсините от тялото. 
Маслото от черен пипер действа и като антиоксидант и 
помага за запазване на младостта на кожата. Портокаловото 
масло е не само източник на свеж аромат, но също така 
облекчава мускулното напрежение.

Комплекс от специални масла за масаж и грижа за тялото. Бадемовото масло 
улеснява проникването на активните съставки. Няколко капки се затоплят в 
дланта на ръката, а след това се разпространяват по тялото чрез масажиране 
с кръгови движения. Кожата става гладка и еластична. Масажните масла не 
съдържат парабени, консерванти и изкуствени оцветители.  

Код: 86311
Цена: 9.35 лв.

Код: 86312
Цена: 9.35 лв.М
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Антицелулитен и анти-ейдж крем с 
азиатска центела - 250 мл

За да се чувствате по-млади и по-красиви!

Антицелулитен крем - 250 мл
Да победим целулита!

Активни съставки: масло от ший (карите), масло от гроздови семки, екстракт от 
червени лозови листа, екстракт от азиатска центела (тигрова трева), ланолин, масло 
от портокалова кора, урея. 
Действие: Супер крем за подмладяване и извайване на тялото –  подходящ за 
всеки тип кожа.     Азиатската центела стимулира синтеза на колагенови фибри, 
подобрява клетъчната регенерация и активната микроциркулация, като редуцира 
несъвършенствата на целулита, на стриите и има дрениращо действие. Комбинацията 
от активни съставки повишава еластичността на кожата, овлажнява я и й придава 
гладък и свеж вид.

В основата на този крем влизат: етерично-маслени съставки от три растения 
от рода на Чаеното дърво – „чаено дърво“, „ кейджъпт или бяло дърво“ както 
и „ниаули“-австралийско чаено дърво. Етеричните масла на тези растения лесно 
проникват през кожата, стимулират циркулацията на лимфата и кръвта, активират 
метаболизма, подпомагат за изхвърляне на отделените от клетките токсини. 
Освен това имат противовъзпалителни свойства и подпомагат за по-бързото 
възтановяване на кожата. Екстрактът от алое вера има регенериращ ефект.  
Маслото от жожоба създава тънък филм върху кожата, като я подхранва и я 
предпазва от неблагоприятните въздействия на околната среда, регулира мастната 
секреция, възвръща нейната мекотата и нежност. Маслото от лавандула има 
успокояващ ефект, а кипарисовото масло и придава стегнат вид.

Код:  51101
Цена: 13.35 лв.

Код:  51315
Цена: 18.40 лв.

М
од

ел
ир

ан
е 

на
 т

ял
от

о



148 149

Антицелулитен крио-гел с алое вера - 200 мл
С нов леден ефект! Подобрява видимо 

портокаловата кожа! С 20% студено обработено 
алое вера, кофеин, карнитин, какао, азиатска 

центела и боровинка!

Активни съставки: алое вера, кофеин, карнитин, есцин, азиатска центела, 
боровинка, глицерин, ментол, какао. Не съдържа парабени, парафинни масла. 
Деликатно ароматизиран, без алергени. Клинично и дерматологично тестван.
Действие: Антицелулитният крио-гел е свеж гел, който се абсорбира бързо 
и без масаж. С леден ефект, той използва свойствата на студа, като подпомага 
периферното кръвообращение и се бори със задържането на водата. 
Използван редовно, подобрява видимо вида на кожата, с вид на портокалова 
кора, и придава тонус и компактност на тъканите. Кофеин, карнитин и 
какао – помагат за топенето на мазнините. Есцин – подобрява капилярната 
резистентност и намалява подпухналия вид на кожата с целулит. Азиатска 
центела и боровинка – подобряват периферното кръвообращение. Ментол 
– придава незабавно усещане за свежест. Алое вера, съдържащо се във високо 
количество (20%) хидратира и възстановява баланса на кожата с целулит.  
Резултати от тестове:

• След 15 дни кожата изглежда по-хидратирана и еластична.*

• След 45 дни се подобрява видимо вида на портокаловата кожа и на кожните 
дефекти, свързани с целулита.**

* Инструментален анализ
** Клиничен анализ

Начин на употреба: Нанесете сутрин и вечер върху краката, задните 
части, корема и ръцете обилно количество от продукта. Разнесете с кръгови 
движения отдолу нагоре до пълното абсорбиране (моментно абсорбиране). Да 
се употребява само върху здрава кожа. 

С 20% АЛОЕ ВЕРА

Код: 92020   
Цена: 30.90 лв.М
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VB collagena clinic & Aloe professional
ANTI CELLULITE GEL 
Антицелулитен гел - 230 мл

Съдържа: Колаген, гуарана и Алое вера

 Бързо попиващ гел без мазнини, обогатен с растителни 
активни вещества и колаген. Действието му е насочено против 
целулита, обикновено съпровождащ затлъстяването. 

 Прочиства токсините, подсилва изгарянето на мастните депа. 

 Стимулира циркулацията на лимфата и кръвта, активира 
метаболизма. Укрепва съединителната тъкан, кожата става по-
гладка и по-стегната.

 Наред с основното действие, колагенът допълнително 
регенерира, успокоява и заглажда кожата.

 Алое вера действа регенеративно, възстановяващо. 

 Гуараната действа отморяващо и успокояващо.

Начин на употреба: Нанася се равномерно върху засегнатите 
участъци с леки масажни движения, след което кожата се 
масажира с леки потупващи движения. 

За идеално гладка кожа

Код: 90105   
Цена: 37.50 лв.
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Professional Home Expert (PHE) 
Нови сензационни продукти от Bielenda –

 коригират бързо и ефективно фигурата! 

Серията Professional Home Expert е отговор на тенденцията 
за козметична грижа у дома, основана на формулите на 
професионалните козметични продукти. Като един от лидерите 
на професионална козметика на средноевропейския пазар, 
компанията е експерт в сферата на професионалната грижа. Нейният 
дългогодишен опит и ноу-хау позволяват на Bielenda да предлага 
най-качествените продукти за домашна грижа с ефективността на 
тази в професионалните козметични салони.

Серията Professional Home Expert се състои от иновативни 
козметични продукти със специални цели, които по бърз и удобен 
начин позволяват да се постигнат резултати, подобни на терапиите, 
направени в салоните за красота. Благодарение на активните 
съставки, използвани в професионалните продукти, забележителни 
резултати са видими веднага, след една употреба. 

Третирането преминава през три етапа в общо 5 стъпки:
Етап I     Дълбоко почистване 
Етап II    Активна фаза 
Етап III   Завършваща фаза

Предимства на Professional Home Expert:
- Лесна за домашна употреба.
- Кратка продължителността на терапията - 
  30-45 минути – спестява ви време и пари!
- Серията предлага и допълнителни продукти 
  за поддържане на ефекта от терапията.

Терапия за 
стягане на бюста

Терапия за стягане 
на седалището

Антицелулитна 
терапия М
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PHE Интензивна антицелулитна терапия 
CELLU-CORRECTOR - 5 стъпки 

Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно отслабване и антицелулитно 
действие CELLU-CORRECTOR е набор от професионални козметични продукти на базата на 
формулата, използвана в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у 
дома. Благодарение на ценните активни съставки, използвани в професионалните 
салони - лечебна кал (торф), морски водорасли, кофеин, гуарана, бръшлян, коензим 
Q10 - ефектът е забележителен, а резултати са видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва при:  всички форми на целулит (мастен и воден), прекомерна 
мастна тъкан, намалена твърдост и еластичност на кожата, отпусната кожа след бременност или 
диети за отслабване, суха кожа. 
Действие: видимо намаляване на мастната тъкан и целулита, перфектно моделирано, гладко, 
стегнато и еластично тяло. 

Код:  91907
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - Ефективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от 
организма. Съдържа терапевтична кал - медицинска суровина с мощен ефект на отслабване и 
антицелулитно действие, което води до подобряване на твърдостта и еластичността на кожата.
2. PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за тяло - 30 г - ексфолира мъртвите клетки на 
кожата, като премахва грапавостта. Масажирането с абразивните му частици има антицелулитно 
и отслабващо действие, като стимулира кръвообращението, подобрявайки здравината и 
еластичността.
3. PHE Антицелулитен серум с термо активатор - 7 мл - Този мощен продукт съдържа 
терапевтична кал и кофеин - ефективни съставки с доказани антицелулитни и отслабващи ефекти. 
Формулата нежно затопля кожата, подобрява процеса на разбиване на целулита и изгарянето на 
мастните тъкани.
4. PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли - 30 г - изглаждаща охлаждаща маска, 
която увеличава абсорбцията на активните съставки от кожата. Моделира и изглажда кожата, 
подобрявайки тонуса й. Намалява симптомите на всички форми на целулит (меки и твърди) и 
предотвратява постоянното им регенериране, като ефективно оформя тялото.
5. PHE Интензивен антицелулитен  лосион за тяло - 30 мл - значително подобрява 
структурата, твърдостта и еластичността на кожата, ефективно намалява целулита. Повишава 
еластичността на кожата и възстановява организма.

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от 
PHE Интензивна антицелулитна терапия CELLU-CORRECTOR: 

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за тяло на 
проблемните зони (корем, бедра, задни части). Масажирайте около 5 минути, след 
което изплакнете с топла вода и подсушете кожата.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Антицелулитен серум с термо активатор върху 
кожата с помощта на пръстите си. Масажирайте около 5 минути и оставете да 
се абсорбира. Измийте си ръцете. След нанасянето ще се получи краткосрочно 
зачервяване на кожата и поносимо усещане за топлина. Продължете с повишено 
внимание в случай на силно чувствителна кожа. Ефектът от зачервяване може да 
продължи до няколко часа след терапията, което е в резултат на действието на 
активните съставки. 
Стъпка 4.  Нанесете PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли върху 
серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете с хладка вода. 
След измиването трябва да забележите охлаждащ ефект.

Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен 
антицелулитен  лосион за тяло. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от нуждите на 
кожата.
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PHE Антицелулитна крем-маска с водорасли - 175 г
Действие: Изглаждащата и охлаждаща маска увеличава абсорбцията на активните съставки от кожата. 
Професионално облекчава признаците на всички видове целулит (натрупване или задържане на вода) и 
предотвратява ново появяване, като ефективно скулптурирта силуета. Ензимите от папая, правят нежен 
пилинг, благодарение на който кожата започва да „диша“, а всички активни съставки се усвояват по-лесно 
и по-дълбоко. Лечебната минерална кал е с добре позната терапевтична употреба в професионални 
козметични процедури - видимо подобрява еластичността на кожата. Микронизираните морски водорасли 
стимулират кръвообращението и спомагат за премахване на токсините, оформянето и изглаждането на 
кожата, подобряват нейната еластичност и осигуряват дълбока хидратация.
Начин на употреба: Нанесете маската върху зоните на тялото, където е необходимо. Оставете я да действа 
в продължение на 15 минути и изплакнете с хладка вода. След това се очаква да изпитате охлаждащ ефект. 
Използвайте 2 пъти седмично.

Код:  91908
Цена: 49.00 лв.

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

За най-добър ефект използвайте терапията с 5-те стъпки поне веднъж в месеца, 
а допълнителните маска и серум използвайте заедно по 2 пъти в седмиците между 
терапиите, като първо  се използва серума, а след това маската.

PHE Антицелулитен серум с термо активатор - 5 ампули по 7 мл
Действие: Този мощен продукт съдържа терапевтична кал и кофеин - ефективни съставки с доказани 
антицелулитни и отслабващи ефекти. Формулата нежно затопля кожата, подобрява процеса на разбиване 
на целулита и изгарянето на мастните тъкани. Кофеинът стимулира обмяната на веществата, спомага 
за отстраняване на мастните натрупвания, подобрява микроциркулацията, като оказва положително 
въздействие върху дренажа на излишните течности. Предотвратява повторното натрупване на мазнини в 
тялото, спомага за отслабването и оформянето на силуета.  
Начин на употреба: Нанесете серума върху необходимите зони на кожата с помощта на пръстите си. 
Масажирайте около 5 минути, оставете да се абсорбира. Измийте си ръцете. След нанасянето ще се получи 
краткосрочно зачервяване на кожата и поносимо усещане за топлина. Продължете с повишено внимание 
в случай на силно чувствителна кожа. Ефектът от зачервяване може да продължи до няколко часа след 
терапията, което е в резултат на действието на активните съставки. Използвайте 2 пъти седмично.Код:  91910

Цена: 37.40 лв.
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PHE Интензивна терапия за оформяне и стягане на 
задните части и бедрата MIRACLE PUSH-UP - 5 стъпки

Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно оформяне и стягане на задните части и 
бедрата MIRACLE PUSH-UP е набор от професионални козметични продукти на базата на формулата, 
използвана в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у дома. Благодарение 
на ценните активни съставки, използвани в професионалните салони – микронизирани морски 
водорасли, микроколаген, екстракт от плодове на колбасово дърво (Kigelia africana), 
азиатска центела (Centella Asiatica), съставка Bio Bustyl - забележителните резултати са 
видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва от хора, които искат да дооформят и направят своите задни части 
и бедра още по-привлекателни; при кожа с видими признаци на загуба на стегнатост и еластичност, 
отпусната кожа след бременност или диети за отслабване, стрии. 
Действие: повдигане, стягане и изглаждане на кожата на задните части и бедрата; оформяне и 
моделиране на тялото; перфектно стегната кожа, намаляване на стриите. Мощната формула съдържа 
микроколаген - градивен елемент на влакната на кожата, отговорни за гъвкавостта и еластичността 
й. Благодарение на него видимо се стягат и оформят седалищните части. А екстрактът от плодове на 
колбасовото дърво е известно с ефекта си на моделиране, повдигане и стягане на кожата. Съставката 
Bio Bustyl дълбоко реструктурира и подобрява динамичността на процесите на  кожата, като подобрява 
стегнатостта и тонуса й. Благодарение на тях ефектът PUSH-UP (стягане и повдигане) се постига 
възможно най-бързо. 

Код:  91906
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - Ефективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от организма. 
2. PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за задни части и бедра - 20 г - ефективно ексфолира мъртвите клетки на кожата, премахва 
грапавините и задебеляването по кожата, изглажда тялото. Масажирането с ексфолиращите частици има антицелулитно и отслабващо действие.
3. PHE Серум за стягане на задните части и бедрата - 7 мл - Този мощен продукт съдържа микроколаген - градивен елемент на влакната 
на кожата, отговорни за гъвкавостта и еластичността й. А екстрактът от плодове на колбасово дърво моделира, повдига и стяга кожата. Серумът 
предпазва кожата на седалищните части от отпуснатост, като я заздравява и овлажнява.
4. PHE Крем-маска за стягане на седалищните части – 20 мл – Видимо стяга и оформя задните части и бедрата, като ефективно намалява 
стриите. Съдържа Bio Bustyl, който укрепва кожата и предотвратява нейното отпускане. Микроколагенът подобрява структурата и еластичността 
на кожата, овлажнява и изглажда. Маската е с анти-ейдж ефект.
5. PHE Интензивен стягащ лосион за тяло - 30 мл - предпазва кожата от загуба на еластичност, видимо изглажда и стяга епидермиса. Има 
траен хидратиращ ефект. 

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от

 PHE Интензивна терапия за оформяне и стягане на 
задните части и бедрата MIRACLE PUSH-UP

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Интензивно изглаждащ ексфолиант за задни 
части и бедра на проблемните зони. Масажирайте около 5 минути, след което 
изплакнете с топла вода и подсушете кожата.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Серум за стягане на задните части и бедрата 
върху кожата с помощта на пръстите си. Масажирайте около 5 минути и 
оставете да се абсорбира.  
Стъпка 4. Нанесете PHE Крем-маска за стягане на седалищните части 
върху серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете с 
хладка вода.
 
Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен стягащ 
лосион за тяло в нужните участъци. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от нуждите на 
кожата.
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PHE Стягаща и овлажняваща маска за тяло 
с водорасли, зелен чай, Q10 и хиалуронова киселина - 200 г 
Действие: Стягащата и овлажняваща маска за тяло прониква дълбоко в кожата и има мощен хидратиращ 
ефект за всички части на тялото: гърди, задни части, корем, бедра и ръце. Тя професионално 
подобрява структурата на кожата и еластичността й. Коензим Q10 е мощен антиоксидант, който изглажда, 
регенерира и стяга кожата, за да се подобри нейната гъвкавост. Ефективно неутрализира свободните 
радикали, които са отговорни за стареенето на кожата, като я предпазва от загуба на еластичност. 
Хиалуроновата киселина осигурява интензивно и дълготрайно овлажняване и прави кожата стегната 
и гладка. Морските водорасли стимулират кръвообращението и спомагат за премахване на токсините, 
оформят и изглаждат кожата, подобряват нейната еластичност и осигуряват дълбока хидратация. Зеленият 
чай е добре познат с отслабващите си свойства, като стимулира регенерацията на клетките в дълбочина.
Начин на употреба: Нанася се върху зоните на тялото, където е необходимо. Оставете я да се абсорбира, 
не изплаквайте. Използва се 3 пъти седмично. 

Код:  91909
Цена: 49.00 лв.

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

За най-добър ефект използвайте терапията с 5-те стъпки поне веднъж в месеца, 
а допълнителните маска и серум използвайте заедно по 2 пъти в седмиците между 
терапиите, като първо  се нанася серума, а след това маската.

PHE Серум за стягане на задните части и бедрата -
 5 ампули по 7 мл

Действие: Този мощен продукт съдържа микроколаген - градивен елемент на кожата, отговорен за 
гъвкавостта и еластичността й. А екстрактът от плодове на колбасово дърво моделира, повдига и 
стяга кожата. Крайният ефект е на повдигане, стягане и изглаждане на кожата на задните части и бедрата, 
оформяне и моделиране на тялото, намаляване на стриите. 
Начин на употреба: Нанесете серума върху необходимите зони на кожата с помощта на пръстите си. 
Масажирайте около 5 минути, оставете да се абсорбира. Използвайте 2-3 пъти седмично.

Код:  91912
Цена: 37.40 лв.

М
од

ел
ир

ан
е 

на
 т

ял
от

о
PHE Интензивна терапия за моделиране и стягане 

на бюста MIRACLE PUSH-UP - 5 стъпки
Уникалната терапия от 5 стъпки за интензивно моделиране и стягане на бюста MIRACLE 
PUSH-UP е набор от професионални козметични продукти на базата на формулата, използвана 
в салоните за красота, с възможност за извършване на процедурата у дома. Благодарение на 
ценните активни съставки, използвани в професионалните салони – микронизирани морски 
водорасли, микроколаген, екстракт от плодове на колбасово дърво (Kigelia africana), 
азиатска центела (Centella Asiatica), съставка Bio Bustyl, съставка Kombuchka – ефектът е 
забележителен, а резултати са видими много бързо. 
Препоръчва се да се използва от жените, които искат да оформят и направят своите гърди 
още  по-привлекателни; при кожа с видими признаци на загуба на стегнатост и стрии върху гърдите, 
особено след отслабване, лечение, бременност и кърмене или след излагане на силно слънце. 
Действие: повдигане, стягане и изглаждане на кожата на бюста и деколтето; положително 
въздействие върху растежа на мастните клетки; подобрява стегнатостта на кожата около бюста, 
видимо моделиране, т.е. попълва и повдига бюста, като стяга кожата. 

Код:  91905
Цена: 45.30 лв.

1. PHE Стягащ душ гел - 30 г - ЕЕфективно почиства и освежава кожата, премахва токсините от организма. Съдържа микронизирани 
водорали, които стимулират кръвообращението и детоксикацията на организма.
2. PHE Нежен ензимен пилинг за бюст - 20 г - ефективно ексфолира мъртвите клетки на кожата, като подобрява кръвообращението и я 
стяга. Детоксикира и подготвя кожата за пълноценно усвояване на активните съставки. 
3. PHE Серум за стягане на бюст - 7 мл – Изнтензивният серум съдържа екстракт от плодове на колбасовото дърво, известен с положителното 
си действие върху бюста - попълва, повдига и стяга. Серумът предпазва гърдите от увисване. 
4. PHE Крем-маска за стягане на бюста – 20 мл – засилва ефекта на PHE Серума за стягане на бюста, като видимо моделира гърдите и 
ефективно намалява стриите. Съдържа Bio Bustyl, който укрепва кожата и предотвратява нейното отпускане, като стяга и оформя епидермиса. 
Микроколагенът подобрява структурата и еластичността на кожата, овлажнява и изглажда. Маската е с анти-ейдж ефект.
5. PHE Интензивен стягащ лосион за бюст - 30 мл - предпазва кожата от загуба на еластичност, видимо изглажда и стяга епидермиса. Има 
траен хидратиращ ефект.

Комплектът включва: 
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Последователност на нанасяне на продуктите от
 PHE Интензивна терапия за моделиране и стягане 

на бюста MIRACLE PUSH-UP

Етап I     Дълбоко почистване 
Стъпка 1. Измийте тялото с PHE Стягащ душ гел. 
Стъпка 2. Нанесете PHE Нежен ензимен пилинг за бюст върху 
гърдите и деколтето. Внимавайте - трябва да избягвате зърната! 
Оставете пилинга върху кожата в продължение на 10 минути и след 
това изплакнете кожата с топла вода и подсушете.

Етап II    Активна фаза 
Стъпка 3. Нанесете PHE Серум за стягане на бюст върху кожата с 
помощта на пръстите си и оставете да се абсорбира.  
Стъпка 4. Нанесете PHE Крем-маска за стягане на бюст върху 
серума. Оставете върху кожата за 15 минути, след което изплакнете 
с хладка вода.
 
Етап III   Завършваща фаза
Стъпка 5. За завършване на терапията, се прилага PHE Интензивен 
стягащ лосион за бюст в нужните участъци. 

Продължителност на терапията - около 45 минути.

Обемът на продуктите в комплекта е достатъчен за една 
терапия.
Препоръчителна честота на терапията: в зависимост от 
нуждите на кожата.
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PHE Серум за стягане на бюст 
MIRACLE PUSH-UP - 5 ампули * 5 мл 

Действие: Серумът съдържа екстракт от плодове на колбасово дърво. Ефектът е повдигане, стягане 
и изглаждане на кожата на бюста и деколтето; положително въздействие върху растежа на мастните 
клетки; подобрява стегнатостта на кожата около бюста, видимо моделиране, т.е. попълва и повдига 
бюста, като стяга кожата и намалява стриите.

Начин на употреба: Нанася се върху гърдите и деколтето. Оставете го да се абсорбира, не 
изплаквайте. Използва се 2-3 пъти седмично.

Код:  91911
Цена: 37.40 лв.

ПРОДУКТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА
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Активни съставки: алое вера, фъстъчено масло, орехово масло, масло от морков, 
витамин Е, пантенол, патентован комплекс UNIPERTAN®, UVA и UVB филтри.  
Не съдържа: парабени, парафинни масла, изкуствени ароматизатори и оцветители. 
Фото дерматологично тестван. 
Действие: Идеален гел за зачервена или вече потъмняла кожа за постигане 
на интензивен и здравословен тен при излагане на слънце. Ефектът се постига 
благодарение на растителния комплекс UNIPERTAN®, който активира производството 
на меланин, и на ореховото масло, което, при контакт с роговия слой на кожата, 
създава интезивен цвят по естествен път. Съдържа SPF6, UVA и UVB филтри, и има свежа 
текстура. Нанася се лесно върху кожата, а наличието на алое вера (10%), овлажнява, 
освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и 
солта (хлора). 

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, масло от шеа, масло от морков, 
витамин Е, патентован комплекс PROSUN-UV®, UVA и UVB филтри. Не съдържа: 
парабени, изкуствени ароматизатори и оцветители. Фото дерматологично тестван. 
Действие: Слънцезащитният крем предпазва кожата от изгаряния и осигурява 
здравословен естествен тен благодарение на специалния PROSUN-UV® комплекс, 
който осигурява максимална устойчивост на слънчева светлина и увеличава 
продължителността на защитата. Маслото от морков и витамин Е стимулират 
естествените защитни сили на кожата. Наличието на алое вера (20%), овлажнява, 
освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и 
солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. 
Добре е да се нанася периодично, за да се поддържа защитата на кожата, 
особено след плуване, изпотяване или избърсване.

Алое вера гел за отличен тен SPF6 - 150 мл

Слънцезащитен Алое вера крем SPF 20 200 мл

Код: 92033
Цена: 28.50 лв.

Код: 92034
Цена: 40.70 лв.
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Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. Добре е да се нанася 
периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, изпотявaне 
или избърсване. 

Слънцезащитен Алое вера крем SPF 30 150 мл

Слънцезащитен Алое вера крем за лице SPF 30 75 мл
С 20% АЛОЕ ВЕРА и анти-ейдж ефект 

Код: 92035
Цена: 38.40 лв.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, хидролизиран пшеничен протеин, масло 
от шеа, масло от морков, витамин Е, патентован комплекс PROSUN-UV ®, UVA и UVB филтри. 
Не съдържа: парабени, изкуствени ароматизатори и оцветители. Фото дерматологично 
тестван.
Действие: Слънцезащитният крем предпазва кожата от изгаряния и осигурява 
здравословен естествен тен благодарение на специалния PROSUN-UV® комплекс, който 
осигурява максимална устойчивост на слънчева светлина и увеличава продължителността 
на защитата. Маслото от морков и витамин Е стимулират естествените защитни сили на 
кожата. Наличието на алое вера (20%), овлажнява, освежава и успокоява кожата, като я 
предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се преди излагане на слънце. Добре е да се нанася 
периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, изпотяване или 
избърсване.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, хидролизиран пшеничен протеин, 
масла от морков, шеа и арган, витамини Е и А, UVA и UVB филтри. Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, изкуствени ароматизатори. Фото дерматологично тестван. 
Действие: Лек крем, предназначен за защита на лицето срещу слънцето и фотостареенето 
на кожата. Спомага за получаването на по-здравословен и естествен тен. Маслата от 
сладък бадем и шеа гарантират достатъчна хидратация и еластичност. Маслото от морков 
стимулира естествените защитни сили на кожата срещу вредните ефекти на слънцето. 
Аргановото масло в съчетание с витамини Е и А имат антиоксидантен ефект, а наличието на 
алое вера (20%), овлажнява, освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване 
от слънчевите лъчи и солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се на лицето и шията преди излагане на слънце. Добре е 
да се нанася периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, 
изпотяване или избърсване.
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Код: 92036
Цена: 37.30 лв.
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Активни съставки: алое вера, ленено масло, арганово масло. Не 
съдържа: парабени, парафинни масла. Деликатно ароматизиран, 
без алергени. Дерматологично тестван. 
Действие: През лятото косата често търпи много силни външни 
влияния. Затова е важно да я защитим, за да бъде здрава, силна 
и хидратирана. Този продукт представлява леко масло, което 
се увива около косъма и го предпазва от слънцето, вятъра 
и солта (хлора). Лененото масло съдържа подхранващи и 
реструктуриращи елементи, които предпазват косата от вредните 
атмосферни влияния и в съчетание с аргановото масло я 
предпазват от свободните радикали. С UV филтър, който действа 
като щит срещу слънчевите лъчи, и алое вера, което подхранва, 
освежава и овлажнява. 
Начин на употреба: Впръсква се по цялата дължина на косата. 
Да се пазят очите. 

Слънцезащитен спрей – масло 
за коса Алое вера - 100 мл

Код: 92037
Цена: 19.70 лв.
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Алое вера мляко за след слънце за деца 150 мл
С 40% АЛОЕ ВЕРА и етерично масло от лимонова трева

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, масло от шеа, витамин Е, пантенол, патентован комплекс 
PROSUN-UV®, UVA и UVB филтри. Не съдържа: парабени,парафинни масла, изкуствени ароматизатори и 
оцветители. Фото дерматологично тестван.
Действие: Слънцезащитният крем е предназначен за деликатната детска кожа - предпазва от изгаряния 
и осигурява здравословен естествен тен благодарение на специалния PROSUN-UV® комплекс, който 
осигурява максимална устойчивост на слънчева светлина и увеличава продължителността на защитата. 
Маслата стимулират естествените защитни сили на кожата, а наличието на алое вера (20%), овлажнява, 
освежава и успокоява кожата, като я предпазва от изсушаване от слънчевите лъчи и солта (хлора). 
Начин на употреба: Нанася се на лицето и тялото преди излагане на слънце. Добре е да се нанася 
периодично, за да се поддържа защитата на кожата, особено след плуване, изпотявяне или избърсване.

Активни съставки: алое вера, бадемово масло, хидролизиран пшеничен 
протеин, ленено масло, пантенол, масло от лимонова трева, екстракт от лайка и 
лечебна ружа. Не съдържа:
парабени,парафинни масла и оцветители. Деликатно ароматизирано, без 
алергени. Дерматологично тествано.
Действие: Млякото за след слънце е предназначено за деликатната детска кожа 
– благодарение на активните си съставки подхранва и възстановява влагата 
след излагане на слънце, успокоява я в случай на изгаряне и зачервяване. 
Бадемовото масло, екстрактът от лайка и пантенолът успокояват кожата, а 
наличието на алое вера (40%), овлажнява, освежава и успокоява. Етеричното 
масло от лимонова трева освежава и създава защита срещу ухапвания от 
насекоми.
Начин на употреба: Нанася се на лицето и тялото след излагане на слънце 
върху добре почистена кожа. Разнася се с масажни движения, докато попие. 
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Код: 92039
Цена: 25.90 лв.

Код: 92038
Цена: 43.00 лв.

Слънцезащитен Алое вера крем за деца SPF 50+150 мл
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Количество: 75 мл 
Код: 90200
Цена: 5.95 лв.

Сребърни йони | Лимон | Ксилитол

Dr.Silver HOMEOPATHY 
Революционна паста за здрави и бели зъби с хомеопатична 

формула и активни сребърни йони!

С вкус на лимон! Без съдържание на мента, флуорид, захар, 
парабени, SLS, вредни оцветители и подсладители! 

Пастата за зъби Dr.Silver HOMEOPATHY е натурален продукт с иновативни ингредиенти. 
Почиства, заздравява и избелва. Гарантира комплексна грижа за зъбите и устната кухина. 
Специално разработена за хора, които водят природосъобразен начин на живот или 
приемат хомеопатични продукти. Не съдържа вредни химически компоненти, изкуствени 
оцветители или аромати, които биха повлияли негативно на чувствителни или склонни към 
алергии организми. 
Сребърните йони имат антибактериално и регенериращо действие. Отстраняват вредните 
микроорганизми в устната кухина, премахват лошия дъх, съдействат за профилактика на 
зъбния камък. Екстрактът от лимон придава прекрасен вкус и наред със содата добавя 
избелващо действие. Съдържащият се ксилитол е натурален растителен продукт, който 
предпазва зъбите от развитие на кариеси и натрупване на плака. Предотвратява развитието 
на бактерии и възпалителни процеси. 

Защо да изберете Dr.Silver HOMEOPATHY?
1. Изцяло натурални съставки.
2. Подходяща за лица, приемащи хомеопатични продукти.
3. Без съдържание на мента, флуорид, захар, парабени  и SLS.
4. Без вредни оцветители и подсладители.
5. Почиства и дезинфекцира устната кухина, венците и зъбите.
6. Заздравява зъбите и венците.
7. С избелващо действие.
8. Освежава дъха.
9. Икономична употреба.
10. Дезинфекцира четката за зъби.

Алое вера | Сребърни йони | Хималайска сол

Иновативна паста за зъби Dr.Silver
За да можете отново да захапвате силно!

Количество: 75 мл 
Код: 90100
Цена: 5.00 лв.

Активни съставки: Алое вера, сребърни йони, хималайска сол. 
Действие: Алое Вера има противовъзпалително, регенеративно и освежаващо действие 
върху венците, гърлото и лигавицата на устната кухина. Хималайската сол предпазва 
устната кухина от ранички, прави зъбите по-здрави и защитава венците от възпаления. Освен 
това, реминерализира зъбният емайл, предпазва от кариес, освежава дъха и има избелващо 
действие.
Уникалната сила на сребърните йони в пастата за зъби Dr.Silver се изразява в 
антибактериалното и регенеративно действие. Отстранява вредните микроорганизми в 
устната кухина, премахва лошия дъх и съдейства за профилактика на зъбния камък.

13 важни причини, за да изберете иновативната паста за зъби Dr.Silver: 
1. Първата в света с този уникален състав.
2. Почиства и дезинфекцира устната кухина, венците и зъбите. 
3. Противовъзпалително и заздравяващо венците действие.
4. Неутрализира киселините в плаките.
5. Избелва зъбите. 
6. Създава дълготраен защитен слой.
7. Реминерализира зъбния емайл.
8. Освежава дъха.
9. Със свеж вкус на сладка мента.
10. Не съдържа флуор.
11. Икономична употреба.
12. Дезинфекцира четката за зъби. 
13. На цена без конкуренция.
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ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ С НАНО ЗЛАТО, НАНО СРЕБРО ИЛИ НАНО НЕФРИТ
Чрез най-съвременни нанотехнологии, златото, среброто и нефрита, добавени към влакната в четката за зъби, спират 

размножаването на бактериите и придават приятен аромат.

ИЗБЕЛВА ЗЪБИТЕ И ОСВЕЖАВА УСТНАТА КУХИНА!

Ефекти от нано златото:

- мощно антибактериално действие,

- успокоява, детоксикира и почиства,

- подпомага при невралгия.
Ефекти от нано среброто:

- мощно антибактериално действие,

- детоксикира,

- регенерира клетките и повишава 
локалния имунитет.

Ефекти от нано нефрита:

- мощно антибактериално действие,

- полезно инфрачервено излъчване.

СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА DUAL BRISTLE SYSTEM
Дълги влакна: тънки и меки.
Дългите влакна са отлични при премахването на плаката около венците, 
дълбоко между зъбите, по повърхността на кътниците и на други трудно 
достъпни места. Освен това, дългите влакна стимулират и масажират 
венците и помагат за цялостното им почистване.
Къси влакна: заоблени и по-твърди.
Късите влакна са основна част от уникалната U-образна форма на четката 
и са проектирани така, че да премахват петна и да полират зъбите.

СПЕЦИАЛНА „U” ФОРМА
Уникалната почистваща U-образна форма на четката премахва 
плаката от зъбите. За разлика от обикновените четки за зъби, 
тази форма на влакната увеличава многократно възможността 
да се достигне до всички зони в устната кухина, включително 
до най-малките отвори между зъбите. 
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Паста за зъби 

с алое вера

Активни съставки: алое вера 
45 %, ментово масло и масло от 
карамфил. Съдържа алантоин и 
глицерин.
Sanct Bernhard препоръчва: 
За поддържане на зъбите, 
венците и свежия дъх. 

 Алое Вера има 
п р о т и в о в ъ з п а л и т е л н о , 
регенеративно и освежаващо 
действие върху венците, 
гърлото и лигавицата на 
устната кухина

 За активна грижа за зъбите 
и устата. Специална  грижа 
за чувствителни зъби и 
чувствителни венци. 

 Почиства зъбите основно, 
без да атакува зъбния емайл 
и предпазва от възпаления и 
кървене на венците. 

 Осигурява продължителна 
свежест на дъха.

За активна грижа за 
зъбите и устата

Код: 50112
Цена: 12.00 лв.

Количество: 100 мл Ус
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а 
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С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на 
мента! 96% натурални съставки за здрави и бели зъби!

Паста за 
чувствителни зъби

Код: 92023   
Цена: 8.90 лв.

Паста с избелващо 
действие

Код: 92025   
Цена: 8.90 лв.

Алое вера гел-паста за 
чувствителни зъби - 75 мл

Алое вера гел-паста за зъби с 
избелващо действие - 75 мл

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус 
на мента! 96% натурални съставки за здрави зъби и 

защитени венци!
Активни съставки: 96% натурални съставки - алое вера, есцин, ехинацея, силиций, масло 
от чаено дърво, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и 
глутен. С контролирана абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана. 
Действие: Алое вера гел-паста за чувствителни зъби е деликатен гел със свеж вкус, който 
комбинира успокояващото действие на алое вера, присъстващо във формулата в количество 
30%, и на стягащото действие на есцин, а за здрави венци подпомага и антисептичното 
действие на ехинацеята и на маслото от чаено дърво. Ментолът освежава устната кухина. 
Силицият играе ролята на природен избелител, а ксилитолът – предпазва от плаката. 
Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение 
поне на една минута, помага за предпазване от смущения на венците и от прекомерната 
чувствителност на зъбите. Предпазва от кариес и зъбна плака, осигурявайки свеж дъх.

Активни съставки: 96% натурални съставки – алое вера, арника, салвия, силиций, масло от 
чаено дърво, исландски лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, 
парабени и глутен. С контролирана абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана. 
Действие: Алое вера гел-паста за зъби с избелващо действие е деликатен гел със свеж 
вкус, който комбинира успокояващото действие на алое вера, присъстващо във формулата в 
количество 30% и силицият, който притежава естествено избелващо действие. Успокояващо 
действие имат и: арниката и исландския лишей. За здрави венци подпомага и антисептичното 
действие на салвията и маслото от чаено дърво. Ментолът освежава устната кухина, а 
ксилитолът – предпазва от плаката. 
Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение 
поне на една минута, помага за предпазване на зъбите от петна и избледняване, предизвикани 
от напитки и цигари. Предоставя адекватна защита срещу кариес и зъбна плака, осигурявайки 
свеж дъх.

С 30% АЛОЕ ВЕРА
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Вода за уста

Код: 92026   
Цена: 12.90 лв.

Паста с тройно действие

Код: 92024   
Цена: 8.90 лв.

Алое вера гел-паста за зъби
 с тройно действие - 75 мл

Алое вера вода за уста 
с тройно действие - 500 мл

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента! 97% 
натурални съставки за здрави зъби, защитени венци и свеж дъх!

С еквивалент на 30% сок алое вера! С деликатен вкус на мента!93% 
натурални съставки за здрави зъби, защитени венци и свеж дъх!

Активни съставки: 97% натурални съставки - алое вера, есцин, Q10, силиций, масло от чаено дърво, 
ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, парабени и глутен. С контролирана 
абразивност, не уврежда зъбния емайл. Клинично тествана.  
Действие: Алое вера гел-паста с тройно действие е деликатен гел със свеж вкус, който предпазва 
зъбите от кариес, плака и зъбен камък, като комбинира успокояващото действие на алое вера, 
присъстващо във формулата в количество 30%, и стягащото действие на есцин. За здрави венци 
подпомага и антисептичното действие на маслото от чаено дърво. Коензим Q10 – защитава венците. 
Ментолът освежава устната кухина. Силицият играе ролята на природен избелител, а ксилитолът – 
предпазва от плаката. 
Начин на употреба: Използвана редовно, почиствайки правилно зъбите в продължение поне на 
една минута, помага за предпазване от смущения на венците и от прекомерната чувствителност на 
зъбите. Предпазва от кариес и зъбна плака, осигурявайки свеж дъх.

Активни съставки: 97% натурални съставки - алое вера, слез, грейпфрут, азиатска центела, масло 
от чаено дърво, исландски лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, алергени, 
парабени и глутен. Не съдържа алкохол. Клинично тествана. 
Действие: Алое вера вода за уста с тройно действие е със свеж вкус, комбинира успокояващото 
действие на алое вера, присъстващо във формулата в количество 30%, на слеза и на исландския 
лишей, а намаляването на бактериалното размножаване е гарантирано от етеричното масло на 
чаеното дърво и екстракта от грейпфрут. Ксилитолът намалява киселинността на устната кухина и се 
бори с размножаването на бактериите, отговорни за образуването на плаката и на кариеса. Ментолът 
освежава устната кухина. Азиатската центела има възстановяващо и оздравяващо действие.  
Начин на употреба: Използвана редовно, предпазва зъбите от кариес, зъбна плака и прекомерна 
чувствителност, подпомага грижата за здрави венци и осигурява свеж дъх. Напълнете дозаторната 
капачка. Изплакнете старателно устата за 30 секунди и изплюйте. Ус
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Гел за устни с алое вера - 15  мл

Активни съставки: Алое вера, растителен витамин E, пантенол, масло от 
месестата част на плода на ракитник (hippophaе rhamnoides) и филтър (LSF 6). 
Sanct Bernhard препоръчва: За поддържане на гладки и здрави устни. 
Действие: Изглажда и поддържа устните и кожата около тях.
Допълнително действие: Попива бързо и прави напуканите устни отново 
меки и еластични. Предпазва ги от вредните лъчи, студа и въздействието на 
околната среда, благодарение на защитните активни вещества.
Начин на употреба: Нанася се тънък слой на чиста кожа върху устните и 
кожата около тях.

За гладки и пухкави устни! 

Код: 50115 
Цена: 11.60 лв.

Код: 92006   
Цена: 8.40 лв.

Стик-балсам за устни 
с алое вера - 5,5 мл

Защитен и успокояващ балсам с 20% 
алое вера, витамин Е и масло от жожоба! 

Активни съставки: алое вера гел, пчелен восък, рициново масло, масло 
от жожоба, витамин Е, ментово масло. 100% природни съставки – тестван за 
никел. Не съдържа парабени, парафинни масла, силикон, глутен. Деликатно 
ароматизиран, без алергени. Дерматологично тестван.
Действие: Това е мек и плътен стик, който обгръща устните с много 
деликатен защитен слой. Алое вера, 100 % чист, съдържащ се в големи 
количества (20%) във формулата,защитава и придава мекота на кожата на 
устните. Маслото от жожоба осигурява мекота и хидратиране, витамин Е 
предпазва устните от стареене. Алое стик за устни през студения сезон 
защитава устните от агресивното действие на студа, а през топлия сезон 
предотвратява прекомерното дехидратиране, дължащо се на слънцето и на 
вятъра.
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Билкови интимни гелове - 370 мл

Интимен гел с 
лайка и алое – за 

чувствителна кожа

Успокояващ интимен 
гел с градински чай и 
алантоин 

Нормализиращ интимен гел 
с невен и чаено дърво

Екстрактът от лайка и алое има 
антибактериално и противовъзпалително 
действие, както и свойството да успокоява 
раздразненията. Алантоинът подпомага 
възстановяването на лигавицата.

Екстрактът от градински 
чай има свойството да 
намалява възпаленията, 
а алантоинът подпомага 
възстановяването на 
лигавицата.

Интимният гел има нормализиращ ефект за 
комфорта на интимните част, благодарение 
на екстрактите от чаено дърво и невен, 
които са известни с противовъзпалителните  
и антимикотичните си свойства. Алантоинът 
подпомага възстановяването на лигавицата. 

Нежна грижа за ежедневна интимна хигиена с усещане за комфорт и свежест. Естественото рН, идентично с рН на 
интимните части на тялото, предпазва от раздразнение. 

Код: 86401
Цена: 6.50  лв.

Код: 86402
Цена: 6.50  лв.

Код: 86403
Цена: 6.50  лв.
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Код: 92005   
Цена: 13.90 лв.

Интимен гел с алое вера 200 мл
Специална формула за хигиена и свежест с 20% 

алое вера, млечна киселина и екстракт от невен!

Активни съставки: алое вера гел, 
ектракт от невен, млечна киселина, 
глицерин. С тенсиоактиви от растителен 
произход. Не съдържа: парабени, SLES и 
SLS. Деликатно парфюмиран, без алергени. 
Дерматологично тестван! 
Действие: Деликатен интимен гел 
с успокояващо и защитно действие. 
Студенообработеното алое вера е богато 
на полизахариди и осигурява ефикасно 
хидратиращо и освежаващо действие. 
Тенсиоактивите с растителен произход, 
използвани във формулата, почистват 
деликатно без да дразнят кожата. Млечната 
киселина изпълнява важна функция в 
поддържането на физиологичния рН  
на кожата (рН 4,5). Невенът помага за 
подобряване на омекотяващата сила на 
формулата.
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GREEN PHARMACY PHARMA CARE –
 серия интимни гелове с екстракт от дъбова 

кора и млечна киселина

Серията PHARMA CARE на Green Pharmacy се състои от 4 интимни гела с нежна 
формула. Всички продукти от линията съдържат екстракт от дъбова кора, който има 
противовъзпалителни и антибактериални свойства, както и млечна киселина, която е 
с доказано действие за възстановяването на киселинно-алкалния баланс в интимната 
област. Геловете подсилват функционирането на „добрата” бактериална микрофлора, 
спомагат за поддържането й в естествено физиологично равновесие. Също така 
успокояват раздразненията, сърбежа и паренето. След употреба оставят усещане за 
комфорт и свежест. Техният рН е около 5.2, в съответствие с рН на интимните зони. 
Всички гелове съдържат пантенол и глицерин, които имат хидратиращо действие. 
Използваните аромати са без алергени, специално създадени за интимна хигиена. 
Всички гелове не съдържат: сапуни, SLS, SLES, парабени, оцветители. 
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Успокояващ интимен гел с 
млечна киселина, 

дъбова кора и лайка - 300 мл

Екстрактът от лайка има защитни свойства, 
успокоява възпаления и раздразнения, подобрява 
възстановяването.

Успокояващ интимен гел  с 
млечна киселина, дъбова 

кора и градински чай – 300 мл

Екстрактът от градински чай има свойството 
да намалява възпаленията и раздразненията, 
подобрявайки цялостната микрофлора.

Код: 86404   
Цена: 9.99 лв.

Код: 86407
Цена: 9.99 лв.И
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Защитен интимен гел с млечна 

киселина, дъбова кора и 
червена боровинка – 300 мл

Екстрактът от червена боровинка има естествени 
антибактериални и противовъзпалителни свойства, 
подобрява профилактиката на пикочните пътища и 
повишава интимната грижа. 

Нормализиращ интимен гел с 
млечна киселина, дъбова кора 

и чаено дърво – 300 мл
Екстрактът от чаено дърво има антибактериално, 
антисептично, антивирусно и антибактериално действие. 
Гелът успокоява инфекции и възпаления, като подобрява 
цялостното състояние.

Код: 86405   
Цена: 9.99 лв.

Код: 86406  
Цена: 9.99 лв.
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Състав: нетъкан текстил (памук), лента с анионен чип с активен кислород и 
инфрачервено излъчване, въздушно пропусклив материал, свръхабсорбиращ 
материал, вентилиращ най-долен слой, екстракт от мента и лавандула.      
Действие: Активен кислород - увеличава значително въздушната пропускливост 
и достъпа на кислород, като потиска развитието на бактерии.
Аниони – отстраняват бактериите, микробите и алергените, неутрализират 
неприятните миризми. Имат противовъзпалителен и антибактериален ефект.
Инфрачервени лъчи – подобряват кръвообращението и обновяването на 
клетките и по този начин подсилват имунната система.

За здраве и комфорт – защото всяка жена заслужава най-доброто 
в сферата на интимната хигиена!

Иновативни, високотехнологични дамски превръзки SHUYA с 
активен кислород, отрицателни йони и инфрачервени лъчи

Дневни дамски превръзки         
SHUYA - 10 броя
Код: 30901

Цена: 7.80 лв.

Нощни дамски превръзки 
SHUYA - 8 броя 
Код: 30902    

Цена: 7.80 лв.

Ежедневни дамски превръзки 
SHUYA - 30 броя
Код: 30903

Цена: 9.90 лв.
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Знаете ли, че …
По данни на Световната Здравна Организация:
80% от жените по света страдат от различни форми на женски заболявания,
като 62% от тях са предизвикани от използването  на некачествени дамски превръзки.
75% от жените имат неприятни усещания по време на месечния си цикъл – дразнене, болка, парене и т.н.
Голяма част от дамските превръзки са направени от рециклирани материали или са избелени допълнително.

12 важни причини да изберете SHUYA! 
1. Патентованата лентичка съдържа аниони – 6100 отрицателни йони

 на куб.см – най-висока концентрация в хигиенни продукти.

2. Патентованата лентичка съдържа активен кислород – отделя равномерно кислород за дълготраен антибактериален ефект .

3. Патентованата лентичка съдържа инфрачервени лъчи – подобрява кръвообращението, усвояването на кислород, подсилва 
метаболизма.

4. Патентованата лентичка съдържа екстракт от мента и лавандула – неутрализира неприятните миризми и придава чувство на свежест.

5. Патентован слой за насочване на течението и поддържане на суха повърхност в близост до кожата.

6. Притежават изключително висока степен на абсорбиране.

7. Специален слой с дишащ ефект.

8. Притежават специална залепваща лента за сигурност и комфорт, като е лепилото и на хранителна основа, не е токсично и не оставя 
следи.

9. Използван е чист и мек памучен материал - нерециклиран, без избелване, без хлор. Биоразградим.

10. Всяка опаковка съдържа вагинална карта – тест за самодиагностика на pH в интимната област на жената.

11. Опаковка от алуминиево фолио, устойчиво на влага, плесен и бактерии. 

12. Всяка превръзка е индивидуално пакетирана в екологична опаковка.

Предназначение: Дамските превръзки SHUYA са антибактериални и дишащи. Те 
съдържат Патентована лентa с анионен чип с активен кислород и инфрачервено 
излъчване, които са с благоприятно въздействие върху организма. Имат 
антибактериален, противовъзпалителен и подобряващ кръвообращението ефект. 
Имат висока степен на абсорбиране.  Добавени са мента и лавандула, които създават 
чувство на свежест и успокояват. Всяка опаковка съдържа вагинална карта – тест за 
самодиагностика на pH в интимната област на жената.
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Билкови течни сапуни - 465 мл

Течен сапун с алое 
– за хидратиране и 
омекотяване

Течен сапун с жълтениче - 
за хидратиране и успокояване 
на раздразнения

Течен сапун с маслина - 
за защита и подхранване

Течният сапун съдържа глицерин 
за добра хидратация, а натуралният 
екстракт от алое вера има подхранващ 
ефект и успокоява раздразненията. 

Екстрактът от жълтениче има дезинфектиращ 
ефект, успокоява раздразненията и заедно с 
глицерина действат хидратиращо.

Течният сапун защитава и подхранва 
кожата на ръцете, благодарение на 
съдържащия се в него глицерин и 
натурален екстракт от маслина. 

Течните сапуни на Green Pharmacy - първата стъпка към хидратирана, мека и ароматна кожа на ръцете всеки ден. 
Нежните и гъсти билкови сапуни почистват и се грижат за кожата ръцете. Естественoто pH, индентично с pH на 
кожата прави течния сапун перфектна грижа дори за суха, раздразнена и чувствителна кожа. Предпазват кожата от 
изсушаване. Необходимо е съвсем малко количество. 

Код: 86501
Цена: 5.45  лв.

Код: 86503
Цена: 5.45  лв.

Код: 86502
Цена: 5.45  лв.
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Да се погрижим за младостта и здравето на кожата си!
Произведен по специална технология в Белгия!

Дермавитал сапун - 10 билки - 100 г

Вече спокойно може да се доверите на сапун, който не съдържа съставките на 
обикновените сапуни и не уврежда кожата, а се грижи за нейното здраве, красота и 
блясък. Дермавитал сапунът 10 Herbs е 100% на растителна основа, включва в състава 
си най- добрите в световната козметична практика екстракти, с вдъхновяващ аромат на 
бамбук и нежно докосваща мекота! 
Аргановото масло е естествено решение за защита срещу преждевременно стареене 
на кожата и силното действие на ултравиолетовите лъчи. Алое Вера има хидратиращо, 
подхранващо и антиоксидантно действие и предпазва кожата от инфекции. 
Маслиновото масло дълбоко овлажнява и възстановява кожата. Маслото от чаено 
дърво придава на този сапун противовъзпалителни, антибактериални и антисептични 
свойства. Козето мляко в сапуна образува една невидима защита, която покрива 
кожата и така се създава овлажняващ ефект с естествени мастни киселини и протеини. 
Маслото от гроздови семки е най-силният естествен антиоксидант. Екстрактът от 
невен придава на сапуна антисептично и противовъзпалително действие и придава мек 
ексфолиращ ефект. Маслото от карите (шеа), бадемовото масло и глицеринът 
омекотяват, подхранват и защитават. Подходящ за ежедневна употреба и за цялото тяло! 

Код: 20450
Цена: 3.90 лв.

Алое вера натурален сапун - 100 г 
100% растителен с 10% алое вера за здрава и сияйна кожа!  

Активни съставки: 10% алое вера, глицерин на 100% растителна основа. Не съдържа 
SLS, SLES, алергени и оцветители. Дерматологично тестван!
Действие: Деликатен сапун за ежедневно почистване на кожата. Образува мека пяна, 
която почиства и хидратира кожата на лицето, на ръцете и на тялото. Неговата 100% 
растителна основа е деликатно парфюмирана, без алергени. Алое вера, съдържащо се 
в големи количества (10%), хидратира, успокоява и възстановява баланса на кожата на 
лицето, на ръцете и на тялото.

С 10% АЛОЕ ВЕРА

Код: 92007   
Цена: 5.00 лв.
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Билкови кремове за ръце и нокти 100 мл

Крем за ръце и нокти 
с алое - за хидратиране и 

омекотяване

Крем за ръце и нокти с 
жълтениче - за хидратиране и 
успокояване на раздразнения

Екстрактът от алое вера от векове е 
известен с доброто си въздействие върху 
кожата: регенериращо, омекотяващо, 
успокояващо, тонизиращо и укрепващо, 
като същевременно я  хидратира в 
дълбочина. 

Екстрактът от жълтениче от древността е известен с 
доброто си  въздействие върху кожата: подпомага за 
отстраняването на кожни дефекти и има бактерицидни 
свойства. 

Кремовете за ръце и нокти с билки на Green 
Pharmacy се абсорбират добре от кожата и 
ноктите, попиват бързо и действат ефективно, 
възстановяват мекотата и гладкостта на кожата, 
без да създават усещане за омазняване. Всички 
кремове съдържат: глицерин, бял пчелен восък, 
ланолин, хамамелис, пантенол, тиамин (вит.В1), 
арника, биотин, хидролизиран кератин, алантоин. 

Код: 86511
Цена: 3.90 лв.

Код: 86512
Цена: 3.90 лв.
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Алантоинът улеснява заздравяването на нараняванията по епидермиса, има противовъзпалителни свойства, успокоява, 
хидратира и омекотява кожата. Това се подсилва от растителния мултивитаминен комплекс, като кератинът и витамин B 
укрепват нокътната плочка и я предпазват от начупване и разслояване. Глицеринът овлажнява и тонизира кожата. Според 
предназначението си имат различна основна активна съставка. Нежно се втриват в кожата и ноктите след всяко измиване на 
ръцете. Защитават кожата от вредни външни фактори.

Крем за ръце и нокти с 
маслина - за защита и 

подхранване

Крем за ръце и нокти с 
роза - за подхранване 

и овлажняване

Крем за ръце и нокти с 
лайка - за регенериране 

и успокояване на 
раздразнения

Крем за ръце и нокти с 
арган - за подхранване 

и защита  

Маслиновото масло, ценено от 
поколения наред, е изключително богат 
естествен компонент, който подхранва и 
регенерира кожата. 

Благородното розово масло е 
изключително богато на естествени 
подхранващи съставки за перфектно 
регенериране и овлажняване на кожата.

Екстрактът от лайка предлага лечебната 
сила на слънцето и земята, успокоява и 
омекотява, подхранва и регенерира кожата. 

«Течното злато на Мароко» - аргановото 
масло има свойството да овлажнява и 
подхранва кожата, като й помага да запази 
своята младост, изпълвайки я с жизненост 
и енергия. 

Код: 86513
Цена: 3.90 лв.

Код: 86515
Цена: 3.90 лв.

Код: 86514
Цена: 3.90 лв.

Код: 86516
Цена: 3.90 лв.
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Ексфолиант за крака с масло от ела 
и кайсиеви черупки - 100 мл

Нежен ексфолиант с много активни съставки за 
грижа за по-грубата кожа на стъпалата: масло от ела, 
частици кайсиеви черупки, масло от кайсиеви ядки, 
алфа-хидрокси киселина, глицерин, масло от чаено 
дърво, камфор, ментол. 

Нанася се на влажна кожа на краката и се масажира в 
продължение на 3-4 минути, след което се изплаква 
с топла вода. Благодарение на абразивните свойства 
на кайсиевите черупки, продуктът ексфолира 
втвърдения епидермис и мазолите, стимулира 
регенерацията на кожата, осигурява облекчение и 
свежест, като прави кожата мека и гладка. Премахва 
умората и оставя усещане за прохлада. 

Използва се 2-3 пъти седмично, като след него се 
препоръчва да се нанесе крем или балсам за крака.

Код: 86611
Цена: 3.90 лв.
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Код:  51302
Цена:  6.95 лв.

Балсам за втвърдена кожа - 250 мл
За копринено мека кожа!

Балсам за стъпала - 250 мл
Специална грижа за уморени стъпала!

Активни съставки: екстракт от чаено дърво, урея. Без парабени.
Действие: Специално предназначен за груби пети, мазоли по краката, втвърдени кожни 
участъци по стъпалата, лактите и коленете. Редуцира втвърдената кожа нежно и ефективно, 
като съчетава хидратиращото действие на уреята с антисептичното, антибактериалното, 
антивирусното и антигъбичното действие на чаеното дърво.

Активни съставки: масло от евкалипт, ментол, камфор, глицерин и уреа. Без парабени.
Действие: Освежава и възстановява уморените стъпала, благодарение на билките. 
Същевременно омекотява кожата. Най-добър ефект се постига при масаж на стъпалата 
един или два пъти дневно. 

Опаковка 250 ml
Код:  51301 
Цена:  6.95 лв.

Опаковка 500 ml
Код:  51311 
Цена:  10.70 лв. Гр
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Билкови кремове за крака
Кремове, събрали множество билки и масла 
за грижа и комфорт на краката. Освежават, 
успокояват и хидратират кожата, която става 
гладка и мека, краката са с усещане за свежест. 
Използват се вечерно време върху чиста и суха 
кожа на краката с леки масажни движения. 

Крем за крака с широколист живовляк 
и орехово масло - при напукване 
50 мл + 25 мл бонус

Крем за крака с алфа-хидрокси 
киселина и кедрово масло -

при мазоли - 50 мл + 25 мл бонус

Отличен крем за суха и напукана кожа 
на краката. Екстракът от широколист 
живовляк и алантоинът улесняват  
възстановяването на кожата при 
рани и ожулвания. Ореховото масло, 
богато на витамин Е, омекотява 
удебеления епидермис, действа 
противовъзпалително и успокояващо. 
Маслото от чаено дърво и етерично 
масло от ела имат антисептично, 
противогъбично и релаксиращо 
действие. Кремът предотвратява 
неприятната миризма и хидратира 
кожата.

Богато разнообразие от активни съставки за грижа 
за кожата на стъпалата: алфа-хидрокси киселина, 
кедрово масло, уреа, глицерин, ланолин, алантоин, 
ментол, лайка, салицилова киселина, бяла ела, 
розмарин, бета-каротин, алое вера. 
Омекотява, регенерира и хидратира грубата и суха 
кожа, улеснява отделянето на мъртвите клетки. При 
редовна употреба мазолите и втвърдените участъци 
изтъняват и изчезват, като се предотвратява новото 
им появяване. Кедровото масло, богато на витамин 
Е, ускорява заздравяването на ранички и възпаления. 
Стъпалата стават меки, гладки, ароматни и освежени.
Нанася се сутрин и вечер върху почистена и изсушена 
кожа на стъпалата, особено на местата с мазоли и 
удебелявания. Масажира се нежно. Добре е да се 
комбинира с ексфолианта за крака. 

Код: 86601   
Цена: 3.90 лв.

Код: 86602
Цена: 3.90 лв.Гр
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Крем за крака с дъбова кора и 

жълтениче - при лоша миризма и 
изпотяване - 75 мл + 25 мл бонус

Дъбовата кора и екстрактът от жълтениче имат 
обезмирисяващи и антисептични свойства.  Препоръчва се 
особено след ползването на басейн или сауна. Подпомага 
естествената защита на кожата към бактериални и гъбични 
инфекции. Намалява прекомерното изпотяване, предпазва 
от неприятната миризма на крака. Маслото от чаено дърво 
има бактерицидни и дезинфекционни свойства. Съдържа 
още орехово масло, цинков оксид, уреа, пантенол, бяла 
ела, камфор, ментол, глицерин. 

Код: 86603   
Цена: 3.90 лв.

Крем за уморени крака с див 
кестен и червени лозови листа - 

75 мл +  25 мл бонус

Препоръчва се за хора, които работят в седнало 
или изправено положение. Ефективно облекчава 
състоянието на уморените крака, намалява подуването и 
усещането за парене. Екстрактът от див кестен помага при 
разширени вени. Добавените екстракти от хамамелис, 
арника и мента подобряват кръвообращението. 
Съдържа още: глицерин, камфор, ментол, пантенол, 
чаено дърво, бяла ела, биотин. Редовната употреба на 
крема подобрява състоянието и комфорта на краката, 
тъй като успокоява, овлажнява и подхранва.

Код: 86604   
Цена: 3.90 лв.
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Активни съставки: алое вера. Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS , SLES, алуминиев 
хлорид, газ и алкохол. С лек унисекс аромат, без алергени. 
Действие: Алое вера Део РолOн съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, която 
прекъсва веригата на потта и предотвратява образуването на неприятна миризма, когато е 
необходимо. Заедно с успокояващите свойства на алоето, прави продукта нежен освежител за 
мъже и жени. Не оставя петна по дрехите. 
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа в зоната под мишниците.  

Активни съставки: алое вера. Не съдържа парабени, парафинни масла, SLS , SLES, алуминиев 
хлорид, газ и алкохол. С лек унисекс аромат, без алергени. 
Действие: Алое вера Стик съдържа нова „интелигентна“ естествена молекула, която прекъсва 
веригата на потта и предотвратява образуването на неприятна миризма, когато е необходимо. 
Заедно с успокояващите свойства на алоето, прави продукта нежен освежител за мъже и жени. 
Не оставя петна по дрехите. 
Начин на употреба: Нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа в зоната под мишниците. 

Алое вера Део РолOн 50 мл
За свеж аромат!

За свеж аромат!
Алое вера Део Стик 50 мл

Код: 92051
Цена: 12.70 лв.
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Код: 92052
Цена: 12.70 лв.

Код: 92002   
Цена: 16.90 лв.

Алое вера Део-Вапо деодорант 75 мл
Край на нежеланите миризми, с дълготраен ефект! 

Алое Део-Вапо, на базата на калиев кварц, изпълнява деодорираща функция 
по естествен начин, атакувайки образуването на телесните миризми. Отличните 
успокояващи свойства на алоето, липсата на газ и спирт, правят от Алое Део-
Вапо освежаващ и деликатен деодорант, който подпомага за дишането на 
кожата.
Не съдържа: парабени, парафинни масла, SLS, SLES, PEG, алергени, газ и спирт. 
Деликатно парфюмиран. Не се прилага върху наранена или възпалена кожа. 
Дерматологично тестван. 
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Код: 906001      
Цена: 9.90 лв.

Кристален дезодорант Victoria Bell’s
Погрешно е схващането, че телесната миризма се предизвиква от потта и високите 
летни температури! Тя е вторичен продукт, който се получава при взаимодействието 
на потта със специфичен вид кожна бактерия, живееща навсякъде около нас.

Как действа  Victoria Bell’s Crystal Deodorant?
Тъй като чрез потенето регулираме постоянната телесна температура и изхвърлянето 
на токсините, не е здравословно да го спираме.  Затова с Victoria Bell’s Crystal 
Deodorant нанасяме защитен слой, без да запушваме порите, като по този начин 
създаваме среда, невъзможна за проникването и развитието на  бактерията и така 
премахваме предпоставките за неприятна миризма по тялото и дрехите.
Тъй като природният кристал е без аромат, без притеснение може да го съчетаете 
с любимия си парфюм. Освен че не позволява потта да се разлага, действа 
антибактерицидно и предпазва от широка гама гъбични и кожно-алергични фактори. 
Може да се ползва освен като дезодорант и за почистване на мазна кожа. 

Защо  Victoria Bell’s Crystal Deodorant, а не 
обикновените дезодоранти?

Познатите ни досега  дезодоранти  са създадени на базата на различни алуминиеви съединения и изкуствено създадени химикали, 
които проникват през кожата и имат доказано вредно въздействие върху човешкия организъм и могат да предизвикат алергии, обриви, 
неразположение и др. 
Новият кристален Victoria Bell’s Crystal Deodorant е съставен от 100% безвредни за организма натурални еко продукти - минерални соли 
и естествени антиоксиданти. Лесен е за носене и употреба, затова може да го ползвате вкъщи, на работа, на парти, на път или докато 
спортувате. Освен това  Victoria Bell’s Crystal Deodorant е и абсолютно безвреден за околната среда и озоновия слой, защото не изпуска 
CO2 (за разлика от обикновените дезодоранти). 
В днешното все по-забързано,  продължително и напрегнато ежедневие всеки от нас се нуждае от все по-дълготрайна защита. Именно 
затова революционната формула на Victoria Bell’s Crystal Deodorant Ви предпазва от неприятната миризма цели 24 часа. Оставате свежи и 
сигурни в себе си, независимо къде сте и какво правите.
Victoria Bell’s Crystal Deodorant ще Ви помогне да се справите и с друг неприятен за всички ни проблем – следите от дeзoдорант по 
дрехите. С този кристален дезодорант  завинаги ще забравите за тях, защото той никога няма да остави каквото и да е петънце върху 
облеклото Ви!

Начин на ползване: Victoria Bell’s Crystal Deodorant е лесен за употреба и съхранение. Намокрете го съвсем леко и нанесете върху кожата. 
За максимален ефект се препоръчва използването на дезодоранта веднага след къпане – тогава се нанася на мократа кожа. 
Victoria Bell’s Crystal Deodorant не изветрява, не губи качествата си ако го забравите отворен и може без проблеми да стои в банята, без да се oвлажни!Д
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Ароматите на доброто самочувствие – 
перфектният градски избор!  

Повече от 100 фантастични актуални аромата!

Urban Behaviour Parfums 
Premium Collection For Men and Women 

НОВО СУПЕР предложение на невероятна цена!

Парфюмът е не само удоволствие за сетивата. Той е послание, начин на изразяване – чрез него жената и мъжът подсказват на външния 
свят своята същност, предпочитанията си, своите тайни желания. 
Той ни помага да се изразим, да се утвърдим, да съблазняваме. Това, което всеки от нас повече или по-малко търси в един парфюм, е 
това, което най-много ни кара да приличаме на самите себе си и ни отличава от останалите. 
Серията мъжки и женски парфюми Urban Behaviour Premium Collection е създадена от екип от най-добрите френски парфюмеристи. 
Лабораториите, в които са подбрани парфюмните композиции се намират в „Световната столица на парфюмите“ – френския град Грас. 
Колекцията Urban Behaviour въплатява духа на динамичния (градски) начин на живот. Тя е създадена за хората, които имат забързано 
ежедневие, но същевременно искат да се чувстват добре и да създават силно впечатление.
Доброто самочувствие е важно както в работната обстановка, така и в личния живот! 

За да изберете Вашия парфюм, моля, обърнете се към наш консултант!

Колекцията Urban Behaviour е създадена с изискване да предоставя 12 часово действие на 
парфюмните си композиции. Тя е представена в специално разработен атрактивен дизайн и 
достига до вас с изключително високо качество и атрактивни цени!
Парфюмните композиции на Urban Behaviour Premium Collection са с висока концентрация на 
парфюмното масло, обезпечаващо 12-часовото действие:

•  Женска серия – 22 % (parfum), 

•  Мъжка серия – 18 % (eau de parfum).
Парфюмните аромати се описват с музикална метафора като три набора от „парфюмни ноти“, 
което хармонира с „акордите“ на парфюма. „Нотките“ се развиват с течение на времето, като първото 
впечатление за Вашия аромат дават „връхните нотки“,  водещи до „сърдечните нотки“,  преливащи 
постепенно в „базисните нотки“.  Информация за нотките на всеки един от парфюмите в колекцията 
можете да получите от нашите представители.
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Код: 75 _ _ _

Цена:  9,90 лв

UB Део-парфюми 150 мл

Део-парфюмите от серията UB по много мек начин намаляват 
лошата миризма и прекрасно ароматизират кожата за доста дълъг 
период от време, създавайки удовлетворение и свежест през 
целия ден. Като сравнение  концентрацията на ароматизираща 
субстанция при стандартни аерозолни деодоранти е от 0,5% до 
1%, а при нашата серия той е 2% от състава. Не е за пренебрегване 
и факта, че при аерозолните деодоранти 65% от съдържанието 
на флакона е аерозолен газ-разтворител и само 35% активна 
субстанция, което води до бързо изразходване на продукта за 
около месец, докато при нашия продукт този период е около 3 
месеца при нормална ежедневна употреба, еднакъв обем от 
150 мл и сравнително близка цена. Също така притежават и 
антибактериален ефект, помагащ за неутрализирането на лошата 
миризма. 

За да изберете Вашия Део-парфюм, моля, обърнете се 
към наш консултатнт! 

- световно известни аромати;
- деодориращ ефект;

- не замърсяват околната среда;
- не съдържат алуминиеви съединения;

- без парабени;
- без остатък от бял прах върху тялото;

- без петна върху дрехите;
- без неприятни миризми.
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Urban Behaviour Parfums - 50 мл 
Premium Collection For Men 18 % eau de parfum 

Серията мъжки парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е класифицирана в 4 
различни групи (семейства):
Свежи, водни – включва „unisex” ароматите, както и свежите такива (бергамот, мандарин, 
грейпфрут, морски водорасли).
Шипрово-свежи – класически аромати, богати и трайни със свежи нотки – лимон, мента. 
Дървесни – с дървесни аромати, като сандалово дърво, кедър, пачули, ветивер, дъбов мъх.
Ориенталски – аромати от цитрусовите или цветните семейства, обогатени с ванилия, 
мускус или сладки дървесни нотки и подправки. 

Серията мъжки парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е предназначена за силните 
и чаровни мъже, но също така и за спокойните и уравновесени мъже, за известните и 
неизвестните, за добрите и лошите, за мъжете на различна възраст, за изтънчените и 
небрежните. Серията Urban Behaviour ще Ви даде усещане за адреналин, решителност, 
действие, сила и удоволствие до краен предел и винаги ще бъдете с ярка индивидуалност! 

50 ml   
Код: 796_ _  
Цена:  22,50 лв

Повече от 30 вдъхновяващи предложения!
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За да изберете Вашия 
парфюм, моля, обърнете 
се към наш консултант!
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Urban Behaviour Parfums - 12 мл / 30 мл/ 50 мл
Premium Collection For Women - 22 % perfum

Серията дамски парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е 
класифицирана в 6 различни групи (семейства):
Цитрусови – включва „unisex” ароматите, както и свежите такива (лимон, 
бергамот, мандарин, грейпфрут).
Цветните парфюми са нй-голямата група и са разделени на подсемейства, 
обединяващи различните аромати на цветята и плодовете:
Цветни-алдехидни - алдехидите са химични вещества, които се 
използват да подсилят или придадат елегантна острота на парфюма. Те 
допринасят за ретро звученето на някои парфюми, а различните видове 
алдехиди добавят някаква опушена, животинска, сапунена, пудрена, 
полимерна, даже восъчна или гумена нотка на парфюмите.
Цветни – акцентира се на определен цветен аромат в сърцето на парфюма 
като теменужка, жасмин, роза, гардения или други.
Цветно-плодови – цветен аромат,  комбиниран с вкусни плодови нотки в 
сърцето на парфюма – портокал, къпина, диня, череша.
Шипрови – класически аромати, богати и трайни. 
Ориенталски – аромати от цитрусовите или цветните семейства, 
обогатени с ванилия, мускус или сладки дървесни нотки. 

Серията дамски парфюми на Urban Behaviour Premium Collection е 
предназначена за предизвикателните и чаровни жени, но също така и 
за скромните и нежни жени, за известните и неизвестните, за жените на 
различна възраст, за изтънчените и  небрежните. 
Серията Urban Behaviour ще Ви даде усещане за свежест, нежност, 
чувственост. Ще се усещате винаги привлекателна и с ярка индивидуалност! 

За да изберете Вашия парфюм, моля, обърнете се към наш 
консултант!

Повече от 60 вдъхновяващи предложения!

30 ml   
Код: 795_ _  
Цена:  19,50 лв

12 ml   
Код: 795_ _  12
Цена:  11,90 лв

50 ml   
Код: 795_ _ 50 
Цена:  26,00 лв
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10 уникални цветни аромата!

50 мл Код: 797_ _   
Цена:  22,50 лв

Urban Behaviour Parfums - 50 мл
Premium Collection For Women - 22 % perfum
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За да изберете Вашия парфюм, моля, обърнете се към наш консултант!
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АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност
Автокаско
Автоасистанс

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
дом, офис, търговски обект,
предприятие, хотел и др.

ОТГОВОРНОСТИ
професионална отговорност –

нотариуси, адвокати,
експерт-счетоводители,
туроператори, превозвачи,
работодатели, проектанти,
строители, хората носещи оръжие и др.

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С АСИСТАНС
ЖИВОТ

инвестиционни и рискови
пенсионни и детски

ЗЛОПОЛУКИ
индивидуална и рискова злополука
злополука на учащи и персонал

ДРУГИ
селскостопански
карго
строително – монтажни рискове
на плавателни съдове и летателни
апарати
финансови и търговски рискове

GREEN MASTER е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ експертно всички застрахователни продукти и услуги на водещите застрахователни 
компании в България.GREEN MASTER разполага с екипи от професионално обучени мениджъри, които ще Ви предложат най-доброто за Вашата разумна 
сигурност.

Какво предлагаме? 
 голямо разнообразие на застрахователни продукти на утвърдени 

и лицензирани застрахователни компании в България
 професионална консултация и коректно обслужване на 

територията на цялата страна
 помощ при избора на най-подходящият застрахователен 

продукт при всеки конкретен случай
 трите най-добри актуални оферти за избрания застрахователен 

продукт
 анализ и експертна оценка на всяка оферта
 индивидуален подход, гъвкави условия и конкурентни тарифи
 пълно съдействие и помощ при застрахователно събитие по 

време на целия застрахователен период
 своевременно напомняне за предстoящи падежи по 

застрахователни полици
 дискретност и защита на личните данни
 атрактивни бонуси и отстъпки

За повече информация: www.green-master.eu

GREEN MASTER - ЗАСТРАХОВАНЕ Търсете другите ни каталози
Каталог Здраве 2015

Каталог Дом 2015

Каталог Блясък 2015



www.green-master.eu


