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Декоративна козметика HEAN
Висококачествена полска козметика, 
с атрактивни и модерни продукти, с 
многобройни натурални съставки, с 
грижа за кожата. Компанията има над 
30-годишен опит в производството 
на цветна козметика и редовното 
обновяване на асортимента. Формулите 
са с достатъчно високо качество като 
за професионален грим. Продуктите 
са разнообразни и в четирите основни 
направления: очи, лице, устни и нокти.

Балсам за устни 3. 
Червило & Молив 4-11. Гланц 12-13.

Спирала 14-18. Молив & Очна линия 19-21. 

Сенки 22-23. Вежди 24-26

Основи и коректори 27- 29. Фон дьо тен 29-32.
Пудра и руж 33-39.

Цветни лакове Color Ultimate 40. 
Грижа за ноктите 41.

Почистваща серия BOUTIQUE 42-45.
Луксозна серия BOUTIQUE 46-49.

Ексфолиант 53-55. 

СЪДЪРЖАНИЕ

Подхранваща серия BASIC CARE 50-52.



Активни съставки:

Pimp Pearl Maxi Lip Wheat Repair Active Care Nutrition

BlackCurrant Hydrocontrol
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БАЛСАМ

БАЛСАМИ за устни

Балсам за устни  
PURE CARE - 3,8 g

цена 

7.70 лв. 64 103 10 _

1 2 3 4 5 6

Формула с богат състав за 
подхранване и регенериране на 
устните. Придава обем, подобрява 
плътността и еластичността на 
устните. Придава перлен блясък и 
сатенен вид. 

Регенерира и подхранва устни с 
много суха кожа. Лека, кремообразна 
текстура с неутрален аромат и 
деликатен златен блясък. 

Интензивно овлажняване, защита 
и регенерация. Лека, кремообразна 
текстура с неутрален аромат.

1 2 3

4

Интензивно овлажняване, подхран-
ване и защита. Лека, кремообразна 
текстура с аромат на кисело мляко 
с боровинки. 

Интензивно подхранване и овлаж-
няване за много сухи устни. 
Лека, кремообразна текстура с 
неутрален аромат.

Регенерира и подхранва. Омеко-
тява и заглажда устните. Лека, 
кремообразна текстура с черешов 
аромат и цвят.

5 6

Масло от шеа, Maxi Lip (придава 
обем), Витаминен комплекс ЕСF от 
слънчогледово и бадемово масло.

Масло от шеа, екстракт от пшенич-
ни кълнове, Витаминен комплекс ЕСF 
от слънчогледово и бадемово масло.

Масла от шеа и маслина, Витаминен 
комплекс ЕСF от слънчогледово и 
бадемово масло.

Масла от шеа и маслина, Витаминен 
комплекс ЕСF от слънчогледово и 
бадемово масло.

Активни съставки: Активни съставки: Активни съставки:

Активни съставки:

Sunflower Nutrion

Масла от слънчоглед, бадем, шеа и 
маслина. 

Активни съставки:

Cherry

Масла от шеа и макадамия, Вита-
минен комплекс ЕСF от слънчогле-
дово и бадемово масло.

код 

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.



CREME BRULEE

SMOKE NUDE

NUDE ROSE

POSH GIRL

CARAMEL

FALL IN LOVE

DESIRE

RUBBY RED

MY FAVORITE

BURGUNDY

SWEET PLUM

ANGEL

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

Lipstick

Всяка жена заслужава да поглези 
устните си с луксозно червило!

ЧЕРВИЛО
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Червило LUXURY 
Cashmere – 4,5 г 

цена 

17.65 лв. 64 102 _ _ _

Богата подхранваща формула с масло от кайсиеви ядки и витамин Е. 
Интензивен и дълготраен цвят от първото нанасяне!  

С магнитни пластини за затваряне на капачката. 

Червилото е със златен медал на изложението 
“Perla Rynku Kosmetycznego 2017” в Полша. 

код 

Интензивен
 кашмирен цвят

 от 

първото на
насяне!

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.



ЧЕРВИЛО
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Захарен пилинг за 
устни LUXURY - 6 g

цена 

16.90 лв. 64 103 201

Балсам за устни    
LUXURY - 6 g

цена 

16.90 лв. 64 103 202

Богата формула за поддържане на перфектно състояние на 
устните. Съдържа масла от макадамия и ливадина, витамин 
Е и златни захарни микро-частици. Устните се масажират 2-3 
минути и златните захарни частици премахват мъртвата 
кожа и възстановяват здравия цвят на устните

Богата формула за поддържане на перфектно състояние на 
устните. Създава защитен филм върху устните и ги предпазва 
от напукване и от нежеланите атмосферни влияния. Съдържа 
масла от шеа и ливадина, има изглаждащ, хидратиращ и 
регенериращ ефект. 

код 

код 

В наличност 
след 

20.11.2017 г.

В наличност 
след 

20.11.2017 г.



ЧЕРВИЛО
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401
Natural Glow

402
Caramel

403
Latte Cream

404
Nude

405

406
Glamour

407
Coco Kiss

408
Rose Light

409
Pink Flame

Червило-балсам за 
устни True Colour - 3 г 

цена 

14.65 лв. 64 103 _ _ _
код 

Леката подхранваща формула придава на устните красив 
цвят и блясък, съчетавайки свойствата на червило и гланц за 
устни! Съдържа масло от шеа, витамин E и растителни масла, 
които интензивно овлажняват устните. Осигурява комфорт и 
перфектна гладкост. Сладки цветове без изсушаване! 

Poppy Red

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.



ЧЕРВИЛО
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Модерната опаковката на този продукт е очарователна – 
под формата на объл автоматичен молив, 
който не се налага да заостряте преди употреба!



ЧЕРВИЛО
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Подхранваща формула, богата на витамини А, Е, С, F 
и масло  от Шеа, подобрява и овлажнява кожата на 
устните.

Съветът на гримьора

Цветът на Вашето червило трябва да 
съответства на оттенъка на кожата ви.

*
Жените със студен оттенък на кожата трябва 

да избират розови оттенъци и студените 
нюанси на червеното.

*
Жените с топъл оттенък на кожата трябва да 
избират медни нюанси и топлите нюанси на 

червеното.

210
bamboo 211

raspberry 212
nude pink 213

tango

214
nut brown

Водоустойчив молив за 
устни с мини-острилка 1,2 g

Неговата формула съдържа витамин Е и пчелен восък и има подхранващи и предпазващи функции. Цветната 
част на края на молива съдържа мини-острилка.

цена 

9.00 лв. 64 107 _ _ _
код 

За още по-впечатляващ ефект  - 

добавете молив за устни!
Снимките са на устни с 
различните цветове на червила 
Vitamin Cocktail Intense (стр.9)



ЧЕРВИЛО
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Червило 
VITAMIN COCKTAIL INTENSE 4,5 g

Дълготрайна, копринено мека формула с витамин Е и кайсиево масло, която подхранва и възстановява 
устните. Микросферите изглаждат кожата и редуцират несъвършенствата. Основата на червилото е 
балсам за устни, който ги подхранва и предпазва от изсушаване.

Интензивен КОКТЕЙЛ от ВИТАМИНИ
Изключително наситени сатенени цветове върху 
основа на балсам за устни

Как стоят различните цветове на червилото можете 
да видите на стр. 8.151 153152

156154 155 159157 158

162160 161 165163 164

conditioner nude nude rose

frozen cherry sweet plum burgundy paprika ruby red strawberry

cayenne sunny peach coral sexy pink sweet kiss hypnotic rose

64 102 _ _ _
цена 

13.90 лв.
код 
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ЧЕРВИЛО

Червило 
VITAMIN COCKTAIL 4,5 g

064017 029 079072 075

coral macchiato carrot amarant raspberry red wine

084080 081 087 088

chilli milk chocolate rose garden fuchsia red gold

210121 206 304211 215

cold rose desert rose india spice cherry wine crystal peach

322308 320 325323 324

carmine mystic rose papaya wild coral sweet fruits bamboo

328326 327 331329 330

nude coffee cream romantic mauve rose electric rouge light coral

089

berry shake

wild strawberry

цена 

13.90 лв. 64 101 _ _ _
код 
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ЧЕРВИЛО 

Неговата подхранваща формула е богата на витамини А, Е, С, F и 
масло от Шеа (Карите), благодарение на които червилото подобрява 
състоянието и овлажнява кожата на устните. Силиконът повишава 
трайността на цвета.

КОКТЕЙЛ от ВИТАМИНИ в едно червило!
УЛТРА ГЛАДКИ!

СУПЕР ЦВЯТ!

Червило 
VITAMIN COCKTAIL 4,5 g

цена 

13.90 лв. 64 101 _ _ _
код 
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ГЛАНЦГЛАНЦ

200

201

202

203

204

205

206

207

501 502 503 504 505 506 507 508

Her Majesty

All My Love

Nude Carat

Milky Rose

Pina Colada

Tropiques

Sweet Symphony

Viva Glam

045

047

048

Хипоалергенен молив 
за устни - 1,2 g 8.00 лв. 64 107 _ _ _

код 

Гланц за устни            
ULTIMATE  - 8 ml

цена 

14.10 лв. 64 104 _ _ _
код 

Дълготраен гланц за устни - иновативна формула с масло от 
макадамия, микросфери и естествени восъци. С чувствен цвят, 
осигурява незабавен комфорт, гладкост и блясък. Овлажнява и 
подхранва устните. 

Rose Nougat Sorbet Nut Brown Bordeaux Fruit Tea Hot Red Nude

Формулата на молива съдържа витамин Е, както и натурални масла и восъци. Има подхранващи 
и предпазващи функции. Деликатната консистенция лесно и равномерно се разнася по устните.  
Дерматологично тестван и хипоалергенен. С дълготраен ефект. Подходящ и за професионален грим.

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.
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ГЛАНЦ

Винаги нанасяйте червилото върху гладки и навлажнени устни – 
използвайте балсам за устни преди да нанесете червилото. 
Нанесете основа и пудра върху устните си, за да увеличите 
трайността на червилото. 
Сега вече Вашите устни са готови за червилото – използвайте 
четка за червило за по-прецизно нанасяне.
След като нанесете червилото, притиснете с кърпичка устните си 
(„целунете” кърпичката).
Нанесете малко пудра върху устните си, след това още веднъж 
нанесете червило.
За по-сияен ефект, използвайте малко блясък за устни. 

Дълготраен грИм за уСтнИ - СтъпКа по СтъпКа

перлено 
сияние

уникален
Блясък

много
цветове

Гланц за устни  
PEARL & MINERALS 10 ml
Този гланц за устни - богат на витамин Е и 100% натурални минерали и перли - регенерира, 
изглажда и овлажнява Вашите устни, като им придава красив цвят и блясък. Сферичните 
Covabead микросфери правят Вашите устни копринено гладки и повишават трайността на 
оцветяването.

цена 

10.70 лв. 64 105 _ _ _
код 
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СПИРАЛА

водоуст
ойчива

забележ
ит

елно удълж
аване

Професионална спирала за обем 
GIGANT SHOCK XXL 14 ml
Професионална формула за постигане на театрален ефект и XXL мигли. 
Тя максимално удебелява, удължава и разделя миглите, без да ги слепва. 
Модерната формула подхранва и възстановява миглите.

правилно нанесената спирала  
(зигзагообразни движения, от корена 

към върха)
*

ще придаде приятен, естествен 
ефект от първия слой

Съветът на гримьора

Спирала за дълги мигли 
LUXURY 14 ml. 

Благодарение на професионалната силиконова четка сресва перфектно Вашите мигли 
и ги прави впечатляващо по-дълги. Съставката BAICAPIL стимулира разтежа на 
миглите, подобрява еластичността им и намалява падането им. Спиралата не се 
рони, миглите на се слепват, а видът им остава перфектен до 12 часа.  

Водоустойчива спирала със специалната съставка BAICAPIL

64 201 001
код цена 

17.20 лв.

64 201 016
код цена 

16.45 лв.

Спирала 
LUXURY ще е в 
наличност след 
20.11.2017 г.
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СПИРАЛА

София Лорен

Красотата е в това, как се чувствате отвътре, 
и тя се отразява във Вашите очи!

2 в 1  Спирала + балсам 
VOLUME STIMULATOR 10 ml
Спирала - стимулатор  на  обем с гъвкава четка. 
Спирала 2 в 1 с балсам, подсилващ естествения 
растеж на миглите. Съдържа иновативната формула 
Widelash, пшенични протеини и кератин. Укрепва 
структурата на миглите и стимулира техния 
растеж.

Моделираща спирала 
MAXXI LASH FLEXI 10 ml    
Тази моделираща спирала максимално удебелява, 
удължава и увеличава обема на миглите. Снабдена 
е с гъвкава моделираща четка. Активните й 
съставки – пшеничен протеин и  кератинов 
хидролизат – укрепват и дълбоко възстановяват 
Вашите мигли.

Иновативната

формула 
увеличава 

            до
 обема на миглите 

* Тестове ин виво 4 седмици след прилагането

цена 

15.40 лв.
цена 

15.40 лв.

64 201 009
код 

64 201 008
код 
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СПИРАЛА

Водоустойчива спирала 
CITY FASHION 7 ml

Най-популярната спирала от HEAN в новата версия Градска мода! Удебелява 
и удължава миглите. Устойчива е на сълзи, влага и на промените във 
времето. Без ароматизатори.

Устойчива на 
атмосферните 

условия!

Класически удебелява 
и удължава миглите!

препоръчва се за гримьори!

64 201 _ _ _
код 

005 006 007

цена 

11.65 лв.

Син и кафяв 
цвят ще са в 

наличност след 
20.11.2017 г.



Дълготрайна очна линия-
писалка WILD CAT - 6ml

цена 

19.80 лв.

цена 

17.20 лв. 64 201 015
код (черен цвят)
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СПИРАЛАПрофесионална спирала за дълги 
мигли WILD CAT EYES - 14 ml  
Новата спирала впечатляващо удължава миглите. Специалната 
формула забележително се нанася по целите мигли и осигурява 
магнетичен поглед с красиви дълги мигли. Не се рони, нито се 
слепва. Голямата четка е със специална форма, благодарение на 
която перфектно разделя и извива миглите.  

цена 

17.20 лв.

64 201 014
код (черен цвят)

64 206 006
код (черен цвят)

Нов модел очна линия-писалка 
с тънък апликатор за точно 
и наситено подчертаване 
на линията на миглите. 
Дълготрайна формула, 
богата на Д-пантенол и 
глицерин, предотвратяващя 
изсушаването на кожата 
около очите.Професионална спирала за обем 

BIG ZOOM - 14 ml

Забележителни обемни мигли! Спиралата осигурява ефект на много гъсти и обемни мигли, като 
увеличава обема от корена до върха. Благодарение на силикона и полимерните микросфери, миглите 
са увеличени, удебелени и извити. Допълнителните природни восъци се грижат за миглите и им 
придават красив блясък. Гъстата четка перфектно сресва миглите. 100% наситено черно, без бучки. 

В наличност 
след 

20.11.2017 г.

В наличност 
след 

20.11.2017 г.

В наличност 
след 

20.11.2017 г.
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СПИРАЛА
Спирала за обем и наситено 
черно BILLIONAIRE INSPIRE - 10 ml       64 201 011

цена 

16.45 лв.
1

2

3

1

2

3

Спирала за обем и дълги 
мигли SPEEDY VOLUME - 10 ml     

64 201 012
цена 

16.45 лв.

код 

код 

Подхранваща 
водоустойчива спирала 
BAROCCO PAINTER - 10 ml                   

64 201 013
цена 

16.45 лв.
код 

Активни съставки: Д-пантенол (витамин В5) - регенерира, укрепва и подхранва 
миглите. Пшенични протеини - богати на аминокиселини - подхранват и укрепват 
миглите. Натурални восъци: за подобряване на състоянието и подхранване на 
миглите. Изглеждат по-естествени. Кератин (протеин) - миглите изглеждат 
гладки и еластични, допълнително има овлажняващ ефект. Богата смес от 
полимери, които подпомагат за придаване на обем на миглите. 

Многофункционална спирала:
- 3 пъти по-наситено черно,
- по-голям обем на миглите,
- ултра дължина на миглите с перфектно разделяне,
- придава на миглите еластичност.

Нова технология! Ефект изкуствени 
мигли! Перфектно удължаване и обем. 
С голяма и прецизна силиконова четка, 
която дава възможност за изключителни 
обемни мигли. С нея се нанася оптимално 
количество от туша, като по този 
начин предотвратява образуването на 
бучки и слепване на миглите. Може да се 
нанасят от 1 до 3 слоя в зависимост от 
желания ефект. Съдържа рициново масло и 
натурални восъци.

Водоустойчива и подхранваща спирала. 
Пигментите на туша придават на 
миглите перфектна чернота, сгъстяват 
ги и ги изглаждат. Укрепва и подобрява 
структурата на миглите. Благодарение 
на иновативната текстура и перфектно 
оформената четка миглите са покрити 
от корена до върха и са с гарантиран 
дълготраен ефект, без бучки и слепване 
на миглите. Съдържа оризово масло, 
пшенични протеини и натурални восъци.



ХИТ ПРОДУКТ 19

МОЛИВ & ОЧНА ЛИНИЯ

Хипоалергенен молив 
за очи 1,2 g 64 207 _ _ _

цена 

8.00 лв.
код 

НАСИТЕНИ ЦВЕТОВЕ
ПРИМАМАЛИВ ПОГЛЕД

Формулата на молива съдържа витамин Е, натурални масла и 
восъци. Има подхранващи и предпазващи функции. Деликатната 
консистенция лесно и равномерно се разнася по кожата на очите. 
Има дълготраен ефект и е подходящ и за професионален грим.

Дерматологично тестван и хипоалергенен. 

дълготраен ефект
ефект на професионален грим
интензивни, наситени цветове
деликатна консистенция за лесно нанасяне

Скрива тъмните кръгове под очите и други следи 
от умора, правейки кожата по-светла и сияйна. 
Активни съставки: екстракт от очанка – елиминира 
симптомите на умора на очите; екстракт от 
краставица – изглажда и овлажнява кожата около очите, 
изсветлява тъмните кръгове под очите; Д-пантенол, 
алантоин – успокояват, заглаждат и стягат кожата.

Коректор  9 ml
EYE ILLUMINATOR 

цена 

10.70 лв.

64 304 001
код 



Автоматичен молив за 
очи с мини-острилка 1,2 g 
Неговата формула съдържа витамин Е и пчелен восък и има 
подхранващи и предпазващи функции. Цветната част на края на 
молива съдържа мини-острилка.

Молив за очи с 
острилка 1,2 g
Формула, богата на витамин Е, екстракти 
от лайка и кайсия, с успокояващи, 
противовъзпалителни и подхранващи свойства. 

След като нанесете линия с очната линия, вземете 
сенки за очи в същия цвят и ги нанесете върху 

линията с тънка четка.
*

Когато се разнесат върху основата, сенките за очи 
нежно ще попият влажните съставки на очната 

линия и ще осигурят дълготраен цвят. 

Съветът на гримьора

цена 9.00 лв.
64 207 _ _ _код 

цена 7.15 лв.
64 207 _ _ _код 

201
black

202
graphite

203
brown

204
navi blue

205
violet

101
black

102
brown

103
graphite

003 black

005 brown

004 graphite
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Дълготрайна очна линия-
писалка HYPNO STYLE 6 ml    

ХИПНОТИЗИРАЩA очна линия-писалка - осигурява интензивен 
цвят и ултра-прецизна линия! Дълготрайна формула, богата на 
Д-пантенол и глицерол, предпазва от изсушаване кожата около 
очите. Водоустойчива.

64 206 _ _ _код 

цена 19.80 лв.

МОЛИВ & ОЧНА ЛИНИЯ



F I X

Молив за очи с прецизен 
апликатор SMOKEY EYES 1,2 g

Дълготрайна очна линия 
GLAM BLACK 5 ml

Интензивен черен цвят и фина четка, която очертава прецизна линия. 
Дълготраен цвят и лесно почистване. Не съдържа ароматизатори.  

Безцветна очна линия-фиксатор 
Multi-colour FIXER 5 ml

Трансформира прахообразните и компактните сенки за очи в цветни очни 
линии. Потопете четката във фиксатора, смесете със сенките и нарисувайте 
дълготрайни цветни линии. 

За външен вид, 

като от списание!

Молив за очи и вежди за интензивно оцветяване с 
витамин Е и прецизен апликатор за разнасяне на 
цвета и създаване на опушен ефект. Моливът  
съдържа естествени защитни UV филтри. 
Може да бъде използван по линията на 
миглите в основата на сенките, 
като основа за по-тъмни сенки 
или за подчертаване на 
веждите. 

код 

64 207 001
цена 

9.30 лв.

код 

64 206 001
цена 

10.35 лв.

цена 

10.35 лв.
код 

64 206 002

21

МОЛИВ & ОЧНА ЛИНИЯ
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СЕНКИ

406 407 408 411

412 413 414 415

Основа за грим на 
очите STAY ON 14 g 
Изглаждаща основа за използване под 
компактни и прахообразни сенки за 
очи за дълготраен ефект. Повишава 
интензивността на цветовете, прави 
сенките за очи по-гладки и ефекта по-
дълготраен. Не оставя мазен филм. 

препоръчва се за гримьори!

цена 

16.70 лв.

64 205 001код 

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.



Всеки има скрита красота. Трикът е да я покажеш.

Ерик-Емануел Шмит
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СЕНКИ
препоръчва се за гримьори!

Четворка сенки за очи 
HIGH DEFINITION 6 g     

Дълготрайни сенки за очи с интензивни пигменти - високата пигментна наситеност осигурява оптимални 
цветови резултати. Виж цветовете на стр. 22.

Винаги нанасяйте сенките за очи върху основа или пудра. 
за дълготраен ефект нанасяйте Вашия грим в следната 

последователност:
*

основа за сенки за очи (нежно размажете и потупайте 
клепачите), фон дьо тен, пудра и накрая сенки за очи. 

*
Също така можете да използвате основен цвят сенки за очи 

(матов), който се нанася преди сенките за очи. 
*

ние препоръчваме основа за грим на очите STAY ON и моно 
сенки за очи  HD № 801 м. 

Съветът на гримьора

Начин на нанасяне:

Озаряващ основен 
цвят

Цвят за дневен 
грим

Цвят за вечерен 
грим

Цвят за ефект 
“Опушени очи”

Кремообразни сенки за 
очи - стик 1,5 g    

Дълготрайни сенки за очи с интензивни 
пигменти - високата пигментна наситеност 
осигурява оптимални цветови резултати. 

цена 

17.30 лв. 64 203 _ _ _
код 

001
white

002
pink

003
violet

004
blue

005
silver

006
gold

007
copper

008
green

009
turquoise

цена 

8.15 лв.

64 202 _ _ _
код 
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ВЕЖДИ

Съдържа вакса за оформяне на веждите, 2 цвята сенки, огледало и апликатор 
в стилна опаковка.

Професионална палитра за вежди 
3 х 2 g 64 208 100

цена 

24.70 лв.
код 

Палитрата е със златен медал 
на изложението 

“Perla Rynku Kosmetycznego 2016” в Полша. 

Сенките за вежди:
- спомагат за подобряване на формата на челото,
- озаряват или потъмняват веждите, запазвайки естествения им вид,
- коригират несъвършенствата,
- оптически сгъстяват веждите,
- покриват белите косми,
- имат иновативна подхранваща формула 
с висока концентрация на пигментите,
- нанасят се лесно,
- могат да се използват влажни или сухи.

Ваксата за вежди:
- позволява да  се оформят добре косъмчетата,
- има фиксиращ ефект,
- за лъскави вежди - ваксата се нанася след сенките,
- за матов ефект - ваксата се нанася преди сенките,
- овлажнява и подхранва веждите,
- може да се използва и като основа за грим (за сенки).

В наличност 
след 

20.11.2017 г.
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ВЕЖДИ
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Стилизиращ гел-спирала за 
вежди EXPRESS - 13 ml

64 208 0_ _
цена 

11.65 лв.
код 

СТИЛИЗИРАЩ ГЕЛ ЗА ВЕЖДИ

пепелно 
сиво

опушено  
кафяво

графитено 
черно

Ефекти от употребата на гел-спиралата:
- потъмнява и придава деликатен цвят,
- позволява да  се оформят добре косъмчетата,
- коригира несъвършенствата,
- прикрива белите косми,
- придава елегантен блясък,
- овлажнява и подхранва веждите.

Потъмнява цвета и коригира формата на 
веждите по естествен начин. Съдържа 
D-пантенол, който подсилва и подхранва косъма. 
Неговата гелообразна форма и спираловидна 
четка подпомагат за лесното му нанасяне. 

Предлага се 
в 3 цвята

В наличност 
след 

20.11.2017 г.
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ВЕЖДИ

Професионален хипоалергенен 
молив за вежди - 1,2 g 64 208 _ _ _

цена 

8.00 лв.
код 

Ефекти от употребата на молива:
- перфектен и бърз начин за оформяне на веждите,
- дълготраен резултат,
- придава желаната форма,
- попълва липсващите участъци. 

Специалната четка стилизира перфектно и осигурява 
идеално разделение на косъмчетата,

Дерматологично тестван и хипоалергенен. 

Молив за вежди със специална четка, която позволява да се получи съвършена форма на веждите. Формулата 
съдържа естествени восъци и масла, както и витамин Е. Хипоалергична. Дерматологично и офталмологично 
тествана. Перфектен и бърз начин за оформите на веждите с дълготраен ефект. Попълва празнини между 
косъмчетата.

Предлага се в 4 различни цвята, което позволява 
да се избере най-подходящия според типа:

401BLONDE

402SMOKY BROWN

403 BRUNETTE

404 BLACK
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1

2

3

4

Дълготрайна основа за 
грим със защитен ефект 
STAY ON 20 ml 64 341 002

цена 

17.65 лв.
код 

Лека формула за копринена кожа. Фиксира и поддържа грима часове наред. 
Изглажда и запълва фините бръчки. Съдържа витамини А, Е, С. Създава 
защитен филм и предпазва кожата от замърсяване. 

1

Хидратираща основа за 
грим STOP DRYING 20 ml 64 341 003

цена 

17.65 лв.
код 

Осигурява на кожата концентрирана хидратация за целия ден. Изглажда 
кожата, подобрява покритието на фон дьо тена и прави грима 
дълготраен. Съдържа овлажняващия HYDROMANIL, масло от ливадина, 
хиларуонова киселина и D-пантенол.

2

Потъмняващ коректор за фон 
дьо тен DARKENING SHADE 20 ml 64 341 005

цена 

18.20 лв.
код 

Емулсия за потъмняване на цвета на всеки течен или кремообразен фон дьо тен. Дава 
възможност за създаване на индивидуални цветове, различни от стандартните цветови 
нюанси. Съдържа подранващия витамин Е и потъмняващи пигменти в специални силико-
нови микросфери, които перфектно се адаптират към всеки фон дьо тен и кожата. Няколко 
капки се миксират с количеството фон дьо тен непосредствено преди нанасянето им. Не 
променя качеството на самия фон дьо тен. Не се препоръчва да се изсипва в опаковката 
на фон дьо тена. 

3

Изсветляващ коректор за фон 
дьо тен BRIGHTENER 20 ml 64 341 004

цена 

18.20 лв.
код 4

Бяла емулсия за изсветляване на цвета на всеки течен или кремообразен фон дьо тен. Дава възможност за 
създаване на индивидуални цветове, различни от стандартните цветови нюанси. Съдържа подхранващия 
витамин Е. Няколко капки се миксират с количеството фон дьо тен непосредствено преди нанасянето им. Не 
променя качеството на самия фон дьо тен. Не се препоръчва да се изсипва в опаковката на фон дьо тена. 
Продуктът е със златен медал на изложението “Perla Rynku Kosmetycznego 2017” в Полша. 

ОСНОВИ И КОРЕКТОРИ

В наличност 
след 

20.11.2017 г.

В наличност 
след 

20.11.2017 г.
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Матираща основа за грим 
PERFECT MATTING 25 ml

Тази лека, безцветна силиконова основа за грим матира и изглажда Вашата кожа. 
Иновативната  формула: абсорбира излишното омазняване, осигурява незабавен и 
дълготраен матиращ ефект без изсушаване на кожата; прави кожата перфектно 
гладка и нежно заглажда бръчките; осигурява дълготраен грим, не изсушава кожата. 
Благодарение на характерната формула БЕЗ МАЗНИНИ, Вашата кожа може да диша. 

цена 

24.40 лв. 64 341 001
код 

Фиксатор за грим 
HIGH DEFINITION  150 ml

Професионален продукт за фиксиране на грима. Този безцветен спрей 
за лице осигурява лек, невидим, защитен филм, който прави грима по-
дълготраен и го предпазва от размазване. Благодарение на фиксацията 
Вашият грим и неговите ярки цветове няма да изчезнат през целия 
ден. Може да бъде лесно почистен с почистващо средство за грим или 
топла вода със сапун. 

Фиксацията има дълготраен ефект 
за часове наред!

цена 

20.30 лв. 64 342 001
код 

Комплект коректори
за очи EYE MIX 6 g

Бяло - изсветлява кожата. 
Пурпур - тушира обезцветяванията.

Комплект коректори 
за кожа SKIN MIX 6 g

Жълто - тушира тъмните кръгове и обезцветяванията.
Телесен цвят - изсветлява кожата. 

цена 

14.20 лв.

64 306 002
код 

64 306 001код 

Зелено - неутрализира видимите 
напукани капиляри и червени петна. 

Розово - тушира тъмните кръгове 
под очите. 

Комплекти коректори за прикриване на 
несъвършенствата!

цена 14.20 лв.

КОРЕКТОРИ 
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Антибактериален коректор 
стик IDEAL COVER - 5 g

Коректорът тушира всички видове кожни недоста-
тъци и зачервявания. Активна анти-комедонова 
грижа благодарение на активните съставки цинков 
окис, алантоин, масло от невен, подпомагащи 
заздравяването на кожата.

Здрава
кожа

на лицето

цена 

8.55 лв. 64 302 _ _ _
код  

004 pastel

001 natural

002 beige

64 310 _ _ _
код  Матиращ фон дьо тен 

MAT EFFECT 2 в 1  30 ml

Този деликатен матиращ флуид 2 в 1 комбинира предимствата на 
крема за лице и фон дьо тена в един продукт. Неговите биоактивни 
съставки: витамин Е, екстракт от алое и алантоин, подобряват 
състоянието на кожата и я подхранват. Съдържа UVA и UVB филтри. 

Съветът на гримьора

цена 

12.50 лв.

001
Natural

000
Vanilla

003
Beige 

Cappucino 

007 008
Sand BIscuit

ако нанасяте фон дьо тена с четка или гъба, 
овлажнете ги с тоник или вода преди употреба. 

*
Влажният апликатор ще направи грима по-фин и 
абсорбирането му по-лесно, което ще доведе до 
получаването на по-естествен резултат. 

ФОН ДЬО ТЕН
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Дълготраен фон дьо тен - формула без мазнини за 
нормална, комбинирана и мазна кожа. Професионална 
формула, осигуряваща на кожата Ви отлично покритие и 
матов завършек за до 12 часа.  Идеално покрива и прикрива 
обезцветяванията и несъвършенствата. Мигновено 
изравнява повърхността на кожата и малките бръчки, 
оставайки я копринено гладка със свежо сияние. 
Микронизираните пигменти перфектно се адаптират към 
естествения нюанс на кожата и гарантират безупречен 
външен вид, без  ефект „маска”. Свръхлеката консистенция 
гарантира комфорта на кожата и не запушва порите. 
Обогатен с хиалуронова киселина, екстракт от пшеничен 
зародиш и пчелен восък, овлажнява и тонизира епидермиса, 
осигурявайки дълготрайна грижа. Контролира секрецията 
на себум 12 часа. Слънцезащитният фактор SPF 15 
предпазва кожата от фото-стареене. 

Дълготраен матиращ фон 
дьо тен IDEAL MAT - 30 ml 

цена 

21.15 лв. 64 315 _ _ _
код 

ФОН ДЬО ТЕН

400

402

404

406

407

VANILLA

NUDE

BEI
GE

SAND
NATU

RAL

С ЕФЕКТ “ВТОРА КОЖА”

С ВИСОКА СТЕПЕН НА ПОКРИТИЕ

12 часа трайност

Слънцезатитен фактор SPF 15

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.
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ФОН ДЬО ТЕН

Изглаждащ фон дьо тен 
ART CASHMERE - 30 ml

цена 

19.55 лв. 64 315 _ _ _
код 

Дълготраен фон дьо тен - формула за нормална, комбинирана и суха 
кожа. Има изглаждащ кожата ефект, благодарение на активните си 
съставки: хиалуронова киселина - заглажда, подхранва и предпазва кожата 
от изсушаване, екстракт от пшенични кълнове - подхранва и регенерира 
кожата, маслиново масло и пчелен восък - изглажат кожата и я правят 
по-еластична, микронизирани пигменти - гарнтират равномерното 
нанасяне на фон дьо тена, UV филтри. Ултра леката консистенция 
гарантира комфорта на кожата и не запушва порите, като прикрива 
несъвършенствата и бръчките, освежавайки цвета на кожата. 

500
501

502
505

506

VANILLA NATURAL

BEIGE

SAND CARAMEL

УЛТРА ЛЕКА ФОРМУЛА 
С ЕФЕКТ “ВТОРА КОЖА”

С ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА ЗА 

ХИДРАТИВАНЕ И 
ПОДХРАНВАНЕ

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.
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Кремообразна контур палитра 
PRO-CONTOUR - 15 g

цена 

27.35 лв. 64 350 001
код 

ФОН ДЬО ТЕН

Комплект от 3 професионални фон дьо тенa. 
Кремообразната формула перфектно подчертава, 
оформя скулите и овала на лицето, създавайки 
естествен ефект. 

Може да се нанася с гъбка, 
четка или пръсти. 

Идеално се слива с кожата, покрива пъпки и други 
несъвършенства. Цветовете може да се смесват. 
Може да се използва като сценичен грим. Нанася се 
в 3 лесни стъпки - показани на опаковката.  

В зависимост от нанесеното количество 
ще постигнете деликатен, естествен 

ефект или експресивен бляскав ефект 
за нощно парти или фотосесия. 

Съветът на гримьора

3 стъпки към съвършено моделирано лице: 

1. Най-тъмният цвят оформя контура под скулите. 

2. Средният цвят подчертава скулите, нанася се също 
от двете страни на носа и на брадичката. 

3. Най-светлият цвят се поставя на ръба на носа, 
средната част на челото, под очите и под веждите. 

Професионален продукт, 
подходящ за 

сценичен грим!



Изключителната копринена пудра матира, без да изсушава, и 
абсорбира излишната мазнина в продължение на няколко часа. 
Богатата формула изглажда и подхранва, а фината структура 
осигурява основа за перфектен грим. Не съдържа парабени и 
алергени (с изкл. на № 306). За всеки тип кожа.

Матираща оризова пудра HIGH DEFINITION 9g
с органично масло от ядки на марула (Мarula)

301 302 303 304 305 306

код 

код цена

64 322  _ _ _

64 323 _ _ _17.85 лв.

цена

15.40 лв.

без огледало

с огледало
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Фиксираща пудра на прах 
HIGH DEFINITION BAMBOO 8 g

Висококачествена бамбукова фиксираща пудра - 
професионален продукт, препоръчван като решение 
за фиксация на грим, включително за вечерен грим. 
Осигурява най-висок матиращ ефект. Тази минерална 
бамбукова пудра е идеална за мазна и комбинирана 
кожа. Действа като фиксатор, осигурявайки 
дълготраен грим. Перфектно матира Вашето лице 
и интензивно абсорбира мазната секреция за дълги 
часове. Съдържащите се копринени протеини и масло 
от Cupuacu предпазват кожата от изсушаване, 
стягат порите и осигуряват изключително гладък, 
матиращ ефект. Необичайно деликатна и мека, след 
нанасяне пудрата незабавно попива в кожата и става 
напълно невидима. 

цена 

22.55 лв. 64 328 _ _ _
код  за пудра:

500
translucent

light beige

502
natural beige

ПУДРА

Матираща пудра  
SHINE CONTROL - 12 g

цена 

13.80 лв. 64 329 _ _ _
код 

501

002
natural

003
apricot

004
sunny beige

006
peachy

007
cappucino

009
olive beige

Висококачествена пудра на основата на натурални съставки. 
Перфектно матира кожата и абсорбира излишния себум. Прикрива 
несъвършенствата по кожата, както и признаците на умора. 

Фромула от ново поколение на основата на натурални съставки:

002 003 004 005

natural apricot sunny 
beige

light
beige

001

alabaster

Озаряваща пудра на прах 
ILLUMINATION LOOSE 20 g 

Формула, обогатена с перлени 
микромолекули, която озарява и нежно 
матира вашата кожа. 

цена 

13.50 лв. 64 327 _ _ _
код 

Цветове ILLUMINATION LOOSE:

DRY FLO TM - прозрачно царевично нишесте, което абсорбира 
излишния себум. 
Екстракт от зелен чай - подобрява хидратацията и възстановява 
естествения баланс на кожата. С матиращо действие.
Екстракт от какаово дърво - нежно заглажда кожата. 

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.
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Контур палитра 
SCULPTING - 10,5 g

цена 

28.45 лв. 64 350 002
код 

Комплект от 3 базисни козметични продукта с 
перфектен ефект за оформяне и скулптуриране 
на лицето.

3 в 1 
1. Руж (BLUSHER) - придава красив 
акцент върху скулите. 
2. Хайлайтър (HIGHLIGHTER) - озарява 
и подчертава естествената красота. 
3. Бронзант (BRONZER) - оформя и 
изглажда чертите на лицето, като 
придава по-слаб вид. 

SCUPLTING facial palette

Необходим за всяка 
дамска чанта! 



Контур палитра 
FACE  CONTOUR MIX - 8 g

цена 

14.85 лв. 64 500 003
код 

Идеална комбинация от козметични продукти, 
която се грижи да постигнете прекрасен вид с 
естествено моделирано лице. 

Комплектът за моделиране на лицето включва два 
ружа и две бронзиращи пудри с лека, кремообразна 
текстура. 

Цветовете могат да се комбинират или се 
използват по отделно. 

Лесни за нанасяне и с дълготраен ефект. 

Може да се използват и за сенки за очи. 

Перфектен комплект за ежедневния грим.

36

ПУДРА и РУЖ
Ароматен руж с розово масло 
LET’S BLUSH CONTOUR - 9 g

цена 

14.20 лв. 64 333 _ _ _
код 

Копринен руж за оформяне на скулите с нежен 
аромат на розово масло. Леката формула 
изглажда скулите, осигурява свеж и здравословен 
вид, подхранва кожата и придава приятен 
аромат. 

Иновативен руж с аромат на роза!

401
CINNAMON

402
SUGAR CANE

403
ROSE ANAISE

404
SUNSHINE

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.



Пудра на 
перли 19 g

цена 

27.35 лв.
код 

37

Пудрата във вид на перли прекрасно 
озарява Вашето лице и оформя овала му. 
Висококачествената формула съдържа 90% 
съставки на основата на минерали. 

Светлоотразителните пигменти създават 
ефекта на КОЖА, ЦЕЛУНАТА ОТ СЛЪНЦЕТО! 

64 325 _ _ _

001 brightening - озаряваща

002

ПУДРА и РУЖ

За подчертаване на красотата в зоната на:

лицето 

рамената

деколтето

bronzing - бронзираща
SO

S ко
мпле

кт
 за

 су
трин

та

Верен приятел срещу 

несъвършенствата

Озаряващ коректор за лице и околоочен
контур HIGH DEFINITION  9 ml    

Ефективно тушира следите от умора, 
тъмните кръгове под очите, малките бръчици, 
обезцветяванията и другите недостатъци на 
кожата. Позволява контурирането и изсветляването 
на избрани зони на лицето. 

64 305 _ _ _
кодцена 

13.05 лв.

Обогатен с пшенични протеини и активната съставка Tens’Up™, 
тоналният крем нежно стяга и изглажда кожата. Резултатът: изсветлена, 
сияйна и блестяща кожа, без следи от умора. Идеален за всички типове 
кожа, не съдържа ароматизатори. 
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ПУДРА и РУЖ
Матираща пудра на прах 
PERFECT FINISH 20 g

Гарантира дълготраен и ясен грим. Пудрата 
матира Вашата кожа, прави я да изглежда 
възстановена и свежа.

цена 
17.85 лв. 64 326 _ _ _

код 

Руж на перли 
HD 16 g

Съдържа съставки за поддържане на кожата: 
масло от Шеа (карите) - подхранва кожата и защитава от външното влияние,
масло от жожоба - хидратира кожата, изглажда я и я прави по-еластична,
витамин Е - неутрализира свободните радикали и предпазва от слънчевите лъчи. 

цена 

23.50 лв. 64 330  _ _ _
код 

Оформя контура на лицето и оставя върху кожата нежен блещукащ слой. 

461
alabaster

462 464 465
natural sunny beige light beige

001
rosy

002
sunny
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Озаряващ компактен руж 
SATIN BLUSH 3,6 g

Руж, гладък като сатен. Неговите перлени молекули придават на 
Вашата кожа прекрасен блясък и подчертават скулите. 

цена 

8.85 лв. 64 331 _ _ _
код

Руж, гладък като сатен. Неговите перлени молекули придават на Вашата кожа прекрасен блясък 

и подчертават скулите.  Този мултифункционален продукт може да бъде използван:
върху скулите, като руж
върху клепачите, като изсветляващи сенки (сухо или влажно нанасяне). 

001
chocolate

002
satin rose

003
gerbera

004
sweet 
chilli

005
sunny
beige

006
cappucino

008
peach

009
gold 

tomato

010
fantasy 
rose

011
terracotta

Печен руж 
BAKED ROUGE - 4,5 g

цена 

15.40 лв. 64 333  _ _ _
код 

272 273

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
ПЕЧЕН РУЖ

Серията ще е в  
наличност след 
20.11.2017 г.
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Лак за нокти 
COLOR ULTIMATE 12 ml 

Лак за нокти, обогатен със специална полимерна формула Tefpoly® 
за дълготраен и гладък цвят. Не съдържа увреждащи съставки, 
като: толуен, формалдехид и камфор. 

ПЛОСКА ЧЕТКА
Специална плоска четка за лакиране – 

перфектен цвят още с първото нанасяне!

цена 

8.25 лв. 64 406 _ _ _
код 

За да са по-наситени цветовете, се препоръчва преди нанасяне на 
лака да се нанесе Диамантена основа за лак HD (стр.41), която 
подсилва нокътя и предпазва от обезцветяване нокътната плочка.

40
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Диамантен топ лак 
HD 12 ml 

Втвърдяващ полиращ топ лак с истински 
диаманти на прах, правещ лака по-дълготраен. 
Предпазва лака за нокти от изтриване и 
нацепване,  цвета - жизнен, давайки на ноктите 
Ви диамантен блясък.

Диамантена основа 
за лак HD 12 ml 
Втвърдяваща основа за цветен лак с истински 
диаманти на прах, която подобрява състоянието 
на ноктите, като ги предпазва от обезцветяване и 
удължава трайността на лака. Изглажда неравностите 
по нокътната плочка.

цена 

9.30 лв. 64 404 008
код 

цена 

9.30 лв. 64 404 009
код 

Лакочистител с витамини 
150 ml (без ацетон)

Eфективно почиства лакa за нокти. Препоръчва се за естествени 
и за изкуствени нокти. Деликатната му формула предпазва от 
изсушаване. Включените витамини А, Е и кератин регенерират и 
подобряват състоянието на ноктите и кожичките около тях.

цена 

10.05 лв. 64 405 000
код 
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Мицеларен разтвор 3в1 
за почистване на грим 
BOUTIQUE - 200 ml

цена 

12.40 лв. 64 608 007
код 

Мицеларен разтвор за лице, очи и устни,
за всеки тип кожа, включително чувствителна
Професионална формула с физиологично рН. 
Заместител на тоник, мляко и вода! Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от краставица и 
от метличина, уреа. Дерматологично тестван. Не съдържа 
парабени, алергени и ароматизатори. 
Екстрактът от метличина има успокояващ и облекчаващ ефект, 
особено за зоната около очите. В растителната медицина 
метличината се използва за уморени и раздразнени очи. Синьо 
на цвят цвете, което произлиза от Европа, Centaurea Cyanus има 
антибактериални и антиоксидантни характеристики. 
Действие: Почиства всички следи от замърсявания и грим 
(включително водоустойчив и професионален).
Интензивно овлажнява, почиства, подхранва и освежава 
кожата, без да нарушава нейния естествен защитен слой и без 
да оставя чувство на сухота и стягане. 
Резултат: чувствена мекота и комфорт за кожата, без 
изсушаване.
Начин на употреба: Нанасяйте 1-2 пъти на ден с помощта на 
памучен тамппон. Не е необходимо изплакване!

1

1

2

ПОЧИСТВАНЕ
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Мицеларен разтвор § 
тоник 2в1 BOTIQUE - 
200ml

цена 

12.40 лв. 64 608 006
код 

Ежедневно почистване на лицето, очите и устните
за всеки тип кожа, включително чувствителна и много суха

Мека формула с физиологично рН. Заместител на тоник, мляко и 
вода! Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от краставица, уреа, 
глицерин. Дерматологично тестван. Не съдържа парабени, алергени 
и ароматизатори. 

Действие: Ефективно почиства замърсяванията, излишния себум 
и грима, като хидратира, освежава и успокоява  кожата.  

Резултат: чувствена мекота и хидро-комфорт за кожата.
 
Начин на употреба: Нанасяйте 1-2 пъти на ден с помощта на 
памучен тампон. Не е необходимо изплакване!

2

3

3

ПОЧИСТВАНЕ

Двуфазен разтвор за 
почистване на грим 
Boutique - 150 ml

Моментално и ефективно отстранява грима, без усещане за мазнина и лепкавост. Богат на екстракти от 
синчец и краставица, които овлажняват и подхранват кожата около очите. Противовъзпалителните му 
свойства успокояват кожните раздразнения. Препоръчва се също така на хора, използващи контактни лещи. 

цена 

15.50 лв. 64 501 008
код 

2-фазен разтвор за лице, очи и устни, за всеки тип кожа, включително 
чувствителна. Професионална формула с физиологично рН (еквивалентно 
на сълзите). Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от краставица и от метличина, уреа, глицерин, ултра леки 
масла. Дерматологично тестван. Не съдържа парабени, алергени и ароматизатори.  
Действие:  Моментално и ефективно отстранява грима, без да оставя следи от мазнина и лепкавост. 
Препоръчва се също така на хора, използващи контактни лещи.
Прозрачна фаза от деликатни масла – ефективно почиства всякакъв грим (включително водоустойчив 
и професионален).
Синя фаза  - овлажняващ тоник – освежава, успокоява и подхранва кожата.
Начин на употреба: Преди употреба разтръскайте опаковката, за да се смесят хубаво 2-те фази. 
Почистете грима с помощта на памучен тампон. 
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Изглаждащо почистващо 
мляко BOUTIQUE - 200 ml

цена 

11.35 лв. 64 608 008
код 

За всеки тип кожа, включително чувствителна
За кожа, гладка като коприна! Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от пшеничен зародиш, 
хидролизирани копринени протеини, витамин А, алантоин, уреа. 
Дерматологично тестван. Не съдържа алергени.

Действие: Ефективно почиства кожата от грима и 
замърсяванията. Подхранва, изглажда и интензивно овлажнява 
кожата, без да оставя усещане за стягане.След почистване 
кожата остава мека, гладка и свежа. Леката формула не оставя 
мазен филм. 

Начин на употреба: Почистете лицето, шията и деколтето с 
помощта на памучен тампон. Не е необходимо изплакване!

4

4

ПОЧИСТВАНЕ

44

ПОЧИСТВАНЕ



Хидратиращо почистващо 
мляко BOUTIQUE - 200 ml

цена 

11.35 лв. 64 608 009
код 

За чувствителна, смесена и нормална кожа
За хидратирана и свежа кожа! Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от алое,  
орехово масло, алантоин, уреа. Дерматологично 
тестван. Не съдържа алергени. 

Действие: Ефективно почиства кожата от 
грима и замърсяванията. Овлажнява, подхранва и 
освежава кожата. След почистване кожата остава 
мека, хидартирана и свежа. Леката формула не 
оставя мазен филм. 

Начин на употреба: Почистете лицето, шията и 
деколтето с помощта на памучен тампон. Не е 
необходимо изплакване!

Ревитализиращо 
почистващо мляко 
BOUTIQUE - 200 ml

цена 

11.35 лв. 64 608 010
код 

За суха, чувствителна и раздразнена кожа.
За спокойна и подхранена кожа! Без изплакване!

Активни съставки: d-пантенол, екстракт от пшеничен зародиш, хидролизирани копринени 
протеини, витамин А, екстракт от мед, алантоин, уреа. Дерматологично тестван. Не 
съдържа алергени.
Действие: Ефективно почиства кожата от грима и замърсяванията. Интензивно 
регенерира епидермиса. Подхранва, успокоява и овлажнява кожата, действайки като 
“защитна дреха”. След почистване кожата остава мека, свежа и спокойна. Леката формула 
не оставя мазен филм. 
Начин на употреба: Почистете лицето, шията и деколтето с помощта на памучен 
тампон. Не е необходимо изплакване!

5

5

6

6
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Кремовете съдържат още хиалуронова киселина, 
масла от кайсия и маслина, Д-пантенол. 
НЕ съдържат изкуствени оцветители и PEG. 
Дерматологично тествани.

Естественият секрет от охлюв е богат източник на 
алантоин, гликоева киселина, колаген, еластин, естествени 
антибиотици и витамини А, С, Е и притежава силни 
ревитализиращи, подхранващи, антибактериални и 
антиоксидантни свойства. Стимулира регенерацията 
на клетките на епидермиса и има добър ефект при 
акне, възпалена и раздразнена кожа, бръчки, белези, 
изгаряния, както и при обезцветявания и старчески 
петна. Допълнителните активни съставки омекотяват, 
овлажняват и подхранват кожата, като подпомагат 
запазването на хидро-липидния й баланс. Препоръчват се за 
всеки тип кожа, включително чувствителна, проблемна или 
раздразнена. Важна информация: секретът от охлювите се 
извлича по неинвазивен метод. 

Иновативна луксозна грижа за 
кожата със секрет от охлюв!
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Благодарение на активните си съставки и тяхното 
съотношение, дневният крем ефективно подпомага 
възстановяването на кожата като:
- хидратира и подхранва;
- заглажда и възстановява еластичността на кожата;
- предпазва от бързо остаряване; 
- регенерира и възстановява епидермиса; 
- изсветлява кожата и възстановява сияйността й; 
- изглажда и успокоява. 

Начин на употреба: Препоръчва се да се използва 
всяка сутрин за лицето, шията и деколтето върху 
почистена кожа. Идеална основа за грим. За най-
добри резултати е препоръчително да се комбинира с 
нощния крем със секрет от охлюв.

Благодарение на активните си съставки и тяхното 
съотношение, нощният крем ефективно подпомага 
регенерацията на кожата като:
- дълбоко подхранва и регенерира;
- хидратира;
- заглажда и стяга кожата; 
- предпазва от бързо остаряване; 
- подпомага за премахването на мъртвите клетки и 
обновяването на епидермиса; 
- изсветлява кожата и възстановява сияйността й; 
- изглажда и успокоява. 

Начин на употреба: Препоръчва се да се използва 
всяка вечер за лицето, шията и деколтето върху 
почистена кожа. При необходимост може да се 
използва и като маска – с лек масаж се нанася плътен 
слой върху лицето, шията и деколтето след измиване 
на кожатата с топла вода. Оставя се да се абсорбира, 
а ако остане излишък, се отстранява с памучен 
тампон. 
За най-добри резултати е препоръчително да се 
комбинира с дневния крем със секрет от охлюв. 

Активно подхранващ дневен крем със 
секрет от охлюв Boutique - 50 ml

цена 

29.70 лв. 64 608 011
код 

цена 

29.70 лв. 64 608 012
код 

Активно регенериращ нощен крем 
със секрет от охлюв Boutique - 50 ml
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Syn®-Аке е специално създададена синтетична форма на змийска отрова, разработена от шведската 
компания Pentapharm Ltd. Тя е абсолютно копие на пептид от змийска отрова, без страничните ефекти. 
Предлага се на пазара като алтернатива на инжекциите Ботокс и подобни продукти, подмомагащи 
борбата с бръчките и другите признаци на стареене. Съставката е с доказан ефект при изглаждане и 
предотвратяване появата на бръчки. 

Иновативна луксозна специализирана терапия против 
бръчки с пептиди от змийска отрова SYN®-AKE!
Кремовете съдържат още колаген, лецитин, масла от кайсия и ливадина, 
Д-пантенол. НЕ съдържат изкуствени оцветители и PEG. Дерматологично 
тествани. Мощно подмладяване! 

Патентованата формула печели наградата 
за технологии в Щвейцария (Swiss Technol-
ogy Award 2006). Направените изследвания 
потвърждават незабавно намаляване на 
бръчките, продължаващо до няколко часа. 
След 28 дни се съобщава за намаляване 
на бръчките при 73% от използващите 
кремовете и видимо подобряване на 
гладкостта на кожата при 80% от 
потребителите. Ефектът се дължи на начина 
му на действие - намалява честотата на 
мускулните контракции в зоната, в която се 
нанася, което дава ефект за намаляване на 
бръчките и подобряване на външния вид на 
кожата. Той е със силен анти-бръчков ефект 
и не е токсичен. 

Допълнителните активни съставки 
омекотяват, овлажняват и подхранват 
кожата, като подпомагат запазването на 
хидро-липидния й баланс. 

Знаете ли, че ...
Кремовете с пептиди от змийска отрова 
могат да се използват превантивно. След 
30-годишна възраст по кожата започват 
да се появяват първите бръчки. При тази 
възрастова група кремовете могат да 
се използват 2 - 3 пъти седмично като 
анти-ейджинг крем и по този начин се 
предотвратява образуването на бръчки.
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Леката формула на дневния крем се абсорбира бързо 
и лесно от кожата. Благодарение на активните 
си съставки и тяхното съотношение, кремът 
ефективно подпомага подмладяването на кожата 
като:
- интензивно хидратира;
- регенерира и подхранва;
- заглажда кожата и предотвратява образуването 
бръчки;
- намалява съществуващите бръчки и фини линии;
- възстановава еластичността и стегнатостта на 
кожата. 

Начин на употреба: Препоръчва се да се използва 
всяка сутрин за лицето, шията и деколтето върху 
почистена кожа. Идеална основа за грим. За най-
добри резултати е препоръчително да се комбинира 
с нощния крем с пептиди. За 30+ - да се използва 2-3 
пъти седмично превантивно.

Дневен крем против бръчки с пептиди 
от змийска отрова Boutique 40+ - 50 ml

цена 

38.05 лв. 64 608 013
код 

цена 

38.05 лв. 64 608 014
код 

Нощен крем против бръчки с пептиди от  
змийска отрова Boutique 40+ - 50 ml

Благодарение на активните си съставки и тяхното 
съотношение, нощният крем ефективно подпомага 
подмладяването и регенерирането на кожата като:
- повишава здравината на кожата и предпазва от 
образуване на бръчки 
- намалява съществуващите бръчки и фини линии;
- изглажда и възстановява еластичността на кожата; 
- регенерира и подхранва; 
- интензивно овлажнява. 

Начин на употреба: Препоръчва се да се използва всяка 
вечер за лицето, шията и деколтето върху почистена 
кожа. При необходимост може да се използва и като 
маска – с лек масаж се нанася плътен слой върху 
лицето, шията и деколтето след измиване на кожата 
с топла вода. Оставя се да се абсорбира, а ако остане 
излишък, се отстранява с памучен тампон. 
За най-добри резултати е препоръчително да се 
комбинира с дневния крем с пептиди от змийска 
отрова. За 30+ - да се използва 2-3 пъти седмично 
превантивно.
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ПОДХРАНВАНЕ

екстракт от мляко и мед

витамин Е

масла от шеа (карите) и 
макадамия

регенериращ

Преди всичко ... РЕГЕНЕРАЦИЯ 
- съвършено мека и копринена 
кожа!

Регенериращ крем BASIC CARE 
с мед и масло от шеа - 50 ml

Интензивно регенериращ крем с 
екстракт от мляко и мед, масла от 
шеа и макадамия, пшенични протеини и 
витамин Е. 

Интензивно подхранва, регенерира и успокоява 
кожата. Възстановява сиянието на кожата 
и нейната еластичност, а същевременно я 
предпазва от загуба на влага. Подходящ за всеки 
тип кожа, особено за суха и раздразнена. Използва 
се сутрин и вечер. Дерматологично тестван.

цена 

12.85 лв. 64 608 004
код 
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Преди всичко ... ИЗГЛАЖДАНЕ  
- хидратирана, копринено 
гладка и нежна кожа

хидратиращ

копринен протеин

Д-пантенол

Хидратиращ крем BASIC CARE 
с копринени протеини и 
хидроманил - 50 ml
Хидратиращият крем съдържа копринени протеини, комплекс 
Hydromanil ™, Д-пантенол и масло от макадамия. Осигурява 24 
часа хидратация. Интензивно изглажда и стяга кожата, дълбоко 
овлажнява кожата, благодарение на постепенното освобождаване 
на молекулите овлажнители. Подхранва, ревитализира и предпазва 
кожата от загуба на влага. Идеална основа за грим. Подходящ за 
всеки тип кожа, включително и за чувствителна. Използва се 
сутрин и вечер. Дерматологично тестван.

цена 12.85 лв.
64 608 005код 
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Анти-ейдж крем BASIC CARE с 
ретинол и макадамия - 50 ml

цена 

15.40 лв.
код 64 608 001

Преди всичко ... ЖИЗНЕНОСТ - здрава, 
стегната кожа, пълна с младежки блясък!
Анти-ейдж кремът съдържа активен ретинол, растителна 
плацента Pronalen Fibro Actif и масло от макадамия. 
Възстановява еластичността и стегнатостта на кожата, 
предотвратява появата на бръчки. Подхранва и регенерира 
кожата. Стимулира процесите на обновяването на 
клетките и активира производството на колаген и еластин. 
Идеална основа за грим. Подходящ за всеки тип кожа, 
включително и за чувствителна. Използва се сутрин и вечер. 
Дерматологично тестван.

код 64 608 002
Преди всичко ... ПОДХРАНВАНЕ - здрава, 
хидратирана, светла и сияйна кожа!

Хидратиращ крем BASIC CARE 
с алое и краставица - 50 ml

цена 

12.85 лв.
код 64 608 003
Преди всичко ... ХИДРАТИРАНЕ -
мека и сияйна кожа!

Подхранващ крем BASIC CARE 
с алое и невен - 50 ml

Подхранващият крем съдържа екстракт от алое, 
растителни масла от невен и пшеничен зародиш, 
витамин А и Д-пантенол. Активно подхранва, 
ревитализира и подпомага регенерирането на 
епидермиса. Възстановява влажността и гладкостта 
на кожата. Подходящ за всеки тип кожа, включително 
и за чувствителна. Използва се сутрин и вечер. 
Дерматологично тестван.

Ултра овлажняващ крем с екстракти от краставица 
и алое, и естествени овлажнители (Д-пантенол, 
глюкоза, урея). Подхранва и омекотява епидермиса, 
дълбоко овлажнява и предпазва кожата от загуба на 
влага. Идеална основа за грим. Подходящ за всеки 
тип кожа, включително и за чувствителна. Използва 
се сутрин и вечер. Дерматологично тестван.

цена 

12.85 лв.
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японска вишна

ЕКСФОЛИАНТ

Ексфолиант за тяло с акаи и японска вишна 
SLIM NO LIMIT - 200 ml

Тонизиращ стягащ пилинг. Съдържа ексфолиращи 
гранули, които интензивно отстраняват мъртвите 
клетки, като почистват роговия слой на епидермиса, 
стимулират кръвообращението и изглаждат кожата, 
подобрявайки нейната еластичност и стегнатост. 
Добавеният екстракт от органичнен акаи е източник 
на антиоксиданти за кожата. Екстрактът от японска  
вишна освежава, хидратира, подхранва и стяга кожата,  
като има и анти-ейдж ефект. Добавените микрогранули 
масло от жожоба, Д-пантенол и глицерин ефективно 
подхранват кожата, предпазват от раздразнения и й 
придават изключителна мекота. Използвайте два пъти 
седмично за видимо възстановяване на естествения 
блясък и еластичността на Вашата кожа. 

цена 

21.40 лв. 64 502 003
код 



54

ЕКСФОЛИАНТ

йодо-бромирани солни к
ристали

гинко билоба

Д-пантенол

Ексфолиант за тяло с гинко билоба и 
солни кристали SLIM NO LIMIT 200 ml 

Тонизиращ ексфолиращ пилинг с ефект на солен масаж. Благодарение на йодирано-бромираната сол 
и ексфолиращите гранули ексфолиантът интензивно отстранява мъртвите клетки, стимулира 
кръвообращението и оксигенира Вашата кожа. Добавеният екстракт от гинкго билоба заздравява кожата,  
провокира премахването на целулита и стимулира микроциркулацията на кожата. Д-пантенолът ефективно 
елиминира и успокоява кожните раздразнения, възстановявайки мекотата на кожата. Използвайте два пъти 
в седмицата, за да възстановите естествения блясък и гъвкавост на Вашата кожа.

Солни масажни 

процедури

цена 

20.20 лв. 64 502 002
код 
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ЕКСФОЛИАНТ

захарни кристали

женшен

лайм

Захарни масажни 

процедури

Ексфолиант за тяло с 
женшен и захарни кристали 
SLIM NO LIMIT 200 ml 

Тониращ измиващ пилинг. Съдържа захар и 
ексфолиращи гранули, които отстраняват 
мъртвите клетки и разблокират порите на 
кожата. Добавеният лайм и екстракт от женшен 
стимулират регенерацията на кожата, екстрактът 
от бръшлян спомага за оформяне на тялото, 
отстраняване на токсините и омекотяване на 
кожата. Пилингът ексфолира загрубелите слоеве 
на кожата, което я ревитализира, подобрявайки 
нейната здравина и гъвкавост. Използвайте два 
пъти седмично за видимо възстановяване на 
естествения блясък на Вашата кожа.

цена 20.20 лв.

64 502 001код 




