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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.
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2015

Промоции, 

игри, 

награди!

Търсете другите ни каталози

Каталог Дом 
2015

Каталог Красота 
2015

Каталог Здраве 
2015

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
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Червило & Молив 8-13. Гланц 14-15.

Спирала 16-19. Сенки 20-23. 

Молив & Очна линия 24-25.

Основа 27. BB&CC 28. Фон дьо тен & Коректор 29-33
Пудра 34-37. Руж 38-39.

Цветни лакове CF, SUGAR, STARDUST 40-43. 
Грижа за ноктите 44-46.

Почистваща серия BOUTIQUE и други - 50-55.
Акне 56-57. Подхранваща серия BASIC CARE 58-61.

Ексфолиант 47-49. Душ гел 74-75
Храносмилателна система 68-69.

Отслабване & целулит 70-73. Целулит 76-77.

СЪДЪРЖАНИЕ

Пърхот 84. Косопад 85. Мазна коса 86. 
Суха коса 87. Боядисана коса 88-89.

Устна хигиена 90-91. Интимна хигиена 92-93.

Сапун 94. Крем за ръце 95.

Ексфолиант & балсам 96. Крем за крака 97.

Дезодорант 98. Парфюм 99. 

Луксозна серия BOUTIQUE 62-65. Маски 66-67.

Четки за грим Green Master - 26. Стр. 8

Стр. 26

Стр. 29

Стр. 30

Стр. 38

Стр. 19

Стр. 42

Стр. 43

Стр. 47

Стр. 58-61

Стр. 62-63

Стр. 41

Стр. 64-65

Стр. 50-53

PHE Интензивна антицелулитна терапия CELLU- 
CORRECTOR - 5 стъпки 78-79.
PHE Интензивна терапия за оформяне и стягане 
на задните части и бедрата - 5 стъпки 80-81.

PHE Интензивна терапия за моделиране и стягане 
на бюст - 5 стъпки 82-83.



ЧЕРВИЛО 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 

10.50 лв. 64 602 _ _ _
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! 

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

Poppy Red



ЧЕРВИЛО 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 

6.15 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.

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

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 

9.45 лв.
код 
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ЧЕРВИЛО ЧЕРВИЛО 

Червило 
VITAMIN COCKTAIL 4,5 g

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 

9.45 лв. 64 101 _ _ _
код 

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 

9.45 лв. 64 101 _ _ _
код 
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ГЛАНЦ ГЛАНЦ

Гланц за устни 11 ml 
COLOUR OBSESSION  

София Лорен

Балсам за устни 
PERFECT CARE  3,8 g
Предпазва Вашите устни от студ, вятър 
и слънце. Съдържа комплекс от витамини 
А, С, Е и слънцезащитни филтри UVA, UVB.

Гланцът придава изискан цвят и секси блясък. 
Обогатената с киосметин формула: 
интензивно овлажнява и подхранва Вашите устни;
увеличава обема им – видим 3D ефект;
омекотява кожата на устните и я прави по-
гъвкава.

Искате ли да направите устните Ви 
да изглеждат по-големи и блестящи?

След като нанесете червилото, 
повторете върху центъра на горната и

 долната устна с гланц за устни.

Съветът на гримьора

Бъдете запленяващи със 

страхотен цвят  и секси блясък! 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.

Гланц за устни 10 ml
ULTRA GLOSS CLEAR

Възстановяващ безцветен гланц за 
устни с ултра блясък. С формула, 
богата на масло от макадамия. 
Изглажда, възстановява и овлажнява 
Вашите устни.

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

Delicate Mousse

Candy Pink

Berry Angel

Raspberry Time

Sweet Pumpkin

Fresh Cherry

Coffee Toffee

Creamy Magenta

Pink Drink

041

043

045

047

048

049

050

051

052

001

wild 
strawberry

002
orange

003

toffee

004
sport 
active

цена 

10.80 лв.

64 104 _ _ _код 

цена 

4.95 лв.

64 103 _ _ _код 

Щастливата жена е красива жена!

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

цена 

8.10 лв.

64 106 001
код 

цена 

8.10 лв. 64 105 _ _ _
код 
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СПИРАЛА

spectacular extension

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

Водоустойчива спирала за обем 
XXL BIG LASHES 11 ml

Ефект 2 в 1: максимум обем и дълбок интензивен цвят, за да направи вашите 

мигли впечатляващо по-дълги. Специално оформената FLEXI четка осигурява 
перфектно сресани мигли. Спиралата не се рони и не оставя петна. След нанасяне 
миглите остават гъвкави. Заздравява и възстановява структурата на миглите. 

Водоустойчива спирала с оризов восък

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

64 201 001
код цена 

13.00 лв.

64 201 002
код цена 

13.00 лв.

цена 

11.70 лв.
цена 

11.70 лв.

64 201 009
код 

64 201 008
код 



Дълготрайна очна линия-
писалка WILD CAT - 6ml

цена 

13.95 лв.

цена 

13.00 лв. 64 602 501
код (черен цвят)
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СПИРАЛА 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!

Спирала за изключителен  обем 
ABSOLUTE  15 ml   
Тази спирала изключително удебелява миглите от основата до върха. Съдържа 
витамини Е, С, F и натурален восък:, пчелен восък и восък карнауба. Подхранва и 
заздравява миглите. Благодарение на гъвкавата полимерна формула, спиралата 
не се рони и не оставя петна. 

Витамини

Е + C + F

Заздравява миглите! 

Препоръчва се за гримьори!

Професионална 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 

13.00 лв.

64 602 500
код (черен цвят)

64 602 502
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. 

64 201 _ _ _
код 

005 006 007

цена 

13.00 лв.

цена 

13.00 лв. 64 201 004
код (черен цвят)

64 201 010
код (зелен цвят)
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СЕНКИ

Coffe & Sweets

Цветова гама Кафе & Сладки

Green Valley

Цветова гама Зелената Долина

Magic Garden

Цветова гама Вълшебната Градина

Smokey Eyes

Цветова гама Опушени Очи

СЕНКИ

Изберете своя любим цвят!
Или смесете и създайте своя любима палитра! 

СПЕЦИАЛНА 
ЦЕНА

7.80 лв

СПЕЦИАЛНА 
ЦЕНА

7.80 лв

Използвате ли всички цветове в 
комплекта еднакво?

Ако не … ние имаме за Вас 
идеалното решение:

магнитна палитра със заменими 
цветове! 

Спестете, като купите само този 
цвят, който използвате най-много! 

Моно сенки за очи 
HD 1,9 g  (26мм)
Могат да се закупуват и използват самостоятелно или в 
комбинация в Палитра 4 HD. Буквата след номера означава какъв е цветът: 
б - с блясък, м - матов.

СИСТЕМА СЕНКИ ЗА ОЧИ
интензивни пигменти
дълготрайност
широка палитра от цветове

Магнитна палитра 4 HD 
(празна) - за 4 цвята

811 м854 б 810 м 836 б

848 б840 б 844 б 013 м

514 б835 б 802 м 833 м

515 б824 б 803 м 853 б

888 б559 м 820 б 887 б

889 б883 б 512 б 805 м

880 б821 б 807 м 506 б

885 б801 м 808 м 890 б

502 б819 м 843 б 862 б

291 б561 м 858 б 856 б

814 м815 б 864 б

509 б870 б 861 б

829 б

818 м

875 б873 б 831 б

817 б510  м 868 б

555 м874 б 878 б

цена 

7.00 лв. 64 204 _ _ _
код 

64 204 000
код 

Магнитна палитра 
5 HD (празна)

 за 5 цвята

64 205 000
код 



Всеки има скрита красота. Трикът е да я покажеш.

Ерик-Емануел Шмит
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СЕНКИ СЕНКИ

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!
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.18 и 19.

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 

12.60 лв.

64 205 001код 

402 407406 408

412409 410 411

цена 

13.95 лв. 64 203 _ _ _
код 

001
white

002
pink

003
violet

004
blue

005
silver

006
gold

007
copper

008
green

009
turquoise

цена 

6.15 лв.

64 202 _ _ _
код 



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 

7.00 лв.

код 

64 206 001
цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.
код 

64 206 002
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МОЛИВ & ОЧНА ЛИНИЯ МОЛИВ & ОЧНА ЛИНИЯ

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. 

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.

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 6.15 лв.
64 207 _ _ _код 

цена 5.40 лв.
64 207 _ _ _код 

64 206 _ _ _код 

цена 13.95 лв.

201
black

202
graphite

203
brown

204
navi blue

205
violet

101
black

102
brown

103
graphite

003 black

005 brown

004 graphite



Комплект четки за грим 
Green Master       
5 четки + несесер
цена 

13.00 лв. 64 601 000
код

Комплектът се състои от 5 четки за грим и несесер 
за съхранение. Направен е от суровини, които са с 
максимална грижа за околната среда. Дръжките на 
четките са направени от бамбук. Косъмчетата на 
четките са от синтетичен материал Taklon и са с 
неживотински произход. Стягащата част на четките 
е от рециклиращ алуминий. Козметичния несесер за 
многократна употреба е направен от естествени 
материали:  памук(45%) и коноп(55%).  
Таклонът е общото наименование на синтетични 
влакна, производни на полиестера, но с премахнати 
всякакви протеинови компоненти и вещества, 
предизвикващи алергии. Заради това все по-успешно 
таклонът се използва в козметичната индустрия за 
направата на четки за грим, които се предлагат за 
вегани и като “зелени”, екоориентирани продукти. 
Тъй като структурата на таклоновата нишка е 
гладка и същевременно мека, четките с такъв косъм 
все повече се предпочитат от тези с естествен 
косъм - хем са по-евтини, хем по-хигиенични и лесни 
за поддръжка. 
Докато естествения косъм е с неравности, които са идеално място за задържане на прах, мъртви 
кожни клетки, всякакви други нечистотии и химикали, гладката повърхност на таклоновата нишка не 
позволява запълване с бактерии, т.е. четките от таклон задържат по-малко вредни субстанции и се 
почистват много по-лесно. 

Четка за пудра и руж
Четка за сенки за очи
Четка за контур
Четка за оформяне на мигли и вежди 
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ОСНОВАЧЕТКИ
Изравняваща основа за 
грим SMOOTHING 35 ml
Основата за грим оптимално овлажнява и изглажда кожата, правейки нанасянето 
по-лесно и осигурявайки дълготраен ефект. Натуралните овлажняващи свойства 
на екстракта от растението Tara стимулират поетапното освобождаване на 
молекулите, които овлажняват Вашата кожа за 24 часа. Маслото от макадамия 
прави кожата видимо по-мека и много по-гъвкава, а също така успокоява 
раздразнената кожа. Изглаждащият и овлажняващ витаминен комплекс ЕСF 
формира защитен филм върху Вашата кожа

Основата за грим е безценен приятел. 
Осигурява отлично овлажнена и гладка 

кожа. Направете така, че гримът Ви да се 
задържи по-дълго. 

*
Нанесете малко количество от основата 

върху цялото лице, като крем. 

Съветът на гримьора

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. 

Никога не забравяйте да почиствате напълно грима 
си. Непочистеният грим може да раздразни и 

изсуши Вашата кожа, особено когато нанасяте големи 
количества коректори, фон дьо тен и пудра – кожата 
може да няма възможност да диша, което води до 

по-бързото й състаряване..

Съветът
 на

 гримьора

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. 

Препоръчва се за гримьори!

цена 

14.40 лв.

цена 

20.70 лв.
64 341 001код 

цена 

13.50 лв.

64 341 002
код 

64 501 008код 
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BB & CC ФОН ДЬО ТЕН

BB Крем 
30 ml
BB крем с мулти действие, идеален за всеки тип кожа. 
Матира, контролира мастната секреция, коригира 
несъвършенствата на кожата. Придава на кожата 
Ви съответстващ цвят за вечерта. Със своите 
овлажняващи и изглаждащи свойства възвръща на 
кожата нейния блясък и гъвкавост. Богатата му 
формула съдържа овлажняващ хидроманил комплекс, 
витамин Е, колаген и лецитин. 

Тониращ крем с 
мулти действие - 

адаптиране на цвета.

Кремообразен 
заглаждащ фон 

дьо тен  - идеален 
контрол на цвета.

CC Крем
 30 ml
СС крем с екстракт от Японска вишна - естествен 
грим без ивици за кадифено гладка кожа и сияен цвят. С 
микросфери и полимерна формула, кремът перфектно 
осигурява ефект „втора кожа”. Със средна покривност 
и среден матиращ ефект. Обогатен с екстракт 
от Японска вишна, мляко, мед и витамин Е, той 
овлажнява и изглажда кожата, като я прави гъвкава. 
Съдържа защитни филтри UVA/UVB.

Дълготраен матиращ фон 
дьо тен IDEAL MAT - 30 ml
Дълготраен фон дьо тен - формула без мазнини за нормална, комбинирана и мазна кожа. Професионална формула, 
осигуряваща на кожата Ви отлично покритие и матов завършек. Идеално покрива и прикрива обезцветяванията и 
несъвършенствата. Мигновенно 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. Дерматологично тестван.

Този антибактериален коректор маскира 
пъпките и другите кожни недостатъци. 
Също така заглажда и регенерира 
кожата. Активни съставки:  алантоин, 
Д-пантенол – успокояват и заглаждат 
кожата; екстракт от репей – регенерира 
и тонизира кожата; салицилова киселина – 
нежно ексфолира и заглажда кожата.

Коректорът е незаменим, когато видите 
несъвършенства, пъпки или напукани капиляри 
по своята кожа. Опитайте да не го втривате, 
а вместо това да го разгладите върху зоните, 

които Ви притесняват.

Коректор PROBLEM 
REDUCTOR 9 ml

Съветът на гримьора

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 

цветове за Ideal Mat

цена 

12.60 лв.

001
light

002
natural

003
medium

цена 

13.95 лв.

цветове  за  CC крем

64 315 _ _ _
код

201
light

202
fresh beige

203
natural

204 205
medium beige warm beige

64 314 _ _ _
код 

401
ivory

402
nude

403
natural

404 405
beige caramel

64 604_ _ _
код  цена 

14.90 лв.

002

sunny 
beige

001

natural

цена 

8.10 лв.
64 303_ _ _код 

цена 

8.10 лв.

64 304 001код 
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ФОН ДЬО ТЕН

PROFESSIONAL 

OIL FREE
FOUNDATION

ФОН ДЬО ТЕНКоректор стик 
SKIN COVER 1,5 g

Този коректор е създаден за локално 
прилагане за корекция на недостатъци 
на кожата преди нанасяне на фон дьо 
тен.

Дълготраен адаптиращ се 
фон дьо тен 
PHENOMENAL - 30 ml

Дълготраен фон дьо тен - продукт без мазнини и без аромати 
за всеки тип кожа.  Модерната формула гарантира безупречен лек 
грим при всякаква светлина. Иновативните пигменти и микросферите 
отразяват и разпръсват светлината равномерно, което Ви позволява 
да скриете кожните несъвършенства и фините бръчки. Леката течна 
формула придава равномерен цвят и покрива напълно без ефект 
„маска”, като се адаптира към кожата за 60 секунди. Обогатен  е с 
овлажняващ алантоин, който предотвратява изсушаването на кожата. 
Осигурява копринено гладка кожа с естествен блясък. 

Препоръчва се за гримьори!

Антибактериален коректор 
стик COVER STICK 3,8 g

Тушира всички видове кожни недостатъци. Съдържа 
цинков окис, алантоин, масло от невен, подпомагащи 
заздравяването на кожата.

2 в 1 

фон дьо тен + 

крем

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 

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. 

Съветът на гримьора

цена 

6.30 лв.

001
natural

002
beige

004
pastel

001
nude

002
natural

003 004 005
biscuitbeige

цена 

17,80 лв.

warm beige

64 301 _ _ _код 

64 603_ _ _
код  

Здрава
кожа

на лицето
цена 

6.30 лв.
64 302 _ _ _код  

004
pastel

001
natural

002
beige

64 310 _ _ _код

цена 

9.45 лв.

001
natural

002
pastel

003
cappucino beige

005 006
tanned sand beige
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ФИКСИРАНЕ ФОН ДЬО ТЕН

бър
за 

пом
ощ

 

сут
рин

в борбата с 

несъвършенствата

ПРОДУКТ ЗА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ! 
За важни и празнични събития:

 сватби, партита, фото- и ТВ- сесии.

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 

много часове!

Фон дьо тен за перфектна кожа 
HIGH DEFINITION 3in1  30 ml
Този иновационен висококачествен фон дьо тен 3 в 1 комбинира предимствата на основата, фон дьо тена 
и коректора в един продукт. Матира, тушира недостатъците, изглажда кожата, осигурява силен покриващ 
и матиращ ефект. Перфектното нанасяне на кожата предпазва от ефекта „маска”. Със своята специална 
технология SOFT FOCUS разпръскваща светлина, фон дьо тенът омекотява чертите на лицето и изсветлява 
тена. Леката консистенция осигурява гладко нанасяне, без ивици. Резултатът: естествена, сияйна кожа 
в продължение на часове. 

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. 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. 

цена 

26.55 лв. 64 342 001
код 

301
light

302
fresh beige

303
natural

304 305
medium beige warm beige

64 313 _ _ _
код  цена 

16.20 лв.

64 305 _ _ _
кодцена 

9.90 лв.

101
porcelain

102
natural
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КОРЕКТОРИ

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. 

Комплект коректори
за очи EYE MIX 6 g
Бяло – изсветлява кожата. 
Розово – тушира тъмните кръгове под очите.
Пурпур – тушира обезцветяванията.

Комплект коректори 
за кожа  SKIN MIX 6 g
Жълто – тушира тъмните кръгове и обезцветяванията.
Зелено – неутрализира видимите напукани 
капиляри и червени петна.
Телесен цвят – изсветлява кожата. 

Професионални коректори - препоръчват се 
както за вечерен, така и за ежедневен грим.

*
Термо формула - затоплят се в ръката.

Нанасяйте коректора под фон дьо тена за 
по-естествен резултат. 

Съветът на гримьора

цена 

17.10 лв.

цена 

10.80 лв.

цена 

10.80 лв. 64 306 002
код 

64 306 001
код 

64 328 _ _ _
код  за пудра:

500
translucent

501
light beige

502
natural beige

35

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 _ _ _13.50 лв.

цена

11.70 лв.

без огледало

с огледало
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ПУДРА

Озаряваща пудра на прах 
ILLUMINATION LOOSE 20 g 

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

Матираща пудра на прах 
PERFECT FINISH 20 g

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

Пудра на перли 
19 g

Пудрата във вид на перли прекрасно 
озарява Вашето лице и оформя овала му. 
Обогатена е със следните съставки: 
масло от Шеа (карите) масло от жожоба, 
витамин Е. 

Прахообразната пудра може да стане Ваш най-добър 
приятел! Има много причини, обясняващи, защо това 

е любимата козметика на гримьорите. Благодарение на 
мекотата на тази пудра, Вие можете да получите различни 
резултати – от много натурален ефект (с пудра, нанесена 
върху Т-зоната) до силна покривност (след нанасяне на 

по-плътен слой). 
*

Допълнително, вие можете лесно да изберете подходящ 
цвят, тъй като прозрачните оттенъци на пудрата перфектно 
прилягат към кожата. Нанасяйте с голяма четка или с пуф 

за пудра, за да получите най-добри резултати. 

Съветът на гримьора

цветове озаряваща пудра

цветове матираща пудра

001
alabaster

002

003

004

005

natural

apricot

sunny 
beige

light
beige

цена 

13.50 лв. 64 327 _ _ _
код 

цена 

13.50 лв.
64 326 _ _ _код 

цена 

20.70 лв.
64 325 _ _ _код 

001
brightening

002
bronzing

003
golden

461
alabaster

462

463

464

465

natural

apricot

sunny 
beige

light
beige

ПУДРА

Озаряваща компактна пудра 
ILLUMINATION CITY FASHION 13 g

Направете своята кожа естествено  озарена с 
разпространяващи и отразяващи светлината перлени 
микромолекули. Пудрата тушира бръчките и редуцира 
тъмните кръгове. 

Матираща компактна
пудра CITY FASHION 13 g

Формулата съдържа ново поколение натурални съставки 
и минерали, както и други: Dry Flo – прозрачно царевично 
нишесте, което ефективно матира и абсорбира излишната 
мазна секреция, зелен чай – който овлажнява и подобрява 
състоянието на Вашата кожа, екстракт от какаово дърво – 
който нежно заглажда кожата. Съдържа UV филтри. 

Бронзираща компактна пудра 
BRONZER 13 g

Дава на Вашата кожа естествен оттенък 
на здрав тен. Нежно изсветляващите 
перлени молекули правят кожата да изглежда 
възстановена и свежа.

цветове матираща пудра

цветове озаряваща пудра

цена 

10.80 лв.
64 321 _ _ _код 

002
natural

003
apricot

004
sunny 
beige

005
light 

beige

006
peach

010
modelling

цена 

10.80 лв.
64 320 _ _ _код 

002
natural

003
apricot

004
sunny
 beige

006
peach

007
cappucino

008
bronzing

matte

цена 

10.80 лв.
64 324 _ _ _код 

007
sunny tan 

009 011
natural tan delicate  tan 



102

103

104

105

106

magic 
rose

soft 
apricot

caramel

nude

honey

Дълготраен руж 
Cheek Rouge HD – 3,6 г

Свръхлека професионална формула:
- придава естествен вид;
- с дълготраен ефект;
- лесно се нанася; 
- без аромати.

Професионалната формула, богата на минерали, позволява използването на продукта за всички типове 
кожа, включително и чувствителна. Благодарение на високата степен на микронизация на пигментите и 
минералите, ружът прецизно подчертава скулите, като придава свеж, естествен и здрав вид. Също така 
дава възможност да се постигне желаната интензивност на цветовете (от едва доловим до силен ефект 
върху скулите). Копринената текстура улеснява прилагането на продукта и моделира без “петна”. 38 39

РУЖРУЖ
Руж на перли 
HD 16 g

Съдържа съставки за поддържане на 
кожата: масло от Шеа (карите) масло 
от жожоба, витамин Е. 

Озаряващ компактен руж 
SATIN BLUSH 3,6 g
Руж, гладък като сатен. Неговите перлени молекули придават на 
Вашата кожа прекрасен блясък и подчертават скулите. 

Печен руж COLOUR 
CELEBRATION 4,5 g
Този мултифункционален продукт 
може да бъде използван:
върху скулите, като руж
Ввърху клепачите, като 
изсветляващи сенки
(сухо или влажно нанасяне). 

За да подчертаете скулите, използвайте руж 
или изсветляващи перли. Вие също така можете 

да ги нанасяте заедно – първо използвайте 
руж, за да придадете цвят, а след това – 

перлите, за да подчертаете скулите. Оформете 
устните си „като за целувка”, нанесете 

козметиката на най-изпъкналата част на бузата 
– най-високата точка на Вашите скули. След 

това добре разтрийте и смесете с ружа. 

Съветът на гримьора

101
delicate 
mousse

цена 

7.70 лв. 64 605  _ _ _
код 

цена 

17.80 лв. 64 330  _ _ _
код 

001
rosy

002
sunny

цена 

6.75 лв. 64 331 _ _ _
код

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

цена 

11.70 лв. 64 332  _ _ _
код 

271 272 273



193
194

195

196
197

198
199

200

40 41

CF CF

Лак за нокти 
CITY FASHION 12 ml 
Този покривен и блестящ лак за нокти е обогатен със 
специална полимерна формула Tefpoly® за дълготраен и 
гладък цвят. Не съдържа увреждащи съставки, като:  
толуен, формалдехид и камфор. 

ПЛОСКА ЧЕТКА

Специална плоска чет
ка за 

лакиране – 

перфектен цвят още с първото нанасяне!

съставка, която прави лака 
по-дълготраен и устойчив 

на механично въздействие, а 
ноктите - здрави и гъвкави.

цена 

6.50 лв. 64 401 _ _ _*
код 

*за поръчка се подава кода и трицифреното 
число на цвета (стр. 33), а на някои 
места в скоби е посочено буквено име на 
цветовете, което фигурира в мострените 
палитри.

000 (0p)

003 021 024

001 (0t) 002 (Bz) безцветен

030 (3a) 005 (5b) 050 (5e) 006 (6b) 010 (10t)

026 040 043 061 069 109 124114 (перлен) 127

150 152 156 157 158 160 161159

162 163 164 165 166 167 169 170168

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

143 (перлен)

189
190

191
192



SPECIAL COLLECTION OF SUGAR CRYSTALS

jeans

gold
852

indygo
854

red
858 coral

857 pink
856 violet

855

Лак за нокти 
Stardust  - 7 ml 

Блестящи лакове за нокти, микс 
от цветни частици с различни 
форми - 9 цвята за различни 
поводи!

цена 

6.20 лв.

Лакът Stardust е много 
издръжлив и стои 
перфектно на ноктите. 

Ако използвате само лак 
Stardust, нанесете един слой 
и изчакайте около 3 минути 
преди да нанесете следващия.
Ако използвате цветен 
лак City Fashion например – 
нанесете 1 слой от него и 
след около час нанесете 1 
слой от лак Stardust.

Съветът на
гримьора

За да изчистите по-лесно блестящите 
частици,  увийте всеки нокът в памучен 
тампон, напоен с лакочистител, а 
след това може и с алуминиево фолио. 
След това изчакайте 2-3 минути и 
отстранете лака, като пристискате 
плътно тампона към нокътя. 

212

216

217

261 262 263

264 265 266

267 268 269

42 43

SUGAR STARDUST

Лак за нокти 
Sugar – 6 ml
Страхотни дълготрайни цветове с блестящ и свеж 
пясъчен ефект! Специална колекция! 
Лесно и равномерно се нанася върху повърхността на 
нокътя. Не оставя петна. За максимален ефект нанесете 
втори слой 3 минути след първия слой. Не съдържа 
увреждащи съставки, като толуен, формалдехид и камфор. 

Съветът на
гримьора

цена 

4.95 лв.

851

64 606 _ _ _
код 

green
853

64 607 _ _ _
код 



ГРИЖА

Подхранващ лак 
COCONUT PROTEINS 8 ml
Изглажда неравномерностите на нокътя и 
създава силен защитен слой, предотвратяващ 
обезцветяване и чупливост. Съдържа кокосово 
мляко, минерални соли и витамини. 

Подхранващ лак 
VITAMIN BOOSTER 8 ml
Този коктейл от витамини С, Е и F интензивно подобрява състоянието и 
подхранва Вашите нокти, връщайки блясъка и здравия вид. Включените кератин, 
калций и микроелементи повишават устойчивостта на ноктите, намаляват 
тяхната чупливост. Идеален е за увредени и чупливи нокти. 

Регенериращ лак 
CORAL MINERALS 8 ml
Формулата, обогатена с 
OLIGOPHYCOCORAL, извлек от 
коралови водорасли, интензивно 
регенерира ноктите. Съдържа 
още витамин Е и пшенични 
зародиши. Пoдходящ за увредени 
нокти и такива с неравности по 
плочката. 

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.

Продуктите за грижа за ноктите не съдържат: толуен, формалдехид и камфор.

цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.

64 404 _ _ _код 

005

006

004

цена 

7.65 лв. 64 405 000
код 

ГРИЖА

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.

Диамантен топ лак 
DISCO UV HD 12 ml 
Флуоресцентен UV полиращ лак за нокти с избелващи 
свойства. В светлата част на деня възстановява 
блясъка на обезцветените и безжизнени нокти. 
В тъмното отразява UV светлина, осигурява 
флуоресцентен ефект.

Продуктите за грижа за ноктите не съдържат: толуен, формалдехид и камфор.

цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.
цена 

7.00 лв.

64 404 _ _ _
код 

008

009 007

44 45

ГРИЖАГРИЖА



акаи

4746

ГРИЖА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ЗАЗДРАВЯВАНЕ

ИЗГЛАЖДАНЕ

японска вишна

ЕКСФОЛИАНТ
Професионален комплект 
FRENCH MANICURE 2x6 ml
Формулата, обогатена с полимера Tefpoly®, прави 
ноктите здрави и гъвкави. Не съдържа:
толуен, формалдехид и камфор. 

Комплектът съдържа: 
Бял лак за нокти.
Лак за нокти с мек 
пастелен цвят.
Ленти за френски маникюр. 

Възстановяващ лак 
KERATIN REPAIR 8 ml      

Балсам за нокти, съдържащ кератин – 
натурална съставка. Прави ноктите по-твърди 
и ги подхранва, като подпомага регенерирането 
на увредените нокти. Препоръчва се за слаби 
и чупливи нокти. Може да бъде нанасян като 
основа за лак за нокти. 

Активен заздравител 
ACTIVE HARDENER 8 ml      
Добавеният метионин подпомага регенерацията 
на ноктите и ги втвърдява. Може да бъде 
използван като основа за лак за нокти. 

Изравняващ заздравител 
SILKY SENSATION 8 ml    

Съдържа подхранващи пшенични протеини. и 
коприна, която изглажда неравномерностите 
на нокътя. Добавеният акрил защитава 
и заздравява ноктите. Предотвратява 
обезцветяването и чупенето на ноктите. 

Продуктите за грижа за ноктите не съдържат: толуен, формалдехид и камфор.

цена 

9.90 лв. 64 403 _ _ _
код 

639

407

127

404

цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.

цена 

7.00 лв.

64 404 _ _ _код 

001

002

003

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 

16.20 лв. 64 502 003
код 
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ЕКСФОЛИАНТ

йодо-бромирани солни к
ристали

гинко билоба

Д-пантенол

ЕКСФОЛИАНТ

захарни кристали

женшен

лайм

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 седмица, за да възстановите естествения блясък и гъвкавост на Вашата кожа.

Солни масажни 

процедури

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 

15.30 лв. 64 502 002
код 

цена 15.30 лв.

64 502 001код 



Мицеларен разтвор 3в1 
за почистване на грим 
BOUTIQUE - 200 ml

цена 

9.95 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

Мицеларен разтвор § 
тоник 2в1 BOTIQUE - 
200ml

цена 

9.95 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
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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 

13.50 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. Продуктът го има и на стр. 27.



Изглаждащо почистващо 
мляко BOUTIQUE - 200 ml

цена 

8.95 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

Хидратиращо почистващо 
мляко BOUTIQUE - 200 ml

цена 

8.95 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 

8.95 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
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ПОЧИСТВАНЕ

Верен помощник 
на всяка дама!

ПОЧИСТВАНЕ

Микрофибърна 
ръкавичка
Натурален ЕКО-продукт. Революционна технология за почистване само с вода. 
Подобрява достъпа на кислород до клетките. Премахва повърхностния слой от мъртви 
клетки. Стимулира формирането на нов епидермис. Почиства порите на кожата 
по един напълно естествен начин. Подобрява еластичността на кожата. Ускорява 
регенерацията на клетките. Увеличава усещането за гладкост на кожата. Практична и 
лесна за използване. Без алергични реакции. Дълготрайна употреба.

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.

Съветът на гримьора

Деликатни билкови гелове 
за почистване на лице 270 ml

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.

С алое за суха и 
чувствителна кожа

Със зелен чай за
комбинирана и мазна кожа

С градински чай за кожа, 
склонна към възпаления

цена 
5.00 лв. 20 500

код 

цена 

6.00 лв.

86201код 86202код 86203код 
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АКНЕ АКНЕ

PHARM ACNE
Серията PHARM ACNE е специално 
създадена за кожа с акне.
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. 

Лактобионова киселина
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).
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.

Антибактериален 
почистващ лосион 
PHARM ACNE 150 g 
За лице, шия и гръб за комбинирана и мазна кожа. 
Подходящ и при себорея. 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. 
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. 

цена 

26.00 лв. 91210
код 

Антибактериален 
нормализиращ тоник 
PHARM ACNE 200 ml

За лице, шия и гръб за комбинирана и мазна кожа. 
Подходящ и при себорея. Активни съставки: 
лактобионова киселина, манделова киселина, витамин 
B3, цинк, глицерин, уреа, алантоин. Не съдържа алкохол и 
съставки, които могат да подразнят кожата.
Тоникът почиства и отпушва порите, намалява 
омазняването и лъщенето. Не е необходимо да се 
измива след нанасяне. 

цена 

16.25 лв. 91213
код 

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.

Матиращ дневен крем-гел 
PHARM ACNE 50 ml

цена 

29.90 лв. 91211
код 

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.

Антибактериален нощен 
крем PHARM ACNE 50 ml                              

цена 

29.90 лв. 91212
код 



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

Хидратиращ крем BASIC CARE 
с алое и краставица - 50 ml

цена 

9.95 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 

9.95 лв.
Анти-ейдж крем BASIC CARE с 
ретинол и макадамия - 50 ml

цена 

11.70 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.
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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 

9.95 лв. 64 608 004
код 

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 9.95 лв.
64 608 005код 
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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 киеслина, 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 неинванзивен метод. 

Иновативна луксозна грижа за 
кожата със секрет от охлюв!

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 

22.50 лв. 64 608 011
код 

цена 

22.50 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.ощно 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.

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 

28.90 лв. 64 608 013
код 

цена 

28.90 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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2.Почистваща и изглаждаща маска 
с детоксикиращ ефект 2 x 5 г

цена 

3.90 лв. 91705
код 

1.Ултра-овлажняваща гелообразна 
маска с мезотерапевтичен ефект 
2 x 5 г
цена 

3.90 лв. 91701
код 

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

цена 

3.90 лв. 91707
код 

5.Дребнозърнест пилинг с ефект на 
диамантено микродермабразио 2 x 5 г
цена 

3.90 лв. 91706
код 

PROFESSIONAL 
FORMULA

4.Едрозърнест пилинг с ефект на 
диамантено микродермабразио
2 x 5 г

цена 

3.90 лв. 91708
код 

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

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

7.Иновативна, 
високоефективна
почистваща маска за 
мазна, комбинирана, 
чувствителна и склонна 
към акне кожа. 

6.Иновативна, силно 
хидратираща маска за 
всеки тип кожа, в това 
число и чувствителна. 

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

8.Микродермабразио е комплекс за 3-фазна ултра-
изглаждаща терапия за комбинирана и мазна кожа. 

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

9.Крио Мезо Лифтинг е комплекс за 3-фазна ултра-
стягаща терапия за зряла кожа, включително и за 
чувствителна.

PF Крио Мезотерапия - 3-фазна терапия 
за хидратиране на лицето – 3 х 3 г

10. Крио Мезотерапия е комплекс за 3-фазна 
ултра-хидратираща терапия за всеки тип 
кожа, включително и за чувствителна. 

ПИЛИНГ + СЕРУМ + МАСКА

2. Иновативна, 
високоефективна 
почистваща и изглаждаща 
маска за комбинирана, 
мазна, чувствителна и 
проблемна кожа.  

1. Иновативна, високоефективна ултра-овлажняваща 
гелообразна маска за всички типове кожа, в това 
число чувствителна. 

3.Иновативна, 
високоефективна и бързо 
стягаща коктейл-маска за 
зряла и чувствителна кожа.

4.Иновативен и високоефективен 
едрозърнест пилинг за комбинирана, 
мазна и проблемна кожа.

5.Иновативен и високоефективен 
дребнозърнест пилинг за нормална до 
суха кожа.

1 2

3

цена 

4.95 лв. 91710
код цена 

4.95 лв. 91709
код 

6 7

8

цена 

4.95 лв. 91713
код 

цена 

4.95 лв. 91711
код 

цена 

4.95 лв. 91712
код 

4

5

9

10
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За да се избегне приквикване на стомаха към 
продуктите за лениви черва е хубаво да се редува 

периодично приема на „Ежедневна регулация”с прием 
на “13 билки с фирби” и обратно.

Съветът на фармацевта

Ежедневна регулация 
50 таблетки

Equilibra препоръчва за 
подпомагане при: лениви черва, 
запек, затруднено храносмилане, 
затруднен хранителен транзит, 
преяждане. Съдържа: сена, 
елшовиден зърнастец, ревен, 
американски зърнастец, алое, 
слива, канела, карамфил, върбинка. 
Регулира редовното изхождане и 
предпазва от запек. Употреба:1-3 
пъти дневно по 1 таблетка, 
приета с вода.

цена 

13.00 лв. 30226
код 

Супер ефективна формула 
при лениви черва и запек!

Псилиум фибри
20 сашета

Equilibra препоръчва за подпомагане при: проблеми в стомашно-
чревния тракт,  стомашно-чревни разстройства, лениви черва, 
нарушена перисталтика, метеоризъм, запек, детоксикация 
на дебелото черво, отслабване, регулиране на нивата на лошия 
холестерол. Съдържа: фибри от псилиум(индийски живовляк). 
Употреба: 1 саше дневно.

цена 

26.00 лв. 30230
код 

За идеален чревен транзит, 
детоксикация и отслабване!

Equilibra препоръчва за подпомагане при: нередовен стомах, запек, 
нарушена функция на червата и храносмилателната система, 
затруднена перисталтика, повишени нива на холестерола и 
триглециридите. Съдържа: овесени фибри, сена, зърнастец, ревен, 
американски зърнастец, алое, сладник, болдо, слива,  копър(плодове), 
тамаринд, слез, ясен.Употреба: 1-2 таблетки за препоръчване 
вечер преди сън, приети с вода.

13 билки с фибри
100 таблетки

цена 

34.00 лв. 30228
код 

Двойно действие за редовен стомах и 
детоксикация!

Doctor Nature Пробиотик 
комплекс 60 капсули

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: срив на 
имунната система, нарушено храносмилане, стомашни 
неразположения, диария, запек, съпътстващо средство 
при антибиотично лечение, при дисбактериоза, стрес и 
др. Пробиотичните бактерии подпомагат усвояването 
на хранителните вещества и минералите, поддържат 
баланса на чревната микрофлора. Съдържа: пробиотичен 
комплекс от 7 живи млечнокисели бактерии и пребиотик 
(инулин). Употреба: 1-2 пъти на ден по 1 капсула.

цена 

15.90 лв. 30063
код 

Здравето започва с баланса на чревната 
микрофлора!

Ябълкови фибри
55 таблетки за дъвчене

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: 
недостиг на фибри в основното меню, висок холестерол, 
интоксикация с тежки метали, язва, гастрит, газове в 
стомаха и червата, дивертикули на колона, хемороиди, 
запек и др. Съдържа: ябълкови фибри 56%,  овесени фибри 
7% и целулоза 2%. Употреба: от 3 до 6 дъвчащи таблетки 
дневно.

цена 

35.00 лв. 30488
код 

За здрав стомашно-чревен тракт и
липса на запек!
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Водорасли за отслабване 
75 таблетки

Equilibra препоръчва за подпомагане при: 
поддържане на идеална фигура, изгаряне на 
мазнини, регулиране на теглото, целулит, 
дефицит на йод. Съдържа: КЕЛП (кафяви 
водорасли), спирулина, бяла бреза, азиатска 
центела. Употреба: 3 пъти по 1 таблетка 
дневно.

цена 

19.50 лв.
30218код 

100% натурален продукт за бърз и 
траен ефект!

Хитозан 1000
40 капсули

Equilibra препоръчва за подпомагане при: 
лица, контролиращи теглото си, за контрол 
на апетита, намаляване натрупването на 
мазнини. Ефективно подпомага за изхвърлянето 
на токсини и шлаки от организма, при повишено 
кръвно налягане. Съдържа: хитозан, хром. 
Употреба: 2 пъти дневно по 2 капсули. 

цена 

24.00 лв. 30220
код 

Отслабни завинаги
с «магнита за мазнини»!

ЗЕЛЕНО КАФЕ
40 капсули

Equilibra препоръчва за подпомагане при: лица 
контролиращи теглото си, ефективно изгаряне 
на мазнините, подобряване качеството 
на кожата, регулиране липидния баланс и 
нивата на кръвната захар. Съдържа: зелено 
кафе(екстракт), цитрусови полифеноли (вкл. 
синефрин). Употреба: 2 капсули дневно. 

цена 

33.00 лв. 30261
код 

Най-модерната формула за бързо 
и трайно отслабване за 2014г.

Билков чай за красива фигура
15 филтър пакетчета х 2 г 

Equilibra препоръчва за подпомагане 
при: отслабване и детоксикация. Има 
антиоксидантни  свойства и забавя процеса 
на стареене. Съдържа: зелен чай (листа),  
дръжки от череша, лимонова кора, листа от 
бреза, корени от синя трева, червени лозови 
листа. Употреба: 1-2 пъти дневно.

цена 

9.00 лв.
30219код 

Отслабни вкусно и здравословно 
с чай

Зелен чай
40 таблетки

Equilibra препоръчва за подпомагане при: 
Зеленият чай помага на организма да се 
защити от агресията на свободните 
радикали и осигурява ефективна подкрепа 
при нискокалорични диети. Има отслабващо, 
меко лаксативно и детоксикиращо действие. 
Съдържа: зелен чай (прах),  дзелей чай (сух 
екстракт), витамин С, манган. Употреба: 1-2 
таблетки дневно.

цена 

15.60 лв. 30210
код 

Мощно антиоксидантно,
отслабващо и детоксикиращо 
действие!

Целу Лайт
40 капсули

Equilibra препоръчва за подпомагане при: 
борба с целулита, редукция на телесно тегло, 
дефекти на кожата, причинени от целулит.
Съдържа: кафяви водорасли, ананас, глухарче, 
гинко билоба, портокал, витамин С, витамин 
Е, бета каротен, мед, биотин. Употреба: 3 
пъти дневено по 1 капсула. 

цена 

26.00 лв. 30217
код 

Край на целулита! 
За стегната и гладка кожа!
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Ябълков оцет
120 таблетки

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: прочистване на 
организма, здравословно отслабване, забавен метаболизъм, повишено 
съдържание на мазнини в кръвта, повишен холестерол и висока 
кръвна захар, разширени вени, артрит, ревматизъм, за регулиране на 
телесното тегло и храносмилането, за детоксикация на организма. 
Съдържа: естествени съставки на концентрат от ябълков оцет, 
ацерола на прах и витамин С от ацерола.. Употреба: 2 пъти по 2 
таблетки дневно.

цена 

30.00 лв. 30481
код 

Световен хит с доказан ефект! 
Отслабнете бързо, лесно и здравословно!

CLA Капсули за отслабване 
120 капсули

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: хора с наднормено 
тегло, затлъстяване, за редуциране на мазнините в тялото без 
загуба на мускулна маса, за ефективно отслабване. Съдържа: 500 
mg мастни киселини (от които 400 mg чиста конюгирана линолова 
киселина - CLA). Употреба: 3 пъти по 2 капсули дневно.

цена 

67.50 лв. 30462
код 

Лесен начин да елиминираме излишните килограми!
Ефективно отслабваме, дори и докато спим!

Dr.Nature Малинови
кетони комплекс 946ml

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при: 
здравословна редукция на телесното тегло, 
ефективно оформяне на фигурата в областта 
на корема, ханша и бедрата. Доказано е, че те 
директно влияят на изгарянето на излишните 
мазнини, като стимулират секрецията на 
aдипонектин – естествен хормон, регулиращ 
множество метаболитни процеси в организма и 
най-вече влияещ върху разграждането на мастните 
киселини и контрола на нивата на кръвната захар. 
Съдържа: малинови кетони, африканско манго, 
боабаб, органично акай бери, органичен кактус 
нопал, мечо грозде, зелен чай, L-карнитин (Carni-
Pure), къпина, витамин C. Употреба: 1 капачка 1-3 
пъти дневно.

цена 

59.90 лв. 30806
код 

Най-търсените и продавани 
продукти за отслабване в САЩ!

L-карнитин 
200 капсули 

Sanct Bernhard препоръчва за подпомагане при: 
регулиране на телесното тегло, изгаряне на 
натрупаните мазнини, повишаване енергията на 
организма, при режим за намаляване на теглото. При 
сърдечни болки в резултат на физически натоварвания, 
при проблеми с дишането.  Съдържа: съдържа 400 mg 
L-карнитин. Употреба: 2 пъти по 1 капсула дневно.

цена 

69.00 лв. 30415
код 

За повече енергия чрез изгаряне на 
мазнини! За оформяне на тялото!
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ДУШ ГЕЛ

Душ геловете от серията Green Phar-
macy 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. 

ДУШ ГЕЛ

Билкови душ гелове
Green Pharmacy

Подхранващ душ гел 500 ml 
с арганово масло и смокиня

«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.

цена 

7.99 лв. 86301
код 

Освежаващ душ гел 500 ml 
с лотос и жасмин

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.

цена 

7.99 лв. 86302
код 

Хидратиращ душ гел 500 ml 
с маслина и оризово мляко

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

цена 

7.99 лв. 86303
код 

Възстановяващ душ гел 500 ml
с масло от карите и зелено кафе

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.

цена 

7.99 лв. 86304
код 

Регенериращ душ гел 500 ml
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.

цена 

7.99 лв. 86305
код 
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ЦЕЛУЛИТ ЦЕЛУЛИТ

АЛОЕ ВЕРА

С 20 % Антицелутитно 
масажно масло 200 ml

Подходящо за частите на тялото, склонни към 
портокалова кожа. Бадемовото масло улеснява 
проникването на активните съставки. 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. 

цена 

9.35 лв. 86311
код 

Антицелулитен и анти-
ейдж крем с азиатска 
центела - 250 ml 
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 (масло от гроздови семки, 
екстракт от червени лозови листа, ланолин, масло от 
портокалова кора, урея.) повишава еластичността на 
кожата, овлажнява я и й придава гладък и свеж вид.

цена 

13.35 лв. 51101
код 

Антицелулитен крем 
250 ml

В основата на този крем влизат: етерично-малени 
съставки от три растения от рода на Чаеното 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. Имат 
и 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. Маслото от лавандула има успокояващ 
ефект, а кипарисовото масло и придава стегнат вид.

цена 

18.40 лв. 51315
код 

Антицелулитен крио-
гел с алое вера 200 ml

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 кожата, с вид на портокалова 
кора, и придава тонус и компактност на тъканите.

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

цена 

30.90 лв.
92020код 

VB collagena clinic & Aloe 
professional
ANTI CELLULITE GEL 230 ml

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.

цена 

37.50 лв.

90105код 



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. 

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.

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

PHE Антицелулитен серум с термо 
активатор - 5 ампули по 7 мл

PHE Антицелулитна крем-маска 
с водорасли - 175 г

цена 

45.30 лв. 91907
код 

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

цена 

37.40 лв. 91910
код 

цена 

49.00 лв. 91908
код 
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PHE Интензивна 
антицелулитна терапия 

CELLU-CORRECTOR - 5 стъпки 

ЦЕЛУЛИТ ЦЕЛУЛИТ



PHE Интензивна терапия 
за оформяне и стягане на 

задните части и бедрата 
MIRACLE PUSH-UP - 5 стъпки

цена 

45.30 лв. 91906
код 

Последователност на нанасяне на продуктите от PHE Интензивна терапия 
за оформяне и стягане на задните части и бедрата MIRACLE PUSH-UP

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. 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

PHE Стягаща и овлажняваща маска 
за тяло с водорасли, зелен чай, Q10 и 
хиалуронова киселина - 200 г 

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

цена 

49.00 лв. 91909
код 

цена 

37.40 лв. 91912
код 

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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ЗАДНИ ЧАСТИ И БЕДРА ЗАДНИ ЧАСТИ И БЕДРА



PHE Интензивна терапия 
за моделиране и стягане на 

бюста MIRACLE PUSH-UP -
 5 стъпки

PHE Серум за стягане на бюст 
MIRACLE PUSH-UP - 5 ампули * 5 мл 

ПРОДУКТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

цена 

45.30 лв. 91905
код 

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. 

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.

цена 

37.40 лв. 91911
код 
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ПЪРХОТ

Употреба на билковите масла:
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.

Съветът на фризьора КОСОПАД

Билково масло за скалп с репей, 
чаено дърво и розмарин против 
пърхот 100 ml

Добавеното масло от чаено дърво 
има противовъзпалителни  и 
антимикотични свойства. 

цена 

5.00 лв. 86141
код 

Шампоан против пърхот с 
цинк и бреза 350 ml
цена 

6.65 лв. 86106
код 

Балсам против пърхот с цинк 
и бреза 300 ml
цена 

5.15 лв. 86115
код 

Активни съставки в шампоана 
и балсама: лечебните катрани 
от кора на върба са естествен 
противопърхотен агент. 

Билково масло за скалп с репей и хвощ 
против косопад 100 ml
цена 

5.00 лв. 86142
код 

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.

Билково масло за скалп с репей и люти 
чушки за стимулиране на растежа на 
косата 100 ml
цена 

5.00 лв. 86143
код 

Екстрактът от червени люти чушки 
стимулира микроциркулацията 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.

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

цена 

6.65 лв. 86103
код 

Балсам с репей - против косопад за 
всички типове коси 300 ml
цена 

5.15 лв. 86111
код 

Шампоанът намалява секрецията на себум така, 
че косата не се омазнява бързо и остава красива 
за по-дълго време. Пантенолът овлажнява и 
регенерира. 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). 
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СУХА КОСА

Шампоан с женшен за мазна 
коса със сухи краища 350 ml

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. 

цена 

6.65 лв. 86105
код 

Шампоан с невен за нормална 
и мазна коса 350 ml

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.

цена 

6.65 лв. 86101
код 

Шампоан с арганово масло и нар 
за суха коса 350 ml
цена 

6.65 лв. 86107
код 

Балсам с арганово масло и нар 
за суха коса 300 ml
цена 

5.15 лв. 86114
код 

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. 
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. 

Копринен серум за сухи 
краища 30 ml

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. Не съдържа 
парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl 
sulfate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

цена 

9.15 лв. 86131
код 
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БОЯДИСАНА КОСА БОЯДИСАНА КОСА

Tricоlogica Шампоан за 
защита на цвета 250 ml

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.

цена 

14.90 лв. 92027
код 

Балсам с алое за боядисана и 
третирана коса 300 ml

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. Не 
съдържа парабени, изкуствени оцветители, SLS (Sodium lauryl sul-
fate) и SLES (Sodium laureth ether sulfate). 

цена 

5.15 лв. 86112
код 

Билков еликсир за 
увредена, изтощена и 
боядисана коса 250 ml
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. Не съдържа парабени, изкуствени 
оцветители, SLS (Sodium lauryl sulfate) и SLES (Sodium laureth ether 
sulfate). 

цена 

6.50 лв. 86121
код 
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УСТНА ХИГИЕНА УСТНА ХИГИЕНА

ЧЕТКИ 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!
СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА DUAL BRISTLE SYSTEM

Дълги влакна: тънки и меки. Отлични са при премахването на плаката около венците, дълбоко между 
зъбите, по повърхността на кътниците и на други трудно достъпни места. 
Къси влакна: заоблени и по-твърди. Те 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. 

цена 

7.80 лв.

Четка за зъби 
с Нано Нефрит 90122

код 

Четка за зъби 
с Нано Сребро 90121

код 

Четка за зъби 
с Нано Злато 90120

код 

Детска четка за зъби 
с Нано Злато 90120

код 

Иновативна паста за 
зъби Dr.Silver 75 ml

цена 

5.00 лв. 90100
код 

Алое вера | Сребърни йони | Хималайска сол

Алое Вера има противовъзпалително, регенеративно и освежаващо действие 
върху венците, гърлото и лигавицата на устната кухина. 
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. 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.

Dr.Silver HOMEOPATHY
Революционна паста за здрави и 
бели зъби с хомеопатична формула и 
активни сребърни йони!

цена 

5.95 лв. 90200
код 

Сребърни йони | Лимон | Ксилитол

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. 
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ИНТИМНА ХИГИЕНА

Нормализиращ интимен 
гел с млечна киселина, 
дъбова кора и чаено дърво 86406

код 

ИНТИМНА ХИГИЕНА

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. 

Билкови интимни 
гелове 300 ml

цена 

9.99 лв.

Защитен интимен гел с 
млечна киселина, дъбова 
кора и червена боровинка 86405

код 

Успокояващ интимен гел  с 
млечна киселина, дъбова кора 
и градински чай

86407
код 

Успокояващ интимен гел с 
млечна киселина, 
дъбова кора и лайка 86404

код 

Интимен гел с алое 
вера 200 ml 13.90 лв. 92005

Специална формула за хигиена и свежест с 
20% алое вера, млечна киселина и екстракт от 
невен! Деликатен интимен гел с успокояващо и 
защитно действие

цена код 

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

Дневни дамски превръзки 
SHUYA 10 броя

цена 

7.80 лв. 30901
код 

Нощни дамски превръзки 
SHUYA - 8 броя 

цена 

7.80 лв. 30902
код 

Ежедневни дамски 
превръзки SHUYA 30 броя

цена 

9.90 лв. 30903
код 

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.

АЛОЕ ВЕРА

С 20 % 



Билкови кремове за 
ръце и нокти 100 ml 3.90 лв.

цена 

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.

Крем за ръце и нокти с 
арган за подхранване и 
защита  

86516
код 

«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. 

Крем за ръце и нокти 
с роза за подхранване и 
овлажняване

86515
код 

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

Крем за ръце и нокти с алое
за хидратиране и омекотяване

86511код 
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. 

САПУН

Дермавитал сапун 10 
билки 100 g

цена 

3.90 лв. 20450
код 

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! 
Съдържа: арганово масло, алое вера, 
маслиново масло, масло от чаено дърво, козе 
мляко, масло от гроздови семки, екстракт 
от невен, масло от карите (шеа), бадемово 
масло и глицерин Подходящ за ежедневна 
употреба и за цялото тяло!

Алое вера натурален 
сапун 100 г 

цена 

5.00 лв. 92007
код 

С 10% алое вера, глицерин на 100% растителна 
основа. Не съдържа SLS, SLES, алергени и 
оцветители. Дерматологично тестван! 
Деликатен сапун за ежедневно почистване на 
кожата. Образува мека пяна, която почиства 
и хидратира кожата на лицето, на ръцете и 
на тялото.

АЛОЕ ВЕРА

С 10 % 
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КРЕМ

Ексфолиант за крака с 
масло от ела и кайсиеви 
черупки 100 ml

3.90 лв. 86611
цена код 

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.

Балсам за втвърдена 
кожа 250 ml 6.95 лв. 51301

цена код 

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.

Балсам за стъпала 250 ml

6.95 лв. 51302
цена код 

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. Съдържа масло 
от евкалипт, ментол, камфор, 
глицерин и уреа. Без парабени.

Крем за крака с алфа-хидрокси 
киселина и кедрово масло -
при мазоли 50 ml + 25 ml 86601

код 

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.

Крем за крака с широколист 
живовляк и орехово масло –
при напукване 50 ml + 25 ml 86602

код 

Отличен крем за суха и напукана кожа на 
краката. Екстракът от широколист живовляк 
и алантоинът улесняват  възстановяването 
на кожата при рани и ожулвания. Кремът 
предотвратява неприятната миризма и 
хидратира кожата.

Крем за крака с дъбова кора и 
жълтениче при лоша миризма 
и изпотяване  75 ml + 25 ml 86603

код 

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. 

Крем за уморени крака с див 
кестен и червени лозови листа 
75 ml +  25 ml 86604

код 

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. 

Билкови кремове за 
крака 3.90 лв.

цена 
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Алое вера Део-Вапо 
деодорант 75 ml 16.90 лв. 92002

цена код 

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.

Алое вера Део 
РолOн 50 ml 12.70 лв. 92051

цена код 

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. Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, SLS, SLES, PEG, алергени, газ и спирт. Деликатно парфюмиран.

Алое вера Део 
Стик 50 ml 12.70 лв. 92052

цена код 

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. Не съдържа: парабени, 
парафинни масла, SLS, SLES, PEG, алергени, газ и спирт. Деликатно парфюмиран.

Urban Behaviour Parfums – 12ml / 30 ml / 50 ml
Premium Collection For Women – 22 % perfum

Повече от 60 вдъхновяващи предложения!
Серията дамски парфюми на Urban Behaviour Premium Col-
lection 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!

Victoria Bells’ Crystal 
Deodorant 9.90 лв. 906001

цена код 

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.
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.

11.90 лв. 795_ _12
цена код 

12 ml 

19.50 лв. 795_ _
цена код 

30 ml 

26.00 лв. 795_ _50
цена код 

50 ml 
АЛОЕ ВЕРА

С 30 % АЛОЕ ВЕРА

С 30 % 




