
КОСМЕТИЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ЗАСОБИ

БЕЗПЕЧНА ПОБУТОВА ХІМІЯ



72 113 Аромоспрей Хвойний мікс 250мл.
72 114 Аромоспрей Квітковий мікс 250мл.
73 115 Аромоспрей Цитрусовий мікс 250мл.
68 120 Мило Живильне 200мл.
68 121 Мило Живильне 1л.
68 122 Мило зволоження 200мл.
68 123 Мило зволоження 1л.
70 124 Мило піна 300мл.
70 189 Мило анті запах 200мл.
70 239 Мило для кухні анті запах 300мл.
69 241 Мило гель  Fresh 300мл.
69 242 Мило гель  Relax 300мл.
69 243 Мило гель  Tonus 300мл.
66 116 Гель для душу Живильний 200мл.
66 118 Гель для душу Зволожуючий 200мл.
67 221 Гель для душa  Fresh 200мл.
67 222 Гель для душа  Relax 200мл.
67 223 Гель для душа Tonus 200мл.
41 232 Гель для інтимної гігієни 200мл.
   For men
51 184 Шампунь for men 200мл.
51 186 Гель для душа for men 200мл.
51 185 Шампунь - Гель для душа for men 1л.
50 187 Піна для гоління for men  160мл.
50 188 Лосьйон for men 100мл.
50 212 Крем for men 50мл.
52 291 Мінеральний дезодорант for men 100мл.
  Для волосся
58 160 Шампунь Відновлюючий 200мл.
60 358 Шампунь Відновлюючий 500мл.
58 161 Шампунь Bідновлюючий 1л.
58 162 Шампунь Мультивітамінний 200мл.
60 359 Шампунь Мультивітамінний 500мл.
58 163 Шампунь Мультивітамінний 1л.
59 164 Шампунь Змiцнюючий 1000мл.
59 165 Шампунь Змiцнюючий 200мл.
56 182 Шампунь  від випадіння волосся 200мл.
60 354 Шампунь  від випадіння волосся 500мл.
56 183 Шампунь  від випадіння волосся 1л.
53 360 Шампунь  від лупи 200мл.
60 361 Шампунь  від лупи 500мл.
53 367 Лосьон від лупи 100мл.
11 169 Сироватка для росту і відновлення волосся 50мл.
57 191 Шампунь Dry hair 200мл. ( для сухого волосся )
57 192 Шампунь Oily hair 200мл. ( для жирного волосся )
57 193 Шампунь Normal hair 200мл. ( для нормального волосся )
54 194 Шампунь Loss hair 200мл. ( від випадіння профилактика)
60 355 Шампунь Loss hair 500мл. ( від випадіння профилактика)
54 201 Спрей Loss hair 100мл.  ( від випадіння )
55 335 Маска бальзам Loss hair 200мл.
64 128 Спрей флюід  для волосся зволоження та живлення  100мл.
65 130 Спрей-кондиціонер для всіх типів волосся 150мл.
64 178 Кондиціонер для всіх типів волосся 200мл.
65 145 Спрей термозахист для волосся 150мл.
62 224 Спрей блиск і відновлення  Shine 150мл.
62 220 Спрей стайлінг  styling  150мл.
63 219 Термо спрей  for hair 150мл.
63 217 Бальзам -кондиціонер For hair 200мл.

11 154 Олія  для волосся 30мл.
11 131 Спрей для волосся відновлення з амінокислотами 100мл.
55 332 Скраб для шкіри голови 100мл.
  Очищення і уход
4 155 Гідрофільна олія Очищувальна  30мл.
4 141 Міцелярна Вода для очищення 100мл.
40 218 Піна для вмивання All makeup 160мл.
40 216 Гідрофільна олія All makeup  50мл.
40 215 Міцелярна Вода All makeup 150мл.
5 137 Лосьйон для очищення обличчя 100мл.
5 148 Тонік для зволоження і здорового сяйва шкіри обличчя 100мл.
5 135 Фіксуючий спрей для макіяжу 100мл.
40 301 Мус для очищення обличчя 300мл.
19 352 Тонік Glycolic acid 100мл.
  Для проблемної і жирної шкіри
26 226 Сироватка Oily skin 30 мл.
26 229 Крем для обличчя Oily skin 30 мл.
27 231 Міцелярна піна Oily skin 150мл.
27 204 Тонік Oily skin 100мл.
27 207 Лосьйон  Oily skin 100мл.
8 153 Тонік для проблемноі шкіри 100мл.
8 237 Крем для обличчя проблемна шкіра 30мл.
8 152 Сироватка для обличчя для проблемноі шкіри  50мл.
32 375 Тонер для проблемної та жирної шкіри 50мл.
  Анті акне
9 329 Крем анті акне локальний 10мл.
9 330 Сироватка анті акне локальна 10мл.
9 331 Лосьйон  анті акне  100 мл.
   Anti-age 
7 142 Спрей-бустер  для обличчя з амінокислотами та пептидами  100мл.
6 146 Спрей-міст  для обличчя з ліфтинг ефектом  100мл.
7 138 Сироватка для шкіри навколо очей 50мл.
6 139 Сироватка  Anti-age 50мл.
6 236 Крем для обличчя  Anti-age 30мл.
7 140 Сироватка  Відновлююча з пептидним комплексом 50мл.
  Крема і сиворотки для обличчя
14 174 Відновлюючий крем для обличчя та шкіри навколо очей 30мл.
14 175 Зволожуючий крем для обличчя та шкіри навколо очей 30 мл.
15 179 Поживний крем для обличчя  30 мл.
15 377 Крем нічний для обличчя 30мл.
16 180 Ліфтінговий крем  для обличчя  30 мл.
16 353 Сироватка ліфтинг 30мл.
28 289 Крем для обличчя алое вера 30мл.
28 290 Крем для обличчя календула 30мл.
19 210 Сироватка з гіалуроновою кислотою 30мл.
19 211 Крем з гіалуроновою кислотою 30мл.
17 327 Крем під очі від темних кіл і набряків 10мл.
17 328 Сироватка під очі від темних кіл і набряків 10мл.
17 333 Крем під очі ліфтінг 15мл.
17 334 Крем під очі Universal 15мл.
20 342 Крем для шкіри з вітаміном С 30мл.
21 372 Сироватка з вітаміном С 30мл.
20 343 Крем для шкіри з ретинолом 30мл.
21 371 Сироватка з ретинолом 30мл.
31 351 Сироватка відновлююча Express   з вітаміном D 30мл.
31 373 Крем відновлюючий з вітаміном D 30мл.
18 349 Крем регенеруючий Dragon's blood 30мл.
18 350 Сироватка регенеруюча Dragon's blood 30мл.
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Засоби гігієни



Міцелярна вода “ Очищення”(Арт 141)

Прийнято вважати що, саме міцелярна вода це засіб для очищення шкіри обличчя.
У процесі очищення якісний засіб не порушує гідроліпідного балансу, завдяки чому 
застосування міцелярної води є безпечним для шкіри. Міцели містять активні частинки, які при 
попаданні на шкіру абсорбують та розчиняють забруднення.
Засіб усуває жирний блиск, забруднення і надлишки себуму, не висушуючи при цьому шкірний 
покрив. Міцелярна вода не викликає відчуття стягнутості і сухість епідермісу. Збагачена 
натрієвими сполуками, лецитином, натуральними фосфоліпідами, природними активними 
речовинами, що утримують вологу. Властивості міцелярної води нейтральний кислотно-лужний 
баланс, інтенсивне зволоження до природної потреби  У составі є алантоїн, який надає 
заспокійливу дію, знімає подразнення і активізує процеси регенерації.
Фукогель  зменшує кількость запалень, почервонінь та недоліків шкіри. Виводить зайву рідину зі 
шкіри, а також позитивно впливає на роботу сальних залоз,підвищує пружність шкіри, покращує 
її стан і зовнішній вигляд. Продукт чудово очищає, живить і освіжає шкіру. Робить шкіру чистою і 
повною енергії.

Гідрофільна олія "Очищувальна" (Арт 155)

Продукт, який поєднує в собі властивості олії та води, здатний чудово очистити 
шкіру від різних забруднень. Рослинні олії нададуть благотворний вплив на стан 
шкірного покриву, надаючи йому м'якість і гладенькість. 
Олія омолоджує та оздоровлює шкіру, роблячи її більш м'якою, заспокоює 
подразнення, усуває лущення і сухість. Засіб глибоко очищає основу пор, 
бореться із запаленнями, зменшує кількість комедонів, забезпечує тривалу 
гідратацію, заспокоює і активізує відновлювальні процеси. 
Шкірі забезпечена абсолютна чистота, ніжність і гладкість. Засіб абсорбує 
надлишок шкірного сала, нормалізує гідробаланс, легко змивається, не 
залишаючи плівки.
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Лосьйон для очищення обличчя  (Арт 137) 

 Це засіб, який призначений для очищення шкіри. Може використовуватися соло, якщо шкіра без макіяжу і 
другий спосіб – як додатковий етап очищення: протріть обличчя міцелярної водою, потім очистіть обличчя 
гелем або пінкою для вмивання, а після протріть обличчя лосьйоном. Так ви точно забезпечите шкірі 
глибоке ефективне очищення. При використанні вирівнюється структура, пори стають менш помітними, і 
при цьому шкіра зволожена. При регулярному застосуванні продукт сприяє звуженню пір. Активні 
компоненти у складі засобу зменшують виділення себума, усувають жирний блиск без пересушування 
епідермісу. Лосьйон зволожує шкіру, не залишаючи відчуття клейкості. Компоненти відмінно пом'якшують, 
живлять і зволожують епідерміс, утримують у ньому необхідний рівень вологи, сприяють регенерації, 
розгладжують дрібні зморшки, роблять шкіру пружнішою та еластичнішою, покращують колір обличчя. 
Найголовніше у лосьоні, що він повністю складається з натуральних рослинних компонентів, які глибоко 
проникають під шкіру та збагачують її необхідними корисними елементами;

Тонік для зволоження і здорового сяйва шкіри обличчя  (Арт 148)

 Завершальний процес  зняття макіяжу, прибирає залишки забруднень і сліди 
макіяжу, при цьому тонізуючи шкіру. Заспокійливі і зволожуючі властивості 
забезпечують свіжість і чистоту шкіри, даруює їй комфорт. Продукт має охолодний 
ефект. Засіб для усіх типів шкірного покриву. Утримує необхідну кількість вологи, 
насичує клітини вітамінами та мінералами. Інгредієнти підвищують природний 
захисний бар'єр.

Фіксуючий спрей для макіяжу (Арт.135)

 Це зволожуючий, захисний і відновлюючий спрей, який наноситься як 
останній крок поверх  макіяжу. Спрей найтоншою плівкою покриє ваш 
макіяж і надовго збереже його свіжим. Усуває жирний блиск і залишає 
матовий фініш після нанесення. Зберігає насиченість пігментів.
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Спрей-міст для обличчя "Ліфтинг" (Арт. 146)

  Активно зволожує та перешкоджає зневодненню шкіри. Стимулює синтез волокон еластину і 
колагену, має антиоксидантні властивості. Оберігає клітини від передчасного старіння, сприяє 
розгладженню зморшок і  вирівнює мікрорельєф. Він здатний зменшити появу зморшок 
зсередини, в результаті чого шкіра стає гладкішою. Стимулюючи головні компоненти матриксу 
шкіри та дермально-епідермального з'єднання, забезпечує оптимальну будову тканини. 
Активні компоненти сприяють швидкому відновленню шкіри. Підвищує вологоутримуючі 
властивості. Шкіра наповнюється сяйвом, зволожується, набуває м'якісті й еластичністі. 
Відновлюється ліпідний бар'єр, зменшується кількість і глибину зморшок. Даруює эпидермису 
еластичність і підтягнутість, шкіра стає гладкішою. 

Крем для обличчя "Anti age" (Арт. 236)

 Крем розгладжує зморшки, покращує загальний тонус шкіри, зміцнює колагенові 
волокна. Робить шкіру більш пружною й еластичною, вирівнює мікрорельєф. 
Скорочує глибокі зморшки, підтягує овал обличчя, активно живить і зволожує, 
відновлює здорове сяйво шкіри. Головна ознака старіння – поява та 
поглиблення зморшкуватих складок на обличчі. Це природний процес, який не 
можна повністю зупинити, але можна уповільнити. Поглибленню зморшок 
сприяє погана екологія, спадковість, мімічні рухи, неправильне харчування та 
інші фактори. Саме це сприяє поглибленню морщин. Завдяки високій 
концентрації активних компонентів наш крем розроблен для підтримки 
молодості та краси обличчя.

Сироватка для обличчя "Anti age" (Арт. 139)

 Сироватка активізує реорганізацію колагенових волокон, скорочує глибокі 
зморшки, підтягує овал обличчя, активно живить і зволожує, відновлює природне 
здорове сяйво шкіри. Головним інгредієнтом  став Аргірелін. Це - гексапептид, який 
має ефект ін'єкційної процедури ботокса. Це має міорелаксуючу дію, дозволяє 
розслабляти всі м'язи обличчя. Розгладжує зморшки, покращує загальний тонус 
шкіри, зміцнює колагенові волокна. Робить шкіру більш пружною й еластичною, 
вирівнює мікрорельєф. У складі рослинний комплекс каштан, Acai Berry, сік морінди. 
Така полікомпонентність забезпечує шкіру цілою низкою корисних речовин: 
вітаміни, флавоніди, рутин, сапоніни, амінокислоти, карбонати, антрахонини, 
пептиди.
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Сироватка для шкіри навколо очей (Арт. 138)
 Підвищує пружність шкіри, розгладжує зморшки навколо очей.  Робить шкіру здоровою та сяючою, 
підтягує. Зменшує прояви дрібних мімічних зморшок, активізує вироблення колагену і еластину. 
Зволожує тонку шкіру навколо очей. Заспокоює та регенерує епідерміс. Гідролізати протеїнів 
шовку- це суміш пептидів серицину (білок натурального шовку). Містять дуже багато серину і 
гліцину, а також аспарагінову кислоту.
Ці амінокислоти беруть участь в біосинтезі інших необхідних амінокислот, а також сфінголіпідів, є 
джерелом для побудови білків. Сприяють швидкому відновленню шкіри, а також посилюють дію 
інших антивікових компонентів.
Підвищує вологоутримуючі властивості шкіри: проникаючи в епітелій, протеїни миттєво починають 
приймати участь в процесах метаболізму клітин. В результаті шкіра наповнюється сяйвом, 
зволожується, набуває м'якісті й еластичністі. Відновлюють ліпідний бар'єр, зменшують кількість і 
глибину зморшок, стимулює вироблення колагену. 

Сироватка для обличчя "Відновлююча" з пептідним комплексом (Арт. 140).
 Сироватка направлена на відновлення  зволоження, живлення, розгладжування зморшок. 
Допомагає оптимізувати механічні властивості шкіри, підвищуючи її тонус, пружність. 
Ефективно бореться з процесами старіння, сприяє розгладженню зморшок, протистоїть появі 
нових, підвищує еластичність і пружність шкіри. Сироватка має легку структуру гелю, швидко 
вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, завдяки чому є відмінною 
основою під макіяж.
Комплекс пептидів стимулює  вироблення колагену. Запускають процеси регенерації клітин шкіри. 
Відповідають за оновлення та відновлення клітинного матриксу. Стимулюють вироблення 
природної гіалуронової кислоти, колагену, еластину. Підвищують тургор та щільність шкіри, 
надаючи помітний ліфтинг-ефект. Надає шкірі сяйва, нейтралізують активність вільних радикалів, 
насичують дерму необхідними ферментами і киснем. Перешкоджає пересиханню шкіри, пом'якшує 
і вирівнює шкіру інтенсивно зволожує .

Спрей-бустер для обличчя з амінокислотами та пептидами. (Арт.142)
  Засіб призначений для відновлення  зволоження, живлення, розгладжування зморшок. 
Допомагає оптимізувати механічні властивості шкіри, підвищуючи її тонус. Активізує регенерацію 
клітин, виводить токсини. Сприяє підтримці водного балансу шкіри, заповненню та розгладжуванню 
дрібних зморшок, пом'якшенню шкіри та захисту її від негативного впливу навколишнього 
середовища. Підвищує пружність шкіри, покращує її стан і зовнішній вигляд. В комплексі активні 
компоненти амінокислот відновлюють ліпідний бар'єр, зменшують кількість і глибину зморшок, 
стимулюють вироблення колагену.
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Тонік для проблемноі шкіри ( Арт. 153)
 Має протизапальну дію, сприяє загоєнню і регенерації. Зміцнює захисний бар’єр, 
заспокоює роздратування і подразнення. Регулює жирність , зменшує кількість висипань, 
прибирає почервоніння. Комплекс чинить антиоксидантну дію. Захищає подразнену й 
ослаблену шкіру. Надає шкірі матовість.
Засіб підходить для чутливого покриву схильного до подразнення. Комплекс екстрактів 
відновлює гідроліпідний баланс, протизапальна дія, сприяє загоєнню дрібних пошкоджень 
шкіри. Завдяки потужній протизапальній дії - ефективно захищає шкіру. Прискорює 
відновлення фізіологічного стану шкіри. 

Сироватка для проблемноі шкіри (Арт. 152)
Сироватка має протизапальну дію, відновлює епідерміс, направлений на 
себурегуляцію. Зміцнює захисний бар’єр, заспокоює роздратування і подразнення, 
а також прибирає почервоніння. Нормалізує загальний стан шкіри і підвищує її 
захисні властивості.
Протеіни вівса дбайливо видаляє забруднення, заспокоює запалення та загоює 
сліди від них. Зменшує симптоми, пов'язані із запаленням . Допомагає зменшити 
плями на шкірі, тонкі лінії та нерівності. Використовується для зменшення 
шорсткості, розгладжує та пом'якшує шкіру. Сприяють швидкому відновленню 
шкіри, а також посилюють дію інших антивікових компонентів.
Комплекс екстрактів відновлює гідроліпідний баланс, сприяє загоєнню дрібних 
пошкоджень шкіри, ренегерує здорові клітини. Виведення зайвої рідини зі шкіри, а 
також позитивний вплив на роботу сальних залоз. Мінімізує реакції, викликані 
подразненням. Знімає запалення, прискорює відновлення фізіологічного стану 
шкіри. Завдяки потужній протизапальній дії - ефективно захищає шкіру. Прискорює 
відновлення фізіологічного стану шкіри.

Крем для проблемноі шкіри (Арт. 237)

 Крем має антимікробну дію проти збудників акне. Зміцнює захисний бар’єр, 
заспокоює роздратування і подразнення. Регулює жирність, зменшує кількість 
висипань і себуму. Нормалізує загальний стан шкіри. Комплекс чинить 
антиоксидантну дію, дбайливо заспокоює запалення та загоює сліди від них.
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Крем “Анті акне” локальний.(Арт. 329)
Засіб допомагає вирішувати проблему вугрів, чорних крапок, акне, жирної шкіри, 
усуваючи гіперсебою. Крем містить олеанолову та нордигідрогаяретову (НДГК) 
кислоти, що дозволяють легко проникати вглиб шкіри до найпроблемніших 
ділянок. Олеанолова кислота інгібує, тобто пригнічує роботу спеціального 
ферменту (5-альфа-редуктази), що запобігає надлишковому виділенню шкірного 
сала. НДГК регулює ріст клітин шкіри, запобігаючи гіперкератозу та запаленню.Сік 
рослини алое віра містить вітаміни А, С, Е, а також вітаміни групи В та фолієву 
кислоту. У ньому 20 незамінних кислот з 22 існуючих, а також фітостерини та 
протеїни, калій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо. Алое віра виступає 
найсильнішим загоюючим активом.

Лосьон “Анти акне” (Арт. 331)
Делікатно очищає, має себорегулюючу дію. Зменшує прояв гіперкератозу та 
жирного блиску, сприяє звуженню доби. Не містить спирту, не сушить шкіру.-
знімає запалення та почервоніння;- має заспокійливу дію;- регулює роботу 
сальних залоз;Сік рослини алое віра містить вітаміни А, С, Е, а також вітаміни 
групи В та фолієву кислоту. У ньому 20 незамінних кислот з 22 існуючих, а також 
фітостерини та протеїни, калій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо. Алое віра 
виступає найсильнішим загоюючим активом.

Сироватка “Анти акне” локальна. (Арт. 330)
Засіб допомагає вирішувати проблему вугрів, чорних крапок, акне, жирної 
шкіри, усуваючи гіперсебою. Крем містить олеанолову та 
нордигідрогаяретову (НДГК) кислоти, що дозволяють легко проникати 
вглиб шкіри до найпроблемніших ділянок. Олеанолова кислота інгібує, 
тобто пригнічує роботу спеціального ферменту (5-альфа-редуктази), що 
запобігає надлишковому виділенню шкірного сала. НДГК регулює ріст 
клітин шкіри, запобігаючи гіперкератозу та запаленню.

9



Спрей "Зволоження після засмаги" (Арт. 143)
 
Спрей заповнює нестачу вологи в шкірному покриві, делікатно загоює дрібні 
пошкодження. Він відрізняється чудовими пом'якшуючими, зміцнюючими 
та поживними властивостями. Спрей посилює резистентність 
епідермального шару деструктивним факторам навколишнього 
середовища та перешкоджає процесам дегідратації. Заспокоює шкіру після 
сонця. Формула з активними компонентами забезпечує шкірі зволоження, 
проводячи вологу глибоко в клітини епідермісу, створює на поверхню шкіри 
бар'єр, що попереджає випаровування вологи. Підтримує оптимальний 
рівень зволоження.

 
Спрей-бустер для обличчя і тіла "Зволожуючий" (Арт. 134)

 Спрей для зволоження, освіження та тонізації шкіри тіла в будь-який час 
упродовж дня. Надає шкірі відчуття легкої свіжості. Освіжає, тонізує шкіру і 
підвищує її захисні властивості. Активні речовини засобу забезпечують 
миттєве зволоження, що попереджає зневоднення і втрату пружності 
шкіри. Спрей наповнює шкіру вологою і забезпечує відчуття свіжості та 
комфорту протягом всього дня.
Екстракт календули – забезпечує захист шкіри від шкідливих зовнішніх 
агресивних впливів. Покращує синтез колагену, надає еластичності, 
зволожуючи та пом'якшуючи її.
Екстракт ромашки -  має протизапальну,  антиоксидантну та 
антибактеріальну дію.
Екстракт мальви - має зволожуючі, заспокійливі, пом'якшувальні 
властивості.
Алантоїн зволожує, усуває подразнення та прискорє процеси регенерації.
 Фукогель це зменшення кількості запалень, почервонінь та недоліків 
шкіри, розгладження зморшок. Виведення зайвої рідини зі шкіри, а також 
позитивний вплив на роботу сальних залоз. Підвищує пружність шкіри, 
покращує її стан і зовнішній вигляд.
Д пантенол чинить протизапальну дію, має болезаспокійливий ефект. 
Стимулює оновлення клітин епідермісу, пом'якшує шкіру. Забезпечує 
необхідну гідратацію шкіри.10



Сироватка для росту і відновлення волосся (Арт. 169)
Комплекс  посилює мікроциркуляцію крові, покращуючи прикореневу зону, 
насичуючи її додатково киснем. Підтримує оптимальний баланс вологи шкіри 
голови. Не допускає виникнення сухості, лущення і подразнення епідермісу.
Активні інгредієнти надають більш глибокий вплив на шкірний покрив, 
сприяючи кращому проникненню поживних речовин. Стимулює кровообіг, 
насичує вологою і зберігає її всередині. Підтримує  гідроліпідний баланс, 
зміцнює структуру волосся. Робить волосся більш пружним, еластичним і 
блискучим.

Олія косметична для волосся (Арт.154) 
 Сприяє зміцненню волосся від коренів до самих кінчиків, активізації росту 
волосся.
Олія реанімує навіть найбільш пересушені та ламкі кінчики , а також захищає 
від впливу навколишнього середовища. Пом'якшує, надає блиск, гладкість і 
загист волоссю по всій їх довжині. Робе волосся еластичним, здоровим і 
сяючим. Захищає структуру волосся від надмірного перегрівання і теплового 
впливу щипців і фену. В результаті регулярного застосування засобу волосся 
наповниться природним сяйвом.

Спрей для волосся з амінокислотами та пептидами (Арт. 131)
 Засіб для щоденного відновлення пошкодженого волосся. Несприятливий 
вплив навколишнього середовища, часті стреси, фарбування, термічна та 
хімічна обробка негативно впливають на стан волосся. Засіб забезпечує 
належний догляд, воно живить його зсередини, збагачуючи всіма 
необхідними корисними речовинами. Активний комплекс амінокислот та 
протеїнів зволожує, глибоко відновлює волосся. Сприяє відновленню 
пошкодженого волосся, збільшуючи їх опір розтягуванню і розриву. 
Кондиціонує шкіру голови та волосся. Не накопичується на поверхні волосся, 
не обтяжує їх. Забезпечує захист гідроліпідної мантії та зволоження.
Сприяє збереженню кольору фарбованого волосся. Збільшує міцність, 
покращує механічні властивості волосся, еластичність та пружність. 
Підвищує блиск, гладкість, шовковистість.
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Косметична олія для обличчя (Арт. 144) 
 Засіб створений на основі природних олій. Природні олії в складі 
забезпечують глибоке живлення шкіри. Дарують обличчю сяйво та 
неймовірну гладенькість, перешкоджає появі зморшок і розгладжує 
вже наявні. Захищає від стресових факторів навколишнього 
середовища. Заспокоює роздратування і запобігає втраті вологи.
Засіб можна застосовувати на шкірі навколо очей.
 Основні властивості:
- відновлює захисні функції шкіри;
- підвищує пружність та еластичність шкірного покриву;
- забезпечує ефект розгладження;
- запобігає передчасному старінню епідермісу;
- насичує потрібною вологою;
- розгладжує дрібні зморшки;
- видаляє лущення;
- надає обличчю природного здорового блиску;
- зміцнює захисний гідроліпідний бар'єр епідермісу;
- вирівнює колір обличчя;

Олія для зволоження тіла (Арт.149)
 Комплекс масел забезпечують інтенсивне живлення шкіри тіла. Активні компоненти 
ретельно зволожують. Олія авокадо сприяє зволоженню та омолодженню шкіри, що 
особливо важливо для догляду за шкірою, що в'яне, сухою і чутливою. 
Авокадова олія сприяє пом'якшенню огрубілих ділянок шкіри. Основними 
компонентами олії є гліцериди олеїнової (36-80%), лінолевої (20-34%), 
пальмітинової (6-18%), альфа-ліноленової (до 5%) жирних кислот, а також лецитин, 
фітостерини, мікроелементи, хлорофіл, вітаміни А, В, D, Е, Н, К.
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Олія для кутікул і нігтів (Арт. 150)
 Інтенсивно зволожують і глибоко живлять кутикулу, нігті, ефективно зміцнює нігті, бореться 

з ламкістю, робить нігті міцними і здоровими.
 Олія жожоба відрізняється високим вмістом вітаміну Е, що визначає її сильну 

антиоксидантну дію. Олія пом'якшує і додає еластичність проблемній, сухій, огрубілій 
шкірі.Вона захищає нігті та кутикулу і відновлює їх структуру, прискорює ріст і зміцнює нігті.

Олія жожоба – ідеальний засіб для повсякденного догляду за шкірою. 
У складі жирної олії жожоба (рідкого воску) є жирні кислоти – гадолеїнова (65-80%), ерукова 

(10-22%), олеїнова (5-15%), нервонова (до 3,5%), пальмітинова (до 3%), пальмітолеінова 
(до 1%), бегенова (1%) та інші (до 3%), а також ефіри жирних кислот, амінокислоти, колаген, 

вітамін Е. Завдяки такому складу вона очолює рейтинг рослинних олій по цінності та 
корисності. Олія жожоба для тіла пом'якшує шкіру на долонях, ліктях, підошвах ніг.

Олія косметична для рук (Арт. 151)
 Активний комплекс  поліпшує захисні функції шкіри рук, покращуючи її пружність, 
не допускаючи виникнення сухості. Забезпечуює інтенсивне зволоження, живлення 
шкіри рук. Активні компоненти ретельно насичують корисними мікроелементами 
шкірний покрив, підвищують захисні властивості шкіри. Повертає рукам природний 
блиск, шовковистість і м’якість.
Основні властивості:
-вирізняється живильними і зволожувальними функціями;
- мінімізує агресивний вплив зовнішніх факторів;
- підвищує захисні властивості шкіри;
- відновлює її пошкоджені ділянки;
- прискорює процес регенерації тканин і клітинне оновлення;
- знімає подразнення і почервоніння;
- запобігає передчасному в'яненню епідермісу

Масажна свічка (Арт. 286) - це справжня новинка на ринку 
косметичних засобів. Має унікальні властивості – живить, пом'якшує 
шкіру. Застосовуєтся як для шкіри рук, ніг, так і для усього тіла. Її дія 
відбувається за рахунок теплового ефекту. Спосіб застосування: 
запаліть гніт і через 5-10 хвилин нанесіть тепле масло, що 
розплавилося, на шкіру. Олія не вимагає охолодження через низьку 
температуру плавлення натурального воску.

13



Крем "Зволожуючий" для обличчя та шкіри навколо очей (Арт. 175)
 Забезпечує належний рівень зволоження на тривалий час. Проникає у глибокі тканини, інтенсивно насичує їх вологою і 
живильними речовинами, забезпечуючи шкірі тривалі комфорт і свіжість. Крем відновлює клітини шкіри, вирівнює поверхню 
шкіри, надає їй свіжості. Ліпідна композиція, яка за складом та мембранними структурами подібна до рогового шару шкіри, 
повертає сили і природне сяйво шкірі. У складі гель алое багатий на активні речовини: вітаміни А, групи В, С та Е (натуральні 
антиоксиданти),лактат магнію, алоїн, амінокислоти (більше 20), мінерали (кальцій, калій, натрій, магній, цинк, хром, мідь), жирні 
кислоти.
Комплекс активних речовин забезпечуюэ глибоке зволоження шкіри: гліцин, бетаїн, глутамінова кислота, лізин, пролін, аргінін, 
серин, сорбітол, треонін. Заспокоює й насичує поживними компонентами. Зволожуюча композиція надає адаптацію до 
фізіологічних функцій шкіри, збільшує кількість вологи у шкірі, захищає від сухості. Підвищує еластичність шкіри, запобігає втраті 
вологи шкірою. Адаптація природного (фізіологічного) балансу у шкірі. Повертає шкірі здоровий вигляд, пружність та природне 
сяйво. Крем "Відновлюючий" для обличчя та шкіри навколо очей (Арт. 174)

Засіб має ніжну текстуру. Ламелярний крем спрямований на відновлення живлення і зволоження, а 
зміцнює шкірний бар'єр. Ліпідна композиція, яка за складом та мембранними структурами подібна до 
рогового шару шкіри, повертає сили і природне сяйво шкірі. Допомагає шкірі підтримувати оптимальний 
рівень вологи, стимулювати метаболізм клітин, що підвищує еластичність. Має заспокійливі властивості 
на роздратовану шкіру. Насичує клітини корисними речовинами;Легка текстура, миттєво поглинається 
шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, пружною. Підійде для всіх типів шкіри. 
Активні компоненти амінокислоти омолоджують шкіру, сприяють синтезу у шкірі білків, мають 
екстразволожуючу дію, поліпшують мікроциркуляцію у клітинах. Мають унікальний пластичний ефект 
вирівнювання зморшок, стимулюють виробництво колагену,пом'якшують шкіру. Оберігають від 
шкідливого впливу зовнішніх факторів,у тому числі від УФ-випромінювання.Коллаген: глибокий ефект 
зволоження,значне підвищення тонусу шкірного покриву,вирівнювання рельєфу шкіри,протизапальна 
активність, природний кондиціонер для шкіри. Розгладжування дрібних та глибоких зморшок, 
нормалізація функціонування сальних залоз, підвищення вироблення природного колагену, збереження 
вологи у шкірі. Відновлення структури шкіри.Еластін – це структурний білок, що становить у шкірі основу 
гнучких еластичних волокон у складі сполучної тканини. Так само, як і колаген, він забезпечує нашому 
кожному покриву та органам механічну міцність, допомагає «затягуватися» ушкодженням та захищає від 
впливів зовнішнього середовища. Омолоджує шкіру,відновлює еластичність. Бере участь у формуванні 
водного балансу нашої шкіри, при достатньому його вмісті шкірі забезпечено тривале стабільне 
зволоження, високий рівень гнучкості та пружності шкірного покриву, хороші здібності до регенерації та 
загоєння при пошкодженнях.Гама оризанол – природний антиоксидант бореться зі шкідливими 
радикалами та продовжує термін молодості шкіри, роблячи її пружною, щільною та здоровою, стимулює 
кровотік, живить дерму та наповнює її вітамінами та мінералами. Це потужний захист від раннього 
старіння та механічних пошкоджень шкіри. Головною особливістю продукту вважається погашення 
синглетного кисню, завдяки чому верхні шари шкіри виявляються захищеними від ліпідного окиснення 
після дії ультрафіолетових променів.Компонент стимулює та стабілізує функціонування сальних залоз 
шкіри.Компонент Гамма оризанол стимулює швидке загоєння шкіри після механічних пошкоджень, 
перешкоджає появі дрібних зморшок та підвищує пружність шкіри. Продукт має протизапальну дію і 
утримує вологу в глибинних шарах шкіри. Компонент посилює клітинний метаболізм14



 

Крем для обличчя "Поживний" (Арт. 179)
 Крем з інтенсивною поживною дією. Підтримує природні процеси відновлення клітин шкіри. 
Формула засобу посилена екстрактом алое, гідролізатом еластіна, протеінами рису, гідролат 
рожевого дерева. Комплекс цих компонентів активує оновлення клітин, значною мірою зміцнює 
тканини, тим самим помітно підтягуючи шкіру і роблячи її надзвичайно пружною та еластичною.
 Проникає у глибокі шари тканини, інтенсивно насичує живильними речовинами, 
забезпечуючи тривалі комфорт і свіжість. Відновлює гідроліпідні захисні бар'єри та стимулює 
синтез зволожувальних компонентів, життєво важливих ліпідів і білків. Застосування засобу 
сприяє захисту епідермісу від шкідливого впливу навколишнього середовища.

 

Крем нічний (Арт. 377)
Крем інтенсивно зволожує, утворює захисний бар'єр,бореться з ознаками старіння епідермісу, розгладжує 
зморшки, підвищує пружність і еластичність, розслаблює і заспокоює, тонізує, покращує тон обличчя. 
Проникає у глибокі шари тканини, інтенсивно насичує живильними речовинами, забезпечуючи тривалі 
комфорт і свіжість. Відновлює гідроліпідні захисні бар'єри та стимулює синтез зволожувальних 
компонентів, життєво важливих ліпідів і білків. Застосування засобу сприяє захисту епідермісу від 
шкідливого впливу навколишнього середовища.
- стимулює вироблення колагену та еластину;
- прискорює процеси регенерації;
- покращує щільність шкірного покриву та підвищує його пружність;
- зменшує виразність тонких ліній та зморшок;
- забезпечує антиоксидантний захист;
- живить і тонізує
- освіжає колір обличчя
- підходить для всіх типів шкіри;
- має зволожувальну дію;
Комплекс СО2 екстрактів Зволоження та живлення має інтенсивні зволожуючі, регенеруючі і поживні 
властивості. Екстракт огірка надає сильну зволожуючу, регенеруючу і протизапальну дію. Екстракт лопуха 
має протизапальну і протимікробну дію. Екстракт кропиви має антиоксидантну дію і насичує шкіру 
мінералами
Сік рослини алое вера багатий корисними речовинами. Він містить вітаміни А, С, Е, а також вітаміни групи 
В і фолієву кислоту. У ньому 20 незамінних кислот з 22 існуючих, а також фітостерини і протеїни, калій, 
кальцій, магній, цинк, мідь, залізо. Він глибоко зволожує і живить шкіру. 
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Крем для обличчя "Лифтинговий" (Арт. 180)
 
 Крем зміцнює, підтягує шкіру, сприяє поліпшенню кольору і мікрорельєфу обличчя. 
Засіб зволожує, глибоко живить шкірний покрив, засіб має ніжну текстуру. Він прискорює природні обмінні 
процеси, вироблення колагену і еластину, активно насичує клітини киснем, покращує кровообіг, підвищує 
пружність епідермісу. Насичує клітини корисними речовинами.    
 Засіб має підтягуючий, протинабряковий та антивіковий вплив на шкіру. Має потужну тонізуючу дію, надає 
шкірі пружність і омолоджує її за рахунок дії антиоксидантів у складі. Легка текстура, миттєво поглинається 
шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, пружною. 

Сироватка для обличчя Ліфтинг (Арт. 353) 
 Формула дає змогу уповільнити процеси старіння шкіри, яка стає підтягнутою, еластичною й пружною. 
Сироватка  розгладжує дрібні зморшки, живить клітини шкіри, вирівнює колір обличчя, забезпечує 
ефективне відновлення пошкоджених ділянок покриву, прискорює регенерацію тканин і клітинне 
оновлення. Зволожуює шкірний покрив, насичує його поживними компонентами. Відновлює тонус і 
еластичність, , а також посилюють захисні функції, запобігають передчасному старінню в результаті 
впливу шкідливих чинників довкілля.
Диналіфт - це компонент рослинного походження, який є сік Сорго, багатий поліозидами і сахарозою в 
носії невисокої в'язкості. Диналіфт надає видиму дію, що підтягує і розгладжує шкіру. Він формує на 
поверхні шкіри підтягуючу плівку, яка дає ефект моментального та довготривалого ліфтингу. Множинні 
гідроксильні групи (-ОН) молекул поліозидів взаємодіють з кератином корнеоцитів і формують плівку, що 
підтягує, на поверхні шкіри. Сила кожного водневого зв'язку створює натяг, який виражається в 
мікроліфтинговому ефекті на поверхні шкіри.
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Маска "Експрес ліфтинг для обличчя"(Арт. 363)
 Для тих, хто хоче швидко покращити свій вигляд. Забезпечує ефективний омолоджуючий догляд за шкірою 
обличчя . Маска розгладжує зморшки, зволожує і живить епідерміс, активізує мікроциркуляцію крові та 
процеси регенерації, вирівнює мікрорельєф шкіри, робить шкірний покрив більш пружним, підтягує овал 
обличчя і покращує його колір. Ефект маски має пролонговану дію. При регулярному застосуванні маска 
дарує шкірі сяйво та силу.
- зменшує вираженість зморщок;
- прискорює регенерацію клітин;
- надає пружності та еластичності;
- покращує колір обличчя;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- розгладжує мікрорельєф епідермісу;
- покращує мікроциркуляцію та відтік лімфи;



Крем під очі універсал (Арт. 334)
Засіб має ніжну текстуру. Зволожує, живить та тонізує область навколо очей. Допомагає 
шкірі підтримувати оптимальний рівень вологи, стимулювати метаболізм клітин, що 
підвищує еластичність. Насичує клітини корисними речовинами; Легка текстура, миттєво 
поглинається шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, пружною.- 
забезпечує миттєве зволоження шкіри;- має відновлювальну і тонізувальну властивості;- 
зміцнює захисний бар'єр шкіри;- надає тривале відчуття свіжості;- має легку текстуру, яка 
не залишає липких і жирних слідів;- має заспокійливу і регенерувальну властивості;- 
покращує тон шкіри, надає їй свіжого і здорового вигляду.

Крем під очі ліфтінг (Арт. 333).
 Крем проти зморшок, який забезпечує комплексний догляд за областю навколо очей. Засіб 
проникає в усі шари шкіри, відновлюючи і зміцнюючи її. Завдяки регулярному 
використанню цього крему розгладжується більшість зморшок, структура шкіри стає 
пружною і еластичною. Добре розподіляється і швидко вбирається.Переваги- наповнює 
життєвою енергією і сяйвом, усуває тьмяність;- підвищує природний захисний бар'єр 
епідермісу;- розгладжує зморшки і запобігає їх подальшій появі;- вирівнює контур шкіри 
навколо очей;- дарує приємне відчуття доглянутості та комфорту.

Крем під очі від темних кіл і набряків (Арт. 327)
Це функціональний продукт для догляду за шкірою навколо очей. Надає комплексний 
вплив на причини, що викликають припухлість, набряклість та посиніння під очима. 
Відновлює еластичність шкіри, усуває дрібні зморшки, розгладжує поверхню 
шкіри.Завдяки активним складовим, коригує мішки та набряки під очима, які тільки 
з'явилися або вже набули хронічного характеру.

Сироватка під очі від темних кіл і набряків (Арт. 328).
Засіб бореться з передчасними змінами навколо очей. Коригує набряклість, мішки і кола 
під очима, покращує кровообіг, відновлює бар’єрну функцію шкіри. Нормалізує 
мікроциркуляцію, усуває дрібні зморшки, розгладжує поверхню шкіри.Головні інгредієнти 
з різним способом впливу на організм:Екстракт кори шовкової акації, екстракти центели 
азіатської та сигізбекії східної призначені для ліфтингу та боротьби з провисанням 
верхньої повіки.Геспередін метилхалькон- пептид . Це компонент, який видобувають із 
цитрусових. Головне його завдання – зміцнювати капіляри та покращувати відтік рідини з 
організму.Діпептид Валіл-Тріптофан-пептид . Продукт покращує лімфоток, підтримує 
дренажну функцію епідермісу і прибирає рідину, що застоялася в тканинах.
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Регенеруючий крем для обличчя “Драконова кров” (Арт. 349) 
Має регенеруючу, загоювальну, відновлюючу дію. Активні  інгредієнти  відновлюють пружність, гладкість і 
свіжість шкіри, сприяють виробленню власного колагену та еластину. Крем має протизапальну, зволожуючу, 
заспокійливу дію. Для всіх типів шкіри, які потребують регенерації , у тому числі чутливої.

Драконова кров - це смола дерева Croton lechleri, що називається Драконовим деревом. Основними діючими 
речовинами Dragon`s blood є проантоціанідин, таспін та поліфеноли. Біофлавоноїд проантоціанідин - 
нейтралізує оксиданти та вільні радикали. Таспін стимулює хематоксис (пересування) у осередок рани 
фібробластів, що зумовлює регенеруючий ефект. Загальний омолоджуючий ефект на шкіру (порівняний з дією 
L-аскорбінової кислоти), швидка регенерація епідермісу, поліпшення хімічного та біологічного впливу між 
клітинами та міжклітинним простором у зв'язку із синтезом молекул адгезії та волокон. Екстракт кров дракона 
надає стимулюючу активність на фібробласти, в яких він підвищує метаболізм і збільшує рухливість, що 
дозволяє прискорити загоєння шкіри та стимулювати її тонус. Регенерація шкіри збільшує синтез основних 
компонентів для підтримки структури шкіри, таких як колаген і фібронектин. Глибока регенерація шкіри 
дозволяє зменшити появу розтяжок та рубців. Стимулює синтез колагену та відновлює тонус та пружність 
шкіри.  Антиоксидантна активність, збільшення опірності несприятливим факторам, стресам, УФ-
впливу,пригнічує шкідливі бактерії.

Кунжутна олія широко використовується для щоденного догляду за шкірою навколо очей, за проблемною, 
сухою, в'янучою і шкірою, що лущиться, а також для усунення подразнень. Має омолоджувальний ефект – 
кунжутна олія зменшує зморшки, покращує колір обличчя, сприяє посиленому виробленню еластину і 
колагену.

Сироватка регенеруюча “Драконова кров” (Арт. 350) 
  Активно регенерує. Відновлює пружність і еластичність, наповнює сяйвом молодості. Запобігає пошкодженню 
шкіри, зменьшує глибокі зморшки. Текстура шкіри стає більш гладкою. Має протизапальну, зволожуючу, 
заспокійливу дію. У складі кров дракона – смола перуанського дерева кротон. Сироватка має легку структуру 
гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, завдяки чому є відмінною 
основою під макіяж.  
- прискорює клітинну регенерацію /  знімає запалення / зменьшує сухість, лущення / забезпечує інтенсивну 
гідрацію / живить і тонізує / освіжає колір обличчя / не залишає жирних і липких слідів.
Л-аргінін – потужний антиоксидант, що нейтралізує вільні радикали, які пошкоджують клітини шкіри та 
прискорюють процеси старіння. Л-аргінін зміцнює судини та покращує кровообіг.
Бета глюкан  підсилює імунні здібності клітин шкіри, збільшує їхній життєвий термін. Відновлює 
функціональний баланс зрілої, сухої та пошкодженої шкіри. Пом'якшує, зволожує, відновлює мікрорельєф. 
Відновлення еластичності та однорідності шкіри. Відновлення еластичності та пружності шкіри, зміцнення 
кровоноснихсудин. Відновлення мікрорельєфу шкіри, регенерація,з воложення та пом'якшення, зняття 
запалення.
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Крем для обличчя з гіалуроновою кислотою (Арт. 211)
  Засіб має ніжну текстуру. Активні інгредієнти забезпечують проникнення на більш глибокі рівні, надаючи 

ліфтинг-ефект.  Крем відновлює шкірний покрив, покращує його еластичність і пружність , залишаючи шкіру 
гладенькою, шовковистою й підтягнутою. Ламелярний крем спрямований на відновлення, зволоження, 

зміцнення шкірного бар'єра. Ліпідна композиція, яка за складом та мембранними структурами подібна до 
рогового шару шкіри, повертає сили і природне сяйво шкірі. Допомагає шкірі підтримувати оптимальний 

рівень вологи, стимулювати метаболізм клітин, що підвищує еластичність. Насичує клітини корисними 
речовинами; Легка текстура, миттєво поглинається шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру 

м'якою, пружною. 
.

Сироватка з гіалуроновою кислотою (Арт. 210)
Формула засобу наповнює клітини цілющою вологою, прискорює внутрішні процеси 
регенерації та оновлення, вирівняє мікрорельєф і зміцнить захисні властивості. 
Активні інгредієнти забезпечують проникнення на більш глибокі рівні, надаючи 
ліфтинг-ефект, залишаючи шкіру гладенькою, шовковистою й підтягнутою. Сироватка 
має легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» 
захисну плівку, завдяки чому є відмінною основою під макіяж.  

Тонік із гліколевою кислотою (Арт.  352) 
  Засіб глибоко очищає шкірний покрив, звужує пори, вирівнює неоднорідний тон шкіри, 
освітлює пігментні плями, помітно розгладжує дрібні складки та зморшки. Знижує секрецію 
себуму та кількість недоліків на шкірі. 
Гліколева кислота стимулює вироблення дермою власного колагену та гіалуронової 
кислоти, що робить шкіру більш еластичною та зволоженою. Надає шкірі сяючий вигляд, 
відлущує відмерлі клітини рогового шару, оновлюючи при цьому шкіру і вирівнюючи її 
мікрорельєф, допомагає значно освітлити обличчя, позбутися пігментних плям і усунути 
дрібні зморшки за рахунок оновлення рогового шару.
D-panthenol  має зволожуючу властивість, стимулює регенерацію клітин, природне 
вироблення колагену.Проникаючи у шкіру, зв'язує молекули води, це виявляє його потужні 
зволожуючі властивості. D-panthenol стимулює активний поділ, зростання та оновлення 
клітин. Він бере участь у процесі створення ліпідів та білків. Д пантенол добре загоює рани, 
пошкодження на шкірі,  зменшує подразнення на шкірі, знімає почервоніння та зменшує 
запальні процеси.
Бетаїн зволожувач захищає мембрани клітин.
Алантоїн має кератолічну дію, сприяє відділенню відмерлих клітин і тим самим пом'якшує 
роговий шар. Стимулює регенерацію тканин (надає загоювальну дію), перешкоджає 
закупорці пор, утворенню камедонів та запальних елементів.
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Крем для обличчя з ретинолом (Арт. 343)
 Відновлює структурну цілісність шкіри. Ретинол працює на глибокому клітинному рівні, 
допомагаючи стимулювати вироблення колагену та еластину. Стимулює клітинне 
оновлення, покращує пружність та текстуру шкіри. Зменшує зморшки та гусячі лапки, 
покращує еластичність, та загальне здоров'я шкіри. Під впливом негативних факторів, що 
впливають на шкіру, руйнується колаген, який відповідає за пружність та еластичність 
шкіри, створюються умови для виникнення складок та зморшок. Вітамін А Ретинол руйнує 
шкідливі кисневі елементи, які періодично накопичуються у шкірі під тривалим впливом 
ультрафіолетових променів та радикалів. Вітамін А сприяє активному природному 
розмноженню клітин, усуває ороговілі шари та розгладжує існуючі зморшки. Вітамін А 
Ретинол оновлює клітини шкіри, стимулюючи їх зростання у глибоких шарах дерми. Процес 
оновлення клітин дає можливість стимулювати усунення відмерлих клітин та прискорює 
появу нових, свіжіших та здоровіших. 

Крем для обличчя з вітаміном С (Арт. 342)  
 Поєднання вітаміну С та вітаміну Е забезпечує комплексне омолодження та 
захист шкіри. Засіб спрямований на: ліфтинг, корекцію та профілактику 
ознак старіння, захист та відновлення від впливу вільних радикалів шкіри. 
живить, підтягує, прискорює регенерацію ,антиоксидантний захист. 
Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, пружною.
- інтенсивно зволожує та живить шкіру;
- нормалізує і підтримує гідробаланс;
- запобігає трансепідермальній втраті вологи;
- стимулює процес регенерації тканин;
- прискорює оновлення клітин;
- перешкоджає утворенню пігментних плям;
- зміцнює захисний бар'єр шкіри;
- надає тривале відчуття свіжості;
- має легку текстуру, яка не залишає липких і жирних слідів;
- має заспокійливу і регенерувальну властивості;
- розгладжує шкірний покрив;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- покращує тон шкіри, надає їй свіжого і здорового вигляду.

20



Сироватка з вітаміном С (Арт. 372)
Засіб спрямований на: ліфтинг, корекцію та профілактику ознак старіння, захист та відновлення від впливу вільних 
радикалів шкіри. живить, підтягує, прискорює регенерацію. Комплекс бореться з руйнівною активністю вільних 
радикалів, зволожує та пом'якшує шкіру, поглинає і доносить всередину епідермісу вологу, утворює ліпосоми 
(мікрокапсули). Поєднання вітаміну С та вітаміну Е забезпечує комплексне омолодження та захист шкіри. Сироватка 
має легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, завдяки чому є 
відмінною основою під макіяж.  
- стимулює процес регенерації тканин;
- прискорює оновлення клітин;
- перешкоджає утворенню пігментних плям;
- розгладжує шкірний покрив;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- покращує тон шкіри- інтенсивно зволожує та живить шкіру;
- нормалізує і підтримує гідробаланс;

Сироватка з ретинолом (Арт.371)
Відновлює структурну цілісність шкіри. Ретинол працює на глибокому клітинному рівні, допомагає виробленню колагену 
та еластину. Стимулює клітинне оновлення, покращує пружність та текстуру шкіри. Зменшує зморшки та гусячі лапки, 
покращує еластичність, та загальне здоров'я шкіри. Ретинол сприяє швидкому видаленню відмерлих клітин шкіри. 
Позбавляє відчуття стягнутості, розкриває закупорені пори. Робить пігментні плями менш помітними, також 
запобігає появі нових плям.
Сироватка має легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, завдяки 
чому є відмінною основою під макіяж.  
 Розгладжує зморшки -  Повертає шкірі еластичність і ніжність -  Відновлює  цілісність шкіри -  Зменшує пори -  Підтримує 
ексфоліативні властивості шкіри -  Стимулює утворення колагенових волокон і еластину -  Зменшує ознаки старіння 
шкіри .
Вітамін А – антиоксидант, руйнує шкідливі кисневі елементи, які періодично накопичуються в шкірі під тривалим 
впливом ультрафіолетових променів і радикалів. В результаті впливу негативних факторів руйнується колаген, який 
відповідає за пружність і еластичність шкіри, створюються умови для виникнення складок і зморшок. Вітамін А сприяє 
активному природному розмноженню клітин, усуває ороговілі шари і розгладжує існуючі зморшки. 
Форма вітаміну Ретинол оновлює клітини шкіри, стимулюючи їх зростання в глибоких шарах дерми. Це природний 
процес, який сповільнюється з віком. Результатом уповільнення стають поклади відмерлих та пошкоджених клітин, які 
залишаються на поверхні шкіри і забивають пори. В результаті шкіра набуває непривабливий сіруватий відтінок, 
виглядає нездоровою і втомленою, пори стають широкими і проявляються пігментні плями.. Процес оновлення клітин 
дає можливість стимулювати усунення відмерлих клітин і прискорює появу нових, більш свіжих і здорових. Шкіра стає 
м'якою і бархатистою, пори звужуються, а ознаки старіння стають менш помітними. Вітамін А – антиоксидант, руйнує 
шкідливі кисневі елементи, які періодично накопичуються в шкірі під тривалим впливом ультрафіолетових променів і 
радикалів.
Алантоїн має кератолічну дію, сприяє відділенню відмерлих клітин і тим самим пом'якшує роговий шар. Стимулює 
регенерацію тканин (надає загоювальну дію), перешкоджає закупорці пор, утворенню камедонів та запальних 
елементів.
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Тонік "Normal skin" (Арт. 205)

Завершальний процес зняття макіяжу, прибирає залишки забруднень і сліди 
макіяжу, при цьому тонізуючи шкіру. Забезпечує шкірі гладкість, пружність і 
ніжність.  Заспокійливі властивості дарують свіжість і чистоту шкірі, утримує 
необхідну кількість вологи, насичує клітини вітамінами та мінералами. 
Інгредієнти підвищують природний захисний бар'єр.
- забезпечує тривалу і глибоку гідратацію;
- очищає епідерміс;
- покращує захисні функції шкіри;
- забезпечує оптимальне зволоження та пом'якшення;
- вирівнює тон шкіри;
- не залишає відчуття стягнутості і плівки.

Сироватка "Normal skin" (Арт. 227) 

Комплекс  глибоко зволожує , надає шовковистості, м'якості, 
гладенькості та сяйвя. Живить амінокислотами, насичує корисними 
компонентами, розгладжує епідерміс. Бореться з недосконалостями 
шкірного покриву. Сироватка має легку структуру гелю, швидко 
вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, 
завдяки чому є відмінною основою під макіяж.
  
-живить корисними речовинами;
- покращує відтінок обличчя;
- дарує натуральне сяйво;
- миттєво всотується, не залишаючи стягнутості й липкості;
- підходить як основа під макіяж.;      

Крем для обличчя "Normal skin" (Арт. 230)

Засіб має ніжну текстуру. Ламелярний крем спрямований на відновлення 
живлення і зволоження шкіри. Збагачена комплексом рослинних 
екстрактів і олій формула насичує шкірний покрив корисними 
мікроелементами, вітамінами і потрібним рівнем вологи і нормалізує його 
оптимальний гідробаланс. Ліпідна композиція, яка за складом та 
мембранними структурами подібна до рогового шару шкіри, повертає сили 
і природне сяйво шкірі. Допомагає шкірі підтримувати оптимальний рівень 
вологи, стимулювати метаболізм клітин, що підвищує еластичність. 
Насичує клітини корисними речовинами; Легка текстура, миттєво 
поглинається шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру 
м'якою, пружною. 

- регулює водний баланс шкіри;
- розгладжує шкірний покрив;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- покращує тон шкіри, надає їй свіжого і здорового вигляду.
- зміцнює природний захисний бар'єр епідермісу;
- насичує шкіру вітаминами;
- має приємну консистенцію.

Лосьйон "Normal skin" (Арт. 208)

Завдяки збалансованій формулі та активним компонентам лосьйон 
наповнює шкіру свіжістю, заспокоює. Засіб пом'якшуює, живить і зволожуює 
епідерміс, утримуює у ньому необхідний рівень вологи, робить шкіру 
пружнішою та еластичнішою, покращуює колір обличчя. Компоненти 
глибоко проникають під шкіру та збагачують її необхідними корисними 
елементами. 
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Тонік "Normal skin" (Арт. 205)

Завершальний процес зняття макіяжу, прибирає залишки забруднень і сліди 
макіяжу, при цьому тонізуючи шкіру. Забезпечує шкірі гладкість, пружність і 
ніжність.  Заспокійливі властивості дарують свіжість і чистоту шкірі, утримує 
необхідну кількість вологи, насичує клітини вітамінами та мінералами. 
Інгредієнти підвищують природний захисний бар'єр.
- забезпечує тривалу і глибоку гідратацію;
- очищає епідерміс;
- покращує захисні функції шкіри;
- забезпечує оптимальне зволоження та пом'якшення;
- вирівнює тон шкіри;
- не залишає відчуття стягнутості і плівки.

Сироватка "Normal skin" (Арт. 227) 

Комплекс  глибоко зволожує , надає шовковистості, м'якості, 
гладенькості та сяйвя. Живить амінокислотами, насичує корисними 
компонентами, розгладжує епідерміс. Бореться з недосконалостями 
шкірного покриву. Сироватка має легку структуру гелю, швидко 
вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, 
завдяки чому є відмінною основою під макіяж.
  
-живить корисними речовинами;
- покращує відтінок обличчя;
- дарує натуральне сяйво;
- миттєво всотується, не залишаючи стягнутості й липкості;
- підходить як основа під макіяж.;      
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Крем для обличчя "Dry skin" (Арт. 228)  

Засіб має ніжну текстуру. Ламелярний крем спрямований на відновлення, зволоження, 
зміцнення шкірного бар'єра. 
Ліпідна композиція, яка за складом та мембранними структурами подібна до рогового 
шару шкіри, повертає сили і природне сяйво шкірі. Допомагає шкірі підтримувати 
оптимальний рівень вологи, стимулювати метаболізм клітин, що підвищує еластичність. 
Насичує клітини корисними речовинами; Легка текстура, миттєво поглинається шкірою. 
Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, пружною. 

- запобігає сухості, відчуттю стягнутості;
- швидко вбирається завдяки легкій консистенції;
- підтримує оптимальний рівень гідратації;
- зволожує шкірний покрив;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- вирівнює шкірний рельєф;
- ліпіди зміцнюють бар'єр шкіри;
- покращує колір обличчя;
- не залишає відчуття липкої плівки;

Сироватка "Dry skin" (Арт. 225) 

Зволожуючий комплекс, який поєднує в собі волого-збалансовані та 
плівкоутворюючі властивості, роблячи шкіру м'якою та гладкою. Формула засобу 

наповнює клітини цілющою вологою, прискорює внутрішні процеси регенерації та 
оновлення, вирівняє мікрорельєф і зміцнить захисні властивості, Сироватка має 
легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку «дихаючу» 

захисну плівку, завдяки чому є відмінною основою під макіяж. 
Перешкоджає пересиханню шкіри, пом'якшує і вирівнює шкіру інтенсивно зволожує.

 
- забезпечує інтенсивну гідрацію;

- прискорює клітинну регенерацію і ревіталізацію;
- живить і тонізує;

- освіжає колір обличчя.
- миттєво всотується, не залишає жирних і липких слідів;24



Лосьйон "Dry skin" (Арт. 206)  

Препарат  ефективно освіжає обличчя, вирівнює  рельєф. Засіб має 
матувальні властивості, надає шкірі приємної гладкості і матовості. Лосьйон 
зволожує шкіру, не залишаючи відчуття клейкості.  Компоненти відмінно 
пом'якшують, живлять і зволожують епідерміс, утримують у ньому необхідний 
рівень вологи, сприяють регенерації, роблять шкіру пружнішою та 
еластичнішою, покращують колір обличчя. Найголовніше у лосьоні, що він 
повністю складається з натуральних рослинних компонентів, які глибоко 
проникають під шкіру та збагачують її необхідними корисними елементами.

Тонік "Dry skin" (Арт. 203)   

Завершальний процес  зняття макіяжу, прибирає залишки забруднень і 
сліди макіяжу, тонізує шкіру. Заспокійливі і зволожуючі властивості 

забезпечують свіжість і чистоту шкіри, даруює їй комфорт. Насичена 
формула тоніка надає обличчю бархатистої м'якості й ніжності. Утримує 

необхідну кількість вологи, насичує клітини вітамінами та мінералами. 
Інгредієнти підвищують природний захисний бар'єр.

- дарує глибоке зволоження епідермісу;
- не порушує кислотно-лужний баланс;
- інтенсивно живить і заспокоює шкіру;

- знімає подразнення і запальні процеси на обличчі;
- вирівнює тон шкіри;

- не залишає відчуття стягнутості і плівки.
25



Крем для обличчя "Oily skin" (Арт. 229)   

Засіб має ніжну текстуру. Ламелярний крем спрямований на відновлення 
живлення зміцнює шкірний бар'єр. Ліпідна композиція, яка за складом та 
мембранними структурами подібна до рогового шару шкіри, повертає сили і 
природне сяйво шкірі. Стимулювати метаболізм клітин, що підвищує 
еластичність. Насичує клітини корисними речовинами; Легка текстура, миттєво 
поглинається шкірою. Регулярне застосування крему зробить шкіру м'якою, 
пружною. 
- зміцнює захисний бар'єр шкіри;
- надає тривале відчуття свіжості;
- містить комплекс екстрактів і олій;
- має легку текстуру, яка не залишає липких і жирних слідів;
- нормалізує роботу сальних залоз;
- має заспокійливу і регенерувальну властивості;
- розгладжує шкірний покрив;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- покращує тон шкіри, надає їй свіжого і здорового вигляду.

Сироватка "Oily skin" (Арт. 226) 

Зменшує висипання, вирівнює текстуру шкірного покриву, зменшує 
розширені пори, робить шкіру м'якою і гладкою. До складу сироватки 
входять активні компаненти, що посилюють синтез колагену й 
еластину, поліпшують еластичність шкіри, мають протизапальну, 
антисептичну, заспокійливу дії, підвищують захисний бар'єр шкіри. 
Сироватка має легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи 
на шкірі легку «дихаючу» захисну плівку, завдяки чому є відмінною 
основою під макіяж.  
-рекомендовано дляі шкіри, схильною до акне, нерівною текстурою 
шкіри і розширеними порами;
- легка консистенція;
- не залишає липкості і жирних слідів;
- освіжає шкіру;
- живить і тонізує;26



Тонік "Oily skin" (Арт. 204)

Завершальний процес зняття макіяжу, прибирає залишки забруднень і сліди 
макіяжу, тонізує шкіру. Формула очищає, матує шкіру і звужує пори. Заспокійливі і 
зволожуючі властивості забезпечують свіжість і чистоту шкіри, даруює їй комфорт. 
Насичена формула тоніка надає обличчю бархатистої м'якості й ніжності. Утримує 
необхідну кількість вологи, насичує клітини вітамінами та мінералами. Інгредієнти 
підвищують природний захисний бар'єр.
- делікатно усуває з поверхні шкіри залишки забруднень;
- відновлює порушений рівень рН епідермісу;
- тонізує та освіжає шкірний покрив;;
- нормалізації роботи сальних залоз;
- знімає подразнення і запальні процеси на обличчі;
- вирівнює тон шкіри;
- не залишає відчуття стягнутості і плівки.

Лосьйон "Oily skin"  (Арт. 207)

Препарат  ефективно освіжає обличчя, вирівнює  рельєф. Засіб також має 
матувальні властивості, надає шкірі приємної гладкості і матовості. Лосьйон 
зволожує шкіру, не залишаючи відчуття клейкості.  Компоненти відмінно 
пом'якшують, живлять і зволожують епідерміс, утримують у ньому 
необхідний рівень вологи, сприяють регенерації, роблять шкіру пружнішою 
та еластичнішою, покращують колір обличчя. Найголовніше у лосьоні, що 
він повністю складається з натуральних рослинних компонентів, які глибоко 
проникають під шкіру та збагачують її необхідними корисними елементами.

Міцелярна піна "Oily skin" (Apт. 231) 

Засіб призначений для делікатного очищення шкіри від забруднень 
та макіяжу. Завдяки особливій формулі можна використовувати для 
догляду за проблемною шкірою. либоко і делікатно очищає пори,  Г
забезпечуючи відчуття свіжості. Пінку можна використовувати 
також для догляду за шкірою навколо очей. Засоб містить у своєму 
складі м , яка враховує потреби чутливої шкіри, і 'яку миючу основу
не містять мила і спиртів.   
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Крем Алое Вера (Арт. 289)
  Засіб ефективно бореться з сухістю і запаленнями, повертаючи шкірі більш здоровий 
вигляд і рівний тон, зміцнює тканини і уповільнює процес старіння.Проникає у глибокі 
тканини, інтенсивно насичує їх вологою і живильними речовинами, забезпечуючи шкірі 
тривалі комфорт і свіжість. Крем відновлює клітини шкіри, вирівнює поверхню шкіри, 
надає їй свіжості .
- відновлює порушений рівень зволоженості шкіри;
- делікатно заспокоює подразнення, знімає запалення, загоює дрібні ушкодження;
- активізує процес природної регенерації, розгладжує зморшки та підвищує життєвий 
тонус епідермісу
- має інтенсивні пом'якшувальні властивості
- добре освіжає шкірний покрив 
У складі активні компонентиАлое Віра містить глікозиди, смолисті речовини, ефірну олію, 
вітамін Е, ефірні олії, близько 20 амінокислот, вітаміни В, С, Е, бета-каротин, клітковину та 
інші поживні ферменти та мікроелементи. Завдяки вмісту лігніну, волога та цілющі 
речовини здатні проникати у глибокі шари шкіри, сприяючи регенерації та оновленню 
шкіри на клітинному рівні.

Крем Календула (Арт. 290)
Забезпечує ефективний догляд за шкірою обличчя. Інтенсивно насичує живильними речовинами, 
забезпечуючи шкірі тривалі комфорт і свіжість. Засіб заспокоює подразнену шкіру. Екстракт 
календули має регенерувальну дію, сприяючи більш швидкому відновленню тканин і усуненню 
вікових недосконалостей. Крем може застосовуватися в зоні очей. Засіб зволожує, живить і освіжає.
Екстракт календули це каротиноїди, терпеноїди (туйон, α-пінен, , кубенен, кадинен, гермакрен, 
аромадендрен, кадинен, муурол, лолієлід), жирні кислоти, токофероли, фітостерини.Екстракт 
календули для поліпшення захисних властивостей шкіри, зниження впливу на неї зовнішніх хімічних 
або механічних подразників, як протизапальний компонент, що розгладжує шкіру; покращує 
процеси регенерації шкіри; зміцнює капіляри шкіри, відновлює шкірний покрив, підвищує міцність 
капілярів.
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Крем для чутливоі шкіри (Арт. 345)
Для догляду за чутливою, виснаженою шкірою обличчя. Чинить оздоровлюючу, протизапальну 
дію. Бореться із роздратуванням. Вирівнює тон, покращує колір обличчя, робить його чистим, 
сяючим здоров'ям. Захищає епітелій від зовнішніх подразників, знижує чутливість.Відновлює 

пошкодження ліпідного шару, підвищує тургор епітелію. Створює на поверхні захисну плівку, яка 
протистоїть зневодненню шкіри та мінімізує вплив несприятливих факторів.

Піна для вмивання чутливоі шкіри (Арт. 346)
Пінка для дбайливого догляду за чутливою шкірою. Засіб делікато очищує шкіру від забруднень, 

заспокоює запалену та роздратовану дерму, допомагає її відновити. Не пересушує та не викликає 
почуття стягнутості.AnnonaSense є екстрактом унікальної рослини ЧеримойяAnnonaSense надає 

шкірі можливість встановлення стійкого гомеостатичного балансу шкіри. Потужна адаптогенна дія 
AnnonaSense підтримує ендоканабіноїдну систему шкіри. Завдяки цій дії він знижує запальні 
процеси. AnnonaSense робить шкіру менш чутливою та більш збалансованою. Покращується 
зовнішній вигляд шкіри.Засіб призначений для делікатного очищення шкіри від забруднень та 

макіяжу. Завдяки особливій формулі можна використовувати для догляду за любим типом шкіри. 
Засіб містить у своєму складі м'яку миючу основу, яка враховує потреби шкіри і не містить мила, 

спиртів. Пінку можна використовувати також для догляду за шкірою навколо очей.

Тонік для чутливоі шкіри (Арт. 348)   
 Сприяє живленню, відновленню і еластичності шкіри. Заспокійливі і зволожуючі 
властивості забезпечують свіжість і чистоту . Насичена формула тоніка надає обличчю 
м'якості й ніжності. Утримує необхідну кількість вологи, насичує клітини вітамінами та 
мінералами. Інгредієнти підвищують природний захисний бар'єр. Ніацинамід захищає 
шкіру від зовнішніх міських забруднень, заспокоює пошкоджену та подразнену шкіру, 
зволожує, вирівнює тон шкіри, прибирає тьмяність,уповільнює процес старіння.
Екстракт алое зволожує, живить, уповільнює процес старіння та омолоджує. Збільшує 
синтез колагену, поліпшує еластичності шкіри, знімає запалення.
Трегалоза дисахарид має вологоутримуючі властивості, підтримує вологість рогового 
шару за рахунок своїх властивостей утримання вологи. Трегалоза посилює бар'єрну 
функцію шкіри, сприяючи формуванню структури ламеллярной міжклітинних ліпідів. 
Підсилює бар'єрну функцію шкіри та перешкоджає трансепідермальній втраті води. 
Утримує та зберігає вологу, захищає шкіру від стресу та сухого повітря.
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Крем від куперозу (Арт. 344)
Крем для шкіри схильної до куперозу, для шкіри, на якій  помітна капілярна сіточка. Засіб зменшує видимість 
капілярної сіточки, заспокоює шкіру.
Комплекс включає екстракт квітів гамамелісу, екстракт пагонів плюща, екстракт плодів кінського каштана, 
екстракт шишок хмелю і екстракт квітів арніки. Склад комплексу багатий на есцин, флавоноїди, α- та β-
кислоти, терпени, фітостерини, жирні кислоти. Крем спрямований на зміцнення стінок судин та бореться з 
застоями рідини, має судинозвужувальні властивості і збільшує опір судин. Також зміцнює розслаблені 
шкірні тканини та підвищує їх еластичність.
  Це потужний захист від раннього старіння та механічних пошкоджень шкіри. Головною особливістю 
продукту вважається погашення синглетного кисню, завдяки чому верхні шари шкіри виявляються 
захищеними від ліпідного окиснення після дії ультрафіолетових променів.Компонент стимулює та стабілізує 
функціонування сальних залоз шкіри.Компонент Гамма оризанол стимулює швидке загоєння шкіри після 
механічних пошкоджень, перешкоджає появі дрібних зморшок та підвищує пружність шкіри. Продукт має 
протизапальну дію і утримує вологу в глибинних шарах шкіри. Компонент посилює клітинний метаболізм
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Крем “Освітлюючий” (Арт. 357)
Крем освітлює пігментні плями, запобігає появі нових. При регулярному використанні шкіра стає 
світлішою і набуває більш рівного тону. Активні речовини сприяють посиленню кровообігу і 
покращують колір обличчя. Крем живить суху та ніжну шкіру. Надає відчуття свіжості та чистоти.
- освітлює пігментні плями,
- має антиоксидантні властивості,
- перешкоджає утворенню пігментних плям;
- інтенсивно зволожує та живить шкіру;
- нормалізує і підтримує гідробаланс;
- запобігає трансепідермальній втраті вологи;
- стимулює процес регенерації тканин;
- прискорює оновлення клітин;
- зміцнює захисний бар'єр шкіри;
- надає тривале відчуття свіжості;
- має легку текстуру, яка не залишає липких і жирних слідів;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- покращує тон шкіри, надає їй свіжого і здорового вигляду.
 Синергія рослинних компонентів у комплексі для освітлення шкіри з природними складовими
Утримує вологу та стимулює вироблення власної гіалуронової кислоти,
розгладжує дрібні зморшки, зменшує глибину великих зморшок.
Зміцнює захисні властивості шкіри. Зменшує подразнюючу дію ультрафіолету та несприятливих 
факторів зовнішнього середовища. За ступенем антиоксидантних властивостей глюконолактон 
порівняний з вітамінами С і Е, захищає від вільних радикалів, освітлює пігментні плями, зменшує 
запалення, пов'язані із захворюваннями шкіри, зміцнює волокна еластину та колагену.



Сироватка відновлююча з вітаміном D (Арт. 351) 
Формула засобу наповнює клітини вологою, знімає запалення, сухість, лущення шкіри . Прискорює внутрішні 
процеси регенерації та оновлення, вирівнює мікрорельєф і посилює захисні властивості. Комплекс робить 
шкіру м'якою та гладкою.Сироватка має легку структуру гелю, швидко вбирається, залишаючи на шкірі легку 
«дихаючу» захисну плівку, завдяки чому є відмінною основою під макіяж.  
-знімає запалення - зменьшує сухість, лущення - забезпечує інтенсивну гідрацію - прискорює клітинну 
регенерацію і ревіталізацію - живить і тонізує - освіжає колір обличчя - не залишає жирних і липких слідів.
Вітамін Д відновлює бар'єрну функцію шкіри, регулює кератиноцити та їх диференціацію. Вітамін Д 
перешкоджає поділу пошкоджених клітин та сприяє виробленню інволюкрину, білка, дуже важливого для 
захисної функції шкіри. Відновлює зруйнований бар'єр шкіри. Захищає від шкідливого впливу 
ультрафіолетових променів та фотостаріння шкіри. Стимулює вироблення антибактеріальних пептидів 
кателіцидинів та дефенсинів.
 Трегалоза дисахарид підтримує вологість рогового шару за рахунок своїх властивостей утримання вологи. 
Трегалоза посилює бар'єрну функцію шкіри, сприяючи формуванню структури ламеллярной міжклітинних 
ліпідів. Підсилює бар'єрну функцію шкіри та перешкоджає трансепідермальній втраті води. Утримує та 
зберігає вологу, захищає шкіру від стресу та сухого повітря.

Крем відновлюючий  з вітаміном D (Арт. 373)
За рахунок великого вмісту активних компонентів крем регенерує, зволожує, живить шкіру. Формула засобу 
прискорює внутрішні процеси оновлення, вирівнює мікрорельєф і посилює захисні властивості. Комплекс 
робить шкіру м'якою та гладкою. 
- відновлює бар'єрну функцію шкіри
- прискорює клітинну регенерацію 
 - зменьшує сухість, лущення
- забезпечує інтенсивну гідрацію
-  живить і тонізує
- освіжає колір обличчя
Вітамін Д відновлює бар'єрну функцію шкіри, регулює кератиноцити та їх диференціацію. Вітамін Д 
перешкоджає поділу пошкоджених клітин та сприяє виробленню інволюкрину, білка, дуже важливого для 
захисної функції шкіри. Відновлює зруйнований бар'єр шкіри. Захищає від шкідливого впливу 
ультрафіолетових променів та фотостаріння шкіри. Стимулює вироблення антибактеріальних пептидів 
кателіцидинів та дефенсинів.
 Трегалоза дисахарид підтримує вологість рогового шару за рахунок своїх властивостей утримання вологи. 
Трегалоза посилює бар'єрну функцію шкіри, сприяючи формуванню структури ламеллярной міжклітинних 
ліпідів. Підсилює бар'єрну функцію шкіри та перешкоджає трансепідермальній втраті води. Утримує та 
зберігає вологу, захищає шкіру від стресу та сухого повітря.
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Тонер для проблемноі та жирноі шкіри. (Арт. 375)
Для догляду за жирною, проблемною, комбінованою, схильною до висипів шкірою обличчя.
Засіб усуває надлишки себуму та забруднення, відновляє комфорт і купірує запальні процеси. Допомагає 
усунути запалення, зняти почервоніння та свербіж, заспокоїти шкіру і подарувати відчуття комфорту й 
здоров'я.
- протизапальна дія;
- надає антибактеріальний ефект;
- сприяє знменшенню кількості висипів;
- усуває почервоніння;
- контролює роботу сальних залоз і синтез себуму;
- антиоксидантна дія;
Zinc PCA - это цинковая соль пирролидон-карбоновой кислоты (L-PCA), ключевой молекулы кожи, которая 
участвует в процессах гидратации и энергии организма. 
Цинк – це мікроелемент, який в організмі людини присутній у найбільшій кількості після заліза. Завдяки своїй 
ролі в освіті понад 90 металоферментів та його активності майже у 200 біохімічних реакціях метаболізму, цинк 
є важливим та основним елементом для живлення, детоксикації та боротьби зі старінням клітин.
Цинк бере участь у синтезі нуклеїнових кислот, включаючи ДНК, а також у синтезі білка, розподілі клітин, у 
структурі активації багатьох ключових молекул в організмі та в шкірі.
Мідь є незамінним мікроелементом системи. Вона входить у численні біологічні реакції: активація ензимів, як-
от тирозиназа, синтез меланіну чи SOD, ендогенний захист від вільних радикалів. Мідь має в'яжучі 
властивості та антимікробну дію.
.Вітамін B3 містить менше 100 ppm залишкової нікотинової кислоти, і тому наша шкіра його добре переносить. 
Актив діє як потужний антиоксидант, знезаражує шкіру і бореться з хвороботворними бактеріями. Але перш за 
все, його цінують за те, що він активно стимулює кровообіг, завдяки чому в клітинах шкіри запускаються 
життєво важливі відновлюючі процеси.

Тонер вітамінний (Арт. 376)
Тонер вітамінний
Комплекс насичує шкіру корисними речовинами . Забезпечує вплив на стан епідермісу. Підтримує оптимальний гідробаланс 
та зволожує, живить епідерміс та наповнює енергією. Повертає природне сяйво, м'якість і рівний тон. Формула засобу 
збагачена комплексом вітамінів, завдяки цьому забезпечується догляд за шкірою всіх типів.
Дія: Відновлює шкірний бар'єр, знижує трансдермальну втрату води, антиоксидант, має протизапальну дію.
Глибоко зволожує, відновлюючи тургор шкіри.
Стимулює синтез колагену та сприяє виробленню гіалуронової кислоти, має антиоксидантну дію.
Захищає шкіру від старіння, перешкоджає проникненню в шкіру бактерій та токсинів, а також ультрафіолетових променів. 
Протистоїть потовщенню рогового шару шкіри, що не дає розвиватися фолікулярному гіперкератозу, який може призводити 
до закупорки сальних залоз. Зміцнює судини, зменшує проникність капілярів.
Вітамін F – глибоко зволожує та утримує вологу в шкірі, відновлюючи її тургор, прискорює загоєння. Вітамін F складається з 
незамінних поліненасичених жирних кислот: лінолевої та ліноленової. Ці жирні кислоти, що не синтезуються організмом, і 
тільки надходять ззовні. Поліненасичені жирні кислоти, беруть участь у побудові мембран, всіх, без винятку, клітин. Вони 
сприяють всмоктуванню вітамінів А, Е, Д, К, які мають антиоксидантну дію. Вітамін F перешкоджає проникненню в шкіру 
бактерій та токсинів, а також ультрафіолетових променів, очищає обличчя від вугрових висипів. Розгладжує зморшки та 
підтягує шкіру.
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Крем для пошкодженої шкіри (Арт. 378)
Крем для догляду за пошкодженою шкірою. Має регенеруючу, загоювальну, відновлюючу дію. Крем має 
протизапальну, зволожуючу, заспокійливу дію. Проникає у глибокі шари тканини, інтенсивно насичує живильними 
речовинами, забезпечуючи тривалі комфорт і свіжість.  Ефективно заспокоює чутливі, потріскані ділянки. 
Повертає шкірі відчуття комфорту і здоровий вигляд.
- відновлює суху та потріскану шкіру
- прискорює процеси регенерації;
- усуває пошкодження, викликані сонячним світлом
- покращує щільність шкірного покриву та підвищує його пружність;
- живить і тонізує
- підходить для всіх типів шкіри;
- має зволожувальну дію;
D-panthenol  володіє зволожуючими властивостями, стимулює регенерацію клітин, природне вироблення 
колагену. До того ж Pantenol, проникаючи в шкіру, здатний зв'язувати молекули води, це проявляє його потужні 
зволожуючі властивості. Д-пантенол пом'якшує реакцію шкіри на сонячну активність, допомагає зняти запалення 
від сонячних опіків. Для сонцезахисних засобів Д-пантенол підвищує захисний фактор від впливу 
ультрафіолетових променів. Стимулює вироблення пігменту, захищає від пересушування, згоряння (при 
знаходженні в жаркому кліматі, зонах високих температур).
D-panthenol стимулює активний розподіл, ріст і відновлення клітин. Він бере участь в процесі формування ліпідів 
та білків. Завдяки цим особливостям Д пантенол добре загоює рани, пошкодження на шкірі, він допомагає при 
опіках, в тому числі сонячних, зменшує роздратування на шкірі, знімає почервоніння і зменшує запальні процеси. 

Крем для сухих ділянок шкіри (Арт. 369)
Крем м'яко усуває подразнення, інтенсивно живить, захищає від висихання і відчуття стягнутості. Допомогає вирішити 
проблему сухих, загрубілих  ділянок шкіри на ступнях, руках, колінах, ліктях. Знижує рівень запалення поверхневих шарів 
шкіри та запобігає утворенню тріщин, а також відновлює бар'єрну функцію епідермісу.  Засіб  пом'якшує, усуває сухість і 
прискорює регенерацію. Сприяє оновленню клітин шкіри, регулює рівень вологи в клітинах епідермісу, прискорює 
регенерацію. Активні компоненти відновлять природні функції епідермісу, сприяють формуванню бар'єру - захисного 
шару шкіри. 
стимулює оновлення огрубілих і надмірно сухих ділянок шкіри;
- має кератолітичну дію;
- насичує вологою, запобігаючи лущенню;
- відновлює гідроліпідний шар шкірного покриву;
- зміцнює захисний гідроліпідний бар'єр епідермісу;
- забезпечує інтенсивне живлення шкіри;
Цетилпальмітат  близький до шкірного жиру, завдяки чому він відмінно живить, зволожує і регенерує шкірні покриви. 
Цетилпальмітат це - потужня зволожуюча дія, ранозагоювальна і бактерицидна дія, налагоджує водно-жировий баланс 
шкіри, пом'якшувальна і вологоутримуюча дія.
   Ніацинамід РС забезпечує створення міцного епідермального бар'єру шляхом підвищення рівня церамідів і вільних 
жирних кислот в роговому шарі. Ніацинамід     призводить до підвищення рівня жирних кислот на 67% і до збільшення 
рівня церамідів на 34%.
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Крем захисний від холоду і вітру (100мл.- Арт.362)
Забезпечує інтенсивне пом'якшення та заспокоєння шкірного покриву шкіри. Сприяє оновленню клітин 
шкіри, регулює рівень вологи в клітинах епідермісу, прискорює регенерацію. Активні компоненти 
відновлять природні функції епідермісу, сприяють формуванню бар'єру - захисного шару шкіри. Крем 
м'яко усуває подразнення, інтенсивно живить, захищає від висихання і відчуття стягнутості. Знижує 
рівень запалення поверхневих шарів шкіри та запобігає утворенню тріщин, а також відновлює бар'єрну 
функцію епідермісу. 
Для щоденного догляду. 
- допомагає відновити захисний бар'єр шкірного покриву;
- має легку нежирну текстуру, швидко вбирається без липкого фінішу;
- відновлює захисні функції шкіри;
- підвищує пружність та еластичність шкірного покриву;
- насичує потрібною вологою;
- живить корисними речовинами;
- зміцнює захисний гідроліпідний бар'єр епідермісу;
Трегалоза - це дисахарид, що зустрічається в природі, присутній у великій кількості рослин та 
мікроорганізмів. Особливі властивості трегалози дозволяють цій рослині виживати в найсуворіших 
кліматичних умовах, включаючи посуху та низькі температури. Присутність трегалози є основною 
причиною, завдяки якій рослини в пустелі знову розцвітають після сильної посухи. Наочним прикладом 
такого відновлення є рослина Selaginella lepidophylla, яка завдяки наявності трегалози здатна ожити 
після отримання води. Трегалоза замінює воду в тканинах і саме ця природна властивість дозволяє 
використовувати актив як захисний компонент при несприятливому впливі навколишнього середовища 
та перепадах температур.
Цетилпальмітат  близький до шкірного жиру, завдяки чому він відмінно живить, зволожує і регенерує 
шкірні покриви. Цетилпальмітат це - потужня зволожуюча дія, ранозагоювальна і бактерицидна дія, 
налагоджує водно-жировий баланс шкіри, пом'якшувальна і вологоутримуюча дія.
   Вітамін Д3 стимулює вироблення антибактеріальних пептидів кателіцидинів та дефенсинів, які 
благотворно впливають на шкіру. Вітамін Д відновлює бар'єрну         функцію шкіри, оскільки регулює 
кератиноцити та їх диференціацію. Вітамін Д перешкоджає поділу пошкоджених клітин та сприяє 
виробленню інволюкріну, білка,    дуже важливого для захисної функції шкіри, захищає від шкідливого 
впливу ультрафіолетових променів та фотостаріння шкіри. 
Біо-ліпідний комплекс складається з фосфоліпідів, гліколіпідів і фітостеролів, ефективно відновлює 
пошкоджений ліпідний бар'єр шкіри. Поживний ефект завдяки незамінним біоліпідам: фосфоліпіди, 
гліколіпіди, фітостероли, вітамін F (лінолева кислота);
Бісаболол покращує стан і зовнішній вигляд зневодненої шкіри, робить її бархатистою, а також сприяє 
відновленню гідроліпідної мантії. Для власників сухої шкіри бисаболол допоможе вирішити проблему 
лущення при надмірній сухості і ксерозі, а також буде сприяти відновленню еластичності.
Завдяки вмісту високої концентрації біоактивних молекул, бісаболол прискорює процес загоєння шкіри, 
зміцнює захисний бар'єр шкіри. Цей компонент також підсилює проникнення в шкіру інших  інгредієнтів. (30мл.- Арт. 366)
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Молочко для тіла "Daily use" (Арт.181)

Засіб має легку текстуру, легко наноситься і швидко вбирається, миттєво зволожує і 
пом'якшує шкіру. Сприяє оновленню клітин шкіри, регулює рівень вологи в клітинах 
епідермісу, прискорює регенерацію. Активні компоненти відновлять природні функції 
епідермісу, сприяють формуванню бар'єру - захисного шару шкіри. Молочко м'яко 
усуває подразнення, інтенсивно живить, захищає від висихання і відчуття стягнутості.
Для щоденного догляду. 

Крем для рук "Daily use" (Арт. 213)

Засіб миттєво поверне комфортні відчуття шкірі рук. Крем з активною 

формулою і відсутністю запаху. Забезпечує інтенсивне зволоження з 

повноцінним живленням. Комплекс активних речовин підвищує 

еластичність шкіри, підтримує оптимальний рівень вологи, запобігає 

сухості, відчуттю стягнутості. Забезпечуює шкірі тривалі комфорт, 

покращує зовнішній вигляд шкіри, відновлює її захисний бар'єр. Захищає її 

від зовнішнього впливу. Відновлює гідроліпідну мантію шкірного покриву, 

прискорює процеси регенерації. Крем придатний для всіх типів шкіри, 
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Крем зволожує,живить, пом'якшує та освіжає шкіру. Крем спрямований на 
відновлення живлення і зволоження, а зміцнює шкірний бар'єр, прискорює 

структурами подібна до рогового шару шкіри, повертає сили і природне 
сяйво шкірі. Допомагає шкірі підтримувати оптимальний рівень вологи, 
стимулювати метаболізм клітин, що підвищує еластичність Для щоденного 

Зволожувальний крем для тіла (Арт. 177) 

 

регенерацію. Ліпідна композиція, яка за складом та мембранними 

догляду. 

Крем для рук "Живильний" (Арт. 176)

 Крем з активною формулою і відсутністю запаху. Забезпечує інтенсивне 
зволоження з повноцінним живленням. Комплекс активних речовин 
підвищує еластичність шкіри, підтримує оптимальний рівень вологи, 
запобігає сухості, відчуттю стягнутості. Забезпечуює шкірі тривалі комфорт, 
покращує зовнішній вигляд шкіри, відновлює її захисний бар'єр. Захищає її 
від зовнішнього впливу. Відновлює гідроліпідну мантію шкірного покриву, 
прискорює процеси регенерації. Мигдалева олія проявляє регенеруючу, 
зволожуючу, тонізуючу дію. Усуває сухість, лущення, подразнення шкіри, які 
викликані впливом агресивних факторів зовнішнього середовища.
 Мигдальна олія містять 30-62% жирної олії, до 20% білка, до 10% 
сахарози, глюкозу, слизу, ферменти, вітаміни (В1, В2, В5, В6, РР, С, 
каротин), дубильні речовини, аспарагін, холін, близько 20 макро- і 
мікроелементів. У складі мигдалевої олії містяться жирні кислоти та 
неомильні речовини (близько 0,5%) – фітостерини, вітаміни (в тому числі 
вітамін Е). Жирні кислоти в основному представлені гліцеридами олеїнової 
(70%), лінолевої (20%), пальмітинової (3%) кислот.
Крем придатний для всіх типів шкіри, швидко вбирається, не залишає 
відчуття липкої плівки.
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Мило з лавандою (Арт. 297) збагачено великою кількістю корисних речовин, які 
активно регенерують шкірний покрив, відновлюють еластичність. Дбайливо видаляє 
забруднення, нормалізує гідроліпідний баланс. Не дає відчуття сухості та поява 
лущення, не залишає слідів. Для щоденного застосування, має приємний аромат

Мило з календулою (Арт. 293) делікатно очищує шкіру та сприяє її захисту від 
зовнішніх негативних факторів. Календула має пом'якшувальну дію, заспокоює 
подразнену шкіру. масло Ши ефективно запобігає лущенню, зволожує, 
пом'якшує, заспокоює, відновлює шкіру, надає ранозагоювальну дію

Мило з люфою (Арт. 295)  
Люфа має масажну дію, покращує кровообіг, лімфодренаж, покращує тонус 
шкіри. М'яко відлущує та видаляє відмерлі клітини шкіри.

Твердий шампунь (Арт. 296).  На основі безсульфатних миючих речовин,  
дбайливо очищає шкіру голови без пересушування, підтримує нормальну 
роботу сальних залоз і м'яко стимулює відлущування відмерлих клітин шкіри. 
Активні речовини підтриму відчуття комфорту і свіжості, насичують 
живильними речовинами. Сприяє підтриманню оптимального рівня 
зволоженості пасом, ефективно зміцнює і відновлює їх.

Мило з кавовим скрабом (Арт. 292)  
Масажне мило ручної роботи з натуральною кавою маслом ши. Не сушить 
шкіру, відмінно піниться , м'яко і дбайливо масажує шкіру, очищає та оновлює 
її, роблячи її ніжною та пружною. Має приємний аромат кави.

Мило козине (Арт. 294) 
Має м'яку мийну основу. Дбайливо очищає шкіру, зберігаючи природний баланс 
рН. Освіжає шкірний покрив. З високим вмістом козячого молока, забезпечує 
чудовий пом'якшувальний та заспокійливий ефект. Складається з рослинних 
олій і не містить тваринних жирів, алкоголю або інших шкідливих домішок, які 
сушать шкіру.
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Крем для ніг  (Арт. 365)
 Крем з інтенсивною поживною дією. Засіб нормалізує гідробаланс, попереджає втрату вологи, 
активізує процеси регенерації,  утворює на її поверхні невидиму ліпідну плівку, яка захищає від 
огрубіння.  Сприяє загоєнню пошкоджень, знімаючи запалення та втому. Крем легко наноситься та 
добре поглинається, не залишаючи відчуття жирності.
- надає шкірі м'якості і гладкості вже після першого нанесення;
- зволожує та живить шкіру ;
- відновлює захисний бар'єр епідермісу;
 Алантоїн має кератолічну дію, сприяє відділенню відмерлих клітин і тим самим пом'якшує роговий 
шар,стимулює регенерацію тканин.
Цетилпальмітат близький до шкірного жиру, завдяки чому він відмінно живить, зволожує і регенерує 
шкірні покриви, доглядає за огрубілою шкірою стоп, робить їх більш м'якими і гладкими.
Трегалоза заміщає воду в тканинах і саме ця природна властивість дозволяє використовувати актив 
як захисний компонент при несприятливому впливі навколишнього середовища та перепадах 
температур.
Трегалоза має більш високі вологоутримуючі властивості, ніж інші дисахариди, і підтримує вологість 
рогового шару за рахунок своїх властивостей утримання вологи. Трегалоза посилює бар'єрну 
функцію шкіри, сприяючи формуванню структури ламеллярной міжклітинних ліпідів. Ці ефекти були 
підтверджені навіть у сухому середовищі. Трегалоза допомагає підтримувати здоров'я шкіри, 
захищаючи її від висихання.

Живильний крем для рук (Арт. 364)
Крем з активною формулою і відсутністю запаху. Забезпечує інтенсивне зволоження з повноцінним 
живленням. Комплекс активних речовин підвищує еластичність шкіри, підтримує оптимальний рівень 
вологи, запобігає сухості, відчуттю стягнутості. Забезпечуює шкірі тривалі комфорт, покращує 
зовнішній вигляд шкіри, відновлює її захисний бар'єр. Захищає її від зовнішнього впливу. Відновлює 
гідроліпідну мантію шкірного покриву, прискорює процеси регенерації.
Мигдалева олія проявляє регенеруючу, зволожуючу, тонізуючу дію. Усуває сухість, лущення, 
подразнення шкіри, які викликані впливом агресивних факторів зовнішнього середовища.
Посилює бар'єрну функцію шкіри та перешкоджає трансепідермальній втраті води, натуральний 
енергетик, що утримує та зберігає вологу, захищає шкіру від стресу та сухого повітря,зменшує свербіж 
через сухість
Ніацинамід РС забезпечує створення міцного епідермального бар'єру шляхом підвищення рівня 
церамідів та вільних жирних кислот у роговому шарі.
Захищає шкіру від зовнішніх міських забруднень,заспокоює пошкоджену та подразнену шкіру,добре 
зволожує та дарує відчуття комфорту,вирівнює тон шкіри, прибирає тьмяність. Запобігає появі 
пігментних плям, освітлює шкіру. Підвищує еластичність шкіри.
Крем придатний для всіх типів шкіри, швидко вбирається, не залишає відчуття липкої плівки.
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Крем для ніг Daily use (Арт. 214)
Крем з інтенсивною поживною дією. Засіб нормалізує 

гідробаланс, попереджає втрату вологи, активізує процеси 
регенерації, розгладжує шкіру, і утворює на її поверхні 

невидиму ліпідну плівку, яка захищає від огрубіння.  Сприяє 
загоєнню пошкоджень, знімаючи запалення та втому. Крем 

легко наноситься та добре поглинається, не залишаючи 
відчуття жирності.

- зволожує та живить шкіру ;
- відновлює захисний бар'єр епідермісу;

- підсилює гідроліпідний бар'єр;
- зменшує сухість і симптоми подразнення.

- для щоденного догляду

Дезодоруючий комплекс для ніг (Арт.158)
 Комплекс усуває неприємні запахи та запобігає їх подальшому виникненню. Спрей 
швидко вбирається, значно знижує пітливість стоп. Засіб можна в будь-який зручний 
для вас час. Спрей не блокує роботу потових залоз, що вельми шкідливо для здоров'я. 
Кондиціонує стопи, за рахунок дії натурального комплексу екстрактів  плодів каштана, 
трави чебрецю,  плодів ялівцю,  листя евкаліпта, кори дуба.

Комплекс для втомлених ніг (Арт.159)
 Формула спрея розроблена на основі активних компонентів , які швидко 
дарують відчуття комфорту і доглядають за шкірним покривом. Спрей 
знімає напругу, додає відчуття комфорту. Легка текстура дозволяє йому 
швидко впливати на проблему - зняти набряклість, тонізувати, 
полегшити дискомфортний стан «важких» ніг. У комплексі склад 
екстрактів кори верби, череди,  кори дуба, листя м'яти, квітів календули, 
чебрецю  - найбагатший вітамінно-мінеральний комплекс (каротин, 
аскорбінова/пантотенова кислоти, тіамін, селен, залізо, цинк, магній, 
кальцій та ін.) який  допомогає запобігати перенапрузі та надмірному 
розширенню судин ніг, знімати тяжкість у ногах і тонізувати. Комплекс є 
протинабрячним засобом, який зміцнює стінки судин. Благотворно 
впливає на судини, притягує молекули глікопротеїну та колагену для 
зміцнення стінок судин та капілярів, підвищує опірність та міцність 
судин. Заспокоює та знімає роздратування верхніх шарів епідермісу. 
Має дренажні властивості.
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Міцелярна вода "All Makeup"  (Арт. 215)  
Засіб для очищення шкіри обличчя від забруднень і макіяжу. Універсальний засіб очищає і стягує розширені 
пори, регулює ліпідний баланс епідермісу. Вирівнює шкірний покрив, покращує колір обличчя. Унікальна 
формула освіжає, тонізує і відновлює втомлену, тьмяну шкіру. Щоденне застосування тоніка покращує якість і 
структуру шкіри, роблячи ваше обличчя чудовим і доглянутим. 
- може використовуватися для очищення очей і всього обличчя;
- ретельно очищає шкіру від будь-яких забруднень;
- запобігає появі почервонінь і подразнень;
- заспокоює шкіру;

Піна для вмивання "All Makeup" (Арт. 218)
Засіб призначений для делікатного очищення шкіри від забруднень та 

макіяжу. Завдяки особливій формулі можна використовувати для 
догляду за любим типом шкіри. Засіб містить у своєму складі м'яку 

миючу основу, яка враховує потреби шкіри і не містить мила, спиртів. 
Пінку можна використовувати для догляду за шкірою навколо очей.

Гідрофільна олія "All makeup" (Арт. 216)
Очисна гідрофільна олія чудово очищає шкіру від забруднень і макіяжу. 

Зволожує і живить шкіру, пом'якшує епідерміс, нормалізує роботу сальних 
залоз. Рослинні олії нададуть благотворний вплив на стан шкірного покриву, 

надаючи йому м'якість і гладенькість. Олія оздоровлює шкіру, роблячи її 
більш м'якою, заспокоює подразнення, усуває лущення і сухість. Засіб 

глибоко очищає основу пор, бореться із запаленнями, зменшує кількість 
комедонів, забезпечує тривалу гідратацію, заспокоює і активізує 

відновлювальні процеси. Шкірі забезпечена абсолютна чистота, ніжність і 
гладкість. Засіб абсорбує надлишок шкірного сала, нормалізує гідробаланс, 

легко змивається, не залишаючи плівки. 

Мус для очищення обличчя  (Арт. 301)
Мус має ніжну та м'яку текстуру. Засіб призначений для очищення шкіри обличчя 
від забруднень та макіяжу. У процесі очищення не порушує гідроліпідного 
балансу. Завдяки особливій формулі можна використовувати для догляду за 
любим типом шкіри.Спосіб застосування: нанесіть невелику кількість піни на 
руку і легкими масажними рухами втирайте в шкіру обличчя, шиї і декольте. 
Змийте залишки проточною водою. При необхідності повторіть маніпуляції.
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Антисептик для рук з іонами срібла ’'VitaSept»
500мл. (Арт. 110), 100мл. (Арт. 108)

 Нетоксичний і ефективний. «VitaSept» містить 
високоактивні форми хлорних і кисневих сполук і 
іони срібла, тому не подразнює шкіру, а навпаки 
зволожує і пом'якшує. Кисневі сполуки покращують 
трофіку шкіри, а іони срібла застосовуються в 
медицині не тільки з антисептичної метою, але і з 
косметичною. Вони зволожують, омолоджують, 
позбавляють від стягнутості і лущення.
 «VitaSept» має широкий спектр антимікробної 
активності по відношенню до різних грамнегативних і 
г р а м п оз и т и в н и х  м і к р о о р га н і з м і в ;  в і рус и , 
(аденовіруси, віруси грипу, та інші збудники гострих 
респіраторних інфекцій, віруси гепатитів, герпесу, 
атипової пневмонії, ВІЛ-інфекції, і ін.); грибів роду 
Кандида і Трихофітон (дерматофітій), цвілевих 
грибів; засіб має спороцидну активністю.

Гель для інтимної гігієни (Арт. 232) 

Ніжний  гель для інтимної гігієни м'яко та бережно 
очищає чутливу зону. У складі інтим гелю немає 
парабенів, ароматизаторів, барвників, спирту.

Основні властивості:
· Дбайливо очищає .
· Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
· Підходить для щоденного застосування 
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Пілінг-скатка (Арт. 209) - це один із засобів глибокого очищення шкіри. М'яко та дбайливо очищає від відмерлих 
клітин шкіри і бруду.
Не містить абразивних речовин, відлущування здійснюється за рахунок взаємодії мікрокристалічної целюлози з 
кератином та себумом. У процесі масажу скочується, захоплюючи старі кератиноцити.  Пілінг знімає лише мертві 
лусочки, не травмуючи здорові клітини. В результаті текстура шкіри стає гладкою, ніжною, усувається лущення, 
очищаються пори, зникають чорні крапки, розширені пори та жирний блиск обличчя, плями постакне, нерівний 
колір обличчя. Пілінг-скатка збагачений корисними речовинами. Подібні за своєю структурою з ліпідами шкіри 
активи миттєво вбираються дермою.
- ніжно очищує, не пересушує
- усуває забруднення та надлишки себуму;
- запускає процеси оновлення та регенерації;
- інтенсивно зволожує та живить епідерміс;
- робить шкіру м'якою і чистою
- не містить абразивних речовин

Пілінг сироватка з АНА кіслотами (Арт. 374)
Кислоти зволожують шкіру та утримують вологу тривалий час, оновлюють клітини шкіри, роблячи її 
м'якою, оксамитовою та еластичною. Натуральні фруктові кислоти забезпечують усунення верхніх 
лусочок шкіри з кератину.
 АНА, або α-гідроксикислоти – кислоти впливають безпосередньо на шкіру на всіх рівнях: тканинному, 
клітинному та молекулярному . Натуральні фруктові кислоти забезпечують усунення верхніх лусочок 
шкіри. Кислоти також зволожують шкіру і утримують вологу тривалий час, підвищують імунний захист 
організму, оновлюють клітини шкіри, роблячи її м'якою, оксамитовою та еластичною.
α-гідроксикислоти надають на шкіру ряд корисних впливів:
Зволожують і утримують вологу, не дозволяючи шкірі знову ставати сухою та жорсткою.
Забезпечують синтез колагену та глікозаміногліканів. Внаслідок цього процесу спостерігається яскравий 
омолоджуючий ефект.
Надають протизапальний та антиоксидантний ефект, завдяки чому усуваються запалення, почервоніння, 
лущення та інші дефекти шкіри.
Особливості використання фруктових кислот
Жирна шкіра: завдяки ексфоліації кислот очищаються сальні залози – це дозволяє попередити 
закупорювання пір та появу вугрів.
Суха шкіра: шляхом впливу АНА на шкіру видаляються лусочки шкіри, що відмерли, що спрощує 
занурення в шкіру зволожуючі речовини. Поступово відновлюється нормальна м'якість шкіри, нормальний 
шкірний малюнок та рівень вологості.
Зріла шкіра: рогові нашарування поступово відлущуються, дозволяючи поживним речовинам проникати у 
глибину шкіри відновлення структури. АНА запобігають поглибленню старих та появі нових зморшок.
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Рідка патч- маска для зони навколо очей і обличчя (Арт. 370)
Рідкі патчі створені для ефективного ліфтингу, зняття набряків і регенерації шкіри обличчя та шкіри під очима. Засіб 
позитивно впливає на різні процеси, що відповідають за стан шкіри і на її здатність до регенерації. Глибоко зволожує, 
відновлює гідроліпідний баланс шкіри.
 - усунення зморшок (вікових, мімічних) -  місттть вітамінний комплекс з натуральних компонентів - насичуює клітини 
вологою і корисними речовинами - стимулюють мікроциркуляцію крові епідермісу - забезпечуюєь ефективну 
протинабрякову дію - усувають припухлості і темні кола під очима - тонізуює і підтягує шкіру - покращують бар'єрні 
властивості шкіри - покращує тонус шкіри, структуру 
IDEALIFT являє собою біоміметичний пептид, який зменшує в'ялість і провисання шкіри, покращує колір, структуру і 
відновлює епідерміс зсередини. У складі продукту присутні такі компоненти, як ліпопептид і N-ацетил-Тирозил-Аргініл-O-
гексадеціловий ефір.
Компонент який пов'язаний ланцюжком ліпідів з метою підвищення біологічної доступності, забезпечує вироблення 
еластину, допомагає впоратися з раннім і віковим провисання шкіри. Білок допомагає знизити результат впливу гравітації 
на дерму, усунути сухість, зморшкуватість і інші дефекти епідермісу. 
Вивільнює нейромедіатори, які беруть участь в регулюванні емоційного відгуку.
Колаген стимулює фібробласти до виробництва власного колагену, збагачує шкіру амінокислотами, запобігає появі та 
усуває зморшки.
Aquaxyl  відновлює водний баланс шкіри, усуває роздратування і лущення, вирівнює і згладжує мікрорельєф. Завдяки 
відновленню гармонії руху водних потоків, Акваксил зволожує і реструктурує шкіру, підвищує кількість вологи в глибоких 
шарах епідермісу. Шкіра стає більш стійкою і краще оснащеною для боротьби із зовнішньою агресією. Aquaxyl також 
збільшує в епідермісі зміст GAG (гіалуронової кислоти і хондроїтину сульфату), значно стимулює синтез цераміду і 
покращує бар'єрні функції шкіри. Така дія активу зміцнює міжклітинні тканини епідермісу і запобігає втраті вологи.

Маска детокс для обличчя (Арт. 368)
 Маска детокс для обличчя 50мл.
Маска ефективно очищує, вирівнює тон шкіри та надає сяяння, абсорбує надлишки себуму, усуває забруднення, розблоковує 
пори .  Маска на основі активованого вугілля,  має себорегуляційні, ексфоліаційними, тонізувальні і відновлювальні 
властивості. При регулярному застосуванні маска дарує шкірі сяйво та силу.
Делікатно відлущує ороговілі часточки епідермісу - Очищає основу пор - Вирівнює тон і мікрорельєф -Звужує пори - Знімає 
запалення і прискорює загоєння запальних процесів - Нормалізує роботу сальних залоз;
Рослинне вугілля адсорбує токсини, забруднення та інші шкідливі речовини зі шкіри, роблячи її більш чистою і здоровою. 
Допомагає абсорбувати окислений шкірний жир. Вугілля допомагає позбутися від хімічних речовин з пор шкіри, так як він 
відлущує омертвілі клітини шкіри. Він може стимулювати ріст клітин, роблячи вашу шкіру еластичною, ніжною і гладенькою.
Глина - каолініт багата кремнеземом, в ній також міститься мінерали: цинку, калію, заліза, алюмінію та інших. 
Біо-ліпідний комплекс Амісол тріо, що складається з фосфоліпідів, гліколіпідів і фітостеролів, ефективно відновлює 
пошкоджений ліпідний бар'єр шкіри.
Бетаін Глина всмоктує зайву кількість шкірного сала і потові виділення, прибираючи бруд і пил, які залишаються в шарах 
епідермісу навіть після купання. Інша цінна властивість продукту - здатність регенерувати шкірні ушкодження. Каолін вбирає 
жир і бруд з шкіри, наповнює дерму мінералами і вітамінами, прискорює метаболізм, регулює секрецію сальних залоз. 
активний компонент для шкіри з властивостями кондиціонера. Надає шкірі гладкість, рівність, м'якість, покращує зовнішній 
вигляд шкіри.
Комплекс вітамінів - Вітамін F сприяє відновленню ліпідного балансу шкіри і формування її захисного бар'єру, зволожує і 
живить .
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Маска крем глиняна (Арт. 324)
Маска для глибокого очищення шкіри, виведення токсинів, матування і боротьби з чорними цятками. 
Знімає запалення, очищає і звужує пори. Сприяє оновленню клітин, насичує шкіру вітамінами, 
підвищує захисні властивості епідермісу, та нормалізує роботу сальних залоз.. Підвищує тонус 
шкіри, надає обличчю свіжішого вигляду. При регулярному застосуванні маска дарує шкірі сяйво та 
силу, сприяє вирівнюванню тону.
 Особливості: підвищує пружність та еластичність шкіри /  забезпечує протизапальну та заспокійливу 
дію / бореться з прищами, вуграми, симптомами акне /  нормалізує гідроліпідний баланс шкіри  /
 зволожує, вирівнює тон /  антиоксидантний ефект /  регулює роботу сальних залоз  /  
рекомендована для всіх типів шкіри.
Блакитна глина - це чудодійний засіб. Завдяки наявності мікроелементів, має очищаючий і 
відновлюючий ефект, живить шкіру і наповнює її корисними мінералами. Крім того, блакитна глина 
відрізняється вираженим протизапальним ефектом, що дозволяє усувати дрібні пошкодження, 
синці, вугровий висип та інші проблеми зі шкірою. Глина дезінфікує дерму та нормалізує кровотік, 
прискорює метаболізм.

Маска крем Ламінарія (Арт. 325)
Маска на основі водоростей виводить токсини, покращують кровообіг у капілярах. Має протизапальну 
дію, ефективно очищає та звужує пори, надає шкірі матовості. 
Насичує клітини киснем, амінокислотами та вітамінами, стимулює оновлення епідермісу. Глибоко 
зволожує та відновлює природні функції шкіри. Надає шкірі  природного сяйва. 
До складу ламінарії входять вітаміни (групи В, а також С, D, Е) та рідкісні  мікроелементи (селен, бром, 
йод), які синтезуються у водорості під впливом морської води. Йод нормалізує роботу сальних залоз, 
шкіра стає гладкою та шовковистою, ніацин (нікотинова кислота) має відбілюючі властивості (усуває 
пігментні плями), аскорбінова кислота дивовижний антиоксидант, що володіє властивостями, що 
омолоджують, і розгладжує зморшки, холін заспокоює роздратовану шкіру та прибирає жирний блиск, 
калій забезпечує зволоження шкіри, кальцій вирівнює рельєф шкірного покриву,залізо нормалізує 
кровообіг та покращує клітинне дихання
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Маска Альгінатна (Арт. 238)
Маска зволожує, живить, очищає шкіру, виводить токсини. Надає свіжості, активізує захисні 
функції, стимулює регенірацію шкіри.
Склад: альгінат натрію, діатомова земля, сульфат кальцію, пудра перлів, екстракт м'яти, 
екстракт женьшеню, пірофосфат натрію.
Застосування: Змішати вміст з водою до отримання однорідної маси. Отриману суміш 
нанести на очищену шкіру обличчя. Маску наносити товстим шаром за допомогою шпателя. 
Через 15-20 хвилин зняти маску одним рухом знизу від підборіддя до чола. На волосся, 
брови та вії не наносити маску.
Необхідний попередній тест на чутливість.

Маска глиняна "Очищаюча" (Арт.167)
 
 Глибоке очищення шкіри обличчя сприяє поліпшенню її зовнішнього 
вигляду. Відрізняється ефективними детоксицируючими властивостями, 
надає антисептичну і порозвужувальну дії. Активізує процеси відновлення 
і регенерації клітин. Заспокоює почервоніння, стимулює кровообіг, знімає 
зайву сальність. Прибирає пігментацію, очищає від акне. Завдяки 
активним компонентам маска вирівнює відтінок обличчя.

Маска "Поживна" ламінарія (Арт.166)
 
Маска оновлює, зміцнює, зволожує і підтягує шкіру. Вона виводить токсини. Насичує 
шкіру мінеральними солями. Володіє зволожуючими властивостями, що надає 
омолоджуючу дію на епідерміс, сприяючи зменшенню вираженості мімічних зморшок. 
Мікроелементи і вітаміни сприяють відновленню водного балансу шкіри, підтягують 
контури, формуючи овал обличчя, вирівнюють тон шкіри. Маска "Поживна" - це 
результат, який буде помітний вже після декількох процедур застосування.
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Маска "Інтенсивне зволоження для обличчя» (Арт 233)

Засіб має ніжну текстуру, містить зволожуючі і живильні елементи, якими збагачує 
шкірний покрив. Легка і ніжна маска забезпечить відновлення епідермісу.
 Ліпідна композиція, яка за складом подібна до рогового шару шкіри, допомагає 
шкірі підтримувати оптимальний рівень вологи, стимулювати метаболізм клітин, 
що підвищує еластичність. 
- активує регенерацію шкіри після впливу зовнішніх факторів;
- запобігає сухості, відчуттю стягнутості;
- підтримує оптимальний рівень гідратації;
- забезпечує збагачення вологою, яка запобігає зневодненню епідермісу;
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- вирівнює шкірний рельєф;
- покращує колір обличчя;

 

Маска "Інтенсивно живильна для обличчя" (Арт. 234)
Концентрація корисних компонентів сприяє глибокому живленню, зволоженню 
епідермісу і насиченню вітамінами і мікроелементами. У складі засобу активний 
комплекс гідролізатів, протеінів, екстрактів.
  - покращує мікроциркуляцію та відтік лімфи;
- підтримує оптимальний гідробаланс шкіри;
- покращує колір обличчя;
- надає детоксикаційну, тонізувальну дії;
- вирівнює шкірний рельєф;
- ліпіди зміцнюють бар'єр шкіри;

Маска "Інтенсивно відновлююча для обличчя" (Арт. 235)

Активні речовини активізують синтез колагену і еластину, підвищують пружність 
шкіри, покращують колір обличчя. Засіб інтенсивно живить і наповнює клітини 
життєвою силою. Глибоко зволожує шкіру, насичуючи її необхідною кількістю 
вологи, робить пружною і підтягнутою. Сприяє оновленню клітин. Підвищення 
тонусу шкіри надає обличчю свіжішого вигляду. 
- нормалізує водно-ліпідний баланс шкірного покриву. 
- має відновлювальну і тонізувальну властивості;
- розгладжує мікрорельєф епідермісу;
- покращує мікроциркуляцію та відтік лімфи;
- підтримує оптимальний гідробаланс шкіри;
- насичує вологою та запобігає її втраті;
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Крем скраб "Рисовий" для обличчя (Арт. 312)
 Прибирає ороговілі клітини, стимулює регенерацію шкіри. Має антиоксидантні 
властивості, ефективно живить та оновлює шкіру, сприяє розгладжуванню зморшок. 
Рисова пудра ніжно і дбайливо відлущує верхній шар епітелію. М'яко впливає на шкіру, 
не дряпаючи і не ушкоджуючи її. Активізує метаболізм, покращує мікроциркуляцію, 
оновлює клітини та омолоджує шкіру. Олії мигдалю, кунжутної, макадамії, абрикоса. 
Вітамін Е - наситять шкіру корисними мінералами та вітамінами, роблячи її свіжою та 
сяючою. Підходить для будь-якого типу шкіри.

Скраб для тіла з горіхом (Арт. 299)
 Прибирає ороговілі клітини, стимулює регенерацію шкіри. 
Абразивні частинки горіхової шкаралупи ніжно і дбайливо відлущує 
верхній шар епітелію. М'яко впливає на шкіру, не ушкоджуючи її. 
Покращує мікроциркуляцію, оновлює клітини. Олії мигдалю, 
кунжуту та вітамін Е – наситять шкіру корисними            мінералами  
та вітамінами, роблячи її свіжою, пружною та сяючою. Ефективно  
живитьта зволожує. Допомагає швидко видалити усі види 
забруднень.  Контролює роботу сальних залоз, надає шкірі 
матового відтінку. Захищає від сухості, лущення, сверблячки та 
негативних зовнішніх впливів. Підходить для будь-якого типу 
шкіри.Шкаралупа волоського горіха багата дубильними 
речовинами, до її складу входять стероїди та алкалоїди, кумарини 
та глюкозиди, вітаміни та фенолкарбонові кислоти.

Скраб-маска "Ворості Аскафілум» (Арт. 300)
 Прибирає ороговілі клітини та стимулює регенерацію шкіри. 
Ефективно живить та оновлює шкіру, сприяє розгладжуванню 
зморшок. Скраб активізує метаболізм, покращує мікроциркуляцію, 
оновлює клітини та омолоджує шкіру. Олії персика, мигдалю, 
жожобі, Вітамін Е – наситять шкіру корисними мінералами та 
вітамінами, роблячи її ніжнішою та красивішою. Скраб м'яко 
впливає на шкіру, не ушкоджуючи її. Допомагає швидко видалити 
усі види забруднень. Контролює роботу сальних залоз, стягує 
розширені пори та надає шкірі матового відтінку. Захищає від 
сухості, лущення, сверблячки та негативних зовнішніх впливів. 
Підходить для будь-якого типу шкіри. 47



Квіткова вода календули для обличчя, тіла, волосся (Арт. 171)  

Живить, відновлює, оновлює та тонізує клітини шкіри. Його можна 

використовувати як чудовий тонік, який м'яко очищає, має в'яжучі 

властивості, чудово знімає запалення та почервоніння. У квітковій воді 

календули: фруктові кислоти, фітонциди, глікозиди.

Усуває лущення та наслідки акне, нервових дерматитів. Щоденне 

застосування квітковоі води вранці та ввечері значно прискорює процеси 

регенерації клітин шкіри та підвищує міцність капілярів. Чудово тонізує 

клітини шкіри будь-якого типу. Є основним елементом комплексу для догляду 

за зрілою шкірою. Сприяє загоєнню сонячних опіків. Відновлює вітамінно-

мінеральний баланс дерми. Зміцнює волосяний стрижень. Допомагає у 

боротьбі з чорними точками та шкірними висипаннями. 

Запах календули допомагає добре розслабитись, підвищує якість сну.

Квіткова вода лаванди для обличчя, тіла, волосся (Арт. 172) 

Квіткова вода лаванди підвищує гідратацію (мега зволожуючий ефект) запобігає сухості шкіри. 

Зволожує ,відновлює захисні функції шкіри. Лаванду цінують через ефірну олію, хоча в ній 

присутні й інші корисні речовини: флавоноїди, кумарини, фітостероли, герніарин, урсолова 

кислота. Підвищує пружність та еластичність шкірного покриву. Стимулює комплексне 

відновлення, регенерацію епідермісу в цілому. Тонізує і освіжає епідерміс. Ефективно очищає 

пори, нормалізує роботу сальних залоз. Заспокоює шкіру при сонячних опіках і укусах комах.  

Засіб ефективно освіжає шкірний покрив,волосся. Чоловіки можуть використати для шкіру 

обличчя після гоління. Запах лаванди допомагає добре розслабитись, підвищує якість сну.
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Квіткова вода Алоє Вера  для обличчяб тіла та волосся (Арт. 173)  

Вода містить вітаміни А, Е, B1, B2, нікотинамід, фолієву кислоту, глюкозу, 

фосфор, натрій, магній, калій, марганець, селен та інші корисні речовини. 

Забезпечує інтенсивну пом'якшувальну дію на суху і чутливу шкіру, 

заспокоює її, відновлює, омолоджує, повертає їй гладкість і 

еластичність.Зволожує шкіру, сприяє утриманню вологи у шкірі, заспокоює 

запалення, знімає свербіж. Пом'якшує шкіру після засмаги та заспокоює її. 

Має омолоджуючий ефект, прискорює синтез колагену. Тонізує та добре 

очищає шкіру, Надає матовість. Відновлює здоров'я волосся.

Квіткова вода з Волошкою для контуру очей, обличчя та тіла (Арт. 170) 

 Усуває роздратування та тонізує шкіру навколо очей, знімає набряки. 

Зволожує, очищає проблемну шкіру, стягує пори, знижує жирність. Живить 

вікову та втомлену шкіру. Біофлавоноїди у квітковій воді волошки 

забезпечують антиоксидантний ефект. Багатий склад води дозволяє 

впоратися із проявами такого захворювання, як купероз. Протизапально 

діє на пошкоджені шкірні покриви, знімає роздратованість, зменшує 

почервоніння запалених зон. Може застосовуватися як лосьйон та тонік. 

Оздоровлює та освіжає локони та шкіру. Підходить для надчутливої  
 

шкіри. 

Ідеально підходить для косметичного льоду.
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Крем для обличчя "For men" (Арт. 212)

Засіб зволожує, глибоко живить шкірний покрив, засіб має ніжну 
текстуру . Він прискорює природні обмінні процеси, вироблення 
колагену і еластину, активно насичує клітини киснем, покращує 
кровообіг, підвищує пружність епідермісу. Крем зміцнює, підтягує 
шкіру, сприяє поліпшенню кольору і мікрорельєфу обличчя. 
Насичує клітини корисними речовинами. Має тонізуючу дію, 
надає шкірі пружність. Легка текстура, миттєво поглинається 
шкірою

Лосьйон після гоління "For men" (Арт. 188)

Лосьйон добре живить і зволожує епідерміс, запобігає сухості, стягнутості та лущенню, дарує 
приємні відчуття свіжості та чистоти. Завдяки легкій, ніжній консистенції він швидко всотується в 
шкіру, не залишаючи на поверхні масних слідів. Засіб пом'якшуює, живить і зволожуює епідерміс, 
утримуює у ньому необхідний рівень вологи, робить шкіру пружнішою та еластичнішою. 
Компоненти глибоко проникають під шкіру та збагачують її необхідними корисними елементами. 

Піна для гоління "For men" (Арт. 187)

Делікатний засіб для гоління  допоможе вам позбавиться від 
щетини і дбайливо очистить шкіру обличчя. Екстракт розмарину 
заспокоїть роздратовану шкіру і тонізує її, а екстракт дуба зніме 
почервоніння і прискорить регенерацію клітин. Екстракт алое 
зволожить, тонізує і наситить шкірний покрив корисними 
мікроелементами, а також нормалізує водно-ліпідний баланс 
шкіри обличчя. Засіб підходить для будь-якого типу шкіри і 
розрахований на щоденне застосування.
· Делікатно очищає і тонізує шкіру.
· Перешкоджає появі почервоніння і подразнень.
· Захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
· Зволожує і живить шкірний покрив.
· Усуває відчуття стягнутої шкіри.
· Відновлює водно-ліпідний баланс шкіри.
· Чи звужує пори і заспокоює шкіру.50



Гель для душу "For men" (Арт. 186)
Засіб дбайливо очищає шкіру від накопичених забруднень. М'яка миюча основа і комплекс 
екстрактів дарує відчуття бездоганної свіжості і чистоти, підсилює захисні функції шкіри, та 
сприяє пом'якшенню і зволоженню її. Стимулюються регенераційні процеси, шкіра відновлює 
еластичність і пружність.
Основні властивості:
 - делікатно, але ретельно очищає шкірний покрив;
 - не викликає сухості та стягнутості;
- завдяки збалансованій формулі не пересушує епідерміс;
- добре піниться і легко змивається;
- залишає на волоссі і тілі освіжальний аромат з пряними нотками;
- змиває втому і наповнює енергією.

Шампунь- гель для чоловіків "For men" (Арт. 185)
Засіб для делікатного та ефективного догляду за шкірою 
тіла і волоссям. Ідеально очищає волосся, шкіру голови й 
тіла, перешкоджає появі жирності без ефекту 
пересушування. Дарує відчуття свіжості й комфорту. 
М'яка миюча основа забезпечить бездоганне очищення. 
У складі продукту комплекс екстрактів, який підсилює 
захисні функції волосяного і шкірного покриву. Завдяки 
стимулюються регенераційні процеси, у результаті цього 
волосся стає більш доглянутим і блискучима, а шкіра 
зволожена .

Шампунь для чоловіків "For men" (Арт. 184)
М'яка миюча основа забезпечить бездоганне очищення 
волосся від забруднень. У складі продукту комплекс 
екстрактів, який підсилює захисні функції волосяного 
покриву та сприяє пом'якшенню і зволоженню його. 
Основні властивості: -покращення структури волосся; 
-вітамінне харчування; -зміцнення волосся по всій 
довжині; -зволоження; -нормалізація клітинного 
метаболізму; 
-усунення ламкості волосся; -підвищує міцність і стійкість 
до впливу навколишнього середовища.
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Мінеральний дезодорант Crystal (Арт. 285, 291)
Спрей запобігає росту і розмноженню бактерій, що 
провокують неприємний запах. Активна дієва речовина - 
алуніт мінерал, який надає потужну антибактеріальну дію. 
Засіб впливає на шкірний покрив, усуваючи середовище для 
розвитку бактерій.  Усунення запаху обумовлено природними 
в'яжучими характеристиками, створенням своєрідної 
поверхневої плівки на шкірі – середовища, у якому бактерії 
розвиватися неспроможні. Бактерії нейтралізуються, запах не 
з'являється, а тіло, як і раніше, позбавляється токсинів 
природним шляхом. Не закупорює пори потових залоз і не 
знижує активність потових залоз, тому що його дія заснована 
на високих абсорбційних властивостях. Дезодорант створює 
своєрідний невагомий захист на шкірному покриві. Це 
допомагає блокувати запах поту і попередити його появу. 
Також спрей сприяє швидкому загоєнню мікропорізів після 
гоління.  Легко наноситься і миттєво висихає, не залишаючи 
слідів чи липкості.

- для всіх типів шкіри
- не блокує потовиділення 
- нейтралізує запахи
- заспокоює та захищає шкіру від подразнень
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Лосьон від лупи (Арт. 367)
Засіб знищуює  лупу, надає загальнозміцнювальну дію, заспокоює шкіру голови. Лосьон живить слабкі 
волосяні фолікули, стимулює мікроциркуляцію крові, нормалізує виділення сала на шкіри голови і допомагає 
позбутися від себореї.
регулює роботу сальних залоз
зменшуючи лущення та сухість,
 інтенсивно зволожує шкіру голови 
 усуває свербіж і печіння
Синергічний комплекс трьох рослинних складових: мануки з Нової зеландії, китайської магнолії та індійського 
чорного перцю. Комплекс відновлює баланс себуму у жирній та пошкодженій шкірі, запобігає появі блиску та 
закупорених пір.
М'яко відновлює мікробіом шкіри голови, тіла. Регулює вироблення себуму, що ефективно зменшує лупу та 
жирність шкіри голови. Заспокоює чутливу шкіру голови та полегшує свербіж при лупі.
Алантоїн заспокоює шкіру голови, відновлює баланс. Алантоїн має кератолічну дію, сприяє відділенню 
відмерлих клітин і тим самим пом'якшує роговий шар,стимулює регенерацію тканин (надає загоювальну дію)
 

Шампунь від лупи (Арт. 360)
Шампунь нормалізує вироблення себуму та ефективно відновлює природний гідроліпідний баланс шкіри. 
Волосся робить надзвичайно чистим, свіжим і блискучим. 
Комплекс ПАВ м’яко і дбайливо очищає шкіру всіх типів, відновлює природний ліпідний баланс шкіри, 
пом’якшує поверхню шкіри, живить її, відновлює порушений природний захисний бар’єр,доглядає за волоссям, 
дбайливо очищаючи поверхню по всій довжині, одночасно дозволяє уникнути зайвої сухості волосся і поверхні 
шкіри голови, надає волоссю силу і зміцнює.
Екосистема шкіри - це баланс здорової шкіри і мікробіоти. При лупі шкіра та її мікробіом не збалансовані. Це 
може бути викликано гормональними змінами і коливаннями, а також стресом.
Лупа ж часто з'являється через зростання грибів роду Malassezia globosa і Malassezia restricta, які викликають 
запалення шкіри голови, свербіж і появу сухих "пластівців".
Комплекс ліпофільних екстрактів мануки, чорного перцю і магнолії, який забезпечує істотну підтримку 
природного балансу між шкірою і її мікробіотою в складних ситуаціях, таких як лупа. М'яко відновлює мікробіом 
шкіри голови, обличчя і тіла, регулює вироблення себума, що ефективно зменшує лупу і жирність шкіри голови, 
заспокоює чутливу шкіру голови і полегшує свербіж при лупі.
Октопірокс допомагає позбутися від лусочок і лупи на шкірі голови, усуває свербіж, але при цьому впливає м'яко 
і не подразнює шкіру..
Мікроорганізми, такі як Malassezia furfur, виробляють ферменти, які розщеплюють жири на відповідні їм жирні 
кислоти. Ці та інші продукти розкладання, наприклад, перекису ліпідів, подразнюють шкіру голови. В результаті 
мітоз і виробництво кератиноцитів збільшується, що призводить до лущення і паракератозу.
Octopirox ефективно контролює ріст мікроорганізмів і безпосередньо впливає на причину появи лупи. 
Алантоїн  надає кератолічну дію, сприяє відділенню відмерлих клітин і тим самим пом'якшує роговий шар, 
стимулює регенерацію тканин (надає загоюючу дію).
Екстракт імбиру має антисептичну та антиоксидантну дію. Унікальною властивістю імбиру є здатність цього 
екстракту стимулювати кровообіг. Коли кров нормально надходить до шкіри голови, фолікули отримують 
більше кисню і поживних речовин, за рахунок цього стимулюється їх розвиток і зростання здорового і міцного 
волосся. Екстракту імбиру сприяє поліпшенню росту волосся і протидії випадінню волосс.



Спрей проти випадіння волосся "Loss hair" (Арт. 201)
 Засіб зміцнює волосяні стрижні, фолікули і корені, роблячи їх 
сильними, міцними і об'ємними.  Завдяки натуральним 
компонентам відбувається максимальний комплексний захист і 
відновлення активізує циркуляцію крові у шкірному покриві, що 
сприяє росту волосся. Ефективно бореться з проблемою 
спадкового випадіння волосся. Формула активних компонентів, 
надає тонізувальну, живильну і зволожувальну дії, підтримуючи 
оптимальний рівень вологи в епідермісі. 
- зміцнює волосяні стрижні і фолікули; 
- активізує кровообіг; 
- перешкоджає надмірному випаданню волосся; 
- відновлює пошкоджену структуру пасом; 
- дарує розкішний блиск і силу; 
- не обтяжує і не склеює локони; 
- не бруднить корені волосся; 
- ущільнює структуру пасом; 
- збільшує ріст локонів; 
- має зручний формат у вигляді спрею; 

Шампунь "Loss hair" (Арт. 194)
М'яка миюча основа дбайливо очищає волосся. Формула спрямована активувати 
обмін речовин шкіри голови, посилювати мікроциркуляцію, стимулювати діяльність 
волосяних луковиць і зміцнювати волосяні стрижні. Посилює вироблення кератину, 
необхідного волоссю для зростання. 
-профілактика випадіння волосся;
-зміцнення волосся по всій довжині;
-стимуляція зростання;
-зволоження;
-відновлення клітин волосяних цибулин;
-нормалізація клітинного метаболізму;
-усунення ламкості волосся;
-покращення структури волосся.
-підвищує міцність і стійкість до агресивного впливу навколишнього середовища.
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Маска-бальзам для волосся (Арт. 335)
 Речовини, що входять до хімічного складу суплодів хмільного екстракту, є жирні 
кислоти, лупулон, фітостероли/стерини, олія ефірна, гумулон, фітоестрогени. Хміль 
рекомендується для ослабленого ломкого волосся. Екстракт Хмеля запобігає лупі, 
надає здорового блиску волосся і зміцнює його.Гідролізат білків овса - це рослинний 
білок, насичений легкими пептидами. . Хімічний склад: вітамінний комплекс, 
мінеральні речовини (селен, цинк, марганець), складні вуглеводи, білки, 
амінокислотний комплекс. Відновлює тьмяне ламке волоссяПшеничні паростки 
багаті на мінерали, низькомолекулярні поліпептиди, амінокислоти та вітаміни. 
Особливо міститься велика кількість вітаміну Е та глютамінової кислоти. Проникає у 
шкіру/волосся та відновлює зсередини.

Скраб для шкіри голови (Арт. 332)
 Призначений для м'якої ексфоліації шкіри голови, для всіх типів 
волосся. Очищає шкіру голови від відмерлих клітин і залишків 
косметичних засобів, покращує кровообіг і живлення волосяних 
цибулин. Сприяє росту волосся. Регулює вироблення себуму, 
вирішує проблеми дисбалансу: надмірної жирності чи сухості. 
Відновлює порушений гідроліпідний баланс епідермісу, 
інтенсивно насичує його корисними елементами і дбайливо 
регенерує ушкоджені ділянки.Переваги:- м'яко очищає- відлущує 
ороговілі частинки шкіри-Сприяє росту волосся- видаляє всі 
забруднення зі шкіри голови
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Шампунь "Проти випадіння волосся" 200мл. (Арт. 182), 1л. (Арт. 183)
 
 М'яка миюча основа дбайливо очищає та знижує випадіння волосся.
Покращує мікроциркуляцію крові, приплив поживних речовин та кисню до 
волосяних цибулин. Стимулює ріст, зміцнює та оновлює корені волосся. Насичує 
протеїнами та рослинними амінокислотами волосся. Стимулює вироблення 
кератину, необхідного волоссю для зростання. Завдяки високій концентрації 
активних речовин засіб інтенсивно живить волосся. У формулі косметичного засобу 
амінокислоти відновлюють структуру волосся , знижують випадіння. Амінокислоти 
мають здатність утримувати молекули води зовні і, тим самим, профілактувати 
сухість і ламкість волосся. 
 Ступінь вологи волосся дозволяє запускати синтез нових колагенів. Густоту 
волосяного волокна збільшують гідролізовані протеіни соєвого білка і пшениці. 
Протеїни працюють з пошкодженим волоссям, впливають на нього, зміцнюючи 
структуру.
Олія авокадо, насичує лецитином, калієм, вітамінами А, В, D, Е, Н, а також 
насиченими жирними кислотами. Відновлює пружність, шовковистість та усуватє 
ламкість волосся.
Комплекс экстрактів сахарного тросника, лимону, ромашки, кропиви, ялівця і 
розмарину.
Гліколева кислота, що міститься в цукровій тростині, стимулює вироблення 
колагену. Яливець має властивість антиоксиданту, нормалізує регенерацію клітин, 
тонізує шкіру. Вітаміни та кислоти, що містяться у кропиві, сприяють швидкій 
стимуляції відновлювальних процесів.

Основні властивості:
-Активізує процес росту нового волосся.
-Перешкоджає випаданню волосся.
-Надає волоссю об'єм і робить його шовковистим.
-Зачищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
-Делікатно очищає і тонізує.
-Зміцнює і відновлює структуру волос.
-Зволожує і живить шкіру голови і волосся.
-Робить волосся слухняними і пружними.
-Насичує корисними мікроелементами і мінералами.
-Відновлює водно-ліпідний баланс шкіри.
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Шампунь "Мультивітамінний" 200мл. (Арт. 162), 1л.(Арт. 163)

Забезпечує делікатний догляд за волоссям. Дбайливо очищає волосся і шкіру голови. Зволожує і 
живить волосся. Насичує корисними  вітамінами і мікроелементами. Робить волосся слухняним і 
шовковистим. Зачищає від шкідливого впливу навколишнього середовища. Комплекс мультівітамінний 
з протеінами зміцнює і відновлює структуру волосся. Підвищує еластичність і пружність 
волосся. Пшеничні паростки багаті на мінерали, низькомолекулярні поліпептиди, амінокислоти та 
вітаміни. Особливо міститься велика кількість вітаміну Е та глютамінової кислоти. Завдяки вмісту 
вітамінів В6, С,РР живить, зволожує і повертає здоровий вигляд ослабленому волоссю. Рідкий шовк 
відновлює ослаблене і ламке волосся, робить його блискучим і гладеньким. Швидко насичує волосся 
протеїнами та пептидами, дає довгий та стійкий ефект. Кераміди покращують поверхню волосся, 
зміцнюють структуру і усувають ламкість. При постійному застосуванні засобу, помітно зміцнює 
волосся, запобігаючи їх випадання. Сприяє регенерації клітин шкіри голови і росту нових, здорових 
волосся. 
Основні властивості: -Делікатно очищає волосся і шкіру голови; -Зволожує і живить волосся вітамінами 
і мінералами; -Робить волосся слухняним і шовковистим; -Зачищає від шкідливого впливу 
навколишнього середовища; -Зміцнює і відновлює структуру волосся; -Насичує корисними 
мікроелементами; -Відновлює водно-ліпідний баланс шкіри; -Освіжає і тонізує шкірний покрив голови; 
-Підвищує еластичність і пружність волосся.

Шампунь "Відновлюючий" 200мл.(Арт. 160), 1л.(Арт. 161)

 Формула косметичного засобу збагачена компонентами, які відновлюють клітинну структуру 
волосся, додають їм розкішного сяйва та неповторної м'якості. У складі м'яка миюча основа, 
відсутність силіконів, парабенів, барвників, аромаефектів. Засіб живить і зволожує волосся . 
Відновлює його еластичність і м'якість, підсилює сяйво кольору й додає блиску.
 У комплексі пептиди, мінеральні солі, мікроелементи та амінокислоти. Роблять волосся щільним і 
здоровим. Запобігає та зменшує випадання, стимулює ріст. Сприяє відновленню пошкодженого 
волосся, збільшуючи їх опір розтягуванню і розриву. Забезпечує захист гідроліпідної мантії та 
зволоження шкіри.
 Колаген перешкоджає появі ламкості та випаданню волосся. Стимулює ріст та підтримує здоров'я 
волосяних цибулин, забезпечує харчування та відновлення. Волосся стає більш об'ємним і 
еластичним, знижується ламкість по довжині і з'являється здоровий блиск. Комплекс екстрактів 
кропиви, паростків пшениці завдяки антиоксидантам та вітамінам, відновлює колаген шкіри. 
Олія авокадо насичує лецитином, калієм, вітамінами А, В, D, Е, Н, та жирними кислотами.
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Шампунь "Зміцнюючий" з ментолом 200мл.(Арт. 165),1л.(Арт. 164)
Очищає волосся і шкіру голови від повсякденних забруднень. Забезпечує дбайливе і глибоке 
живлення. Покращує кровообіг в шкірі голови, нормалізує роботу сальних залоз, заспокоює 
шкіру. Має інтенсивну, зволожуючу, освіжаючу і тонізуючу дію, відновлює гідроліпідний баланс, 
покращує структуру волосся. Надає волоссю м'якість, блиск. Завдяки комбінації екстрактів 
забезпечує ефект відновлення, регенерує і живить волосся від коренів до кінчиків, покращує 
зростання.
Протеїни кератину - природний білок, який здатний відновити ослаблене і тьмяне волосся, 
зробити його гладким і надати здорового блиску. Живить волосся, насичує протеїнами та 
пептидами. Вирівнює волосся і робить його блискучим, сильним, легше піддається укладці.
Завдяки абсолютно мікроскопічним розмірам, молекули білків кератину, проникають углиб 
волосся через крихітні злами, нерівності та мікротріщини, склеюючи їх зсередини. Це один з 
найбільш короткострокових способів усунення кінчиків волосся, що січеться, пересушеного 
волосся. Колаген відновлює структуру волосся, робить волосся більш здоровим.
Завдяки наявності натурального ментолу у складі, має освіжаючу дію. Ментол – це природний 
компонент із унікальними властивостями.
Ментолом тонізує шкіру в прикореневій зоні, покращує місцевий кровообіг. Покращує 
живлення волосяних цибулин і стимулює зростання.
 
Основні властивості:
· Надає волоссю об'єм і робить його шовковистим.
· Зачищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
· Делікатно очищає і тонізує.
· Зміцнює і відновлює структуру волос
· Зволожує і живить шкіру голови і волосся.
· Робить волосся слухняними і пружними.
· Насичує корисними мікроелементами і мінералами.
· Перешкоджає випаданню волосся.
· Відновлює водно-ліпідний баланс шкіри.

Охолоджуючий спрей для обличчя і тіла (Арт. 136)
 Спрей охолоджує, тонізує шкіру, даруючи бадьорі відчуття свіжості та легкості. Зручно розпорошується і м'яко 
лягає на шкіру, надаючи ефект, що холодить. Активна формула засобу має пом'якшувальні та делікатно 
живильні властивості, нормалізує та підтримує оптимальний рівень гідробалансу епідермісу, запобігаючи 
виникненню сухості та почервоніння, а також забезпечуючи максимально комфортні відчуття.
Основні властивості: -приємно охолоджує шкіру; -ментол знімає запалення та роздратування; -тонізує та 
освіжає; 
-виводить токсини; -знімає набряклість; -прискорює регенерацію клітин; -підвищує пружність та еластичність; 
-має антиоксидантну дію; -усуває сухість та лущення; -прискорює загоєння ранок та мікротріщин.
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Арт. 355

Арт. 361

Арт. 358

Арт. 354

Арт. 359
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Спрей Stуling (Арт. 220)

Формула швидкого укладання, що забезпечує швидкий стайлінг. 
Склад спрею збагачений природними компонентами й натуральними 
екстрактами. Робить волосся більш слухняним, надає блиску. Спрей не склеює 
волосся та не робить його важким. Засіб підходить для всіх типів волосся.
Особливості  
- швидко висихає, укладання займає менше часу;
- без слідів і склеювання;
- захист від погодних умов (вітер, волога);
- захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання;
- залишає волосся м'яким;

Спрей "Shine and Recovery" (Арт. 224)

Спрей призначений для регулярного застосування з метою поліпшення росту та 
захисту від ламкості, тонкості й втрати. Засіб інтенсивно проникає в шкіру голови 
та структуру волосся, зміцнюючи волосяні фолікули . Спрей відновлює, зміцнює 
та живить волосся, надаючи йому чудової природної краси. Продукт збагачений  
комплексом вітамінів, мінералів і натуральних інгредієнтів.  Засіб підходить для 
всіх типів волосся. 

Особливості:  
Зміцнення волосся по всій довжині;
Стимуляція зростання;
Профілактика випадіння волосся;
Захищає від агресивних впливів зовнішніх чинників
Додає шовковистість і блиск
Зміцнює кутикулу волосся швидко висихає, укладання займає менше часу;
Захист від погодних умов (вітер, волога);
Залишає волосся м'яким;
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Бальзам кондиціонер (Арт. 217) 

Косметичний засіб інтенсивно зволожує шкіру голови, зміцнює 
пошкоджену структуру та живить від коренів до кінчиків. Захищає 
від шкідливих зовнішніх факторів (сонце, вітер, мороз). Зміцнює 
волосся по всій довжині. Дарує блиск і шовковистість. Утворює на 
волоссі невидимий захисний бар'єр, який перешкоджає 
руйнуванню стрижнів. Підвищує пружність і еластичність волосся, 
надає блиск і шовковистість. Бальзам – кондиціонер не обтяжує 
зачіску, знімає статичну електризацію та полегшує подальше 
розчісування.

- пом'якшує та зміцнює локони;
- полегшує розчісування волосся;
- надає локонам шовковистост;  
- надає блиск;
- не обтяжує зачіску;

Термо Спрей (Арт. 219) 

Засіб володіє термозахисним ефектом, який захищає ваше волосся 
від впливу високих температур і теплового впливу щипців і фену. 
Спрей створює бар'єр, що оберігає. Забезпечує м'яку фіксацію, 
продовжує стійкість укладки й зберігає блиск волосся.  
Проникаючи глибоко в структуру, молекули єластану і кератину 
відновлюють пошкодження зсередини волосся, в результаті 
підвищується пружність, сила і блиск волосся. Комплекс екстрактів 
надають захист волосяного стрижня. 
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Спрей флюїд для волосся "Зволоження та живлення" (Арт. 128)

 Активний компонент - екстракт паростків пшениці допоможе вам поліпшити 
загальний стан волосся і додати їм живий блиск. Глибоко зволожує і живить 
структуру волосся завдяки високому вмісту вітамінів, мікро і макроелементів, а 
також мінералів. Екстракти сімейства бобових полегшують розчісування і 
догляд за волоссям. Створює захисну оболонку від шкідливого впливу 
навколишнього середовища і нормалізує водно-ліпідний баланс. Перешкоджає 
випадання волосся, підвищують їх пружність і еластичність. Підходять для 
будь-якого типу волосся.
 
Основні властивості:
• Зволожує, живить і доглядає за волоссям.
• Захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
• Полегшує розчісування волосся.
• Відновлює водно-ліпідний баланс.
• Зміцнює коріння волосся.
• Покращує загальний стан волосся і шкіри.
• Відновлює природну структуру волосся.
• Освіжає, очищує і тонізує.
• Підвищує еластичність і пружність волосся.

Кондіционер для волосся (Арт. 178)

 Живить, ефективно зволожує волосся. Захищає від шкідливих зовнішніх 
факторів (сонце, вітер, мороз). Зміцнює волосся по всій довжині.
Дарує блиск і шовковистість, полегшує розчісування. Не обтяжує волосся.
Утворює на волоссі невидимий захисний бар'єр, який перешкоджає 
руйнуванню стрижнів. Підвищує пружність і еластичність волосся, надає блиск і 
шовковистість. 
 У своєму складі містить рослинні олії ши, оливкова, соняшникова, жожоба, 
кокосова, алое-вера. Масло Ши містить вітаміни-антиоксиданти Е, А і рідкісний 
у рослинах вітамін D. Особливу цінність маслу каріте надають жирні кислоти, 
що містяться в ньому і необхідні шкірі та волоссю мікро і макроелементи. 
Масло жожоба, у ньому присутні жирні кислоти - олеїнова, ейкозенова, 
докозагексаєнова, є антиоксидантні амінокислоти, колаген, ефіри, воски та 
вітамін Е у великій кількості.
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Спрей-термозахист для всіх типів волосся (Арт. 145)   

Спрей для волосся створює бар'єр, що оберігає від високих температур і 
теплового впливу щипців і фену. Забезпечує м'яку фіксацію, продовжує 
стійкість укладки й зберігає блиск волосся.  Відновлює  волосся при 
постійному використанні.
Робе волосся еластичним, здоровим і сяючим. Активні компоненти 
протеіни мають сильні регенеруючі, зволожуючі, пом'якшуючі, 
протизапальні властивості для волосся,сприяють зміцненню захисного 
шару волосся. Проникаючи глибоко в структуру, молекули кератину 
відновлюють пошкодження зсередини, в результаті підвищується 
пружність, сила і блиск волосся. Комплекс екстрактів надають захист 
волосяного стрижня, нормалізує білковий обмін в волосі. Оберігає 
кератин волосся від розпаду, полегшує укладання волосся з феном або 
без. Надає волоссю блиск, знімає статичну напругу, забезпечує 
ефективний захист від зовнішніх шкідливих факторів.

Спрей-кондиціонер для всіх типів волосся (Арт. 130) 

Спрей-кондиціонер на основі зволожуючого комплексу пом'якшує, надає 
блиск, гладкість і загист волоссю по всій їх довжині . Робе волосся 
еластичним, здоровим і сяючим. Кондиціонер полегшує процедуру 
розчісування. Волосся стає м'яким і слухняним. Захищає структуру 
волосся від надмірного перегрівання і теплового впливу щипців і фену. 
Відновлює  волосся при постійному використанні. Волосся легше 
розчісується й не плутається.Забезпечує м'яку фіксацію, продовжує 
стійкість укладки й зберігає блиск волосся.  Відновлює  волосся при 
постійному використанні.
Комплекс протеінів мають сильні регенеруючі, зволожуючі, пом'якшуючі, 
протизапальні властивості для волосся. Сприяють зміцненню захисного 
шару волосся. Проникаючи глибоко в структуру, молекули кератину 
відновлюють пошкодження зсередини, в результаті підвищується 
пружність, сила і блиск волосся. Комплекс екстрактів надають захист 
волосяного стрижня, нормалізує білковий обмін в волосі, живить 
додатковим кератином. Надає волоссю блиск, знімає статичну напругу, 
забезпечує ефективний захист від зовнішніх шкідливих факторів
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Гель для душа “Зволожуючий” (Арт. 118)

Ніжний і глибоко зволожуючий гель для душу, стане одним з ваших улюблених засобів. 
Композиція ПАР природного походження у поєднанні з комплексом рослинних екстрактів 
м'яко та ніжно очищає шкіру, живить та зволожує, не залишає відчуття сухості та стягнутості. . 
Гель освіжає і тонізує шкіру. Завдяки вмісту екстракту калини має регенеруючу дію. Знімає 
роздратування та набряклість шкірних покривів, покращує циркуляцію крові та обмінні 
процеси епідермісу та глибоких шарів шкіри. Екстракт паростків пшениці живить шкірний 
покрив амінокислотами, антиоксидантами, вітамінами А, Е, РР,В. Сірка, мідь, цинк, йод, 
марганець, селен; триптофан, лейцин, метіонін; ненасичені кислоти Омега-3, нормалізують 
водно-ліпідний баланс шкіри, сприяють природній регенерації клітин. У складі м'яка миюча 
основа, відсутність силіконів, парабенів, барвників, аромаефектів. Призначений для 
щоденного застосування. 

Основні властивості:
-Тонізує і зволожує шкірний покрив.
-Дбайливо очищає і живить шкіру.
-Усуває сухість і роздратування.
-Освіжає і заряджає енергією.
-Сприяє регенерації клітин.
-Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.

Гель для душа “Живильний” (Арт. 116)

Завдяки ніжній консистенції засіб утворює пишну піну, легко змивається і залишає відчуття гладкості і шовковистості. Не 
залишаючи плівки на тілі. Активні компоненти сприяють м'якому очищенню поверхні, запобігаючи дегідратації і лущенню. 
Інтенсивно живить, зволожуює епідерміс, пом'якшуює його. У складі м'яка миюча основа, що складається з цукрів, 
отриманих з кукурудзяного крохмалю, та жирних кислот кокосового горіха. Дія активних компанентів: 

 Екстракт огірка має потужну вологонасичувальну, регенеруючу, протинабрякову та 
заспокійливу дію. Забезпечує харчування шкіри та підтримувати її максимальну 
еластичність. Ламінарія відома великим вмістом йоду, також у хімічному складі присутні 
калій, кальцій, натрій, магній, вітаміни групи А, В і С. Ламінарія багата на холін, фосфор, 
амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, марганець, залізо та полісахариди. Ламінарія 
живить та зволожує. Екстракти паростків пшениці злаків забезпечать вашій шкірі пружність і 
молодість. 

Основні властивості: -Дбайливо очищає шкіру; -Має заспокійливу дію; -Тонізує і усуває 
сухість шкіри; -Глибоко зволожує шкірний покрив; -Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри; 
-Допомагає шкірі зберігати пружність і еластичність.
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Гель для душу "Fresh" (Арт. 221);
"Tonus" (Арт.223); "Relax" (Арт.222); 

Глибоко зволожуючий гель для душу, 
стане одним з ваших улюблених засобів. 
Гель ніжно живить, освіжає, зволожує, та тонізує. 
підтримує оптимальний гідроліпідний баланс.
Знімає роздратування та набряклість шкірних 
покривів. Покращує циркуляцію крові та обмінні 
процеси епідермісу. Сприяють природній регенерації 
клітин, не залишає відчуття сухості та стягнутості, 
не викликає дискомфорту. 

У складі м'яка миюча основа. Завдяки ніжній 
консистенції засіб м'яко очищає шкіру і легко 
змивається водою, не залишаючи плівки на тілі. 

Призначений для щоденного застосування.

Основні властивості:
-Делікатно, але ретельно очищає шкірний покрив.
-Тонізує і зволожує шкірний покрив.
-Усуває сухість і роздратування.
-Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
-Освіжає і заряджає енергією.
-Сприяє регенерації клітин.
- Добре піниться і легко змивається.
- Залишає на волоссі і тілі легкий аромат.
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Мило "Зволоження" 200мл. (Арт.122), 1л. (Арт.123)

 Ніжне, зволожуюче мило дбайливо очищає руки від бруду, доглядає за кутикулою і 
нігтями. Усуває сухість шкіри і насичує клітини мікроелементами, вітамінами і 
мінералами. Завдяки екстрактам які містять активні речовини: добре зволожує і 
проводить детоксикацію шкірного покриву. Допомагає зберегти молодість рук, 
створює захисний шар від шкідливого впливу навколишнього середовища. 
Призначено для щоденного застосування.
 
Основні властивості:
· Усуває сухість і роздратування.
· Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
· Захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
· Надає дбайливий догляд за кутикулою і нігтями.
· Дбайливо очищає і живить шкіру.
· Сприяє регенерації клітин.
· Зволожує шкірний покрив, створює захисну плівку.

Мило "Живильне" 200мл. (Арт. 120), 1л. (Арт.121)

 Легке, живильне мило призначене для щоденного використання. 
Завдяки вмісту екстракту паростків пшениці, соняшника і верби надовго збереже 
пружність, молодість і красу ваших ручок. Створює захисну плівку, що захищає від 
шкідливого впливу навколишнього середовища. Глибоко живить шкіру і нормалізує її 
водно-ліпідний баланс, дбайливо доглядає за кутикулою і нігтями. Екстракти гранату 
та мандарина насичують шкіру корисними мікроелементами і вітамінами. 
Підходить для будь-якого типу шкіри.
 
Основні властивості:
· Володіє антибактеріальними властивостями.
· Тонізує і усуває сухість шкіри.
· Має протизапальні властивості.
· Дбайливо очищає і живить шкірний покрив.
· Глибоко зволожує і заспокоює шкіру.
· Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
· Частково усуває почервоніння і роздратування.
· Створює захисну плівку, зберігаючи пружність шкіри.
· Сприяє регенерації клітин.
· Захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.68



Мило "Fresh", “Relax”, “Tonus” (Арт. 241, 242, 243) 
Ніжне, зволожуюче мило дбайливо очищає руки від 
бруду, доглядає за кутикулою і нігтями. Усуває сухість 
шкіри і насичує клітини мікроелементами, вітамінами і 
мінералами. Завдяки екстрактам паростків пшениці і 
вівсяного молочка , які містять активні речовини : 
лінолева кислота, мінеральні речовини, вітаміни груп А, 
В, Е, F і D, фітостероли, фітогліколіпіди, добре зволожує і 
проводить детоксикацію шкірного покриву. Допомагає 
зберегти молодість рук, створює захисний шар від 
шкідливого впливу навколишнього середовища. 
Призначено для щоденного застосування.
Основні властивості:
· Усуває сухість і роздратування.
· Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
· Захищає від шкідливого впливу навколишнього 
середовища.
· Надає дбайливий догляд за кутикулою і нігтями.
· Дбайливо очищає і живить шкіру.
· Сприяє регенерації клітин.
· Зволожує шкірний покрив, створює захисну плівку.

69



Мило Анті запах (Арт. 200мл-189, 300мл- 239)

Делікатно і ретельно очищає шкірний покрив .Гель мило нейтралізує будь-який з 
неприємних запахів, таких як риби, часнику, цибулі тощо. Компоненти не сушать 
шкіри, насичують її вологою, усувають неприємне відчуття стягнутості. 
Зволожує шкіру, залишаючи відчуття свіжості і комфорту.

 -ретельно очищає шкірний покрив від неприємних запахів;
 -зручний дозатор забезпечує економну витрату;
 - володіє приємною консистенцією;
 - підходить для частого застосування;
 - не викликає сухості та стягнутості;
 - добре піниться і легко змивається.

Мило "Піна" 300мл. (Арт.124)

 Формула на основі м'яких миючих речовин забезпечує ефективне 
очищення, залишаючи лише відчуття свіжості, чистоти. 

Шкіру рук робить м’якою і еластичною.
Екстракт паростків пшениці живить шкірний покрив амінокислотами, 

антиоксидантами, вітамінами А, Е, РР,В. Сірка, мідь, цинк, йод, 
марганець, селен; триптофан, лейцин, метіонін; ненасичені кислоти 

Омега-3, нормалізують водно-ліпідний баланс шкіри, сприяють 
природній регенерації клітин. У складі м'яка миюча основа, 
відсутність силіконів, парабенів, барвників, аромаефектів. 

Призначений для щоденного застосування.

Основні властивості:
· Усуває сухість і роздратування.

· Нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри.
· Зберігає молодість шкіри рук.

· Захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
· Дбайливо очищає і живить шкіру.

· Сприяє регенерації клітин.
· Зволожує шкірний покрив, створює захисну плівку.

· Має легкий, приємний аромат.
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30 357 Крем для шкіри освітлюючий 30мл.
34 362 Крем захисний 100мл.
34 366 Крем захисний 30мл.
32 376 Тонер  вітамінний 50мл.
  Для чутливоі шкіри
30 344 Крем від куперозу 30мл.
29 345 Крем для чутливоі шкіри 30мл.
29 346 Піна для вмивання All makeup 160мл.
29 348 Тонік для чутливоі шкіри 100мл.
  Для сухої шкіри
24 225 Сироватка Dry skin 30 мл.
24 228 Крем для обличчя  Dry skin 30 мл.
25 203 Тонік  Dry skin 100мл.
25 206 Лосьйон   Dry skin 100мл.
  Для нормальної шкіри
23 227 Сироватка Normal skin 30 мл.
22 230 Крем для обличчя  Normal skin 30 мл.
23 205 Тонік  Normal skin 100мл.
22 208 Лосьйон  Normal skin  100мл.
  Масла 
12 149 Олія  для зволоження тіла 30мл.
13 150 Олія  для кутікул і нігтів 30мл.
13 151 Олія  для рук 30мл.
12 144 Олія косметична для обличчя 30мл.
  Для тіла
59 136 Спрей для обличчя і тіла охолоджуючий 100мл.
10 134 Спрей-бустер для обличчя і тіла зволожуючий 100мл.
36 177 Зволожуючий крем для тіла 50мл.
35 181 Молочко для тіла 100мл.
10 143 Спрей зволоження після засмаги 100мл.
35 213 Крем для рук відновлення Daily use 50мл.
36 176 Живильний крем для рук 50мл.
38 364 Крем для рук живильний 100мл.
38 365 Крем відновлюючий для ніг 100мл.
39 214 Крем для ніг зволоження  Daily use 50мл.
39 158 Дезодоруючий комплекс для ніг 100мл.
39 159 Комплекс для втомлених ніг  100мл.
52 285 Мінеральний дезодорант 100мл.
33 369 Крем для сухих ділянок шкіри 30мл.
33 378 Крем для пошкодженної шкіри 30мл.
  Квіткова вода
49 170 Квіткова вода волошки 100мл.
48 171 Квіткова вода календули 100мл.
48 172 Квіткова вода лаванди 100мл.
49 173 Квіткова вода алоє 100мл.
  Маски, скраби
46 233 Крем маска для обличчя інтенсивне зволоження 50мл.
46 234 Крем маска для обличчя інтенсивно поживна 50мл.
46 235 Крем маска для обличчя інтенсивне відновлення 50мл.
45 238 Маска альгінатна 120гр.
45 166 Маска   ламiнарна 120гр.
45 167 Маска   глиняна   очищаюча 100гр.
47 312 Крем скраб Рис 100мл.
47 299 Скраб Орех 100мл.
47 300 Скраб маска Аскафілум 100мл.
44 325 Крем маска ламiнарна 30мл.

44 324 Крем маска   глиняна  30мл.
16 363 Крем маска експрес ліфтинг 50мл.
43 368 Крем маска детокс 50мл.
43 370 Рідка патч маска 30мл.
42 209 Пілінг скатка для обличчя 50мл.
42 374 Пілінг сироватка з АХА кіслотаими 30мл.
  Комплекти
61 283 Комплект All makeup
61 339 Комплект Loss Hair 3
61 347 Комплект Loss Hair 2
61 340 Комплект від випадіння волосся 
61 278 Комплект для волосся
61 379 Комплект від лупи
  Тверді мила та  шампуні, масажні свічі
37 297 Тверде мило lavand 80гр.
37 293 Тверде мило Calendula 80 гр.
37 294 Тверде мило milk 80 гр.
37 292 Тверде мило скраб 80 гр.
37 295 Тверде мило з люфою 80гр.
37 296 Твердий шампунь 80гр.
13 286 Масажна свіча caramel 30гр.
  
стр. арт.                Миючі засоби  TM Ecovita
74 1 Миючий засіб для посуду без запаху із зволодженням 500мл.
74 5 Миючий засіб для посуду з запахом апельсину 500мл.
74 9 Миючий засіб для посуду с запахом алое 500мл.
75 13 Спрей Миючий засіб для посуду без запаху 500мл.
76 16 Засіб для видалення жиру спрей 500мл.
77 19 Миючий засіб для кухні  універсал 500мл.
75 26 Миючий засіб содовий 500мл.
76 31 Миючий засіб  Антижир  500мл.
75 34 Миючий засіб для металевого посуду 500л.
78 36 Миючий засіб  для посудомийної машини 1л.
78 39 Ополіскувач  для посудомийної машини 1л.
77 42 Миючий засіб універсальний  500мл.
79 46 Миючий засіб для ванної кімнати 500мл.
79 50 Чистячий засіб від вапняного нальоту  500мл.
81 54 Миючий засіб для підлоги 1л.
81 57 Миючий засіб для скла 500мл.
80 63 Миючий засіб для туалету хвоя 0,75л.
93 66 Миючий засіб для клітин та лотків  500мл.
82 67 Засіб для видалення плям 500мл.
82 70 кисневий відбілювач 500гр.
83 71 Пральний засіб  1л.
82 74 Підсилювач прання 1л.
83 77 Миючий засіб для м яких меблів 500мл.
84 81 Ополіскувач для білизни без запаху 1л.
84 84 Ополіскувач для білизни с запахом свіжості 1л.
80 87 Полироль для мебели  антипыль 500мл.
85 88 Комплект " Велике прання "
86 89 Комплект "Чистий дім"
87 90 Комплект " Сяюча кухня"
93 168 Шампунь гель  для тварин  250мл.
стр. арт.                                   Дезинфекція 
89 92 Дезінфікуючий засіб для взуття 100мл.
90 96 Дезінфікуючий засіб для дому 500мл.
94 98 Дезінфікуючий засіб для тварин 500мл.
91 100 Дезінфікуючий засіб універсальний 100мл.
91 105 Дезінфікуючий засіб універсальний 500мл.
41 108 Антисептичний засіб для рук 100мл.
41 110 Антисептичний засіб для рук 500мл.
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