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Новата лимитирана колекция от продукти на Dr Renaud за тяло е със завладяващи 

аромати и текстури, събуждат всички сетива и доставят истински комфорт на кожата. 

Аромат цветно ухание: връхни нотки: лилия, орхидея и магнолия; средни нотки: 

жасмин, роза и здравец; базови нотки: ванилия и пачули. 

Аромат гурме красота: връхни нотки: грейпфрут; средни нотки: мандарини, букет 

бели цветя; базови нотки: бял муск. 
 

Dr Renaud Hydrating Body Milk Gourmandise de Beaute / Ivresse Florale  

Хидратиращо мляко за тяло гурме красота / цветно ухание 

Овлажняващо мляко за тяло, което се топи в кожата и оставя в нея 

свежите си ароматни нотки. Мощно подхранващи ботанически 

екстракти (масла от карите и сладък бадем) в комбинация с 

интензивно овлажняващ комплекс (растителен глицерин и 

екстракти от органично алое вера и тамаринд) придават 

еластичност, мекота и комфорт на кожата. Фитокислородният 

комплекс увеличава притока на кислород, изглажда, успокоява и в 

комбинация с витамин Е защитават кожата от външни агресии. 

Млякото попива моментално и позволява обличане веднага след 

нанасянето му. 97% натурални съставки.  

0% парабени, феноксиетанол, силикони, минерални масла, полиетилен гликол, фталати. 

Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на цялото тяло с леки масажни движения. 

Може да се ползва целогодишно. 
Активни съставки: 

Невро фитокислороден комплекс® (екстракт от витекс и витамини С и Е): стимулира 

синтеза на ендорфини и увеличава притока на кислород в клетките за спокойна, гладка и 

сияйна кожа. 

Масло от карите: богато на витамини А, D, Е и есенциални мастни киселини, хидратира, 

подхранва и омекотява. 

Масло от сладък бадем: овлажнява, възстановява и защитава кожната бариера. 

Екстракт от органично алое вера: моментално хидратиращо действие, което спомага за 

регенериране на кожата, успокоява, доставя комфорт и еластичност.  

Растителен глицерин: хигроскопична молекула, която абсорбира водата и я задържа на 

повърхността на кожата, намалява трансепидермалната загуба на вода и забавя нейното 

изпаряване.  

Екстракт от тамаринд: ботаническа хиалуронова киселина, осигурява дълготрайна 

хидратация и ефект „втора кожа“. 

Витамин Е: мощен антиоксидант, защитава кожата от свободните радикали и външни 

агресии. 

VDR1020 / VDR1021: 150 мл  
 



Dr Renaud Comforting Hand Cream Gourmandise de Beaute / Ivresse Florale  

Комфортен крем за ръце гурме красота  / цветно ухание 

Крем парфюм, който видимо възстановява ръцете, чиято кожа често е 

суха и напукана. Екстракт от алое вера, витамин В5, растителен глицерин 

и кокосово масло моментално и дълготрайно хидратират, подхранват, 

регенерират, доставят комфорт и еластичност на кожата. Патентованият 

фитокислороден комплекс стимулира синтеза на ендорфини, изглажда, 

успокоява и в комбинация с витамин Е защитават кожата от външни 

агресии и свободните радикали.  

Минимум 96% натурални съставки.  

0% парабени, феноксиетанол, силикони, минерални масла, полиетилен гликол, фталати. 

Употреба: Нанася се малко количество от крема и се разнася равномерно на ръцете. 

Повтаря се толкова често, колкото е необходимо. 
Активни съставки: 

Невро фитокислороден комплекс®: стимулира синтеза на ендорфини и увеличава притока 

на кислород в клетките за спокойна, гладка и сияйна кожа. 

Екстракт от органично алое вера: моментално хидратиращо действие, което спомага за 

регенериране на кожата, успокоява, доставя комфорт и еластичност.  

Растителен глицерин: хигроскопична молекула, която абсорбира водата и я задържа на 

повърхността на кожата, намалява трансепидермалната загуба на вода.  

Витамин B5: регенерира – стимулира пролиферацията на епителните клетки; овлажнява – 

благодарение на хигроскопичната си молекулярна структура; лечебно дейстиве - спомага за 

възстановяване на увредени капиляри. 

Кокосово масло: интензивно подхранва кожата, доставя комфорт и еластичност на кожата. 

Богато е на олеинова киселина, компонент на клетъчната мембрана. 

Витамин Е: мощен антиоксидант, защитава кожата от свободни радикали и външни агресии. 

VDR1022 / VDR1023: 50 мл 
 

Dr Renaud Exfoliating Shower Gel 2-in-1 Gourmandise de Beaute / Ivresse Florale  

Ексфолиращ душ гел 2 в 1 гурме красота / цветно ухание 

Продукт 2 в 1 - почиства и ексфолира! Опияняващият аромат и 

нежната текстура доставят комфорт на кожата, която става чиста, 

мека и еластична, благодарение на перфектната комбинация от 

оризова пудра и перли от жожоба. Екстрактът от органично алое 

вера и растителният глицерин я хидратират и успокояват, а 

фитокислородният комплекс я изглажда и защитава.  

Минимум 96% натурални съставки.  

0% парабени, феноксиетанол, силикони, минерални масла, полиетилен гликол, фталати. 

Употреба: Нанася се на тялото с кръгови движения. Отмива се. Да се избягва контакт с 

очите. В случай на контакт с тях да се изплакнат обилно с чиста вода.  
Активни съставки: 

Невро фитокислороден комплекс®: стимулира синтеза на ендорфини и увеличава притока 

на кислород в клетките за спокойна, гладка и сияйна кожа. 

Екстракт от органично алое вера: моментално хидратиращо действие, което спомага за 

регенериране на кожата, успокоява, доставя комфорт и еластичност.  

Растителен глицерин: хигроскопична молекула, която абсорбира водата и я задържа на 

повърхността на кожата, намалява трансепидермалната загуба на вода.  

Оризова пудра: нежно ексфолира и отстранява мъртвите клетки и наличните замърсявания от 

повърхността на кожата.  

Перли от жожоба: нежно екфолират и стимулират микроциркулацията. 

VDR1018 / VDR1019: 150 мл 
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