
 

 

 

 

 

Dr Renaud AHA Peeling Foam 

Пилинг пяна с алфахидрокси киселини  
Ексфолираща пяна, формулирана за премахване на кожните несъвършенства. Изглажда 

и подобрява текстурата на кожата и придава по-сияен тен. Комплекс от 5 алфахидрокси 

киселини (млечна, гликолова, лимонена, ябълчена и винена) ексфолира различните 

слоеве на кожата, обновява, хидратира, стимулира синтеза на колаген и подобрява 

еластичността на кожата. Витамин В3 спомага за изравняване на тена. Екстракт от 

органично алое вера и растителен глицерин хидратират и успокояват, а 

фитокислородният комплекс увеличава притока на кислород и защитава кожата от 

външни агресии.  

95% натурални съставки.  

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

сулфати (SLS,SLES). 

Употреба: Пяната се нанася на суха и чиста кожа един или два пъти седмично. Оставя 

сe за 5-10 минути, след което се отмива старателно с топла вода. 
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. 

Комплекс от 5 алфахидроксикиселини (5%): ексфолира различните слоеве на кожата 

 Млечна киселина (боровинки): Премахва мъртвите клетки от повърхността на кожата, 

като я прави по-гладка, по-сияйна и с по-равномерен тен. Ефективно хидратира 

епидермиса и подобрява естественото ниво на хидратация на кожата. 

 Гликолова киселина (захарна тръстика): Премахва мъртвите клетки от повърхността 

на кожата и прониква през горните слоеве на кожата и я обновява. Хидратира и спомага 

на кожата да задържа естествената си влага.  

 Лимонена киселина (портокал & лимон): Стимулира клетъчното обновяване, 

елиминирането на мъртвите кожни клетки и синтеза на колаген. Стяга разширените 

пори и усъвършенства структурата на кожата за по-гладък и по-светъл тен. 

 Ябълчена киселина (кленов сироп): Ексфолира, изглажда и подобрява еластичността 

на кожата. Има антиоксидантни свойства. 

 Винена киселина (кленов сироп): Ексфолира, хидратира и регулира pH на кожата, 

подобрява нейната еластичност. 

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.  

Ниацинамид (Витамин B3): мощно антиоксидантно 

действие, повишава синтеза на епидермални серамиди, 

подобрява качествата на кожната бариера и спомага за 

изравняване на тена. 

VDR1121: 100 мл  
   



Dr Renaud Youth Intensive Mask Интензивно подмладяваща маска  
Удивителен натурален продукт с лифтинг ефект! Подмладяваща маска с 

кремообразна текстура и натурални сребристи пигменти. Осигурява 

моментален лифтинг ефект, изпълва и озарява кожата. Протеин от сладък 

бадем стяга кожата, а хиалуронова киселина и екстракт от тамаринд  

изпълват, дълготрайно хидратират и осигуряват ефект „втора кожа“.  Масла 

от сладък бадем и карите възстановяват и подхранват. 

Патентован фитокислороден комплекс стимулира синтеза на 

ендорфини, изглажда, успокоява и в комбинация с витамин Е 

защитават кожата от външни агресии и свободните радикали.  

99% натурални съставки.  

0% парабени, феноксиетанол, силикони, минерални масла, 

полиетилен гликол, фталати. 

Употреба: Нанася се на чиста кожа на плътен слой два или три пъти седмично. Оставя са за 10-15 

минути, след което се отмива старателно с топла вода. 

Активни съставки: 

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

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

Polylift (протеин от сладък бадем): Натурална стягаща активна съставка за по-стегната и 

сияйна кожа. +30% стягащ ефект.  

Хиалуронова киселина: молекулярна „гъба“ с мощно хидратиращо действие на повърхността 

на епидермиса, с моментален изглаждащ и изпълващ ефект. 

Екстракт от тамаринд: ботаническа хиалуронова киселина, осигурява дълготрайна 

хидратация и ефект „втора кожа“.  

Масло от сладък бадем: богато на серамиди, подхранва и поддържа нивото на хидратация. 

Масло от карите: богато на витамини А, D и Е, похранва, хидратира и омекотява. 

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

повърхността на кожата, намалява трансепидермалната загуба на вода.  

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

VDR1122: 50 мл 
 

Dr Renaud Apricot Lips Scrub Скраб за устни кайсия  
Специален продукт за гладки и сочни устни, който нежно ексфолира,  

и подхранва. Повишава дълготрайността на червилото.  Оризова 

пудра и кафява захар нежно отстраняват мъртвите клетки и почистват 

повърхностните замърсявания. Органични масла от кайсия, кокос и 

карите подхранват, регенерират и омекотяват. Фитокислородният 

комплекс увеличава притока на кислород, успокоява и защитава.  

100% натурални съставки.  

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

Употреба: Нанася се обилно върху устните и нежно се масажира. След това се отмива и 

се нанася  BB Балсам за устни кайсия за цялостна грижа. 
Активни съставки: 

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

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

Органично масло от кайсия: омекотява, регенерира и придава блясък на устните. 

Органично кокосово масло: интензивно подхранва кожата, доставя комфорт и еластичност 

на кожата. Богато е на олеинова киселина, компонент на клетъчната мембрана.  

Масло от карите: богато на витамини А, D и Е, похранва, хидратира и омекотява. 

Оризова пудра и кафява захар: нежно ексфолира и отстранява мъртвите клетки и наличните 

замърсявания от повърхността на кожата.  

VDR0315: 15 мл 
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