


Dr Louis Raymond Renaud е бил лекар дерматолог, посветил живота си на красотата 
на природата и женската красота. Той е бил от “майсторите”, които знаят какво и как 
да вземат от природата, за да постигнат едновременно съвместимост и ефективност. 
Официално регистрирана като марка 1946 година, вече над 70 години в козметичния 
бизнес, натуралната и докторска марка е в крак със съвременните тенденции в 
козметиката, но същевременно вярна и на традициите, заложени от нейния основател. 

Козметичната марка Dr Renaud е пионер в натуралната козметика, а козметичният са-
лон е мястото, където жените откриват нейното многообразие. Внимателно селектирани-
те растения, научните изследвания на свойствата им и ценните биотехнологични патенти 

водят до създаване на високоефективни козметични продукти с натурални съставки. 

Както лекарят се грижи за здравето ни, така Dr Renaud се грижи за здравето на кожата ни – в козметичния 
салон и у дома. Продуктите са над 89% натурални, а водещата активна съставка на всяка серия е със сер-
тифициран органичен произход. Като резултат от високите стандарти за ефективност продуктите водят до 
постигане на резултати, които се виждат в грейналите, естествено красиви и поддържани с Dr Renaud лица.

Патентът на Dr Renaud е комплекс от капсулирани молекули от екстракт от 
витекс (аврамово дърво) и наносфери от витамини Е и С. Витексът е богат на 
кастицин, естествен фитоендорфин, капсулиран в липозоми за по-добро аб-
сорбиране. Стимулира синтеза на допамин (x6.5), което блокира вредното 
въздействие на стресовите молекули. Наносферите от витамини Е и С, кои-
то са силни антиоксиданти, се усвояват по-добре и действат по-ефективно. 
Комплексът действа в три основни насоки:
НЕВРО: Насочено действие към невроните в кожата за регулиране на кож-
ния емоционален стрес.
ФИТО: Съдържа иновативен комплекс от мощни активни натурални съставки.
КИСЛОРОДЕН: Стимулира притока на кислород в клетките. 

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ
+88% по-спокойна и релаксирана кожа
+90% по-свежа и сияйна кожа
+35% подобряване на клетъчното дишане 
          (клинично тествано)
+23% по-гладка кожа (клинично тествано)

НАТУРАЛНА ДОКТОРСКА КОЗМЕТИКА

®НЕВРО ФИТОКИСЛОРОДЕН КОМПЛЕКС

75 години традиция



ДОМАШНА БЮТИ ПРОГРАМА ЛИЦЕ почистване                 всекидневна грижа    интензивна грижа       ритуали за красота

Дехидратирана кожа, опъване, 

липса на еластичност

МАЛИНА - ХИДРАТАЦИЯ

Почистваща гел пяна
Мицеларна вода
Почистващо мляко
Хидратиращ лосион

Нежен хидратиращ крем
Нежен флуид

Серум за свежест и 
блясък Хидратираща маска

Чувствителна кожа, 

зачервяване, възпаление

ЛАЙКА - УСПОКОЯВАНЕ

Почистващо мляко
Успокояващ лосион
Двуфазен лосион 
за очен грим

Лек успокояващ крем
Богат успокояващ крем
Нежен крем за очи

Ултрауспокояващ 
концентрат
(серум +маска)

Нежен ексфолиращ гел

Мазна и комбинирана кожа, 

пъпки, широки пори

ЛАЙМ - СЕБОРЕГУЛИРАНЕ

Почистващ и 
нормализиращ гел
Стягащ и тонизиращ
лосион

Балансиращ и матиращ 
крем гел

Себорегулиращ концентрат
Лосион лайм-каламин за
изсушаване на пъпки

Двойно почистващ скраб 
Абсорбираща и 
почистваща маска

Първи бръчки, 25+

МИМОЗА - ИЗГЛАЖДАНЕ

Изглаждащ и енергизиращ 
крем 
Изглаждащ и енергизиращ
балсам за очи

Бръчки, отпусната кожа, 35+

ИРИС - ЛИФТИНГ

Лифтинг крем
Лифтинг крем гел
Лифтинг крем за очи

Лифтинг серум за блясък Лифтинг маска

Почистващи продукти: 
Малина, Лайка, Бяла 
черница или Морков

Почистващи продукти: 
Роза, Малина, Лайка, 
или Бяла черница

Неравномерен тен, петна

БЯЛА ЧЕРНИЦА - 

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

Хидратиращ изсветляващ
флуид SPF 20 
Защитен изсветляващ 
флуид SPF 50+ 

Изсветляващ серум и 
коректор на тъмни петна 

Интензивно 
изсветляваща маска
Изсветляващ скраб

Изсветляващо 
почистващо мляко
Изсветляващ лосион

Липса на блясък и тонус, 

посивял тен

МОРКОВ - ЕНЕРГИЗИРАНЕ

Дневен детоксикиращ крем
Обновяващ нощен крем

Детоксикиращ скраб
Съживяваща нощна 
маска морков

Детоксираща 
почистваща пяна

За гладък и равномерен тен

КАЙСИЯ - ПЕРФЕКТЕН ТЕН

ВВ крем 7 в 1
(натурален, златен)
ВВ балсам за устни
(розово, череша)

Суха кожа, загрубяване

АКАЦИЕВ МЕД

ПОДХРАНВАНЕ

Интензивно подхранващ крем
Интензивно подхранващ 
балсам

Почистващи продукти: 
Малина или Лайка

Дълбоки бръчки, 50+
РОЗА - ГЛОБАЛНО
ПОДМЛАДЯВАНЕ

Запълващ и уплътняващ крем
Запълващ балсам 
за очи и устни

Запълващ и уплътняващ 
серум 
Запълващ и ревитализиращ 
еликсир

Запълващо 
почистващо олио
Запълващ лосион

Интензивно 
подхранваща маска

Изглаждаща и 
енергизираща маска 

Изглаждащ и енергизиращ 
серум

Изглаждаща ВВ база
ВВ руж кайсия 



Серията продукти Ботанически рецепти на DR 
RENAUD е отличена с престижната награда за 
иновации в козметиката - PRIX H. PIERANTONY de 
L’INNOVATION 2019. Наградата се присъжда от жури-
то на Международния Конгрес за естетика и СПА в 
Париж. Тази награда е гаранция за качество и ефек-
тивност на продуктите. 

БОТАНИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ

Ботанически рецепти е иновативна концепция за кра-
сота, която съчетава внимателно подбрани ботани-
чески и козмецевтични съставки, с фокусирано под-
младяващо действие. Продуктите са с чисти формули 
(без парабени, силикони, феноксиетанол, минерал-
ни масла, полиетилен гликол) и натурален състав 
от 89% до 100%. Всеки продукт съдържа трилогия от 
натурални комплекси: патентованият фитокислоро-
ден комплекс на Dr Renaud, специфични растителни 
стволови клетки и уникален за всяко направление 
козмецевтичен комплекс. 



ВАШАТА БОТАНИЧЕСКА РЕЦЕПТА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ И ....

хидратация
изглаждане

пречистване
нормализиране

перфектен тен
изсветляване

успокояване
балансиране

обновяване
регенериране

основно 
действие

макстволови 
клетки

хиалуронова 
киселина
тамаринд
витамин В

3

козмецевтичен 
комплекс

дехидратирана 
суха 

комбинирана
мазна
акнеична

повяхнала
с пигментация
за пушачи

чувствителна
куперозна

без тонус
бръчки

подходяща за 
тип кожа

сутрешен
ритуал

витамин А
витамин С
гликолова, млечна и 
салицилова киселина

алантоин
витамин В

5

комплекс от 
арбутин 
алфа бизаболол
витамин В

3

цинк
кварцова пудра
витамин В

6

крем + разтвор

почистване Интензивно успокояващи мицеларен гел + лосион + Пребиотична есенция

жасмин божурснежен
лотус

центела
азиатика

вечерен
ритуал

крем + разтвор крем + разтвор

крем + разтвор

крем + разтвор

крем + разтвор крем + разтвор

крем + разтворкрем

разтвор



INTENSIVE SOOTHING MICELLAR GEL
ИНТЕНЗИВНО УСПОКОЯВАЩ 

МИЦЕЛАРЕН ГЕЛ

Почистващият мицеларен гел нежно отстранява за-
мърсяванията и грима и е подходящ за всички типо-
ве кожа. Обогатен е с алантоин и витамин В5, които 
хидратират, успокояват, регенерират и омекотя-
ват. Фитокислородният комплекс подобрява диша-
нето на кожата, доставя й кислород и я защитава. 
94% натурални съставки.
Употреба: Сутрин и вечер или когато е необходимо 
се нанася на влажна кожа и нежно се разтрива с 
върховете на пръстите. След това се отмива, а по-
чистването се довършва с Интензивно успокояващ 
лосион.

VDR1110: 200 мл

БОТАНИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ

INTENSIVE SOOTHING TONING LOTION
ИНТЕНЗИВНО УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН

Ботаническият лосион довършва почиства-
нето на лицето, тонизира и осигурява све-
жест и пълен комфорт на кожата. Вода от 
органична метличина, дестилат от органич-
на лайка, екстракт от липа и алантоин успо-
кояват и омекотяват. Екстракт от алое вера 
и  витамин В5 ускоряват регенерацията и 
силно хидратират. 
93% натурални съставки.
Употреба: Кожата на лицето, шията и декол-
тето се обтриват с напоени памучни тампони 
след почистване с Интензивно успокояващ 
мицеларен гел или когато е необходимо. 

                          VDR1111: 200 мл

PERFECTING BEAUTY ESSENCE РЕБАЛАНСИРАЩА ПРЕБИОТИЧНА ЕСЕНЦИЯ 
Eсенцията се явява свързващо звено между почистването на кожата (с мляко и лосион) и нанасянето на 
ежедневните продукти като крем и серум. Ребалансира и овлажнява кожата, създава перфектна основа 
за следващите продукти, оптимизира и повишава ефективността им. Есенцията е гелообразeн концентрат 
от пребиотици (Bioecolia® и Teflose®), които възстановяват кожната микробиота и засилват естествените 
защитни сили на кожата. Хиалуронова киселина и екстракт от тамаринд осигуряват мощна и дълготрайна 
хидратация. Витамините В

3
 и В

5 
регенерират, укрепват капилярите, изравняват тена и му придават сияен вид. 

Алантоинът успокоява и омекотява, а фитокислородният комплекс увеличава притока на кислород, изглаж-
да и защитава кожата. 94% натурални съставки.
Употреба: Нанася се на чиста кожа на цялото лице преди да се нанесе крем или серум, сутрин и вечер. За 
по-добро абсорбиране на продукта се правят леки потупващи движения с върховете на пръстите.

VDR1120: 100 мл



INTENSIVE HYDRATING YOUTH SOLUTION
ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРАЩ И ПОДМЛАДЯВАЩ РАЗТВОР МАК

Уникален коктейл от растителни съставки с незабавен и дълготраен 
хидратиращ ефект. Възстановява, омекотява и успокоява кожата. 
Съдържа екстракт от стволови клетки от цветове на мак и козмецев-
тичен комплекс от 3 вида хиалуронова киселина и витамин B

3
, които 

укрепват хидролипидния слой и епидермиса за перфектна защита от 
дехидратация и външна агресия. Концентрацията на хиалуронова 
киселина в разтвора е 6 пъти по-висока от тази в крема. Фитокис-
лородният комплекс®  стимулира синтеза на ендорфини в кожата и 
подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка и сияйна кожа. 
89% натурални съставки.
Употреба: Сутрин и/или вечер от 3 до 5 капки се нанасят на цялото 
лице, шия и деколте с върха на пръстите, на чиста кожа. Изчаква се 
1-2 минути преди да се нанесе крем. 

VDR1100: 30 мл

INTENSIVE HYDRATING YOUTH CREAM
ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРАЩ И ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ МАК

Кадифен крем с моментално и мощно овлажняващо действие. Види-
мо изглажда кожата и възстановява нейната еластичност, комфорт 
и младежки блясък. Съдържа екстракт от стволови клетки от цветове 
на мак и козмецевтичен комплекс от 3 вида хиалуронова киселина и 
витамин B

3
, които укрепват хидролипидния слой и епидермиса за пер-

фектна защита от дехидратация и външна агресия. Фитокислородни-
ят комплекс®  стимулира синтеза на ендорфини в кожата и подобря-
ва клетъчното дишане за свежа, гладка и бляскава кожа. 
96% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и деколте-
то, на чиста кожа или върху разтвора, с леки изглаждащи движения. 

                          VDR1101: 50 мл

ХИДРАТИРАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ

Стволови клетки от цветове на мак: подобря-
ват качеството на хидролипидния филм и ук-
репват роговия слой, възстановяват нивото на 
липиди в епидермиса и стимулират регенери-
рането на епидермалните клетки. 

КОЗМЕЦЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС:

Хиалуронова киселина с високо молекулно 
тегло: моментално изглаждащ и изпълващ ефект 
на повърхността на епидермиса. 
Хиалуронова киселина с ниско молекулно 
тегло: възстановява максималното ниво на 
влага в кожата и я изпълва отвътре.
Полизахариди от тамаринд: «ботаническа хи-
алуронова киселина», която осигурява дълго-
трайна хидратация и ефект «втора кожа».
Витамин B

3
 (ниацинамид): Възстановява влага-

та в кожата като повишава синтеза на серами-
ди, които подобряват качествата на кожната 
бариера. Стимулира синтеза на естествения 
овлажняващ фактор.

мак



RESURFACING NIGHT PEEL YOUTH SOLUTION
НОЩЕН ОБНОВЯВАЩ И ПОДМЛАДЯВАЩ РАЗТВОР ЖАСМИН

Подмладяващ концентрат за интензивно регенериране на кожата 
през нощта. Екстракт от стволови клетки от цветове на жасмин защи-
тава клетъчното ДНК, укрепва плътността и еластичността на кожата. 
Комбинация от алфахидрокси киселини (гликолова и млечна) и бе-
тахидрокси салицилова киселина стимулира клетъчното обновяване 
и елиминира мъртвите клетки. Витамин А стимулира регенерацията 
на епидермиса, а витамин С стимулира производството на колаген 
и изравнява тена. Фитокислородният комплекс®  стимулира синтеза 
на ендорфини в кожата и подобрява клетъчното дишане за свежа, 
гладка и сияйна кожа. 
95% натурални съставки.
Употреба: Нанася се вечер на чиста и суха кожа и се оставя за през 
нощта. Не се препоръчва за чувствителна кожа. 

VDR1102: 30 мл

INTENSIVE RENEWAL YOUTH CREAM 
ИНТЕНЗИВНО ОБНОВЯВАЩ И ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ ЖАСМИН

Богат крем за подмладяване и съживяване на уморена и девитали-
зирана кожа. Стимулира клетъчното регенериране, изглажда, стяга, 
защитава и тонизира кожата. Изравнява тена и възстановява мла-
дежкото излъчване. Екстракт от стволови клетки от цветове на жасмин 
защитава клетъчното ДНК от UV лъчи, инфрачервена и синя светлина, 
укрепва плътността и еластичността на кожата. Витамин А стимулира 
регенерацията на епидермиса, а витамин С стимулира производ-
ството на колаген и изравнява тена. Фитокислородният комплекс® 
стимулира синтеза на ендорфини в кожата и подобрява клетъчното 
дишане за свежа, гладка и сияйна кожа. 91% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин на лицето, шията и деколтето, на чиста 
кожа, с леки изглаждащи движения. 

                          VDR1103: 50 мл

ОБНОВЯВАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ

Стволови клетки от цветове на жасмин: защи-
тават клетъчното ДНК и забавят увреждането, 
дължащо се на UV лъчите, инфрачервената и 
синя светлина. Стимулират синтеза на колаген, 
еластин и хиалуронова киселина, повишават 
плътността, еластичността и стегнатостта на ко-
жата. Съживяват блясъка, изравняват и изсвет-
ляват тена. 
КОЗМЕЦЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС:

Витамин А: спомага за обновяване на керати-
ноцитите и фибробластите, стимулира регене-
рацията на епидермиса.
Витамин С: мощен антиоксидант, стимулира 
производството на колаген, изсветлява и из-
равнява тена.
САМО В РАЗТВОРА: Aлфахидрокси (гликолова 
и млечна) и бетахидрокси салицилова кисели-
ни: нежно ексфолират, подпомагат клетъчното 
обновяване на епидермиса, елиминират мърт-
вите клетки, спомагат за избледняване и зали-
чаване на петната.

жасмин



REBALANCING & SOOTHING YOUTH SOLUTION
ХАРМОНИЗИРАЩ И УСПОКОЯВАЩ ПОДМЛАДЯВАЩ РАЗТВОР ЦЕНТЕЛА

SOS концентрат за интензивно ребалансиране и спешно успокояване на 
чувствителната кожа. Действа на различни нива, за да успокои раздраз-
нената кожа и да възвърне младежкия й вид. Екстрактът от стволови клетки 
на центела азиатика успокоява, вдига прага на толерантност на кожата, 
намалява зачервяванията и видимостта на капилярите. Козмецевтичният 
комплекс от алантоин и витамин В

5
 успокоява, омекотява, хидратира, оси-

гурява мекота и еластичност на кожата, подпомага възстановяването на 
увредените капиляри. Фитокислородният комплекс® стимулира синтеза 
на ендорфини в кожата и подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка 
и сияйна кожа. 92% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и деколтето, на 
чиста кожа, самостоятелно или преди крема. 

VDR1104: 30 мл

REBALANCING & SOOTHING YOUTH CREAM
ХАРМОНИЗИРАЩ И УСПОКОЯВАЩ ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ ЦЕНТЕЛА

Интензивно подмладяващ крем за спешна помощ, който незабавно обгръ-
ща и най-чувствителната кожа в комфорт и мекота. Регенерира, хидрати-
ра и успокоява, зачервяванията избледняват, а кожата възвръща младеж-
кия си вид. Екстрактът от стволови клетки на центела азиатика успокоява, 
вдига прага на толерантност на кожата, намалява зачервяванията и 
видимостта на капилярите. Комплексът от алантоин и витамин В

5
 успоко-

ява, омекотява, хидратира, осигурява мекота и еластичност на кожата, 
подпомага възстановяването на увредените капиляри. Фитокислородният 
комплекс®  стимулира синтеза на ендорфини в кожата и подобрява кле-
тъчното дишане за свежа, гладка и сияйна кожа. 94% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и деколтето, на 
чиста кожа или върху разтвора. 

                          VDR1105: 50 мл

Стволови клетки от центела азиатика: вди-
гат нивото на толерантност на кожата 
като намаляват оксидативния стрес, кой-
то причинява възпалителни реакции. Чрез 
регулиране на производството на азотен 
оксид, ограничават вазодилатацията и 
притока на кръв, които причиняват зачер-
вяване. Намаляват видимостта на увреде-
ните капиляри, следствие на розацея.
 
КОЗМЕЦЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС:

Алантоин (2 пъти по висока концентра-
ция в разтвора от крема): успокоява като 
регулира рН на кожата, намалява възпа-
лението и я прави по-мека и по-гъвкава. 
Подобрява способността на кожата да 
задържа вода и хидратира.
Витамин В

5
: подпомага възстановяването 

на увредените капиляри, регенерира и 
овлажнява.

УСПОКОЯВАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕцентела



INTENSIVE PERFECT COMPLEXION YOUTH SOLUTION
ИНТЕНЗИВНО ПОДМЛАДЯВАЩ РАЗТВОР 

ЗА ПЕРФЕКТЕН ТЕН СНЕЖЕН ЛОТУС

Подмладяващ разтвор, който истински озарява кожата. Подходящ е за 
уморена кожа с повяхнал тен. Екстракт от стволови клетки от цветове 
на снежен лотус и комплекс от арбутин, алфабизаболол и витамин В

3
 

моментално овлажняват, ограничават меланогенезата и намаляват пиг-
ментния дисбаланс. Фитокислородният комплекс® стимулира синтеза 
на ендорфини и подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка и сияй-
на кожа. Ден след ден, кожата изравнява тена си и напълно възстано-
вява жизнеността, младостта и сияйноста си. 90% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и деколтето, 
на чиста кожа, самостоятелно или преди крема.

VDR1108: 30 мл

INTENSIVE PERFECT COMPLEXION YOUTH CREAM
ИНТЕНЗИВНО ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ

ЗА ПЕРФЕКТЕН ТЕН СНЕЖЕН ЛОТУС

Подмладяващ кадифен крем, който озарява кожата и я обгръща с мо-
ментален комфорт. Подходящ e за уморена кожа с повяхнал тен. Екс-
тракт от стволови клетки от цветове на снежен лотус и комплекс от ар-
бутин, алфабизаболол и витамин В

3
 доставят моментално овлажняващо 

действие, ограничават меланогенезата и намаляват пигментния дисба-
ланс. Фитокислородният комплекс® стимулира синтеза на ендорфини в 
кожата и подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка и сияйна кожа. 
Регенерирана и защитена, кожата напълно преоткрива своята жизне-
ност и младежко излъчване. Тенът възстановява сияйността си и се из-
равнява. 89% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и деколтето, 
на чиста кожа или върху разтвора. 

                          VDR1109: 50 мл

ПЕРФЕКТЕН ТЕН И ПОДМЛАДЯВАНЕ

Стволови клетки от цветове на снежен 

лотус: Ценна азиатска билка, която 
спомага за постигане на по-сияен тен като 
детоксира и оксигенира кожните клетки. 
Повишава клетъчната регенерация на 
епидермиса и подсилва кожната бариера. 
Спомага за намаляването на тъмните петна 
и на пигментния дисбаланс в кожата.
КОЗМЕЦЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС:

Комплекс арбутин и алфа бизаболол: Сил-
но концентриран комплекс, който ограни-
чава меланогенезата за по-равномерен и 
сияен тен.
Витамин B

3
: Възстановява влагата в кожата 

като повишава синтеза на епидермални 
серамиди, които подобряват качествата 
на кожната бариера. Стимулира синтеза 
на ЕОФ (Естествения овлажняващ фактор) 
на кожата.

снежен лотус



INTENSIVE PURIFYING YOUTH SOLUTION
ИНТЕНЗИВНО ПРЕЧИСТВАЩ 

И ПОДМЛАДЯВАЩ РАЗТВОР БОЖУР

Подмладяващ разтвор, който ефективно пречиства и баланси-
ра кожата. Подходящ е за комбинирана, мазна и проблемна 
кожа с несъвършенства. Екстракт от стволови клетки от цветове 
на божур и комплекс от цинк, кварцова пудра и витамин В

6
 се-

борегулират, матират, подобряват хидратацията и намаляват 
несъвършенствата по кожата. Детоксикирана и успокоена, тя 
напълно възстановява своя бистър тен и младежко излъчване.
94% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и 
деколтето, на чиста кожа, самостоятелно или преди крема.

VDR1106: 30 мл

INTENSIVE PURIFYING YOUTH CREAM
ИНТЕНЗИВНО ПРЕЧИСТВАЩ И 

ПОДМЛАДЯВАЩ КРЕМ БОЖУР

Интензивен крем гел, който подмладява и възстановява ба-
ланса на проблемната кожа. Екстракт от стволови клетки от 
цветове на божур и комплекс от цинк, витамин В

6
 и матира-

щи пудри себорегулират, матират, овлажняват и намаляват 
несъвършенствата. Кожата е детоксикирана, успокоена и с 
видимо по-бистър и равномерен тен, възвръща младежкото си 
излъчване и сияйност. 90% натурални съставки.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето, шията и 
деколтето, на чиста кожа или върху разтвора. 

                          VDR1107: 50 мл

Стволови клетки от цветове на божур: Император-
ско цвете, което матира, овлажнява, детоксикира и 
доставя кислород на клетките за сияен тен. Успокоя-
ва и намалява раздразненията като повишава ниво-
то на толерантност на кожата.
 
КОЗМЕЦЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС:

Цинк: Намалява производството на себум като 
блокира ензима 5 алфа редуктаза, като същевре-
менно ограничава бактериалната пролиферация.
Кварцова пудра: маслоуловител, абсорбиращ 
компонент, който ограничава блясъка.
Витамин B

6
: увеличава блокиращото действие на 

цинка върху активността на ензима 5 алфа редук-
таза и в резултат се повишава себорегулиращото 
действие на цинка.

ПРЕЧИСТВАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕбожур



CLEANSING MILK ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО МАЛИНА
Мляко с богата и комфортна формула, което нежно почиства грима 
и замърсяванията, без да нарушава хидролипидния слой. Екстракт 
от малини и сок от листа на алое вера интензивно хидратират и 
успокояват, масло от сладък бадем придава мекота и еластич-
ност, а витамин Е защитава кожата от свободните радикали. Дер-
матологично и офталмологично тестван. 
Употреба: Млякото се нанася сутрин и вечер на цялото лице и 
шия, разнася се и се емулгира с леки масажни движения. Остатъ-
ците се отнемат с памучни тампони или се измиват с не много топла 
вода. Тонизира се с Хидратиращ лосион малина.  

VDR0054: 200 мл

TONING LOTION ХИДРАТИРАЩ ЛОСИОН МАЛИНА
Тонизиращ лосион без алкохол, който довършва почистването, омекотява и хидратира, благодарение на 
екстракта от малини и сока от листа на алое вера. Кожата е чиста, свежа и хидратирана. Дерматоло-
гично и офталмологично тестван. Може да се ползва и за околоочния контур.
Употреба: Сутрин и вечер след почистване с Мляко малина или Почистваща гел-пяна малина кожата на 
лицето и шията се овлажнява и освежава с помощта на памучен тампон, напоен с лосиона. 

VDR0055: 200 мл

GENTLE CLEANSING GEL ПОЧИСТВАЩА ГЕЛ ПЯНА МАЛИНА
Свежа гел пяна, която нежно почиства замърсяванията и грима и предпазва кожата от изсуша-
ване, тъй като не съдържа сапуни. Екстракти от органична малина и краставица, розова вода 
и сок от листа на алое вера хидратират, омекотяват и успокояват. Само с един жест кожата е 
чиста, свежа, мека и се чувства комфортно. 
Употреба: Нанася се на влажна кожа, масажира се с кръгообразни движения до образува-
не на пяна и се изплаква обилно с вода. Тонизира се с Хидратиращ лосион малина.

VDR0657: 150 мл 

малина ХИДРАТИРАНЕ



CLEANSING WATER 
МИЦЕЛАРНА ВОДА МАЛИНА

Универсален лосион с формула “3 в 1” пести време и усилие, като отстранява грима от лицето и очите, по-
чиства и тонизира. Подходящ е за чувствителна кожа, тъй като не съдържа алкохол, парабени и оцветители. 
Нежната почистваща съставка, извлечена от маслина е с пълен респект към хидролипидния защитен слой 
на кожата. Осезаемото хидратиращо действие и свежест се дължат на екстрактите от органична малина 
и от субтропичното растение Imperata cylindrica и хиалуроновата киселина. Офталмологично тестван. 
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася с напоен памучен тампон на цялото лице и шия, включително и на 
очите. Повтаря се с друг тампон и така, докато тампонът остане чист. Не се изплаква. 

VDR0050: 200 мл                                                                                            

SOFT MASK 
ХИДРАТИРАЩА МАСКА МАЛИНА

Кремообразна маска, която съдържа изобилие от натурални 
активни съставки: мед, екстракти от органична малина, круша, 
смокиня и пасифлора, масла от карите, макадамия, бадем и ма-
лини, хиалуронова киселина и оризови серамиди. Благодаре-
ние на тях маската интензивно хидратира, подхранва, успокоя-
ва и изглажда. Фитокислородният комплекс® стимулира притока 
на кислород в клетките, защитава и релаксира. Подходяща е за 
дехидратирана и девитализирана кожа, след продължително из-
лагане на слънце и вятър. Истинска “хидратираща баня”, 
която само за 10 минути може да достави мекота, 
свежест, еластичност и комфорт на кожата.   
Употреба: Един - два пъти седмично или ведна-
га, след като кожата е била подложена на ин-
тензивна дехидратация се нанася на плътен, 
равномерен слой на чиста кожа (лице, шия 
и деколте) и се оставя за 10 минути. Отмива 
се добре с топла вода, тонизира се с Хидра-
тиращ лосион малина и се нанася подходящ 
за кожата крем. Може да се ползва и за ръце.        
                                                                                         

VDR0046: 50 мл 



SOFT FLUID 
НЕЖЕН ФЛУИД МАЛИНА

С вкусен аромат на малини и ултралека текстура флуидът интензивно утолява 
жадната кожа, оставя я гладка, мека, еластична и супер свежа. Богат на ми-
нерали, полизахариди, витамини и флавоноиди, успокоява, намалява зачервя-
ванията и хидратира. Идеален продукт за горещо време. Подходящ е за жени 
с опъната кожа, за комбинирана към мазна кожа, както и за всички, които же-
лаят по-мека и еластична кожа и обичат бързо попиващи текстури. Коктейл от 
хидратиращи съставки (органичен екстракт от малини, хиалуронова киселина, 
екстракти от тамаринд и императа цилиндрика) осигурява 24 часа интензивна 
хидратация, свежест и мекота. Маслата от малинови семки и сладък бадем ре-
генерират, осигуряват комфорт и еластичност. Екстрактът от опунция успокоява. 
Фитокислородният комплекс® и витамин Е защитават, релаксират и придават си-
яйност на кожата. 
89% натурални съставки. 
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа или върху подходящ се-
рум на лицето и шията. 

VDR0651: 50 мл

SOFT CREAM 
НЕЖЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ МАЛИНА

Богат нежен крем, който обгръща кожата с интензивна  хидратация и безкрайна мекота. Екс-
трактите от органична малина, опунция и Imperata cylindrica съвместно с капсулираните 
оризови серамиди освежават и осигуряват бърза, интензивна и дълготрайна хидратация. 
Маслото от малинови семки, богато на витамин Е, има хидратиращи, подхранващи и за-
щитни свойства, а маслата от малини, жожоба и карите осигуряват мекота, еластичност и 
комфорт. Фитокислородният комплекс® релаксира, доставя повече кислород на клетките 
и придава блясък на кожата. Подходящ е, както за нормална, така и за суха и дехидрати-
рана кожа.
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа или върху подходящ серум на лицето 

и шията. 
                          VDR0049: 50 мл



FRESH SERUM 
СЕРУМ МАЛИНА ЗА СВЕЖЕСТ И БЛЯСЪК 
Серумът е истинска терапия за жадна кожа. 
Възстановява еластичността, комфорта и блясъка на 
кожата. Органичната малина, богата на вода, захари 
и минерали, освежава кожата. Капсулирани оризови 
серамиди «интелигентно» хидратират сухите зони. 
Растителните захари (фруктоза, глицерол и сорбитол) 
и маслото от малини имат способността да задържат 
водата и подобряват еластичността на кожата. 
Фитокислородният комплекс® стимулира притока на 
кислород в клетките и релаксира кожния стрес, а в 
комбинация с витамин Е защитават кожата. Серумът 
е подходящ за освежаване на всeки тип кожа, има 
гелообразна текстура и изкушаващ  малинов аромат. 
През лятото може да се съхранява в хладилник за по-
голяма свежест. Удължава трайността 
на грима през целия ден.  
Употреба: Нанася се на лице-
то и шията под ежедневния 
крем или смесен с него. 
1-2 помпички са достатъч-
ни. Може да се нанесе 
и върху базовия крем, 
преди грима и така да 
подпомогне фиксира-
нето на грима.                                                 
VDR0047: 30 мл 



CALAMINE DRYING LOTION 
ЛОСИОН ЛАЙМ КАЛАМИН ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ПЪПКИ

Уникален двуфазен лосион за “първа помощ” при появата на пъпки, кой-
то регулира производството на себум, стяга порите, подсушава, леко 
обновява, матира и защитава кожата, има антикомедонно действие. 
Сярата и камфорът имат защитно и почистващо действие. Екстрактът 
от органичен лайм почиства и стяга порите. Есенциалното масло от 
иланг-иланг себорегулира. Титаниев двуокис абсорбира излишния 
себум и матира. Каламинът (цинков карбонат и железен окис) изсу-
шава и почиства. Млечната киселина нежно ексфолира и стимулира 
клетъчното обновяване. 
Употреба: Лосионът се разтръсква добре преди употреба. Нанася се 
сутрин и вечер, локално на проблемните места, с помощта на памучен 
тампон. Изчаква се 2-3 минути и се нанася подходящ за кожата крем.

VDR0537: 100 мл
                                         

PURIFYING SCRUB ДВОЙНО ПОЧИСТВАЩ СКРАБ ЛАЙМ
Гелообразен скраб с двойно ексфолиращо действие: киселинно и механично. Концентрат от 
плодови киселини (лимон, портокал, боровинка, тръстикова и кленова захар), както и лимонови 
стърготини, смесени с оризова пудра премахват мъртвите клетки и замърсяванията от повърх-
ностния кожен слой и интензивно стимулират клетъчното обновяване. Eкстракт от органичен 
лайм, богат на витамин С почиства, стяга и изсветлява. Екстрактите от черна гъба и семки 
на грейпфрут свиват порите и намаляват мастната секреция, заличават несъвършенствата 
по кожата. Полизахаридът Rhamnose gum ограничава прилепването на замърсявания към 
кожата и в комбинация с фитокислородния комплекс® стимулират отделянето на ендорфи-
ни и увеличават притока на кислород в клетките за гладка и сияйна кожа. 
Употреба:  Нанася се фин слой на чиста и суха кожа като се избягва околоочния контур. 
Изчаква се 5 минути и се масажира с върха на пръстите. Отмива се с хладка вода и кожата 
се тонизира със Стягащ лосион лайм. Ползва се 1-2 пъти седмично. 

VDR0540: 50 мл

СЕБОРЕГУЛИРАНЕлайм



PURIFYING CLEANSING GEL ПОЧИСТВАЩ И НОРМАЛИЗИРАЩ ГЕЛ ЛАЙМ
Свеж гел, който идеално почиства кожата от замърсявания и грим. Подходящ е за комбинирана и мазна 
кожа. Елиминира излишните мазнини, нормализира и почиства порите. Формулата му не съдържа сапуни, 
щади хидролипидния слой и не изсушава. Екстрактите от семки на грейпфрут и органичен лайм са богати 
на витамин С, почистват перфектно, регулират омазняването, стягат порите и изсветляват тена. Плодови 
алфахидрокси киселини, извлечени от портокал и лимон нежно ексфолират мъртвите клетки и замърсява-
нията и спомагат за изчистване на белезите и петната по кожата. 
Употреба: Прилага се всекидневно, сутрин и вечер. Нанася се на мокро лице и се масажира с върха на 
пръстите до получаване на пяна. Изплаква се добре и се тонизира със Стягащ и тонизиращ лосион лайм.                                                       

VDR0531: 150 мл

ASTRINGENT LOTION СТЯГАЩ И ТОНИЗИРАЩ ЛОСИОН ЛАЙМ
Лосионът тонизира, освежава и стяга порите на кожата без да я изсушава, тъй като не съдържа алко-
хол. Избистря тена на лицето. Подходящ е за комбинирана и мазна кожа. Екстрактите от органичен лайм 
и семки на грейпфрут почистват перфектно, имат себорегулиращо, избелващо, стягащо и тонизиращо 
действие. Екстракт от черна гъба Polyporus officinalis свива порите, намалява себумната секреция и 
хидратира дълготрайно. Клиничните изследвания показват забележителни резултати за намаляване на 
размера на порите до 54%. 
Употреба: Сутрин и вечер след измиване с Почистващ и нормализиращ гел лайм кожата се тонизира с 
помощта на памучен тампон, напоен с лосиона.              

VDR0532: 200 мл

BALANCING MATIFYING CREAM-GEL БАЛАНСИРАЩ И МАТИРАЩ КРЕМ ГЕЛ ЛАЙМ
Ултралек крем гел с цитрусов аромат, който е формулиран да възстанови баланса на 
комбинираната или мазна кожа и едновренно с това да я успокои, хидратира и матира 
за дълго време. Има некомедогенна формула. Екстрактите от органичен лайм, черна 
гъба, енантия хлоранта и куркума имат детоксикиращо, себорегулиращо, избелващо, 
стягащо, успокояващо и антиоксидантно действие. Полизахаридът Rhamnose gum дейст-
ва като бариера, ограничава проникването на замърсявания и осигурява дълготрайна за-

щита. Хиалуроновата киселина интензивно и дълготрайно хидратира. Матиращите съставки 
неутрализират лъщенето и придават копринена мекота. 

Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа или върху Себорегулиращ концентрат лайм.
VDR0533: 50 мл



ABSORBING CLARIFYING MASK 
ПОЧИСТВАЩА МАСКА ЛАЙМ

Свежа цитрусова маска, която почиства 
кожата в дълбочина, абсорбира замърся-
ванията, себорегулира, матира, избистря 
тена, има антикомедонно действие, стяга 
порите и съдейства за заличаване на бе-
лезите. Зелена и бяла глина, в комбинация 
с титаниев диоксид абсорбират излишния 
себум, детоксикират и матират. Екстра-
ктите от органичен лайм, грейпфрут, енан-
тия хлоранта, хамамелис и куркума имат 
себорегулиращо, избелващо, стягащо, 
успокояващо и антиоксидантно действие. 
Маслата от кайсиеви ядки, сусам, гроздо-
ви семки и портокалови кори регенерират 
и омекотяват. Портокаловата вода успоко-
ява и освежава. Полизахаридът Rhamnose 
gum действа като бариера и не позволява 
на замърсяванията да прилепват към кожа-
та. Фитокислородният комплекс® стимули-
ра отделянето на ендорфини и увеличава 
притока на кислород в клетките за гладка 
и сияйна кожа. 
Употреба: Нанася се на чиста кожа 1-2 
пъти седмично. Оставя се за 10-15 минути, 
след което се отмива с вода. Кожата се 
тонизира с подходящ за нея лосион на Dr 
Renaud и се нанася подходящ серум и/
или крем.
                                                   VDR0539: 50 мл



УСПОКОЯВАНЕ

TWO-PHASE EYE MAKE UP REMOVER 
ДВУФАЗЕН ЛОСИОН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОЧЕН ГРИМ ЛАЙКА

Почиства перфектно миглите и клепачите. Съдържа дестилат от 
органична римска лайка и масло от арменска кайсия, които 
успокояват, омекотяват и освежават околоочния контур. Текс-
турата е двуфазна, но не е мазна. Дерматологично тестван, не 
дразни очите и кожата. Не съдържа изкуствени аромати. 
Употреба: Шишенцето се разтръсква добре преди употреба. 
Гримът от клепачите и миглите се почиства внимателно с помощта 
на напоени с лосиона памучни тампони.

VDR0034: 125 мл

CLEANSING MILK ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО ЛАЙКА
Богато мляко, което нежно почиства и най-чувствителната кожа от грима 
и замърсяването. Съчетава екстракт от органична лайка и есенциално 
масло от лавандула, които действат успокояващо и омекотяващо.    
Употреба: Сутрин и вечер млякото се нанася на цялото лице и шия, раз-
нася се с леки масажни движения. Отнема се с памучни тампони или 
се отмива, ако е необходимо почистването се повтаря. Накрая кожата 
се тонизира с Успокояващ лосион лайка.                                                                

 VDR0024: 200 мл

TONING LOTION УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН ЛАЙКА
Универсален лосион, който перфектно довършва почистването на 
кожата с пълен респект към нейната чувствителност. Съдържа дестилат 
от органична лайка, хидролат от органична метличина, екстракт от липа 
и алое вера с успокояващи и хидратиращи свойства. Кожата става 
свежа и моментално се успокоява.  
Употреба: Сутрин и вечер се обтрива цялото лице и шия с напоени с 
лосион тампони.

VDR0025: 200 мл

лайка



TENDER EXFOLIATING GEL 
НЕЖЕН ЕКСФОЛИРАЩ ГЕЛ ЛАЙКА 

Ултралека гел текстура, без абразивни частици, с нежно екс-
фолиращо действие. Подходящ за всеки тип кожа, дори и за 
много чувствителната. Ексфолиращи ензими отстраняват мърт-
вите клетки и стимулират клетъчното обновление. Екстрактите 
от органична лайка и лавандула успокояват, а маслата от ка-
рите и авокадо омекотяват, регенерират и подобряват елас-
тичността на кожата.
Употреба: Нанася се 1-2 пъти седмично на тънък, равномерен 
слой на чиста и суха кожа. Оставя се да действа 5 минути, 
след което се масажира с кръгообразни движения докато се 
втечни. Отмива се с вода и се тонизира.           

VDR0143: 50 мл

CALMING CONCENTRATE (SERUM & MASK) 
УЛТРАУСПОКОЯВАЩ КОНЦЕНТРАТ ЛАЙКА 

(СЕРУМ И МАСКА) 
Ултрасвеж гел 2 в 1, който може да се ползва всекидневно 
като серум или като моментално успокояваща маска, когато 
е необходимо. Букет от билки (органична лайка, морска лай-
ка, лавандула, метличина и малва) съвместно с освежаващия 
екстракт от  краставица успокояват кожата, намаляват зачер-
вяванията, усещането за парене и дискомфорт. Фитокисло-
родният комплекс® стимулира притока на кислород в клетките, 
защитава и релаксира кожата. Кожата става гладка и мека, 
без зачервявания, по-устойчива на външни влияния. 
Употреба: Като серум се нанася сутрин и/или вечер на фин 
слой на цялото лице и околоочния контур преди крема. Като 
маска се нанася на плътен слой и се оставя за 10 минути. Ос-
татъкът се попива със салфетка или се отмива с вода.                                                                                                                    

VDR0032: 50 мл



SOFT EYE CONTOUR CREAM НЕЖЕН КРЕМ ЗА ОЧИ ЛАЙКА
Изключително нежен лек крем, който се абсорбира много бързо и отлично възста-
новява околоочния контур. Съдържа серамиди, които подхранват и регенерират 
епидермиса, задържат влагата и защитават кожата. Екстракти от лайка, азулен и 
арника успокояват дискомфорта и зачервяванията, омекотяват. Разтвор от мет-
личина и екстракт от краставица освежават, хидратират и ревитализират нежния 
околоочен контур. Маслото от жълт кантарион успокоява и стяга, а маслото от 
бадем регенерира и хидратира. Кремът заличава първи бръчки и торбички под 
очите, осигурява тонус и еластичност на околоочния контур.         
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа около очите с леки потуп-

ващи движения.                                                                                           
VDR0681: 15 мл

CALMING EMULSION ЛЕК УСПОКОЯВАЩ КРЕМ ЛАЙКА 
Високоефективна формула, създадена за решаване проблемите на чувствителната кожа. Екстрактите 
от органична лайка, морска лайка, лавандула, малва, метличина и син лотус успокояват, вдигат прага 
на чувствителност и засилват естествените защитни сили на кожата. Екстрактът от алое вера хидратира 
и рeгeнерира, а антиоксидантът витамин Е защитава от свободните радикали. Фитокислородният ком-
плекс® придава свежест и блясък на кожата и засилва действието на другите активни съставки. Текстура-
та на крема е много лека и се топи моментално в кожата. Подходящ е и за мъже. Кожата е хидратирана, 
гладка, релаксирана и защитена за дълъг период от време.   
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа или върху Ултрауспокояващ концентрат 
лайка на лицето и шията.                                                         

VDR0031: 50 мл
CALMING RICH CREAM УСПОКОЯВАЩ БОГАТ КРЕМ ЛАЙКА
Истински възстановяващ балсам, който подхранва, регенерира, успокоява и възвръща 
еластичността на кожата. Съдържа азулен и лавандула с успокояващи и възстановява-
щи свойства. Пчелният восък подхранва и образува защитен филм върху кожата. Може 
да се прилага за успокояване на зачервявания след слънчево изгаряне. Подходящ за 
цялото семейство продукт при нужда. С богатата си текстура, кремът е идеален за упо-
треба при много студено и сухо време.                 
Употреба: Нанася се на чиста кожа на лицето и шията или където е необходимо. 

VDR0026: 50 мл



INVIGORATING CLEANSING FOAM 
ДЕТОКСИКИРАЩА ПОЧИСТВАЩА ПЯНА МОРКОВ

Първата важна стъпка в козметичната грижа за свежа кожа! Нежна по-
чистваща пяна с микропилинг ефект, която за 30 секунди напълно почист-
ва кожата от грима и замърсяванията, които я запушват и отнемат блясъка 
й. Кожата е чиста, гладка, сияйна и диша спокойно. Екстрактът от орга-
ничен морков е силен антиоксидант с реминерализиращи и тонизиращи 
свойства. Екстракт от кестен стимулира клетъчното обновяване и регене-
рира, а екстрактът от алое вера хидратира и успокоява кожата. Комплексът 
от трюфели Celledetox детоксикира. Фитокислородният комплекс® стимулира 
притока на кислород в клетките, защитава и релаксира кожата. Подходяща е за 
всеки тип кожа.
Употреба: Преди употреба флаконът се разтръсква добре. Нанася се на мокра кожа и се оставя за 
около 30 секунди да подейства. След това се масажира с кръгови движение с върха на пръстите и се 
отмива с вода. Ползва се всекидневно сутрин и/или вечер.

 VDR0629: 110 мл

RADIANCE REVIVAL SLEEPING MASK СЪЖИВЯВАЩА НОЩНА МАСКА МОРКОВ
Съживяваща гел маска с тройно действие: детоксикация, регенериране и зареждане с кислород. Съ-

държа свежи морковени клетки и органичен екстракт от морков, които енергизират, регенери-
рат и подхранват кожата с витамини и минерали. Екстрактът от кестен стимулира клетъчното 
обновяване, а екстрактът от опунция възтановява и успокоява. Cеlldetox (фермент от черни 
и бели трюфели) детоксикира, изглажда кожния релеф, изравнява тена и придава блясък. 
Фитокислородният комплекс® увеличава притока на кислород в клетките, стимулира про-
изводството на ендорфини и елиминира стреса. Маската съживява кожата и възвръща 
младежкия й блясък. 
Употреба:  Използва се 1-2 пъти седмично или при нужда. Нанася се богато на лицето, ши-
ята и деколтето за цяла нощ на чиста кожа. Може да се ползва и през деня, нанася се ще-
дър слой на лицето, шията и деколтето, оставя се за 15 минути и след това се отмива с вода. 

     VDR0631: 50 мл

ЕНЕРГИЗИРАНЕморков



RADIANCE BOOST DAY CREAM ДНЕВЕН ДЕТОКСИКИРАЩ КРЕМ МОРКОВ
Кремът премахва белезите от умора и стрес, хидратира, изглажда, подсилва естествените защитни 
сили и предпазва от замърсяване. Екстракт от органичен морков и свежи морковени клетки енер-
гизират и подхранват кожата с витамини и минерали. Екстрактите от кафяви водорасли и трюфели 
защитават от замърсявания и тежки метали и детоксикират. Фитокислородният комплекс® стиму-
лира производството на ендорфини и увеличава притока на кислород. Кремът се препоръчва за 
нормална и смесена към мазна кожа. Перфектен е за пушачи и жители на големи градове. Фи-
ната му текстура със свеж аромат се топи бързо в кожата. Ден след ден кожата става по-сияйна, 
свежа и гладка. Идеална основа за грим. 

                        VDR0627: 50 мл

RENEWING NIGHT CREAM ОБНОВЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ МОРКОВ
Богат крем с регенериращо, детоксикиращо и кислородно действие. На сутринта кожата е обновена, 
свежа и със здрав, сияен тен. Свежи морковени клетки енергизират, регенерират и подхранват кожата 
с витамини и минерали. Екстрактът от кестен стимулира клетъчното обновяване, а екстрактът от опунция 
възстановява и успокоява. Celledetox (фермент от черни и бели трюфели) детоксикира, изглажда кожния 
релеф, изравнява тена и придава блясък. Фитокислородният комплекс®  увеличава притока на кислород 
в клетките, стимулира производството на ендорфини и елиминира стреса. Маслен екстракт от органичен 
морков, масло от карите и флорална вода от портокалов цвят подхранват, омекотяват и успокояват. Витамин 
Е защитава кожата от свободните радикали.
Употреба:  Нанася се вечер на чиста кожа на лицето и шията. На по-плътен слой кремът действа като нощна 
кислородна маска.
      VDR0628: 50 мл

SCRUB DETOX ДЕТОКСИКИРАЩ ГОМАЖ МОРКОВ
Свеж кремообразен ексфолиант, който почиства замърсяванията и детоксикира благодарение на бялата 
глина, която има дълбокопочистващи свойства. Два вида ексфолиращи частици – бамбуков прах и перли от 
жожоба изглаждат, омекотяват кожата и стимулират обновлението на повърхностния слой. Свежи клетки от 
морков и екстракти от мая и органичен морков детоксикират и съживяват блясъка на кожата. Пречистена и 
свободна от замърсявания, кожата диша отново, става гладка, мека и сияйна. 
Употреба: Нанася се на мокро лице и нежно се масажира като се избягва околоочния контур. Отмива се 
с топла вода и се тонизира. Ползва се 1-2 пъти седмично.  

VDR0626: 50 мл



PLUMPING CLEANSING OIL ЗАПЪЛВАЩО ПОЧИСТВАЩО ОЛИО РОЗА
Нежно мицеларно олио, което почиства лицето, очите и шията от замърсявания, 
включително водоустойчив грим. Подходящо е за суха и зряла кожа. Комфорт-
ната формула е богата на натурални масла от сладък бадем, макадамия и 
жожоба и фитоскалан. Те омекотяват, успокояват и подхранват, предпазват от 
дехидратация и възстановяват защитния слой на кожата. Екстрактът от роза и 
органичната розова вода успокояват и придават фин аромат. Фитокислород-
ният комплекс® стимулира притока на кислород и релаксира, а в комбинация 
с витамин Е защитават кожата. 
Употреба: Сутрин и/или вечер с няколко капки от олиото се масажират нежно ли-
цето, околоочния контур и шията. След това се добавя малко вода и то се превръща 
в млечна емулсия. Изплаква се с топла вода и се тонизира със Запълващ лосион роза.

VDR0900: 200 мл

PLUMPING TONING LOTION ЗАПЪЛВАЩ ЛОСИОН РОЗА
Довършва почистването и оставя кожата свежа, бляскава и спокойна. Екстрактът от роза и органичната 
розова вода успокояват и придават фин аромат. Съдържа хиалуронова киселина, алое вера и алантоин 
за мощна хидратация, успокояващ, регенериращ и изпълващ ефект. Подходящ е за дехидратирана, суха и 
зряла кожа. Фитокислородният комплекс® зарежда с кислород, защитава и релаксира кожата.
Употреба: Сутрин и/или вечер се обтрива лицето и шията с напоени памучни тампони.

 VDR0901: 200 мл

REVITALISING & PLUMPING ELIXIR ЗАПЪЛВАЩ И РЕВИТАЛИЗИРАЩ ЕЛИКСИР РОЗА
Мощен розов концентрат, който възстановява обема, плътността и еластичността, осигурява комфорт на 
сухата и зряла кожа. Маслени екстракти от органична роза дамасцена, роза центифолия и алпийска роза 
реструктурират, ревитализират и укрепват кожната бариера. Два вида хиалуронова киселина изпълват и из-
глаждат кожата повърхностно и в дълбочина. Екстрактът от цвят на ванилова орхидея регулира производство-
то на меланин и изравнява тена. Екстракт от гугул възстановява обема и плътността на кожата и предотвратя-
ва появата на бръчки благодарение на изпълващия си ефект, а маслото от лешник омекотява и възстановява. 
Витамин Е е мощен антиоксидант, който блокира вредния ефект на свободните радикали.
Употреба: Сутрин и/или вечер нанесете 1-2 помпички на лицето и шията,  самостоятелно или преди крема.

VDR0911: 30 мл

роза ГЛОБАЛНО ПОДМЛАДЯВАНЕ



PLUMPING VOLUMISING SERUM 
ЗАПЪЛВАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ СЕРУМ РОЗА

Богат концентрат, който съдържа мощен изпълващ розов комплекс: 
роза центифолия, алпийска роза и божур. Хиалуронова киселина из-
пълва и изглажда кожата. Екстракт от цвят на ванилия регулира произ-
водството на меланин. Натурален фитомолекулен комплекс стимули-
ра синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина. Има ефек-
та на неинвазивен дермален филър, изпълва бръчките и прави кожата 
плътна и еластична. Екстрактът от японска фалопия повишава естест-
вената способност на кожата за защита от вредни външни въздейст-
вия. Фитокислородният комплекс® стимулира притока на кислород в 
клетките, защитава и релаксира кожата. Серумът се абсорбира бързо, 

оставяйки кадифено усещане върху кожата. Омекотява, изравнява тена и 
връща блясъка. Благодарение на подмладяващото действие на комплекса 

от активни съставки, кожата се изпълва, изглажда и лицето изглежда младо. 
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанасят 1-2 помпички на чиста кожа върху лицето 

и шията,  преди крема.
VDR0902: 30 мл

PLUMPING VOLUMISING CREAM ЗАПЪЛВАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ КРЕМ РОЗА
Богат ултракомфортен крем, който съдържа уникален розов изпълващ комплекс (роза центифолия, 
алпийска роза, божур). Хиалуроновата киселина изпълва и изглажда кожата. Екстрактът от цвят 
на ванилия регулира производството на меланин. Натурален фитомолекулен комплекс сти-
мулира синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина. Има ефекта на неинвазивен 
дермален филър, изпълва бръчките и прави кожата плътна и еластична. Екстрактът от япон-
ска фалопия повишава естествената способност на кожата за защита от вредни външни 
въздействия. Маслото от карите доставя витамини А, D, E и есенциални мастни кисели-
ни. Фитокислородният комплекс® стимулира притока на кислород в клетките, защитава 
и релаксира кожата. Кремът се абсорбира бързо, оставяйки кадифено усещане върху 
кожата. Омекотява, изравнява тена и връща блясъка. Редовната му употреба видимо из-
пълва и изглажда кожата, а лицето изглежда подмладено. 
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа или върху Запълващ и уплътняващ 
серум роза на лицето и шията със стимулиращи движения нагоре. 

VDR0903: 50 мл



PLUMPING EYE & LIP CONTOUR BALM  ЗАПЪЛВАЩ БАЛСАМ ЗА ОЧИ И УСТНИ РОЗА
Балсамът хидратира, подхранва и изглажда зоната около очите и устните.  Екстрактът от роза и органична 
розова вода успокояват, а екстрактът от цвят на ванилия регулира производството на меланин. Хиалуронова 
киселина изпълва и изглажда кожата. Натурален фитомолекулен комплекс стимулира синтеза на колаген, 
еластин и хиалуронова киселина. Има ефекта на неинвазивен дермален филър, изпълва бръчките и прави 
кожата плътна и еластична. Екстрактите от японска фалопия и алпийска роза повишават естествената спо-
собност на кожата за защита от вредни външни въздействия. Екстракт от копринено дърво и кофеин заличават 
тъмните кръгове и отоците под очите. Маслото от карите доставя витамини А, D, E и есенциални мастни кисе-
лини. Рефлектиращи светлината частички оптически озаряват кожата и тена. Фитокислородният комплекс® 
стимулира притока на кислород в клетките, защитава и релаксира кожата. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа около очите и устните с леки потупващи движения. 

VDR0904: 15 мл 



ЛИФТИНГ И БЛЯСЪКирис
RADIANCE LIFT EYE CONTOUR КРЕМ ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК  ЗА ОЧИ ИРИС

Комфортен крем за околоочния контур, който изглажда, стяга и тонизира кожата. 
Екстракти от органичен ирис, хибискус и баобаб, ирисови полифеноли и заха-
ри от овес стимулират синтеза на протеини, регенерират, стягат и осигуряват 
незабавен лифтинг ефект. Екстракти от тамаринд и маслини, хиалуронова ки-
селина и масла от макадамия и жожоба бързо и дълготрайно хидратират, из-
пълват, подхранват и придават еластичност на кожата. Витамин В

3
, екстракт 

от цвят ванилия и сафлорово масло регулират производството на меланин 
и изравняват тена. Екстрактът от бръшлян дренира и действа противооточ-
но. Фитокислородният комплекс® и витамин Е защитават, увеличават прито-
ка на кислород, успокояват и придават сияйност на кожата. 88% натурални 
съставки. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа около очите с леки по-

тупващи движения.  
VDR0073: 15 мл

RADIANCE LIFT MASK МАСКА ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК ИРИС
Кремообразна кадифена маска, която подмладява, изглажда и изпълва кожата. Екс-
тракти от органичен ирис, хибискус и баобаб, ирисови полифеноли и захари от 
овес стимулират синтеза на протеини, регенерират, стягат и осигуряват незаба-
вен лифтинг ефект. Екстракт от маслини, масла от макадамия и жожоба и витамин 
Е подхранват, възстановяват, омекотяват, защитават и укрепват кожната барие-
ра. Витамин В

3
, екстракт от цвят ванилия и сафлорово масло регулират произ-

водството на меланин и изравняват тена. Фитокислородният комплекс® увелича-
ва притока на кислород, успокоява и придава сияйност на кожата. Може да се 
ползва около очите, шията и деколтето. 
92% натурални съставки. 
Употреба: 1-2 пъти седмично се нанася на кожата и се оставя да престои за 10 
минути. Остатъкът се отмива с хладка вода, кожата се тонизира. 
Съвет: Може да се ползва като нощен крем, нанесена на тънък слой. 

VDR0080: 50 мл



RADIANCE LIFT SERUM СЕРУМ ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК ИРИС
Подмладяващ серум, който изглажда бръчките, стяга кожата, изравнява 
тена и придава блясък. Подходящ е за за всички, които желаят по-еластич-
на и сияйна кожа с осезаем лифтинг ефект. Екстракти от органичен ирис, 
хибискус и баобаб, ирисови полифеноли и захари от овес стимулират 
синтеза на протеини, регенерират, стягат и осигуряват незабавен лифтинг 
ефект. Екстрактът от тамаринд е "ботаническа хиалуронова киселина“, 
която осигурява дълготрайна хидратация и ефект "втора кожа“. Витамин 
В
3
, екстракт от цвят ванилия и сафлорово масло регулират производството 

на меланин и изравняват тена. Фитокислородният комплекс® и витамин Е 
защитават, увеличават притока на кислород, успокояват и придават сияй-
ност на кожата. 
87% натурални съставки. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на лицето и шията преди крема. 

VDR0501: 30 мл

RADIANCE FIRMING LIFT CREAM 
КРЕМ ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК ИРИС

Комфортен и богат мултифункционален крем, който подхранва, стяга, тонизира, из-
глажда, придава плътност, еластичност и сияйност на кожата. Подходящ е за жени 
над 35 годишна възраст, за нормална и суха кожа. Екстракти от органичен ирис, 
хибискус и баобаб, ирисови полифеноли и захари от овес стимулират синтеза 
на протеини, регенерират, стягат и осигуряват незабавен лифтинг ефект. Екс-
тракт от тамаринд, хиалуронова киселина, масло от карите, растителен глице-
рин и коктейл от растителни вакси (мимоза, жожоба и слънчоглед) дълготрайно 
хидратират, подхранват, придават еластичност и ефект "втора кожа“. Витамин 
В
3
, екстракт от цвят ванилия и сафлорово масло регулират производството на 

меланин и изравняват тена. Фитокислородният комплекс® и витамин Е защитават, 
увеличават притока на кислород, успокояват и придават сияйност на кожата. 
92% натурални съставки. 

Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа на цялото лице и шия. 
VDR0075: 50 мл



RADIANCE LIFT PORE REDUCING GEL-CREAM 
ГЕЛ КРЕМ ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК ИРИС

Лек и кадифен крем, който изглажда, стяга, тонизира, 
придава плътност, еластичност и сияйност на кожа-
та, стяга и намалява размера на порите. Подходящ е 
за жени над 35 годишна възраст, за комбинирана и 
мазна кожа. Екстракти от органичен ирис, хибискус 
и баобаб, ирисови полифеноли и захари от овес сти-
мулират синтеза на протеини, регенерират, стягат и 
осигуряват незабавен лифтинг ефект. Екстракти от та-
маринд и маслини, хиалуронова киселина и масла от 
макадамия и жожоба бързо и дълготрайно хидратират, 
изпълват, подхранват и придават еластичност на кожа-
та. Витамин В

3
, екстракт от цвят ванилия и сафлорово 

масло регулират производството на меланин, изравня-
ват тена. Екстракт от кората на енантия хлоранта сви-
ва порите, регулира себумната секреция и заличава 
несъвършенствата. Фитокислородният комплекс® и 
витамин Е защитават, увеличават притока 
на кислород, успокояват и придават 
сияйност на кожата. 
87% натурални съставки. 
Употреба: Сутрин и/или вечер 
се нанася на чиста кожа на 
цялото лице и шия. 
VDR0074: 50 мл 



ИЗГЛАЖДАНЕ И ЕНЕРГИЗИРАНЕ

мимоза

SMOOTHING & ENERGIZING CREAM ИЗГЛАЖДАЩ И ЕНЕРГИЗИРАЩ КРЕМ МИМОЗА
Кадифен крем, който възстановява, защитава, изглажда първите бръчки, подмладява и придава 
блясък на кожата. Екстракт от органична мимоза (богат на флавоноиди), POLLUSTOP® (поли-
захариден защитен филм) и танини от перуанския храст тара защитават кожните клетки от 
разрушителното действие на свободните радикали, замърсената околна среда и вредни-
те лъчения. Богат енергизиращ и хидратиращ коктейл (хиалуронова киселина, екстракти 
от тамаринд и слънчоглед, вакса и кора от мимоза) възстановява блясъка и жизнеността 
на кожата. Маслото от карите (витамини А, Д, Е, есенциални мастни киселини) хидратира, 
подхранва и омекотява. Фитокислородният комплекс®  стимулира синтеза на ендорфини в 
кожата и подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка и сияйна кожа.
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа или върху серум. 

VDR0841: 50 мл

SMOOTHING & ANTI-TIREDNES EYE BALM 
ИЗГЛАЖДАЩ И ЕНЕРГИЗИРАЩ БАЛСАМ ЗА ОЧИ МИМОЗА

Освежаващ гел крем за изглаждане на първите бръчици 
около очите. Полизахариден филм и екстракти от органична 
мимоза и тара защитават кожните клетки от разрушително-
то действие на свободните радикали, замърсената околна 
среда и вредните лъчения. Богат енергизиращ и хидрати-
ращ коктейл (хиалуронова киселина, екстракти от тамаринд 
и слънчоглед, вакса и кора от мимоза)  възстановява блясъ-
ка и жизнеността на фината кожа около очите. Екстрактът от 
див кестен заличава белезите на умора – бръчки, тъмни кръ-
гове, отоци. Фитокислородният комплекс® стимулира прито-
ка на кислород в клетките, защитава и релаксира кожата.
Употреба: Сутрин и вечер се нанася с леки потупвания с 
върха на пръстите на околоочния контур. 

VDR0842: 15 мл



SMOOTHING & ENERGIZING SERUM 
ИЗГЛАЖДАЩ И ЕНЕРГИЗИРАЩ СЕРУМ МИМОЗА

Серумът съживява, изглажда, възстановява и защитава кожата. Екстракт 
от органична мимоза (богат на флавоноиди), POLLUSTOP® (полизахариден 
защитен филм) и танини от перуанския храст тара защитават кожните 
клетки от разрушителното действие на свободните радикали, замърсената 
околна среда и вредните лъчения. Богат енергизиращ и хидратиращ коктейл 
(хиалуронова киселина, екстракти от тамаринд и слънчоглед, вакса и кора 
от мимоза)  стимулира клетъчната регенерация, възстановява блясъка и 
жизнеността на кожата. Фитокислородният комплекс® стимулира синтеза 
на ендорфини в кожата и подобрява клетъчното дишане за свежа, гладка и 
сияйна кожа.
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанасят по 1-2 помпички на чиста кожа на 
лицето и шията преди крема. 

VDR0840: 30 мл 

SMOOTHING & ENERGIZING MASK 
ИЗГЛАЖДАЩА И ЕНЕРГИЗИРАЩА МАСКА МИМОЗА

Кремообразна маска, която заличава белезите от умора, възстановява блясъка 
и жизнеността на кожата. Полизахариден филм и екстракти от органична 
мимоза и тара защитават кожните клетки от разрушителното действие на 
свободните радикали, замърсената околна среда и вредните лъчения. Богат 
хидратиращ и подхранващ коктейл (екстракти от тамаринд, хиалуронова 
киселина, вакса от мимоза, растителен глицерин и масло от шея) създава 
мекота, комфорт и има дълготраен подмладяващ ефект. Фитокислородният 
комплекс® стимулира синтеза на ендорфини в кожата и подобрява клетъчното 
дишане за свежа, гладка и сияйна кожа. 
Употреба: Нанася се на фин слой на чиста кожа един или два пъти седмично 
и всеки път когато кожата има нужда от съживяване. Оставя се да престои 15 
минути, след което се измива и тонизира. 
Съвет: Ако се нанася вечер, може да не се отмие, а да се остави за цяла нощ. 

VDR0844: 50 мл



BRIGHTENING CLEANSING MILK 
ИЗСВЕТЛЯВАЩО ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО БЯЛА ЧЕРНИЦА

Деликатно почистващо мляко, което нежно отстранява грима, почиства и 
подготвя кожата. Обогатено е с органична бяла черница и фитодепигментиращ 
комплекс (саксифрага, грозде, скутелария и черница) за изсветляване 
и изравняване на тена. Съдържа алое вера и масло от сладък бадем с 
хидратиращо, омекотяващо и успокояващо действие. 
Употреба: Сутрин и вечер млякото се нанася на цялото лице и шия, разнася се 
и се емулгира с леки масажни движения. Отнема се с памучни тампони или се 
отмива.

VDR0782: 200 мл

BRIGHTENING LOTION ИЗСВЕТЛЯВАЩ ЛОСИОН БЯЛА ЧЕРНИЦА
Лосион с деликатен аромат, който перфектно довършва демакиажа, почиства и тонизира кожата. Екстракт 
от органична бяла черница и фитодепигментиращ комплекс спомагат за изравняване на тена и намаляване 
на пигментните петна. Съдържа  алое вера, памук, лайка и масло от сладък бадем с хидратиращо, 
омекотяващо и успокояващо действие.
Употреба: Сутрин и вечер се обтрива цялото лице и шия с напоени с лосион тампони. 

                             VDR0783: 200 мл

DARK SPOT CORRECTOR & BRIGHTENING SERUM 
ИЗСВЕТЛЯВАЩ СЕРУМ И КОРЕКТОР НА ТЪМНИ ПЕТНА БЯЛА ЧЕРНИЦА

Серум с висока концентрация на активни съставки, които изсветляват, намаляват размера и интензитета на 
пигментните петна и уеднаквяват тена на кожата. Хидратира и защитава от околния стрес. Ден след ден пет-
ната избледняват, а тенът изсветлява. Фитодепигментиращ комплекс (саксифрага, грозде, скутелария и чер-
ница) и екстракти от органична бяла черница и пясъчна лилия ограничават действието на ензима тирозиназа, 
който участва в синтеза на меланин, намаляват производството на меланин, водят до намаляване на размера 
и избледняване на пигментните петна. Хиалуронова киселина  и растителен глицерин хидратират, изпълват и 
изглаждат кожата. POLLUSTOP® е истински молекулен щит, който предпазва кожата от фини прахови частици, 
тежки метали и въглеродни частици. 
Употреба: Нанася се сутрин и вечер върху пигментните петна или цялото лице, шия, деколте и/или ръцете, пре-
ди да се нанесе подходящ крем за кожата.

VDR0786: 30 мл

черница ИЗСВЕТЛЯВАНЕ



BRIGHTENING & HYDRATING FLUID SPF 20 
ХИДРАТИРАЩ ИЗСВЕТЛЯВАЩ ФЛУИД БЯЛА ЧЕРНИЦА SPF 20

Кремообразен флуид, който изсветлява и уеднаквява тена, спомага за видимото намаляване на 
пигментните петна, хидратира и осигурява защита на кожата. Ден след ден петната избледняват и тенът 
става свеж и светъл. Фитодепигментиращ комплекс (саксифрага, грозде, скутелария и черница) и 
екстракти от органична бяла черница и пясъчна лилия ограничават действието на ензима тирозиназа, който 
участва в синтеза на меланин, намаляват производството на меланин, водят до намаляване на размера и 
избледняване на пигментните петна. Хиалуронова киселина  и растителен глицерин хидратират, изпълват 

и изглаждат кожата. POLLUSTOP® действа като молекулярна бариера, която предпазва 
кожата от фини прахови частици, тежки метали и въглеродни частици. Комбинация от 

UVA и UVB филтри я защитават от стареене и слънчево изгаряне със сила SPF20.
Употреба: Нанася се сутрин на чиста кожа (лице, шия, деколте, ръце) или върху 
Изсветляващ серум коригиращ петната. Избягва се областта около очите.                             

VDR0787: 50 мл 

ANTI-POLLUTION PROTECTIVE FLUID SPF 50+ 
ЗАЩИТЕН ИЗСВЕТЛЯВАЩ ФЛУИД БЯЛА ЧЕРНИЦА SPF 50+

Кремообразен флуид, който ефективно защитава от преждевременно 
стареене и от слънцето. Помага на кожата да устои на външните 
агресии и намалява производството на меланин. Ден след ден петната 
избледняват, забавя се появата на нови петна, а тенът става свеж и светъл. 
Фитодепигментиращ комплекс (саксифрага, грозде, скутелария и черница) 

и екстракти от органична бяла черница и пясъчна лилия ограничават действието 
на ензима тирозиназа, намаляват производството на меланин, водят до намаляване 

на размера и избледняване на пигментните петна. Растителният глицерин хидратира, 
омекотява и задържа водата на повърхността на кожата. POLLUSTOP® действа като молекулярна бариера, 
която предпазва кожата от фини прахови частици, тежки метали и въглеродни частици. Комбинация от UVA 
и UVB филтри я защитават от стареене и слънчево изгаряне със сила SPF50.
Употреба: Използва се самостоятелно или върху дневен крем. Нанася се сутрин и през целия ден на 
богат и равномерен слой върху лице, шия, деколте и/или ръце.

VDR0788: 50 мл



LIGHTENING SCRUB 
ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩ ИЗСВЕТЛЯВАЩ СКРАБ БЯЛА ЧЕРНИЦА 

Целулозен скраб, който нежно отстранява замърсяванията, сти-
мулира обновяването на клетките, изсветлява и изравнява тена. 
Отпушва порите, кожата възвръща мекотата, блясъка и тонуса 
си. Естествената целулоза осигурява много фина ексфолиа-
ция, а в комбинация с каолина абсорбират замърсяванията 
и излишния себум. Екстрактът от опунция стимулира клетъч-
ното обновление, а екстрактите от органична бяла черница 
и морска лилия и витамин С изсветляват и изравняват тена. 
Фитокислородният комплекс®  подобрява снабдяването на 
клетките с кислород за свежа, гладка и сияйна кожа.
Употреба: Нанася се на плътен слой 1-2 пъти седмично на ця-
лото лице и шия. Оставя се за няколко минути, докато леко засъ-
хне, след което започва да се стрива от кожата с върховете на 
пръстите. Остатъците се отмиват.

VDR0785: 50 мл 

BRIGHTENING MASK 
ИНТЕНЗИВНО ИЗСВЕТЛЯВАЩА МАСКА БЯЛА ЧЕРНИЦА 

Кремообразна маска, която интензивно изсветлява и уеднаквява тена, видимо намалява пигментните петна, 
хидратира, придава блясък. Екстрактите от органична бяла черница, митракарп, мечо грозде и фитодепиг-
ментиращият комплекс (саксифрага, грозде, скутелария и черница) ограничават синтеза на меланин, на-
маляват пигментните петна и изсветляват тена. Витамин С изсветлява и стимулира производството на колаген. 
Минералните пудри каолин и титаниев диоксид абсорбират себума и спомагат за изравняване на тена. 
Маслата от жожоба, карите и бадем подхранват, хидратират, омекотяват и регенерират кожата. 
Употреба: Нанася се на плътен слой 1-2 пъти седмично на чиста кожа върху лицето, шията, деколтето и ръ-
цете, ако е необходимо. Оставя се за 10 минути, след което маската се отмива с топла вода и кожата се 
тонизира с Изсветляващ лосион бяла черница. Препоръчително е да се съчетае с Дълбоко почистващия из-
светляващ скраб бяла черница за максимален ефект.
Съвет: Използвайте преди важно събитие за свежест и блясък на кожата само за 10 минути. 

VDR0784: 50 мл



INTENSE NUTRITION BALM ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩ БАЛСАМ АКАЦИЕВ МЕД
Богат подхранващ и възстановяващ балсам за суха и много суха кожа, който осигурява 
бърз комфорт и възвръща мекотата и еластичността на кожата. Формулата му е богата на 
подхранващи съставки: органичен акациев мед, масла от карите и пореч, пчелно млечице, 
прополис и оризови пептиди, които възстановяват хранителния баланс, регенерират, 
хидратират и защитават кожата за дълъг период от време. Фитокислородният комплекс® 
има антистресов и защитен ефект, подобрява кислородния обмен. Може да се ползва за 
възстановяване на кожата и на ръцете.
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа на лицето и шията. 

VDR0411: 50 мл 

INTENSE NUTRITION CREAM ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩ КРЕМ АКАЦИЕВ МЕД 
Кадифен крем за суха и много суха кожа. Богат на органичен акациев мед и какаово масло, които 
омекотяват и много бързо възстановяват комфорта на кожата. Пчелно млечице, оризови пептиди, 
мед и прополис регулират хранителния баланс на кожата и повишават защитата от външна агресия. 
Фитокислородният комплекс® подобрява кислородния обмен и повишава собствените защитни сили на 
кожата. Редовната му употреба прави кожата по-мека, еластична и жизнена.
Употреба: Сутрин и/или вечер се нанася на чиста кожа на лицето и шията. 

VDR0410: 50 мл  

INTENSE NUTRITION MASK ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩА МАСКА АКАЦИЕВ МЕД 
Богатата и топяща се текстура на маската обгръща кожата с мекота. Създава усещане за комфорт 
само за 15 минути. Подходяща е за суха и много суха кожа. Интензивно хидратира, подхранва, изглажда, 
защитава и придава еластичност на кожата. Съдържа органичен акациев мед, пчелно млечице, 
прополис, хиалуронова киселина, капсулирани оризови пептиди и масла от сладък бадем и гроздови 
семки, които интензивно подхранват, хидратират и регенерират кожата. Фитокислородният комплекс® 
има антистресов и защитен ефект, подобрява кислородния обмен. Идеален възстановяващ продукт за 
студено време и лоши атмосферни условия.
Употреба: 1-2 пъти седмично се нанася на плътен слой на лицето и шията за 15 минути. След като изтече 
времето остатъкът се попива със суха салфетка или се отмива и кожата се тонира с подходящ лосион. 
Използва се винаги, когато кожата се усеща суха и опъната. 

VDR0412: 50 мл 

акациев мед ПОДХРАНВАНЕ



VDR0290
натурален тен

VDR0291
златен тен    

1 - равен тен
2 - хидратация
3 - блясък 
4 - изпълване
5 - изглаждане
6 - матиране 
7 - защита

BB CREAM APRICOT BB КРЕМ КАЙСИЯ 7 В 1
Мултифункционалната формула съчетава действието на дневен крем, коректор и фон дьо тен и е най-бър-
зият, лесен и ефективен начин за замаскиране на пигментации, белези, пори, пъпки и други несъвършенства 
по лицето, шията и деколтето. Минералните пигменти (железен и титаниев оксид) заличават недостатъците и 
изравняват тена. Екстрактите от маслина и жожоба поддържат хидролипидния баланс. Кайсията омекотява 
и регенерира, заедно с витамин С допринася за сияйния вид на кожата. Хиалуроновата киселина прида-
ва плътност и тонус, изглажда фините бръчици. Матиращата пудра абсорбира излишния себум и кожата не 
лъщи. Титаниевият диоксид осигурява защита от UVA и UVB лъчи (SPF 6) и предпазва кожата от фотостареене. 
Витамин Е е мощен антиоксидант и също защитава кожата. Фитокислородният комплекс® увеличава прито-
ка на кислород в клетките, стимулира производството на ендорфини и елиминира стреса. Уникално леката 
текстура се слива съвършено с всеки тип и цвят кожа за постигане на перфектен, унифициран и здрав тен. 
Резултатът е гладка, матирана и защитена от вредното въздействие на околната среда кожа. 
97% натурални съставки.
Употреба: Нанася се на лицето и шията, самостоятелно или върху дневния крем или серум. Поставят се някол-
ко точки от крема на лицето, след което с върховете на пръстите продуктът нежно се разнася с поглаждане, 
като се следват линиите на лицето.

50 мл

кайсия ПЕРФЕКТЕН ТЕН



APRICOT BB BLUR 
ВВ ИЗГЛАДАЩА БАЗА КАЙСИЯ

Натурална база за грим с универсален цвят и свеж пло-
дов аромат, която изглажда кожата моментално. Благо-
дарение на мекия фокусиращ ефект перфектно запълва 
неравностите по повърхността на кожата, изравнява 
тена и придава естествен завършек. Леката и немазна 
текстура на базата се плъзга върху кожата и видимо 
заличава порите, бръчките и фините линии. Органично 
масло от кайсия, фитоскалан от маслини и масло от 
сладък бадем омекотяват, хидратират, подхранват и въз-
становяват хидролипидната бариера на кожата. Квар-
цови и седефени пудри абсорбират излишния себум и 
елиминират лъщенето. Фитокислородният комплекс® и 
витамин Е защитават, увеличават притока на кислород, 
успокояват и придават сияйност на кожата. 
98% натурални съставки.
Употреба: Нанася се на цялото лице върху дневия крем 
и преди грима. Може да се използва за ретуширане 
през целия ден.

VDR0312: 40 мл
VDR0314: 15 мл



APRICOT BB BLUSH
ВВ РУЖ КАЙСИЯ  

Кремообразен руж с розово меден цвят, който ес-
тествено съживява и осветява тена на лицето. Ор-
ганична кайсия и комплекс от масла (органично 
какао, карите, жожоба и кокос) омекотяват, под-
хранват, хидратират, регенерират, придават елас-
тичност и жизненост,  осигуряват комфорт на кожа-
та. Фитокислородният комплекс от витекс и витамини 
С и Е стимулира синтеза на ендорфини, изглажда, 
успокоява и в комбинация с витамин Е защитават 
кожата от външни агресии. 100% натурален перлен 
седеф естествено придава блясък и съживява тена 
на кожата.
99% натурални съставки.
Употреба: Нанася се деликно върху скулите с върха 
на пръстите или с тампони за грим.
VDR0313: 15 мл



APRICOT BB LIPS
ВВ БАЛСАМ ЗА УСТНИ КАЙСИЯ

Вкусен балсам с плодов аромат на кайсия, който 
се грижи комплексно за устните и придава естест-
вен завършек на грима. Възстановяващ комплекс 
(органични масла от кайсия и кокос, масло от 
сладък бадем и витамин В5) подхранва, овлажня-
ва и моментално успокоява устните (дори сухи и 
напукани) и им осигурява дълготраен комфорт. Фи-
токислородният комплекс® (витекс и витамини Е и 
С)  стимулира притока на кислород в клетките, за-
щитава и релаксира кожата. 100% натурален пер-
лен седеф естествено съживява цвета на устните и 
придава блясък.
100% натурални съставки.
Употреба: Нанася се на устните за овлажняване 
и натурално оцветяване. Може да се ползва през 
целия ден, колкото пъти желаете.

VDR0300 – телесно розово: 15 мл 
VDR0302 - череша: 15 мл



2-IN-1 CLEANSING GEL ЕКСФОЛИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ КАКТУС 2 В 1
2 в 1 продукт, специално формулиран за мъжката кожа и с неустоим мъжествен 
аромат. Подходящ е както за ежедневно почистване, така и за подготовка на 
кожата за бръснене. Фино стрити семена от опунция и оризов прах нежно 
обновяват и почистват, стимулират микроциркулацията, предпазват от запушване 
на порите и образуване на микрокисти от обърнати косми. Екстракти от листа 
и цветове и органично масло от плод опунция имат хидратиращ, успокояващ, 
регенериращ и защитен ефект. Фитокислородният комплекс® подобрява 
кислородния обмен и повишава собствените защитни сили на кожата. 
Употреба: Сутрин и/или вечер и когато е необходимо гелът се втрива леко на влажна 
кожа на лицето, като се избягва околоочния контур. Отмива се с вода.

VDR0210: 150 мл

HYDRATING MATTIFYING CREAM-GEL МАТИРАЩ И ОВЛАЖНЯВАЩ ГЕЛ КРЕМ КАКТУС
Ултрасвеж гел крем, формулиран специално за мъже, чиято кожа се омазнява по-бързо. Екстракт от черна 
гъба свива порите и заедно с матиращи агенти регулира мастната секреция и предотвратява лъщенето на 
кожата. Кремът съдържа хиалуронова киселина,  екстракт от листа и органично масло от плод на опунция, 
които успокояват, хидратират, тонизират и защитават кожата след измиване и бръснене. Екстрактът от 
цветовете на опунцията изглажда фините бръчки. Фитокислородният комплекс® стимулира притока на 
кислород в клетките, защитава и релаксира кожата.
Употреба: Сутрин и вечер се нанася на чиста кожа на лицето и шията. Използва се и веднага след бръснене.

VDR0211: 50 мл

ANTI-AGING HYDRATING BALM ПОДМЛАДЯВАЩ И ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ КАКТУС
Лек крем, подходящ за всеки тип мъжка кожа, но с изразен подмладяващ ефект. Попива бързо, успокоява, 
хидратира, тонизира и защитава кожата след измиване и бръснене. Съдържа екстракти от листа, цветове 
и органично масло от плод на кактусовото растение опунция, които имат хидратиращ, успокояващ, 
регенериращ и защитен ефект.  Органичният екстракт от овес е с моментален лифтинг и продължителен 
подмладяващ ефект. Хиалуроновата киселина хидратира и изпълва фините бръчици. Фитокислородният 
комплекс® стимулира притока на кислород в клетките, защитава и релаксира кожата.
Употреба: Сутрин и вечер се нанася на чиста кожа на лицето и шията. Използва се и веднага след бръснене.

VDR0212: 50 мл

кактус ГРИЖА ЗА МЪЖЕ



ANTI-REGROWTH POST-WAXING MILK 
МЛЯКО СЛЕД ЕПИЛАЦИЯ ЗА ПОДТИСКАНЕ РАСТЕЖА НА КОСЪМА 

Овлажняващо и подхранващо мляко, което подтиска и забавя растежа на 
космите. Благодарение на екстракта от луковица на нарцис IBR-Dormine на-
малява израстването на космите, те растат все по-къси и по-фини. Натурал-
ният прeбиотик Bioecolia засилва естествената защита и поддържа в баланс 
кожната флора. Alpha Bisabolol, растителен глицерин и екстракти от тамаринд 
и алое вера успокояват и дълготрайно хидратират. Масла от бадем и карите 
подхранват и регенерират. Фитокислородният комплекс стимулира синтеза 
на ендорфини, изглажда, успокоява и в комбинация с витамин Е осигуряват 
защита на кожата от свободните радикали. 97% натурални съставки.
Употреба: Нанася се ежедневно на краката и подмишниците.

VDR0600: 200 мл

HAND AND NAIL REPAIR CREAM
РЕГЕНЕРИРАЩ И ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ МАНГО 

Силно възстановяващ крем с пристрастяващ аромат на манго, който бързо 
облекчава суха, напукана или раздразнена кожа и създава комфорт на ръ-
цете. Иновативната му богата и флуидна текстура се абсорбира много бър-
зо, без да оставя мазен филм. Осигурява дълготрайна хидратация дори след 
измиване на ръцете. Масла от органично манго и карите, богати на омега 9 
ненаситени киселини, подхранват, възстановяват еластичността на кожата и 
я защитават. Растителни вакси от жожоба, мимоза и слънчоглед доставят ком-
форт и дълготрайна хидратация. Комбинацията от витамин В

6
 и провитамин В

5
 

спомага за заздравяване на ноктите и подхранва кутикулите им. 
Употреба: Нанесете на ръцете малко количество с големината на лешник. 
Употребявайте всеки път, когато решите, че е необходимо.

VDR0550: 50 мл

ГРИЖА ЗА РЪЦЕманго

ГРИЖА СЛЕД ЕПИЛАЦИЯ



EXFOLIATING BODY CREAM 
ЕКСФОЛИРАЩ СКРАБ ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ 

Богат гелообразен скраб със свеж аромат на грейпфрут, който оставя ко-
жата мека, гладка и нежна. Солните кристали, в комбинация с оризова-
та пудра, ексфолират мъртвите клетки и повърхностните замърсява-
ния, изглаждат кожата и стимулират обновяването й. Органичната 
вода от грейпфрут енергизира и хидратира, а органичния екстракт 
от грейпфрут действа антиоксидантно и успокояващо. Растителен 
глицерин и алое вера, интензивно хидратират, успокояват, възста-
новяват комфорта и еластичността на кожата. Фитокислородни-
ят комплекс® стимулира синтеза на ендорфини и притока на 
кислород и подобрява усвояването на активните съставки от 
кожата. 
Употреба: Нежно масажирайте на суха кожа, като набляга-

те на по-грубите участъци. След това отмийте добре, подсу-
шете и нанесете хидратиращо мляко, антицелулитен серум или 

стягащ крем.
VDR0596: 150 мл

грейпфрут ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

HYDRATING BODY MILK 
ХИДРАТИРАЩО МЛЯКО ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ

Разкошно мляко с нежна топяща се текстура и свеж аромат на грейпфрут. 
Масла от сладък бадем и карите подхранват, омекотяват и регенерират. 
Органичната вода от грейпфрут и алое вера енергизира и хидратира, а 
органичния екстракт от грейпфрут действа антиоксидантно и успокояващо. 
Комплексът от хиалуронова киселина, глицерин и урея осигурява интензив-
на и дълготрайна хидратация, комфорт и мекота на кожата. Фитокислород-
ният комплекс® стимулира синтеза на ендорфини  и притока на кислород и 
подобрява усвояването на активните съставки от кожата. 
Употреба: Нанася се сутрин и вечер на чиста кожа.

VDR0595: 200 мл



SCULPT FIRMING BODY CREAM СКУЛПТУРИРАЩ И СТЯГАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ
Богат топящ се крем с дълготраен стягащ ефект. Благодарение на мощен растителен комплекс (полипеп-
тиди от грах) оформя и стяга тялото и подсилва еластичността на кожата. Водораслите хондрус криспус 
създават защитен и лифтинг слой върху кожата. Органичният екстракт от грейпфрут е богат на флавоноиди 
и терпен, има антиоксидантно, успокояващо и детоксикиращо действие. Органичната вода от грейпфрут 
енергизира и хидратира. Алое вера осигурява незабавна и дълготрайна хидратация, успокоява, възста-
новя комфорта и еластичността на кожата. Маслата от жожоба, макадамия и карите подхранват, регене-
рират, защитават, придават мекота и поддържат еластичността на кожата. Фитокислородният комплекс® 
стимулира синтеза на ендорфини и притока на кислород и подобрява усвояването на активните съставки 
от кожата. 
Употреба: Нанася се един два пъти дневно в зоните, където кожата е отпусната (бедра, корем, бюст, ръце).

VDR0554: 150 мл

SLIMMING SERUM ОТСЛАБВАЩ АНТИЦЕЛУЛИТЕН СЕРУМ ГРЕЙПФРУТ
Серум с тонизиращ цитрусов аромат и цвят на грейпфрут, с успешно доказана ефективност. Мощен ком-
плекс от активни съставки действа на три нива: отслабване, изглаждане на целулита и стягане на кожата.  
Придава мекота и еластичност на кожата и спомага за предотвратяване образуването на стрии. Екстра-
ктите от грейпфрут, кофеин и соя дренират и предпазват от натрупване на излишна  вода в тъканите. Екс-
трактът от колеус форсколий е богат на форсколин - най-мощният липолитичен агент известен до момента. 
Стимулира активността на ензима липаза, който разгражда липидите в мастната клетка и стимулира липо-
лизата. Аспартамът е дипептид, който действа като молекулярна примамка и възпрепятства навлизането 
на захарта в адипоцитите. По този начин се намалява липидния синтез и образуването на мастни 
натрупвания. Екстрактът от личи запазва колагеновите фибри гъвкави и еластични. Масла от ма-
кадамия и бадем подхранват, омекотяват, реструктурират и предотвратяват появата на стрии. 
Фитокислородният комплекс® стимулира синтеза на ендорфини и притока на кислород и 
подобрява усвояването на активните съставки от кожата. Серумът е подходящ за всички 
жени, които имат целулит и желаят да отслабнат, както и за тези, които желаят да поддържат 
тялото си в перфектна форма.
Употреба:- За интензивна грижа се нанася сутрин и вечер на проблемните зони с кръгови 
масажни движения. За поддръжка и стимулиране на лимфотока и кръвотока се нанася един 
път на ден с възходящи движения.

VDR0553: 150 мл



Всички терапии за лице на Dr Renaud започват със специална масажна техника „добре дошъл”, която отпуска и подготвя кожата да усвоява по-добре 
активните съставки на продуктите, които се използват в терапията.

ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРАЩА 

ТЕРАПИЯ МАЛИНА

Терапия за интензивна хидратация и освежаване, възстано-
вява и поддържа блясъка, гладкостта и еластичността на 
кожата. Терапията включва нежен ензимен пилинг, масаж с 
масло от кокос, авокадо и гроздови семки и „хидратираща 
баня“ със серум малина за свежест и блясък, богат на естест-
вени хидратиращи захари, които насищат кожата с вода. Алго-
маската с органична малина, хиалуронова киселина и алое вера 
запечатва влагата в кожата. 

УСПОКОЯВАЩА ТЕРАПИЯ 

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА ЛАЙКА

Терапията осигурява релакс, мекота и защита на чувстви-
телната кожа за дълъг период от време. Маската е с уникална 
текстура на гел пяна, обгръща лицето като втора кожа и не-
забавно успокоява зачервявания и раздразнения. Богата е на 
екстракти с успокояващо и защитно действие: вода от 
органична лайка, памук, алое вера, масло от ракитник и екс-
тракт от антарктически водорасли. Кожата става мека, 
еластична и успокоена. 

ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩА 

ТЕРАПИЯ АКАЦИЕВ МЕД

Подходяща за суха, недохранена кожа, връща мекотата, 
еластичността и повишава естествените защитни 
сили на кожата. Масажният крем и маската  подхранват 
кожата с органичен акациев мед, прополис, пчелно млечице, 
масла от пореч, сладък бадем и гроздови семки. Хиалуроно-
вата киселина изпълва в дълбочина и изглажда кожата.

ПОЧИСТВАЩА И СЕБОРЕГУЛИРАЩА 

ТЕРАПИЯ ЛАЙМ

Почистваща терапия, която е изключително ефек-
тивна за почистване на всеки тип кожа, както и 
за третиране в дълбочина на проблеми при мазна и 
комбинирана кожа - акне, черни точки, запушени пори, 

зачервявания, чувствителност. Двойната ексфолиа-
ция от лимонови стърготини, оризова пудра и плодови 

киселини премахва мъртвите клетки и замърсявани-
ята и стимулира клетъчното обновяване. Специ-
алният дренажен масаж улеснява изхвърлянето на 
токсините и успокоява кожата. Маската съчетава 
бяла и зелена глина, които абсорбират излишния се-

бум и матират, а екстрактите от органичен лайм, 
грейпфрут, енантия хлоранта, хамамелис и куркума ре-
генерират и балансират кожата, без да я изсушават.

ДЕТОКСИКИРАЩА ТЕРАПИЯ 

ЗА БЛЯСЪК МОРКОВ

Кислородна терапия за лъчезарен вид, блясък и све-
жест на кожата. Премахва белезите от умора и 

стрес, подсилва естествените защитни сили и пред-
пазва от замърсяване. Подходяща е за пушачи, жители 

на замърсени градове, при смяна на сезоните и след 
боледуване. Екстракт от органичен морков и свежи 
морковени клетки енергизират и зареждат кожа-
та с витамини и минерали. Екстракти от кафяви 
водорасли и трюфели защитават от замърсявания 

и тежки метали и детоксикират. Точковият масаж 
релаксира и хармонизира енергийните потоци. 

терапии лице



БЛИЦ ТЕРАПИЯ С ВИТАМИН С 20

Експресна терапия с моментален ефект - блясък, лифтинг, бистър и сияен тен, само за 35 минути. Под-
ходяща е за изморена кожа с повяхнал тен, при поява на първи бръчки и пигментация. Вълшебният серум 
съдържа 20% чист витамин С, органичен морков, екстракти от портокал, кактус, царевица и витамини А, 
Е, В. Терапията активира клетъчния метаболизъм, изсветлява и уеднаквява тена, възвръща естествения 
блясък на кожата.

ОБНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ С АХК 4/26 

Едновременно обновяваща и подмладяваща терапия, подходяща за всеки тип кожа. Пилингът съдържа 26% 
алфахидрокси киселини, от които 4% са гликолова киселина, а останалите са млечна, лимонена, ябълчена 
и винена. Хидратиращ лосион с бамбук и лотос и лифтинг маска ирис или маска с органична лайка бързо 
възстановяват кожата. Терапията контролирано елиминира горния слой на кожата, здравословно я реге-
нерира и обновява. 

ИЗСВЕТЛЯВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ТЕНА 

И КОРЕКЦИЯ НА ПЕТНА БЯЛА ЧЕРНИЦА

Високо ефективна терапия, която изсветлява, уеднаквява тена на кожата и видимо намалява пигмент-
ните петна, благодарение на специално подбраните активни съставки: екстракти от органична бяла 
черница, пясъчна лилия и фитодепигментиращ комплекс. Още по-видим и бърз ефект се получава, когато 
се съчетава с използването на серума с 20% чист витамин С и с професионалния пилинг с гликолова 
киселина. Необходимо е да се прави веднъж седмично за минимум два месеца. 

ИЗГЛАЖДАЩА И ЕНЕРГИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ МИМОЗА

Терапията Мимоза детоксикира, възстановява и защитава кожата, заличава първите белези на стареене. 
Изключителна тройна защита на кожата осигуряват екстракт от органична мимоза, POLLUSTOP® и 
танини от перуанския храст тара. Иновативен почистващ продукт съживява и озарява кожата. Комби-
нира механичното ексфолиращо действие на оризовата пудра с химичното въздействие на салициловата 
киселина и детоксикиращото действие на каолина. Почиства в дълбочина, стяга порите, регулира себум-
ната секреция, стимулира обновяването на повърхностния кожен слой. Специална маска с екстракти от 
мимоза, масло от авокадо, царевично нишесте и натурални аминокиселини създава усещане за чистота, 
лекота и комфорт. В резултат кожата е хидратирана, гладка, видимо подмладена и сияйна. 



ГЛОБАЛНО ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ РОЗА 

Терапията е формулирана за зряла кожа, за жени над 50 годишна възраст и за всички, който имат нужда 
от уплътняване и изглаждане на кожата. Продуктите съдържат уникален розов изпълващ комплекс 
(роза центифолия, алпийска роза, божур) и хиалуронова киселина. Терапията започва с ензимна маска, коя-
то едновременно ексфолира, стимулира обновяването на клетките и увеличава притока на кислород. 
Втората маска се превръща във втора кожа на лицето. Колагеновите пачове съчетават 3 колагенови 
биомолекули: фибри, протеини и пептиди, които стимулират метаболизма и регенерацията на клет-
ките. Напояват се с активатор с хиалуронова киселина. Богатият изглаждащ и стимулиращ масаж 
се извършва със специален моделиращ гел. В резултат кожата се уплътнява, става по-стегната и 
изгладена. Тенът се изравнява, става по-светъл и сияен.
Терапията може да се изпълнява и само на околоочен контур.

ТЕРАПИЯ ЛИФТИНГ И БЛЯСЪК ИРИС

Терапията е подходяща за жени над 35 годишна възраст, както и за всички, който желаят по-еластична 
и сияйна кожа с осезаем лифтинг ефект. Екстракти от органичен ирис, тамаринд, хибискус и баобаб, 
ирисови полифеноли, хиалуронова киселина и захари от овес стимулират синтеза на протеини, реге-
нерират, хидратират, изпълват, стягат и осигуряват незабавен лифтинг ефект. Терапията включва 
лифтинг масаж, който се състои от три фази: релакс, лифтинг и дренаж. Специалната отлепваща 
маска с хиалуронова киселина и морски колаген е с ефект „втора кожа“, повишава нивото на хидратация 
с 74%, възвръща еластичността и тонуса и видимо изглажда кожата.

ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ БОТАНИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ

Интензивно подмладяваща терапия, която се персонализира в зависимост от нуждите на кожата. Кожата 
се подготвя със специален ботанически ексфолиант, който е едновременно ензимен (папая) и механически 
с листенца от цвят на жасмин и семена от мак. Следва нанасяне на стволови клетки: за дехидратирана и 
суха кожа се ползват Стволови клетки от мак за хидратация, за повяхнал тен, бръчки и отпускане се полз-
ват Стволови клетки от жасмин за подмладяване, а за чувствителна кожа се нанасят  Стволови клетки 
от центела азиатика за успокояване. Отново в зависимост от проблема се прилага и различен масажен 
метод на Dr Renaud: Хармонизиращ точков масаж, Изглаждащ масаж, Ботокс масаж или Лифтинг масаж с по-
мощта на Ботанически масажен крем. Маската е последно поколение алгинатна маска, прилепва перфектно 
към овала, изглажда и омекотява чертите на лицето, доставя комфорт и еластичност.



Терапиите за тяло на Dr Renaud започват със специална масажна техника „добре дошъл”, която отпуска тялото и подготвя кожата 
да усвоява по-добре активните съставки на продуктите, които се използват в терапията.

ОБНОВЯВАЩ СКРАБ ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ

Терапия за елиминиране на повърхностния слой от мъртви 
кожни клетки. Обновява и изглажда кожата, при редовна 
употреба спомага за заличаване на белези, стрии, пигмен-
тации. Подготвя кожата за отслабващи и стягащи тера-
пии. Необходима терапия преди кола маска или излагане 
на слънце или солариум. Тялото се ексфолира частично 
или цялостно с нежен скраб с морски соли, грейпфрут и 
морски водорасли, който отстранява мъртвите клетки, 
стимулира кръвообращението, прави кожата гладка, мека 
и еластична. След почистването на скраба се нанася Хи-
дратиращо мляко грейпфрут за възстановяване на хидро-
липидния слой и пълен комфорт на кожата. 

ОТСЛАБВАЩА И АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ 

ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ

Терапия за изглаждане на целулита, оформяне на контура и 
дрениране на задържани течности. Тялото се  ексфолира 
с морски соли. Следва нанасяне на етерични антицелулит-
ни масла, които се подбират според вида целулит и се 
прави ремоделиращ масаж. След него тялото се опакова с 
отслабваща маска и се оставя за 20 минути, за да проник-
нат в дълбочина активните съставки. За финал се нанася 
Скулптуриращ и стягащ крем за тяло грейпфрут. Ако е 
необходимо на подбедриците се нанася изстудяващ лосион 
за успокояване и дренаж. Препоръчително е да се направят 
поне 8 процедури два пъти седмично. 

терапии тяло

СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО ГРЕЙПФРУТ 

Терапия за изглаждане, стягане и тонизиране на кожа-
та. Тялото се  ексфолира с морски соли. Следва втри-
ване на етерични антицелулитни масла за стягане, 
след което се прави стягащ масаж с масажна база 
по избор на клиента (масло, крем или вакса). След ма-
сажа цялото тяло се опакова със специална стягаща 
маска и се оставя за 20 минути, за да проникнат в 
дълбочина активните съставки. За финал ня цялото 
тяло се нанася Скулптуриращ и стягащ крем за тяло 
грейпфрут. Ако е необходимо на подбедриците се на-
нася изстудяващ лосион за дрениране и успокояване. 
Изпълнява се самостоятелно или се редува с отслаб-
ващата терапия грейпфрут по схема.




