


Хайвер: Ценна субстанция, богата на хранителна материя, наречена VITELLUS 
(от латинското „vita” - живот), необходима за развитието и образуването на жи-
вите структури. Vitellus съдържа главно фосфолипиди и фосфопротеини - основни 
съставки на мембраните на клeтките и на всички жизнени органи. В зависимост от 
нуждите си, клетките на кожата усвояват всички вещества, съдържащи се в хайве-
ра, които  са изключително важни за здрава и стегната кожа. Хайверът стимулира 
синтеза на:
- Колаген I, най-важният поддържащ протеин на извънклетъчната матрица, кой-
то осигурява здравината на кожната тъкан. Колаген I е най-важният структурен 
протеин на извънклетъчната матрица. Колагенът играе, както механична роля за 
устойчивост на  разтягане, така и кохезионна роля за тъканите. Колагеновите 
влакна осигуряват здравината на кожната тъкан. 
- Колаген III, който засилва еластичността, тонуса и стегнатостта на кожата. Кола-
ген III е основно предствен в разтягащите се тъкани. В кожата, това е най-важни-
ят колаген след колаген I. Присъстващ главно в ембрионалната кожа, нивото му 
намалява във възрастната кожа за сметка на колаген I. Има го главно в тъкани в 
процес на възстановяване.
- Фибронектин, ключов протеин в извънклетъчната матрица, кохезионен фактор за 
поддържането на кожата. Фибронектинът е глипротеин, участващ в механизмите на 
клетъчната адхезия и процесите на възстановяване.

Морски вителини: Кожата на човека усвоява невероятно добре и бързо хай-
верените протеини и клетките ги използват съобразно своите нужди. Морските 
вителини съдържат аминокиселини и пептиди, които стимулират регенерацията 
на поддържащите фибри: колаген I, колаген III, както и на фибронектин, който е 
важен за кохезията на съединителната тъкан. Следователно те действат целенасо-
чено при уморена кожа и при зряла кожа, когато има нужда от ревитализиране. 
Те осигуряват такава храна на кожата, че стимулират клетъчния метаболизъм и 
подмладяват лицето. Особено добре се усвояват през нощта, когато клетките се 
възстановяват и реструктурират.

Морска вода: богата на олигоелементи и минерали, с реминерализиращи и 
ревитализиращи свойства. 

Dermochlorella: екстракт от зелено микроводорасло, което съществува на зе-
мята от 2 милиарда години, богато на аминокиселини и олигопептиди. Стимулира 
производството на колаген и еластин, които поддържат структурата на кожата и я 
правят стегната и еластична. Укрепва и заличава повърхностните капиляри. 

Натурален бактериостатичен агент: С растителен произход, бори се по 
естествен път с развиването на бактерии, ферменти и плесени, за да предпа-
зи цялостната структура на формулите. Този бактериостатичен агент има широк 
спектър на действие срещу бактериите (Gram+ и Gram), псевдомонас аеругиноза 
и безбройните микроорганизми. Направени са задълбочени изследвания върху 
различни групи микроорганизми при изпробване на ефективността му. 

Отсъствието на аромати в цялата гама продукти с пресен хайвер също спомага за 
предотвратяване на алергии, причинявани понякога от аромати, и това позволява 
пълна съвместимост с деликатната кожа.  
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Е746 MOISTURIZING CREAM 
Овлажняващ крем с пресен хайвер 
Ефирната и богата текстура на крема осигурява на кожата дъл-
готрайно усещане за мекота, еластичност и плътност. Силната 
хидратация се дължи на Aquaxil, комплекс от растителни поли-
захариди, който хармонизира водните потоци на кожата, увели-
чава водните запаси и ограничава загубата на вода. Клетките от 
пресен хайвер и морските вителини са богати на фосфолипиди и 
фосфопротеини, аминокиселини и пептиди – естествени структур-
ни единици на клетката. Подхранват, стимулират клетъчния мета-
болизъм, ревитализират и реструктурират, стимулират синтеза на 
колаген I, III и фибронектин за стягащ и лифтинг ефект. Съдържа 
естествен бактериостатичен агент. Подходящ е за чувствителна 
кожа, тъй като не съдържа аромати и химически консерванти. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа.

E747 NOURISHING CREAM Подхранващ крем с пресен хайвер 
Богат подхранващ крем, който осигурява моментален комфорт на сухата кожа. Екстракти от пре-
сен хайвер, морски вителини и DNA реструктурират и регенерират, активират клетъчното възста-
новяване, пълноценно подхранват и защитават кожата от външни агресии. Маслата от семена на 
манго и карите са богати на мастни киселини, витамини и минерали, имат успокояващо, регенери-
ращо, хидратиращо и фотозащитно действие. Морската вода реминерализира и ревитализира.  
Съдържа естествен бактериостатичен агент. Формула без аромати и химически консерванти. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа.

E748 LIFTING CREAM Стягащ крем с пресен хайвер 
Фината текстура на крема осигурява бързото му абсорбиране и въздействие върху кожата, която 
става много по-гладка и еластична, излъчва блясък и жизненост. Екстрактите от пресен хайвер 
и морските вителини възстановяват кожата, като й осигуряват жизнено необходими протеини и 
аминокиселини. Мощният лифтинг агент Liftessence изглажда и образува повърхностна мрежа по 
кожата за по-голяма стегнатост. Масла от карите и пшенични зародиши подхранват, защитават, 
осигуряват мекота и комфорт. Съдържа естествен бактериостатичен агент. Не съдържа аромати и 
химически консерванти. Подходящ е за чувствителна кожа. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа.

E863 REVIVAL NIGHT TREATMENT
Съживяваща нощна терапия 
с пресен хайвер 
Нощната терапия включва ценен еликсир и ул-
трабогат крем, които подхранват, регенерират 
и стягат кожата. Действието им се проявява 
след 15 минути и продължава часове след 
това.
Скъпоценният еликсир нощ след нощ въз-
становява кожата. Съдържа перлен прах, бо-
гат на калций, полизахариди и аминокисели-
ни. Действа антиоксидантно, антигликиращо и 
антиостаряващо, получава се от пресноводни 
миди. Витамин Е е антиоксидант, който стиму-
лира производството на колаген. Маслата от 
сусам, слънчоглед и сладък бадем  хидратират, 
подхранват и омекотяват кожата. 
Нощният крем е с ултрабогата текстура, 
стяга, уплътнява и изглажда кожата. Съдържа 
клетки от пресен хайвер и морски вителини 
с мощно възстановяващо действие, както и 
уникална съставка EPS SEAFILL, извлечена от 
морски планктон, която има незабавен и про-
дължителен стягащ, антибръчков ефект. Мас-
лото от карите осигурява комфорт и мекота.
Употреба: Вечер се нанасят няколко капки 
от еликсира на чиста кожа, а след това с лек 
масаж се нанася и крема.

Е1011 CORAL SCRUB
Коралов скраб с хайвер и водорасли
Скрабът е богат на коралови водорасли, премахва замърсяванията и изглажда повърхността на 
кожата. Истински пречистващ ритуал за красота, който изтрива умората от лицето, която му при-
дава повяхнал тен. Възстановява блясъка на кожата и я изсветлява. Съдържа екстракти от хайвер 
на есетра и морска вода, които регенерират, реминерализират и ревитализират. 
Употреба: Малко количество скраб, с размер на лешник се нанася на добре почистена кожа 
и се масажира с кръгови движения с върха на пръстите. Отмива се с топла вода. Препоръчва се 
употребата му един/два пъти седмично.



E313 REGENERATING CLEANSING TONER 
Регенериращ хидратиращ тоник
Тоникът перфектно допълва и завършва демакиажа. Деликатно 
почиства, успокоява и освежава  зрялата кожа и я подготвя за 
нанасянето на серум и крем. Иновативната биотехнологична 
съставка LOX-AGE и екстрактът от див ямс, като естествен из-
точник на DHEA реструктурират епидермиса, стимулират про-
изводството на поддържащи фибри и действат подмладяващо. 
Супер овлажняващата съставка Fucogel 1000 и натуралните 
екстракти от авокадо, хвощ, лимон, бор, роза центифолия и 
центела азиатика тонизират, ревитализират, омекотяват, възста-
новяват и защитават кожата. 
Употреба: Нанася се на памучни тампони и се обтрива ко-
жата, след почистването й с Регенериращо демакиажно мляко.

E311 REGENERATING CLEANSING MILK 
Регенериращо демакиажно мляко 
Деликатно премахва грима и почиства зрялата кожа. Запазва 
защитния слой, възвръща жизнеността, младежкия вид и устой-
чивостта на кожата. Екстрактът от див ямс, като естествен източ-
ник на DHEA, действа подмладяващо, а LOX-AGE реструктурира 
епидермиса и стимулира производството на поддържащи фибри, 
подобно на ретинола. Масло от карите, алантоин, екстракти от 
алое вера, авокадо, роза центифолия и хвощ овлажняват, омеко-
тяват, регенерират и успокояват кожата. Екстрактът от бор тони-
зира и ревитализира. Екстрактите от лимон и грейпфрут стягат, 
освежават и действат антиеластазно и антиоксидантно. 
Употреба: Нанася се на лицето и шията и се масажира с вър-
ховете на пръстите. Остатъците се отнемат с  памучни тампони. 
Ако е необходимо се повтаря почистването. Накрая кожата се  
тонизира с Регенериращ хидратиращ тоник.

SUPREME DHE.Age е иновативна серия от продукти, създадени за съвременната жена в 
зряла възраст, с респект към естествените нужди на кожата. 
DIOSGENINE: Растението див ямс е естествен източник на DHEA. Съдържа стероидни 
съединения и субстанцията Diosgenine, която играе роля на хормонален пълнител и тялото 
го превръща в DHEA, когато се появи нужда от него. DHEA е считан за “майката на хор-
моните”, тъй като тялото спонтанно го превръща в най-подходящата за него хормонална 
форма: естроген, прогестерон или тестостерон. Често е наричан и “хормон на младост-
та”, тъй като с напредване на възрастта естественото му производство намалява. DHEA 
прави кожата по-мека, по-еластична, по-устойчива, по-плътна, по-малко чувствителна към 
алергични реакциии. DHEA намалява пигментацията и уеднаквява тена. Кожата оздравява 
по-бързо и е по-устойчива на инфекции. 
LOX-AGE: Иновативна биотехнологична молекула, извлечена от листата на дива цикория. 
Стимулира ключовия протеин LOX (Lysyl Oxidase), важен за кератиноцитната диференциац-
ия и за стимулиране на колагеновата структура и следователно за подобряване на кожна-
та плътност до нива, сходни на младата кожа. LOX-AGE намалява неравностите на кожата, 
възстановява младежката жизненост и красота, намалява количеството и дълбочината на 
бръчките. Действието на LOX-AGE е сходно на ретинола, но не предизвиква алергични 
реакции и е с по-добри показатели. Резултатите от изследванията с доброволци след 8 
седмици употреба показват видимо подобрение на общия вид на кожата.

КОМПЛЕКСНО РЕГЕНЕРИРАНЕ 
С ХОРМОНА НА 
МЛАДОСТТА И РЕТИНОКС



E298 TOTAL COMFORT 
LIGHT CREAM 
Лек регенериращ крем
тотален комфорт
Мек и кадифен крем, който помага на кожа-
та да се справи с промените, характерни за 
менопаузата. Осигурява незабавно усещане 
за комфорт, гладкост и мекота. Ценните ак-
тивни съставки възстановяват хормоналния 
баланс, реструктурират епидермиса, стягат 
лицевия овал и осигуряват защита на клет-
ките. Екстрактът от див ямс възпроизвежда 
положителния ефект на DHEA върху кожата 
(възстановява се хормоналния баланс, пови-
шава се устойчивостта към външни влияния). 
LOX-AGE, реструктурира епидермиса и сти-
мулира производството на поддържащи фи-
бри. Биотехнологичните съставки Longevicell 
и Vit-A-Like реструктурират епидермиса, сти-
мулират клетъчното обновяване и синтеза на 
колаген, осигуряват жизненост и дълголетие 
на дермата и стягат лицевия овал. DN-АGE 
е растителен комплекс, извлечен от дървото 
мейтен, който възстановява клетъчното ДНК 
от увреждания, причинени главно от UVA и 
UVB лъчи и му осигурява защита. Витамин Е 
е мощен антиоксидант. При редовна употреба 
на крема кожата се регенерира в дълбочина, 
възстановява жизнеността и стегнатия си вид. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на 
лицето и шията. За по-голяма ефективност се 
комбинира със Супер мощен лифтинг серум. 

E739 MAXIMUM 
LIFTING CREAM
Максимум лифтинг крем 
Истинска терапия антиумора с не-
забавен и мощен лифтинг ефект. 
Възвръща жизнеността и младежкия 
вид като тонизира, стяга и оформя 
лицевия овал. При редовна употреба 
подобрява еластичността, подхран-
ва, подсилва структурата на кожа-
та и изглажда бръчките. Екстрактът 
от див ямс, като естествен източник 
на DHEA, действа подмладяващо, а 
LOX-AGE реструктурира епидермиса 
и стимулира производството на под-
държащи фибри. Osilift е комплекс от 
овесени протеини и полизахариди, 
който създава филм с мощен лиф-
тинг ефект. Две мощни биотехноло-
гични съставки: MATRIXYL SYNTHE’6 
и ZIRHAFIRM (комплекс от хинап и 
левзея) стимулират дейността на 
фибробластите и производството 
на колаген, еластин и хигроскопич-
ни гликозаминогликани, което води 
до възстановяване на стегнатостта, 
еластичността и устойчивостта на 
кожата. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или 
вечер на лицето и шията. За по-го-
ляма ефективност се комбинира със 
Супер мощен лифтинг серум.

E296 EXTRA NUTRITION 
RICH CREAM
Богат екстра подхранващ 
крем 
Изключително богат и интензивен крем 
с плътна текстура, подходящ за суха и 
недостатъчно подхранена зряла кожа. 
Осигурява интензивна регенерация на 
зряла кожа с троен ефект: изпълване на 
бръчки, стягане на кожата и усилено по-
дхранване. Екстрактът от див ямс възпро-
извежда положителния ефект на DHEA 
върху кожата, възстановява хормоналния 
баланс и повишава устойчивостта й към 
външни влияния. Иновативната състав-
ка LOX-AGE, извлечена от дива цикория, 
реструктурира епидермиса и стимулира 
производството на поддържащи фибри. 
Фитопротеините Vegeseryl и оризовите ди- 
и трипептиди Nutriskin възвръщат еластич-
ността на кожата, подхранват, изглаждат 
бръчките, насищат с кислород и ревита-
лизират. Avocadin (комплекс от витамини 
С, Е и екстракт от авокадо) и маслата 
от макадамия и царевица регенерират и 
стимулират синтеза на колаген. Витамин Е 
е мощен антиоксидант. При редовна упо-
треба кожата става по-гладка и по-стегна-
та, жизнена и подмладена. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или ве-
чер на лицето и шията. За по-голяма ефек-
тивност се комбинира със Супер мощен 
лифтинг серум.

E297 SUPER POWER 
LIFTING SERUM 
Супер мощен лифтинг серум
Като интензивна регенерираща терапия 
за зряла кожа серумът реструктурира тъка-
ните в дълбочина, уплътнява и стяга кожа-
та, изглажда чертите на лицето. Идеален 
е в случаи на силно изразена умора (от 
недоспиване, стрес, след заболяване или 
др.). Няколко капки от този ценен серум, 
нанесени по цялото лице, моментално въз-
връщат жизнеността и блясъка му. Екстра-
ктът от див ямс, като естествен източник на 
DHEA, действа подмладяващо, а LOX-AGE 
реструктурира епидермиса и стимулира 
производството на поддържащи фибри. 
Osilift е комплекс от овесени протеини и 
полизахариди, който създава филм с мо-
щен лифтинг ефект. Proteazyl е растителен 
комплекс, който се бори с деградацията на 
тъканите – укрепва ги и не им позволява 
да увиснат. Регенерира дермата, благода-
рение на антиеластазното, антиколагеназ-
ното и антиоксидантното действие. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или ве-
чер на чиста кожа (лице и шия). Отгоре се 
нанася подходящ крем от серията Supreme 
Dhe.Age-Retinox.



Отстранява грима и почиства от 
замърсявания. Запазва защитния 
слой на кожата, незабавно сти-
мулира и съживява зряла, атонич-
на, уморена кожа. Екстрактите от 
малва и лилия хидратират и ус-
покояват. Slim-excess ремоделира 
лицевия овал, намалява натрупва-
нето на мастна тъкан в областта 
на бузите и брадичката. Пепти-
дът Uplevity има стягащ и лифтинг 
ефект, стимулира синтеза на кола-
ген и еластин. 
Употреба: Нанася се на лицето и 
шията и се масажира с върховете 
на пръстите. Остатъците се отне-
мат с  памучни тампони, след което 
кожата се тонизира.

Довършва почистването, успо-
коява и запазва кожното рН. 
Подготвя кожата за нанасяне на 
продуктите за активна грижа. Съ-
държа екстракти от липа и хвощ 
с успокояващо действие. Специ-
фичната съставка Slim-excess ре-
моделира лицевия овал, намаля-
ва натрупването на мастна тъкан 
в областта на бузите и брадич-
ката. Uplevity е биотехнологичен 
пептид със стягащ и лифтинг 
ефект, който стимулира синтеза 
на колаген и еластин. 
Употреба: Лицето и шията се 
обтриват с напоени памучни там-
пони.

Е2113 ELASTININE CLEANSING MILK 
Ревитализиращо почистващо
мляко еластинин

Е2114 ELASTININE CLEANSING LOTION
Ревитализиращ почистващ 
лосион еластинин

Серията Slim Face Lift е иновативна козметична алтернатива на 
липосукцията и мезоконците за жени и мъже, които желаят по 
естествен начин да заличат промените, които възрастта при-
чинява на кожата на лицето. Чрез действието на иновативните 
биотехнологични съставки Slim-excess и Uplevity се постига ця-
лостен лифтинг и ремоделиране на лицевия овал, прибиране 
и оформяне на двойната брадичка, повдигане на бузите и ску-
лите. Тестовете in vivo показват видим ефект още след първите 
4 седмици.
SLIM-EXCESS (разтвор на морски олигозахариди, извлечени 
от червено водорасло) действа директно в сърцевината на 
мастните клетки като стимулира разграждането на мазнини 
и ограничава способността им за натрупване и складиране. 
Тази молекула е подбрана с помощта на т. нар. „молекулярно 
моделиране“, тъй като има най-голямо въздействие върху двата 
полиамина, отговорни за акумулирането на мазнини. 
UPLEVITY е биотехнологичен пептид, който стимулира двата 
протеина – LOXL1 И FBLN5, които отговарят за стегнатостта и 
устойчивостта на кожата. Стимулира производството на кола-
ген, еластин и подобрява тяхната структурна организация за 
по-добра спойка между епидермис и дерма. 

РЕМОДЕЛИРАНЕ НА ОВАЛА 

ЧРЕЗ НЕИНВАЗИВЕН ЛИФТИНГ



Е2119 ACTININE – TENSIVE CREAM 
Реструктуриращ и стягащ крем актинин
Реструктуриращ крем със стегната и компактна текстура, който осигурява 
незабавен лифтинг ефект, изглажда и оформя лицевия контур. Биотехно-
логичният пептид Uplevity има стягащ и лифтинг ефект, стимулира дермал-
ните фибри и протеини, които поддържат кожата стегната. Slim-excess пре-
разпределя подкожната мастна тъкан, оформя овала и прибира двойната 
брадичка. Хиалуроновата киселина, Matrixyl 3000 и Quicklift изпълват и 
изглаждат бръчките. Овесени захари създават лифтинг филм и повдигат 
отпуснатата кожа. Екстрактът от ечемик регенерира кожата, тъй като е 
богат на есенциални аминокиселини, ензими, витамини и минерали. Ке-
рамични микросфери, обвити със силиций и титан, разсейват светлината 
и оптически изглаждат бръчките. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа. За оптимален 
резултат преди крема се нанасят серумите от комплекта DUO FORCE. 

Е2118 FIBRILINE – COMFORT CREAM
Реструктуриращ и хидратиращ крем фибрилин
Лек кадифен крем, който бързо хидратира и осигурява комфорт на суха-
та кожа. Биотехнологичният пептид Uplevity има стягащ и лифтинг ефект, 
стимулира дермалните фибри и протеини, които поддържат кожата стег-
ната. Slim-excess преразпределя подкожната мастна тъкан, оформя овала 
и прибира двойната брадичка. Хиалуроновата киселина и Matrixyl 3000 
изпълват и изглаждат бръчките. Longvicell и овесените захари имат силно 
подмладяващо действие, създават лифтинг филм и повдигат отпуснатата 
кожа. Екстракт от киви и брезови крио пъпки ревитализират и стимулират 
производството на колаген. Керамични микросфери, обвити със силиций и 
титан, разсейват светлината и оптически изглаждат бръчките. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа. За оптимален 
резултат преди крема се нанасят серумите от комплекта DUO FORCE. 

Е2120 INTEGRINE – NUTRITION CREAM  
Реструктуриращ и подхранващ крем интегрин
Богат крем, който бързо подхранва и осигурява комфорт. Подходящ за суха 
и много суха кожа. Биотехнологичният пептид Uplevity е с осезаем лифтинг 
ефект, стимулира дермалните фибри, които поддържат кожата стегната. 
Slim-excess преразпределя подкожната мастна тъкан, оформя овала и при-
бира двойната брадичка. Хиалуронова киселина, Mang’intense и Matrixyl 
3000 изпълват и изглаждат бръчките. Овесени захари създават лифтинг 
филм и повдигат отпуснатата кожа. Екстракт от годжи бери и масло от ка-
мелина успокояват и регенерират кожата. Керамични микросфери, обвити 
със силиций и титан, разсейват светлината и оптически изглаждат бръчките.  
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на чиста кожа. За оптимален 
резултат преди крема се нанасят серумите от комплекта DUO FORCE. 

Е2117 FIBRO ELASTIC SERUM  
Фибро еластичен серум 
Серум за изглаждане на бръчки 
и неравности по кожната повърх-
ност. Дехидратирани сфери на 
хиалуроновата киселина дейст-
ват като експресен филър, за 10 
минути увеличават обема си до 
30 пъти, изпълват кожната тъкан 
и изглаждат бръчките. Маслото 
от манго регенерира, тъй като е 
богато на ненаситени мастни ки-
селини и на витамините A, B, C 
и E. Съдържа овлажняващ агент 
с незабавен и продължителен 
ефект. Linefactor стимулира синте-
за на колаген и еластин, а Fucogel 
мощно и дълготрайно овлажнява. 
Употреба: Нанася се сутрин на 
цялото лице и шия, масажира се 
леко и след това се нанася подхо-
дящ за кожата крем.

Е2116 LIPO-DRAIN SERUM 
Липо дрениращ серум
Разпределя подкожната мастна 
тъкан, реструктурира и офор-
мя овала на лицето, прибира 
двойната брадичка. Съдържа 
хамамелис и масло от вечерна 
иглика. Леката му флуидна тек-
стура позволява с него да се 
направи масаж вечер, преди 
нощния крем. Slim-excess и Ско-
париан са екстракти от морски 
водорасли, които намаляват 
натрупването на мастна тъкан в 
областта на бузите и брадичка-
та и стягат кожата като стимули-
рат производството на колаген.
Употреба: Нанася се вечер 
на цялото лице и шия или ло-
кално върху областите с мастни 
натрупвания. Отгоре се нанася 
подходящ за кожата крем.

Е2115 DUO FORCE 
Комплект серуми двойна сила
Комплектът съдържа дневен и нощен серум: 
Фибро еластичен серум и Липо дрениращ серум.



Три мощни съставки с незабавно действие върху кожата:
1. NO AGE VXN  действа като „противоостаряваща ваксина”, 
забавя стареенето и засилва имунната система на кожата.
2. SNAP-8 е комплекс от 8 аминокиселини, които “имитират” ро-
лята на ботулиновия токсин на ниво биохимична реакция на не-
вротрансмитерите, отговорни за мускулните контракции. SNAP-8 
се свързва с местата, където се предават нервните сигнали към 
мускулите и ги блокират. Ограничавайки мускулните контракции, 
се намаляват и предпоставките за образуване на бръчки.
3. Хиалуронова киселина с високо молекулно тегло: хидратира, 
запълва и изглажда кожата.
Комбинацията от тези три съставки създава козметична алтерна-
тива на медико-козметичните инжекции. 

E1144 SUPRADERMIC LIPSTICK Балсам-филър за устни и контур
Балсамът за устни има бърз запълващ и коригиращ ефект върху малките бръчици по 
контура на устните. Запълващи сфери с хиалуронова киселина с високо молекулярно 
тегло и реструктуриращи агенти (Sepilift, олигопептиди от лешник и соев екстракт) 
стимулират синтеза на хиалуронова киселина, колаген, фибронектин и ламинин. Ре-
зултатите са невероятни – 81% намаляване на бръчките след 15 дни, незабавна 
хидратация и изпълващ ефект, видим и осезаем, само след 10 минути. Уникалната 
селекция на активни съставки има мултиефект: овлажняване, подхранване, обем, из-
глаждане и защита на устните от външните агресии. За поддържане на младежки вид 
на устните се препоръчва да се нанася ежедневно или веднага щом се усети сухота.  

E1134 SYNAPTIC MILK 
Синаптично 
почистващо мляко
Почиства грима и замърсяванията и 
запазва защитния слой на кожата. 
Концентриран екстракт от ароматна 
розова вода и мултиплодов екстракт 
(боровинка, захарна тръстика, кле-
нов сок и цитруси) нежно почистват, 
ревитализират, овлажняват и успоко-
яват. Имуностимулиращата съставка 
Imudilin подобрява междуклетъчната 
комуникация, а минералният ком-
плекс Sepitonic M3 (цинк, магнезий и 
мед) подобрява клетъчното дишане.  

E1143 SUPRADERMIC FILLER 
Изглаждащ филър за дълбоки бръчки
“Магически“ изглаждащ бръчките филър с незабавен изпълващ ефект. Сферите с хи-
алуронова киселина изпълват бръчките отвътре, интензивно хидратират и изглаждат. 
Керамичните микросфери с високотехнологична обвивка от силиций и титан имат за-
бележително изглаждащо действие, разпръскват светлината и придават кадифен вид 
на кожата. 
Внимание: Нанася се след крема по дълбоките бръчки. 

E1135 SYNAPTIC LOTION 
Синаптичен 
подмладяващ лосион
Довършва перфектно почистването, 
успокоява и регулира кожното pH.  
Екстрактът от джинджифил стимулира 
кожната микроциркулация, а  плодо-
вият коктейл от боровинка, захарна 
тръстика, кленов сок и цитруси нежно 
ексфолира, ревитализира и овлаж-
нява. Противоостаряващата ваксина 
Imudilin подобрява междуклетъчната 
комуникация, а минералният ком-
плекс Sepitonic M3 (цинк, магнезий и 
мед) подобрява клетъчното дишане.

E1136 CLINICAL PEELING 
Клиничен пилинг с микрокристали и млечна киселина
Мощен скраб, който перфектно обновява кожния микрорелеф. Микрокристалите и 
млечната киселина незабавно почистват епидермиса от мъртвите клетки, стимулират 
клетъчното обновление и изглаждат повърхностните бръчки. Екстрактите от родиола и 
бяла лилия хидратират, улесняват възстановяването и регенерацията на кожата. Си-
наптичният комплекс SNAP-8 релаксира мимическите мускули и изглажда бръчките. 
Имуностимулантът Imudilin защитава и поддържа младежкия вид на кожата. Използва 
се един/два пъти седмично.

ПРОТИВООСТАРЯВАЩА ВАКСИНА

ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИ



E1140 NO AGE VAXIN LIFTING CREAM
Стягащ изглаждащ крем
Кремът има удивителен лифтинг ефект и затова се препоръчва за уморена и 
девитализирана кожа. Стягащият ефект се усеща и вижда веднага, а кожата 
става по-плътна и тонизирана. Бързо изглажда бръчките и подмладява кожа-
та. Запълващи сфери с хиалуронова киселина и овесени захари интензивно 
хидратират и видимо изглаждат кожната повърхност като формират повърх-
ностен лифтинг филм. Matrixyl 3000 стимулира фибробластите да произвеж-
дат колаген, еластин и хигроскопични гликозаминогликани. Керамични микро-
сфери, обвити със силиций и титан, запълват бръчките и придават комфорт и 
кадифен вид на кожата. Имуностимулантът Imudilin подобрява междуклетъчна-
та комуникация, защитава и поддържа младежкия вид на кожата. Какаовото 
масло е богато на минерални соли и витамини, подхранва, регенерира и 
повишава еластичността на кожата. 

E1141 NO AGE VAXIN-MAT CREAM
Матиращ изглаждащ крем
Леката и неомазняваща текстура на крема го прави подходящ за смесе-
на и мазна кожа. Веднага намалява излишното омазняване и изглажда 
бръчките. Кожата става мека, еластична и придобива здравословен тен. 
Запълващи сфери с хиалуронова киселина и овесени захари интензивно 
хидратират и видимо изглаждат кожната повърхност като формират по-
върхностен лифтинг филм. Мощната противобръчкова биотехнологична 
съставка Matrixyl 3000 стимулира фибробластите да произвеждат колаген, 
еластин и хигроскопични гликозаминогликани. Керамични микросфери, об-
вити със силиций и титан, запълват бръчките и придават комфорт и кадифен 
вид на кожата. Имуностимулантът Imudilin подобрява междуклетъчната ко-
муникация, защитава и поддържа младежкия вид на кожата.   

E1139 NO AGE VAXIN COMFORT CREAM
Подхранващ изглаждащ крем
Подхранващата текстура на крема напоява сухата и успокоява чувстви-
телната кожа. Бързо се абсорбира, подхранва и осигурява на кожата 
приятно комфортно усещане. Запълващи сфери с хиалуронова киселина 
интензивно хидратират и видимо изглаждат кожната повърхност. Matrixyl 
3000 стимулира фибробластите да произвеждат колаген, еластин и хиг-
роскопични гликозаминогликани. Матрица от овесени захари прилепва 
перфектно към кожата и формира цялостен лифтинг филм. Масла от какао 
и карите подхранват, овлажняват и омекотяват. Керамични микросфери, 
обвити със силиций и титан, запълват бръчките и придават комфорт и 
кадифен вид на кожата. Имуностимулантът Imudilin подобрява междукле-
тъчната комуникация, защитава и поддържа младежкия вид на кожата.  

E1142 NO AGE VAXIN SUPER RICH CREAM 
Богат изглаждащ крем
Истински възстановяващ крем с много богата текстура, формулиран 
за суха, недохранена, девитализирана или зряла кожа. Регенери-
ра, придава плътност и мекота, изпълва и изглажда по-дълбоките 
и фини бръчки и подмладява лицето. SNAP-8 ограничава мускул-
ните контракции, релаксира мускулите и изглажда бръчките. Иму-
ностимулантът Imudilin подобрява междуклетъчната комуникация и 
защитава. Matrixyl 3000 стимулира фибробластите да произвеждат 
колаген, еластин и хигроскопични гликозаминогликани. Asparlyne 
ревитализира, енергизира клетъчния метаболитен обмен и подобря-
ва кожната микроциркулация. Маслото от карите и пчелният восък 
подхранват, овлажняват, успокояват, подобряват притока на кисло-
род и възстановяват епидермиса. Препоръчва се като нощен крем.

E1888 PERFUSION SERUM HA-BX
Перфузионен серум 
с хиалуронова киселина и колаген
Висококонцентрирана нехирургична терапия за изглаждане на бръч-
ките, която се противопоставя на основните причини за набраздява-
не на кожата: контракции и изсушаване. Високоефективна комби-
нация от хиалуронова киселина с високо молекулно тегло и колаген 
изпълва бръчките. SNAP-8 е синаптичен комплекс, който релаксира 
мимическите мускули и изглажда бръчките. Имуностимулиращ агент 
защитава и поддържа младежкия вид на кожата. Лифтинг ефектът 
се дължи на полизахаридите, които абсорбират водата и придават 
еластичност на кожата. Минералният комплекс Sepitonic M3 (цинк, 
магнезий и мед) подобрява клетъчното дишане.
Употреба: Нанасят се няколко капки серум по дълбоките бръчки, 
които се масажират добре по дължината на всяка бръчка. След 
това нанесете няколко капки серум по цялото лице и разнесете до 
пълното му попиване. Отгоре нанесете подходящ крем от серията 
Skinjexion.



Е973  REJUVENATING CLEANSING MILK
NUTRIGEN
Почистващо подмладяващо мляко 
Деликатно премахва грима и почиства кожата. Запазва 
защитния слой, възвръща жизнеността, младежкия вид и 
устойчивостта на кожата, благодарение на Matrigenics. 
Екстрактите от боровинка и еделвайс укрепват кожната тъ-
кан, успокояват и действат противовъзпалително. Водата от 
метличина дренира, свива порите, освежава и успокоява.
Употреба: Нанася се на лицето и шията и се масажира с 
върховете на пръстите. Остатъците се отнемат с  памучни 
тампони, след което кожата се  тонизира.  

Е974  REJUVENATING BI-PHASE 
MAKE-UP REMOVER BI-PHAGEN 
Двуфазен подмладяващ дегриматор 
Дегриматорът има специална двуфазна формула (вода + 
масло), която разтваря бързо всички следи от грим, дори 
водоустойчив, без да предизвиква дразнене и запазва вод-
нолипидния слой. Съдържа Matrigenics, екстракт от едел-
вайс и вода от метличина, които регенерират, освежават и 
успокояват кожата. 
Употреба: Разтръсква се добре, за да се смесят двете 
фази. Нанася се малко количество на памучен тампон и 
внимателно се почиства грима.

Е975 REJUVENATING CLEANSING 
LOTION AQUAGEN 
Почистващ подмладяващ лосион 
Перфектно допълва и завършва демакиажа. Деликатно 
почиства, успокоява. Запазва рН на  кожата и я подготвя 
за нанасянето на останалите продукти от серията. Съдър-
жа Matrigenics, екстракти от боровинки и еделвайс, които 
укрепват кожната тъкан, регенерират и действат противо-
възпалително. Водата от метличина дренира, свива порите, 
освежава и успокоява.
Употреба: Лицето и шията се обтриват с напоени с лоси-
он памучни тампони.

GENXSKIN е иновативен дермокозметичен 
подход на основата на козметична генетика 
за стимулиране на генетичния потенциал. 
Целта е да се стимулират гените, участващи 
в синтеза на поддържащи фибри на кожата 
и да се възстанови посоката на триъгълни-
ка на красотата на лицето, който е символ 
на младостта. GENXSKIN активира 14 гена, 
отговорни за производството на колаген и 
еластин. Резултатите са удивителни и бър-
зи: стягане и лифтинг, оформяне на лицевия 
овал, уеднаквяване на тена.

MATRIGENICS 14 G e последно поколение 
биотехнологична съставка, извлечена от ка-
фявото микроводорасло Undaria pinnatifida, 
богато на естери от уакаме и сулфатни 
полизахариди. Научните изследвания и 
множеството извършени тестове доказват 
способността на MATRIGENICS 14 G да 
реактивира гените, участващи в синтеза, 
развитието и организацията на колагеновите 
и еластинови фибри, както и на хиалуроно-
вата киселина, с цел реструктуриране на 
екстрацелуларната матрица при зряла кожа. 
Като резултат мимическите бръчки – тези по 
челото, назолабиалните и бръчките около 
контура на устата се изглаждат и изпълват, 
а “триъгълникът на красотата” възстановява 
правилната си посока.

ГЕНЕТИЧНО 

РЕСТРУКТУРИРАЩО 

ПОДМЛАДЯВАНЕ



Е981 PRONUTRIX CREAM 
Реструктуриращ подхранващ крем 
Реструктуриращ и подхранващ крем, чиято формула комбинира подхранващите 
и подмладяващите свойства на маслата от карите и кокум. Съдържа леки рефлек-
тори, които оптически изглаждат бръчките и фините линии. Matrigenics и Matrixyl 
стимулират синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина. Лифтинг ефек-
тът се дължи на Orgasol, който е пречистена фракция от естествени овесени по-
лизахариди с много високо молекулно тегло. Кожата става по-плътна и стегната, 
а белезите на стареене намаляват ден след ден. Контурите на лицето стават 
по-изразени, а текстурата на кожата се подобрява, става мека и кадифена. 
Употреба: Нанася се сутрин на чиста кожа. За оптимален резултат преди кре-
ма се нанася подходящ серум.  

Е982 MATRIXCELL CREAM
Реструктуриращ нощен крем 
Нощен балсам за възстановяване на кожата в дълбочина през нощта. Притежава 
високо концентрирана формула със скулптуриращи агенти, които създават обем, 
изпълват лицето и стягат, повдигат и оформят контура. Matrigenics, Matrixyl и 
Voluform изпълват и изглаждат бръчките, стимулират синтеза на колаген, еластин 
и хиалуронова киселина, подсилват еластичността и тонуса на кожата.  Екстра-
ктите от нар, масло от маслини и витамин Е са мощни антиоксиданти, защита-
ват и предпазват ефективно от преждевременното остаряване. Пчелният восък 
и маслата от карите и какао хидратират, подхранват, омекотяват и подобряват 
снабдяването на епидермиса с кислород. Кожата става по-плътна и стегната, 
по-изпълнена и по-млада. 
Употреба: Нанася се вечер на чиста кожа. За оптимален резултат преди крема 
се нанася подходящ серум. 

Е980 FIBRAXTINE CREAM 
Реструктуриращ хидратиращ крем 
Реструктуриращ и хидратиращ крем,  който има стягащ ефект, благодарение 
на овесените полизахариди, чрез които се постига трайно реструктуриране и 
оформяне на лицевия контур. Matrigenics, Matrixyl и какаовото масло стимулират 
фибробластите и синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина, подсилва 
еластичността и тонуса на кожата.  Рефлекторите Ronaflair (бели керамични ми-
кросфери, покрити със силиций и титан) оптически изглаждат бръчките и фините 
линии като разпръскват светлината. Кадифената текстура попива бързо и прида-
ва усещане за незабавна гладкост и мекота. Кожата става по-плътна и стегната, 
а белезите на стареене намаляват ден след ден. 
Употреба: Нанася се сутрин на чиста кожа. За оптимален резултат преди кре-
ма се нанася подходящ серум. 



Е979 MICRO-FILLER
Моментален микрофилър за бръчки
Иновативен серум за изпълване на бръчките. Комплексното 
действие на запълващите сфери и светлинните рефлектори ра-
боти за изпълване на бръчките и заличаване на белезите на 
стареене. Matrigenics стимулира гените, участващи в синтеза на 
колаген, еластин и хиалуронова киселина. Ултразапълващите 
сфери са растителни полизахариди, извлечени от азиатското 
растение вуду лилия. Те абсорбират вода до 200 пъти повече 
от теглото си и така изглаждат кожния релеф. Керамичните ми-
кросфери, покрити със силиций и титан Ronaflair оптически  за-
глаждат бръчките и широките пори,  изравняват тена и матират. 
Употреба: Поставят се 5 точки от серума върху назолабиал-
ните бръчки, около очите, на челото. Първо се втриват добре 
в бръчките, след това се разнасят по цялото лице. Използва се 
сутрин и вечер след нанасяне на подходящ за кожата крем. 

Е977 LIFT SERUM G14 
Реструктуриращ лифтинг серум G14
Подмладяващ серум, който комбинира две действия: реструктуриране и незабавен лифтинг. Matrigenics 
подмладява ден след ден като стимулира 14 гена, участващи в синтеза на колаген, еластин и хиалуроно-
ва киселина. Натриевият хиалуронат е богат на минерални соли, стимулира и поддържа високо ниво на 
хидратация. Последно поколение полизахариди и растителният биовектор Sepilift коригират бръчките и 
имат мощно стягащо действие, възстановяват обема, еластичността и тонуса на кожата. Специален кисло-
роден комплекс от мая, морски гликоген и дериват на витамин С повишава производството на енергия в 
кожата, като осигурява оптимално използване на наличния кислород, стимулира клетъчния метаболизъм. 
Растителни аминокиселини ревитализират и подобряват микроциркулацията. Серумът съдържа рибен 
колаген, който е с голяма съвместимост с кожата и с висока концентрация на хидроксипролин, което 
стимулира производството на дермален колаген.
Употреба: Сутрин и вечер се нанасят по няколко капки от серума върху лицето и шията, на чиста кожа. 
Изчакват се няколко секунди преди да се нанесе подходящ за кожата крем. 

Е978 WHITEX SERUM 
Избелващ антиостаряващ серум
Серум за петна и хиперпигментации с висока кон-
центрация на избелващи агенти, които помагат пет-
ната да намаляват ден след ден, изравняват тена 
и придават нов свеж блясък на кожата. Биотехно-
логичните съставки O.D.A.White и Lumiskin, както и 
екстрактите от кафяви водорасли, лимон и сладник 
намаляват синтеза на меланин, изсветляват и огра-
ничават появата на петна, включително и възрасто-
ви. Matrigenics възстановява кожата като стимулира 
14 гена, участващи в синтеза на колаген, еластин и 
хиалуронова киселина.
Употреба: Нанася се сутрин и вечер локално вър-
ху петната и другите кожни несъвършенства преди 
крема.

Е976 PERFECT SURFACER 
Перфектно изглаждащ 
пилинг
Мощен пилинг с иновативна формула за 
изглаждане на кожния микрорелеф. Съ-
държа захарни кристали, които ексфоли-
рат нежно кожата. Matrigenics регенерира 
кожата, а маслото от боабаб подхранва, 
успокоява, действа противовъзпалително. 
Маслото от анато е богато на олигоеле-
менти (цинк, магнезий, селен, мед), защи-
тава от UVA лъчите, улавя свободните ра-
дикали и заздравява еластичните свойства 
на кожата. 
Употреба: Употребата протича на две 
фази. Първоначално малко количество, 
колкото лешник, със сухи ръце се ексфоли-
ра на суха кожа, а след това се продължа-
ва с влажни ръце до разтваряне  и стопя-
ване на кристалите. Изплаква се добре с 
топла вода. Препоръчва се употребата му 
1-2 пъти седмично.



E1853 BE-FRESH MILK
Съживяващо почистващо мляко 
Отстранява грима и почиства от замърсяванията. 
Запазва защитния слой на кожата, незабавно стиму-
лира и съживява кожата. Подходящо при суха и/или 
зряла кожа и за почистване на тежък грим. Съдържа 
мощен енергиен стимулатор HTAC booster – екстракт 
от водорасли, богат на растителен таурин. Витамин 
В3 регенерира, възвръща тонуса и еластичността на 
кожата. Екстрактите от акай бери и червена боровинка 
са богати на витамини, минерали, флавоноиди и омега 
киселини, осигуряват защита на клетките от замърсява-
ния и успокояват. 
Употреба: Нанася се на цялото лице и шия, маса-
жира се с пръсти и се отстранява с памучни тампони. 
След което кожата се тонизира.

E1854 BE-FRESH LOTION
Съживяващ лосион 
Довършва почистването, успокоява и запазва защит-
ния слой на кожата. Съдържа растителен таурин HTAC 
booster и екстракт от ацерола, богат на витамини, ми-
нерали и олигоелементи, които стимулират, защитават 
и съживяват кожата. Витамин В3 регенерира, възстано-
вява тонуса и еластичността на кожата, а екстрактът от 
водна лилия я омекотява и хидратира.  
Употреба: Лицето и шията се обтриват с напоени с 
лосион памучни тампони.

E1855 BE-FRESH MOUSSE 
Съживяваща почистваща пяна
Лека кремообразна пяна, която почиства нежно, с рес-
пект към кожата. Подходяща е за всеки тип кожа и за 
почистване на лек грим. Съдържа HTAC booster – екс-
тракт от водорасли, богат на растителен таурин, който 
стимулира и съживява кожата. Витамин В3 хидратира, 
регенерира, възстановява тонуса и еластичността на 
кожата. Екстрактите от годжи бери и синя боровинка, 
които са богати на витамини и минерали имат антиок-
сидантно и възстановяващо действие. 
Употреба: Флаконът се разтръсква преди употреба. 
Малко количество от пяната се разнася по цялото лице 
с кръгови движения докато се разтворят замърсявани-
ята. Почиства се с топла вода и се тонизира със Съ-
живяващ лосион.

ЕНЕРГИЗИРАНЕ С

ВИТАМИНИ И ТАУРИН

ТАУРИН е аминокиселина, която се намира 
най-много в черния дроб и жлъчката. Участва 
в липидната обмяна, спомага за задържане на 
влагата в роговия слой и защитава кожата от 
вредни външни фактори. С възрастта количе-
ството таурин намалява и недостигът му се асо-
циира със забавяне на клетъчния метаболизъм 
и преждевременно стареене на кожата. Бази-
райки се на последни научни изследвания и 
разработки, ERICSON LABORATOIRE избират 
активната съставка HTAC booster - с уникал-
но енергизиращо действие, съдържаща расти-
телен таурин. Най-богатият природен източник 
на таурин е червеното водорасло Junia Rubens. 
С цел опазване на околната среда водорас-
лото се култивира в специална среда „фото 
биореактор“. Самата съставка е наречена на 
името на технологията, по която се получава: 
HTAC деполимеризация. Проведените тестове 
ин витро доказват трите основни действия на 
HTAC booster: повишаване на енергията, за-
щита от агресивни фактори и лифтинг ефект 
(укрепване и удължаване на колагеновите 
нишки). При ин-виво тестовете с доброволци 
се наблюдава заличаване на белезите на 
умора: намаляване на отоци, тъмни кръгове, 
изглаждане на бръчки. Ефектът от само едно 
нанасяне на продукт от серията Vitamin Energy 
се забелязва веднага и продължава до 48 ч. 
След 28 дни - пълен курс на терапия с Vitamin 
Energy и подходящи крем и серум за сутрин 
и вечер - кожната повърхност става гладка и 
изпъната, дълбоките бръчки се заглаждат, а ли-
цето изглежда съживено и подмладено.
Внимателно подбран енергиен коктейл от 
витамини А, С, Е, Н, В3, В5, В6 и В9 за-
доволява всички нужди на кожата за нейното 
регенериране и здрав вид. 
Стабилизираният витамин С 20% има 
доказано антиостаряващо действие (стимули-
ра фибробластите и производството на кола-
ген), защитно действие (защитава клетъчните 
мембрани от свободните радикали и намалява 
възпалителните реакции), изсветляващо дейст-
вие (ограничава производството на меланин).

Vitamin Energy представлява витаминен и енергиен 
допинг за кожата - съживява моментално, изпълва 
бръчките и подмладява. Подходящо решение за умо-
рена кожа, както за жени, така и за мъже. Бързите 
и видими резултати се дължат на основните активни 
съставки, заложени в сърцето на формулите: енерги-
ен бустер с растителен таурин, богат коктейл витами-
ни и 20% чист витамин С. 



Е1863 NON STOP TONUS 
Нон стоп тонизиращ крем
Енергизиращ крем, който има леко стягащ и моментално 
тонизиращ ефект. Изглажда бръчките и фините линии, за-
личава белезите на умора и кожата става видимо по-си-
яйна. Съдържа мощен енергиен стимулатор HTAC booster, 
богат на растителен таурин, и комплекс от витамини Е, 
С, В3, В5, В6, които събуждат и ревитализират кожата, 
защитават я от оксидация и замърсяване. Бързо усвоими 
оризови пептиди компенсират хранителния дисбаланс на 
кожата, стимулират клетъчния метаболизъм и повишават 
защитните сили на кожата. Екстракт от червени водорасли, 
богат на магнезий, цинк, манган и калций, компенсира ми-
нералния дефицит в уморената кожа и връща жизнеността. 
Algisium реструктурира, хидратира и укрепва защитните 
функции на кожата.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на почистени 
лице и шия върху подходящ за нуждите на кожата серум.

E1862 ALL DAY HYDRA SOURCE
Съживяващ хидратиращ крем
Със свежа кадифена текстура, кремът незабавно утолява жаждата на суха-
та кожа и заличава следите от умора на лицето. Дълбоко хидратирана, ден 
след ден, кожата става по-изгладена, освежена и сияйна. Съдържа мощен 
енергиен стимулатор HTAC booster, богат на растителен таурин, и комплекс 
от витамини Е, С, В3, В5, В6, които събуждат и ревитализират кожата, за-
щитават я от оксидация и замърсяване. Хиалуронова киселина и натуралeн 
Patch H20 осигуряват моментална и дълготрайна хидратация (до 48 часа). 
Екстрактите от кафяви водорасли и центела азиатика забавят стареенето и 
регенерират, стимулират и повишават синтеза на колаген и еластин. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на почистени лице и шия 
върху подходящ за нуждите на кожата серум.

E1864 ESSENTIAL NUTRITION
Съживяващ подхранващ крем
Възстановяващ крем с нежна кремообразна тек-
стура, който незабавно успокоява и подхранва. 
Създава комфорт и мекота, заличава белезите 
на умора и оставя кожата видимо освежена и 
сияйна. Съдържа мощен енергиен стимулатор 
HTAC booster, богат на растителен таурин, и 
комплекс от витамини Е, С, В3, В5, В6, които съ-
буждат и ревитализират кожата, защитават я от 
оксидация и замърсяване. Масла от кокум, гроз-
дови семки и карите възстановяват, подхранват, 
хидратират и предпазват кожата от стареене. 
Екстракт от рускус и алфа бизаболол дренират 
и силно успокояват.
Употреба: Нанася се сутрин и/или вечер на 
почистени лице и шия върху подходящ за нуж-
дите на кожата серум.

E1865 INTENSE REGENERATION
Дълбоко регенериращ нощен крем
С богатата си текстура кремът регенерира кожата през 
нощта и се бори със белезите на умора и стареене. Под-
хранена в дълбочина, на сутринта, кожата изглежда види-
мо свежа, отпочинала и сияйна. Съдържа мощен енергиен 
стимулатор HTAC booster, богат на растителен таурин, и 
комплекс от витамини Е, С, В3, В5, В6, които събуждат и 
ревитализират кожата, защитават я от оксидация и замър-
сяване. Биотехнологичната съставка Chronodyn събужда 
клетъчния метаболизъм. Екстракт от лотус и полизахариди 
от японски офиопогон възстановяват, регенерират, по-
вишават нивото на хидратация и подсилват бариерната 
функция на кожата. Екстрактът от божур има антиоксидант-
но и успокояващо действие. 
Употреба: Нанася се вечер на почистени лице и шия 
върху подходящ за нуждите на кожата серум. Може да се 
ползва и като дневен крем при много суха кожа или при 
много ниски температури.



E1856 INTENSE COCKTAIL SERUMS 
Енергиен коктейл от интензивни серуми
Енергиен коктейл от 4 вида серума за пълно и мощно презареждане на уморена 
кожа. Опаковката съдържа по два броя от четирите вида серума.  
E1857 PURE DETOX SERUM Детоксикиращ серум
Детоксикира и създава бариера срещу замърсяванията през деня, защитава  от 
клетъчна оксидация. Съдържа HTAC booster и витамин В3 за енергизиране и съживя-
ване, както и Fucogel  за моментална и дълготрайна хидратация.
E1858 HYDRA JET SERUM Хидратиращ серум
Овлажнява, успокоява и освежава. Съдържа HTAC booster за събуждане на кожата, 
витамини В5 и Е, които поддържат нейната еластичност и я успокояват, както и 
Lipidure, който създава хигроскопичен филм за незабавна и дълготрайна хидратация.  
E1859 AGE RESIST SERUM Регенериращ серум 
Подобрява тонуса и еластичността, регенерира и стяга кожата. Съдържа витамин В9 
и ретинол, които регенерират и НТAC booster за съживяване на кожата. Екстракти 
от марула, шамфастък, кокум и червена боровинка и масло от арган омекотяват, 
реструктурират, защитават клетъчните мембрани и подсилват бариерната функция 
на кожата.
E1860 CLEAR RADIANCE SERUM Серум за блясък 
Изсветлява, съживява и тонизира кожата. Съдържа витамин С и биотин за изравня-
ване на тена и заличаване на пигментациите, НТАС booster за съживяване на кожата 
и Fucogel за незабавна и дълготрайна хидратация.
Употреба: Преди употреба ампулите се разтръскват добре и се нанасят на чиста 
кожа преди крема. Ако кожата реагира необичайно при тяхното нанасяне предва-
рително се нанася много фин слой от крема и след това – серума. В зависимост 
от нуждите на кожата могат да се ползват всеки ден или през ден или минимум два 
серума на седмица. Първо се ползват двете ампули Детоксикиращ серум - сутрин 
или вечер, продължава се с двете ампули Хидратиращ серум - сутрин или вечер, 
следват двете ампули регенериращ серум, които се ползват само вечер и накрая 
се нанасят двете ампули Серум за блясък – сутрин или вечер. При нужда курсът от 
серуми може да се повтори.

E1861 VITAMIN C PURE COMPLEX 
Съживяващ серум с 20% витамин С
Серумът събужда уморената кожа, неутрализира свободните радика-
ли, изсветлява тена и придава блясък, благодарение на високата кон-
центрация от 20% чист, стабилизиран витамин С. Текстурата е фина, 
абсорбира се бързо и не омазнява. Съдържа мощен енергиен стиму-
латор HTAC booster, богат на растителен таурин, който съживява и 
защитава кожата и Fucogel за незабавна и дълготрайна хидратация. 
Употреба: Серумът се разтръсква добре преди употреба и се на-
нася на почистено лице преди крема сутрин и вечер. Избягва се 
околоочния контур. 

E1866 DEEP DENSITY CREAM MASK
Дълбоко възстановяваща крем маска
Съживяваща маска за много уморена кожа, ревитализира, 
регенерира, подхранва, омекотява и успокоява. Натурални-
ят таурин HTAC booster действа като мощен енергиен стиму-
латор. Комплекс за блясък с витамин С и биотин стимулира 
производството на колаген, редуцира меланиновия синтез и 
изсветлява съществуващите петна. Комбинация от витамини Е, 
С, В3, В5, В6 хидратира, изглажда, ревитализира, повишава 
тонуса и еластичността. Масла от карите и бабасу възстано-
вяват, успокояват и хидратират, подсилват бариерната функ-
ция на кожата.
Употреба: Според нуждите на кожата се нанася на чиста 
кожа за няколко минути или се оставя за цяла нощ. 



Е908 SOFT ENZYM LOTION 
Нежен почистващ ензимен лосион
Довършва почистването на грима и замърсяванията. 
Деликатно почиства и освежава повяхналата и без 
блясък кожа. X-Pressin стимулира клетъчното обновяване. 
Млечната киселина овлажнява, изглажда, прави кожа-
та еластична. Лимонената киселина тонизира, стяга и 
регенерира.

Е909 SOFT ENZYM MOUSSЕ 
Нежна почистваща ензимна пяна
Нежно почиства грима и замърсяванията. Не изсушава. 
Препоръчва се, когато кожата има нужда от съживява-
не, избистряне, стимулиране на обновителните процеси 
в кожата. X-Pressin и кератолитин стимулират клетъчното 
обновяване и изглаждат кожата. Лимонената и салици-
ловата киселини имат регенериращо действие.  

МЕХАНИЧЕН ПИЛИНГ: АЛУМИНИЕВИ КРИСТАЛИ + ЖЕЛЕЗЕН ГЛЮКОНАТ
Кристалите алуминиев окис, използвани в микродермабразиото отстраняват 
ефективно мъртвите клетки и  подготвят кожата за химическия пилинг. Желез-
ният глюконат допълнително помага за процеса на ексфолиация на мъртвите 
клетки, хидратира роговия слой и улеснява абсорбирането на витамин С, 
което води до по-добър изсветляващ ефект и до повишаване производството 
на колаген.

ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ: X-PRESSIN - ХИПОАЛЕРГЕНЕН ЕНЗИМ
Папаинът е широко използван ензим, който се извлича от смолата на дървото 
папая. X-PRESSIN е напречно свързана молекула с високо молекулно тегло, която 
съчетава папаинов мономер, карбомер и екстракт от водорасли. Натриевият 
алгинат е хипоалергенен и успокояващ, намалява дразнението, което папаинът 
може да причини на кожата. Ензимният пилинг постепенно разгражда връзките 
между корнеоцитите и е фактор за излющването и обновяването на роговия 
слой, както и за ускорено делене на клетките в базалния слой. Ензимната моле-
кула е с дълготрайно действие - запазва активността си до 12 седмици.  

ENZYMACID е комплексна програма за пълно обновяване на кожата с тройно действие, 
която комбинира три вида пилинг (механичен, ензимен и химически), подмладяване, изсвет-
ляване и изравняване на тена. 

ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ: КОМБИНАЦИЯ ОТ АЛФА И БЕТАХИДРОКСИ КИСЕЛИНИ
ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА: Алфахидрокси киселина, извлечена от захарна тръстика. Тя е с 
най-малката молекула и прониква дълбоко в кожата. Ефективно ускорява клетъчния синтез, 
синтеза на колаген и еластин и гликозаминогликани.  
САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА: Бетахидрокси киселина, извлечена от кората на върба. Има 
ексфолиращо, противовъзпалително и антибактериално действие.
МЛЕЧНА КИСЕЛИНА: Извлича се от ферментирало мляко. Тя е силно хигроскопична, 
придава плътност и еластичност на кожата. Благодарение на ексфолиращото си действие 
избистря тена.
ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА: Извлича се главно от лимони. Тя е умерен ексфолиращ агент с 
недразнещо действие. Има антисептични, стягащи и регенериращи свойства. 
БАДЕМОВА КИСЕЛИНА: Извлича се от горчив бадем. Притежава антибактериални и 
изсветляващи свойства, активира деленето на епидермалните клетки, стимулира производ-
ството на колаген и еластин и подобрява еластичността на кожата.
ГАЛАКТУРОНОВА КИСЕЛИНА: Извлича се от месестата част на червено цвекло. Сти-
мулира обновяването, намалява дълбочината на бръчките, хидратира и изсветлява тена. 
Защитава клетките  от тежки метали и има антиоксидантно действие. 
АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА (ВИТАМИН С): Силен антиоксидант, стимулира синтеза на 
колаген, премахва пигментни петна и избистря тена на лицето.
ВИНЕНА КИСЕЛИНА: Извлича се от грозде. Благодарение на кератолитичното си дейст-
вие стимулира обновяването на клетките на повърхността на кожата. 

Е907 SOFT ENZYM MILK 
Нежно почистващо ензимно мляко
Нежно почиства грима и замърсяванията. Подходящо е 
за суха, повяхнала, без блясък кожа.  X-Pressin стимулира 
клетъчното обновяване. Екстрактите от метличина и роди-
ола имат успокояващо, противооточно и мощно регенери-
ращо и антиоксидантно действие. 

ОБНОВЯВАНЕ 
НА КОЖАТА  



Е910 DERMAXID FACE PEELING 
Обновяващ пилинг
Ексфолира повърхностния слой на ко-
жата подобно на микродермабразио. 
Изглажда релефа на кожата, фини 
бръчици и белези, широки пори. 
Спомага за заличаване на пигмен-
тации. Кожата изглежда като „нова”. 
Кристали алуминиев окис в комбина-
ция с железен глюконат ексфолират 
повърхностния слой на кожата и 
стимулират клетъчното обновяване. 
Гликоловата киселина ексфолира в 
дълбочина, стимулира синтеза на 
колаген и еластин и хидратира. Ли-
монената киселина тонизира и стяга. 
Натурален витамин С, стабилизиран 
с глюкоза активира производството 
на колагенови фибри, действа из-
светляващо и антиостаряващо.
Употреба: Нанася се малко количе-
ство скраб на почистена кожа. Втри-
ва се с кръгообразни движения. Не 
се натиска силно, тъй като е с мощно 
абразивно действие. Изплаква се 
обилно с вода и се тонизира с Не-
жен почистващ ензимен лосион. Един 
път седмично.

Е914 WHITE FLUID 
Избелващ и защитен крем след пилинг
Дневен хидратиращ крем, формулиран специално за защита 
на лицето след пилинг, осигурява защита SPF20. Предпазва от 
поява на чувствителност към слънцето и от разпространение 
на петна. Съдържа диацетил болдин и октадеценова киселина, 
които изсветляват кожата, ограничавайки синтеза на меланин 
в меланицитите. Мануроновата киселина от кафяви водорас-
ли стимулира деленето на зародишните клетки в епидермиса, 
действа противовъзпалително и успокояващо. Специален по-
лимеризиран молекулярен филм осигурява бърза и дълготрай-
на 24 часова хидратация.

Е915 LIPAXID LIP CONTOUR
Обновяващ крем за устни
Двойно ексфолираща и обновяваща грижа за контура на 
устните, перфектно адаптирана за тази чуствителна област. 
Само след няколко приложения контурът на устните е изгла-
ден, а фините бръчици са заличени. X-Pressin ексфолира и 
стимулира клетъчното обновяване. Бадемовата киселина  има 
нежно ексфолиращо и хидратиращо действие. Препоръчва се 
да се нанася през целия ден, толкова често, колкото е въз-
можно.

Е912 PROZYM CREAM  
Хидратиращ ензимен крем
Хидратиращ и възстановяващ крем, подходящ за дневна 
употреба. Комбинира ензимна и химична ексфолиация с 
градивен ефект. Ензимният полимер X-Pressin ексфолира 
и стимулира клетъчното обновяване. Млечната киселина 
овлажнява, изглажда и придава еластичност на кожата. 
Бадемовата киселина има нежно ексфолиращо и хидра-
тиращо действие. Витамин С спомага за изсветляване и 
изравняване на тена. Кожата се обновява всекидневно, 
става мека, гладка, и еластична.

Е913 INTRAZYM CREAM
Подхранващ ензимен крем
Подхранващ и възстановяващ крем, подходящ за кожа, 
която има нужда от обновяване (груба, повяхнала, зас-
таряваща, при наличие на белези или пигментации). 
Комбинира ензимна и химична ексфолиация с градивен 
ефект. Ензимният полимер  X-Pressin, съчетан с винена, 
галактуронова и млечна киселина постепенно и дъл-
готрайно обновяват кожата в дълбочина. Кремът  изсвет-
лява и изравнява тена, благодарение на натуралния 
витамин С, който активира производството на колаген 
и действа антиостаряващо. Кожата се трансформира 
ден след ден, става мека, еластична, нежна при допир, 
заличават се фините бръчки.

Е911 GLYCO SERUM 70/10
Гликолов серум 70/10
Серумът активира клетъчното обновяване, благодарение на 
високата концентрация на гликолова и салицилова киселина. 
Капсулирана молекула с гликолова и млечна киселина осигу-
рява продължителен регенериращ ефект в самото сърце на 
клетките. Ензимната молекула X-Pressin дълготрайно стимулира 
клетъчното обновяване. Салициловата киселина има антибак-
териално и противовъзпалително действие, бори се с призна-
ците на стареене и излишния себум. Натурален витамин С, 
стабилизиран с глюкоза активира производството на колаге-
нови фибри, действа изсветляващо и подмладява. Екстрактите 
от грейпфрут и лайм имат почистващо и стягащо действие, съ-
живяват уморената и отпусната кожа.
Употреба: Вечер се нанасят няколко капки от серума на 
чиста кожа. Да се пазят очите. Ако се усеща леко пощипване, 
то е нормално. Върху серума се нанася подходящ крем. 



O.D.A.WHITE® (Octa Decenedioic Acid): Получава се чрез биоферментация на рас-
тителна олеинова киселина. Действа в мембраната на ядрото на кератиноцитите и 
меланоцитите, където редуцират ензима тирозиназа и количеството меланин в мела-
ноцитите.
LUMISKIN® (Diacetil Boldine): Кератиноцитите секретират молекули катехоламини, които 
регулират калциевия поток и активират тирозиназата. LUMISKIN® инхибира калциевия 
поток, което води до това тирозиназата да остане в неактивна форма в меланозомната 
мембрана и самия процес на меланогенеза да бъде спрян. Съставката е ефективна и 
при третиране на така наречените старчески петна.
ALGOWHITE: Екстракт от кафявото водорасло Ascophyllum nodosum, богат на полифе-
ноли. Намалява синтеза на меланин, изсветлява тена и депигментира кафявите петна 
като стимулира клетъчното обновление. Защитава от свободните радикали.
PHEOHYDRANE P: Биотехнологичен комплекс от полизахариди от кафяви водорасли, 
аминокиселини от микроводорасли и морски минерали със силно овлажняващо и ре-
витализиращо действие.
АЗЕЛОГЛИЦИН: Комбинира молекули глицин, калиеви соли и азелаинова киселина, 
известна с антибактериалните, каталитични и депигментиращи свойства. Действа се-
борегулиращо, овлажняващо, депигментиращо и подобрява еластичността.
ЕКСТРАКТ ОТ ХИБИСКУС: Плодовите киселини от хибискус са с мощни ексфолиращи 
свойства тъй като съдържат голямо количество пируватна киселина. Те стимулират син-
теза на колаген и гликозаминогликани, активират клетъчното обновление и подобряват 
хидратацията на епидермиса.
ЕКСТРАКТ ОТ ШИПКА: Съдържа витамин С 20 пъти повече от цитрусовите плодове, и 
със своето нежно ексфолиращо действие допринася за депигментиране на меланина 
в горните слоеве на епидермиса.
ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛА ЧЕРНИЦА: Екстрактът от плодовете на това дърво има депигменти-
ращи свойства, инхибира тирозиназата и оттам процеса на меланогенеза.
ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА: Алфахидрокси киселина с най-малката молекула от всички 
плодови киселини, прониква до дермата и стимулира синтеза на колаген и гликозами-
ногликани. Тя е най-ефективната плодова киселина по отношение на ексфолиацията.
ЕКСТРАКТ ОТ КЪПИНА: Притежава избелващо, защитно и антиоксидантно действие, 
благодарение на високото съдържание на витамин С и полифеноли. 

Пигментацията е резултат от синтеза и разпределението на меланинов пигмент в кожа-
та, космените фоликули и очите. Меланинът е протеин, който се произвежда от клетки 
(меланоцити), разположени в базалния слой на епидермиса. Броят на меланоцитите, 
способността им да транспортират меланин до повърхността на кожата, както и раз-
мерът на меланозомите, в които се съдържат меланиновите зрънца определят цвета на 
кожата. Самият процес меланогенеза се активира от ензима тирозиназа. Освен тра-
диционните методи за изсветляване чрез различни избелващи агенти (витамин С, пло-
дови киселини и др.) изследователските лаборатории на Ericson Laboratoire използват 
иновативен метод за избелване на кожата, чрез който активните съставки се намесват 
директно в меланоцитното ядро, намесват се във веригата на образуване на ензима ти-
розиназа, намаляват неговото производство и оттам намалява произведения меланин. 

Е1014 ACTI-WHITE MILK
Активно избелващо мляко
Отстранява перфектно грима и почиства замърсяванията без да нарушава 
защитния слой на кожата. Изсветлява тена и намалява пигментацията, бла-
годарение на O.D.A.White®, Lumiskin® и Gigawhite (растителен комплекс от 
малва, мента, примула верис, цариче, великденче, маточина, бял равнец), 
които ограничават действието на ензима тирозиназа и синтеза на меланин. 
Употреба: Млякото се нанася на лицето и шията, масажира се с върха 
на пръстите и се отстранява с памучни тампони. След това се тонизира с 
Активно избелващ лосион.

Е1016 ACTI-WHITE LOTION
Активно избелващ лосион
Довършва почистването на кожата и я подготвя за следващите продукти. Хидра-
тира, изсветлява, регулира пигментацията и стимулира клетъчната регенерация. 
Плодовата киселина от хибискус нежно ексфолира, активира клетъчното об-
новление, подобрява хидратацията и стимулира синтеза на колаген и гликоза-
миногликани. Lumiskin® намалява синтеза на меланин и действа изсветляващо. 
Комплексът LIPACID C&G има дълбоко почистващо и антисеборейно действие, 
регулира екосистемата на кожата.
Употреба: Разклаща се добре преди употреба. Нанася се с помощта на па-
мучни тампони след почистване на кожата с Активно избелващо мляко.

ИЗБЕЛВАНЕ И 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

ПИГМЕНТАЦИЯТА



Е663 MELANO-CLEAR 
SPOT-SCRUB 
Избелващ 
и почистващ скраб
Скрабът ефективно елиминира мъртвите 
клетки, изчиства, изсветлява и изравня-
ва тена. Формулиран е на основата на 
каолин, почиства нежно и повърхностно, 
без да наранява. По-дълбоката ексфо-
лиация се дължи на гликоловата кисе-
лина и на меката плодова киселина от 
хибискус, които стимулират клетъчното 
обновяване, регенерират, хидратират, 
изглаждат и придават блясък. Компле-
ксът Lipacid C&G (октаноинова киселина 
и глицин) действа дълбоко почистващо и 
антисеборейно. Редовната му употреба 
2-3 пъти седмично осигурява гладка и 
чиста кожа.

Е667 HYDRA-PERFECT FLUID 
Избелващ и хидратиращ флуид 
Дневен флуид, който едновременно изсветлява и заличава пигментации-
те, защитава от UVA/UVB лъчите и задържа влагата в кожата през целия 
ден. O.D.A.white® и Lumiskin® намаляват производството и количеството на 
меланин в кожата, въздействайки в самото ядро на меланоцитите. Хидрати-
ращите съставки Lipomoist и Pheohydrane P силно овлажняват и защитават 
от дехидратация. Eкстракт от шипка, богат на витамин С, изсветлява и неу-
трализира свободните радикали. Леката и свежа текстурата го прави под-
ходящ за топло време, както и за всяка кожа, нуждаеща се от хидратация.

Е668 MELANO-REPAIR 
NIGHT CONCENTRATE 
Избелващ и регенериращ 
нощен крем
Активен нощен крем за изсветляване и 
заличаване на пигментацията. Истински 
регенериращ и противоостаряващ кок-
тейл, който активира клетъчното обновя-
ване и подхранва кожата в дълбочина. 
Съдържа O.D.A.White® и Lumiskin® - на-
маляват производството и количеството 
на меланина в кожата, въздействайки в 
самото ядро на меланоцитите. Комплексът 
AA2G (витамин С и глюкоза) позволява 
витамин С да бъде освободен само при 
контакт с кожата, блокира действието на 
ензима тирозиназа и изсветлява натрупа-
ния пигмент. Matrixyl 3000 има противо-
бръчково и регенериращо действие.

Е666 MATT-PERFECT CREAM
Избелващ и матиращ крем
Дневен крем с лека текстура, подходя-
ща за комбинирана и мазна кожа. Ед-
новременно заличава пигментациите и 
защитава от UVA/UVB лъчите. Норма-
лизира себумната секреция и има про-
дължителен матиращ ефект. Биотехноло-
гичните активни съставки O.D.A.white® 
и Lumiskin® намаляват производството и 
количеството на меланин в кожата, въз-
действайки в ядрото на меланоцитите. 
Съдържа комплекс от глицин, калиеви 
соли и азелаинова киселина, който регу-
лира себума, овлажнява, депигментира, 
подобрява еластичността на кожата и 
защитава. Фина пудра от микроперли 
абсорбира излишния себум, контролира 
лъщенето и матира.

Е665 NUTRI-PERFECT CREAM
Избелващ и подхранващ крем
Дневен избелващ и слънцезащитен крем, който едновременно заличава 
пигментациите и защитава от UVA/UVB лъчите. Съдържа O.D.A.white® и 
Lumiskin®, които намаляват производството и количеството на меланина 
в кожата, въздействайки в самото ядро на меланоцитите. Екстрактът от 
пъпки на секвоя е много богат на аминокиселини, микроелементи и за-
хари, които са важни за клетъчното обновление, стимулира колагеновия 
синтез, регенерира и овлажнява. Кожата е защитена, подхранена и 
мека, благодарение на маслото от кенди, богато на ненаситените маст-
ни киселини Омега 3 и витамин Е.

Е664 MELANO-STOP 
ANTI-SPOT SERUM  
Меланостоп серум антипетна 
Суперизбелващ и слънцезащитен концен-
трат, който едновременно заличава пиг-
ментациите и защитава от UVA/UVB лъчи-
те. Биотехнологичните активни съставки 
O.D.A.white® и Lumiskin® намаляват произ-
водството и количеството на меланин в ко-
жата, въздействайки в самото ядро на ме-
ланоцитите. Екстрактите от грозде и кафяви 
водорасли нежно ексфолират, стимулират 
клетъчното обновяване и изсветляват тена, 
а екстрактите от люляк и магнолия регенери-
рат, омекотяват, успокояват и защитават. В 
резултат кожата е по-гладка и светла, тенът 
е изравнен, а рискът от поява на нови пиг-
ментации е намален.



Серията е вдъхновена от изследвания в областта на хормонокозме-
тиката и клетъчната биология, както и от тясната връзка между красо-
тата на жената и нейната физиология. През целия си живот жените 
или „страдат“ или са облагодетелствани от отражението, което фи-
зиологията на женския организъм има върху външния им вид. Кожата 
като хормонозависим орган е постоянно огледало на последиците от 
хормоналните промени: дехидратация, отпускане, загуба на плътност, 
бръчки, уморен вид. Продуктите са формулирани да съхранят мла-
достта и женствеността, влияейки на хормоналния баланс на ниво 
кожа и на екологичния баланс на кожната флора. 
Микробиота: съвкупността от всички полезни и благотворни микро-
организми, живеещи на кожната повърхност. Общото тегло на човеш-
ката макробиота е приблизително равно на теглото на мозъка – около 
2 кг. Човек е съставен от 30% клетки и 70% микроорганизми.
Микробиом: всички микроорганизми и техните взаимодействия. 
RELIPIDIUM e постбиотик, хидролизиран протеин от дрожди. Под-
силва кожната бариера на ниво епидермис като стимулира синте-
за на серамиди. Те са важни за доброто сцепление между слоевете 
на епидермиса и за добрата защитна функция на кожата. Активира 
имунния отговор на кожата към вредни микроорганизми, намалява 
възпаленията. Ребалансира кожната микробиота: увеличава полез-
ните микроорганизми, намалява вредните. Повишава хидратацията 
с 12% за 14 дни. 
ACTIBIOME е комплексен пребиотик, който възстановява баланса в 
микробиота и не позволява да се стигне до състояние на дисбиоза. 
Осигурява защита на ниво хидролипиден слой. Съдържа: Екстракт от 
кафяви водорасли, богати на захари и полиоли, източник на органи-
чен въглерод, който присъства в повечето полезни бактерии. Екстракт 
от зелени микроводорасли, богати на аминокиселини и пептиди, ор-
ганичен източник на азот, произвеждащ аминокиселини за растежа 
и протеиновия синтез на полезните бактерии. Морски екзополиза-
харид, необходим за междуклетъчната комуникация и защитата от 
външния стрес, осигурява необходимата влага на полезните бактерии 
и ги предпазва от изсъхване. Морска вода, богата на минерали и оли-
гоелементи, които участват в множество метаболитни процеси и дават 
възможност за хранене на най-разнообразни полезни бактерии.
LIPOBELLE SOYAGLYCONE е липозомен генистеин (соев изофлавон, 
едновременно фитоестроген и антиоксидант), който е двойно капсу-
лован, за да прониква по-дълбоко в кожата. Генистеинът стимулира 
производството на колаген. Поради структурната си прилика с естро-
гена има хормоноподобно действие вътре в кожните клетки. Повиша-
ва собствения защитен потенциал на кожата, подобрява клетъчната 
комуникация, реактивира механизмите на синтез в епидермиса, а в 
дермата - стимулира метаболизма на фибробластите. В резултат се 
повишават нивата на плътност и хидратация на кожата, тя става по-
стегната и се забавя появата на нови бръчки. 

ЕКОЛОГИЧЕН И 

БИОЛОГИЧЕН БАЛАНС 

НА КОЖАТА

E1908 BIO-RESPECT CLEANSING MILK
Екобалансиращо почистващо мляко 
Отстранява грима и почиства от замърсяванията без 
да нарушава естествения защитен слой на кожата. 
Постбиотикът Relipidium и пребиотикът Actibiome 
ребалансират и възстановяват кожната флора, ук-
репват защитата на кожата. Маслата от маслина и 
камелина омекотяват и успокояват кожата.
Употреба: Нанася се на цялото лице и шия, маса-
жира се с пръсти и се отстранява с памучни тампо-
ни, след което кожата се тонизира. 

E1909 BIO-RESPECT CLEANSING LOTION
Екобалансиращ почистващ лосион 
Довършва почистването, успокоява и запазва за-
щитния слой на кожата. Постбиотикът Relipidium и 
пребиотикът Actibiome ребалансират и възстановя-
ват кожната флора, укрепват защитата на кожата.  
Екстрактът от опунция е богат на витамин Е и омега 
6 и стимулира обновяването на кожата. Екстрактът 
от водна лилия доставя на кожата витамин С, ми-
нерали и флавоноиди, предпазва от деградация 
еластина и хуалуроновата киселина, омекотява и 
овлажнява.
Употреба: Лицето и шията се обтриват с напоени 
с лосион памучни тампони. 

E1910 BIO-RESPECT CLEANSING MOUSSE
Екобалансираща почистваща пяна
Лека кремообразна пяна, която почиства нежно, 
с респект към кожата. Подходяща е за всеки тип 
кожа и за почистване на лек грим. Постбиотикът 
Relipidium и пребиотикът Actibiome ребалансират 
и възстановяват кожната флора, укрепват защи-
тата на кожата. Екстрактът от опунция е богат на 
витамин Е и омега 6 и стимулира обновяването на 
кожата. Екстрактът от водна лилия доставя на кожа-
та витамин С, минерали и флавоноиди, омекотява, 
овлажнява и поддържа еластина и хиалуроновата 
киселина.
Употреба: Флаконът се разтръсква преди упо-
треба. Малко количество от пяната се разнася по 
цялото лице с кръгови движения докато се разтво-
рят замърсяванията. Почиства се с топла вода и се 
тонизира с лосион.



Е1911 ACTIVE CARBON MASK
Дълбокопочистваща карбонова маска
Обогатена с активен въглен от бамбук, черната маска абсорбира замър-
сявания и токсини, почиства и изглажда кожната повърхност. Маслото от 
инка инчи и екстрактът от розмарин предпазват от раздразнения и под-
държат кожната микробиота в баланс. Маслото от сусам и екстрактите от 
женшен, ацерола и хамамелис хидратират, възстановяват, ревитализират, 
успокояват и омекотяват. Кожата става видимо по-гладка, мека и сияйна. 
Употреба: Нанася се на плътен слой на почистено и сухо лице и се ос-
тавя за 10 мин. След това пръстите се навлажняват и лицето се масажира 
докато маската се трансформира във флуидна текстура, наподобяваща 
мляко. Пръстите се навлажняват няколко пъти, зоната на очите се избягва. 
Почиства се с вода. Препоръчително е да се ползва два пъти седмично.

Е1914 TONIBACILIA
Екобалансиращ 
тонизиращ крем 
Тонизиращ крем, който балансира кож-
ната микрофлора и повишава естест-
вената защита. Попива бързо и създа-
ва усещане за плътност и стегнатост. 
Постбиотикът Relipidium и пребиотиците 
Actibiome и Bioecolia ребалансират и 
възстановяват кожната микробиота, 
предпазват от дисбиоза, повишават 
имунната защита. Липозомно капсули-
ран соев генистеин стимулира произ-
водството на колаген и хиалуронова 
киселина. Маслото от сладък бадем ус-
покоява и омекотява. Екстрактът от па-
муков цвят, богат на есенциални мастни 
киселини, подхранва и ревитализира. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или 
вечер на почистени лице и шия или  
върху подходящ за нуждите на кожата 
серум.

Е1915 SENSIBACILIA
Екобалансиращ 
подхранващ крем 
Лек подхранващ крем, който попива 
бързо и създава усещане за меко-
та и комфорт. Балансира кожната 
микрофлора и повишава естествена-
та защита. Постбиотикът Relipidium и 
пребиотиците Actibiome и Bioecolia ре-
балансират и възстановяват кожната 
микробиота, предпазват от дисбиоза, 
повишават имунната защита. Двойно 
капсулиран соев генистеин стимулира 
производството на колаген и хиалуро-
нова киселина. Растителни масла от 
жожоба, арган и невен и витамин Е 
подхранват, възстановяват и забавят 
стареенето на кожата.
Употреба: Нанася се сутрин и/или 
вечер на почистени лице и шия или  
върху подходящ за нуждите на кожата 
серум.

Е1913 AQUABACILIA
Екобалансиращ 
хидратиращ крем 
Лек и свеж крем, който балансира 
кожната микрофлора и повишава 
естествената защита. Попива бързо 
и незабавно хидратира, не омаз-
нява, оставя кожата гладка и мека. 
Постбиотикът Relipidium и пребиоти-
кът Actibiome поддържат баланса на 
кожната микробиота и предпазват от 
дисбиоза. Липозомно капсулиран соев 
екстракт, богат на генистеин, стимули-
ра производството на колаген и хиал-
уронова киселина. Aquaxyl и хиалуро-
нова киселина хидратират, изпълват 
кожата и изглаждат бръчките. Витамин 
Е има антиоксидантно и подмладяващо 
действие. 
Употреба: Нанася се сутрин и/или 
вечер на почистени лице и шия или 
върху подходящ за нуждите на кожата 
серум.

Е1916 NUTRIBACILIA
Екобалансиращ 
ултраподхранващ крем 
Богат крем, подходящ за интензивно подхранване 
на много суха кожа, но също и за успокояване на 
чувствителна кожа. Идеален е и като възстановяващ 
нощен крем. Създава усещане за мекота и комфорт. 
Балансира кожната микрофлора и повишава ес-
тествената защита. Постбиотикът Relipidium и пре-
биотикът Actibiome ребалансират и възстановяват 
кожната флора, укрепват естествената защита на 
кожата.  Липозомно капсулиран соев генистеин сти-
мулира производството на колаген и хиалуронова 
киселина. Растителни масла от акай бери, пореч и 
вечерна иглика подхранват и омекотяват кожата, 
реструктурират и забавят стареенето. Постепенно, 
нощ след нощ, кожата става ребалансирана, по-до-
бре подхранена и защитена, излъчва здравословен 
блясък.
Употреба: Нанася се вечер на почистена кожа. 
Може да се ползва и за масаж. За много суха кожа 
е подходящ да се ползва като дневен крем.

Е764 SYMBIOTIC SERUM Симбиотичен серум
Серумът е с лека текстура, има двойно балансиращо действие  
- екологично и биологично, успокоява, хидратира, подпомага ес-
тествената защита на кожата. Постбиотикът Relipidium и преби-
отикът Actibiome ребалансират и възстановяват кожната флора, 
укрепват защитата на кожата. Двойно капсулиран соев генистеин 
стимулира производството на колаген и хиалуронова киселина. 
Екстрактът от центела азиатика и глицеритинова киселина успо-
кояват и стимулират обновяването и възстановяването на кожата. 
Комплексът от полизахариди, тамаринд и стевиа Unisooth хидрати-
ра, успокоява и повишава естествените защитни сили на кожата. 
Употреба: Нанася се на лицето и шията преди дневния крем. 
Вечер може да се нанася самостоятелно като нощен крем.



HYDRA CLINIC е серия продукти, която едновременно хидратира и подхранва, въз-
становява и укрепва хидролипидната бариера на кожата, благодарение на умелата 
комбинация от 4 научни и клинични технологии, интегрирани в продуктите: 
1. LIPIDURE: Интелигентни хидролипиди, които улавят водни молекули от околната сре-
да, съхраняват ги и ги преразпределят.  
2. BIO SKIN REPAIR: Самоадаптиращ се фитокомплекс, който реструктурира и стиму-
лира естественото клетъчно обновяване.  
3. Aquaphyline: Стимулира синтеза на аквапорини-3, които повишават циркулацията 
на вода от дермата към епидермиса. 
4. Микропачове: полизахариден комплекс, който играе ролята на “втора кожа” и фор-
мира защитен слой. 

E794 CLEANSING MILK DRY SKIN
Почистващо мляко за суха кожа
Нежно отстранява грима и почиства, без да нарушава защитния филм 
на кожата. Успокоява и облекчава дискомфортното опъване на сухата 
кожа. Съдържа Lipidure, който спомага за задържането на водата и 
действа като защитен филм, както и Bio Skin Repair, който бързо реге-
нерира и възстановява естествената бариера на кожата. Екстракти от 
лотос, водна лилия и краставица хидратират и омекотяват.

E796 AQUAFIX SERUM MPC30
Ултрахидратиращ серум MPC30
Хидрогел, който действа като воден резервоар и веднага компенсира 
недостига на вода в кожата. Биотехнологичната съставка Reviviscence 
поддържа максимално ниво на хидратация като свързва водата в тъ-
каните. Кожата се напоява непрекъснато и в дълбочина, тъканите са 
изпълнени отвътре. Придава на кожата свежест и кадифена гладкост. 
Lipidure играе ролята на мембранни фосфолипиди, които спомагат за 
задържането на водата и действа като защитен филм. Екстрактите от 
питая и тамарило са богати на витамин С, овлажняват и тонизират. 

E795 MOISTURIZING LOTION DRY SKIN
Овлажняващ лосион за суха кожа
Довършва почистването, успокоява и освежава сухата кожа с помощта 
на хидратиращи растителни екстракти от лотос, водна лилия и краста-
вица. Водата от полинезийска лагуна и термалната вода са богати на 
минерални соли и олигоелементи. Фито-морските пачове имат дълго-
траен хидратиращ ефект и ограничават загубата на вода. Aquaphyline 
стимулира циркулацията на водата през стените на клетъчните мем-
брани.

E2338 AQUA SOURCE MICELLAR LOTION – DRY SKIN
Мицеларен лосион за суха кожа
Експресен лосион за нежно почистване, тонизиране, успокояване и 
омекотяване на сухата кожа. Aquaphyline стимулира циркулацията на 
водата през стените на клетъчните мембрани. Фито-морските пачове и 
екстрактите от лотос и водна лилия омекотяват, имат дълготраен хидра-
тиращ ефект и ограничават загубата на вода. Екстрактът от трицветна 
теменуга тонизира. Термалната вода от швейцарски глетчери и водата 
от полинезийска лагуна зареждат кожата с минерали и ревитализират.  
Употреба: Наняся се на памучен тампон и се обтрива лицето и шия-
та. Не се изплаква.

ИНТЕНЗИВНО 

ХИДРАТИРАНЕ 

И ПОДХРАНВАНЕ



E801 AQUAJET AQP-3 ACTIVE 
MOISTURIZING FLUID 
Активно овлажняващ флуид
Фина и топяща се текстура, която лесно се 
абсорбира и попива в дълбочина. Кожата 
възвръща еластичността си, става свежа и 
кадифено мека. Lipidure спомага за задържа-
нето на водата и действа като защитен филм. 
Aquaphyline стимулира циркулацията на во-
дата през стените на клетъчните мембрани. 
Фито-морските микропачове (акация, кафяви 
водорасли и аминокиселината серин) имат 
дълготраен хидратиращ и хигроскопичен 
ефект. Екстракт от лотос има омекотяващо 
действие. Вода от полинезийска лагуна, бо-
гата на минерални соли, ревитализира. Екс-
тракт от водна детелина, богат на витамин 
C, има антиостаряващо и антиоксидантно 
действие.
AQP-3 = аквапорини 3

E800 HYDRO PATCH H25
Хидратиращ и запълващ крем H25
Интензивна терапия за дехидратирана кожа. Фито-мор-
ските микропачове (акация, кафяви водорасли и амино-
киселината серин) и Lipidure (в ролята на мембранните 
фосфолипиди) създават филм върху кожата, който осигуря-
ва дълготраен хидратиращ и хигроскопичен ефект. Расти-
телните екстракти от диня, пъпеш, папая и термалната вода 
са богати на витамини, минерални соли и микроелементи, 
овлажняват и успокояват. Освежена и хидратирана, ко-
жата става устойчива на ежедневния стрес, заличават се 
признаците на умора и фините бръчки. 
H25 = повишаване на хидратацията с 25%

E799 INTENSIVE REPAIR C34
Интензивно подхранващ крем C34
Подхранващ крем за суха кожа, както и за раздразнена кожа, подложена на въз-
действие на сурови външни фактори. Щедрата формула активира естествения 
възстановителен процес. Доставя комфорт на кожата, прави я по-еластична и по-
устойчива. Lipidure играе ролята на мембранните фосфолипиди, които спомагат за 
задържането на водата и действа като защитен филм. Aquaphyline стимулира цирку-
лацията на водата през стените на клетъчните мембрани. Bio Skin Repair регенерира 
и възстановява естествената бариера на кожата. Екстрактите от водна лилия, лотос 
и червена боровинка омекотяват и забавят стареенето. Маслата от марула и тама-
ну подхранват, омекотяват и регенерират клетките. 
C34 = 34% повишаване на производството на колаген

E797 NUTRI FORCE C34. REPAIR SERUM 
Подхранващ и възстановяващ серум C34 
Истински регенериращ еликсир, който реструктурира и 
осигурява комфорт на суха или раздразнена от различни 
външни фактори кожа. Bio Skin Repair (екстракт от магареш-
ки бодил) бързо регенерира и възстановява естествената 
бариера на кожата. Екстрактите от грозде и червена бо-
ровинка са силни антиоксиданти, богати на полифеноли 
и Омега 3, 6 и 9. Ценните масла от марула, шам-фъстък, 
арган и кокум щедро подхранват, омекотяват и възстановя-
ват кожата. Богатата текстура стимулира ефективното усво-
яване на активните съставки. Кожата е реструктурирана в 
дълбочина, коприненомека и по-устойчива на стрес. 

E798 AQUA VITAL MPC30. 
INTENSE HYDRATION CREAM
Интензивно хидратиращ 
крем MPC30
Фундаментален крем с нежна и топяща се 
текстура, която непрекъснато овлажнява 
и напоява в дълбочина. Кожата видимо 
се трансформира и изпълва, възвръща 
своята мекота, еластичност и свежест. 
Aquaphyline стимулира циркулацията на 
водата през стените на клетъчните мем-
брани. Фито-морските микропачове и 
Lipidure (фосфолипиди) създават филм 
върху кожата, който осигурява дълготраен 
хидратиращ и хигроскопичен ефект. Екс-
трактите от пъпеш, краставица и диня ов-
лажняват, омекотяват, доставят на кожата 
витамини и микроелементи.
MPC30 = 30% увеличаване нивото на хид-
ратация

E803 HYALURONIC 101 PLUMPING LIPSTICK
Хиалуронов стик за обемни устни
Мултифункционална терапия за постигане на меч-
таните пълни и чувствени устни. Осигурява хидрата-
ция, обем, изпълване на бръчките и защита на устни-
те. VOLULIP™ е иновативна съставка, която имитира 
действието на филър с хиалуронова киселина и прида-
ва обем. LIPIDURE спомага за задържане на водата и 
предотвратява загубата й. Екстрактът от алпийска роза 
е  антиоксидант, възстановява и защитава. Балсамът 
е идеален за подхранване, защита на устните от все-
кидневния стрес, както и за превенция и лечение на 
херпес. Нанася се ежедневно на устните и при нужда, 
ако се усещат сухи.
Hyaluronic 101 = увеличава производството на хиалу-
ронова киселина с 101%



E1380 BIODORFINE CLEANSING LOTION 
Почистващ лосион биодорфин
Перфектно довършва почистването, успокоява, освежава, на-
малява реактивността на чувствителната кожа. Запазва хидро-
липидния слой и подготвя за нанасянето на серум и крем и 
усвояването на активните им съставки. Sepicalm S е биотехноло-
гична съставка с перфектна съвместимост с кожата, стимулира 
синтеза на бетаендорфини и осигурява усещане за комфорт. 
Дестилатите от портокалов цвят и липа успокояват, действат 
противовъзпалително и деконгестивно.
Употреба: След като кожата е почистена с мляко, гел или 
пяна, лицето и шията се обтриват с напоени с лосион памучни 
тампони.

Sensitive Pro e ефективен отговор и идеално решение на проблемите на реактивната, чувст-
вителната и възпалената кожа, като комбинира методите на неврокозметика и генетика. 
SEPICALM S
Биотехнологична съставка, иновативна комбинация от амфифилична молекула + магнезиев 
и калиев аспартат. Амфифиличната молекула се състои от две части: хидрофилна, която 
има афинитет към водни субстанции, и липофилна част – с афинитет към мастни субстан-
ции. Тя се усвоява перфектно от кожата и е напълно съвместима с различните кожни клетки. 
SEPICALM S осигурява пълна антистресова защита срещу механична, химична и слънчева 
агресия и възпаления. Модулира ключовите гени отговорни за възпалението и намалява 
секрецията на про-възпалителни медиатори. Стимулира синтеза на бетаендорфини и оси-
гурява на кожата усещане за комфорт. Притежава антиоксидантно, антиеластазно, антихи-
алуронидазно и антилипоксигеназно действие.

E1379 BIODORFINE CLEANSING MILK
Почистващо мляко биодорфин
Нежно почиства грим и замърсявания. Съхранява защитния 
воднолипиден слой, успокоява и създава усещане за ком-
форт. Sepicalm S притежава перфектна съвместимост с кожата, 
стимулира синтеза на бетаендорфини и осигурява комфорт. 
Млякото от кайсия съдържа водоразтворими и липоразтворими 
растителни екстракти, подхранва, защитава, успокоява и ов-
лажнява. Екстрактите от лечебна ружа и корен божур успокоя-
ват, възстановяват и действат противовъзпалително. Дестилатът 
от върбинка тонизира и стяга. 
Употреба: Нанася се върху лицето и шията и се емулгира 
с върховете на пръстите. Отнема се с памучни тампони и се 
тонизира с Почистващ лосион биодорфин.

E1378 BIODORFINE CLEANSING GEL
Почистващ гел биодорфин
Нежно почиства грим и замърсявания. Съхранява защитния филм 
на кожата. Sepicalm S е биотехнологична съставка с перфектна 
съвместимост с кожата, стимулира синтеза на бетаендорфини и 
осигурява на кожата усещане за комфорт. Дестилатите от порто-
калов цвят, липа и див кестен успокояват, действат венозащитно, 
венотонизиращо, противовъзпалително и деконгестивно. Гелът е 
подходящ за всеки тип кожа, включително и за мъже, може да се 
използва за почистване и на очите, без раздразнения.
Употреба: С върха на пръстите се нанася малко количество от 
гела на суха кожа (очи, лице и шия). Масажира се деликатно, 
с леки кръгообразни движения. Разпенва се с малко вода, след 
което се отмива и се тонизира с лосион. 

ЗАЩИТА И КОМФОРТ 

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА



E1382  HYDRALANINE CREAM
Крем хидраланин
Лек и комфортен крем, който хидратира и балансира, омекотява и успокоява незабавно. 
Sepicalm S е биотехнологична съставка с перфектна съвместимост с кожата, която осигурява 
пълна стресова защита от механични, химични и слънчеви агресии и възпаления. Стиму-
лира синтеза на бета ендорфини и осигурява на кожата усещане за комфорт. Екстрактът 
от родиола и Антифложистикум К защитават, успокояват и овлажняват. Плантенът, който е 
богат на витамини А, В, С и К, смоли и флавоноиди, действа  успокояващо и възстановява-
що. Витамин Е улавя свободните радикали и ограничава разрастването на възпалението. 
Маслото от карите е богато на витамин А, D, E, F, хидратира, омекотява и регенерира. 
Подходящ и за мъже.

E1384 GLUCINUTRINE CREAM
Крем глицинутрин
Възстановяваща терапия за най-нежната и чувствителна кожа. Подхранва и възстановява, ус-
покоява възпаления и редуцира дифузни зачервявания. Биотехнологичните съставки Skinasensyl 
и Ocaline успокояват, намаляват чувствителността и реактивността на кожата. Фитокомплекс 
от екстракти на арника, кипарисови ядки и момкова сълза стимулира микроциркулацията и 
укрепва стените на капилярите. Екстракт от нощен жасмин укрепва имунната система на клет-
ките, овлажнява и регенерира. Сhronodyn (екстракт от еуглена) силно енергизира, тонизира 
и изтрива следите от умора.

E1383 ASPARTONINE CREAM 
Крем аспартонин 
Нежен и кадифен крем, който незабавно възстановява комфорта и енергизира кожата. 
Sepicalm S е биотехнологична съставка с перфектна съвместимост с кожата, която осигурява 
пълна стресова защита от механична, химична и слънчева агресии и възпаления. Стимули-
ра синтеза на бетаендорфини и осигурява на кожата усещане за комфорт. Екстрактът от 
бодлив залист предотвратява и успокоява съществуващи зачервявания, укрепва стените на 
капилярите. Антифложистикум К и екстракт от малина, който е богат на витамин Е и кароте-
ноиди имат антиоксидантно, успокояващо, овлажняващо и регенериращо действие. Кремът 
е подходящ като основа за грим, за мъже, за уморена кожа.

E1385 GLUTA-CALMINE MASK 
Успокояваща маска 
глутакалмин
Моментално успокояваща маска, която 
намалява чувствителността на кожата, 
успокоява раздразнения и зачервявания. 
Биотехнологичната съставка Sepicalm S е с 
перфектна съвместимост с кожата, осигуря-
ва пълна защита от механични, химични и 
слънчеви агресии и възпаления. Цветовете 
от жълт смил заздравяват, имат венозащит-
но действие и предпазват от посиняване. 
Екстрактът от черен бъз, богат на витамин 
А, С и В6, желязо, флавоноиди и кароте-
ноиди и Антифложистикум К защитават, 
успокояват и овлажняват. Екстрактът от за-
расличе и комплексът от центела азиатика 
и глицерин - Рубистем възстановяват, успо-
кояват и омекотяват кожата.
Употреба: Нанася се плътен слой на ли-
цето и шията. След 20 минути остатъкът се 
отнема с памучни тампони, напоени с ло-
сион. Ползва се два пъти седмично.

E1381 CYTOKINOL SERUM
Серум цитокинол 
Истински SOS спасителен серум за стресирана кожа. Успокоява дискомфорта и раздразненията, 
редуцира зачервявания, реструктурира, възстановява естествените защитни сили на кожата. Инова-
тивната биотехнологична съставка Sepicalm S модулира ключовите гени, участващи във възпалителния 
процес, стимулира синтеза на ендорфини и незабавно успокоява. Екстрактът от бодлив залист пре-
дотвратява и успокоява съществуващи зачервявания, укрепва стените на капилярите. Екстрактът от 
черен бъз е богат на витамин А, С и В6, желязо, флавоноиди и каротеноиди и Антифложистикум К 
защитават, успокояват и овлажняват. Рубистем, който съчетава екстракт от центела азиатика и  глице-
рин регенерира кожата.

E1804 BIODORFINE 
CLEANSING MOUSSE
Нежна почистваща 
пяна биодорфин
Лека кремообразна пяна, която нежно 
почиства грим и замърсявания без да 
изсушава кожата. Sepicalm S има успо-
кояващо, венозащитно и деконгестивно 
действие. Дестилатите от портокалов 
цвят, див кестен и липа успокояват и 
освежават. Пяната запазва защитния 
филм на кожата. Подходяща е за всеки 
тип кожа, включително и за мъже. 
Употреба: Флаконът се разтръсква до-
бре преди употреба. Пяната се нанася с 
лек масаж  върху лицето докато разтво-
ри замърсяванията. Изплаква се обилно 
с вода, след което кожата се тонизира 
с лосион. 



Серията Biopure дава възможност на градските жители за спешна детоксикация на 
кожата, както и за дългосрочна поддръжка и защита от хипоксичния стрес (ниско съдър-
жание на кислород) и отровите в атмосферата. Трите мощни активни съставки Purisoft, 
Phytovityl и Oxygeskin действат в три основни направления за постигане на чиста и 
сияйна, здрава кожа. Клиничните тестове с доброволци показват намаляване на бръч-
ките, намаляване на различните признаци на замърсяване на кожата (пъпки, алергични 
прояви), видимо по-здрав тен, усещане за чистота и комфорт.
PURISOFT е активна съставка, извлечена от семена на субтропичното дърво моринга. 
Действа като капан за замърсителите и тежките метали, импрегнирани в кожата, улавя 
ги като с магнит и ги неутрализира. Purisoft премахва всички микрочастици от околната 
среда, които задушават кожата и стимулира естествената й защита.
PHYTOVITYL е екстракт от царевица (отглеждана без ГМО). Съдържа важни елемен-
ти, които участват в клетъчния метаболизъм: фитатни йони, микроелементи (желязо, 
мед, цинк, манган) захари, пептиди, аминокиселини, витамини В1, В2, В3, В5. Phytovityl 
влияе на физиологичния процес на стареене на кожата, стимулира производството 
и складирането на енергия в клетките. Защитава кожата от вредното въздействие на 
тежките метали и спомага за предотвратяване на преждевременното стареене. 
OXYGESKIN e екстракт от латинка, богат на полизахариди. Увеличава капацитета на 
кожата да отговори на хипоксичния стрес като повишава способността на клетките да 
се адаптират към ниските нива на кислород. Улеснява транспортирането на кислород 
до клетките.

E837 DETOXIFYING MILK
Детоксикиращо мляко 
Нежно почиства грима и отстранява замърсяванията, които запуш-
ват кожата и не й позволяват да диша. Съдържа Purisoft, Phytovityl, 
Oxygeskin, които енергизират, детоксикират и повишават притока на  
кислород. Маслото от невен омекотява и успокоява кожата.
Употреба: Нанася се върху лицето и шията и се емулгира с върховете 
на пръстите. Отнема се с памучни тампони и се тонизира с Кислороден 
лосион.

E840 DETOX GUM
Нежен детоксикиращ ексфолиант
Детоксикира и енергизира благодарение на Phytovityl, Purisoft и Oxygeskin. 
Изглажда кожата и избистря тена. Абсорбира замърсяванията, мъртвите 
клетки и себума и моментално избистря тена, благодарение на съдържа-
нието на каолин. Екстрактите от салвия, хвощ, див кестен и глог имат вено-
защитно, антиоксидантно и регенериращо действие. Ментолът освежава 
и тонизира.
Употреба: Нанася се на плътен слой. Изчаква се да засъхне, след което 
се търка леко с върха на пръстите докато падне изцяло. Отмива се добре 
с вода и се тонизира с Кислороден лосион. Ползва се 1-2 пъти седмично.

E839 PHYT’OXYGEN FOAM
Кислородна пяна
Кремообразна почистваща пяна, която бързо и лесно почиства замърся-
ванията, без да изсушава кожата. Phytovityl, Purisoft и Oxygeskin енерги-
зират, детоксикират и зареждат с кислород. Evermat e биотехнологична 
съставка, която успокоява и венотонизира, а млечната киселина хидрати-
ра и регулира рН на кожата.
Употреба: Флаконът се разтръсква преди употреба. Малко киличество 
се нанася на лицето и се масажира с пръсти. Изплаква се обилно с вода.

E838 OXYGEN LOTION
Кислороден лосион 
Довършва почистването и подготвя кожата за следващите продукти. Осве-
жава стресираната и/или замърсена кожа благодарение на активните със-
тавки Purisoft, Phytovityl и Oxygeskin. Маслото от невен успокоява и укрепва 
капилярите, екстрактът от салвия е силен антиоксидант, а есенциалното мас-
ло от мента освежава и тонизира.
Употреба: След като кожата е почистена с мляко или пяна, лицето и 
шията се обтриват с напоени с лосион памучни тампони.

ЗАРЕЖДАНЕ С 

КИСЛОРОД И ДЕТОКС



E845 REOXYGEN BIO-STIMULATING CREAM
Биостимулиращ кислороден крем
Ревитализира и подобрява снабдяването на клетките с кислород. Богатата 
му текстура осигурява подхранващи и регенериращи съставки, които въз-
становяват комфорта и блясъка на сухата и изморена кожа. Освежава и 
тонизира благодарение на Phytovityl, Purisoft и Oxygeskin. Phylderm e eкстракт 
от соя, наситен с есенциални аминокиселини и микроелементи. Стимулира 
клетъчното обновяване, регенерира, увеличава производството на колаген 
и еластин. Ацеролата е с антиоксидантно действие, богата на витамин С, 
бета каротен и микроелементи (калий, магнезий, калций, фосфор, натрий).

E842 OXYGEL
Хидратиращ и ребалансиращ кислороден гел    
Освежаващ и ревитализиращ гел за уморена кожа – истинска кислородна терапия за подмладяване. Защитава и подобрява снабдяването с кислород с 
помощта на Phytovityl, Purisoft и Oxygeskin. Дълбоката и дълготрайна хидратация се дължи на Fucogel и Indinyl - растителен еквивалент на хиалуроновата 
киселина. Seamollient е екстракт от червено хавайско водорасло, което създава филм, предпазващ от загуба на вода. Zincidone  регулира себумната 
секреция и перфектно матира.
Употреба: Нанася се сутрин на чиста кожа или върху Кислородния серум. Нанесен на плътен слой може да се ползва като съживяваща кислородна маска.

E846 DETOX MASK
Детоксикираща 
кислородна маска 
Маската действа като естестве-
на попивателна, абсорбирайки 
всички замърсявания, които за-
пушват кожата, благодарение на 
уникалната смес от чиста глина и 
есенциални масла от розмарин, 
лавандула, здравец и горчив пор-
токал. Стимулира доставката на 
кислород към клетките с помощта 
на Purisoft и Oxygeskin. Екстрактът 
от ирис регенерира, а екстрактите 
от репей и салвия действат анти-
оксидантно и успокояващо.
Употреба: Нанася се на плътен 
и равномерен слой и се оставя за 
около 15 минути да засъхне. От-
мива се добре с вода, след което 
се тонизира с Кислороден лосион.

E843 HYDRA MATT CREAM 
Матиращ кислороден крем 
Притежава матиращ ефект, който продължава през целия ден. С лека, не-
мазна текстура кремът попива перфектно и хидратира, без да оставя мазен 
филм върху лицето. Регулира мастната секреция и стяга порите. Съдържа 
Purisoft и Oxygeskin, които детоксират и снабдяват клетките с кислород. 
Evermat  и Zincidone регулират себумната секреция и регенерират. Салици-
ловата киселина има кератолитично действие и защитава от замърсяване. 
Отлична основа за грим.
Употреба: Нанася се сутрин на чиста кожа или върху Кислородния серум.

E844 HYDRA SOFT CREAM
Хидратиращ кислороден крем 
Хидратиращ концентрат, който задържа водните резерви в кожата през це-
лия ден. Освежава и избистря тена, елиминира следите от умора, насища 
с кислород и утолява жаждата на кожата в дълбочина. Текстурата е лека 
и кремообразна и е подходяща за дехидратирана и суха уморена и/или 
замърсена кожа. Phytovityl, Purisoft и Oxygeskin енергизират, детоксикират 
и зареждат с кислород. Fucogel е мощен овлажняващ агент с моментален 
и дълготраен ефект. Маслото от невен укрепва кръвоносните съдове, успо-
коява и омекотява кожата. 

E841 SERUM OXYGEN
Кислороден серум
Глътка свеж въздух за кожата. Изобилие 
от активни съставки, които детоксики-
рат, презареждат с кислород и изтри-
ват следите от умора. Phytovityl, Purisoft 
и Oxygeskin енергизират, детоксикират 
и зареждат с кислород. Asparlyne сти-
мулира клетъчния метаболизъм, огра-
ничава оксидантния стрес, подобрява 
микроциркулацията, енергизира и има 
ефект антиумора. Deroxyl е екстракт от 
шея, улавя тежките метали от околната 
среда и има антиоксидантно действие. 
Серумът е подходящ за уморена и/или 
замърсена кожа.
Употреба: Сутрин и/или вечер се 
нанасят няколко капки на чиста кожа 
преди крема.



Кожата около очите е много фина и е 
най-деликатната част от лицето. Въз-
действието върху тази област е огромно: 
грим, ослепителна светлина (светлини в 
офиси и магазини, светлина от фарове-
те на колите, екрани на компютри). Очи-
те реагират на умората и кожата усеща 
това (появяват се кръгове или торбички 
под очите). 

Вълшебен лосион за раздразнени, зачервени или 
уморени очи. Моментално се усеща облекчаващото 
му действие. Екстрактът от личи е богат на витамин 
С и е силен антиоксидант. Формулата е обогатена с 
витамини А и В, калий, калций, глюкоза и фруктоза, 
които осигуряват силно овлажняващо и успокоява-
що действие. Екстрактът от гингко билоба подобрява 
кръвоснабдяването на тъканите, а екстрактът от мет-
личина и алантоинът силно успокояват, омекотяват и 
защитават.
Употреба: Лосионът се нанася с тампони, когато 
очите имат нужда. Може да се съхранява в хладилник 
за да се подсили успокояващото му действие.

E860 TWIN PATCH OF EYE ZONE 
Дрениращи пачове за околоочен контур антибръчки
Компресите са напоени с възстановяващ концентрат, ефективен за всички пробле-
ми на околоочния контур: тъмни кръгове, отоци, торбички, бръчки. Изглажда фините 
линии и омекотява кожата, има моментален лифтинг ефект. Деконгестивното му и 
липолитично действие деликатно отстранява мазнините и течностите, които могат да 
се натрупат под очите. Екстрактът от бъз подпомага дренажа и елиминирането на 
течности. Екстракти от гинко билоба, кестен и зимзелен действат венотонизиращо, 
стягат и деконгестират.
Употреба: Пачовете се поставят на долните или горните клепачи за 15 минути. След 
отстраняването им се прави лек масаж с върха на пръстите за да попие останалия гел. 
Може да се съхраняват в хладилник за да се подсили успокояващото им действие или 
да се охладят преди употреба.

Е815 COLD PATCH 
Ледени  пачове за изморени очи
Ледени кубчета, създадени специално, да заличават следите от умора. Съдържат само естест-
вени съставки от природата, които дренират,  деконгестират, успокояват и хидратират (метли-
чина, краставица, хамамелис и швейцарска термална вода). Успокояват уморените и зачервени 
очи, резорбират отоците, редуцират торбичките и тъмните кръгове, стимулират микроциркула-
цията. Идеално средство за облекчаване на очите при сутрешна подпухналост или вечер след 
продължително напрежение и работа с компютър. 
Употреба: Съхраняват се във фризер. Преди употреба се изважда по едно кубче и се увива в 
марля. Поглаждат се последователно горния клепач и зоната на сенки или торбички под очите. 
Посоката на движение е винаги отвътре навън.

Дегриматорът има специална дву-
фазна формула (вода + масло) за 
чувствителни очи, която разтваря 
бързо всички следи от грим, дори 
водоустойчив, без да предизвиква 
дразнене. Обогатен е с екстракт от 
метличина, който успокоява и овлаж-
нява очния контур.  
Употреба: Шишенцето се раз-
тръсква добре преди употреба. 
Гримът от клепачите и миглите се по-
чиства внимателно с помощта на на-
поени с продукта памучни тампони.

ГРИЖА ЗА 

ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР

E230 SOOTHING & DECONGESTING LOTION 
Моментално успокояващ лосион 
за околоочния контур 

E16 BI-PHASE MAKE-UP REMOVER 
Двуфазен дегриматор
за околоочен контур 



E232 ANTI-FATIQUE 
PHYTO-CAPSULES 
Капсули с концентриран 
фитокомплекс антиумора
Концентриран “балсам”, от който очите 
имат нужда, за да се преборят с еже-
дневната умора. Една капка е доста-
тъчна, за да се подхрани кожата и да 
забави появата на нежеланите фини 
линии около очите. Удивителният фито-
комплекс Silox GT, извлечен от зелен 
чай, възстановява еластичността, то-
низира и защитава тънката уморена 
кожа на околоочния контур. Екстра-
ктите от касис и пореч предотвратя-
ват дехидратацията и възстановяват 
еластичността на кожата. Екстрактът от 
хвощ е богат на силициева киселина, 
която реминерализира тъканите, въз-
становява тонуса и еластичността. Екс-
трактите от нарцис и центела азиатика 
силно успокояват и подобряват микро-
циркулацията на тъканите. Витамин E 
неутрализира свободните радикали.
Употреба: Опашчицата на капсула-
та се къса и течността се втрива до 
пълното й абсорбиране. Препоръчва 
се два пъти годишно да се прави пълен 
курс от 50 капсули – 1 капсула вечер 
и за двете очи.

E21 MULTI REPAIR 
CONCENTRATED FLUID 
Възстановяващ концентриран 
флуид за околоочния контур 
Впечатляващ концентрат, който e ефика-
сен за цялата област и всички проблеми 
на околоочния контур: тъмни кръгове, под-
пухване и бръчки. Algisium C силно овлаж-
нява, действа липолитично и дрениращо. 
ДНК регенерира клетките и предпазва от 
UV лъчите и свободните радикали. Масла-
та от жожоба, невен и карите подхранват, 
омекотяват и предпазват кожата от де-
хидратация. Екстрактите от лайка и гинко 
билоба успокояват и стимулират микро-
циркулацията. Витамин E неутрализира 
свободните радикали и забавя стареене-
то. Флуидът регенерира кожата в дълбо-
чина, успокоява, омекотява и изглажда 
фините линии. Леката и фина текстура 
доставя истински комфорт на околоочния 
контур. 

E229 MICRO-COLLAGEN 
LIFTING 
Моментален лифтинг гел 
микроколаген 
Перфектен гел за истински лифтинг на 
околоочния контур. Микроколагенът е 
получен чрез биосинтез на естествен 
колаген, който изглажда бръчките и 
фините линии почти моментално. Мо-
лекулите са с микроскопични размери 
и лесно достигат до фибробластите и 
ги стимулират да синтезират колаген. 
Благодарение на растителния агент 
Vegeseryl и високото съдържание на 
еластин, кожата е подхранена, регене-
рирана и изгладена. Екстрактът от гинко 
билоба стимулира микроциркулацията 
и се бори със свободните радикали. 
Изтрива белезите на умора и възстано-
вява блясъка и свежестта на очите. 

E231 EYE BAGS GEL MASK
Маска за отстраняване на 
торбичките под очите 
Маската комбинира два мощни растителни 
комплекса, които въздействат както на водни-
те, така и на мастните торбички. Дрениращото 
действие на Redulite и екстрактът от бръшлян се 
усеща много бързо. Улесняват микроциркулаци-
ята и отока се прибира. Remoduline е екстракт 
от венчелистчета на горчив портокал с дренира-
що и липолитично действие. Екстрактът от личи е 
силен антиоксидант, богат на витамин С, овлаж-
нява и успокоява околоочния контур. Fucogel 
1000 силно хидратира повърхностния слой на 
кожата. Розовата вода и алантоинът успокояват, 
омекотяват и възстановяват. С леката си и све-
жа текстура маската бързо свива и изглажда 
подпухналите области и осигурява моментално 
облекчение на околоочния контур. Регулярната 
й употреба всеки ден е препоръчителна за по-
стигане на дълготрайни резултати. Вечер може 
да се остави, без да се отмива.

E354 ANTI-DARK CIRCLES CARE FLUID 
Флуид за заличаване на тъмните кръгове под очите 
Флуидът действа на няколко нива, за да се реши проблема с тъмните кръгове под очите. Haloxyl подо-
брява микроциркулацията, активира елиминирането на пигментните депа и намалява локалното разши-
ряване на кръвоносните съдове. Dermawhite е изсветляващ активен агент, който ограничава процеса на 
пигментация и изчиства съществуващите белези. Ronasphere е пигмент, разлагащ светлината, оптически 
коректор на тъмните кръгове и бръчките. Светлинният дифрактор в комбинация с натурални оцветители 
незабавно смекчава видимите тъмни кръгове. Натуралната ароматна вода дава възможност на флуида 
да постигне пълна съвместимост с тази деликатна област.



ACTI-BIOTIC е високоефективна серия от 
продукти, формулирана преди всичко за тре-
тиране на мазна, комбинирана и на предраз-
положена към акне кожа. Продуктите действат 
цялостно върху проблема с хиперактивността 
на мастните жлези, като ги регулират и балан-
сират. Грижата за мазната кожа е голям и сло-
жен проблем с различни аспекти: лъщяща кожа 
следствие на излишното количество себум, не-
равномерен посивял тен, широки пори, черни 
точки и петна, акне. Акнето много често се раз-
пространява бързо и оставя белези. Затова е 
важно да се третира ефективно и да се вземат 
превантивни мерки. Една от особеностите на 
мазната кожа е, че нейните проблеми са зо-
нални и различните зони реагират различно. 
Ето защо е важно кожата също да се третира 
зонално, за да бъде ефективно лечението.
DERMAPUR: Мощен фитокомплекс с брясто-
листно орехче, който е способен да стимулира 
синтеза на естествени антибитиоци от кожата, 
за да може тя да се защити от микробната ин-
вазия, отговорна за акнето.  
ACNET: Биотехнологичен агент, който решава 
всички проблеми на мазната кожа. Регулира 
производството на себум, свива порите, изсу-
шава пъпките и предотвратява тяхната поява. 
EVERMAT: Активна съставка с екстракти от 
африканско жълто дърво и маслинови масла. 
Намалява омазняването.
PHYCOSACCHARIDE AC: Мощен себорегула-
тор, който представлява олигозахарид с мор-
ски произход. Стопира отделянето на себум и 
защитава кожата. 
BIODEXTROL: Биотехнологична съставка, която 
намалява себумната секреция и нормализира 
активността на мастните жлези.
IRIS+ZINC: Себорегулиращ комплекс -  екс-
тракт от корен на ирис и разтворим цинк. Ус-
покоява раздразнената от активно акне кожа.

E834 SEBO SOAP 
Себорегулираща 
гел пяна 
Мека  гел пяна подходяща за по-
чистване не само на мазна и сме-
сена, но и на всякакъв тип кожа. 
Щади хидролипидния слой и запаз-
ва нормалното рН  (5-6). Съдържа 
овлажняващи съставки, които оста-
вят кожата чиста, еластична, свежа 
и здрава. Съдържа Dermapur, Acnet, 
Phycosaccharide AC и Evermat, които 
имат себорегулиращо, нормализи-
ращо  и възстановяващо действие.
Употреба: Нанася се върху влаж-
на кожа и с върха на пръстите се 
разтрива до образуване на пяна. 
Изплаква се обилно с вода и се то-
низира.

СЕБОРЕГУЛИРАНЕ И 

НОРМАЛИЗИРАНЕ



E833 SEBO CREAM
Себорегулиращ 
и хидратиращ крем 
Лек хидратиращ и матиращ крем, подходящ за 
мазна и комбинирана кожа. Съдържа Dermapur, 
активна съставка, която стимулира кожата да се 
бори с инфекциите и ефективно ограничава про-
никването на бактерии. Acnet е  мощна мултифунк-
ционална съставка, която регулира едновременно    
всички проблеми на мазната кожа. 
Употреба: Нанася се сутрин и вечер на чиста 
кожа.

E531 SEBO-MASK Почистваща себомаска 
Маската почиства кожата в дълбочина, ограничава производството на себум, свива порите и 
намалява появата на черни точки. Dermapur стимулира кожата да се бори с инфекциите , а 
Phycosaccharide AC е мощен себорегулатор, който стопира себорейния синтез и отделянето на 
себум, защитава кожата от усложненията при акнето. Acnet е  мощна  съставка, която регулира 
едновременно всички проблеми на мазната кожа. Маската абсорбира замърсяванията, действа 
стягащо и минерализира кожата благодарение на зелената глина и каолина. 
Употреба: Използва се всекидневно до изчерпване на тубата. Нанася се на равномерен слой. 
След 10 минути се измива с топла вода и се тонизира. След това се нанася Sebo-gel през деня или 
Sebo-serum вечер. За поддържащо почистване се използва веднъж седмично.

E528 SEBO PEELING
Салицилов себопилинг 
Пилингът отстранява механично акумули-
раните мъртви клетки и почиства черните 
точки в дълбочина с помощта на фини 
полиетиленови микрогранули и восъчни 
перли от жожоба. Салициловата киселина 
и морските алфахидрокси киселини нежно 
отстраняват мъртвите клетки и намаляват 
дебелината на епидермиса. Dermapur и 
Evermat ограничават проникването на бак-
терии и регулират себумната секреция. 
Естракт от червени водорасли, пантенол, 
морски кератосулфати и мукополизахари-
ди силно хидратират, омекотяват и успо-
кояват. Глицеретиновата киселина подпо-
мага естествените механизми на защита 
и възстановяване на ДНК. Кожата става 
по-гладка, избистрена и свежа
Употреба: Нанася се на мокро лице и се 
масажира с кръгови движения за няколко 
минути, след което се измива с топла вода. 
Използва се 1-2 пъти седмично. 

E529 SEBO SERUM
Себосерум антиакне
Спасителен серум за мазни и комбинирани кожи, 
който третира локално акне, черни точки, засиле-
на мастна секреция. Съдържа Dermapur, който сти-
мулира и подсилва естествената защита на кожата 
и спира проникването на бактериите. Acnet е мощ-
на мултифункционална съставка, която регулира 
едновременно всички проблеми на мазната кожа. 
Пантенолът успокоява, омекотява и хидратира. 
Екстрактът от невен има венозащитно действие. 
Витамин А възстановява клетъчния метаболизъм и 
бързо регенерира кожата. 
Употреба: Нанася се всяка вечер на почистена 
кожа върху проблемните участъци. Препоръчва се 
при наличие на акне да се използва в продълже-
ние на поне един месец.

E530 SEBO-GEL 
Коригиращ себогел 
Ефективен гел за мазна  кожа, който нор-
мализира себумната секреция и предо-
твратява образуването на черни точки и 
пъпки. Dermapur подсилва естествената за-
щита на кожата и спира проникването на 
бактериите. Sebonormine е себорегулатор. 
Biodextrol локално намалява хормонална-
та хиперстимулация на себумните жлези. 
Само за 10 дни възстановява нормалната 
мастна секреция, без да изсушава кожата. 
Alpha Bisabolol е екстракт от лайка с ус-
покояващо действие. Кожата става свежа, 
чиста и матирана. Редовната употреба из-
глажда и нормализира  кожата. 
Употреба: Нанася се сутрин и вечер на 
чиста кожа.



Продуктите DERMA SUN съдържат фотостабилни филтри, които ефективно неутрализират 
UVA/UVB лъчите върху кожната повърхност. Иновативни съставки допълват адаптивната 
защита на кожата от вредните слънчеви лъчи:
VENUCEAN™: Thermus Thermophilius е микроорганизъм, обитаващ океани (2000 метра 
дълбочина) в близост до подводни вулкани и способен да издържа на налягане 200 бара и 
температура над 700С. Биотехнологичната молекулата Venuceane™ притежава забележи-
телните способности на Thermus Thermophilius да се адаптира и самозащитава в условия на 
изключителна горещина и директно излагане на слънце. 
THALITAN: Биотехнологична активна съставка, получена от олигозахариди на кафяво водо-
расло Laminaria digitata в комбинация с магнезий и манган. Осигурява здравословно почер-
няване, фотозащита и имунозащита. Стимулира меланогенезата и тирозиназата. Повишава 
синтеза на меланин. Тестовете in vitro показват, че Thalitan защитава на 80% всички клетки, 
подложени на UV радиация.

E2389 SUN CARE FLUID SPF20 
Слънцезащитен флуид за лице и тяло SPF20
Слънцезащитен флуид, който осигурява UVA/UVB  и инфраред защита с фо-
тостабилни филтри, които ефективно неутрализират слънчевите лъчи на по-
върхността на кожата. Леката флуидна текстура предпазва кожата от изсу-
шаване и не омазнява.  Venuceanetm е молекула, устойчива на слънчеви лъчи, 
самоактивира се от топлина и предпазва кожата от преждевременно стареене. 
Биотехнологичния комплекс Thalitan (комплекс от кафяви водорасли, магнезий и 
манган) осигурява естествен и безопасен тен като стимулира меланогенезата, 
защитава от фотостареене.  Екстрактът от алое вера хидратира, успокоява и 
регенерира кожата.
Употреба: Нанася се на лицето и тялото периодично през целия ден, особе-
но, ако кожата е изложена на директен контакт със силно слънце.

Е888 SUN CARE CREAM SPF50 
Високозащитен крем SPF50 за чувствителни зони 
Кремът осигурява максимална защита при екстремални условия. Формули-
ран е да защити и най-чувствителните зони на лицето: очи, нос, чело, но се 
нанася на цялото лице. Подходящ е за ползване в планината и тропиците, 
както и за чувствителна кожа. Осигурява широкоспектърна UVA/UVB защита 
с фотостабилни филтри, които ефективно неутрализират слънчевите лъчи на 
повърхността на кожата. Биотехнологичния комплекс Thalitan (комплекс от ка-
фяви водорасли, магнезий и манган) стимулира меланогенезата и осигурява 
бързо естествен и безопасен тен. Venuceanetm е антиостаряваща молекула, 
устойчива на слънчеви лъчи, която се самоактивира от топлина и предпазва 
кожата от преждевременно стареене. Екстракт от алое вера и алантоин 
хидратират, възстановяват,  успокояват и придават мекота на кожата. 
Употреба: Нанася се достатъчно количество на лицето, шията и деколтето 
периодично през целия ден, особено, ако кожата е изложена на директен 
контакт със силно слънце.

СЛЪНЦЕЗАЩИТА 



E189 HAIR REMOVAL DEO-NETT 
Дезодорант за подтискане 
развитието и растежа на 
косъма 
Дезодорантът има действие 2 в 1. Освен 
че забавя растежа на космите, той кон-
тролира изпотяването и неутрализира 
неприятната телесна миризма. Не съдър-
жа алкохол, подходящ е за чувствителна 
кожа, успокоява и омекотява, може да 
се ползва веднага след епилация. При 
редовна употреба необходимостта от 
често епилиране на космите постепенно 
изчезва. Растителният комплекс ARP100 
(екстракти от палма сабал, дребноцвета 
върбовка и тиква) има антиандрогенно 
и антикератиново действие, което води 
до изтъняване на косъма и забавяне на 
неговия растеж. PILISOFTTM блокира ак-
тивността на космения фоликул, който 
намалява производството на нови клетки 
и на практика растежа на косъма почти 
спира. Kоктейл от растителни екстракти 
(червен портокал, мандарина, папая, 
лимон, лайм, грейпфрут и центела ази-
атика) успокоява кожата, възстановява 
минералния и витаминен баланс, хидра-
тира, действа антиоксидантно и освежа-
ващо. Бактерициден агент елиминира 
бактериите, които причиняват неприят-
ната миризма на пот.

E115 HAIR REMOVAL SERUM 
Серум за подтискане развитие-
то и растежа на косъма 
Серумът се използва веднага след епила-
ция. От цялата серия той е с най-висока 
концентрация на активни съставки за под-
тискане на растежа на косъма, същевремен-
но успокоява и омекотява кожата. Леката 
флуидна текстура се абсорбира незабавно. 
Растителният комплекс ARP100 (екстракти от 
палма сабал, дребноцвета върбовка и тик-
ва) има антиандрогенно и антикератиново 
действие, което води до изтъняване на косъ-
ма и забавяне на неговия растеж. PILISOFTTM 
(екстракт от листа на Гимнема силвестре) 
блокира активността на космения фоликул. 
Алантоин, урея и растителни екстракти от 
червен портокал, мандарина, папая, лимон, 
лайм, грейпфрут и центела азиатика успо-
кояват кожата веднага след епилацията, а 
след това възстановяват нейния минерален 
и витаминен баланс, хидратират, поддър-
жат я гладка и мека. Продуктите от серията 
EPILEX се ползват комбинирано. При редов-
ната им употреба необходимостта от често 
епилиране на космите постепенно изчезва.
Употреба: Първата седмица след обез-
космяването се нанася Серум за подтиска-
не развитието и растежа на космите. След 
това в продълние на 3 седмици се нанася 
Крем за намаляване и забавяне растежа на 
космите.

E188 HAIR REMOVAL CREAM
Крем за намаляване и 
забавяне растежа на ко-
съма 
Кремът EPILEX е предназначен за 
всекидневна употреба, забавя рас-
тежа на космите, продължава и усил-
ва ефекта от действието на серума. 
Необходимостта от често епилиране  
постепенно изчезва. Хормонобло-
киращият комплекс ARP100 (екстра-
кти от палма сабал, дребноцветна 
върбовка и тиква) има антиандро-
генно и антикератиново действие, 
което води до изтъняване на косъ-
ма и забавяне на неговия растеж. 
PILISOFTTM блокира активността на 
космения фоликул, който намалява 
производството на нови клетки и на 
практика растежа на косъма почти 
спира. Кремът е богат на растителни 
съставки (екстракти от червен порто-
кал, мандарина, папая, лимон, лайм, 
грейпфрут и центела азиатика), кои-
то успокояват кожата веднага след 
епилацията, а след това възстановя-
ват минералния и витаминен баланс 
на кожата, хидратират, поддържат я 
гладка и мека.

НАМАЛЯВАНЕ И 

ЗАБАВЯНЕ РАСТЕЖА 

НА КОСМИТЕ

Продуктите от серията EPILEX са верен съюз-
ник в борбата с нежеланото окосмяване. При 
редовната им употреба се постигат забележи-
телни резултати. Космите изтъняват, оредяват 
и необходимостта от епилация се отлага все 
повече във времето. Същевременно кожата на 
тялото става чиста и гладка. 



Проблем с кожата на стъпалата съществува 
при осем от десет човека и често е прене-
брегван, макар че здравето и красивият вид 
на стъпалата е еднакво важно, както и на 
другите части от тялото. Кожата на стъпа-
лата е по-плътна, за да поеме по-голямото 
натоварване и механично триене, на което 
е подложена. Когато не е поддържана, тя се 
дехидратира, става чувствителна  и започ-
ва да се уврежда. Сухата и напукана кожа 
на стъпалата може да се превърне и в здра-
вословен проблем, когато се появят мазо-
ли, фисури, пукнатини. Проблемът няма да 
съществува, ако кожата се хидратира, под-
хранва и обновява непрекъснато. Три групи 
ензими участват в процеса на излющване и 
обновление на епидермиса. Ако балансът в 
тяхното действие се наруши, излющването 
се забавя и кожата става по-суха, по-груба 
и удебелена. PEDICARE е цялостна терапия 
за възстановяване на кожата на стъпалата, 
която се основава на последни изследва-
ния в областта на биологията и биохимията. 
PROZYMEX HBT LS 9142: комплекс от ста-
билизирани ензими, който има силно кера-
толитично действие и мощно стимулира кле-
тъчното обновяване, компенсира ензимния 
дефицит в епидермиса на стъпалата и уско-
рява процесите на естествено излющване 
на роговия слой. 
EVOSINA NA2GP: Представлява сол на 
усниновата киселина, която се получава от 
исландски мъх. Има доказано антибактери-
ално и противогъбично действие.
ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА 70%: извлича 
се от захарна тръстика, цвекло или гроз-
де. Има силно ексфолиращо, обновяващо 
действие и прониква в дълбочина.
МАСЛО ОТ КАРИТЕ: защитава от изсуша-
ване, лекува, регенерира.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СТЪПАЛАТА

E871 ENZYMATIC REPAIR
Ензимен възстановяващ крем за стъпала
Лек крем, който интензивно подхранва грубата кожа. Изглажда 
загрубелите участъци и мазолите и стимулира клетъчното обновя-
ване, благодарение на ензимния комплекс PROZYMEX HBT LS 9142 
и гликоловата киселина. Комплексът EVOSINA NA2GP осигурява 
отлична хигиена и защита на стъпалата. Масло от карите, глицери-
ди от палмова сърцевина и восък от слънчогледови семена омекотя-
ват, регенерират и защитават кожата на стъпалата от изсушаване.
Употреба: Нанася се на стъпалата и се масажира докато попие.

E2547 PEEL OFF SCRUB
Комплексен скраб за стъпала
Кремообразен скраб, който комбинира ензимна, киселинна и ме-
ханична ексфолиация. PROZYMEX HBT LS 9142 е комплекс от висо-
костабилизирани ензими, които ускоряват процесите на естествено 
излющване на роговия слой. Гликоловата киселина 70% осигурява 
силно киселинно ексфолиращо действие. Механичната ексфолиа-
ция се осигурява от силициевите частици и оризовата пудра. Уреята 
също стимулира излющването и обновяването на кожата, а в комби-
нация с Д-пантенолът и маслото от карите ефективно и дьлготрайно 
хидратират, успокояват и възстановяват епидермиса. Етилхексил гли-
церил осигурява защита от замърсяване.
Употреба: Нанася се на всяко стъпало и се ексфолира с кръгови 
движения. Да се обърне внимание на напуканите и груби участъци.

pedicare



E2383 HSL-ENZYMAX CREAM  
Дрениращ крем 
за изгаряне на мазнините
Лек крем, които стимулира изгарянето и елиминира-
нето на мазнините, дренира задържаните течности и 
изглажда целулитните области. B – SHAPE (eкстракт 
от червено водорасло Polysiphonia brodiei) стимули-
ра изгарянето на мазнините. LIPOUT (екстракт от 
едноклетъчно водорасло Tisochrysis lutea) стимулира 
превръщането на бялата мастна тъкан в кафява, 
намалява количеството складирани мазнини, използ-
вайки способността на мастната тъкан да се проме-
ня. BETAPHROLINE (екстракт от тропическото расте-
ние Tephrosia purpurea) стимулира производството 
на бета-ендорфини, което води до намаляване на 
липогенезата и стимулиране на липолизата. Екстра-
ктите от кафе и зелен чай са мощни антиоксиданти с 
доказани отслабващи и дрениращи свойства.
Употреба: Препоръчва се да се нанася вечер. Флу-
идната му текстура позволява да се направи по-дълъг 
масаж, за да се освободят блокираните целулитни 
зони. За по-добри резултати се препоръчва да се 
ползва ролковата част на масажната ръкавица. 

E2382 UCP1-LIPOLYZ SERUM 
Стягащ серум 
за изгаряне на мазнините  
Серумът стимулира изгарянето на мазнинните и предотвра-
тява отпускането на кожата. B – SHAPE (eкстракт от чер-
вено водорасло Polysiphonia brodiei) стимулира изгарянето 
на мазнините. LIPOUT (екстракт от едноклетъчно водорасло 
Tisochrysis lutea) стимулира превръщането на бялата мастна 
тъкан в кафява, намалява количеството складирани мазни-
ни, използвайки способността на мастната тъкан да се про-
меня. BETAPHROLINE (екстракт от тропическото растение 
Tephrosia purpurea) стимулира производството на бета-ен-
дорфини, което води до намаляване на липогенезата и сти-
мулиране на липолизата. Иновативната биотехнологична 
съставка Tense‘up, извлечена от цикория формира плътен и 
стягащ филм с дълготрайно действие. Екстрактът от афри-
канска кигелия възстановява и подобрява еластичността на 
кожата. Леката и немазна текстура на серума му позволява 
да попие веднага, без да оставя следи върху дрехите.
Употреба: Нанася се сутрин на фин пласт в проблемните 
зони без да се масажира. За оптимален резултат се препо-
ръчва да се ползва масажната ръкавица.

АНТИСТРЕСОВА ТЕРАПИЯ 

ЗА ОТСЛАБВАНЕ И 

ИЗГАРЯНЕ НА МАЗНИНИТЕ

Стресът и нервното напрежение предизвикват хормонал-
ни промени в човешкото тяло, водещи до покачване на 
теглото и напълняване, особено в областта на корема. 
В стресови ситуации организмът произвежда адреналин, 
за да мобилизира енергийния потенциал на тялото, а 
няколко минути след адреналина следва производството 
на кортизол. Ако човек е подложен на постоянен стрес, 
той произвежда много кортизол и започва да трупа маст-
на тъкан в областта на корема. Ericson Laboratoire пред-
лагат иновативно решение, коeто залага на 3 основни 
активни съставки:   
B-SHAPE (екстракт от червени водорасли Polysiphonia 
brodiei): активира и повишава липолизата с 64% и нама-
лява обиколките в критичните зони на тялото. B-SHAPE е 
особено активен при хора със стресов начин на живот.   
LIPOUT (екстракт от едноклетъчно водорасло Tisochrysis 
lutea): стимулира превръщането на бялата мастна тъкан в 
кафява, започва активно изгаряне на мазнини, което се 
отразява в намаляване на обиколките.  
BETAPHROLINE (екстракт от тропическото растение 
Tephrosia purpurea): стимулира производството на бета-
ендорфини, което води до намаляване на  липогенезата 
и стимулиране на липолизата.

E2384 CELULIT.BURN.DSTRESS 
Антистресова програма за изгаряне на мазнините 
Комплектът за отслабване съдържа Дрениращ крем за изгаряне на мазнините,
Стягащ серум за изгаряне на мазнините и масажна ръкавица.



ENZYMACID DERMAXID BODY PEELING 
Обновяващ скраб за тяло с абразивни кристали 
и алфахидрокси киселини
Дълбокопочистващ скраб, който перфектно изглажда кожната повърхност, заличава 
и изсветлява белези, петна и други несъвършенства. Механичната ексфолиация се 
извършва от фини кристали алуминиев окис и полиетиленови перли, които отстраняват 
мъртвите клетки и замърсяванията от повърхностния слой. Подобно на микродермаб-
разио стимулират обновяването на кожата. Перфектната комбинация от три киселини: 
гликолова, млечна и салицилова осигурява дълбока ексфолиация и стимулира кле-
тъчното обновяване. Екстрактът от мандарина съдейства за изсветляване на тена и 
депигментация на петната. 
Употреба: Един - два пъти седмично. С малко количество от продукта ексфолирайте 
цялото тяло с леки кръгови движения, по-настоятелно на местата с петна, белези или 
по–груба кожа. Комбинира се по желание с масажната  ръкавица.

ENZYMACID SUPRAXID BODY PEELING 
Обновяващ лосион за тяло с алфахидрокси киселини
Лосионът е богат на плодови киселини (гликолова, салицилова, млечна), които ели-
минират мъртвите клетки, заличават пигментни петна, изглаждат дефектите по кожата 
на тялото и възстановяват чистотата на тена. Гликоловата киселина прониква дълбоко 
в кожата и стимулира синтеза на колаген и еластин, млечната киселина овлажнява и 
придава еластичност, а салициловата киселина се бори с признаците на стареене и 
излишния себум. Екстрактът от невен действа успокояващо и възстановяващо, а екстра-
ктите от грейпфрут и лайм съживяват и стягат кожата.
Употреба: След ексфолиацията с Обновяващ скраб, тялото се намазва с Обновя-
ващия лосион.

Серията ENZYMACID BODY обновя-
ва повърхността, омекотява, изглажда 
несъвършенства и белези, заличава 
пигментни петна, освежава, тонизира и 
стяга кожата. 
Внимание: След прилагане на проду-
ктите или терапията кожата става по-
чувствителна, да се избягва излагане 
на слънце и задължително да се ползват 
слънцезащитни продукти.
ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
Алфа-хидрокси киселина, получена от 
захарна тръстика. Ускорява ексфолиа-
цията, елиминира мъртвите клетки, по-
вишава синтеза на колаген и еластин. 
САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА
Бета-хидрокси киселина, извлечена от 
кора на върба, която се бори с беле-
зите на стареене. Притежава керато-
литични, противовъзпалителни и анти-
бактериални свойства. В комбинация 
с гликоловата киселина съдействат за 
отстраняване на свръхсебума и мла-
дежките пъпки.
МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
Една от най-старите известни и използ-
вани АНА киселини (магарешкото мля-
ко на Клеопатра). Тя е хигроскопична, 
придава мекота, еластичност и свежест 
на кожата.

E920 ENZYMACID
Ексфолиращ комплект за пълно обновяване на тялото.
Съдържа: Обновяващ скраб за тяло, Обновяващ лосион за тяло 
и масажна ръкавица.

КОМПЛЕКСНО 

ОБНОВЯВАНЕ КОЖАТА 

НА ТЯЛОТО



E942 GENETIX SLIM 
Отслабваща терапия при генетично напълняване 
Комплектът за отслабване съдържа Отслабващ крем, 
Отслабващ серум и специален масажор.

E844 INTRAGENIC SERUM 
Отслабващ серум при генетично напълняване   
Бързо абсорбиращ се серум със супер активна формула, която осигурява мощно 
антицелулитно действие. Отслабващите ефекти на серума се дължат на кофеина, 
който стимулира изгарянето на мазнините и на TIMILINE, който активира липолизата 
и забавя липогенезата. Екстрактът от женшен се бори с отпускането на кожата, а 
екстрактът от нар има антиоксидантно и защитно действие. 

E843 GENIC SLIM CREAM 
Отслабващ крем при генетично напълняване
Коктейлът от активни съставки в тази изглаждаща емулсия работи синергично за на-
маляване на целулита, стимулиране на микроциркулацията, стягане и хидратиране 
на кожата. Биотехнологичната съставка TIMILINE стимулира гените, контролиращи 
адипоцитния метаболизъм и по този начин активира липолизата и забавя липоге-
незата. Стимулира отвеждането и отстраняването на свободните мастни киселини. 
Природният морски колаген, който има невероятна съвместимост с кожата, стяга, 
хидратира  и образува защитен слой. Екстрактите от боровинки и нар тонизират, 
регенерират и реминерализират, тъй като са богати на витамини и микроелементи. 
Екстрактът от гинко билоба има венозащитно и отводняващо действие, подпомага 
микроциркулацията. Алое вера интензивно хидратира кожата и спомага за по-добра 
оксидация на тъканите.

Програмата Genetixslim е създадена 
за да отговори на нуждите на хората,  
чието наднормено тегло е повлияно ос-
новно от фактора на наследствеността, 
но влияе ефективно и трайно за от-
слабване и стягане, дори и този фактор 
да не присъства. Изследванията показ-
ват, че ако майката има наднормено 
тегло, рискът за децата е 40%. Ако и 
двамата родители са с наднормено те-
гло – рискът е 80%. В 70% от случаите 
на напълняването причината е в гените.

Проведените през последните 10 годи-
ни изследвания показват, че мастната 
тъкан изпълнява няколко важни функ-
ции: топлоизолация, механична защита, 
производство на различни ендокринни 
субстанции и преди всичко складиране и 
освобождаване на енергия. Последната 
изброена функция участва в образуване-
то на целулита, давайки възможност на 
адипоцитите да се разрастват - мастната 
тъкан е изключително пластична и може 
да се разраства непрекъснато. ERICSON 
LABORATOIRE избират физиологичен път 
на въздействие върху напълняването с 
помощта на иновативната активна със-
тавка TIMILINE. GENETIXSLIM, която е 
предназначена за третиране на напъл-
няването „по наследство”, намалява це-
лулита, изглажда и стяга кожата.

TIMILINE е биотехнологичен полизаха-
рид, който действа по нов физиологичен 
начин върху самото ДНК като стимулира 
специални гени, отговорни за складира-
нето на мазнини, за движението и отде-
лянето на мастните киселини по време на 
липолизата.
Основни действия на TIMILINE, влияещи 
на отслабването:
• Забавя липогенезата (синтез и натруп-
ване на мазнини). 
• Активира и стимулира липолизата, на-
малява размера на адипоцитните клетки.
• Повишава трансфера на свободни 
мастни киселини от адипоцитите към пе-
риферните мускули.
• Ограничава преобразуването на преа-
дипоцитите в зрели мастни клетки. Огра-
ничава разрастването на мастната тъкан 
като предпазва от нарастване броя на 
мастните клетки.
• Подобрява стегнатият вид на кожата, 
стимулирайки синтеза на колаген и глико-
заминогликани.

Употреба: Отслабващият серум се нанася на проблемните зони, след което се 
прави масаж с масажния ролер за около 10-15 минути. След това се нанася Отслаб-
ващия крем на цялото тяло с леки кръгови движения до пълното му попиване в кожата. 
Използва се всекидневно след душ.

КЛЕТЪЧНОГЕНЕТИЧЕН

КОНТРОЛ НА 

НАПЪЛНЯВАНЕТО



INTENSLIMTM e комплекс от три растителни 
съставки: екстракт от див джинджифил, кофе-
ин и екстракт от сърцевиднолистно гологлавче. 
Активира липолизата, стимулирайки ензима 
деснутрин. Намалява трупането на мазнини, 
намалявайки активността на липопротеин ли-
паза. Възстановява хомеостазата в мастната 
тъкан. Подобрява синтеза на еластин и намаля-
ва производството на провъзпалителни фактори 
Интерлевкин 6. 

E1746 CELLULIT’ FUSION 
NIGHT COMBUSTION CREAM  
Нощен антицелулитен крем 
за изгаряне на мазнините
Нощният крем се адаптира към биоритмите на организма и му 
помага да отдели мазнините, съхранявани през деня. Нощ след 
нощ тялото става по-слабо, а целулитът се заглажда, благода-
рение на кофеина и натуралния бустер INTENSLIMTM, който 
стимулират липолизата и синтеза на еластин. Екстрактите от 
див кестен и гинко билоба дренират, действат венозащитно и 
подобряват микроциркулацията. 
Употреба: Нанася се вечер, 10 минути преди лягане. За 
ефективна антицелулитна терапия се използва всеки ден докато 
свърши цялата опаковка, пие се много вода, за да се елимини-
рат токсините от тялото и се спазва балансиран хранителен 
режим. Масажорът, включен в комплекта, се използва за анти-
целулитен масаж преди крема. 

E1747 CAFEIN FAT BURN DAY ACTIVE SERUM
Дневен антицелулитен серум 
за изгаряне на мазнините
Серумът е формулиран специално да стимулира изга-
рянето на мазнините през деня. Ден след ден тялото 
става по-слабо, а целулитът се изглажда, благодаре-
ние на натуралния бустер INTENSLIMTM, който стиму-
лира липолизата и синтеза на еластин. Екстрактите от 
рускус, зелен чай и гинко билоба дренират, действат 
венозащитно и венотонизиращо, подобряват микро-
циркулацията. 
Употреба: Нанася се сутрин - втрива се без масаж, 
10 минути преди обличане. За ефективна антицелу-
литна терапия се използва всеки ден докато свърши 
цялата опаковка, пие се много вода, за да се елимини-
рат токсините от тялото и се спазва балансиран хра-
нителен режим. Масажорът, включен в комплекта, се 
използва за антицелулитен масаж върху серума. 

Е1745 DIETETIK 
Отслабваща и антицелулитна диетична програма за тяло
Комплектът съдържа Дневен антицелулитен серум за изгаряне на мазнините, Нощен антицелулитен крем за изгаряне на 
мазнините и масажор. Терапията Dietetik е създадена, за да контролира вредата от нездравословното хранене. Продуктите 
може да се прилагат, както на цялото тяло, така и локално в областта на бедрата и корема. 

ЦЕЛУЛИТНА ДИЕТА ЗА 

ИЗГАРЯНЕ НА МАЗНИНИ



Терапията Slim & Lift e създадена като реше-
ние на всички проблеми, до които обикновено 
води напълняването.Оформя елегантна фигу-
ра, стяга кожата, предпазва от образуване на 
стрии и спомага за възстановяване на непри-
ятните видими капиляри. Slim & Lift въздейства 
върху процеса на образуване на мазнини 
още в самото му начало – възпрепятства дифе-
ренциацията на преадипоцитите в зрели маст-
ни клетки (адипоцити), чиято основна функция 
е да синтезират липиди. В следствие на това 
се намалява синтеза на липиди и се активира 
синтеза на колаген.

Е593 SLIM & LIFT
Мултиактивна терапия за отслабване и лифтинг
Комплектът съдържа Двойноактивен крем за отслабване, Двойноактивен възстано-
вяващ серум и масажор. Комплексно действа за отслабване, стягане, изглаждане на 
целулита, укрепване на капилярите и заличаване на стриите. 

Е594 SLIMMING CREAM DOUBLE ACTION
Двойноактивен крем за отслабване
Кремът има двойно действие: отслабване и стягане. Благодарение на съдържанието 
на калций в коралиновия концентрат се забавя адипоцитната диференциация и по 
този начин се активира производството на колаген вместо на мазнини. Овесени по-
лизахариди стягат кожата, а екстрактите от женшен и смокиня тонизират, овлажняват 
и ревитализират. 
Употреба: Нанася се върху проблемните зони (крака, бедра, задни части, корем) с 
масажни движения до пълното му абсорбиране - сутрин, 10 минути преди обличане. 
Използва се без прекъсване всяка сутрин до пълното изчерпване на крема. За по-
добър ефект се препоръчва масаж с масажора, преди нанасянето на крема. 

Е595 REPAIR SERUM DOUBLE ACTION
Двойноактивен възстановяващ серум
Серумът има двойно действие: лифтинг и възстановяване на кожната тъкан. Той сти-
мулира синтеза на колаген и еластин и така спомага за заличаване на стриите и 
спуканите капиляри, както и предпазва от образуване на нови, благодарение на 
екстракта от зелени пресноводни водорасли дермохлорела. Екстракти от корени на 
цикория и рускус защитават и възстановяват капилярите. Екстракт от йерба мате 
действа отслабващо, тъй като съдържа кофеин и теобромин, а овесени полизахариди 
стягат моментално и повдигат кожата.
Употреба: Нанася се върху проблемните зони (крака, бедра, задни части, корем) с 
масажни движения до пълното му абсорбиране - вечер, 10 минути преди обличане. 
Използва се без прекъсване всяка вечер до пълното изчерпване на серума. За по-
добър ефект се препоръчва масаж с масажора, върху серума. 

КОРАЛИНОВ КОНЦЕНТРАТ
CORALLINE е червено водорасло от 
рода на Corallina officinalis, което се 
калцира и тогава изглежда като ко-
рал. Концентратът, извличан от него 
е много богат на минерали (калций, 
магнезий) и олигоелементи (желязо и 
цинк). Органичният калций възпрепят-
ства диференциацията на преадипо-
цитите в зрели адипоцити, оттам на-
малява и трансформацията на липиди 
в триглицериди и складирането им 
в мастните клетки. Междувременно 
преадипоцитите имат достатъчно вре-
ме да синтезират протеини (колаген). 
По този начин процеса на липогенеза 
се забавя, а производството на кола-
ген се стимулира. Ефектите са: по-
малко мазнини, значително изглаж-
дане на целулита, повече синтезиран 
колаген, а оттам и по-стегната кожа.
ДЕРМОХЛОРЕЛА
Chlorella Vulgaris е микроскопично 
зелено пресноводно водорасло. То 
е едно от най-древните организми, 
появило се приблизително преди 2.5 
милиарда години. Оцеляло е през 
годините благодарение на забележи-
телно добрия баланс на веществата в 
него. Една единствена клетка Chlorella 
Vulgaris произвежда витамини, мастни 
киселини, пептиди, аминокиселини, 
минерални соли, микроелементи.
ЕКСТРАКТ ОТ ЙЕРБА МАТЕ
Наричан още парагвайски чай, йер-
ба мате съдържа ксантини (теофилин, 
кофеин, теобромин), витамини (В2, А, 
С), минерали (калий, натрий, калций, 
желязо, магнезий) и аминокиселини. 
OSILIFT
Екстракт от овес с моментален стягащ 
ефект.

ОТСЛАБВАНЕ 

И СТЯГАНЕ



Ericson Laboratoire репродуцират ефекта на 
ултразвука във високотехнологична формула, 
която реструктурира триизмерно мастната тъ-
кан. Въздействието на терапията се дължи ос-
новно на две активни съставки. PHYTOSONIC  
(фитокомплекс от жълт мак, еуглена грацилис 
и кофеин) разрушава връзките между натру-
паните около мастната клетка триглицериди и 
ги пренарежда под формата на нишка, което 
намалява обема и изглажда повърхността на 
кожата. На практика целулитните топчета из-
чезват и не деформират околната тъкан. Дре-
ниращият комплекс LEGACTIF (иглица, солида-
го и лимон) изгаря мазнините и ги елиминира.

Е785 SERUM FAT BURN 
Загряващ серум за изгаряне на мазини 
Турбоотслабващ серум, който по подобие на ултразвуковата терапия предизвиква загряване, което се дъл-
жи на съдържанието на метил никотинат, който ускорява кръвообращението и увеличава пропускливостта 
на клетъчните мембрани на мастните клетки. По този начин се ускорява процеса на разграждане и елими-
ниране на мазнините. Отслабващо трио от активни съставки (молекулата Lipocare) стимулира топенето на 
мазнините. Съвместното действие на китайското растение Bupleurum Chinensis, кофеин и коензим А активи-
ра липолизата и дава възможност мазнините да се преобразуват в енергия чрез протеин G, който действа 
като превключвател, способен да задейства биохимичните реакции в клетката. Екстрактите от зелен чай и 
бръшлян улесняват отделянето на натрупаните мазнини, дренират и подобряват тонуса на кожата. Напра-
вените тестове показват повишаване на липолизата и удвояване на скоростта на изгаряне на мастните 
киселини. Контурите на тялото са прекроени, неравностите са по-малко видими и кожата е по-стегната. 
Употреба: Нанася се всеки ден по една ампула върху проблемните зони. Кожата се зачервява и загрява 
повече или по-малко, в зависимост от нейната чувствителност. Отгоре се нанася с кръгообразни движения 
Вибриращ шоков гел за изгаряне на мазнини - количество, колкото лешник. Серумът не се нанася върху долната 
част на краката.

Е787 GEL DRAIN CHOC 
Вибриращ шоков гел за дренаж 
Високоефективен вибриращ гел, който подобно на ултразвукова терапия активира ензимната систе-
ма да разгради и елиминира натрупаната мастна тъкан. Гелът едновременно активира изгарянето на 
мастни киселини, лимитира формирането на нови адипоцитни клетки и възпрепятства отделянето на 
провъзпалителни молекули, които са основна причина за целулита и отоците. Отслабващото дейст-
вие на гела, което се дължи на Phytosonic (фитокомплекс от жълт мак, еуглена грацилис и кофеин) е 
допълнено от дрениращия ефект на Legactif (комплекс от иглица, солидаго и лимон), който е много 
важен за извеждането на освободените мастни киселини към кръвоносната и лимфната система. 
Благодарение на високото съдържание на флавоноиди и полифеноли Legactif повишава микро-
циркулацията на кожата, подобрява еластичността и тонуса на капилярите, действа противовъзпа-
лително и противооточно. Екстрактите от индийски кестен и червени лозови листа действат стягащо 
и венотонизиращо. Редовната употреба на гела разбива мастните депа, ремоделира контура на 
тялото и видимо изглажда неравностите по кожата.

Е786 GEL FAT BURN
Вибриращ шоков гел за изгаряне на мазнини 
Революционен вибриращ гел, който подобно на ултразвукова терапия активира ензимната систе-
ма да разгради и елиминира натрупаната мастна тъкан, която деформира гладкостта на кожата. 
Мастните депа са разбити, извивките на тялото са ремоделирани и портокаловата кожа е по-мал-
ко видима. За оптимални резултати гелът съдържа Phytosonic (фитокомплекс от жълт мак, еуглена 
грацилис и кофеин), който едновременно активира липолизата, лимитира формирането на нови 
адипоцитни клетки и възпрепятства отделянето на провъзпалителни молекули, които са основна 
причина за целулита и отоците. Отслабващото действие се дължи и на биомолекулата Lipocare 
(комплекс от Вupleurum Chinensis, кофеин и коензим А) и екстрактът от гуарана, които стимулират 
топенето на мазнините и разграждат целулита. Екстракт от женшен действа противовъзпалително, 
антиоксидантно и тонизиращо.

АНТИЦЕЛУЛИТНА 

УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ



Липодренаж 3D, работи по 3 основни параметри на наднорме-
ното тегло и съдовата недостатъчност: детоксикация на мазни-
ните, венозен дренаж, дренаж на течности. Без да прибягва до 
козметичната хирургия, чрез тази козметична терапия се постига 
отслабване и триизмерно ремоделиране на краката. Този уни-
кален метод е известен сред специалистите като фитнес ремо-
делиране.

SCULPTOSANE®

Комплексна биотехнологична активна съставка, която включва 
екстракт от микроводораслото Sahelian Scenedesmus в комби-
нация с антигликационен агент аржинин ферулат.  Ремоделира 
триизмерно мастната тъкан като ограничава триизмерното раз-
пространение на целулита, намалявайки неговата способност 
да се разраства и да нарушава екстрацелуларната матрица. 
Същевременно възстановява и поддържа клетъчната кохезия 
чрез подсилване на фибронектина и ламинина. Стимулира кле-
тъчната енергия и подобрява снабдяването на тъканите с кис-
лород, ограничавайки липидната пероксидация и осигурявайки 
оптимална клетъчна детоксикация.

Е1889 LIPO DRAINAGE 3D
Дренираща и отслабваща програма
Програмата съдържа Мощен отслабващ и дрениращ крем и Леден масажен ролер.

E818 CELLULIT DETOX
Мощен отслабващ и дрениращ крем
Кремът е формулиран специално за жени, които страдат от прекомерен локално натрупан целулит, 
видимо тежки крака с подуване, болезнени усещания и изразен дискомфорт. Ефектите се усещат много 
бързо: облекчение, чувство на лекота, по-малко подуване на краката, дренаж, намаляване на целулита 
и изглаждане на портокаловата кожа. Високотехнолочните съставки Sculptosane® (комплекс от зелено 
микроводорасло и аржинин ферулат) и Remoduline (фитокомплекс, получен от венчелистчетата на дърво-
то горчив портокал) имат липолитично и дрениращо действие, стимулират локалната микроциркулация и 
ограничават разрастването на мастната тъкан. Екстрактът от гуарана има силно липолитично действие, 
екстрактът от лотус – успокояващо действие, а маслото от макадамия регулира лимфната и кръвоносната 
циркулация.
Употреба: Нанася се два пъти дневно върху проблемните зони (крака, бедра, задни части, корем) 
с масажни движения до пълното му абсорбиране в посока от глезените към горната част на бедрата. 
Използва се без прекъсване до пълното изчерпване на крема. За по-добър ефект се препоръчва масаж 
с Ледения масажен ролер след нанасянето на крема. 

Е1890 ICE ROLLER
Леден масажен ролер
Стимулира кръвната и лимфна циркулация. Има незабавен охлаждащ ефект. Облекчава болката и 
отоците при уморени и тежки крака.
Употреба: Ролковата част трябва да престои във фризер поне 15 мин. преди употреба. След това се 
фиксира върху дръжката. Ролерът се търкаля по предната част на крака, от глезените към коленете и от 
коленете нагоре по бедрото - на колкото зони е необходимо, по три пъти. По същия начин се третира и 
задната страна на краката като се започва от стъпалата към колената. 

ФИТНЕС РЕМОДЕЛИРАНЕ 
И ЛЕКИ КРАКА



Е1031 ABDOFIX CONCENTRATE
Концентрат за отслабване и стягане на корема
Предназначен е за жени преди и в менопауза. Pheoslim стимулира липолизата на адипоци-
тите и  разгражда тлъстините в областта на корема и талията и предпазва от натрупване 
на нови. Заедно с  екстракта от кафяво водорасло стяга кожата и предпазва от увисване. 
Екстрактът от джинджифил е с противовъзпалително и стимулиращо микроциркулацията 
действие, а eкстрактът от акациев цвят омекотява. Витамин Е е мощен антиоксидант.
Употреба: Нанася се всекидневно на корема и ханша преди Стягащ и отслабващ крем.

Е1030 GYNOID CONTOUR CREAM
Стягащ и отслабващ крем 
Кремът е създаден специално за предотвратяване на неприятното отпускане на кожата, 
следствие на процеса гликация, при който излишната глюкоза в организма се прикрепва 
към еластиновите и колагеновите фибри и намалява тяхната еластичност и подвижност. 
Регенерира кожата в дълбочина, стяга и тонизира благодарение на Tritisol (пшенични проте-
ини с лифтинг ефект), Firmiderm (повишава еластичността и тонуса) и Antiglyskin (ограничава 
процеса на гликация на протеините, неутрализира действието на свободните радикали). 
Има изявен отслабващ и антицелулитен ефект, дължащ се на интелигентните капсули Х-50 
Silhouette и фитохормоните от див ямс. Изсветлява пигментните петна с помощта на Lumiskin.  
Употреба: Нанася се всекидневно на цялото тяло. Преди това е препоръчително да се 
направи масаж с масажора като се наблегне на проблемните участъци - стимулира микро-
циркулацията, подобрява усвояването на активните съставки, изглажда целулита.  

Е1029 X50 BODY MATRIX TECHNIC BOX 
Подмладяваща и отслабваща терапия 
за оформяне контура на тялото
Комплектът съдържа Концентрат за отслабване и стягане на корема, Стягащ и отслабващ 
крем и специален масажор. 

ПОДМЛАДЯВАЩА 

И ОТСЛАБВАЩА 

ТЕРАПИЯ

Терапията Х50 Body Matrix е ефективна комплексна грижа за тялото при 
зрели жени в периода непосредствено преди и в менопаузата. Дълбоко и 
целенасочено третиране на целулита и общото напълняване се постига с 
„интелигентната” съставка Х50 Silhouette  – двойнокапсулиран екстракт от 
коколоба (морско грозде), който се съдържа във всички продукти от серията 
и въздейства на гените стимулиращи липолизата и ограничаващи липогене-
зата. Възрастовите хормонални проблеми, свързани със спада на производ-
ството на DHEA, се регулират от съставката див ямс, натурален източник 
на diosgenine – растителен еквивалент на DHEA (хормона на младостта). 
Екстрактът от див ямс естествено потиска апетита и спомага за отслабване, 
както и за възвръщане на добър тонус на тялото. Феослим е другата активна 
съставка, която мощно стимулира разграждането на мазнините, особено в 
областта на корема и паласките. Не на последно място Х50 Body Matrix се 
грижи за изсветляване и забавяне на появата на „старческите петна” по тяло-
то чрез съставката Lumiskin, която има избелващо действие и също намалява 
синтеза на меланин, инхибирайки калциевия поток в меланоцитите. 



Размерът и формата на бюста, както и външният вид като цяло, са от голямо значение 
за съвременните жени. Те не се колебаят да използват всички възможни средства, 
които им помагат да изглеждат по-добре: диети, спорт, козметика, хирургическа на-
меса. Комплексната ревитализираща терапия на Ericson Laboratoire за деколте и бюст 
MORPHO BUST дава възможност да се избегне или отложи във времето операция-
та за повдигане и уголемяване на бюста. Професионалната козметична терапия и 
иновационните продукти за домашна употреба дават възможност да се постигнат 
чудесни резултати напълно здравословно, с оглед на физиологичните нужди и осо-
беностите на тази деликатна и важна зона на женското тяло. От една страна чрез 
тази терапия се постига стимулиране на производството и акумулиране на мастна 
тъкан в областта на бюста, което се изразява във видимо уголемяване и повдигане, а 
от друга страна се въздейства върху стриите и капилярите и кожата изглежда гладка, 
стегната и тонизирана.

МОДЕЛИРАНЕ, СТЯГАНЕ 
И ПОВДИГАНЕ НА БЮСТА

E603 MULTI-TARGET 
LIFTING SERUM
Мултифункционален лифтинг 
серум за бюст 
Комплексна грижа за ревитализиране на 
бюста. Високата ефективност на серу-
ма се дължи на разнообразните активни 
съставки, които реструктурират тъканите, 
стимулират клетъчния метаболизъм и уве-
личават производството на колаген и елас-
тин, укрепват и защитават кръвоносните 
съдове, заличават стриите. Dermochlorella 
(екстракт от зелено микроводорасло) сти-
мулира производството на колаген и елас-
тин, реструктурира и регенерира. Стриите 
и повърхностните капиляри избледняват и 
намаляват размера си. Firmiderm (патенто-
ван растителен комплекс от индийски ба-
дем, цветовете на бъз и жълъди) и пшенични 
протеини тонизират, стягат и подобряват 
микроциркулацията. Силиконови деривати 
и пирувикова киселина, извлечена от хи-
бискус действат антиостаряващо, регене-
риращо и овлажняващо.

E604 BUST VOLUME CREAM 
Мултифункционален 
крем за обемен бюст 
Комплексен крем, който успешно се 
противопоставя на законите на грави-
тацията и съхранява за по-дълго тонуса 
и съблазнителната форма на деколтето 
и гърдите. Комбинира ефективността 
на няколко специфични активни със-
тавки, с цел придобиване на приятна 
заоблена форма на гърдите, както и 
видимо повдигане и уголемяване. Уни-
кален фитокомплекс Volufiline, екстракт 
от диворастящото японско растение 
анемарена стимулира увеличаването 
на подкожната мастна тъкан в областта 
на бюста чрез увеличаване на произ-
водството, мултипликацията и склади-
рането на липиди. Масло от семена на 
шипка стимулира синтеза на колаген и 
еластин, тонизира и стяга поддържаща-
та тъкан. Три плодови млека от жасмин, 
слез и ирис укрепват капилярите и 
активират микроциркулацията, успоко-
яват, овлажняват и омекотяват кожата. 
Клиничните тестове in vivo с нанасяне 
два пъти на ден, в продължение на 56 
дни на крем, съдържащ Volufiline, при 
30 жени на възраст между 18 и 35 го-
дини показват средно уголемяване на 
бюста с до 6.6% след 28 дни и с до 
8.4% след 56 дни.



Е39 LIPO GOMMAGE 
Антицелулитен гомаж за отслабване 
Отстранява мъртвите клетки и изглажда кожата, благодарение на фини ексфолиращи час-
тици. Ускорява регенерирането на клетките по кожната повърхност и подготвя кожата за 
ефективно усвояване на продуктите за отслабване и оформяне на тялото. Екстракти от зелен 
чай, бръшлян и див кестен имат липолитично, венозащитно и противооточно действие. Масло 
от сладък бадем, богато на есенциални мастни киселини, омекотява и подхранва. Кожата се 
усеща мека, свежа и ревитализирана. 
Употреба: Един или два пъти седмично се нанася на влажна кожа и се масажира с леки 
кръгообразни движения. Обръща се специално внимание на лактите и коленете, където 
кожата е по-груба. Накрая се измива обилно с вода.

Е76 LIPO FLUIDE 
Липоактивен флуид за отслабване 
Свръхактивна формула за оформяне на контура на тялото, обогатена с биотехнологични ли-
политични агенти, които се освобождават прогресивно и въздействат през цялото денонощие 
за намаляване и изглаждане на целулита. Наносфери с Algisium C (екстракт от кафяво водо-
расло ламинария), Cyclolipase  (мощен липолитичен активатор, съставен от сАМР - сигнална 
молекула, кофеин и липаза), екстракт от зелен чай и фосфолипиди намаляват производство-
то на мазнини, стимулират разграждането им и спомагат за отвеждането им извън организма. 
Алантоинът омекотява и успокоява. Текстурата е лека и свежа, абсорбира се моментално и 
не оставя мазен филм по тялото. 
Употреба: Нанася се сутрин и вечер с масажни движения на чиста кожа от глезените към 
бедрата.

Идеален продукт за локализиран целулит. Съдържа метил никотинат, който предизвиква 
загряване, ускорява микроциркулацията и улеснява проникването на активните съставки. 
Комбинираното действие на кофеин и Cyclolipase блокира производството и отлагането на 
мазнини, изглажда целулита. Екстрактът от гарциния действа за изглаждане на портокалова-
та кожа. Свежата му гелообразна текстура позволява лесно и бързо нанасяне.
Употреба: За предпочитане се нанася вечер в областта на бедрата и седалището, където 
се образува целулита. Втрива се с масажни движения до пълното му абсорбиране. Нормал-
но е кожата леко да се зачерви.
Внимание: Избягва се контакт с очите, задължително се измиват ръцете след употреба. Да 
не се нанася в долната част на краката. 

Е51 CELLULIT’ GEL 
Термоактивен антицелулитен гел за изгаряне на мазнините

BODY PHYSIO 

ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО



Е49 DERMO STRETCH 
Регенериращ крем против стрии 
Подхранва и регенерира кожата в дълбочина. Препоръчва се упо-
требата му като превантивно действие срещу появата на стрии. При 
вече появили се стрии видимо намалява броя и размера им. Silanol 
C е дериват от органичен силикон, който стимулира фибробласти-
те, овлажнява и неутрализира свободните радикали. Клиничните 
изпитания доказват, че увредени зони могат да бъдат заличени чрез 
редовната употреба на Silanol C. Екстрактите от центела азиатика 
и ехинацея имат регенериращо, венозащитно и имуностимулиращо 
действие. Масло от жожоба овлажнява и подхранва кожата. Вита-
мин А обновява кожата.
Употреба: Засегнатите участъци се масажират с кръгови движе-
ния поне веднъж на ден. Препоръчва се ексфолиация на кожата 
поне веднъж седмично за по-бързо обновяване на кожата и по-
добро проникване на крема.

Е53 LIPO LIFTING 
Моментален лифтинг крем за тяло 
Мощен стягащ крем, идеален по време на хранителна диета, след 
бременност или за места по тялото, където кожата се отпуска по 
бързо (бедра, задни части, корем, мишници). Още при първото на-
насяне усещате как отпуснатата кожа се прибира, става по-плътна, 
възвръща силата и тонуса си. Firmoderm e стягащ и реструктуриращ 
комплекс, съставен от пшенични протеини и екстракт от ечемик, 
който стимулира колагеновите фибри и повишава еластичността на 
кожата. Екстракти от бръшлян и лаврово дърво дренират и стимули-
рат кръвната циркулация. Масло от пшеничен зародиш подхранва, 
омекотява кожата и я предпазва от дехидратация. 
Употреба: Сутрин и вечер нанасяйте на цялото тяло, за да пред-
пазите кожата от отпускане и по-голямо количество там, където ко-
жата има нужда от стягане.

Е405 HYDRA DERM 
Овлажняващ и подхранващ крем 
за моментален комфорт 
Перфектен и дълготраен овлажнител за тялото, който придава ка-
дифена мекота при допир и осигурява пълен комфорт. Подходящ е 
за суха и чувствителна кожа. Реструктуриращи млечни протеини, 
глицерол, масло от жожоба и витамин А овлажняват, омекотяват, 
подхранват и действат противовъзпалително. Екстракт от зелен 
чай тонизира и реструктурира съединителната тъкан. Текстурата 
му е флуидна, което позволява бързото му абсорбиране, без да 
омазнява.

Е52 ANTI RETENTION 
Криодренажен гел за уморени крака 
Терапия за облекчаване на уморени или отекли крака, която носи 
усещане за лекота и свежест. Действа като естествена “помпа” 
върху застойните процеси в тъканите, дренира, стимулира микро-
циркулацията и елиминирането на токсините. Фосфолипиди и 
Циклолипаза стимулират липолизата, витамин РР и екстракт от 
червено вино и зелен чай имат венозащитно и реструктуриращо 
действие. Камфор и ментол стягат кръвоносните съдове и имат то-
низиращ ефект. Краката се усещат по-леки, добре тонизирани и 
релаксирани.
Употреба: Нанася се сутрин и вечер. Масажира се от глезените 
към бедрата.

Е214 VENO-TONIC 
Тонизиращ крем за стягане на капилярите 
Видимо намалява повърхностните капиляри по краката. Защитава 
капилярните стени, подсилва и възстановява устойчивостта и елас-
тичността на кръвоносните съдове, благодарение на екстракти от 
див кестен, кипарисови шишарки, полигонатум и женшен. Екстракт 
от арника намалява зачервяванията, регенерира и действа проти-
вовъзпалително. Освобождава долната част на краката от непри-
ятното усещане за тежест.
Употреба: Нанася се върху проблемните зони с нежен  масаж 
докато попие в кожата. 



ДРЕНИРАНЕ И ДЕТОКС

Терапията има детоксиращо и дрениращо действие, изглажда кожата и целулита и 
стимулира микроциркулацията. Основни активни съставки:
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА МАРУЛА: има силно дрениращо, отслабващо и тонизира-
що действие, намалява задържането на течности и изглажда засегнатите от целулит 
области. Притежава високо съдържание на минерали, олигоелементи и витамини. 
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА ИНКА ИНЧИ: богато на протеини, есенциални мастни 
киселини, олигоелементи, витамини А и Е. Подобрява кожната микроциркулация, 
регенерира, укрепва естествената кожна бариера, възстановява хидробаланса.
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА: богато на есенциални мастни ки-
селини  Омега 3, 6 и 9, които са в идеално съотношение помежду си за максимално 
усвояване от кожата. Има високо съдържание на витамин Е - мощен антиоксидант с 
ревитализиращо действие.
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА МОРИНГА: детоксикира, стимулира притока на кислород, 
реминерализира. 
МАСЛО ОТ ПЛОДОВЕ НА АКАЙ: подобрява кожната микроциркулация, вазоза-
щитни, дрениращи и ребалансиращи свойства.
ЕКСТРАКТ ОТ ЦВЕТОВЕ НА АРНИКА: стимулиращи, противовъзпалителни свойства, 
подобрява кожната микроциркулация.
ЕКСТРАКТ ОТ СЕМЕНА НА ДИВ КЕСТЕН: подобрява кожната микроциркулация, 
притежава силно венотонизиращо и дрениращо действие.
МАСЛО ОТ СЕМЕНА НА ПАМУК: успокоява, действа противовъзпалително, защи-
тава кожната бариера и хидратира.
ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА НА РОЗМАРИН: антибактериално, противовъзпалително и 
антиоксидантно действие.

E2355 OSMO-THERMY EXFO-4
Супер детоксикиращи соли
С ефект „нова кожа“ скрабът изглажда пер-
фектно и почиства кожата с помощта на ек-
сфолиращи частици от семена на гуарана, 
портокалова кора и листа от зелен чай. Дава 
възможност да се направи детоксикиращ и 
енергизиращ самомасаж. Маслото от семена 
на марула има дрениращо и антицелулитно 
действие, зарежда с минерали, олигоелемен-
ти и витамини, а маслото от семена на мо-
ринга детоксикира и стимулира притока на 
кислород. Маслата от семена на инка инчи и 
червена боровинка са силни антиоксиданти, 
стимулират микроциркулацията, регенерират 
и ревитализират. Екстрактът от стволови клет-
ки на бамбук е богат на протеини и минера-
ли, омекотява, възстановява еластичността 
на кожата. Кофеинът тонизира и стимулира 
липолизата.
Употреба: 1-2 пъти седмично според типа 
кожа. Нанася се на суха или влажна кожа и се 
разтрива нежно с кръгови движения. Набляга 
се на по-грубите участъци. Може да се използ-
ва масажната ръкавица от четковата страна, 
за да се подсили ексфолиращия ефект. 

E2354 OSMO-THERMY PHYTO-4
Супер дрениращи масла
Богат комплекс от масла и натурални със-
тавки за изглаждане на кожата и целулита. 
Текстурата му е лека и бързо попиваща, 
не оставя мазни следи, което позволява 
да се направи дрениращ масаж. Маслото 
от семена на марула дренира, тонизира 
и изглажда целулита, а маслото от семе-
на на моринга детоксикира и стимулира 
притока на кислород. Маслата от черве-
на и черна боровинка, както и витамин Е 
са мощни антиоксиданти, регенерират и 
ревитализират. Маслото от акай и екстра-
ктите от арника и див кестен подобряват 
микроциркулацията и дренират. Екстрактът 
от розмарин има антибактериално, проти-
вовъзпалително и антиоксидантно дейст-
вие. Маслото от памук успокоява, действа 
противовъзпалително, защитава кожната 
бариера и хидратира.
Употреба: Нанася се върху кожата на 
цялото тяло с леки кръгови движения. 
Може да се използва масажната ръкавица 
от ролковата страна за да се масажират 
засегнатите от целулит области. 

Е2356 OSMO-THERMY 
Детоксикираща терапия
Комплектът съдържа Супер детоксикиращ скраб, Супер детоксиращо олио и специална 
масажна ръкавица. 



GENXSKIN
Реструктурираща 
генетична терапия за 
подмладяване
Високоефективна терапия за 
стимулиране на жизнените 
функции и защита на кожата,  
която се базира на участието 
на гените в процеса на старе-
ене. Използва целия енергиен 
потенциал на мощна инова-
тивна съставка Timiline, за да 
се реактивират 14 гена участ-
ващи в синтеза и организация-
та на трите най-важни компо-
ненти на екстрацелуларната 
матрица: колаген, еластин и 
хиалуронова киселина. Като 
резултат мимическите бръчки 
по челото, назолабиалните 
и около контура на устата 
се изглаждат и изпълват и се 
запазва посоката на “триъгъл-
ника на красотата”. Терапията 
включва реструктурираща и 
възстановяваща маска с био-
усвоим калций, който възста-
новява динамиката на кожата 
и маска от биоцелулоза, фор-
мираща ултрафина мрежа от 
целулозни нанофибри с три-
измерна структура и висока 
ефективност. Обвива лицето 
като нежна превръзка с чудес-
ни абсорбиращи, хидрофилни 
и хигроскопични свойства.
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, 
един път седмично.

VITAMIN ENERGY
Енергизираща 
терапия с витамини 
и растителен таурин
Съживяваща терапия за възста-
новяване на уморена, стреси-
рана и девитализирана.  НТАС 
booster - растителен таурин, по-
лучен от водорасли, дава мощен 
енергиен заряд на уморената 
кожа и заедно с комплекс от 
витамини тя успява бързо „да 
презареди батериите“. Терапи-
ята включва 4 серума, които се 
втриват последователно с раз-
лични техники: детоксикиращ - с 
лимфен дренаж, хидратиращ - с 
шиацу масаж, регенериращ - с 
изглажащи движения по бръчки-
те, серум за блясък - втрива се 
върху пигментациите. Нанасяне-
то на серумите се редува със сти-
мулиращ масаж с  Интензивно 
регенериращ крем и  специален 
уред, който вибрира с 6000 ми-
кровибрации в минута. Той стиму-
лира производството на колаген 
и активира кръвообращението. 
Маската е двуслойна: първо се 
нанася плътен слой крем маска, 
богата на витамини и масла, а 
отгоре - биоцелулозна маска с 
мощен хидратиращ и регенери-
ращ ефект. В резултат бръчките 
се изглаждат, връща се блясъка, 
жизнеността и младостта.
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, 
един път седмично.

SUPREME DHE.Age - RETINOX
Терапия за интензивна 
регенерация с хормона на 
младостта и ретинокс
Терапия за жени в зряла възраст, които 
желаят да възстановят младежките меха-
низми в кожата. Съдържа растителен екви-
валент на DHEA „хормона на младостта“ 
– екстракт от див ямс и Lox-Age - екстракт 
от листа на цикория. DHEA прави кожата 
по-мека, еластична, устойчива, плътна, 
по-малко чувствителна към алергични ре-
акции, намалява пигментацията и уеднак-
вява тена. Lox-Age наподобява действието 
на ретинол върху кожата, но без отрица-
телните му ефекти - стимулира производ-
ството на колаген, подобрява кожната 
плътност и еластичност, свива порите и е 
напълно толерантен към всеки тип кожа. 
Кожата се почиства и ексфолира. Нанася 
се интензивен регенериращ ултрасерум с 
мощен лифтинг и антибръчков ефект и се 
прави масаж с богат екстра подхранващ 
крем. Маската е съставена от 4 слоя: кре-
мообразна филмираща маска, бинтове, 
отново филмираща маска и филмиращ 
флуид. Целта е да се моделира лицето с 
лифтинг ефект и да се провокира усвоя-
ване на активните съставки от серума и 
останалите продукти. На финала се на-
насят супер мощен лифтинг серум и  богат 
екстра подхранващ крем, които реструк-
турират тъканите в дълбочина,  уплътняват 
и стягат кожата, изглаждат чертите на ли-
цето. Курс от терапии може да се прилага 
2-3 пъти годишно, без противопоказания. 
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един път 
седмично.

FRESH CAVIAR 
Интензивно 
регенерираща 
терапия с 
пресен хайвер
Терапията укрепва клетъч-
ните мембрани, стимулира 
клетъчния метаболизъм и 
подмладява лицето. Съчета-
ва ценен екстракт от пресен 
хайвер, морски вителини,  
морска вода, витамини и 
комплекс от масла за възста-
новяване на кожата. Проду-
ктите не съдържат химически 
консерванти и аромати за 
пълна съвместимост и с най-
чувствителната кожа. Кожата 
се почиства и се ексфолира с 
коралов скраб с хайвер и во-
дорасли. Клетките с пресен 
хайвер се нанасят с помо-
щта на марлена торбичка и 
се втриват напълно. Следва 
шиацу масаж с овлажняващ 
крем, а след него се нанасят 
есенциални масла с клетки 
пресен хайвер, с които се 
извършва дълъг релаксиращ  
масаж. Овлажняваща маска 
с водорасли и хайвер прес-
тоява 20 минути, а за финал 
се нанася овлажняващ крем 
с пресен хайвер.  Терапията 
е подходяща като превенция 
на стареенето и при девита-
лизирана кожа.
Продължителност: 75 минути 
Препоръчват се: 4 процеду-
ри, един път седмично.

SKINJEXION
Терапия за изглаждане 
и запълване на бръчки
Истинска козметична алтернатива 
на ботокса и мезотерапията - 
релаксира мимическите мускули, 
намалява дълбочината и дължината  на 
бръчките, изглажда и ги изпълва отвътре. 
Повишава имунната защита на кожата 
и забавя стареенето й. Препоръчва 
се за назолабиални гънки, “пачи 
крак”, хоризонтални бръчки на челото, 
“гневни” бръчки между веждите, бръчки 
по шията. Високоефективна комбинация 
от хиалуронова киселина с високо 
молекулно тегло и колаген изпълва 
бръчките. SNAP-8 е биотехнологичен 
комплекс, който релаксира мимическите 
мускули и изглажда бръчките. 
Имуностимулиращ агент защитава 
и поддържа младежкия вид на 
кожата. Лифтинг ефектът се дължи на 
полизахаридите, които абсорбират 
водата и придават еластичност на 
кожата. Минералният комплекс 
Sepitonic M3 (цинк, магнезий и мед) 
подобрява клетъчното дишане. За по-
ефективно проникване и усвояване 
на активните съставки се използват 
два уреда: вибрационен мезоуред 
(стимулира микроциркулацията) 
и иглен мезоролер. На финала 
се поставя ендотермична двойна 
алгинатна маска, която улеснява 
абсорбирането на активните 
съставки. Има удивителен 
освежаващ и изглаждащ ефект. 
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един 
път седмично.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ДЕКОЛТЕТО



BIOPURE Детоксикираща 
кислородна терапия
Терапия за спешна детоксикация и жиз-
неност, осигурява приток на  кислород 
в клетките, улавя замърсителите, неу-
трализира токсичните частици и действа 
като защитна бариера против замърся-
ванията от околната среда.  Клинични 
тестове с доброволци показват нама-
ляване на бръчките и намаляване на 
различните признаци за замърсяване 
(пъпки, алергични прояви). Три мощни 
активни съставки Purisoft, Phytovityl и 
Oxygeskin действат в три основни на-
правления за постигане на чиста и си-
яйна, здрава кожа. Purisoft улавя и неу-
трализира вредните елементи. Phytovityl 
енергизира и предотвратява стареенето 
на клетките. Oxygeskin подобрява „ди-
шането” на клетките и предотвратява 
хипоксичния стрес. Кожата се почиства 
с детоксикиращо мляко и кислооден ло-
сион и се ексфолира с подходящ за нея 
гомаж. С потупващи движения се нанася 
кислороден серум. Следва дълъг и нежен 
масаж  с биостимулиращ крем. Антиза-
мърсяващата маска изпълнява ролята на 
биологична попивателна, абсорбира и 
отстранява замърсявания от кожата. На-
края се поставя детоксикиращ серум и 
според нуждите на кожата матиращ или 
хидратиращ кислороден крем. Резулта-
тът е видимо по-здрав тен, изгладена, 
мека и сияйна кожа, усещане за чистота 
и комфорт. 
Продължителност:  75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един път 
седмично.

HYDRA CLINIC 
Интензивно хидратираща
и подхранваща терапия
Терапията влияе върху различните 
механизми на хидратация на кожата 
чрез специфични биотехнологични 
съставки. Aquaphyline стимулира син-
теза на аквапорини - микроканалчета, 
които пренасят водата през клетъчни-
те мембрани. Lipidure са интелигентни 
хидролипиди, които регулират влагата 
в кожата в зависимост от нуждите и 
средата. Bio Skin Repair е екстракт от 
магарешки бодил, известен с лечебни-
те си свойства - регенерира сухата и 
увредена кожа и възстановява хидро-
липидната бариера. Микропачове с 
екстракт от акация, водорасли и серин 
играят ролята на „втора кожа”. Те фор-
мират защитен слой, който ограничава 
загубата на вода и задържа активните 
съставки. Трите серума в терапията се 
нанасят последователно с три различ-
ни масажни техники, което улеснява 
проникването на активните вещества 
и създава приятно усещане. Следва 
нанасяне на хидратираща или под-
хранваща крем маска в зависимост от 
нуждите на кожата, която се запечатва 
отгоре с алгинатна термоактивна мас-
ка с масла от арган и авокадо, която 
хидратира и улеснява абсорбирането 
на активните съставки в дълбочина. За 
финал се нанася интензивно хидрати-
ращ крем. Кожата е изпълнена, ком-
фортна, мека и еластична.
Продължителност:  75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един път 
седмично.

SLIM FACE LIFT 
Ремоделиране на овала 
чрез неинвазивен лифтинг
Козметична алтернатива на липосукция-
та и лифтинга с мезоконци. Чрез дейст-
вието на активните съставки Slim-Еxcess 
и Uplevity, както и на специфичния ваку-
умен масаж, се постига ремоделиране 
на лицевия овал и цялостен лифтинг на 
лицето. Терапията е подходяща за жени 
и за мъже, при които има натрупване на 
мастна тъкан в долната част на лицето, 
отпускане на кожата и двойна брадичка. 
Тестовете доказват видим ефект още след 
първите 4 седмици. Постига се: приби-
ране на двойната брадичка, стягане и 
оформяне на лицевия контур, стягане и 
повдигане на бузите и скулите. Кожата 
се почиства с мляко и лосион Еластинин, 
а ексфолиацията се извършва с Адипо-
зен скраб с екстракти от лимон и зелен 
чай. Продължава се с поетапно нанасяне 
на три серума: хиалуронов, липодрени-
ращ и фиброеластичен. Масажът с крем 
маска Липолизин се прави на два ета-
па - мануално и с вендузи.  С помощта 
на вендузите се изпълнява дрениращ 
вакуумен масаж, който освобождава 
напрежението и преразпределя мастни-
те натрупвания в подкожието. Стягащата 
термична маска първоначално загрява, 
после охлажда, повторно загряване и 
накрая охлажда. За финал се нанася ре-
структуриращ крем Интегрин. След тера-
пията овалът е видимо прибран, а кожата 
е по-сочна, изпълнена и гладка. 
Продължителност: 75 минуни. 
Препоръчват се 4 процедури, един път 
седмично.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ДЕКОЛТЕТО

BIOLOGIC DEFENCE 
Екобалансираща терапия 
Терапията осигурява екологичен и биологичен ба-
ланс, поддържа в равновесие кожната микрофлора 
и повишава естествената защита на кожата. Под-
ходяща е за всеки тип кожа: суха, мазна, чувст-
вителна, зряла. Постбиотикът Relipidium повишава 
естествената защита на кожата срещу патогени 
и вредни микроорганизми и стимулира синтеза 
на сфинголипиди, които осигуряват повърхностна 
защита. Комплексът Actibiome (кафяви и зелени 
водорасли, морска вода и морски екзополизаха-
риди) осигурява подходяща хранителна среда за 
полезните бактерии, повишава вродения имунитет 
и предпазва кожата от вредните микроби. Lipobelle 
Soyaglycone е липозомно капсулиран соев гинесте-
ин, който повишава синтеза на колаген и хиалуро-
нова киселина, хидратира, стяга и уплътнява кожа-
та. Терапията започва с почистване и ексфолиация, 
която се избира в зависимост от вида и състоянието 
на кожата. Последователно се нанасят два серума 
- симбиотичен и микробиотичен, които балансират 
микробиома и повишават защитата на кожата,  
успокояват, хидратират, видимо стягат, изпълват и 
изглаждат кожата.  След първия серум се прави 
масаж с нефритен ролер, който дренира и детокси-
кира. След втория серум се нанася масажен крем, 
богат на регенериращи и ревитализиращи масла 
от вечерна иглика, карите, пореч и акай бери, с 
който се прави продължителен мануален масаж. 
Той служи и като основа на запечатващата маска, 
която регенерира кожата като стимулира производ-
ството на колаген и еластин и възстановява водния 
баланс. Финално кожата се защитава с екобалан-
сиращ подхранващ крем. Кожата е балансирана, 
защитена, добре хидратирана и подхранена, уп-
лътнена и сияйна.
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един път седмично.



PERFECTION Перфектно 
избелваща терапия за 
регулиране на пигментацията
Терапията е подходяща за изравнява-
не и изсветляване на тена, за нама-
ляване на броя и размера на петна с 
различен произход. Освен на тради-
ционни съставки като плодови кисе-
лини и витамин С, ефективността на 
терапията се дължи на иновативни ак-
тивни съставки (O.D.A.White, Lumiskin, 
Algowhite), които ограничават дейст-
вието на ензима тирозиназа и про-
изводството на пигмента меланин  в 
самата сърцевина на процеса, а 
именно - ДНК на меланоцитната клет-
ка. Още първата стъпка - почиства-
не и ексфолиация с избелващ скраб 
- ефективно елиминира мъртвите 
клетки, изчиства, изсветлява и израв-
нява тена. Скрабът съдържа  каолин, 
гликолова киселина и мека плодова 
киселина от хибискус. Меланостоп 
серум антипетна едновременно за-
личава пигментациите и защитава от 
UVA/UVB лъчите. Масажът се прави 
с избелващ крем, който регенерира 
и активира клетъчното обновяване. 
Избелващата маска е на  глинена 
основа, стяга и почиства. За финал 
се нанася депигментиращ серум и 
избелващ и слънцезащитен крем, 
които блокират ензима тирозиназа и 
намаляват синтеза на меланинТенът 
изсветлява и се изравнява, пигмент-
ните петна постепенно се заличават. 
Кожата задължително се защитава от 
UV лъчите с подходящ крем. 
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4-8 процедури, един 
път седмично.

ENZYMACID Комплексен 
пилинг за пълно обновяване 
на кожата
Терапията е с моментален и видим 
обновяващ ефект, изглажда кожния 
релеф, стяга порите и изравнява 
тена. Базирана е на 5 дермокозме-
тични иновации: 1. Механичен пи-
линг - микродермабразио с кристали 
алуминиев оксид + железен глюконат. 
2. Химичен пилинг - комбинация от 7 
плодови киселини + 70% гликолова 
киселина. 3. Ензимен пилинг - стаби-
лизиран папаинов ензим  X-PRESSIN 
- с продължително и недразнещо 
действие. 4. Микрокапсула с глико-
лова и млечна киселина с дълбоко и 
дълготрайно регенериращо действие. 
5. Стабилизиран с глюкоза витамин 
С. Кожата се почиства с ензимно 
мляко и лосион. Механичната екс-
фолиация се извършва с обновяващ 
пилинг, с ефект на микродермабазио. 
Следва нанасяне на два гликолови 
серума с витамин С. Ако кожата е 
по-чувствителна между двата серума 
се прави дълъг масаж с  моделираща 
ензимна крем маска. Ако кожата е 
по-устойчива, масажът се прави след 
като и двата серума престоят за по 
3 минути. Върху плътен слой от крем 
маската се поставя марля с лифтинг 
ефект, а над нея се нанася фин слой 
пилинг гел маска. След като изсъхне 
маската се отлепва, а заедно с нея се 
отстраняват и ексфолираните мъртви 
клетки. За финал се нанася защитен 
крем SPF20. 
Продължителност: 75 минути.
Препоръчват се 4 процедури, един 
път седмично.

ACTI-BIOTIC 
Почистваща и 
балансираща терапия 
Терапията е предназначена ос-
новно за мазна и акнеична кожа, 
но може да се прилага и на други 
типове кожа като дълбоко почист-
ваща терапия. Регулира хормони-
те на ниво кожа, почиства запуше-
ните пори и комедони, регулира  
мастната секреция, почиства, 
детоксикира и успокоява възпале-
ната кожата. Съдържа Biodextrol, 
който регулира хормоналната хи-
перстимулация на мастните жлези. 
Dermapure е мощен фитокомплекс 
от брястолистно орехче, който 
стимулира синтеза на естествени 
антибитиоци от кожата. Кожата се 
подготвя със себопилинг със сали-
цилова киселина и полиетиленови 
микрогранули, който отстранява 
мъртвите клетки и почиства чер-
ните точки в дълбочина. След 
екстракцията на комедоните се 
нанасят серуми антиакне и за раз-
ширени пори. Прави се детокси-
киращ масаж със себокрем, след 
което се поставя абсорбираща 
и дълбокопочистваща маска със 
зелена глина. След почистването 
на маската върху проблемните 
зони отново се нанасят серумите 
за стягане на пори и против акне, 
както и коригиращ себогел. Кожа-
та става чиста и  спокойна, глад-
ка, със стегнати пори и изравнен 
тен. 
Продължителност:  60 минути.
Препоръчват се 4 процедури, 
един път седмично

BIOPTIC Терапия за 
околоочен контур
Възстановяваща терапия, 
ефективна за всички про-
блеми на околоочния контур: 
тъмни кръгове, подпухване, 
отпускане, бръчки. Деликатно 
отстранява мастните натруп-
вания и задържаните течно-
сти под очите благодарение 
на силни активни съставки 
с липолитично и дрениращо 
действие. След почистване на 
кожата с двуфазен лосион се 
нанася маска за отстраняване 
на торбички и се изпълнява 
точков масаж. Следва мо-
делиращ масаж с възстано-
вяващ концентриран флуид. 
Отгоре се поставят дренира-
щи пачове, напоени с богат 
регенериращ гел и памучни 
тампони, напоени с моментал-
но успокояващ лосион, които 
престояват за 15 минути, след 
което останалият гел се втри-
ва с леки масажни движения. 
Върху него се нанася лифтинг 
гел микроколаген и флуид за 
тъмни кръгове. Терапията е 
перфектно допълнение към 
всяка от терапиите за лице. 
Осезаем лифтинг ефект, ви-
димо изглаждане и изпълване 
на фините линии, мекота и 
комфорт, изсветляване на тъм-
ните кръгове и дрениране на  
отоците.
Продължителност: 30 минути. 
Препоръчват се 4 процедури, 
един път седмично.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ДЕКОЛТЕТО

SENSITIVE PRO 
Успокояваща терапия 
за чувствителна кожа
Терапията повишава прага 
на реактивност и подсилва 
естествените защитни сили 
на деликатната и чувст-
вителна кожа. Намалява 
зачервяванията, неприят-
ните усещания за парене, 
опъване, сърбеж.  Sepicalm 
S е биотехнологична със-
тавка, която защитава от 
механична, химична и слън-
чева агресия. Тя блокира 
про-възпалителните меди-
атори, стимулира синтеза 
на ендорфини, ограничава 
свободните радикали и ен-
зимите. Лицето се почиства 
с деликатни продукти: мляко 
или гел, тоник и ексфолиант. 
Нанася се успокояващ серум 
цитокинол и се прави лек 
дрениращ масаж с липофи-
лен серум. Маската включ-
ва три слоя: кремообразна 
маска глутакалмин, марля 
и маска бетадорфин, която 
прилича на сметанов крем и 
има успокояващ, охлаждащ 
и омекотяващ ефект. На фи-
нала се нанася хидратиращ 
крем хидраланин. Терапията 
успокоява незабавно. Кожа-
та възвръща естествената си 
мекота и комфорт,  съхраня-
ва свежестта и младостта си. 
Продължителност:  75 мин.
Препоръчват се 4 процеду-
ри, един път седмично.



OSMO-THERMY 
Детоксикираща терапия 
за реминерализиране 
и отслабване
Пречиства кожата от токсини на 
принципа на осмозата, изглажда 
целулита, омекотява. Процедурата 
започва с ексфолиация на тялото 
с гераниеви соли, обогатени с екс-
тракти от кафяви водорасли, прах 
от чаено дърво и релаксиращ ком-
плекс от есенциални масла (берга-
мот, портокал, лавандула, лимонов 
балсам, лайка). Втората фаза на 
терапията е опаковане на тялото с 
три вида комплекси от есенциални 
масла и морски соли: дрениращи 
с охлаждащ ефект (на стъпалата и 
прасците), антицелулитни (на бе-
драта и зоната на ханша) и енер-
гизиращи (на гърба, раменете и 
ръцете). За интензивно изпотяване 
и максимално въздействие тялото 
се опакова в термоодеяло (30 ми-
нути). През това време терапевтич-
ните смеси се топят и попиват в ко-
жата. Ефектът е забележим дори и 
само след една процедура. Тялото 
е по-леко, целулитът е изгладен, а 
кожата е чисто нова: гладка и мека. 
Продължителност:  60 мин.
Препоръчват се 4 процедури, вед-
нъж седмично.

SLIM&LIFT 
Мултиактивна терапия 
за отслабване и лифтинг 
Терапията оформя елегантна 
фигура, стяга кожата, заличава 
стрии и видими капиляри. Slim 
& lift стопира процеса на обра-
зуване на мазнини още в самото 
начало – възпрепятства диферен-
циацията на преадипоцитите в 
зрели мастни клетки (адипоцити). 
За сметка на ограничаване синте-
за на липиди се активира синтеза 
на колаген, което води до стягане 
и подобряване вида на кожата. Те-
рапията започва с ексфолиация на 
тялото с гераниеви соли. Със спе-
циален масажен ролер се втриват 
двойноактивен серум за отслабва-
не в долната част на тялото (бедра, 
седалище) и двойноактивен лиф-
тинг серум за корем, ръце, палас-
ки. Следва масаж с дренираща 
вакса за отслабване и опаковане с 
ензимен крем за изгаряне на маз-
нините (съдържа водорасли фукус 
и келп и растителни ензими бро-
мелаин и папаин). Алуминиевото 
фолио подсилва липолитичния 
ефект. 
Продължителност:  75 мин. 
Препоръчват се 8 процедури, 
един или два пъти седмично.

DIETETIK Отслабваща и 
антицелулитна терапия 
Глобална терапия за отслабване 
и изглаждане на целулита чрез 
поставяне на мастните клетки на 
“диета” с помощта на комплекс от 
джинджифил, кофеин и гологлавче 
- Intenslimtm. Коригира нарушеното 
функциониране на мастната тъкан 
в следствие от небалансирано и 
нездравословно хранене и нама-
лява размера на мастните клетки. 
Тялото се ексфолира със Захарен 
детоксикиращ скраб. Нанася се 
Антицелулитен серум за изгаряне 
на мазнините в зоните, засегнати 
от целулита, след което се прави 
масаж. Отслабващата антцелулит-
на паста за масаж и боди репинг е 
с тройно въздействие - ограничава 
складирането на мазнини, активи-
ра микроциркулацията и дренира 
излишната вода от междуклетъч-
ното пространство. Изпълнява се 
специален масаж с антицелулитни 
вендузи, след което тялото се опа-
кова в термо одеало или фолио, 
за да се ускорят процесите на от-
слабване и изглаждане.
Продължителност: 90 мин. 
Препоръчват се минимум 8 проце-
дури, два пъти седмично.

X50 BODY MATRIX 
Подмладяваща и 
отслабваща терапия за тяло
Терапията е ефективна при жени в 
менопауза. Дълбоко и целенасоче-
но се третира целулита и общото 
напълняване с „интелигентната” 
съставка Х50 Body Matrix – двой-
нокапсулиран екстракт от коколоба 
(морско грозде), който се съдържа 
във всички продукти от серията и 
въздейства на гените стимулиращи 
липолизата и ограничаващи липо-
генезата. Хормоналните проблеми, 
свързани със спада на производ-
ството на DHEA (хормона на мла-
достта) с възрастта, се регулират 
от екстракт от див ямс, натурален 
източник на diosgenine – растителен 
еквивалент на DHEA. Той естестве-
но потиска апетита и спомага за от-
слабване. Феослим е другата актив-
на съставка, която мощно стимулира 
разграждането на мазнините, осо-
бено в областта на корема и палас-
ките. Х50 Body Matrix се грижи за 
изсветляване и заличаване на петна 
по тялото чрез съставката Lumiskin, 
която намалява синтеза на меланин.  
Продължителност:  90 мин. 
Препоръчват се 6 процедури, 
веднъж или два пъти седмично.

GENETIX SLIM 
Терапия за отслабва-
не при генетично на-
пълняване
Терапията е базирана на 
биотехнологичната състав-
ка Timiline, която въздейст-
ва върху определени гени, 
свързани с напълняването. 
На проблемните зони се 
нанася серум с кофеин, 
женшен и нар и се извърш-
ва масаж с ремоделираща 
вакса с екстркти от кестен, 
чимшир и хибискус, които 
подобряват еластичността 
на капилярите, улесняват 
дренажа и отстраняването 
на разградените мазни-
ни. Загряващата маска е 
обогатена с гуарана, спи-
рулина, зелен чай и лотус 
- липолитична, стягаща, 
дренираща и успокояваща 
активни съставки, засилва-
щи действието на Timiline. 
Ефектите от терапията са: 
намаляване на обиколките, 
изглаждане на целулита и 
стягане на отпусната кожа. 
Продължителност: 75 мин. 
Препоръчват се 8 процеду-
ри, два пъти седмично.

SPA & FITNESS КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО 



LIPO-DRAINAGE 3D
Липодренаж за леки 
крака 
Терапията е предназначе-
на за проблеми, свързани 
със задържане на вода, 
забавен метаболизъм, 
наднормено тегло, болез-
нени крака с умора и ото-
ци, локализиран целулит, 
постоянен дискомфорт. 
Положителният ефект се 
усеща веднага: дренира-
не на отока, облекчение 
на болката, намаляване 
на целулита. Върху нама-
зани с дрениращ и анти-
целулитен крем крака се 
прави масаж със специ-
ални Maxi-Press ръкавици, 
съхранявани във фризер. 
Масажът с ръкавиците, 
маската и напоените с 
дрениращ флуид бандажи 
са последователни ета-
пи в процедурата, които 
охлаждат, дренират и 
стимулират венозната и 
лимфната циркулация. На 
финала се изпълнява и 
ръчен дрениращ масаж с 
възстановяващ серум. 
Продължителност:  75 мин. 
Препоръчват се 4-6 про-
цедури, веднъж седмично.

ENZYMACID BODY
Пълно обновяване на 
кожата на тялото
Терапията е с моментален 
видим ефект.  Препоръчва 
се при атонична кожа, бе-
лези, стрии, пигментни пет-
на, хиперкератинизация, 
мазна и проблемна кожа 
на гърба. Тройната ексфо-
лиация: микродермабра-
зио с кристали алуминиев 
оксид + железен глюконат; 
химичен пилинг с комбина-
ция от 8 плодови киселини 
(70 % гликолова киселина); 
ензимен пилинг със стаби-
лизиран папаинов ензим  
X-PRESSIN перфектно из-
глажда кожния релеф, то-
низира и стяга. Подходяща 
е за всеки тип кожа и може 
да се комбинира с коя да 
е друга терапия за тяло на 
Ericson Laboratoire. Препо-
ръчва се за подготовка на 
тялото, изглаждане и оме-
котяване на кожата пре-
ди ваканция или събитие. 
Преди излагане на слънце 
задължително се ползва 
слънцезащита.
Продължителност: 60 мин. 
Препоръчват се 4 процеду-
ри, веднъж седмично.

CELLULIT'VIB 
Ултразвукова 
антицелулитна и 
отслабваща терапия 
Шокова ремоделираща те-
рапия с ефекта на ултраз-
вук, която се бори с мастни-
те натрупвания в дълбочина 
и изглажда целулита. Със-
тавката PHYTOSONIC 
разрушава връзките между 
натрупаните около мастна-
та клетка триглицериди и ги 
пренарежда нишковидно, 
което намалява обема и 
изглажда повърхността на 
кожата. Другата съставка 
LEGACTIF изгаря мазнините 
и ги елиминира. Антице-
лулитните продукти (серум 
и гел) в терапията са със 
загряващ, а дрениращите 
с охлаждащ ефект. В резул-
тат сантиметрите намаля-
ват, а “портокаловата” кожа 
се изглажда. Терапията се 
прилага локално (крака, 
задни части и корем, ръце)  
и включва, както мануален 
масаж, така и масаж със 
специален масажен уред.
Продължителност: 75 мин. 
Препоръчват се 6-8 проце-
дури, два пъти седмично.

MORPHO-BUST
Терапия за обем 
и лифтинг на бюста
Ревитализираща терапия, 
която дава възможност да 
се избегне или отложи във 
времето операцията за 
повдигане и уголемяване 
на бюста. Дава възмож-
ност да се постигнат чу-
десни резултати напълно 
здравословно, с оглед на 
физиологичните нужди и 
особеностите на тази де-
ликатна зона. Комбинира 
три механизма за локално 
уплътняване на адипозна-
та тъкан: мултиплицира 
мастните клетки, стиму-
лира производството на 
липиди и увеличава съх-
ранението им. Въздейст-
ва за увеличаване обема 
на бюста, намаляване и 
заличаване на стриите, 
укрепване на капиляри-
те, подобряване тонуса и 
еластичността на кожата 
при бюста.
Продължителност: 60 мин. 
Препоръчват се 4 проце-
дури, веднъж седмично.

CELULIT BURN DSTRESS
Антистресова терапия 
за изгаряне 
на мазнините
Отпуска стреса в тялото 
и намалява натрупаната 
мастна тъкан. Терапията за-
лага на 3 основни съставки: 
B-Shape - активира липоли-
зата, Lipout - превръща бя-
лата мастна тъкан в  кафява 
и Betaphroline-стимулира от-
слабването чрез производ-
ство на бета–ендорфини, 
хормони на щастието. Екс-
фолиацията се извършва с 
Детоксикиращ скраб, чиято 
цел е да почисти перфект-
но и изглади кожата. След-
ва масаж с Детоксикиращ 
и дрениращ крем, който 
стимулира кръвоообраще-
нието, изгарянето и ели-
минирането на целулита. 
Кремът съдържа зелен чай 
и кофеин, известни с мощ-
ното си липолитично дейст-
вие. Плазмената термична 
маска улеснява прониква-
нето на активните съставки 
и подсилва отслабващия, 
дрениращ и стягащ ефект 
от терапията.
Продължителност:  90 мин. 
Препоръчват се 8 процеду-
ри, два пъти седмично.

PEDICARE  
Обновяваща и 
възстановяваща 
терапия за стъпала 
Протеази и кератолитични 
агенти стимулират естестве-
ното излющване на загру-
бялата кожа на стъпалата. 
Антибактериален и проти-
вогъбичен агент поддържа 
здравословна микрофлора. 
Терапията започва с накис-
ване на краката в гликолов 
разтвор с антибактериален 
и противогъбичен ефект. 
След това се прави екс-
фолиация на стъпалата за 
отстраняване на загрубя-
лата кожа със скраб, който 
е с ензимно, киселинно и 
механична действие. Про-
дължава се с два масажа 
– първият е с протеолити-
чен възстановяващ крем, а 
вторият е със загряваща и 
релаксираща маска, с която 
краката престояват опако-
вани 15 минути. За финал 
се нанася освежаващ крем 
за леки крака. Ефектът е 
гладки и меки стъпала. 
Продължителност:  60 мин. 
Препоръчват се 4 процеду-
ри, веднъж седмично.

SPA & FITNESS КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО 




