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Компанія Green Pharm Cosmetic була заснована в 2014 році в Харкові. В арсеналі компанії зібрані
унікальні рецепти провідних фармацевтів і біохіміків країни. Наші бальзами розроблені на основі науко-
вих досліджень в області корнеотерапії і корнеологіі. Наші продукти - єдині космецевтичні продукти на ринку 
України, які в якості заявленої дії ставлять завдання: відновити бар’єрну захисну функцію шкіри. Наша компанія 
не додає ніяких хімічних лікарських субстанцій і гормонів. Тільки рослинні речовини, поєднані методами високих 
технологій.

Сьогодні Green Pharm Cosmetic - одна з найбільш молодих затребуваних космецевтичних національних 
компаній, що швидко розвиваються. 

Green Pharm Cosmetic з моменту заснування втілює собою фірму, яка проектує цілющі сили природи на 
фармацевтичні досягнення нашого століття. Компанія пропонує повний спектр догляду за шкірою обличчя і тіла 
для використання в домашніх умовах, спа-центрах і салонах краси, який забезпечує клінічно доведені результати. 
КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» є нішевим косметичним брендом, продукція якого виробляється з дотриманням 
найсуворіших міжнародних стандартів.

Компанія постійно проводить наукові дослідження, використовує нещодавно відкриті інгредієнти, 
вдосконалює якість продукції та її зовнішній вигляд. Фірма має ім’я, науковий потенціал, активних і талановитих 
співробітників і величезне бажання працювати.

Сьогодні клієнти пред’являють високі вимоги до косметики: вони читають склад, цікавляться місцем 
походження інгредієнтів і їх ефективністю. Вони ретельно вивчають інформацію в інтернеті і обирають продукти з 
максимальною концентрацією активних речовин для досягнення найкращого результату.

Ексклюзивно створені з натуральних інгредієнтів засоби для догляду за шкірою, олії, бальзами та дієтичні 
добавки від Green Pharm Cosmetic були удостоєні всесвітньої пошани за їх клінічно доведену ефективність.

Компанія Green Pharm Cosmetic культивує незалежність, яка дозволяє уникати впливу моди при створенні 
нових продуктів.

Замість цього єдина і найважливіша мета - створення інноваційних та ефективних продуктів, що сприяють 
поліпшенню стану і краси наших клієнтів і пристосування  до потреб кожної окремої людини, завдяки чому  був 
створений вишуканий індивідуальний підхід:

- використовувати тільки безпечні інгредієнти, а  також натуральну сировину рослинного походження;
- розвиток виробництва з використанням сучасного обладнання і ретельний відбір сировини;
- вдосконалення організаційної структури і підвищення особистої зацікавленості і відповідальності всіх 
співробітників підприємства за якість продукції, що випускається.

Формули косметики від Green Pharm Cosmetic унікальні і ексклюзивні. Вони засновані на використанні 
морських водоростей і цінних рослинних екстрактів з максимально ефективною концентрацією і поєднанням з 
найсучаснішими технологіями. Ефірні і жирні косметичні олії, а також олігоелементи відновлюють баланс шкіри. 
Разом вони створюють сильний коктейль активних інгредієнтів, який проникає через найглибші шари    шкіри, 
сприяючи її детоксикації і швидкому відновленню. Шкіра виглядає оновленою, свіжою і сяючою.
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Компанія повністю контролює процес виробництва на всіх етапах. Ми проводимо численні клініч-
ні дослідження нашої продукції, щоб гарантувати її максимальну ефективність.

Прихильність компанії до інновацій означає, що ми безупинно досліджуємо і використовуємо останні і 
найвисокотехнологічні компоненти, які можуть якісно впливати на стан Вашої шкіри. КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» 
ретельно підбирає найчистіші і ефективні інгредієнти найвищої якості, що надають молодість і сяйво Вашій шкірі.

Продукція компанії Green Pharm Cosmetic має унікальний склад, а саме:
- натуральні активні інгредієнти (екстракти рослин, мікроелементи, морські інгредієнти);
- кращі рослинні, ефірні і жирні косметичні олії у високій концентрації, добірні французькі інгредієнти, 
високотехнологічні компоненти (пептид, ідентичний ботоксу, гіалуронова кислота в різних молекулярних 
рівнях).

Основні лінії продукції компанії:
Green Pharm Cosmetic ексклюзивний український бренд, що спеціалізується на виробництві високоякісних і 

космецевтичних продуктів для домашнього і професійного догляду, серії лікувальних бальзамів, дієтичних добавок, 
жирних косметичних і ефірних олій. Розглянемо її більш детально.

1) Карбокси-, гідрокситерапія і пілінги.
Використовується при:

- фотостарінні;
- старіючій шкірі;
- мімічних зморшках;
- акне (профілактика і лікування);
- тьмяному, сірому кольорі шкіри;
- гіперпігментації шкіри;
- рубцях.

2) Професійна косметика.
1. Препарати для проведення процедур чищення, процедури з ліфтинг-ефектом, лікування акне, 
купероза і розацеа, а також усунення порушень пігментації як із застосуванням апаратів, так і без.
2. Маски для предпілінгової підготовки, ліфтингу і закриття пор.
3. Сироватки з гіалуроновою кислотою, протеїнами гороху і трипептидом отрути гадюки.
4. Фітогелі для боротьби з пігментацією, куперозом, целюлітом.
5. Фінішний крем «Епіталізант®» для відновлення шкіри після будь-яких косметологічних процедур, 
пов’язаних з пошкодженням гідроліпідного бар’єру шкіри.
Креми і флюїд мають відновлюючі, захисні і зволожуючі властивості.

 
3) Спреї та бальзами 911.

1. Бальзами і креми для тіла та обличчя є лікувальними, безпечними, дієвими засобами, до складу яких 
входять натуральні компоненти, витяжки різних рослин.
Застосовуються:
- при пошкодженій, пересушеній, подразненій шкірі;
- при укусах, опіках, травмах, порізах, шрамах;
- під час прояву різного роду алергічних реакцій, екземі.
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      Синергія природи і науки для вашої краси ...

Спреї мають:
- бактерицидну, протизапальну і антисептичну дію;
- компоненти, що входять до складу, сприяють знеболюванню;
- знімають набряк і запалення;
- дезодорують порожнину рота.

4) Ефірні і жирні косметичні олії.
В асортименті є 25 видів ефірних і 10 видів жирних косметичних олій. Найближчим часом планується 

розширення асортименту жирних косметичних олій до 50 найменувань:
- натуральні;
- комбіновані;
- з широким спектром дії.

Cировину вироблено за європейськими стандартами в Німеччині.
Ефірні олії нашого виробництва можна використовувати зовнішньо в косметичних і терапевтичних цілях:

- для ароматерапії;
- у лазнях і саунах, для масажу тощо.

5) Для підтримки тонусу організму і поліпшення здоров’я мало збалансованого харчування, потрібно 
додавати інші компоненти всебічної підтримки організму, такі як - дієтичні добавки.

6) Так само в асортименті компанії є серія сонцезахисних кремів, універсальний спрей для захисту від 
комах, а також серія засобів з пантенолом.

З кожним роком Green Pharm Cosmetic набирає обертів у розвитку і розширенні.

Наша компанія співпрацює з наступними організаціями:
1) Національним Фармацевтичним університетом. Підприємство є базою для проходження практики 
студентів НФаУ, м. Харків.
2) Інститутом медицини громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, м Київ.
3) Інститутом медицини праці НАМН України, м Київ.
4) Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, м Київ.
5) Харківським Національним медичним університетом, м. Харків.

Продукцію підприємства використовують в косметичних і лікувальних цілях. Ми працюємо з великими 
аптечними мережами, косметологічними центрами по всіх Україні. Наші фахівці проводять виїзні семінари і 
майстер-класи, беруть участь в міжнародних косметологічних виставках.

Розвитку відносин з дистриб’юторами приділяється особлива увага, проводяться особисті зустрічі, надаються 
консультації та підтримка, організовуються спеціальні акції на місцях.

Постійно проводяться роботи відновлення обладнання виробничих цехів, в результаті чого підвищується якість 
продукції, що випускається, поліпшуються умови праці персоналу.
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ЛІНІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОСМЕТИКИ
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ЗАСТОСУВАННЯ: за допомогою косметичного диска або серветки нанести молочко по масажних лініях на шкіру обличчя, включаючи 
орбітальну зону. Очистити обличчя, сполоснути теплою водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при попаданні на слизову оболонку очей промити водою. Не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Sweet Almond Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate,  Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Steareth-20, Cetearyl 
Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Monostearate, Dimethicone, 
Allantoin, Disodium EDTA, Perfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Молочко з м’якою кремовою текстурою делікатно і ефективно видаляє макіяж зі шкіри обличчя. Дбайливо очищує шкіру, робить 
її гладкою і шовковистою.
Олія солодкого мигдалю пом’якшує і живить шкіру, алантоїн надає заспокійливу, протизапальну і загоювальну дію.

МОЛОЧКО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ pH 5,5

Олія солодкого мигдалю Пом’якшує шкіру

Алантоїн Пом’якшує і зволожує шкіру

Гель для вмивання з молочною кислотою, алантоїном і ефірним маслом чайного дерева м’яко й делікатно очищує шкіру, не викликає 
пересушування, подразнення і стягнутості після застосування.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести на вологе обличчя невелику кількість гелю, масажними рухами провести очищення, змити теплою водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: уникати попадання в очі, при попаданні на слизову оболонку очей ретельно промити водою. Не застосовувати при 
гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Perfume, 
Allantoin, Lactic Acid, Tea Tree Oil, Nipaguard СMB.

Не є лікарським засобом.

Молочна кислота Відлущує роговий шар епідермісу

Олія чайного дерева Проявляє бактерицидну дію

Алантоїн Пом’якшує і зволожує шкіру

ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ pH 5,5

При регулярному використанні регулює діяльність сальних залоз, відновлює природний рН баланс шкіри, звужує пори і надає зволожуючий 
ефект.

Тонік для догляду за проблемною шкірою з проявами акне та розацеа має антибактеріальну, противугреву і себорегулюючу дію.

ЗАСТОСУВАННЯ:  наносити за допомогою ватного диска 2 рази в день вранці і ввечері на очищену шкіру обличчя. Через 3- 5 хв. при необхідності 
нанести крем (гель або ін.) за типом шкіри. Застосовувати в міру необхідності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу. Не допускати попадання в очі.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Methyl Sulphonyl Methane, Propylene Glycol, Aloe Juice, Glycolic Acyd, Sodium Hyaluronatе, D-Panthenol, Bídens Tripartíta 
Extract, Calendula Officinalis Еxtract, Salvia Officinalis Extract, Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) 
Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Metronidazole, Рerfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Екстракти календули, шавлії, причепи 
іметронідазол

Знімають запалення та почервоніння, надають антибактеріальну дію і заспокоюють 
шкіру

ТОНІК ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ pH 3,0

Завдяки наявності у складі органічної сірки, гліколевої кислоти, вітаміну А, Д-пантенолу і низькомолекулярної гіалуронової кислоти сприяє 
нормалізації кератинізації волосяного фолікула, зволоженню, уповільнює утворення жирних кислот, які сприяють виникненню акне.
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Очищуючий гель-скраб складається з дрібних абразивних частинок і з пом’якшувальної натуральної основи. М’яко видаляє відмерлі клітини шкіри, 
залишки косметики, продукти потовиділення і глибокі забруднення.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель-скраб на вологе обличчя, втирати круговими масажними рухами в шкіру, уникаючи області навколо очей. Змити теплою 
водою. Застосовувати з обережністю при сухій чутливій шкірі і шкірі з куперозом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД(INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Laureth-20, 
Titanium Dioxide, Tea Tree Oil, Hydrogenated Gojoba Oil Granules, Allantoin, Humulus Lupulus Extract, Epilobium Angustifolium Extract, Urtica Dioica Extract, 
Zingiber Officinale Root Extract, Xanthan Gum, Carbomer, Lactic Acid,  Triethanolamine, Disodium EDTA, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Гранули жожоба Основа для механічного відлущування

Олія чайного дерева Очищує верхній шар шкіри, має антисептичну дію 

Екстракт кропиви Тонізує шкіру

Екстракт шишок хмелю Стимулює клітинний обмін і шкірне дихання

Екстракт іван-чаю Знімає подразнення, звужує пори

Екстракт імбиру Покращує тургор шкіри

Молочна кислота Кератолітичний засіб, надає зволожуючий ефект 

ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ pH 5,5

Сприяє видаленню закупорки проток сальних залоз. Не травмує, підходить для чутливої і сухої шкіри.

Тонізуючий лосьйон з посиленою формулою ефективно живить, вітамінізує і покращує тканинний кровообіг шкіри. Збалансований склад 
з вітамінами В5 (Д-пантенол), аскорбіновою кислотою (вітамін С) і рослинними екстрактами надає тонізуючу, освітлюючу, зволожуючу, антиоксидантну 
та протизапальну дію.

ЗАСТОСУВАННЯ: просочити ватний диск необхідною кількістю лосьйону, протерти шкіру обличчя по масажних лініях, уникаючи області навколо очей. 
Може використовуватися як після очищення молочком, гелем, скрабом, перед нанесенням крему або сироватки (в домашніх умовах), так і після 
масок, перед нанесенням крему (в салонних процедурах).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: уникати попадання в очі, при попаданні на слизову оболонку очей ретельно промити водою, не застосовувати при гіперчутливості шкіри 
до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Propylene Glycol, Carbamide (Urea), Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, 
Panthenol, Lactic Acid, Аscorbic Acid, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa Extract, Juniperus Communis Extract, Mentha piperita Extract, Artemisia Absinthium 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Thymus Vulgaris Extract,  Salvia Officinalis Extract, Mentha Piperita Oil, 
Disodium EDTA, Perfume, Nipaguard СMB.

Не є лікарським засобом.

Молочна кислота Очищуюча та освітлююча дія

Пантенол Натуральний енхансер, відновлює уражені ділянки шкіри 

Екстракт сухого лопуха Очищуюча та тонізуюча дія в т.ч. для чутливої шкіри 

Екстракт кропиви Тонізуючий та протизапальний ефект

Молочна кислота відновлює природний рН баланс шкіри, звужує пори і надає зволожуючий ефект.

ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН pH 5,5

Постійне застосування тоніка покращує якість шкіри, ущільнює епідерміс, зменшує товщину рогового шару. Має м’яку себорегулюючу дію.
ЗАСТОСУВАННЯ: невеликою кількістю тоніка просочити ватний диск, нанести на чисту шкіру обличчя по косметичних лініях, дочекатися повного висихання, 
нанести крем за типом шкіри. Наносити 1-2 рази на день, переважно у вечірній час. При використанні вдень наносити крем з SPF захистом не менше 
50. Рекомендований до постійного застосування для догляду за жирною і комбінованою шкірою, а також в якості передпілінгової підготовки для всіх типів 
шкіри.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу та пошкодженнях  шкіри. Уникати потрапляння в очі. При попаданні в очі 
промити водою.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonyl Methane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Glycolic Acid, Mandelic Acid, Sodium Hyaluronate, 
D-Panthenol, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben. 

Не є лікарським засобом.

Молочна, гліколева і мигдальна АНА кислоти Звужують пори, надають відлущуючу та освітлюючу дію

Зволожуючий комплекс: низькомолекулярна
гіалуронова кислота та сік Алое

Відновлює гідробаланс шкіри, розгладжує мікрорельєф і стимулює оновлення клітин 
глибоких шарів епідермісу 

ТОНІК З АНА КИСЛОТАМИ pH 3,5
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Гель створений для очищення шкіри методом холодного гідрування. Гель-дезінкрустант розкриває пори, видаляє секрет сальних залоз, прискорює 
кровообіг, підвищує проникність судин і клітинних мембран.

ЗАСТОСУВАННЯ: апаратна методика починається з нанесення на шкіру обличчя гелю. Покрити обличчя плівкою, потім теплим рушником. Зняти 
рушник і плівку, обробити проблемні зони за допомогою електрода з негативним полюсом або УЗ. При мануальному чищенні проводити процедуру 
аналогічним чином без апарату. Тривалість експозиції залежить від типу шкіри і становить в середньому 20-30 хвилин.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Tween-80, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Carbonate, Sodium Hydrocarbonate, Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine, 
Nipaguard CMB, Juniperus Communis, Daucus Sativus Seeds Extract, Myristica Fragrans Extract, Urtica Dioica Extract.

Не є лікарським засобом.

Ксантановая камедь Має сильний зволожуючий ефект

Екстракт ялівцю Стимулює мікроциркуляцію, знімає подразнення

Екстракт мускатного горіха Надає сильну протизапальну дію

Екстракт кропиви Проявляє захисну дію

ГЕЛЬ-ДЕЗІНКРУСТАНТ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ПОР pH 9,0

Стимулює регенерацію клітин шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ: yевелику кількість тоніка шляхом натискання дозатора нанести на ватний диск, протерти чисту шкіру обличчя по косметичних лініях, 
включаючи зону навколо очей. Дочекатися повного вбирання, нанести сироватку та/або крем за типом шкіри. Підходить для щоденного застосування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при попаданні на слизову оболонку очей промити водою. Не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonylmethane, Royal Orchid Extract, Polysaccharides Stevia Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed 
Сollagen, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, D-Panthenol, Lactic Acid, Aqua (and) Butylene Glycol (and) PEG- 40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid 
(and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не є лікарським засобом.

Тонік з гіалуроновою кислотою - зволожуючий і тонізуючий засіб з високою концентрацією активних компонентів: низькомолекулярної  
гіалуронової кислоти, морського колагену, екстракта королівської орхідеї та полісахаридів екстракту стевії.
Підходить для сухої та чутливої шкіри. Можливе використання тоніку для змішування з порошковими альгінатними масками для  отримання максимального 
зволоження (співвідношення тонік: порошок – 3:1 або за рекомендаціями виробника).

ТОНІК З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ pH 5,5

Аквтивний комплекс Відновлює гідроліпідний баланс шкіри та підвищує тургор шкіри

Д-пантенол (провітамін В5)  та вітамінний 
комплекс А, E та  F

Надають живильну і регенеруючу дію, сприяють активізації процесу відновлення клітин

Очищуючий гель  для вмивання з фруктовими кислотами м’яко очищає, надає себорегулюючу та відлущувальну дію, усуває жирний блиск та не сушить 
шкіру.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести невелику кількість засобу на вологу шкіру обличчя, масажними рухами розподілити, уникаючи потрапляння в очі, ретельно 
змити теплою водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу та при пошкодженнях шкіри.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Aqua, Coco Glucoside (and) Disodium Laurylsulfosuccinate (and) Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycerin, Panthenol, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycolic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) 
Ethylparaben (and) Propylparaben, Perfume, Disodium EDTA.

Не є лікарським засобом.

Гліколева, молочна та лимонна кислоти Регулюють діяльність шкірних залоз, зменшують гіперпігментацію, надають 
антиоксидантний ефект

Д-пантенол, екстракти календули та ромашки Надають протизапальну та бактерицидну дію

ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ З АНА КИСЛОТАМИ pH 4,0

Регулярне використання гелю звужує пори, вирівнює колір шкіри, освітлює та надає шкірі пружний і здоровий вигляд. 
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Фітоактивна вітамінна маска рекомендована до застосування в якості активного живлення і підвищення регенеративної функції шкіри, усуває запальні 
прояви, надає їй здоровий вигляд і сяйво. Також використовується в комплексному догляді за шкірою, схильної до утворення зморшок.

ЗАСТОСУВАННЯ: по масажних лініях нанести на чисту шкіру обличчя і шиї, залишити до повного вбирання. Залишки маски через 20-30 (для максимального 
ефекту 30-40) хвилин видалити ватним диском, просоченим тонізуючим лосьойоном, або змити водою. Застосовувати 1-3 рази в тиждень або по мірі 
необхідності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Propylenglycol, Vitamin complex AEF, Oleum Calophyllium 
Inophyllum, Oleum Rosae, Oleum Hippophaes, Horse Chestnut Extract, Guarana Extract, Bídens Tripartíta Extract, Carbopol, D-Panthenol, Essential Oil Grapefruit, 
Triethanolamine, Phenonip, Butylhydroxyanisole. 

Не є лікарським засобом.

Комплекс вітамінів АЕF, провітамін В5, олії 
шипшини, обліпихи і таману

Живлять, глибоко зволожують і омолоджують шкіру

Лімфодренажний комплекс екстрактів причепи, 
кінського каштана і гуарани

Тонізує шкіру, усуває набряки і зміцнює капіляри шкіри

Олії солодкого мигдалю і макадамії Забезпечують додаткове живлення і збереження необхідного гідроліпідного балансу 
верхніх шарів шкіри, надаючи регенеруючу та омолоджуючу дії

ВІТАМІННА МАСКА рН 5,5

Маска глибоко та інтенсивно живить, зволожує, вирівнює поверхню шкіри, покращує колір обличчя і активізує процеси відновлення шкіри.

Зволожуюча маска призначена для екстреного зволоження і живлення шкіри, схильної до сухості і лущення, а також буде прекрасним 
доповненням до основного догляду при появі дрібних і мімічних зморшок.

ЗАСТОСУВАННЯ: по масажних лініях нанести на чисту шкіру обличчя і шиї, залишити до повного вбирання. Залишки маски через 20-30 (для максимального 
ефекту 30-40) хвилин видалити ватним диском, просоченим тонізуючим лосьйоном, або змити водою. Застосовувати 1-3 рази в тиждень або по мірі 
необхідності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sorbitol, Propylenglycol, Cogniac Mannan, Hyaluronic Acid, 
Aloe Vera gel, Vitis Vinifera Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Carbopol, D-Panthenol, Essential Oil Tea Rose, Triethanolamine, Phenonip, Butylhydroxyanisole.

Не є лікарським засобом.

Низькомолекулярна гіалуронова кислота, гель 
алое вера, полісахарид коньяк Манан і екстракт 
виноградних кісточок

Наповнюють необхідною вологою і зафіксовують її в шкірі

Олії солодкого мигдалю і макадамії Забезпечують додаткове живлення і збереження гідроліпідного балансу верхніх шарів 
шкіри, надаючи регенеруючу та омолоджуючу дію

Екстракт причепи і пантенол Заспокоюють запалені ділянки і знімають подразнення

ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА рН 5,5

В результаті застосування маски вашій шкірі буде забезпечена ефективна і глибока гідратація з пролонгованою дією, розгладяться дрібні зморшки, 
пройдуть запалення і сухість.

Маска-пілінг містить 10% комплекс альфа-гідроксикислот, здатних впливати на стан шкіри на молекулярному, клітинному і тканинному рівнях. Маска-
пілінг відновлює фізіологічний ритм ділення клітин базального шару, сприяє виведенню токсинів з глибоких шарів шкіри.
Показаннями для застосування є гіперкератоз, жирна шкіра, розширені пори, закриті і відкриті комедони, акне, постакне, вікові зміни (знижений тургор 
шкіри, зморшки), гіперпігментація, втомлена, тьмяна шкіра, рубці, фотоушкодження, купероз, суха і зневоднена шкіра.
ЗАСТОСУВАННЯ: нанести рівномірним шаром на шкіру під плівку. Час експозиції від 5 до 20 хвилин. Змити теплою водою. Після процедури нанести 
крем з SPF.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 або 50 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid, Cellulose Gum, Perfume.

Не є лікарським засобом.

Гліколева кислота Виявляє кератолітичну дію

Молочная кислота Відлущує роговий шар епідермісу

Лимонна кислота Відбілює і матує шкіру

Аскорбінова кислота Стимулює синтез колагену

МАСКА-ПІЛІНГ З ФРУКТОВИМИ КИСЛОТАМИ pH 4,0
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ЗАСТОСУВАННЯ: нанести рівним шаром на шкіру обличчя. Залишити на 10-15 хвилин. Змити великою кількістю води.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Kaolin, Zinс Oxide, Titanium Dioxide, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis Vinifera Seed Extract,  Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Каолін Абсорбує залишки себума

Екстракт полину гіркого Знімає почервоніння, свербіж і набряки

Екстракт ромашки Має знеболюючу та антисептичну дії

Екстракт деревію Має протизапальну дію, підвищує тургор

Екстракт лубу берези Відновлює кислотно-лужний баланс шкіри

Екстракт звіробою Заспокоює шкіру

Екстракт виноградних кісточок Стимулює оновлення клітин

Маска для закриття пор прискорює процес загоєння, запобігає запальній реакції, нормалізує капілярний кровообіг, звужує пори, пок-
ращує обмін речовин. Заспокоює шкіру і зменшує набряклість.

МАСКА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ПОР pH 4,5

Маска не сушить шкіру, діє дуже ніжно. Добре витягує і вбирає в себе залишки шкірного жиру.

Масажна сироватка «Delicate Care» призначена для проведення тривалого масажу шкіри обличчя і тіла. Забезпечує м’яке скользіння, залишаючись на 
шкірі весь час проведення процедури, робить масажні рухи легкими, комфортними і захищає шкіру від «розтягування».

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести сироватку легкими рухами на очищену шкіру, рівномірно розподілити, дати розтанути 1-3 хв, приступити до масажу. Після 
закінчення процедури видалити спонжем з тонізуючим лосьйоном або змити водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI):  Agua, Perfume Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Ceteareth-20, Propylene Glycol, Dimethicone, Lanolin, Glycerin, Isopropyl Myristate, 
Cetylstearyl Alcohol, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, Tropic Fruits Extract, Guarana Extract, Bіdens Tripartíta Extract, Myristica Fragrans Nut  Extract,  
Glycyrrhiza Glabra (licorice) Root  Extract, Rosa Сinnamomea Extract, Hippophaes Oleum, Рerfume, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, 2-bromo-2-nitropropane-
1,3-diol.

Не є лікарським засобом.

Гуарана, причепа, мускатний горіх, шипшина і 
солодка

Освітлюючий і протинабряковий ефект, покращують тканинні обмінні процеси і за-
спокоюють чутливу шкіру

Олія мигдалю, макадамії і обліпихи Живлять і зволожують шкіру, зміцнюють природний гідроліпідний баланс шкіри

Комплекс вітамінів A,E,F Стимулює вироблення колагену і має антиоксидантну дію

МАСАЖНА СИРОВАТКА «DELICATE CARE» З КОНЦЕНТРАТОМ ТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ рН 5,5

Сироватка має м’яку текстуру, легке нанесення, економічну витрату.

Масажна сироватка «Delicate Care» призначена для проведення тривалого масажу шкіри обличчя і тіла. Забезпечує м’яке скользіння, залишаючись на 
шкірі весь час проведення процедури, робить масажні рухи легкими, комфортними і захищає шкіру від «розтягування». 

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести сироватку легкими рухами на очищену шкіру, рівномірно розподілити, дати розтанути 1-3 хв, приступити до масажу. Після 
закінчення процедури видалити спонжем з тонізуючим лосьйоном або змити водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Perfume Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Ceteareth-20,  Propylene Glycol, Dimethicone, Lanolin, Glycerin, Isopropyl Myristate, 
Cetylstearyl Alcohol, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil,    Strawberry and Forest  Berries Extract, Guarana Extract, Myristica Fragrans Nut  Extract, Vitis Vinifera 
Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Vitamin Сomplex AEF,  Рerfume, Рhenonip, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Не є лікарським засобом.

Гуарана, причепа, мускатний горіх і виноградні 
кісточки

Надають тонізуючий і протинабряковий ефект, покращують тканинні обмінні процеси 
і заспокоюють чутливу шкіру

Олія мигдалю, макадамії і обліпихи Живлять і зволожують шкіру, зміцнюють природний гідроліпідний баланс шкіри

Комплекс вітамінів A,E,F Стимулює вироблення колагену і має антиоксидантну дію

МАСАЖНА СИРОВАТКА «DELICATE CARE» З КОНЦЕНТРАТОМ ЛІСОВИХ ЯГІД І ПОЛУНИЦІ рН 5,5

Сироватка має м’яку текстуру, легке нанесення, економічну витрату.
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Масажний крем «Delicate Care» призначений для проведення тривалого масажу шкіри обличчя і тіла. Забезпечує м’яке скользіння, зали-
шаючись на шкірі весь час проведення процедури, робить масажні рухи легкими, комфортними і захищає шкіру від «розтягування». 

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести крем легкими рухами на очищену шкіру, рівномірно розподілити, дати розтанути 1-3 хв, приступити до масажу. Після 
закінчення процедури видалити спонжем з тонізуючим лосьйоном або змити водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Perfume Oil, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Stearic Acid, Glycerin, Dimethicone, Dystillated Monoglycerid, Lanolin, 
Glycerilmonostearat, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Vanilla Tahitentis Extract, Horse Chestnut Extract, Symphytum Offcinale Extract, Equisetum Arvense Extract, Bídens Tripartíta Extract, Triethanolamine, 
Fragrance, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Кінський каштан, причепа і хвощ польовий Надають протинабрякову і тонізуючу дію, зміцнюють судини, покращують тканинні 
обмінні процеси і заспокоюють чутливу шкіру

Екстракти виноградних кісточок, ванілі і живокосту Зволожують і стимулюють регенерацію пошкодженого епідермісу

Масла какао, ши і олії солодкого мигдалю і 
макадамії

Відновлюють клітинні мембрани шкіри, зміцнюють природний гідроліпідний баланс

МАСАЖНИЙ КРЕМ «DELICATE CARE» З ЕКСТРАКТОМ ВАНІЛІ рН 5,5

Крем має ніжну текстуру, легке нанесення, економічну витрату.

Ефективний від усіх видів акне і має профілактичну дію. Помітний результат після першого використання. Виводить токсини і глибоко очищує пори. Має 
розсмоктуючу і протизапальну дію.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру вранці і ввечері. Мінімальний курс застосування - 2 тижні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Artemisia Absinthium Extract, Humulus 
Lupulus Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Propylene Glycole, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Phenonip, Allantoin.

Не є лікарським засобом.

Екстракт календули Знімає зайву жирність, має протизапальну дію 

Екстракт деревію Має фунгіцидну властивість

Екстракт виноградних кісточок Регулює виділення шкірного сала

Екстракт полину Має антибактеріальну і антисептичну дію

Екстракт шишок хмелю Має заспокійливу, очищуючу і тонізуючу дію

Екстракт кінського каштана Стимулює обмінні процеси в клітинах

ФІТОГЕЛЬ ВІД АКНЕ И КОМЕДОНІВ pH 5,5

Не має вікових обмежень. Швидко всмоктується. Ефект проявляється після першого нанесення. Не сушить шкіру.

КРЕМ «БІОПРОТЕКТОР®»  рН 5,5
Крем «Біопротектор®» -  універсальний засіб для сухої чутливої шкіри, яка негативно реагує на перепади температур і високу сонячну активність. 
Натуральні компоненти крему захищають шкіру як в холодну, так і в теплу пору року.
Крем знімає подразнення і запалення шкіри і підвищує її захисні функції. Утворює захисний бар’єр на шкірі і запобігає фотостарінню. Не комедогенний.
ЗАСТОСУВАННЯ: наносити щодня на попередньо очищену шкіру. Може застосовуватися в якості основи під макіяж. Обов’язковий в якості захисного 
крему після активних косметологічних процедур.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу. Уникати потрапляння в очі. При попаданні в очі ретельно промити 
водою.

ФОРМА ВИПУСКУ: 100 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Achillea Millefolium Extract, Hypericum Perforatum Extract, Distilled Monoglyceride, Glycerin, Propylene Glycol, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, 
Glyceryl Monostearate, Benzophenone, Zinc Oxide, Titanium Dioxide,  Phenonip, Triethanolamine.

Не є лікарським засобом.

Олія таману Надає потужну регенеруючу дію

Екстракт ромашки Знімає запалення і подразнення

Екстракт деревію Надає потужну бактерицидну дію

Екстракт звіробою Протизапальний засіб, швидко загоює ушкодження шкіри
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ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на проблемні ділянки тіла, втирати круговими масажними рухами до повного вбирання. Для досягнення максимального 
ефекту можливе нанесення гелю під оклюзійну пов’язку з поліетиленової харчової плівки перед активними фізичними навантаженнями.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Mentha Piperita Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Capsicum Frutescens Extract, Coffea Arabica Seed Extract, Dianthus 
Caryophyllus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Artemisia Absinthium Extract, Myristica Fragrans Extract, Sodium Hyaluronate, Mentha Pipperita 
Essential Oil, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Екстракт м'яти перцевої Має судинозвужувальну дію

Екстракт виноградних кісточок Сприяє зміцненню сполучних тканин

Екстракт перцю стручкового Місцево подразнююча дія, покращує кровообіг

Екстракт зерен кави Прискорює розщеплення жирових відкладень в підшкірних тканинах, надає 
лімфодренажну дію

Екстракт гвоздики Відновлює порушений кровообіг

Екстракт календули Тонізує шкіру

Екстракт полину Має протизапальну дію

Екстракт мускатного горіха Усуває в’ялість шкіри

Ефірна олія м’яти перцевої Антиоксидантна дія

ФІТОГЕЛЬ АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ рН 5,5
Гіперактивна  фітоформула антицелюлітного  фітогелю  ефективно бореться і усуває «апельсинову кірку» - целюліт. Завдяки  лімфодренажному  
комплексу з екстрактами червоного перцю, чорної кави і м’яти перцевої фітогель покращує кровообіг шкіри і підшкірно-жирової клітковини, стимулює 
розщеплення жирів.
Гіалуронова кислота, екстракти виноградних кісточок і мускатного горіха в складі гелю активно зволожують і відновлюють гідробаланс шкіри, перешкод-
жаючи передчасному старінню, активізують вироблення колагену і еластину, активно зміцнюють тургор шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на пігментовані ділянки очищеної шкіри тонким шаром вранці і ввечері. Можна наносити під макіяж. Мінімальний курс 
застосування - 4 тижні або за призначенням косметолога.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Aqua (and) Amorphophallus Konjac Root Extract, Papain, Allantoin, Artemisia Absinthium Extract, Humulus Lupulus 
Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Betula Pendula Extract, Arctostaphylos Uva-Ursi Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, 
Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Коньяк Манани Володіє відновлюючими і зволожуючими властивостями

Папаін Очищує шкіру

Екстракт полину Володіє сильним протисвербіжним ефектом

Екстракт шишок хмелю Стимулює клітинний обмін

Екстракт плодів шипшини Регенерує і відбілює шкіру

Екстракт ромашки Пом'якшує шкіру

Екстракт лубу берези Має капіляроукріплюючу дію

Екстракт мучниці Забезпечує відбілюючий ефект

Екстракт солодки Запускає і підтримує процес освітлення

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

ФІТОГЕЛЬ  ОСВІТЛЮЮЧИЙ рH 5,5
Сучасний безпечний препарат нового покоління для освітлення пігментації. Зволожує, пом’якшує, проводить профілактику дострокового 
старіння шкіри.
В результаті використання гелю через 4 тижні спостерігається освітлення пігментних плям на 50% незалежно від причин виникнення і глибини пігменту в 
шкірі. Також надає зволожуючу і пом’якшувальну дію.
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Екстракт календули Регенерує шкіру, зміцнює капіляри

Екстракт пастушої сумки Надає кровоочищуючу дію

Екстракт ромашки Покращує кровообіг в шкірі

Екстракт елеутерококу Має тонізуючу дію

Екстракт плодів шипшини Перешкоджає накопиченню шкірою продуктів розпаду

Екстракт кропиви Стимулює клітинний обмін речовин

Гіалуронова кислота Зволожує шкіру

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Capsella Bursapastoris Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Eleutherococcus Senticosus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Urtica Dioica Extract, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ФІТОГЕЛЬ АНТИКУПЕРОЗНИЙ pH 5,5
Сучасний ангиопротекторний засіб рослинного походження для всіх типів шкіри з ознаками купероза. Надає зміцнюючу дію на стінки су-
дин, підвищує їх тонус, знижує ламкість і захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища.
Володіє зволожуючою і пом’якшувальною діями. Мінімальний курс застосування 3 тижні.

Відновлювальний терапевтичний крем для догляду за пошкодженою, чутливою шкірою та після травмуючих (чистка, ін’єкції, лазерні процедури, пілінги 
та ін.) процедур. Відновлює шкіру, зменшує час повного відновлення.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день або за призначенням косметолога.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calophyllum Inophyllum Oil, Achillea 
Millefolium Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Glycerin, Triethanolamine, Cetearyl Alcohol, Distilled 
Monoglyceride, Lanolin, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Олія розторопші Має сильні загоювальні властивості

Олія таману Надає потужну регенеруючу дію

Екстракт ромашки Знімає запалення і подразнення

Екстракт деревію Протизапальний засіб

Екстракт лубу берези Має антисептичну дію

Екстракт звіробою Надає потужну бактерицидну дію

Екстракт виноградних кісточок Антиоксидантна дія

Екстракт полину Синергія антисептичної і антибактеріальної дій

Знімає запалення і прискорює регенерацію шкіри.

КРЕМ «ЕПІТЕЛІЗАНТ®» pH 6,2

Маска для проблемної шкіри ефективно очищує шкіру, підсушує і знімає запалення.
ЗАСТОСУВАННЯ: по масажних лініях нанести маску на чисту шкіру обличчя, запобігаючи зону навколо очей, залишити до повного висихання. Через 20-30 
хвилин змити водою. Застосовувати 1-3 рази на тиждень або по мірі необхідності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу. Можливе короткочасне почуття тепла або печіння.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

СКЛАД (INCI): Aqua, Zinc Oxide, Aluminium Silicate Hydroxide, Glycerin, Glycerin Monostearate, Propylene Glycol, Stearic Acid, Niacinamide, Chlorhexidine 
Digluconate, Ricinus Communis Seed Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ceto Stearyl Alcohol, Piroctone Olamine, Bidens Tripartita Extract, Salvia Officinalis 
Extract, Panthenol, Rhodiola Rosea Root Extract, Bisabolol, Tea Trea Leaf Oil, Perfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben, CI 12490 (and) Aqua (and) Glycerin.

Не є лікарським засобом.

Ніацинамід, оксид цинку і каолін Регулюють діяльність шкірних залоз, звужують пори, усувають жирний блиск, 
вирівнюють поверхню шкіри і освітлюють

Хлоргексидин, екстракти шавлії, череди, 
родіоли рожевої і ефірної олії чайного дерева

Мають бактерицидну дію, попереджають проявам недосконалостей шкіри

МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ рH 7,0
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ЗАСТОСУВАННЯ:  наносити  на  поверхню, що обробляється, за допомогою ватного диску або інших допоміжних засобів. Безпечно для постійного 
застосування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл. 

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride.

Не є лікарським засобом.

Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид Бактеріологічна, фунгіцидна, знезаражувальна дія.

ТОНІК «АНТИСЕПТ» КОСМЕТИЧНИЙ рН 7,0
Тонік «Антисепт» - універсальний косметичний засіб для обробки шкіри перед та після процедур, які потребують підвищеного рівня чистоти. Не містить 
пересушуючих та подразнювальних компонентів. Гіпоалергенний.
Тонік в своєму складі має активний компонент, який володіє антисептичними та дезінфікуючими властивостями широкого спектру дії.

ФІТОГЕЛЬ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ рН 5,0
Фітогель для глибокого очищення шкіри обличчя, пінка - делікатний кремовий засіб для вмивання.
Завдяки ультрам’якій формулі дбайливо очищає шкіру обличчя, видаляє залишки секрету шкірних залоз і інші забруднення, надає шкірі легкий 
матуючий ефект.
ЗАСТОСУВАННЯ: шляхом 2-3 натискань дозуючої насадки, видавити невелику кількість піни, нанести на шкіру обличчя круговими рухами по масажних 
лініях, уникаючи області навколо очей, ретельно змити водою до зникнення піни.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості шкіри до компонентів складу. Уникати потрапляння в очі. При попаданні в очі ретельно промити 
водою.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл. 

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropil Betain, Coco-Glucoside (and) Disodium Laureth Sulfosuccinat (and) Glycerin, Glycerin, Propylene Glycole, 
Poliqaternium PQ-7, D-Panthenol, Extract (Leafe Juise) Aloe Vera, Lactic Acid, Fragrance, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Молочна кислота Регулює роботу сальних залоз і має кератолітичну (відлущувальну) дію

Екстракт Алое Вера Надає зволожуючу, заспокійливу, протизапальну дію

Д-пантенол Усуває подразнення

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПІСЛЯ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР SPF 50
Спрей, розроблений спеціально для догляду за шкірою після проведення активних косметологічних процедур: пілінги, карбокситерапія, гідрокситерапія, 
шліфування, лазер. Має легку текстуру, швидко вбирається, не залишає жирних слідів. 
Засіб адаптований до всіх типів шкіри та захищає її від впливу УФ променів, гіперпігментації, передчасного старіння та алергічного дерматиту, 
викликаного сонячними променями.
ЗАСТОСУВАННЯ: перед застосуванням флакон струснути. Рівномірно нанести та розподілити на всю поверхню шкіри. При високій активності сонця 
наносити кожні 2-3 години та після контакту з водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 120 мл.

СКЛАД (INCI): Aqua (Water), Sweet Almond (Prunus Dulcis) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3, 
Dimethicone, Isopropyl Myristate, Ceteareth-20, Glyceryl Monostearate, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 80, Titanium Dioxide, Zinc 
Oxide, Panthenol,  Phenonip®,  Disodium EDTA, Parfums, Butylhydroxyanisole.

Не є лікарським засобом.
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ПІЛІНГИ
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Відноситься до поверхневих пілінгів цілорічного використання. Фенілгліколева кислота має велику молекулу, що 
сприяє контрольованій пенетрації продукту.
Пілінг зазвичай добре переноситься і забезпечує ефективну і м’яку ексфоліацію. Може рекомендуватися пацієнтам з чутливою 
шкірою і темним фототипом.

ДІЯ: ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: ПРОТИПОКАЗАННЯ:
• кератолітична;
• антибактеріальна;
• антикомедогенна;
• зволожуюча;
• відбілююча;
• ремоделююча.

• акне I-II ступеня;
• себорея;
• фотостаріння;
• гіперпігментація;
• гіперкератоз;
• купероз.

1. Індивідуальна непереносимість.
2. Порушення цілісності шкірних покривів.
3. Запальний процес на шкірі.
4. Герпес в активній фазі.
5. Вагітність і період лактації.

Один раз на тиждень, протягом двох тижнів клієнту наносити «Маску з фруктовими кислотами». Вранці необхідно наносити крем «Біопротектор®» SPF-25.

1. Нанести на шкіру «Гель для вмивання», змити. Ретельно просушити шкіру.
2. Знежирити за допомогою тоніка-антисепта, просушити серветкою.
3. Віяльним пензликом швидко нанести на поверхню шкіри 0,5-1 мл пілінгу в послідовності: лоб, виски, бокова поверхня щік, щоки, підборіддя, ніс, верхня губа,  
   орбітальна зона. Час експозиції становить 5-10 хвилин. Сигналом до припинення експозиції є поява слабо рожевої еритеми. Потім нанести нейтралізатор, 
   змити водою.
4. Нанести зверху крем «Епітелізант®», почекати до повного вбирання.
5. Нанести крем «Біопротектор®» SPF-25.

Перші три дні після процедури використовувати крем «Епітелізант®» і крем «Біопротектор®» SPF-25. З четвертого дня клієнт користується тільки кремом «Біопротек-
тор®» SPF-25. Залежно від показань, можливо використовувати «Фітогель від акне і комедонів» і «Фітогель освітлюючий» або «Антикуперозний фітогель». Курс пілінгу 
становить 7-10 процедур з інтервалом 7-14 днів. Курс проводити 1 раз на рік. Після пілінгу очікується легке лущення на 2-4 день після проведення процедури. Ефект 
наростає з кожною процедурою. Перші процедури пілінг може не викликати відчуттів печіння або поколювання - це нормально і не говорить про слабкий вплив 
пілінгу. Після пілінгу може виникнути незначна еритема, яка може зберігатися до декількох годин.

МИГДАЛЬНИЙ ПІЛІНГ – 40% рH 1,5

СКЛАД: вода, мигдальна кислота, карбопол.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 18 або 30 мл.

Необхідно попередити клієнта про неприпустимість примусового видалення корочок та плівки, що 
з’явились. Не допускайте попадання пілінгу в очі.

ПОСТПІЛІНГОВИЙ ДОГЛЯД:

ПЕРЕДПІЛІНГОВА ПІДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

Один раз на тиждень, протягом двох тижнів клієнту наносити «Маску з фруктовими кислотами». Вранці необхідно наносити крем «Біопротектор®» SPF-25.

1. Індивідуальна непереносимість.
2. Порушення цілісності шкірних покривів.
3. Запальний процес на шкірі.
4. Герпес в активній фазі.
5. Вагітність і період лактації.
6. Тривале перебування на сонці або в солярії.
7. Бронхіальна астма.

• себостатична;
• антикомедогенна;
• зволожуюча;
• депігментуюча;
• ексфоліруюча.

• себорея;
• розацеа;
• акне I-II ступеня;
• гіперпігментація;
• гіперкератоз;
• фотостаріння;
• в’яла шкіра.

Комбінований пілінг, до складу якого входить піровиноградна і гліколева кислота. Піровиноградна кислота має високу прони-
каючу здатність, за рахунок своєї ліпофільності.
У той же час, гліколева кислота підсилює функції шкірного бар’єру, перешкоджає втраті води і підвищує рівень гідратації шкіри. 
При нанесенні декількох шарів пілінг стає серединним.

ПІРОВИНОГРАДНИЙ ПІЛІНГ –  40% рH 1,5

1. Нанести на шкіру «Гель для вмивання», змити. Ретельно просушити шкіру.
2. Знежирити за допомогою тоніка-антисепта, просушити серветкою.
3. Ватною паличкою швидко нанести на поверхню шкіри 0,5-1 мл пілінгу в послідовності: лоб, виски, бокова поверхня щік, щоки, підборіддя, ніс, верхня губа.   
    Час експозиції індивідуальний і становить приблизно 3-4 хвилини. Сигналом до припинення експозиції пілінгового складу є поява еритеми. Потім нанести ней- 
    тралізатор, змити водою.
4. Нанести зверху крем «Епітелізант®», почекати до повного вбирання.
5. Нанести крем «Біопротектор®» SPF-25.

Перші три дні після процедури використовувати крем «Епітелізант®» і крем «Біопротектор®» SPF-25. З четвертого дня клієнт користується тільки кремом «Біопротектор®» 
SPF-25. Залежно від показань, можливо використовувати «Фітогель від акне і комедонів» і «Фітогель освітлюючий» або «Антикуперозний фітогель». Курс пілінгу стано-
вить 5-10 процедур з інтервалом 14 днів. Курс проводити 1 раз в рік. Підтримуючий курс -1 процедура в 1-1,5 місяця. Після пілінгу очікується легке лущення на 2-4 день 
після проведення процедури. Після пілінгу може виникнути незначна еритема, яка може зберігатися від декількох годин до однієї доби.

СКЛАД: вода, піровиноградна кислота - 40%, 
гліколева кислота - 10%, карбопол.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 18 мл.

ДІЯ:             ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: ПРОТИПОКАЗАННЯ:

ПЕРЕДПІЛІНГОВА ПІДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

ПОСТПІЛІНГОВИЙ ДОГЛЯД:

Піровиноградна кислота має специфічний запах і може надавати дратівливу дію на верхні дихальні шляхи. 
Тому процедуру необхідно проводити в добре вентильованих приміщеннях з відкритим вікном. Необхідно 
дотримуватися підвищеної обережності при проведенні пілінгу клієнтам, схильним до бронхоспазму. Не 
допускайте попадання пілінгу в очі.
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• видаляє мертві клітини;
• бореться з акне;
• перешкоджає утворенню              
   комедонів;
• себорегулююча;
• протизапальна;
• протигрибкова.

САЛІЦИЛОВИЙ ПІЛІНГ – 30% рH 1,5

• акне I-II ступеня;
• себорея;
• порушення мікрорельєфу
    шкіри;
• дрібні зморшки;
• гіперпігментація;
• в’яла шкіра.

1. Індивідуальна непереносимість.
2. Порушення цілісності шкірних покривів.
3. Запальний процес на шкірі.
4. Гострі запальні висипання (герпес, піодермія і т. 
д.).
5. Інфекційні захворювання шкіри.
6. Надлишкова інсоляція шкіри.
7. Вагітність і період лактації.

Один раз на тиждень, протягом двох тижнів клієнту наносити «Маску з фруктовими кислотами». Вранці необхідно наносити крем «Біопротектор®» SPF-25.

Кератолітична дія, розчиняє ліпіди, викликає відлущування мертвих і пошкоджених клітин. Добре підходить для жирної 
шкіри і шкіри з акне. Зменшує прояв зморшок, дефектів шкіри і гіперпігментацію, покращує текстуру і тонус шкіри.

Саліцилова кислота має помірну подразнюючу дію і не проникає в глибокі шари шкіри.

1. Нанести на шкіру «Гель для вмивання», змити. Ретельно просушити шкіру.
2. Знежирити за допомогою тоніка-антисепта, просушити серветкою.
3. Віяльним пензликом швидко нанести на поверхню шкіри 0,5-1 мл пілінгу в послідовності: лоб, скроні,бокова поверхня щік, щоки, підборіддя, ніс, верхня губа.  
    При застосуванні можливе легке печіння. Час експозиції 3-7 хвилин. Можливо пошарове нанесення.
4. Нанести зверху крем «Епітелізант®», почекати до повного вбирання.
5. Нанести крем «Біопротектор®» SPF-25.

Перші три дні після процедури використовувати крем «Епітелізант®» і крем «Біопротектор®» SPF-25. З четвертого дня клієнт користується тільки кремом 
«Біопротектор®» SPF-25, в залежності від показань можна додати «Фітогель від акне і комедонів». Курс пілінгу становить 5-7 процедур з інтервалом в 7-14 днів. Через 
2 дні після процедури починається десквамація. Лущення триває 5-7 днів.

Необхідно попередити клієнта про неприпустимість примусового видалення корочок та плівки, що 
з’явились. Не допускайте попадання пілінгу в очі.

СКЛАД: саліцилова кислота - 30%.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 18 мл.

ДІЯ: ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: ПРОТИПОКАЗАННЯ:

ПЕРЕДПІЛІНГОВА ПІДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

Один раз на тиждень, протягом двох тижнів клієнту наносити «Маску з фруктовими кислотами». Вранці необхідно наносити крем «Біопротектор®» SPF-25.

Перші три дні після процедури використовувати крем «Епітелізант®» і крем «Біопротектор®» SPF-25. З четвертого дня клієнт користується тільки кремом «Біопротектор®» 
SPF-25, в залежності від показань можна додати «Фітогель від акне і комедонів». Курс пілінгу становить 5-10 процедур з інтервалом в 14 днів.

ПІЛІНГ ДЖЕССНЕРА рH 1,5
Комбінований пілінг. Це пілінг поверхневої дії, але при певній техніці нанесення (великої кількості шарів) отримані результати 
можуть зрівнятися із застосуванням серединного пілінгу.

Інтенсивність прояву постпілінгових реакцій залежать від глибини впливу.

• видаляє мертві клітини і контро-
   лює вироблення шкірного сала;
• бореться з гіперпігментацією;
• сприяє регуляції синтезу мела- 
   ніну;
• зволожує;
• вирівнює рельєфність.

• в’яла шкіра;
• дрібні зморшки;
• себорея;
• гіперпігментація;
• сонячне і сенільне лентіго;
• ефеліди (веснянки);
• гіперкератоз;
• акне I-II ступеня;
• розтяжки (стрії).

1. Індивідуальна непереносимість.
2. Порушення цілісності шкірних покривів.
3. Запальний процес на шкірі.
4. Герпес в стадії загострення.
5. Хронічні дерматози в стадії загострення.
6. Надлишкова інсоляція шкіри.
7. Вагітність і період лактації.
8. Схильність до утворення гіперпігментації.

1. Нанести на шкіру «Гель для вмивання», змити. Ретельно просушити шкіру.
2. Знежирити за допомогою тоніка-антисепта, просушити серветкою.
3. Ватною паличкою швидко нанести на поверхню шкіри 0,5-1 мл пілінгу в послідовності: лоб, скроні, бокова поверхня щік, щоки, підборіддя, ніс, верхня губа. Час 
    експозиції 5-15 хвилин (до зникнення неприємних відчуттів). Потім нанести нейтралізатор, змити водою.
4. Нанести зверху крем «Епітелізант®», почекати до повного вбирання.
5. Нанести крем «Біопротектор®» SPF-25.

СКЛАД: резорцин - 14%, саліцилова кислота -14%, 
молочна кислота -14%.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 18 мл.

Утворення коричневих кірочок є нормальним для даного пілінгу. Необхідно попередити клієнта про неприпу-
стимість примусового видалення корочок, що з’явились, плівки. Не допускайте попадання пілінгу в очі.

ДІЯ: ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: ПРОТИПОКАЗАННЯ:

ПЕРЕДПІЛІНГОВА ПІДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

ПОСТПІЛІНГОВИЙ ДОГЛЯД:

ПОСТПІЛІНГОВИЙ ДОГЛЯД:
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ТСА ПІЛІНГ 10% рH 1,0
ТСА пілінг відноситься до поверхнево-серединних пілінгів, він призначений для всіх типів шкіри. Глибина пенетрації
обумовлюється кількістю шарів, що наносяться на шкіру.
Трихлороцтова кислота має кератолітичну і стимулюючу дію. Вона нейтралізується під час проходження через шари шкіри і 
викликає коагуляцію білків.

• омолоджуюча;
• антикуперозна;
• ремодулююча.

• в’яла шкіра;
• зморшки;
• себорея;
• акне I ступеня;
• гіперкератоз;
• фотостаріння;
• зморшки орбітальної зони.

1. Індивідуальна непереносимість.
2. Порушення цілісності шкірних покривів.
3. Запальний процес на шкірі.
4. Герпес в стадії загострення.
5. Хронічні дерматози в стадії загострення.
6. Надлишкова інсоляція шкіри.
7. Вагітність і період лактації.
8. Схильність до утворення гіперпігментації.

Один раз на тиждень, протягом двох тижнів клієнту наносити «Маску з фруктовими кислотами». Вранці необхідно наносити крем «Біопротектор®» SPF-25.

1. Нанести на шкіру «Гель для вмивання», змити. Ретельно просушити шкіру.
2. Знежирити за допомогою тоніка-антисепта, просушити серветкою.
3. Ватною паличкою швидко нанести на поверхню шкіри 0,5-1 мл пілінгу в послідовності: лоб, скроні, бокова поверхня щік, щоки, підборіддя, ніс, верхня губа, 
    орбітальна зона (до війкового краю). При застосуванні можливе легке печіння. Залежно від кількості шарів, на поверхні шкіри виникає «фрост-ефект». За 
    його інтенсивності можна судити про глибину пенетрації, а по його однорідності - про рівномірність нанесення матеріалу на оброблені зони. Кількість шарів 
   залежить від бажаної глибини пенетрації. Між повторними нанесеннями необхідно витримувати 5-7 хвилин. Для посилення ефекту використовується техніка 
   пошарового нанесення. Застосовувати не більше 2 шарів на чутливій шкірі і не більше 3 шарів на шкірі з нормальною чутливістю.
4. Нанести крем «Біопротектор®» SPF-25.

Перші три дні після процедури використовувати крем «Епітелізант®» і крем «Біопротектор®» SPF-25. З четвертого дня клієнт користується тільки кремом «Біопротек-
тор®» SPF-25. Курс пілінгу становить 3-5 процедур з інтервалом в 2-4 тижні.

СКЛАД: вода, трихлороцтова кислота - 10%, карбопол.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 18 або 30 мл.

Необхідно попередити клієнта, що вмиватися він буде через 24 години. Неприпустимо приму-
сове видалення корочок та плівки, що з’явились. Не допускайте попадання пілінгу в очі.

ДІЯ: ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: ПРОТИПОКАЗАННЯ:

ПЕРЕДПІЛІНГОВА ПІДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

ПОСТПІЛІНГОВИЙ ДОГЛЯД:

ПОСТПІЛІНГОВИЙ НЕЙТРАЛІЗАТОР рН 10
Гель-нейтралізатор має гелеобразну структуру. Формула гелю нейтралізує залишок кислот на шкірному покриві і відновлює кислотно-
лужний баланс шкіри після закінчення процедур з пілінгом.
Компоненти гелю мають заспокійливі, зволожуючі, протизапальні властивості.
ЗАСТОСУВАННЯ: нейтралізатор нанести на шкіру після видалення пілінгу або за 2-3 хвилини до закінчення процедури безпосередньо на сам 
пілінг.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 250 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Sodium Bicarbonate, Dimethyl Sulfone, Cellulose Gum, Propylene Glycol, Nipaguard.

Не є лікарським засобом.
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CARBOXY THERAPY СО2,
HYDROXY THERAPY, 
SKINTER® ULTRA K1O2
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ділення вуглекислого газу і води. Створено для проведення другої фази безін’єкційної карбокситерапіі. Сприяє покращенню кровообігу в капілярах, знімає набря-
клість. Покращується  здатність шкіри приймати і транспортувати корисні складові.

ЗАСТОСУВАННЯ: густо нанести гель-активатор на гель-ексфоліатор на 20 хвилин. Після нанесення очікується відчуття легкого печіння. Ретельно змити водою.

СКЛАД (INCI): Water(Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard™ CMB.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 150 мл.

3. ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ
Заспокійливий гель для завершення процедури безін’єкційної карбокситерапіі. Закріплює ефект гелю-ексфоліатора і гелю-активатора. Активні компоненти на 
заключному етапі процедури глибоко проникають в шкіру. Екстракт алое, гіалуронова кислота заспокоюють і зволожують шкіру. Колаген і комплекс вітамінів сприя-
ють підвищенню пружності шкіри, живлять її. У комплексі складові зменшують еритему, стимулюють регенерацію клітин шкіри і вироблення міжклітинного матриксу.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель на очищену шкіру. Залишити на 20 хвилин. Ретельно змити водою. Завершити процедуру кремом «Біопротектор®».

СКЛАД (INCI): Sodium Alginate, Water(Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, Peg 40 
Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate(Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 150 мл.

1. ГЕЛЬ-ЕКСФОЛІАТОР
Гель містить в собі альфа-гідроксикислоти, які сприяють м’якій ексфоліації клітин епідермісу з поверхні 
і проникненню активних компонентів в дерму. Створено для проведення першої фази безін’єкційної 
карбокситерапіі.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель-ексфоліатор на очищену шкіру. Залишити на 5 хвилин.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Citric Acid, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 120 мл.

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР
Гель-активатор забезпечує ефект Бора (більш ефективніше засвоєння кисню шкірою) за рахунок ви-

CARBOXY THERAPY CO2 INTENSIVE

Має властивості антиейдж: зменшує зморшки, підвищує тургор шкіри, стимулює вироблення колагену 
і еластину. Зменшує рубці. Надає потужну детоксикаційну дію.

Сприяє зменшенню проявів фотостаріння, надає ліфтинг-ефект, покращує фізіологічний
стан шкіри. Виводить токсини. Зменшує акне, пост-акне, прояви купероза і пігментації.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: вагітність і період лактації, герпес, пошкодження шкірного покриву, дерматологічні 
захворювання, гострий процес запалення. Перед процедурою провести тест на алергічну реакцію. 
Тільки для професійного використання.

ЗАСТОСУВАННЯ: курс проведення 4-10 процедур один раз в тиждень. Потім підтримуюча процедура 
один раз на місяць.

ФОРМА ВИПУСКУ: набір флаконів в упаковці 420 мл (розрахований на 20 процедур) та набір саше в 
упаковці 150 мл (розрахований на 5 процедур. Рекомендовано на 1 процедуру використовувати по 1 
саше (10 мл) кожного номера згідно протоколу процедур.).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:  при гіперчутливості до окремих компонентів складу не викори-
стовувати.



21

CARBOXY THERAPY CO2 INTENSIVE ДЛЯ ТІЛА
Карбокситерапія для тіла усуває в’ялість шкіри, покращує кровообіг, виводить зайву рідину і 
сприяє покращенню фізіологічного стану шкіри. Надає потужну детоксикуючу дію.

Рекомендується використовувати в антицелюлітних програмах, для відновлення тонусу шкіри і зменшен-
ню розтяжок після пологів і схуднення.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: вагітність і період лактації, герпес, пошкодження шкірного покриву, дерматологічні 
захворювання, гострий процес запалення. Перед процедурою провести тест на алергічну реакцію. 
Тільки для професійного використання.

ЗАСТОСУВАННЯ: курс проведення 10-15 процедур один раз в тиждень. Через деякий час рекомендуєть-
ся повторити курс.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. Не рекомендується обробляти за одну процедуру 
більше 20% шкірного покриву. Не застосовувати препарат для обличчя та зони декольте.

ФОРМА ВИПУСКУ: 1500 мл.

1. ГЕЛЬ-ЕКСФОЛІАТОР 
Гель містить в собі альфа-гідроксикислоти, які сприяють м’якій ексфоліації клітин з поверхні епідермісу і проникненню активних компонентів в дерму. Створений 
для проведення першої фази безін’єкційної карбокситерапіі.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель-ексфоліатор на очищену шкіру. Залишити на 5 хвилин.

Склад (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Pyruvic Acid, Malic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 500 мл.

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР
Гель-активатор забезпечує ефект Бора (більш ефективніше засвоєння кисню шкірою) за рахунок виділення вуглекислого газу і води. Створений для проведення 
другої фази безін’єкційної карбокситерапіі. Сприяє покращенню кровообігу в капілярах, знімає набряклість. Покращує здатність шкіри приймати і транспортува-
ти корисні складові.

ЗАСТОСУВАННЯ: густо нанести гель-активатор на гель-ексфоліатор на 20 хвилин. Після нанесення очікується відчуття легкого печіння. Ретельно змити водою.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard ™ CMB.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 500 мл.

3. ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ
Заспокійливий гель для завершення процедури безін’єкційної карбокситерапіі. Закріплює ефект гелю-ексфоліатора і гелю-активатора. Активні компоненти на 
заключному етапі процедури глибоко проникають в шкіру. Екстракт алое, гіалуронова кислота заспокоюють і зволожують шкіру. Колаген і комплекс вітамінів сприя-
ють підвищенню пружності шкіри, живлять її. У комплексі складові зменшують еритему, стимулюють регенерацію клітин шкіри і вироблення міжклітинного матриксу.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель на очищену шкіру. Залишити на 20 хвилин. Ретельно змити водою. Завершити процедуру кремом або фітогелем.

СКЛАД (INCI): Sodium Alginate, Water(Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, Peg 40 
Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate(Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 500 мл.
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HYDROXY THERAPY ACTIVE
Гідрокситерапія насичує шкіру киснем і забезпечує тривалу 
гідратацію шкіри, сприяє оновленню клітин і допомагає відновити і підтри-
мувати природний захисний бар’єр. Компоненти, що входять до складу 
продукту, стимулюють вироблення колагену і еластину, підвищують тур-
гор шкіри, зменшують прояви фотостаріння і рубців.

Наша шкіра забезпечена густою і розвиненою системою капілярів. Один 
з яскраво виражених ефектів гідрокситерапіі - ефект периферичної ва-
зодилатації, завдяки якому капілярна мережа і клітини епідермісу наси-
чуються киснем, що призводить до очищення і омолодження шкіри.

ПРОТИПОКАЗАНИЯ: вагітність і період лактації, герпес, пошкодження шкір-
ного покриву, дерматологічні захворювання, гострий процес запалення. 
Перед процедурою провести тест на алергічну реакцію.

Тільки для професійного використання.

Дозволяється використовувати в будь-який час року.

ЗАСТОСУВАННЯ: курс проведення 5 -10 процедур один раз в тиждень. Потім підтримуюча процедура один раз на місяць. Набору вистачає на 15 процедур.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: після застосування рекомендується утримуватися від прийняття сонячних ванн і використовувати засоби з високим ступе-
нем захисту від УФ-променів від 25+ до 50+ торгової марки The Lab Beauty.

ФОРМА ВИПУСКУ: 450 мл.

1. ГЕЛЬ-КАТАЛІЗАТОР
Гель містить в собі альфа-гідроксикислоти, які сприяють м’якій ексфоліації клітин з поверхні епідермісу і проникненню активних компонентів в дерму. Створено 
для проведення першої фази безін’єкційної гідрокситерапіі. Містить активний комплекс, який нормалізує процеси регенерації, покращує кровообіг і прискорює 
виведення токсинів з шкіри, готує шкіру до нанесення гелю-іонізатора.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель-каталізатор на очищену шкіру. Залишити на 5 хвилин.

СКЛАД(INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

2. ГЕЛЬ-ІОНІЗАТОР
Після нанесення гелю-іонізатора запускається процес активного виділення кисню. Завдяки чому оксигенація клітин посилюється, а токсини інтенсивно виводяться 
зі шкіри. Сприяє покращенню синтезу колагену, забезпечується виділення енергії для ефективного транспортування кисню в верхньому шарі епідермісу, відбілює 
шкіру. Гель створений для проведення другої фази безін’єкційної гідрокситерапіі.

ЗАСТОСУВАННЯ: густо нанести гель-іонізатор на гель-каталізатор на 15 хвилин.

СКЛАД(INCI): Water (Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard ™ CMB, Vitamin K.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.

3. АНТИОКСИДАНТНИЙ ГЕЛЬ
Антиоксидантний гель для завершення процедури безін’єкційної гідрокситерапіі закріплює ефект, запущений гелем-каталізатором і гелем-іонізатором. Активні 
компоненти на заключному етапі процедури глибоко проникають в шкіру. Екстракт алое, гіалуронова кислота заспокоюють і зволожують шкіру. Колаген і комплекс 
вітамінів сприяють підвищенню пружності шкіри, живлять її. У комплексі складові зменшують еритему, стимулюють регенерацію клітин шкіри і вироблення міжклітин-
ного матриксу. Гасить активний процес, запущений гелем-іонізатором.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель на очищену шкіру. Залишити на 20 хвилин. Ретельно змити водою. Завершити процедуру кремом «Біопротектор®».

СКЛАД(INCI): Sodium Alginate, Water (Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, PEG 40 
Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ФОРМА ВИПУСКУ: 150 мл.
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SkinTER® Ultra K1O2 
Багатоетапна (4-фазна) процедура - альтернативний засіб 
неінвазивної мезотерапії для 
активного відновлення шкіри з миттєвим довготривалим ефектом підтя-
гування.
Завдяки комплексному впливу компонентів процедури відбувається:
- відлущування рогового шару шкіри;
- відкриття шляхів для доступу активних речовин комплексної формули 
процедури;
- вирівнювання рельєфу шкіри;
- звуження пор і нормалізація діяльності шкірних залоз;
- поліпшення кольору обличчя;
- прискорення процесів оновлення епідермісу і ділення клітин базального

шару шкіри;
- освітлення гіперпігментації і пригнічення синтезу меланоцитів.
При поетапному нанесенні шляхом взаємодії фруктових альфа-гідроксикислот, органічних, неорганічних і пероксидних компонентів, здійснюється активна сти-
муляція обміну речовин: насичення міжклітинного (позаклітинного) матриксу і клітин шкіри киснем і вуглекислим газом, стимуляція оновлень клітин, вироблення
колагену і еластину, освітлення пігментованих ділянок шкіри і звуження пор. За рахунок посилення кровообігу шкіри, покращується мікроциркуляція і зміцнення 
капілярів, стимулюється рефлекторне покращення м’язового тонусу, підтягування птоз овалу обличчя. Живильні і коллагеновмісні компоненти мають заспокійливу і 
протизапальну дію, закріплюють ефект гідратації і наповнення шкіри, вирівнюють рельєф шкіри, усувають зморшки і прояви в’ялості шкіри.
ЗАСТОСУВАННЯ: наносити послідовно № 1, № 2, № 3, № 4 з інтервалом 5 хв шаром 2-3 мм, рівномірно розподіляючи за допомогою косметичного інструментарію 
і змішуючи шари між собою, на очищену шкіру обличчя і/або тіла. Після витримки 15 хв останнього компонента процедури ретельно змити водою. Завершити 
процедуру нанесенням крему за типом шкіри з SPF захистом не менше 25 або кремом «Біопротектор®».
Для досягнення максимального омолоджуючого ефекту рекомендується курс до 10 процедур 1 раз в тиждень в комплексі з масажем шкіри обличчя. Підтримуюча 
процедура 1 раз на місяць.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: тільки для професійного користування. Після застосування рекомендується утримуватися від прийняття сонячних ванн, со-
лярію і використовувати засоби захисту від УФ-променів.
ПРОТИПОКАЗАНИЯ: вагітність і період лактації, герпес, пошкодження шкірного покриву, дерматологічні захворювання, гострий процес запалення. Перед процеду-
рою провести тест на алергічну реакцію. Не застосовувати препарат особам з гіперчутливістю шкіри.
ФОРМА ВИПУСКУ: набір саше в упаковці 200 мл(розрахований на 5 процедур. Рекомендовано на 1 процедуру використовувати по 1 саше (10 мл) кожного номе-
ра згідно протоколу процедур) та набір флаконів в упаковці 1000 мл.

1. ГЕЛЬ – AHA MULTI STIMULANT  (КИСЛОТНИЙ СТИМУЛЯТОР)
Створений для проведення 1 фази процедури - поверхневого м’якого альфа-гідроксикислотного пілінгу  пілінгу з метою відлущування рогового шару шкіри, стиму-
ляції посилення кровообігу і відкриття шляхів для доступу активних речовин.
ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель №1 шаром 2-3 мм, рівномірно розподіляючи за допомогою косметичного інструментарію на очищену шкіру обличчя і/або тіла на 
очищену шкіру. Залишити на 5 хвилин.
СКЛАД (INCI): Alpha Complex Multi-Fruit System.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 250 мл.

2. ГЕЛЬ – AHA DEACTIVATOR  (ДЕАКТИВАТОР)
Створений для деактивації гелю №1. Гель №2 забезпечує нейтралізацію АНА кислот, і насичує міжклітинний простір шкіри вуглекислим газом, забезпечуючи поси-
лення кровообігу і засвоєння активних речовин.
ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель №2 шаром 2-3 мм на шар №1, рівномірно розподіляючи за допомогою косметичного інструментарію. Залишити на 5 хвилин.
СКЛАД (INCI):Complex Acid Deactivator.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 250 мл.

3. ГЕЛЬ – ОXYGENATOR  (ОКСИГЕНАТОР)
Створений для посилення дії гелю №2. Гель №3 усуває гіпоксію, покращує лімфодренаж шкіри, насичує киснем, забезпечуючи поліпшення обміну речовин шкіри 
і підшкірно-жирової клітковини. Сприяє посиленню синтезу колагену, відбілює шкіру.
ЗАСТОСУВАННЯ: нанести гель №3 шаром 2-3 мм, на шар №1 і №2, рівномірно розподіляючи за допомогою косметичного інструментарію. Залишити на 5 хвилин.
СКЛАД (INCI): Oxygengel.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 250 мл.

4. ГЕЛЬ – COLLAGEN REGENERANT  (КОЛАГЕНОВИЙ РЕГЕНЕРАНТ)
Створений для завершення комплексної процедури - має заспокійливу дію, насичує колагеном і гіалуроновою кислотою, вітамінізує і закріплює ефект наповнення 
шкіри.
ЗАСТОСУВАННЯ:нанести гель №4 шаром 2-3 мм, на шар №1, №2 та №3 рівномірно розподіляючи за допомогою косметичного інструментарію. Залишити на 15 
хвилин. Ретельно змити водою. Завершити процедуру нанесенням крему за типом шкіри з SPF захистом не менше 25.
СКЛАД (INCI): Regenerating Vitamin Collagen Gel.
Не є лікарським засобом.
ФОРМА ВИПУСКУ: 10 мл або 250 мл.
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ЛІНІЯ КОСМЕТИКИ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО І 
ДОМАШНЬОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ
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ЗАСТОСУВАННЯ: наносити тонким шаром на чисту шкіру після пілінгу, ін’єкційних процедур, лазерного впливу, після механічної та 
ультразвукової чистки, а також при пошкодженнях шкіри після впливу будь-яких хімічних або фізичних факторів. При домашньому догляді за 
подразненою шкірою і в післяпілінговий період наносити на чисту шкіру обличчя 2-3 рази на день або по призначенню косметолога.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 50 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), CO2 Extracts Tilia Сordata Mill, Centaurea Cyanus, Ginkgo Biloba, Silybum Marianum, Artemisia Capillaris, Vitis Vinifera 
Seed, Betula Pendula, Calophyllum Inophyllum Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Stearic Acid, Glyceryl Monostearate (Distilled), Lanolin, Рropylene Glycol, 
Glyceryl Monostearate, Cetearyl Alcohol, Phenonip®.

Не є лікарським засобом.

Олія розторопші Має сильні загоюючі властивості

Олія таману Надає потужну регенеруючу дію

Екстракт ромашки Знімає запалення і подразнення

Екстракт деревію Має протизапальну дію

Екстракт лубу берези Має антисептичну дію

Екстракт звІробою Надає потужну бактерицидну дію

Екстракт виноградних кісточок Має антиоксидантну дію

Екстракт полину Синергія антисептичної і антибактеріальної дій

Легкий по текстурі, добре вбирається. Особливо ефективний для відновлення шкіри після пілінгів, фотоушкоджень і при інфек-
ційних ураженнях шкіри.

Дозволяє нормалізувати живлення шкіри і утримувати вологу. Знімає подразнення.

ФЛЮЇД ВІДНОВЛЮЮЧИЙ рH 5,5

Гіпоалергенний м’який зволожуючий засіб, забезпечує антиоксидантний захист. 

Сприяє вирівнюванню рельєфу ніжної шкіри навколо очей і її відновленню. Зменшує припухлість і кола навколо очей. Не має вікових 
обмежень. Підходить для всіх типів шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру навколо очей 1-2 рази на день або за призначенням косметолога.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 15 або 50 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Propylene Glycol,  PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pisum Sativum (Pea) Extract (and) Sclerotium Gum, Allantoin, 
Sodium Hyaluronate, Bidens Tripartita Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Coffea Arabica 
Seed Extract, Hypericum Perforatum Extract, Salvia Officinalis Extract, Carbomer, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Екстракт причепи Пом’якшує шкіру, знімає подразнення

Екстракт календули Має антисептичну, бактерицидну, заспокійливу дію

Екстракт ромашки Знімає подразнення шкіри, пом’якшує її

Екстракт плодів кави арабіки Антиоксидантна, омолоджуюча дії. Тонізує шкіру. Є природним УФ-фільтром

Екстракт звіробою Має в’яжучі властивості, стимулює мікроциркуляцію, тонізує шкіру

Экстракт шалфея Виконує захисні функції. Надає омолоджуючий ефект

Протеїни білого гороху Підвищують пружність шкіри, надають ефект «сяйва», «внутрішнього світіння» шкіри

Гліцерин Зволожує і пом’якшує шкіру

Алантоїн Сприяє пом’якшенню шкіри

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

СИРОВАТКА-БІОПРОТЕКТОР® РОЗГЛАДЖУЮЧА ДЛЯ ОБЛАСТІ ОЧЕЙ рН 5,5
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СИРОВАТКА SYN-AKE ДЛЯ РОЗГЛАДЖЕННЯ МІМІЧНИХ ЗМОРШОК рН 5,5
Сироватка SYN-AKE - інноваційний та ефективний засіб, призначений для відновлення пружності шкіри і зменшення мімічних зморшок 
«гусячих лапок» навколо очей, рельєфних складок на лобі і в області носогубного трикутника. 

Активні компоненти складу розслаблюють м’язи обличчя, вирівнюючи рельєф шкіри і розгладжують зморшки.

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість сироватки нанести м’якими рухами на попередньо очищену шкіру в області мімічних зморшок. З огляду на 
накопичувальний ефект засобу, рекомендується застосування сироватки курсом.
Для слабо виражених зморшок рекомендується курс: 2 тижні наносити один раз в день, після тижневої перерви повторити.
Для сильно виражених зморшок рекомендується курс: 3 тижні наносити один раз в день, після двотижневої перерви повторити.
Тривалість одного курсу не більше 40 днів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 15 мл.

СКЛАД (INCI):  Water (Aqua), Hyaluronic Acid, Glycerin (and) Aqua (and) Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Salvia Оfficinalis Extract, 
Matricaria Сhamomilla Flower Extract, Bidens Tripartita Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamerion Angustifolium Extract, 
Allantoin, Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Сироватка з високо- і низькомолекулярною гіалуроновою кислотою - ефективний засіб для разглажування зморшок і догляду за сухою 
зневодненою шкірою. 

Низькомолекулярна гіалуронова кислота має здатність проникати в глибокі шари шкіри, стимулюючи синтез колагену, високомолекулярна 
- утворює захисний шар на шкірі для збереження потрібного рівня вологи і надає омолоджуючу дію.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Hyaluronic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Phenoxyethanol.

Не є лікарським засобом.

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

Гліцерин Зволожує і пом’якшує шкіру

СИРОВАТКА З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ рН 5,5

Сироватка містить жиророзчинну форму вітаміну С, що дозволяє йому проникати глибоко в шкіру. Вітамін С - сильний антиоксидант, що зменшує 
пігментацію. Додатково сироватка містить вітаміни A, Е, F, гіалуронову кислоту і екстракт мучниці. 

Весь цей активний комплекс забезпечує високу ефективність сироватки для догляду за шкірою.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Ascorbyl Palmitate (Vitamin C Palmitate), Glycerin, Propylene Glycol, Cellulose Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Retinyl 
Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolenic Acid  (Vitamin F), Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract, Hyaluronic Acid, Nipaguard.

Не є лікарським засобом.

Вітамін С Потужний антиоксидант, освіжає і омолоджує шкіру, вирівнює колір обличчя 
і зменшує пігментацію, заспокоює чутливу шкіру, схильну до подразнень і 
запалень

Вітамін А Живить шкіру, є сильним антиоксидантом

Вітамін Е Надає омолоджуючу, антиоксидантну, протизапальну дії

Вітамін F Володіє регенеруючою дією, протизапальними властивостями, має 
заспокійливу дію. Значно покращує обмін в епідермальних тканинах

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

Екстракт мучниці Має протизапальну, очищаючу, освітлюючу дії

Гліцерин Зволожує і пом’якшує шкіру

СИРОВАТКА З ВІТАМІНОМ С рН 5,5
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При місцевому застосуванні на шкіру сироватка виявляє антибактеріальну, противугреву та депігментуючу дію. 

Активний склад містить компоненти натурального походження: натрієві солі ефірів молочної кислоти – лауринової жирної кислоти та капринової 
кислоти, завдяки яким чинить високу активність проти різних видів мікроорганізмів. Ефективно діє проти пропіонової бактерії, яка викликає акне. 

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість наносити 2 рази на день вранці і ввечері на очищену шкіру обличчя, уникаючи області навколо очей, або точково 
на проблемні ділянки. Через 10-15 хв при необхідності нанести крем (гель або ін. засіб) за типом шкіри. Для отримання максимального результату 
рекомендовано застосовувати сироватку в комплексному догляді. Рекомендований курс застосування 3-4 тижні. Повторний курс через 1-2 місяці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Carbopol, Cyclopentasiloxane, D-Panthenol, Bídens Tripartíta Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Оfficinalis Еxtract, Urtica Dioiсa Extract, Clary Sage (Salvia Sclarea) Essential Oil, Тea Tree (Melaleuca Alternifolia) 
Essential Oil, Bergamote Essential Oil, Retinyl Palmitate (and) Glycine max Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Рerfume, Phenonip, Triethanolamine. 

Не є лікарським засобом.

СИРОВАТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ рН 5,0

Склад сироватки забезпечує її роботу в двох напрямках. Відбувається м’яке відлущування верхнього шару і активна гідратація шкіри. Завдяки цьому 
поліпшується тургор шкіри, зменшуються зморшки, шкіра стає зволоженою. Посилюється активність клітин-фібробластів. 

Товщина дерми істотно збільшується за рахунок активізації вироблення колагену і еластину.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Glycolic Acid, Glycerin, Propylene Glycol, Cellulose Gum, Hyaluronic Acid, Nipaguard, Disodium EDTA.

Не є лікарським засобом.

Гліколева кислота Надає антивікову дію, видаляє верхній ороговілий шар клітин

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

ПІДТЯГУЮЧА СИРОВАТКА рН 5,5

Концентрована сироватка містить вітаміни А, E, F, які зміцнюють шкіру, і екстракт морської водорості, насичений йодом, полісахаридами і біологічно 
активними речовинами. Сироватка стимулює синтез колагену і інших компонентів міжклітинної рідини. 

Коензим Q10 надійно захищає шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища, запобігаючи передчасному старінню.

ЗАСТОСУВАННЯ: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Water (Aqua), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolenic Acid (Vitamin F), Glycerin, Propylene Glycol, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hyaluronic Acid, Ulva Lactuca Extract, Carbomer, Coenzyme Q10, Nipaguard.

Не є лікарським засобом.

Гіалуронова кислота Потужний зволожувач

Вітамін А Живить шкіру, є сильним антиоксидантом

Вітамін Е Надає омолоджуючу, антиоксидантну, протизапальну дії

Вітамін F Володіє регенеруючою дією, протизапальними властивостями, надає заспокійливу 
дію. Значно покращує обмін в епідермальних тканинах

Коензим Q10 Надає антивікову, антиоксидантну дії

Екстракт морської водорості Підвищує еластичність і тонус шкіри, стимулює синтез колагену, забезпечує ефект 
ліфтингу

Гліцерин Зволожує і пом’якшує шкіру

МУЛЬТИВІТАМІННА СИРОВАТКА рН 5,5
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Сироватка з колагеном – засіб з високою концентрацію активних компонентів. При регулярному використанні реструктуризує 
позаклітинний матрикс та активує 14 генів, відповідальних за синтез і транспорт колагену, еластину і гіалуронової кислоти, а також за 
рухливість фібробластів.  

Вирівнює рельєф шкіри, забезпечує зволоження і створює підтягуючий ефект. Моделює «трикутник краси» - набуває пружність овал обличчя 
та зменшуються носогубні складки.

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість сироватки нанести на чисту шкіру обличчя, включаючи зону навколо очей, рівномірно розподі-лити 
круговими масажними рухами по косметичних лініях. Дочекатися повного вбирання, нанести крем по типу шкіри. Наносити в міру 
необхідності. Підходить для щоденного застосування.
Для максимального ефекту використовувати в комплексі з ліфтинговим масажем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Propylene Glycol, Glycerin, Hydrolyzed Сollagen, Glycerin (and) Water (and) Undaria pinnatifida extract, Sodium Hyaluronate, 
Carbopol, D-Panthenol, Aqua (Water) (and) Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and)  
Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) Tocopherol, 
Рerfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

СИРОВАТКА З КОЛАГЕНОМ рН 5,5

Екстракт бурих водоростей,  низькомолекулярний 
морський колаген, низькомолекулярна 
гіалуронова кислота

Ревіталізація шкіри

Д-пантенол (провітамін В5) і комплекс вітамінів 
А, Е, F

Посилюють утворення колагену і еластану, чинять живильну і регенеруючу дію, 
сприяють активізації процесу відновлення клітин

Сироватка освітлююча – концентрований засіб для освітлення епідермальних гіперпігментацій, веснянок, рубців постакне, вікових пігментацій, 
включаючи мелазми та хлоазми. 

Вирівнює колір шкіри, забезпечує зволоження і створює освітлюючий ефект. 

Арбутін та Dermawhite™ WF – синергічний потужний комплекс для пригнічення меланогенезу з екстрактами папайї, гуави та ломикаменю, 
які традиційно використовуються в китайській медицині для досягнення посиленого відбілюючого ефекту. Має швидку ефективність, яка 
доведена вже після 2 тижнів використання. Цей показник в три рази вище, ніж у койєвої кислоти.

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість сироватки нанести на чисту шкіру обличчя, рівномірно розподілити круговими масажними ру-хами по 
косметичних лініях. Дочекатися повного вбирання, нанести крем по типу шкіри, вдень з SPF захистом не нижче 25. Наносити 2 рази на день 
до досягнення бажаного ефекту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Propylene Glycol, Arbutin, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Water (and) Tartaric Acid (and) Disodium EDTA (and) Sodium 
Sulfite (and) Sodium Metabisulfite (and) Glycerin (and) Butylene Glycol (and) Saxifraga Sarmentosa Extract (and) Carica Papaya (Papaya) Fruit 
Extract (and) Psidium Guajava (Guava) Fruit Extract, Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic 
Acid (and)  Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) 
Tocopherol, Carbopol, Рerfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

СИРОВАТКА ОСВІТЛЮЮЧА рН 5,5

Комплекс арбутін та Dermawhite™ WF з 
екстрактами папайї, гуави та ломикаменю

Блокує фермент тірозіназу, подавляючи синтез меланіну на 90%. Забезпечує 
освітлення шкіри та допомагає зменшити пігментацію шкіри у темних фототипів

Д-пантенол (провітамін В5) і комплекс вітамінів 
А, Е, F

Чинять живильну і регенеруючу дію, сприяють активізації процесу відновлення клітин, 
стимулюють утворення колагену і еластину
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ДЕННИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ     
pH 5,5, SPF - 15

Легкий денний крем для всіх типів шкіри ефективно зволожує, вирівнює колір обличчя і має захисну
дію. Олія макадамії є природним антиоксидантом, захищає від УФ променів. Містить мононенаси-
чену пальмітинову кислоту, яка є одним з будівельних блоків клітинних мембран. Екстракт імбиру тонізує шкіру, 
надає їй підтягнуту структуру. Екстракт виноградних кісточок виводить токсини, стимулює вироблення колагену. У 
комплексі з екстрактом насіння моркви активують природний клітинний імунітет.

Застосування: наносити крем легкими масажними рухами на чисту шкіру обличчя. Крем для щоденного 
використання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Distilled Mono Glyceride, Silybum Marianum Oil, Macadamia Oil, Stearic Acid, Propylene 
Glycol,  Cetearyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, Lanolin, Daucus Sativus Seed Extract, Zingiber Officinale 
(Ginger) Root Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Allantoin, Panthenol, Benzophenon-3, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

НІЧНИЙ ПОЖИВНИЙ КРЕМ pH 5,5 Нічний поживний крем відновлює епідермальний бар’єр, нейтралізує вплив стресу на шкіру. Масло ши сти-
мулює синтез колагену. Олія розторопші пом’якшує і зволожує. Комплекс екстрактів підвищує загальний тонус 
клітин, стимулює клітинне дихання, прискорює трансдермальну доставку корисних речовин в клітину. Зміцнює 
стінки судин, збільшує активність колагенових волокон, розгладжує дрібні зморшки.

Застосування: наносити крем на шкіру обличчя за 20 хвилин до сну легкими масажними рухами. Крем для 
щоденного використання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Butyrospermum parkii Oil (Shea-butter), Macadamia Oil, Silybum Marianum Oil, 
Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Lanolin, Urtica Dioica Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Fructus Rosae Extract, 
Lavandula angustifolia Extract, Sodium Hyaluronat, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ рН 5,5 Легкий некомедогенний крем для проблемної шкіри застосовується для усунення різноманітних недоліків шкіри 
та проблем запального характеру: акне, вугрів, почервоніння, лущення та ін. Активний склад: метронідазол, 
хлоргексидин  та екстракт ромашки швидко та ефективно позбавляє від запалення. Д-пантенол та алантоїн 
заспокоюють та усувають почервоніння. Молочна кислота звужує пори, екстракт солодки освітлює гіперпігмен-
тацію та явища постакне. Оксид цинку посилює антибактеріальну дію складу крему і захищає від  сонячних 
променів. Комплекс вітамінів А, Е, F та екстракт Алое живлять, відновлюють та стимулюють процеси регенерації 
шкіри.  

Застосування: крем наносити вранці і ввечері на чисту і суху шкіру.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Zinc Оxide, Metronidazole, Chlorhexidine Digluconate, 
Cetearyl Alcohol , Stearic Acid, Glycerin, Ceteareth-20, Dimethicone, Cetearyl Olivate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Ethanolamine, Butylated Hydroxy Anisole, Retinyl Palmitate (and) Tocopherol (and) Linoleic Acid, Lactic 
Acid, Allantoin, D-Panthenol, Aloe Vera Leaf Extract, Licorice Extract, Chamomilla Recutita Extract, Phenoxyethanol 
(and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben, Parfum.

Не є лікарським засобом.
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КРЕМ «БІОПРОТЕКТОР®» рН 5,5, SPF-25 Крем «Біопротектор®» - універсальний засіб для сухої чутливої   шкіри, яка негативно реагує на пере-
пади температур і високу сонячну активність. Натуральні компоненти крему захищають шкіру як в 
холодну, так і в теплу пору року. Крем знімає подразнення і запалення шкіри і підвищує її захисні функції. Утво-
рює легкий захисний ба’рєр на шкірі і запобігає фотостарінню. Не комедогенний.

Застосування: наносити щодня на попередньо очищену шкіру. Може застосовуватися в якості основи під 
макіяж. Обов’язковий в якості захисного крему після активних косметологічних процедур.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil, Nigella Sativa Seed 
Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Hypericum Perforatum Extract, 
Distilled Monoglyceride, Glycerin, Propylene Glycol, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, 
Benzophenone, Zinc Oxide, Titanium Dioxide,  Phenonip, Triethanolamine.

Не є лікарським засобом.

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ КРЕМ З МУЦИНОМ 
РАВЛИКА рН 5,5

Крем з муцином равлика має зволожуючі і поживні властивості. Уповільнює старіння шкіри, зменшує глибину і 
виразність мімічних зморшок, розгладжує рельєф. Натуральні олії відновлюють еластичність і пружність шкіри. 
Морська лаванда допомагає боротися зі зморшками, покращує формування рогового шару. Вітамінний 
комплекс сприяє загальному омолодженню шкіри.

Застосування: наносити крем слід двічі на день на чисту шкіру.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Aqua, Snail Secretion Filtrate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Glyceryl Monostearate, Cetearyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lanolin, 
Stearic Acid, Dimethicone, Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Allantoin, Phenonip, Lactic Acid, Hyaluronic Acid, 
Coenzyme Q10, Limonium Carolinianum, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Linoleic Acid, 
Linolenic Acid (Vitamin F), Disodium EDTA, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З МОРСЬКИМИ 
ВОДОРОСТЯМИ рН 5,5

Крем містить комплекс зволожуючих олій і морських водоростей, що сприятливо впливають на шкіру. 
Рекомендується для в’ялої шкіри з ознаками стресу і зневоднення. Ламінарія живить, тонізує і зволожує. 
Морські водорості регенерують шкіру, покращують мікроциркуляцію. Комплекс олій має протизапальну дію, 
нормалізує клітинний обмін.

Застосування: наносити на чисту шкіру обличчя два рази в день.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, Butyrospermum parkii Oil (Shea-butter), Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Silybum Marianum Seed Oil, Lanolin, Glycerin, Lactic Acid, Urea, Laminaria, 
Ulva Lactuca, Cetyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Dimethicone, Betaine, Carbomer, 
Allantoin, Phenonip, Perfume.

Не є лікарським засобом.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ рН 5,5 Гель для вмивання з молочною кислотою, алантоїном і ефірною олією чайного дерева м’яко і делі-
катно очищає шкіру, не викликає пересушування, роздратування і стягнутості після застосування. 
При регулярному використанні регулює діяльність сальних залоз, відновлює природний рН баланс шкіри, звужує 
пори і надає зволожуючий ефект.

Застосування: нанести на вологе обличчя невелику кількість гелю, за допомогою масажних рухів створити піну, 
змити теплою водою до зникнення піни.

Застереження: уникати попадання в очі, при попаданні на слизову оболонку очей ретельно промити водою. Не 
застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Sodium Chloride, Perfume, Allantoin, Lactic Acid, Tea Tree Oil, Nipaguard СMB.

Не є лікарським засобом.

МОЛОЧКО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ рН 5,5 Молочко м’якої кремової текстури делікатно і ефективно видаляє макіяж зі шкіри обличчя. Дбайливо очищує 
шкіру, робить її гладкою і шовковистою. Олія солодкого мигдалю пом’якшує і живить шкіру, алантоїн надає 
заспокійливу, протизапальну і загоювальну дію.

Застосування: за допомогою косметичного диска або серветки нанести молочко по масажних лініях на шкіру 
обличчя, включаючи орбітальну зону. Видалити диском з обличчя молочко з забрудненнями, змити теплою водою.

Особливості застосування: при попаданні на слизову оболонку очей промити водою.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Sweet Almond Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate,  Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, 
Steareth-20, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Glyceryl Monostearate, Dimethicone, Allantoin, Disodium EDTA, Perfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН РН 5,5 Тонізуючий лосьйон з посиленою формулою ефективно живить шкіру, вітамінізує і покращує тканинний 
кровообіг. Збалансований склад з вітамінами В5 (Д-пантенол), аскорбіновою кислотою (вітамін С) і рослинними 
екстрактами має протизапальну, тонізуючу, освітлюючу, зволожуючу, антиоксидантну та протизапальну дію. 
Молочна кислота відновлює природний рН баланс шкіри, звужує пори і надає зволожуючий ефект.

Застосування: просочити ватний диск необхідною кількістю лосьйону, протерти шкіру обличчя по масажних 
лініях, уникаючи області навколо очей. Може використовуватися як після очищення молочком, гелем, скрабом 
перед нанесенням крему або сироватки (в домашніх умовах), так і після масок перед нанесенням крему (в 
салонних процедурах).

Застереження: уникати попадання в очі, при попаданні на слизову оболонку очей ретельно промити водою. Не 
застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Propylene Glycol, Carbamide (Urea), Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Lactic Acid, Аscorbic Acid, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa 
Extract, Juniperus Communis Extract, Mentha Piperita Extract, Artemisia Absinthium Extract, Rosmarinus Officinalis 
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Thymus Vulgaris Extract, Salvia officinalis Extract, Mentha 
Piperita Oil, Disodium EDTA, Perfume, Nipaguard СMB.

Не є лікарським засобом.



32

ТОНІК ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ рН 3,0 Тонік для догляду за проблемною шкірою з проявами акне та розацеа має антибактеріальну, про-
тивугреву і себорегулюючу дію. Завдяки наявності у складі органічної сірки, гліколевої кислоти, віта-
міну А, Д-пантенолу і низькомолекулярної гіалуронової кислоти сприяє нормалізації кератинізації волосяного 
фолікула, зволоженню, уповільнює утворення жирних кислот, які сприяють виникненню акне. Екстракти 
календули, шавлії, причепи і метронідазол знімають запалення та почервоніння, надають антибактеріальну дію 
і заспокоюють шкіру.

Застосування: наносити за допомогою ватного диска 2 рази в день вранці і ввечері на очищену шкіру обличчя. 
Через 3-5хв при необхідності нанести крем (гель або ін.) за типом шкіри. Застосовувати в міру необхідності.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу. Не допускати попадання в очі.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Agua, Methyl Sulphonyl Methane, Propylene Glycol, Aloe Juice, Glycolic Acyd, Sodium Hyaluronatе, 
D-Panthenol, Bídens Tripartíta Extract, Calendula Officinalis Еxtract, Salvia Officinalis Extract, Butylene Glycol (and) 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl 
Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) Tocopherol, 
Metronidazole, Рerfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ТОНІК З АНА КИСЛОТАМИ рН 3,5 Тонік з АНА кислотами - молочною, гліколевою, мигдальною і натуральним соком Алое Вера має ніжну 
відлущуючу і освітлюючу дію, звужує пори, має м’яку себорегулюючу дію. Постійне застосування тоніка 
покращує якість шкіри, ущільнює епідерміс, зменшує товщину рогового шару. Завдяки активному зволожую-
чому комплексу, тонік відновлює гідробаланс шкіри, розгладжує мікрорельєф і стимулює оновлення клітин 
глибоких шарів епідермісу.

Застосування: невеликою кількістю тоніка просочити ватний диск, нанести на чисту шкіру обличчя по 
косметичних лініях, дочекатися повного висихання, нанести крем за типом шкіри. Наносити 1-2 рази на день, 
переважно у вечірній час. При використанні вдень наносити крем з SPF захистом не менше 50. Рекомендований 
до постійного застосування для догляду за жирною і комбінованою шкірою, а також в якості передпілінгової 
підготовки для всіх типів шкіри.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу та пошкодженнях  шкіри. Уникати 
потрапляння в очі. При попаданні в очі промити водою.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI):  Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonyl Methane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Glycolic 
Acid, Mandelic Acid, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Рerfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не є лікарським засобом.

ТОНІК З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 
рН 5,5

Тонік з гіалуроновою кислотою - зволожуючий і тонізуючий засіб з високою концентрацією активних компонентів: 
низькомолекулярної  гіалуронової кислоти, морського колагену, екстракта королівської орхідеї та полісахаридів, 
екстракту стевії, які  відновлюють гідроліпідний баланс шкіри та підвищують тургор шкіри. Д-пантенол (провітамін 
В5)  та вітамінний комплекс А,  E  та  F  надають живильну і регенеруючу дію, сприяють активізації процесу віднов-
лення клітин. Підходить для сухої та чутливої шкіри. Можливе використання тоніку для змішування з порошковими 
альгінатними масками для  отримання максимального зволоження (співвідношення тонік: порошок – 3:1 або за 
рекомендаціями виробника).

Застосування: невелику кількість тоніка шляхом натискання дозатора нанести на ватний диск, протерти чисту 
шкіру обличчя по косметичних лініях, включаючи зону навколо очей. Дочекатися повного вбирання, нанести сиро-
ватку та/або крем за типом шкіри. Підходить для щоденного застосування.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonylmethane, Royal Orchid Extract, Polysaccharides Stevia Extract, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Сollagen, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, D-Panthenol, Lactic Acid, Aqua (and) 
Butylene Glycol (and) PEG- 40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl 
Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не є лікарським засобом.
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ФІТОГЕЛЬ ВІД АКНЕ И КОМЕДОНІВ 
рН 5,5

До складу фітогелю входять активні рослинні протизапальні компоненти, які мають кератопластичну 
дію, а також знижують гіперсекрецію сальних залоз. Фітогель сприяє зняттю запалення, позитивно 
впливає на зони, уражені акне, прибирає постакне. Не сушить шкіру.

Застосування: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день. Мінімальний курс застосування 4 тижні.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, 
Artemisia Absinthium Extract, Humulus Lupulus Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Allantoin, Propylene 
Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ФІТОГЕЛЬ ОСВІТЛЮЮЧИЙ рН 5,5                Сучасний, безпечний засіб нового покоління для освітлення пігментації незалежно від її глибини і причин 
виникнення. За рахунок активних рослинних компонентів відчутно сповільнюється синтез меланіну в шкірі, 
прискорюється процес оновлення клітин епідермісу, тим самим видаляються зі шкіри надлишки меланіну, 
шкіра стає більш гладкою і світлою.

Застосування: наносити фітогель на пігментовані ділянки два рази на день. Результат проявляється поступово. 
Мінімальний курс застосування 4 тижні.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Amorphophallus Konjac Root Extract, Papain, Allantoin, Artemisia Absinthium Extract, 
Humulus Lupulus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Betula Pendula Extract, 
Arctostaphylos Uva-Ursi Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Propylene Glycol, 
Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ «ЕПІТЕЛІЗАНТ®» рН 6,2 Відновлювальний терапевтичний крем для догляду за пошкодженою, чутливою шкірою після процедур. Відновлює 
шкіру. Зменшує час повного відновлення. Знімає запалення і прискорює регенерацію шкіри.

Застосування: наносити на чисту шкіру обличчя два рази на день, або за призначенням косметолога.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Calophyllum Inophyllum Oil, Achillea Millefolium Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis 
Vinifera Seed Extract, Glycerin, Triethanolamine, Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Lanolin, Stearic Acid, 
Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.
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КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА ПОРИСТОЇ ШКІРИ 
рН 5,5

Крем сприяє вирівнюванню текстури шкіри. Робить її гладкою і бархатистою. Активні компоненти 
проникають в глибинні шари, регулюють вироблення водноліпідноі мантії. Крем має збалансований 
склад, завдяки якому звужуються пори, виводяться токсини, підвищується шкірний імунітет.

Застосування: наносити двічі на день на чисту шкіру обличчя.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Macadamia Oil, Daucus Sativus Seed Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Humulus Lupulus Extract, Arnica Montana Extract, Pelargonium Graveolens Flower Extract, Zingiber  Officinale (Ginger) 
Root Extract, Vitis Vinifera Seed  Extract, Distilled Monoglyceride, Allantoin, Panthenol, Triethanolamine,  Stearic Acid, 
Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol,  Glyceryl  Monostearate,  Glycerin,  Lanolin,  Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ПОЖИВНИЙ КРЕМ рН 5,5 Крем відновлює епідермальний бар’єр, нейтралізує вплив стресу на шкіру. Комплекс олій живить і має анти-
оксидантну дію. Екстракти підвищують загальний тонус клітин і активізують міжклітинний обмін, зміцнюють стінки 
судин, підвищують активність колагенових волокон.

Застосування: наносити м’якими рухами на шкіру обличчя.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Butyrospermum Parkii Oil (Shea-butter), Macadamia Oil, Silybum Marianum Oil, 
Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Lanolin, Urtica Dioica Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Fructus Rosae Extract, 
Lavandula angustifolia Extract, Sodium Hyaluronat, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

ФІТОГЕЛЬ АНТИКУПЕРОЗНИЙ рН 5,5 Сучасний ангіопротекторний засіб рослинного походження для всіх типів шкіри з явищем купероза. Надає 
зміцнюючу дію на стінки судин, підвищує їх тонус, знижує ламкість і захищає від шкідливого впливу навколишнього 
середовища. Має зволожуючу і пом’якшувальну дії. Мінімальний курс застосування 4 тижні.

Застосування: наносити на чисту шкіру обличчя два рази в день.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма виписку: 50 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Capsella Bursapastoris Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Eleutherococcus Senticosus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Urtica Dioica 
Extract, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Carbomer , Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не є лікарським засобом.
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ТОНІК «АНТИСЕПТ» КОСМЕТИЧНИЙ 
рН 7,0

Тонік «Антисепт» - універсальний косметичний засіб для обробки шкіри до і після процедур, що ви-
магають підвищеного рівня чистоти. Не містить пересушуючих і подразнюючих компонентів. Гіпоалер-
генний. Тонік в своєму складі має активний компонент, який має антисептичні та дезінфікуючі властивості 
широкого спектру дії.

Застосування: наносити цілеспрямовано на поверхню шляхом розпилення з відстані 10-15 см, при необхідності 
рівномірно розподілити тонік за допомогою ватного диска або інших засобів. Безпечний для постійного 
застосування.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 60 мл.

Склад (INCI): Water (Aqua), Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride.

Не є лікарським засобом.

ПІНА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ  ШКІРИ рН 3,5

Піна антибактеріальна для очищення проблемної  шкіри – делікатний засіб у вигляді лагідної пінки для очищення 
шкіри з проявами недосконалостей (акне, комедони, купероз). Містить активний антибактеріальний компонент 
широкого спектру дії – хлоргексидин та ефірну олію чайного дерева, які надають проти-запальний ефект. Молоч-
на та гліколева кислоти регулюють роботу сальних залоз, зменшують пігментацію та постакне, освітлюючи шкіру. 
Екстракт звіробою, причепи та Д-пантенол надають заспокійливу  дію та  усувають подразнення.
Щоденне використання засобу забезпечує ефективне очищення, прискорення  процесів відлущування орогові-
лих ділянок та покращення стану і вигляду шкіри.

Застосування: нанести невелику кількість пінки шляхом натискання дозатору на спонж або безпосередньо на 
шкіру обличчя, круговими рухами промасажувати, уникаючи зони очей, ретельно змити водою до зникнення піни.

Застереження: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. При потраплянні в очі 
ретельно промити водою.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Agua, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betain, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium 
Сocoamphoacetate, Glycerin, Polyqaternium PQ-7, D-Panthenol, Lactic Acid, Glicolic Acid, Chlorhexidin Bigluconаt, 
Fragrance, Bidens Tripartita Extract, Hypericum Perforatum Extract, Tea Tree Essential Oil, Disodium EDTA. 

Не є лікарським засобом. 

ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ З АНА КИСЛОТАМИ 
рН 4,0 

Очищуючий гель для вмивання з фруктовими кислотами м’яко очищає, надає себорегулюючу та відлущуваль-
ну дію. Активний склад засобу – гліколева, молочна та лимонна кислоти регулюють діяльність шкірних залоз, 
зменшує гіперпігментацію, надає антиоксидантний ефект. Регулярне використання гелю звужує пори, вирів-
нює колір шкіри, освітлює та надає шкірі пружний і здоровий вигляд. Д-пантенол, екстракти календули та ро-
машки надають протизапальну та бактерицидну дію, запобігаючи проявам недосконалостей шкіри.

Застосування: нанести невелику кількість засобу на вологу шкіру обличчя, масажними рухами розподілити, 
уникаючи потрапляння в очі, ретельно змити теплою водою .

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу та при пошкодженнях шкіри.

Форма випуску: 150 мл.

Склад (INCI): Aqua, Coco Glucoside (and) Disodium Laurylsulfosuccinate (and) Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Cocamide DEA, Glycerin, Panthenol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Glycolic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben, Perfume, Disodium EDTA.

Не є лікарським засобом.
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КРЕМ З КОЛАГЕНОМ рН 5,5 Крем з колагеном - засіб для догляду за сухою і зрілою шкірою. Активний склад з низькомолекуляр-
ними морським колагеном, гіалуроновою кислотою і натуральним маслом Ши відновлює гідролі-
підний бар’єр, забезпечує живлення і зволоження, вирівнює рельєф, ущільнює та підвищує пружність шкіри. 
Д-пантенол (провітамін В5) і комплекс вітамінів А, Е, F мають антиоксидантну дію, стимулюють утворення колагену 
і еластину, надають живильну і регенеруючу дію, сприяють активізації процесу відновлення клітин.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру обличчя, рівномірно розподілити круговими 
масажними рухами по косметичних лініях. Дочекатися повного вбирання. Наносити в міру необхідності 1-2 рази 
на день. Підходить для щоденного застосування. Для максимального ефекту використовувати в комплексі з 
ліфтінговим масажем.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Agua, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Glycerin, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Isopropyl 
Myristate, Hydrolyzed Сollagen, Shea Butter, Dimeticone, Grape Seed Extract, Ceteareth-20, Cetylstearyl Alcohol, 
Carbamid (Urea), Steariс Acid, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Aqua (Water) (and) Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid 
(and)  Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) 
Sodium Benzoate (and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben.

Не є лікарським засобом.

МАТУЮЧИЙ КРЕМ рН 5,5  SPF - 15 Матуючий крем з приємним цитрусовим запахом і ніжною текстурою для жирної та комбінованої шкіри 
вирівнює рельєф шкіри, матує шкіру і звужує пори, нормалізує і регулює роботу сальних залоз. Активний 
склад крему на основі бентонітової глини, тальку і діоксиду кремнію допомагає позбутися жирного блиску 
протягом всього дня. Д-пантенол (провітамін В5) і комплекс вітамінів А, Е, F мають протизапальну і відновлюючу 
дію, молочна кислота  надає відлущувальну дію і активує процес оновлення епідермісу. Чудова основа під 
макіяж. Захищає шкіру від сонячних променів. 

Застосування: крем наносити вранці на чисту і суху шкіру.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Water, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Magnesium Aluminum Silicate, Hydrated Silica, 
Isopropyl Myristate, PEG – 7 Clyceryl Cocoate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Benzophenone-3, Talcum Powder, 
Ceteareth-20, Dimethicone, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Ethanolamine, Butylated Hydroxy Anisole, Retinyl Palmitate,  Tocopherol, Linoleic Acid, Lactic Acid, 
Allantoin, D-Panthenol, Aloe Vera Leaf Extract, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben, Parfum. 

Не є лікарським засобом.

ФІТОРЕГЕНЕРАНТ рН 5,5  SPF - 35 Фіторегенерант - біоактивний крем з емолентами для сухої та подразненої шкіри, який відновлює гідроліпід-
ний баланс та прискорює процеси регенерації після агресивних косметичних процедур, в тому числі пілінгів. 
Активний склад - Д-пантенол, бісаболол, алантоїн, масло Ши та олія льону живить та заспокоює. Низькомо-
лекулярна гіалуронова кислота і органічна сірка зволожують, зміцнюють тургор шкіри, стимулюють утворення 
нових опорних структур шкіри та оновлення поверхневих  шарів. Актуальний для захисту сухої і чутливої   шкіри в 
зимовий період, вітряну погоду, а також в якості сонцезахисного засобу з SPF 35. 

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру обличчя, включаючи зону навколо очей, рів-
номірно розподілити круговими масажними рухами по косметичних лінях. Дочекатися повного вбирання. На-
носити в міру необхідності 1-2 рази в день. Підходить для щоденного застосування. 

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу. 

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Agua, D-Panthenol, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Metoxycinnamate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan 
Olivate, Cetylstearyl Alcohol, Methylsulfonylmethane, Zinc Oxide, Shea Butter, Linseed Oil, Propylene Glycol, Glycerin, 
Steariс Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Bisabolol, Allantoin,  Bídens Tripartíta 
Extract, Urticae Еxtract, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Perfume, 
Essential Oil Origanum Vulgare. 

Не є лікарським засобом.
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ЕНЗИМНИЙ ПІЛІНГ рН 5,5 Ензимний пілінг на основі ферментів рослинного походження – папаїну, бромелайну (в екстракті 
ананасу), актинідину (в екстракті ківі) надає м’яку відлущувальну дію, та  завдяки  екстракту солодки 
освітлює поверхню шкіри. Мінеральні мікрогранули допомагають позбавитися ороговілих шарів шкіри, каолін 
адсорбує надлишки секреції залоз. При регулярному використанні звужуються пори, покращується колір шкіри 
та вирівнюється  рельєф. 

Застосування: нанести засіб на вологу очищену шкіру обличчя, розподілити по косметичних лініях, уникаючи 
зони очей, накрити харчовою плівкою та залишити на 5-10 хвилин. Зняти плівку, зволожити, та без натиску прома-
сажувати круговими рухами, ретельно змити теплою водою. Використовувати 1-2 рази на тиждень.

Застереження: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. Не наносити на 
пошкоджену шкіру. При потраплянні в очі промити водою.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Agua, Aluminum Oxide, Kaolin, Propylene Glycol, Stearic Acid, Glycerin Monostearate, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Urea, Ceteareth-20, Cetylstearyl Alcohol, Papain, Kiwi Extract, Licorice 
Extract, Рineapple Extract, D-Panthenol, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lactic Аcid, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ З SPF 50 рН 5,5 З МАТУЮЧИМ 
ЕФЕКТОМ

Легкий денний крем з комплексом фізичних та хімічних світлофільтрів дбайливо захищає шкіру від 
випромінювання сонячного світла, попереджує фотостаріння та матує.  Активні мінеральні компоненти на 
основі кремнію запобігають появі жирного блиску, адсорбують шкірний секрет, вирівнюють рельєф та надають 
шкірі доглянутого вигляду. Масло Ши та вітамін Е відновлюють гідроліпідний баланс, живлять  та захищають шкіру 
від вільних радикалів. Низькомолекулярна гіалуронова кислота, Д-пантенол та алантоїн зволожують та зміцнюють 
тургор шкіри, стимулюють оновлення поверхневих  шарів та утворення нових опорних структур шкіри. Підходить 
в якості основи під макіяж. Не має комедогенної дії.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру обличчя, включаючи зону навколо очей, 
рівномірно розподілити круговими масажними рухами по косметичних лінях, дочекатися повного вбирання. 
Наносити в міру необхідності. Підходить для щоденного застосування.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Agua, Ethylhexyl Metoxycinnamate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Glycerin, Propylene 
Glycol, Benzophenone, Cetylstearyl Alcohol, Shea Butter, Sodium Hyaluronate, Allantoin,  D-Panthenol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Мagnesium Aluminum Silicate, Tocopheryl Acetate, Silica, Phenoxyethanol (and) 
Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Perfume.

Не є лікарським засобом.

ДЕННИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ULTRALIGHT рН 5,5  SPF - 15

Ультралегкий денний крем-гель для обличчя зволожує і заспокоює шкіру, захищає від негативного впливу 
навколишнього середовища. Фітокомплекс засобу надає тонізуючу, антисептичну і протизапальну дію шкірі. 
Вітаміни, що входять до складу крему, захищають і пом’якшують шкіру, усувають сухість, мають антиоксидантну 
дію.  Може використовуватися як основа під макіяж. 

Застосування: нанести легкими масажними рухами на очищену шкіру.

Застереження:  не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Isopropyl myristat, Glycerin, 
Propylene Glycol, Benzophenone-3, Ceto Stearyl Alcohol, Carbomer 940, Hypericum Perforatum Extract, Bidens 
tripartita Extract, Thymus Serpyllum Leaf Extract, Rhodiola Rosea Root Extract, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolic/Linolenic Acid (Vitamin F), Panthenol, Perfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine.

Не є лікарським засобом.
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НІЧНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ  
ULTRALIGHT рН 5,5

Ультралегкий нічний крем-гель для обличчя ефективно відновлює і живить шкіру після негативного 
впливу навколишнього середовища протягом дня. Олії обліпихи, макадамії, мигдалю і льону 
усувають запалення, позбавляють шелушіння, тонізують і насичують шкіру вітамінами. Комплекс екстрактів м’яко 
заспокоює шкіру, має протизапальну, зволожуючу і антисептичну дії.

Застосування: нанести легкими масажними рухами на очищену шкіру.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу. 

Форма випуску: 50 мл.

Склад (INCI): Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Isopropyl Myristat, Sorbitan Oleate, Glycerin, Propylene 
Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Oil, Ceto Stearyl Alcohol, Carbomer 940, 
Linum Usitatissimum Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Laminaria Digitata Extract, Bidens Tripartita Extract, 
Rosa Canina Extract, Salvia Officinalis (Sage) Extract, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Perfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine, Butylated Hydroxy 
Anisole. 

Не є лікарським засобом.

КРЕМ-СПРЕЙ ZINOX® ЦИНОКС Крем-спрей «Цинокс» - інноваційний засіб для догляду за шкірою дорослих і дітей в зручній для нанесення 
формі. Активні компоненти спрею - оксид цинку, Д- пантенол, алантоїн та рослинні екстракти у складі 
спрею заспокоюють шкіру, стимулюють регенерацію тканин, усувають подразнення і мають протизапальну 
дію. Натуральна олія солодкого мигдалю  підсилює відновлення пошкодженої шкіри, пом’якшує, підтримує 
гідроліпідний баланс та захищає від негативного впливу навколишнього середовища. Завдяки наявності в складі 
натурального фізичного світлофільтру оксиду цинку спрей може застосовуватися в якості захисного засобу для 
безпечної засмаги дітей і дорослих.

Застосування: перед застосуванням струхнути флакон декілька разів, нанести крем шляхом розпилення на 
очищену шкіру з відстані 10 см, рівномірно  розподілити легкими рухами.

Застереження: не допускати попадання в очі. Не застосовувати засіб при індивідуальній непереносимості 
компонентів складу.

Форма випуску: 120 мл.

Склад (INCI): Water, Zinc oxide, Amygdalus Dulcis (sweet almond) Oil, Isopropyl Myristat, Etoxylated Cetylstearyl 
Alcohol, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Glyceryl Monostearate, Cetylstearyl Alcohol, 
Dimethicone, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, D- Panthenol, Allantoin, Bidens Tripartita Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Xanthan Gum, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Perfume, 2-tert-Butyl-4- hydroxyanisole, Phenonip®. 

Не є лікарським засобом.

КРЕМ ZINOX® ЦИНОКС Інноваційний цинковий крем «Цинокс» створений для вирішення широкого спектру шкірних проблем. Крем 
має протизапальну, антисептичну, підсушуючу дію, знімає подразнення, зменшує прояви ексудації, утворює 
захисний бар’єр на поверхні шкіри. «Цинокс» показаний при попрілостях, пролежнях, вугревій висипці,  дер-
матитах,  опіках.  Мигдальна  олія та  екстракти лікарських трав,  що містяться в кремі, пом’якшують шкіру, 
знімають подразнення та запалення. Для боротьби з попрілостями крем можна використовувати з перших днів 
життя малюка.

Застосування: наносити 2-3 рази на день на чисту шкіру тонким  шаром.

Особливості при застосуванні: при виявленні індивідуальної чутливості до компонентів крему (свербіж, гіпе-
ремія), припинити застосування. Не застосовувати при гнійних процесах на шкірі та прилеглих тканинах.

Форма випуску: 15 мл, 30 мл,  50 мл, 75 мл або 100 мл.
 
Склад (INCI): Water (Aqua), Zinc Oxide, Bidens Tripartita Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Petrolatum, 
Lanolin, Cetearyl Olivate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Isopropyl 
Myristate, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerol Monostearate (40%), Glycerol Monostearate (90%), 
Cetearyl Alcohol, Glycerin, Polysorbate 80, Stearic Acid, Phenonip®, Triethanolamine, Рerfume.

Не є лікарським засобом.
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ГЕЛЬ SALUTARE JUICE Косметичний крем «Salutare juice» гель з натуральним соком Алое 99,6%, гіалуроновою кислотою і 
Д-пантенолом - універсальний зволожувальний засіб для догляду за шкірою обличчя і тіла. Активна 
формула надає заспокійливу, загоювальну дію та відновлює тургор сухої шкіри. Низькомолекулярна 
гіалуронова кислота має глибоку проникаючу дію в нижні шари епідермісу, стимулює вироблення колагену 
та запобігає передчасному старінню, продовжуючи молодість шкіри. Д-пантенол і комплекс натуральних 
рослинних екстрактів причепи і кропиви стимулюють обмінні процеси в шкірі, надають протиалергічну, 
протизапальну і вітамінізуючу дію. Засіб можна використовувати в якості основи під макіяж. Підходить для 
щоденного застосування.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем до повного 
вбирання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 200 мл.

Склад (INCI): Agua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,  Сarbamyd (Urea), Propylene Glycol, D-panthenol, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, Carbopol, Hyaluronic Acid, Bídens Tripartíta Extract, Urtica Diocia Extract, 
Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ ДЛЯ РУК  «SALUTARE JUICE» З 
СОКОМ АЛОЕ

Косметичний крем «Salutare juice Алое крем для рук» з натуральним соком Алое - відмінний засіб для догляду 
за сухою зневодненою шкірою рук і тіла. Активна формула крему надає екстразволожувальну, заспокійливу, 
загоювальну дію, відновлює і підтримує гідробаланс шкіри, сприяє зміцненню тургору шкіри, подовжуючи її 
молодість. Дію Алое посилено карбамідом (сечовиною), Д-пантенолом і комплексом натуральних рослинних 
екстрактів виноградної кісточки, причепи, живокосту і кропиви, які стимулюють обмінні процеси в шкірі, мають 
протизапальну, протиалергічну та вітамінізуючу дію. Карбамід - природний вологоутримуючий компонент 
рогового шару шкіри, забезпечує нормалізацію рівня зволоження, сприяє запобіганню подальшої втрати 
вологи за рахунок створення захисного бар’єру і разом з молочною кислотою надає відмінний відлущувальний 
ефект. Натуральні олії макадамії і солодкого мигдалю живлять ліпідний шар шкіри, захищають від пересихання, 
пом’якшують і забезпечують захист від негативного впливу навколишнього середовища.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем до повного 
вбирання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 100 мл.

Склад (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Сarbamide (urea), Glycerin,  Stearic Acid, Perfume Oil, Propylenе 
Glycol, Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Dimethicone, Sweet 
Almond Oil, Macadamia Oil, D-panthenol, Fragrance,  Vitis Vinifera Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Symphytum 
Officinale Extract, Urtica Dioiсa Extract, Lactic Acid, Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ ДЛЯОБЛИЧЧЯ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ  
«SALUTARE JUICE» З СОКОМ АЛОЕ

Косметичний крем «Salutare juice Алое крем для обличчя» з натуральним соком Алое та гіалуроновою кислотою 
- ідеальний засіб для зволоження і догляду за шкірою обличчя та зони декольте. Активна формула крему надає 
гідратуючу, заспокійливу та загоювальну дію, відновлює гідробаланс шкіри. Низькомолекулярна гіалуронова 
кислота має глибоку проникаючу дію в нижні шари епідермісу, підвищує тургор, стимулює вироблення 
колагену, запобігає передчасному старінню, подовжуючи молодість шкіри. Полісахарид натурального 
походження Коньяк Манан утворює захисну плівку, попереджує трансдермальну втрату вологи. Д-пантенол 
і комплекс натуральних рослинних екстрактів причепи, ромашки і кропиви стимулюють обмінні процеси в 
шкірі, надають протиалергічну, протизапальну, вітамінізуючу дію. Натуральні олії макадамії і солодкого мигдалю 
живлять ліпідний шар шкіри, захищають від пересихання, пом’якшують і забезпечують захист від негативного 
впливу навколишнього середовища. Крем можна використовувати в якості основи під макіяж. Підходить для 
щоденного застосування.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем до повного 
вбирання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 100 мл.

Склад (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Steariс Acid, Propylenе Glycol, Cyclopentasiloxane, 
Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Dimethicone, Sweet Аlmond Оil, Macadamia Oil, Сarbamide (Urea), 
Perfume Oil, Сonjac Mannan, Hyaluronic Acid, D-Panthenol, Fragrance,  Chamomilla Recutita Flower Extract, Bídens 
Tripartíta Extract, Urtica Dioiсa Extract, Carbopol, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.



40

КРЕМ ДЛЯ НІГ ТА ТІЛА  «SALUTARE JUICE» 
З СОКОМ АЛОЕ

Косметичний крем «Salutare juice Алое крем для ніг» з натуральним соком Алое - ідеальний засіб 
для догляду за сухою шкірою ніг та тіла. Активна екстразволожувальна формула крему надає гід-
ратуючу, заспокійливу і загоювальну дію, відновлює і підтримує гідробаланс шкіри, пом’якшує загрубілі ділянки. 
Зволожувальну дію Алое посилено карбамідом (сечовиною), Д-пантенолом і комплексом натуральних 
рослинних екстрактів кінського каштана, живокосту і кропиви, які стимулюють обмінні процеси в шкірі, мають 
лімфодренажну, протизапальну і вітамінізуючу дію. Карбамід - природний вологоутримуючий  компонент 
рогового шару шкіри, забезпечує нормалізацію рівня зволоження, сприяє запобіганню подальшої втрати 
вологи за рахунок створення захисного бар’єру, і разом з молочною кислотою надає відмінну відлущувальну 
дію для сухої шкіри стоп.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем до повного 
вбирання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 100 мл.

Склад (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Сarbamide (Urea), Glycerin, Steariс Acid, Perfume Oil, Propylenе 
Glycol, Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Dimethicone, 
D-Panthenol, Fragrance, Horse Chestnut Extract, Symphytum Officinale Extract, Urtica Dioiсa Extract, Lactic Acid, 
Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

КРЕМ ВІД ОПІКІВ SALUTARE JUICE АЛОЕ Косметичний крем «Salutare juice Алое крем від опіків» з натуральним соком Алое та Д-пантенолом - ефек-
тивний засіб для регенерації та зволоження  шкіри при сонячних та термічних опіках. Активний відновлювальний  
склад, збагачений комплексом натуральних рослинних екстрактів живокосту, ромашки, причепи і кропиви 
надає заспокійливу, загоювальну та протизапальну дію, нормалізує гідробаланс зневодненої шкіри. Натуральна 
олія солодкого мигдалю живить ліпідний шар шкіри, захищає від пересихання, пом’якшує і забезпечує захист 
від негативного впливу навколишнього середовища.

Застосування: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем до повного 
вбирання.

Застереження: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

Форма випуску: 100 мл.

Склад (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, D-panthenol, Glycerin, Perfume Oil, Steariс Acid, Propylenе 
Glycol, Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Sweet Аlmond Оil, 
Dimethicone, Fragrance,  Bídens Tripartíta Extract, Urtica Dioica Extract, Symphytum Officinale Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не є лікарським засобом.
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МЕЗОСЕРІЯ ДЛЯ
АНТИВІКОВОГО 

ДОГЛЯДУ
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Крем косметичний «Мезококтейль для повік» з ніжною текстурою для догляду за зрілою шкірою повік, схильною до набряклості і 
появи темних кругів. 

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру повік, рівномірно розподілити крем легкими рухами по косметичних лініях 
- на нижнє від зовнішнього кута ока до внутрішнього, на верхнє від внутрішнього кута ока до зовнішнього, дочекатися повного всмоктування. 
Наносити 2 рази на день вранці і ввечері (не пізніше, ніж за 2 години до сну). Враховуючи накопичувальну дію пептидів, помітні результати 
проявляються через 2-4 тижні регулярного використання крему. Для досягнення максимального ефекту рекомендовано використання крему 
в комплексі з лімфодренажним масажем обличчя.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не допускати попадання в очі, при попаданні промити водою. Не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів 
складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 15 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Glycerin, Grape Seed (Vitis Vinifera)  Oil, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Propylene Glycol, 
Dimethicone, Steariс Acid, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Cetylstearyl Alcohol, Acetyltetrapeptide-5, Oleic Acid (аnd) 
Linoleic Acid (аnd)  α-Linolenic Acid (аnd) Palmitinic Acid (аnd) Eicosenoic Acid (аnd) Erucic Acid (аnd) Stearic Acid (аnd) Palmitooleic Acid (аnd)  
γ-Linolenic Acid, Rutin, Horse Chestnut Extract, Bídens Tripartíta Extract, Equisetum Arvense Extract, Cеntaurea Cyanus Extract, Guarana Extract, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Methylpyrrolidone, Рerfume, Сarbopol, Triethanolamine, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, Вutylhydroxyanisole.

Не є лікарським засобом.

Ущільнює тонку шкіру навколо очей, зменшує «мішки» і темні круги під очима, зміцнює судини шкіри і розгладжує мімічні зморшки.

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ «МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ПОВІК» pH 5,5

Ацетілтетрапептид, низькомолекулярна 
гіалуронова кислота,  Пантенол і комплекс 
вітамінів А, Е, F

Стимулює  утворення колагену і волокон міжклітинного матриксу тонкої шкіри повік, 
збільшуючи її щільність і пружність

Рутин і екстракт кінського каштана Зменшують проникність судинної стінки та зміцнюють її, запобігають застою і 
набряклості під очима

Унікальний комплекс омега 3,6,9 жирних кислот, 
олія виноградних кісточок і масло Ши

Живлять, відновлюють і заповнюють ліпідний шар шкіри

Причепа, хвощ польовий, волошка, гуарана Покращують кровообіг, тонізують та запобігають появі набряків

Екстракт кореня солодки Додає освітлюючий ефект

«Мезосироватка для обличчя» експрес-ліфтинг забезпечує вирівнювання рельєфу шкіри, заповнює і розгладжує зморшки.

ЗАСТОСУВАННЯ: нанести сироватку після нанесення крему (по типу шкіри) після його повного всмоктування. Нанести сироватку на все 
обличчя, включаючи зону навколо очей, рівномірно розподілити круговими масажними рухами по косметичним лініям, дочекатися повного 
висихання*. 
*Інформація від виробника активних компонентів: ефект проявляється через 15 хвилин після нанесення і стає максимальним через 1 годину.  
96% учасників експерименту дійсно відчули підтягуючий ефект.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Acacia Senegal Gum (and) Hydrolyzed Rhizobian Gum, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja 
(Soybean) Protein, Carbopol, Green Coffee Extract, Mentha Piperita Extract, D-Panthenol, Vitamin Complex AEF, Рerfume, Phenonip.

Не є лікарським засобом.

Активні натуральні компоненти на основі природних біополімерів і полісахаридів - камеді акації сенегальській, камеді Rhizobian і 
високомолекулярної гіалуронової кислотою при нанесенні на поверхню шкіри утворюють полімерну плівку, формують структурну сітку. 
Біополімерна плівка при повному висиханні розгладжує зморшки, забезпечує зволоження і створює підтягуючий омолоджуючий ефект, 
вирівнює рельєф шкіри і зменшує глибину зморшок.

«МЕЗОСИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ» ЕКСПРЕС - ЛІФТИНГ pH 5,0

Комплекс гідролізованих протеїнів Має зволожуючу, живильну і регенеруючу дію, сприяє активізації процесу відновлення 
клітин

Д-пантенол (провітамін В5) і комплекс вітамінів 
А, Е, F

Стимулюють утворення колагену і еластану, зміцнюють шкіру і роблять її більш 
пружною

Екстракти зеленої кави і перцевої м’яти Тонізують та зміцнюють тургор млявої шкіри
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Крем косметичний «Мезококтейль для обличчя» створений на основі ламелярної емульсії для догляду та ремоделювання зрілої 
шкіри. При регулярному використанні крем надає сяйво і здоровий зовнішній вигляд шкірі обличчя, прискорює синтез біологічно активних 
молекул, що беруть участь у створенні нових опорних структур і в адгезії шарів шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ: невелику кількість крему нанести на чисту шкіру, рівномірно розподілити крем круговими масажними рухами, дочекатися 
повного всмоктування. Наносити 2 рази в день вранці і ввечері. Накопичувальна дія від застосування пептидів та очікуваний результат 
проявляється через 2-4 тижні регулярного використання. Для досягнення максимального ефекту рекомендовано використання крему в 
комплексі з ліфтинговим масажем обличчя.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати при гіперчутливості до окремих компонентів складу.

ФОРМА ВИПУСКУ: 50 мл.

СКЛАД (INCI): Agua, Argania Spinosa Oil, Glycerin,  Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Coconut (Cocos Nucifera) Oil Virgin, Propylene Glycol, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Steariс Acid, Cetylstearyl Alcohol, Mannitol (and) Acetyl Tetrapeptide-11 (and) Acetyl 
Tetrapeptide-9, Oleic Acid (аnd) Linoleic Acid (аnd)  α-Linolenic Acid (аnd) Palmitinic Acid (аnd) Eicosenoic Acid (аnd) Erucic Acid (аnd) Stearic 
Acid (аnd) Palmitooleic Acid (аnd)  γ-Linolenic Acid, Sodium Hyaluronate, Green Coffee Extract, Horse Chestnut Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, 
Сarbopol, D-Panthenol, Triethanolamine, Рerfume, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, Вutylhydroxyanisole.

Не є лікарським засобом.

Активний склад з низькомолекулярною гіалуроновою кислотою та комплексом з 2 тетрапептидів, що складаються з 8-ми амінокислотних 
залишків, активує вироблення колагену фібробластами і покращує якість міжклітинного матриксу. Стимулює утворення колагену і волокон, 
зміцнює шкіру, збільшуючи її щільність і пружність. Acetyl Tetrapeptide-11 - ремоделюючий пептид, що має здатність запускати оновлення 
клітин фізіологічним шляхом та імітує природний механізм регуляції процесів розпаду та синтезу його компонентів. Acetyl Tetrapeptide 9 
стимулює продукцію протеогліканів, які «зв’язують» фібрили колагену у пучок.

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ «МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ» pH 5,5

Комплекс з омега 3,6,9 жирними кислотами, 
олією Аргана і кокоса

Відновлює гідроліпідний бар’єр шкіри

Пантенол, комплекс вітамінів А, Е, F, і екстрактів: 
зеленої кави, кінського каштана, виноградної 
кісточки

Тонізують і зміцнюють тургор шкіри
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АЛЬГІНАТНА МАСКА ОМОЛОДЖУЮЧА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З «ЗОЛОТОЮ» АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ
PEEL OFF REJUVENATING FACE MASK WITH “GOLD” ARGANIA OIL

АЛЬГІНАТНА МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЇ І ВУГРУВАТОЇ ШКІРИ
FOR OILY AND ACNE SKIN MASK

АЛЬГІНАТНА МАСКА ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ І ГУБ З ПРОТЕЇНАМИ ШОВКУ
EYE CONTOUR AND LIP MASK WITH SILK PROTEINS

АЛЬГІНАТНА МАСКА ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІМІЧНИХ ЗМОРШОК З АРГІРЕЛІНОМ
ANTI-WRINKLE PEEL OFF MASK WITH ARGІRELINЕ

Відмінна маска з транслюцентною текстурою, має потужний омолоджуючий ефект. Арганова олія має тонізуючу і 
регенеруючу дії, завдяки тому, що в її складі до 80% поліненасичених жирних кислот. Маска відновлює гідроліпідний бар’єр 
шкіри, розгладжує неглибокі зморшки і перешкоджає виникненню нових.
ЗАСТОСУВАННЯ: маску необхідно готувати безпосередньо перед процедурою. Для приготування необхідно 25 г порошку 
75 мл води. Змішавши порошок з водою 20°С, добре перемішати протягом двох хвилин, або з водою 40°С і перемішати 
протягом першої хвилини. Потім нанести маску по масажних лініях обличчя знизу вгору. Рекомендований час процедури 20 
хвилин, після чого її слід видалити з обличчя знизу вгору, попередньо від’єднавши від шкіри по краях. Залишки змити водою 
або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, морський комплекс, олія аргани.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: золотисто-оранжевий. 
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка.        

Маска призначена для жирної і проблемної шкіри з висипом вугрів. Її складові нормалізують роботу сальних залоз, мають 
протизапальну дію. Маска допомагає відновити природний баланс шкіри, знімає запалення.
ЗАСТОСУВАННЯ: для процедури для обличчя змішати 25 г порошку (1 ложка + 1/2 ложки) і 75 мл води 20°С. Перемішати 
протягом першої хвилини. Через 5-6 хвилин маска утворює щільну, еластичну плівку. Суміш наносять густим шаром. 
Протягом 6 хвилин маска пластифікується. Через 15-20 хвилин маску рекомендується зняти знизу вгору одним пластом, 
попередньо від’єднавши від шкіри по краях. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, діатоміт, бруньки ясеню, сульфат кальцію.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: світло-голубий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка.    

Складові маски формують дуже ніжну захисну плівку. Шкіра зволожується, завдяки високому вмісту гіалуронової кислоти. 
Завдяки морському коллагену розгладжуються дрібні зморшки. Ефірна олія троянди надає сильний омолоджуючий ефект.
ЗАСТОСУВАННЯ: змішати 8-10 г порошку і 30 мл води 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Через 5-6 хвилин маска 
утворює щільну, еластичну плівку. Маску наносять густим шаром. Протягом 6 хвилин маска пластифікується. Через 15-20 
хвилин маску рекомендується зняти знизу вгору одним пластом, попередньо від’єднавши маску від шкіри по краях. Залишки 
змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, рисовий білок, гіалуронова кислота, морський колаген, ефірна олія троянди, протеїни шовку.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: бірюзовий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска коригує мімічні зморшки шляхом м’якого і безпечного розслаблення м’язів. До складу даної маски входить 
міорелаксуючий комплекс - Аргірелін, який перешкоджає скороченню м’язів і биопептиди з насіння гібіскуса, який також 
надає міорелаксуючий ефект. Екстракт волошки сприяє біостимуляції клітин шкіри, омолоджує її, підвищує тургор.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Далі перемішати до однорідної маси протягом 
першої хвилини. Готову маску нанести густим шаром. Протягом 5-6 хвилин вона застигає. Рекомендований час процедури 
15-20 хвилин, після чого маска знімається з обличчя знизу вгору цільним пластом. Залишки змити водою або протерти 
тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, Аргірелін, гібіскус, волошка, діатоміт.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: бузковий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.
АЛЬГІНАТНА ОСВІТЛЮЮЧА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
PEEL OFF BRIGHTENING MASK
Маска застосовується для шкіри з пігментними плямами. Екстракти, що входять до її складу, перешкоджають утворенню 
надлишків меланіну. Маска надає інтенсивну відбілюючу дію. Регенерує верхній шар шкіри, таким чином, вирівнюючи його.
ЗАСТОСУВАННЯ: маска готується безпосередньо перед процедурою. Для приготування маски необхідно змішати 25 г 
порошку (1 ложка + 1/2 ложки) з 75 мл води, температурою 20°С і перемішати протягом першої хвилини. Далі готова суміш 
наноситься на обличчя густим шаром. Рекомендований час процедури 20 хвилин, після чого її слід видалити з обличчя знизу 
вгору. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, екстракт винограду, ломикаменю, шовковиці, діатоміт.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: білий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка.    
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АЛЬГІНАТНА МАСКА ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ, ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ З ЕКСТРАКТОМ З ПЕЛЮСТОК ТРОЯНД
PEEL OFF MASK FOR VERY SENSITIVE AND DRY SKIN WITH AN EXTRACT OF ROSE PETALS

АЛЬГІНАТНА МАСКА «ЛА РОЗ» ПРОТИВІКОВА
ANTI-AGE PEEL OFF MASK «LA ROSE»

АЛЬГІНАТНА МАСКА ПРОТИ СТАРІННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ «АЮРВЕДА»
PEEL OFF MASK AGAINST SKIN AGING «AYURVEDA»

АЛЬГІНАТНА МАСКА-МУС ПРОТИ СТАРІННЯ СМОРОДИНА + ЖУРАВЛИНА І ГЛЮКОЗА
PEEL OFF MOUSSE MASK CURRANT AND CRANBERRY + GLUCOSE

АЛЬГІНАТНА МАСКА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ З ЗАСПОКІЙЛИВОЮ ДІЄЮ
SENSITIVE SKIN PEEL OFF MASK

Маска створена спеціально для чутливої, тонкої і збезводненої шкіри. Екстракт пелюсток троянди робить шкіру ніжною, 
гладкою і доглянутою. Органічне срібло дезактивує токсичні елементи, присутні в шкірі, робить її сяючою.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Суміш 
нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається одним пластом знизу 
вгору. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, органічне срібло, екстракт пелюсток троянди, діатоміт.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: світло-рожевий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска містить чудовий комплекс олій, що живлять шкіру. Підвищується тургор, шкіра тонізується, вирівнюється рельєф. Маска 
сприяє відновленню гідроліпідного бар’єру. Шкіра омолоджується за рахунок поліпшення метаболізму клітин і тканинної 
регенерації.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Суміш 
нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу вгору. Залишки 
змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, порошок квітів лаванди, порошок листя розмарину, оливкова олія, діатоміт, ефірна олія лаванди.
Не є лікарським засобом. 
КОЛІР: лавандовий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска має сильні омолоджуючі властивості. Екстракти бамбука, гібіскуса і листя пачулі активізують вироблення колагену, 
виводять токсини і підвищують тургор шкіри, іланг-іланг і екстракт кореня латаття заспокоюють і регенерують шкіру.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку (1 ложка + 1/2 ложки) змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої 
хвилини. Суміш нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 20 хвилин, після чого маску слід зняти знизу вгору. 
Залишки змити теплою водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: екстракти кореня латаття, гібіскуса, бамбука і листя пачулі, альгінат, ефірна олія іланг-ілангу, діоксид титану і кремнію, 
діатоміт.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: білий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка. 

Високий вміст глюкози в масці, забезпечує високе живлення шкіри, підвищує пружність. Ягоди журавлини надають неймовірну 
антиоксидантну дію. Журавлина разом зі смородиною омолоджують шкіру, освіжають і зволожують її. У комплексі 
збалансований склад забезпечує уповільнення процесів старіння, і запускає процес ревіталізації.
ЗАСТОСУВАННЯ: 12-15 г порошку змішати з 15 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Суміш 
нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 20 хвилин, після чого маску слід зняти знизу вгору. Залишки змити 
теплою водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 
СКЛАД: альгінат, екстракт журавлини і смородини, глюкоза, діатоміт, вітамін С.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: бузково-рожевий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска заспокоює тонку, чутливу, з проявами купероза шкіру. Для зменшення гіперемії маску можна застосовувати після 
чисток або ін’єкційних процедур. Активні компоненти, що входять до складу маски, вирівнюють колір обличчя і сприяють 
звуження судин. Ромашка заспокоює і зволожує шкіру, екстракт чорниці і вітамін С надають захисну і антиоксидантну дію.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку (1 ложка + 1/2 ложки) змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої 
хвилини. Суміш нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу 
вгору. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати. 
СКЛАД: альгінат, екстракт чорниці, вітамін С, ефірна олія ромашки.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: білий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка. 
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АЛЬГІНАТНА ГЛИБОКО ОЧИЩУЮЧА МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ НЕРОЛІ
PEEL OFF MASK FOR ACNE SKIN WITH ESSENTIAL NEROLI OIL

АЛЬГІНАТНА МАСКА З ЧОРНОЮ ІКРОЮ - СЯЙВО І ПРУЖНІСТЬ (ТЕПЛА)
BLACK CAVIAR PEEL OFF MASK (WARM)

АЛЬГІНАТНА ГІПСОВА ТЕРМОМОДЕЛЮЮЧА ШОКОЛАДНА МАСКА
THERMIC MASK WITH CHOCOLATE

АЛЬГІНАТНА МАСКА З ANTI-AGE ЕФЕКТОМ ТОМАТ + ГЛЮКОЗА
PELL OFF MASK GLUCOSE + TOMATO

АЛЬГІНАТНА МАСКА ЧОРНИЧНА ОМОЛОДЖУЮЧА З ВІТАМІНОМ С
BLUEBERRY PEEL OFF MASK WITH VITAMIN C

Маска призначена для очищення нормальної, змішаної і жирної шкіри обличчя. Ефірна олія неролі надає високу антисептичну 
дію і звужує пори. Морські грязі абсорбують залишки шкірного жиру. Сіль Мертвого моря чудово очищає шкіру і стимулює 
мікроциркуляцію.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку (1 ложка + 1/2 ложки) змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої 
хвилини. Суміш нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу 
вгору. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, ефірна олія неролі, морські грязі, сіль мертвого моря.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: білий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка.   

Маска підтягує шкіру, активізує синтез колагену. Протеїни ікри багаті вітамінами А, D, E і C, мікроелементами і фосфоліпідами, 
які надають потужний anti-age ефект. Протеїни ікри захищають від дії вільних радикалів, запобігають руйнуванню клітинних 
мембран.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Суміш 
нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу вгору. Залишки 
змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, діатоміт, протеїни ікри.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: темно-бузковий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Дана маска призначена для поліпшення проникнення в шкіру активних речовин і поліпшення кровообігу, а також для запуску 
обмінних процесів. Термічний ефект сприяє проникненню активних речовин сироватки або крему, які наносяться під маску, 
в глибокі шари шкіри. Протягом 4-6 хв після змішування порошку з водою температура маски збільшується від 5°С до 20°С. 
Через 10 хвилин процедури маска досягає своєї максимальної температури.
ЗАСТОСУВАННЯ: нанести на чисте обличчя крем, маску або сироватку, зверху покласти марлеву тканину з отворами для 
носа і очей. Приготувати однорідну суміш з 85 г порошку і води. Готову суміш нанести на марлеву тканину на обличчя, 
уникаючи області навколо очей. На очі слід покласти ватні диски. Через 25-30 хвилин зняти маску цільним зліпком.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: какао порошок, сульфат кальцію, сульфат магнію, оксид цинку.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: шоколадний.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Глюкоза має чудові поживні властивості, підвищує пружність шкіри. У поєднанні з екстрактом томата маска надає 
неймовірний anti-age ефект. Екстракт томата містить лікопен, має сильні антиоксидантні властивості. Маска відмінно тонізує 
і освіжає шкіру, робить її ніжною і гладкою.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої хвилини. Суміш 
нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу вгору. Залишки 
змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, глюкоза, екстракт помідора.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: червоний.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска застосовується для тонкої, чутливої шкіри з віковими змінами. Екстракт чорниці насичує шкіру антиоксидантами, 
вітамін С запобігає старінню і покращує колір обличчя. Маска має виражений anti-age ефект, освіжає і тонізує.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 г порошку (1 ложка + 1/2 ложки) змішати з 75 мл води, температурою 20°С. Перемішати протягом першої 
хвилини. Суміш нанести густим шаром. Рекомендований час процедури 15-20 хвилин, після чого маска знімається знизу 
вгору. Залишки змити водою або протерти тонізуючим лосьйоном.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, ефірна миртова олія, екстракт чорниці, вітамін С, діатоміт.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: світло-рожевй.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г, полімерна банка 250 г + мірна ложка.   
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АЛЬГІНАТНА МАСКА ОМОЛОДЖУЮЧА «ФРАНЦУЗЬКИЙ ПАРАДОКС»
REJUVENATING MASK «FRENCH PARADOX»

АЛЬГІНАТНА МАСКА «ANTI AGE REVITALISANT» З ЖУРАВЛИНОЮ
CRANBERRY PEEL OFF MASK «ANTI AGE REVITALISANT»

Маска має регенеруючу дію. Зменшує ознаки старіння шкіри, покращує колір обличчя. До складу маски входить витяжка з 
морської водорості ламінарії, яка сприяє підтяжці шкіри, зволожує, живить, розгладжує зморшки, знімає набряклість і освіжає 
шкіру. М’якоть винограду містить велику кількість вітаміну С відомого своїми антиоксидантними властивостями. Мінерали 
виноградної м’якоті і мікроелементи, що входять до складу активізують обмінні процеси в шкірних покривах і відповідають за 
гарний здоровий колір шкіри.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 гр порошку змішати з 70-90 мл води (кімнатної температури 20°С) до отримання однорідної маси 
(консистенція густої сметани). Наносити маску товстим шаром 3-5 мм на все обличчя, включаючи губи і повіки, через 5 
хвилин маска утворює щільну еластичну плівку. Маску рекомендується знімати через 25-30 хвилин (панчохою) одним шаром 
знизу вгору, попередньо злегка від’єднавши маску від шкіри по краях.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, м’якоть винограду.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: бузковий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.

Маска має протизапальну, противікову і захисну дію на шкіру. Збагачує дерму комплексом вітамінів і мікроелементів, 
відновлює, зволожує і тонізує її. Ягоди журавлини перешкоджають утворенню пігментації, пом’якшують і тонізують шкіру, 
зміцнюють судини. Діатоміт підвищує тонус шкіри, активізує мікроциркуляцію, насичує мікроелементами. Морський 
комплекс, що входить до складу маски покращує дихальну функцію шкіри, виводить токсини, нормалізує обмін речовин. 
Надає ліфтінговий ефект.
ЗАСТОСУВАННЯ: 25 гр порошку змішати з 70-90 мл води (кімнатної температури 20°С) до отримання однорідної маси 
(консистенція густої сметани). Наносити маску товстим шаром 3-5 мм на все обличчя, включаючи губи і повіки, через 5 
хвилин маска утворює щільну еластичну плівку. Маску рекомендується знімати через 25-30 хвилин (панчохою) одним шаром 
знизу вгору, попередньо злегка від’єднавши маску від шкіри по краях.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: при гіперчутливості до окремих компонентів складу не використовувати.
СКЛАД: альгінат, мікронізована журавлина, діатоміт, морський комплекс.
Не є лікарським засобом.
КОЛІР: рожевий.
ФОРМА ВИПУСКУ: саше 25 г.



Косметика нашого виробництва на 93% складається з натуральних компонентів.
З любов’ю для Вас!

Green Pharm Cosmetic,
Виробничі потужності:

Україна, 61054, м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 120.

Тел./факс: +38 (057) 758-75-00,
тел.: +38 (067) 57-99-911,

8 800 3502875,
green@greenpharmcosmetic.com,
www.greenpharmcosmetic.com,

www.911balsam.com,
https://greenpharmcosmetic.ru.


