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 МИ ГОВОРИМО МОВОЮ КРАСИ
Краса — універсальна мова, якою розмовляють люди в усьому світі, і ми володіємо 
нею досконально. Косметика ТМ pHarmika — це більш як 150 препаратів спільного 
виробництва України-Італії, в основі яких лежать інноваційні компоненти, створені в 
передових європейських лабораторіях. Висока ефективність, приємні аромати і ніж-
на, делікатна структура — невід’ємні особливості кожного продукту, представленого 
більш, ніж в 20 лінійках препаратів. Але ТМ pHarmika — це більше, ніж косметика. Це 
багаторічний досвід роботи і авторитет в українській beauty-індустрії. Це десятки 
представників і тисячі професійних косметологів, які працюють з нашою продукцією 
як в Україні, так і за її межами. Це постійне розширення асортименту і додавання 
новинок, в які ми вкладаємо професіоналізм, креатив і увагу до потреб клієнтів. Ви-
бираючи ТМ pHarmika ви говорите з нами однією мовою — мовою краси.
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УНІВЕРСАЛЬНА ЛІНІЯ

professional line

Назва лінії говорить сама за себе. До її складу вхо-
дять препарати для стандартних процедур, що про-
водяться в кабінеті будь-якого косметолога (чистка, 
масаж, тощо). Препарати лінії є абсолютно універ-
сальними і підходять для будь-яких типів шкіри.
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Гель очищуючий для всіх типів шкіри
Дія: ефективно очищує шкіру, не пересушуючи; видаляє секрет сальних залоз, нормалізує їх секрецію; 
зволожує та живить шкіру, відновлює pH-баланс.
Активні компоненти: ромашка, бісаболол, олія чайного дерева, молочна кислота.
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, ретельно змити водою.

Пінка для вмивання для чутливої шкіри
Дія: ефективно доглядає за шкірою; інтенсивно зволожує і заспокоює її; регулює вироблення шкірного 
жиру; делікатно видаляє забруднення, в тому числі косметику; гарантує відновлення захисних функцій 
епідермісу.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, гліцерин, гідролізат молочних протеїнів, вітаміни А, Е, F; 
Д-пантенол, алантоїн, молочко вівса.
Застосування: невелику кількість пінки видавити на руку і спінити, нанести на обличчя і помасажувати. 
Після вмивання змити холодною або теплою водою. Рекомендовано до застосування вранці і ввечері.

Тонік «Трояндова вода»
Дія: нормалізує роботу сальних залоз; заспокоює запалену шкіру; зволожує; розгладжує дрібні зморш-
ки, відновлює pH-баланс.



Активні компоненти: ефірна олія троянди, гліцерин, алантоїн, касторова олія.
Спосіб застосування: наносити на очищену шкіру обличчя в якості натурального тоніка для обличчя, 
для вирівнювання pH-балансу шкіри і зменшення пор. 

Міцелярна рідина
Дія: дбайливо очищує і зволожує шкіру; пом’якшує і заспокоює; розгладжує дрібні мімічні зморшки; зні-
має стійкий макіяж.
Активні компоненти: екстракт чорної смородини, екстракт горобини, олія персика, 3 види гіалуронової 
кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, лимонна кислота.
Застосування: для очищення шкіри обличчя і зняття макіяжу достатньо протерти ватним диском, змо-
ченим міцелярною рідиною. Не вимагає змивання водою.

Гоммаж ензимний пілінг з папаєю
Дія: ефективно очищує шкіру; не пересушує; нормалізує секрецію сальних залоз; видаляє мертві кліти-
ни шкіри; стимулює мікроциркуляцію; готує шкіру до подальших процедур.
Активні компоненти: папаїн, бромелайн, молочна кислота, екстракти: папаї, ананаса, апельсина; 
алантоїн, Д-пантенол.
Застосування: нанести гоммаж на попередньо очищену шкіру обличчя, уникаючи ділянку навколо 
очей; залишити на 5-10 хвилин; легкими масажними рухами видалити гоммаж з обличчя; залишки зми-
ти теплою водою.

Гоммаж
Дія: для всіх типів шкіри; відлущує верхні шари шкіри обличчя, видаляє омертвілі клітини, вирівнює 
колір обличчя, гарантує відновлення захисних функцій епідермісу.
Активні компоненти: каолін, мінеральна олія, гліцерин, екстракт папаї, тапіока, цедра лимона, інкапсу-
льований ретинол Reticap, вітамін Е, вітамін С, Д-пантенол. 
Застосування: нанести на попередньо очищену шкіру обличчя, уникаючи ділянку навколо очей; зали-
шити на 2-3 хвилини; після підсихання легкими масажними рухами зкатати гоммаж з обличчя; залишки 
змити теплою водою.

Гель базовий
Дія: застосовується для: міостимуляції, іонофорезу, ліфтінгу, мікрострумової та ультразвукової терапії, 
фонофорезу, електропорації; забезпечує гарний контакт електродів під час процедур; під гель можна 
тонким шаром наносити активні концентрати, сироватки для покращення ефекту процедур; не містить 
активних речовин для лікування і відновлення шкіри; не обезводнює шкіру; можна застосовувати в 
ділянці повік. Д
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Активні компоненти: вода очищена, карбомер, тетраборат натрію, метилхлорізотіазолінон, метилі-
зотіазолінон.
Застосування: делікатно розподілити гель на поверхні шкіри і провести апаратну процедуру.

Гель з вітамінами для масажу обличчя
Дія: має потужні проникаючі властивості; заспокоює подразнення; полегшує проникнення активних 
препаратів, які використовуються після масажу.
Активні компоненти: олії: мінеральна, кісточок винограду, жожоба; екстракт ламінарії.
Застосування: нанести на обличчя тонкий шар гелю, розпочати масаж. Після часткового вбирання, 
якщо необхідно, нанести ще невелику кількість і продовжити масаж до повного вбирання.

Крем масажний з олією Інка-інчі
Дія: застосовується для всіх типів шкіри обличчя, шиї і декольте; розслаблює м’язи обличчя; стимулює 
оновлення клітин; інтенсивно зволожує, розгладжує зморшки, надає шкірі гладкість.
Активні компоненти: олії: інка-інчі, мінеральна, ши, кісточок винограду, кукуї, какао; наноемульсіі з 
олією обліпихи Nano Vit оA, віск бджолиний, інкапсульований ретинол Reticap, вітаміни Е, F, Д-пантенол.
Застосування: нанести на обличчя тонкий шар крему, розпочати масаж; після часткового вбирання, 
якщо необхідно, нанести ще невелику кількість і продовжити масаж до повного вбирання.

Зволожуючий крем з вітамінним комплексом
Дія: для всіх типів шкіри; ефективно зволожує шкіру і сприяє утриманню вологи; повертає баланс фізіо-
логічних процесів; відновлює колір обличчя.
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, олії: ши, 
кісточок винограду, рисова, какао; коензим Q10; комплекс вітамінів А, В, D, Е, ретинілпальмітат, лецитин.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Крем з вітаміном Р і «AQUA SHUTTLE»
Дія: знімає подразнення і почервоніння шкіри; захищає від старіння та зневоднення; перешкоджає 
утворенню вільних радикалів; для сухої, чутливої і куперозної шкіри.



Активні компоненти: рутин (вітамін Р), зволожуючий комплекс Aqua Shuttle, олії: абрикосової кісточ-
ки, мінеральна, ши; екстракти: гінкго білоба, кінського каштана, зеленого чаю, білого чаю, винограду, 
звіробою, білого піона Phytessence™ White Peony, ламінарії; гесперидин, вітаміни А, Е, С; Д-пантенол, 
гіалуронат натрію, алантоїн, пробіотики ProRenew complex CLR. 
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска гелева розрихлююча перед чисткою
Дія: інтенсивно розм’якшує роговий шар епідермісу; полегшує видалення підшкірних утворень під час 
чистки обличчя; запобігає виникненню подразнень.
Активні компоненти: карбамід - сечовина 17%, екстракт алое вера, алантоїн, Д-пантенол, вітаміни В3, С.
Застосування: нанести на очищену шкіру під плівку на 10-20 хвилин; провести механічну або ультраз-
вукову чистку.

Маска заспокійлива з календулою
Дія: Заспокоює шкіру після активних процедур; знімає запалення і подразнення; живить, зволожує, 
вирівнює структуру і миттєво усуває сухість шкіри.
Активні компоненти: календула, олії таману і ши; алантоїн; Д-пантенол; нікотинамід (вітамін В3), кисло-
ти: лимонна, гліколева, молочна.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.

Маска універсальна регенеруюча з хлорофілом
Дія: подвійний антиоксидант-ефект, зволоження, протикуперозна дія, anti-age ефект, регенеруючий 
засіб після агресивних косметологічних процедур (хімічних пілінгів та ін.).
Активні компоненти: хлорофіл, каолін, олії: мигдалю, ши; карбамід, Д-пантенол, екстракт білого чаю, 
ацетил тетрапептид-11, ацетил тетрапептид-9, гіалуронат натрію, алантоїн, ментол, рутин, філохінон 
(віт. К), менахінон (віт. К2).
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.
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Ензимна пудра для вмивання
Дія: м’яко і глибоко очищає шкіру обличчя, зберігаючи зволоженість; стимулює клітинний обмін; вирів-
нює поверхню і надає легкий антибактеріальний ефект; зменшує пігментацію; надає природне сяйво; 
заспокоює чутливу шкіру і прискорює відновлення клітин; зменшує зморшки, уповільнює процеси фо-
тостаріння; регулює гідроліпідний баланс; сприятливо впливає на мікрорельєф і колір. 
Активні компоненти: папаїн, протеаза, кератиназа, вітаміни: А,С, Е; пантенол (вітамін В5), ніацинамід 
(вітамін В3), рибофлавін (вітамін В2), інозитол (вітамін В8), біотин (вітамін В7), піридоксин (вітамін В6), тіамін 
(вітамін В1), ціанокобаламін (вітамін В12), алантоїн, гіалуронова кислота: низько-, середньо- і високомо-
лекулярна; азелаїнова і лимонна кислота. 
Застосування: необхідну кількість порошку насипати в долоні і змішати з невеликою кількістю теплої 
води, потерти долоні до утворення пишної піни, нанести на обличчя масажними круговими рухами, 
змити; використовується як підготовчий етап глибокого очищення перд пілінгом, при гігієнічному чи-
щенні і інших інтенсивних процедурах або в домашніх умовах для глибокого очищення при вмиванні.

Гель для вмивання з активованими вугіллям. Детокс і очищення
Дія: ефективно очищує шкіру; має виражені протизапальні властивості; відмінний адсорбент; має ан-
тибактеріальні властивості; регулює рівень вологості шкіри; проявляє легкі відбілюючі властивості і 
пригнічує активність ферментів, які руйнують волокна колагену і еластину; підвищує резистентність 
шкіри до несприятливих умов навколишнього середовища; догляд за шкірою після інсоляції; захист 
шкіри від патогенних мікроорганізмів; насичує шкіру корисними речовинами і мінералами, робить її 
більш зволоженою, пружною, свіжою, звужує розширені пори.
Активні компоненти: активоване вугілля берези, бетулін, аллантоїн, екстакт листя берези, гліцерин, 
кокамідопропилбетаїн, кислоти: бензойна, дегідрооцетова, молочна.
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, ретельно змити водою.
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ЛІНІЯ 3-ГІАЛУРОНІК
З ВОДОРОСТЯМИ ТА КЕРАМІДАМИ

3 HYALURONIC professional line
Лінія призначена для глибокого зволоження шкіри. 
Адже препарати, що входять до її складу, містять 3 
види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низь-
комолекулярну. Завдяки цьому унікальному рішенню 
шкіра насичується вологою з найглибших шарів аж 
до самої поверхні. Екстракти водоростей (спіруліни, 
фукуса, ламінарії та ін.) роблять зволожуючий ефект 
ще потужнішим, а комплекс керамідів підсилює за-
хисну функцію верхнього шару шкіри. Препарати лінії 
підходять для всіх типів шкіри, зокрема зневодненої.
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Очищаючий гель з гіалуроновою кислотою
Дія: ефективно очищує шкіру, не пересушує поверхню; видаляє секрет сальних залоз, нормалізує їхню 
секрецію; ефективно зволожує шкіру і сприяє утриманню вологи; відновлює pH-баланс.
Активні компоненти: гіалуронова кислота: низькомо-, середньо і високомолекулярна; екстракти: 
ламінарії, фукуса, спіруліни, ірландського моху, огірка, агави, снігових водоростей Snow Algae Powder, 
Ceramide complex, алантоїн, ретинол, токоферол.
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, ретельно змити водою.

Тонік зволожуючий гіпоалергенний з гіалуроновою кислотою
Дія: доповнює і завершує процедуру очищення для сухої, змішаної і чутливої шкіри; видаляє сліди 
макіяжу і забруднень; зволожує верхні шари епідермісу; зберігає гідроліпідну плівку; покращує колір 
обличчя.
Активні компоненти: гіалуронова кислота: низькомо-, cередньо- і високомолекулярна; молочко вівса, 
Д-пантенол, алантоїн, екстракти: ламінарії, фукуса, алое; гліцерин.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього. Не 
вимагає змивання водою. 

Концентрат гіалуроновий
Дія: ефективно зволожує шкіру і сприяє утриманню вологи; розгладжує і омолоджує шкіру; скорочує 
зморшки; покращує пружність; вирівнює колір обличчя.



Активні компоненти: гіалуронова кислота: високо-, середньо- і низькомолекулярна, пантенол, алан-
тоїн, сечовина.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски.

Трифазний зволожуючий концентрат hyaluronic +++
Дія: глибоко зволожує шкіру; розгладжує зморшки; активний ліфтинг-ефект; надає шкірі природне і 
здорове сяйво; покращує тонус, тургор; вирівнює колір обличчя. 
Активні компоненти: гіалуронова кислота: низько-, середньо- і високомолекулярна; олії: абісинської 
гірчиці, буріті, зерен чіа і кавуна, граната; екстракти: ламінарії, фукуса, спіруліни, каркаде, ягід жень-
шеню, муцина равлика; комплекс тетрапептидів Replexium®, молекулярний пластир PatcH2O™; алан-
тоїн, токоферол ацетат (вітамін Е), ретинілпальмітат (вітамін А), аскорбіл фосфат (вітамін С), пантотено-
ва кислота (вітамін В5).
Застосування: змішати 3 фази концентрата, нанести кілька крапель на шкіру обличчя, можна перед 
нанесенням крему або маски. 

Ампули 3-гіалуронік з водоростями і керамідами
Дія: інтенсивно зволожує шкіру; сприяє утриманню вологи; розгладжує і омолоджує шкіру; скорочує 
зморшки; покращує пружність шкіри.
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна; фосфоліпі-
ди, сфінголіпіди Ceramide Сomplex, екстракти: троянди дамаської, фукуса, ламінарії, спіруліни, бурих 
водоростей; алантоїн.
Застосування: легко струсити ампулу, відрізати верх, на очищену шкіру обличчя нанести кілька кра-
пель до повного вбирання, можна перед нанесенням крему або маски, також можна використовувати 
в апаратній косметології.

Гель алое з гіалуроновою кислотою
Дія: глибоко зволожує, заспокоює, загоює шкіру, має антиоксидантну дію; нормалізує роботу сальних 
залоз; освітлює пігментні плями, вирівнює колір обличчя; може застосовуватися в якості гелю-провід-
ника для міостимуляції, іонофорезу, ліфтингу, мікрострумової терапії, ультразвукової терапії, фонофоре-
зу, електропорації.
Активні компоненти: алое-вера, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекуляр-
на, сечовина, екстракти: ламінарії, лотоса, фукуса, спіруліни, снігових водоростей Snow Algae Powder, 
мальтодекстрин, фосфоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Complex, алантоїн.
Застосування: нанести на очищену шкіру обличчя на 15-20 хвилин, змити теплою водою; в якості ге-
лю-провідника: делікатно розподілити гель на поверхні шкіри і провести апаратну процедуру.
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Крем зволожуючий з гіалуроновою кислотою і керамідами
Дія: ефективно зволожує і живить шкіру, сприяє утриманню вологи; скорочує зморшки; покращує ела-
стичність і пружність шкіри; відновлює гідроліпідну мантію шкіри.
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, фосфоліпі-
ди, сфінголіпіди Ceramide Сomplex, олії: виноградної кісточки, ши; пантенол, карбамід, екстракти: 
ламінарії, фукуса, спіруліни, снігових водоростей Snow Algae Powder, вітаміни А, Е; лінолева кислота 
(вітамін F), алантоїн, амінопептид.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска альгінатна  «Аквамарин»
Дія: інтенсивно зволожує шкіру; охолоджує, освіжає і заспокоює; виводить токсини; нормалізує роботу 
сальних залоз; надає ліфтинг ефект.
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна; спіруліна; 
ментол; олія перцевої м’яти; фосфоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Сomplex; альгінат.
Застосування: добре змішати порошок з водою кімнатної температури до отримання однорідної маси, 
нанести на шкіру на 10-15 хвилин, зняти застиглу маску.
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ВВ-крем ideal cover інтенсивне зволоження SPF 30 (02 - natural beige)
Дія: глибоко зволожує; вирівнює тон шкіри; надає шкірі природне і здорове сяйво; поліпшує тонус, 
тургор і мікрорельєф; захищає шкіру від ультрафіолету.
Активні компоненти: гіалуронова кислота: низько-, середньо- і високомолекулярна; супер зволо-
ження PatcH20™, протеїни швейцарського моху MossCellTec™ No. 1, олія персикових кісточок, олія ши, 
діоксид титану.
Застосування: легкими рухами нанести тонким шаром  на шкіру обличчя.

ВВ-крем ideal cover інтенсивне зволоження SPF 30 (03 - medium yellow)
Дія: глибоко зволожує; вирівнює тон шкіри; надає шкірі природне і здорове сяйво; поліпшує тонус, 
тургор і мікрорельєф; захищає шкіру від ультрафіолету.
Активні компоненти: гіалуронова кислота: низько-, середньо- і високомолекулярна; супер зволо-
ження PatcH20™, протеїни швейцарського моху MossCellTec™ No. 1, олія персикових кісточок, олія ши, 
діоксид титану.
Застосування: легкими рухами нанести тонким шаром на шкіру обличчя.
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ЛІНІЯ ВВ IDEAL COVER КРЕМИ

ВВ ideal cover

Лінія складається з універсальних кремів, здатних 
замінити одразу декілька препаратів. Це комплекс-
не рішення, що забезпечує як декоративні, так і до-
глядові функції. Креми BB Ideal Cover забезпечують 
зволоження шкіри обличчя, приховують незначні 
недоліки, забезпечують захист від сонця, а також 
надають спокусливий вигляд, корегуючи тон.



ЛІНІЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНА
З ВІТАМІНОМ В3 І НАНОСРІБЛОМ
ANTIBACTERIAL Nanosilver & В3 professional line

Лінія спрямована на допомогу жирній, проблемній 
шкірі, а також шкірі з акне. До складу препаратів 
входить низка активних компонентів, що відомі свої-
ми антибактеріальними властивостями. Серед них: 
оксид цинку, розмарин, азелаїнова, ліпоєва, бор-
на, мигдальна, лимонна кислоти, а також резор-
цин, камфора, сірка і олія чайного дерева. Активний 
ефект справляють Вітамін B3 (нікотинамід), що має 
неперевершені протизапальні і себорегулюючі вла-
стивості, і наночастки срібла, що мають неповторну 
антибактеріальну дію.
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Гель антибактеріальний з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: очищує жирну, проблемну шкіру, не викликаючи дискомфорту; знімає запалення, покращує роботу 
сальних залоз і звужує пори; покращує колір шкіри; має антисептичні та антиоксидантні властивості.
Активні компоненти: нікотинамід (Вітамін В3), колоїдне срібло, лимонна кислота, ефірна олія чайного 
дерева, альфа-ліпоєва кислота.
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, ретельно змити водою.

Тонік антибактеріальний з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: зволожує і тонізує  проблемну шкіру; нормалізує роботу сальних залоз; має підсушуючі, анти-
септичні та антиоксидантні властивості; звужує пори, розгладжує рельєф; не сушить шкіру; повертає 
відчуття комфорту.
Активні компоненти: нікотинамід (Вітамін В3), колоїдне срібло, екстракти: кори білої верби, ромашки, 
календули, малини; алантоїн, Д-пентенол, резорцин, лимонна кислота. Застосування: наносити на 
очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього. Засіб не вимагає змивання водою

Концентрат антибактеріальний з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: має заспокійливу, антибактеріальну і протизапальну дію; знімає запалення і подразнення шкіри.
Активні компоненти: колоїдне срібло, нікотинамід (Вітамін В3), екстракти: календули, ромашки; резор-
цин, алантоїн, пантенол, сечовина. Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного 
вбирання, можна перед нанесенням крему або маски.



Ампули cтоп-акне з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: має антибактеріальну дію; швидко і ефективно усуває всі естетичні дефекти проблемної шкіри; має 
заспокійливу і протизапальну дію; знімає запалення і подразнення шкіри.
Активні компоненти: колоїдне срібло, нікотинамід (Вітамін В3), оксид цинку, розмарин, екстракти: плодів 
смородини, гуарани, ожини, куркуми, мандарина; олія чайного дерева.
Застосування: легко струсити ампулу, відрізати верх, на очищену шкіру обличчя нанести кілька кра-
пель до повного вбирання, можна перед нанесенням крему або маски; також можна використовувати 
в апаратній косметології.

Крем матуючий з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: має антисептичні та антиоксидантні властивості; не сушить шкіру; повертає відчуття комфорту; 
виявляє бактеріостатичну дію; запобігає розвитку мікроорганізмів на шкірі; нормалізує роботу сальних 
залоз; надає накопичувальний матуючий ефект.
Активні компоненти: колоїдне срібло, нікотинамід (Вітамін В3), олії: тапіоки, виноградної кісточки, ко-
коса; екстракти: алое вера, грейпфрута, насіння моркви, зерен кави; кислоти: азелаїнова, мигдальна, 
ліпоєва; оксид цинку, вітамін А.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Антибактеріальна маска з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: застосовується після чисток, як дезінфікуюча, заспокійлива маска; нормалізує роботу сальних за-
лоз; знімає запалення і подразнення шкіри; має антибактеріальну дію.
Активні компоненти: колоїдне срібло, нікотинамід (Вітамін В3), екстракти: календули, ромашки; олії: ши, 
чорного кмину; резорцин, камфора, сірка осаджена, Д-пантенол, кислоти: борна, ліпоєва, саліцилова, 
оксид цинку, хлорофіл.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.

Мінеральна порозвужуюча маска з Вітаміном В3 і наносріблом
Дія: застосовується після чисток, як дезінфікуюча, порозвужуюча, заспокійлива маска; забезпечує 
шкіру поживними речовинами, макро- і мікроелементами, вітамінами; звужує пори; зменшує ймовір-
ність появи комедонів і запалень.
Активні компоненти: колоїдне срібло, нікотинамід (Вітамін В3), естракт спіруліни, Д-пантенол, вітаміни 
А, Е; алантоїн, коньяк маннан, оксид цинку, ліпоєва і азелаїнова кислота, каолін (біла глина), олії: пер-
сикової кісточки, зародків пшениці.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою. Д
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Маска для повік поживна з пробіотиками
Дія: покращує мікроциркуляцію і відтік лімфи; розгладжує зморшки і створює ліфтинг-ефект; знімає 
набряклість і бореться з темними колами під очима.
Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат протеїнів шовку, гідролізат молочних 
протеїнів, гесперидин, олії: норки, аргана, персикової кісточки, ши, кокоса, оливки, таману; віск бджо-
линий, ланолін, вітамін С, Д-пантенол, вітамін РР.
Застосування: нанести на очищену шкіру під очі на 10-15 хвилин; залишки зняти серветкою.

Крем живильний, відновлюючий з пробіотиками
Дія: для будь-якого типу шкіри, навіть для сухої, чутливої і схильної до подразнень; доглядає за шкірою, 
яка потребує загоєння і відновлення, забезпечуючи інтенсивне відновлення рогового шару і стимуля-
цію клітинного росту; виконує захисні функції від негативних факторів зовнішнього середовища.
Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат протеїнів шовку, гідролізат молоч-
них протеїнів, олії: норки, оливкова, ши, манго; віск бджолиний, вітаміни А, Е, С; Д-пантенол, екстракти: 
ламінарії, фукуса; алантоїн, бета-каротин.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, до повного вбирання.

ЛІНІЯ ЖИВИЛЬНА З ПРОБІОТИКАМИ
professional NOURISHING line

В холодну пору року наша шкіра особливо сильно 
страждає від зовнішніх факторів. Морози та вітри 
взимку та восени висушують і руйнують її. В такі 
часи живильна лінія з пробіотиками стане найкра-
щим рішенням. До 40% у складі кожного препарату 
— олії, що надають шкірі таке необхідне живлення і 
захист, а пробіотики потурбуються про відновлен-
ня захісних функцій шкіри.
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Крем живильний захисний з норковою і аргановою олією SPF 15
Дія: захищає шкіру від забруднень, морозу, вітру; відтворює захисно-відновлювальний процес; 

адаптує шкіру до несприятливих умов та сонячного впливу; профілактика фотостаріння; запобігає 
видимим ознакам старіння шкіри.
Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат протеїнів шовку, гідролізат мо-
лочних протеїнів, полісахаридний комплекс Depolluphane Epiplusтм, олії: норки, аргана, виноградної 
кісточки, ши, какао; віск бджолиний, ланолін, вітаміни А, Е, С; Д-пантенол, оксид цинку геспередин, 
екстракт паростків крес-салату, екстракт артишоку, алантоїн.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, до повного вбирання.

Маска живильна з пробіотиками
Дія: ефективно відновлює і захищає шкіру від процесів старіння; стимулює процеси регенерації; за-
побігає появі зморшок; забезпечує шкіру необхідними живильними речовинами, ліквідуючи млявість; 
відтворює захисно-відновлювальний процес; профілактика фото старіння; вирівнює колір обличчя. 
Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат протеїнів шовку, гідролізат молоч-
них протеїнів, олії: норки, аргана персикової кісточки, ши, кокоса, таману; віск бджолиний, ланолін, 
вітаміни А, Е, С, РР; Д-пантенол, гесперидин, екстракти: білого чаю, женьшеню.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, на 15-20 хвилин; змити теплою водою.

PROFESSIONAL
NOURISHING LINE



ЛІНІЯ З ГІДРОЛІЗОВАНИМ КОЛАГЕНОМ, 
ЕЛАСТИНОМ + ОМЕГА 3,6,9

COLLAGEN & OMEGA 3,6,9  professional line
Лінія вирішує комплекс задач з догляду за шкірою: 
живить, насичує и зволожує її та, насамперед, допо-
магає боротися із віковими змінами. Важливу роль 
у ефективній дії препаратів відіграють гідролізовані 
колаген та еластин, невеликий розмір і маса яких 
дозволяє їм проникати в глибокі шари шкіри і ефек-
тивніше підтримувати її тонус і пружність. А комплекс 
ненасичених жирних кислот Омега 3,6,9 підсилює 
дію препаратів, омолоджуючи, зволожуючи і справ-
ляючи антиоксидантну і регенеруючу дію.
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Тонік з колагеном, еластином і Омега 3,6,9

Дія: тонізує, живить та зволожує зрілу шкіру; сприяє прискореному оновленню клітин; стимулює син-
тез власного колагену і внутрішні резерви шкіри в боротьбі зі старінням; підвищує еластичність шкіри; 
пом’якшує і освіжає шкіру, надаючи їй сяючий відтінок.
Активні компоненти: гідролізат еластину, гідролізат колагену, інкапсульований ретинол Reticap, кис-
лоти: олеїнова, ліноленова, пальмітинова, арахінова, гондоїнова (омега3,6,9); екстракти: іланг-ілангу, 
герані, апельсина; токоферол ацетат (вітамін Е), аскорбінова кислота (вітамін С), Д-пантенол (вітамін 
В5), алантоїн, касторова олія.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього. Засіб 
не вимагає змивання водою.

Крем під очі з колагеном, еластином і омега 3,6,9

Дія: суперліфтінг для всіх типів шкіри; підвищує пружність шкіри, попереджаючи передчасне старіння; 
активізує вироблення колагену і еластину; зменшує глибину зморшок, зволожує зрілу шкіру; сприяє 
прискореному оновленню клітин; підходить навіть для молодої шкіри.



Активні компоненти: гідролізат еластину, гідролізат колагену, гондоїнова кислота (Омега3,6,9), олії: 
персикової кісточки, ши, мінеральна; гіалуронова кислота: низько-, середньо- і високомолекулярна; 
алантоїн, каолін, вітамін Р, коньяк маннан.
Застосування: нанести на шкіру навколо очей тонким шаром вранці і / або ввечері, не змивати. 

Крем з колагеном, еластином і Омега 3,6,9

Дія: стимулює синтез власного колагену і внутрішні резерви шкіри в боротьбі зі старінням; сприяє при-
скореному оновленню клітин шкіри; підвищує еластичність і пружність шкіри; пом’якшує і освіжає шкіру, 
надаючи їй сяючий відтінок; надає ліфтинг-ефект.
Активні компоненти: гідролізат еластину, гідролізат колагену, Омега 3,6,9, олії: мигдалю, персикової 
кісточки, ши, мінеральна, марули, журавлини, шипшини мускусної, гарбуза; наноемульсія з олією об-
ліпихи Nano vit оA, коньяк маннан, екстракти: водоростей хетаморфи, ягід асаї; вітаміни А, Е, С; фос-
фоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Complex, гіалуронат натрію.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска  альгінатна з колагеном, еластином і Омега 3,6,9

Дія: надає ліфтинг-ефект; розгладжує зморшки; стимулює синтез власного колагену; підвищує ела-
стичність шкіри; виводить токсини; стимулює процеси відновлення клітин.
Активні компоненти: гідролізат еластину, гідролізат колагену, Омега 3,6,9; 3 види гіалуронової кислоти: 
високо-, середньо- і низькомолекулярна; альгінат, фосфоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Complex, діа-
томіт.
Застосування: змішати порошок з водою кімнатної температури; добре перемішати до отримання од-
норідної маси; нанести на шкіру на 10-15 хвилин; зняти застиглу маску.

Маска з колагеном, еластином і Омега 3,6,9

Дія: підвищує пружність шкіри, попереджаючи передчасне старіння; зменшує глибину зморшок; ак-
тивізує вироблення колагену і еластину; зволожує та живить зрілу шкіру; сприяє прискореному онов-
ленню клітин.
Активні компоненти: гідролізат еластину, гідролізат колагену, Омега 3,6,9, олії: персикової кісточки, ши, 
мінеральна, макадамії; екстракти: ягід асаї, ламінарії, центелли азіатської; алантоїн, каолін.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин, змити теплою водою.сикової кісточки, зародків пшениці. Д

ет
а

ль
нi

ш
е 

пр
о

 а
кт

ив
нi

 к
о

м
по

не
нт

и
ди

в.
 «

С
ло

вн
ик

 а
кт

ив
ни

х 
ко

м
по

не
нт

iв
»



ЛІНІЯ З ПЕПТИДАМИ
ANTI AGE GOLD 24K

Anti Age GOLD 24 K PEPTIDES professional line
Кажуть, що кращі друзі дівчини – діаманти, але не-
справедливо забувають про золото. Коштовний ме-
тал не лише гарно виглядає, але й неперевершено 
доглядає за шкірою. Біологічно активне золото під-
тримує і подовжує молодість шкіри, прискорює до-
ставку кисню, покращує обмінні процеси і сприяє 
оновленню. Antiage-ефект зміцнює і низка іннова-
ційних активних компонентів: DayMoist CLR, Patch20, 
MossCellTec, PhytoCellTec, а пептидні комплекси 
(Replexium) активізують здатність клітин шкіри до 
відновлення, стимулюючи природні омолоджувальні 
процеси.
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Тонік антивіковий з пептидами
Дія: доповнює і завершує процедуру очищення для сухої і чутливої шкіри; сприятливо діє на вікову 
шкіру; підвищує її еластичність і надає природний блиск; зволожує верхній шар епідермісу; зберігає 
гідроліпідну плівку.
Активні компоненти: ацетил гексапептид-3, ацетил гексапептид-8 (Аргірелін), тетрапептид-11, ацетил 
тетрапептид-9 Replexium, біозолото GOLD 24, екстракти: алое, едельвейса; гідролізат протеїнів: пше-
ниці, вівса, гороху, рису; рутин, кислоти: молочна, лимонна, гліколева, трегалоза, карбамід, Patch20 Tm, 
DayMoist CLR™, алантоїн, касторове масло, слюда.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього. Засіб 
не вимагає змивання водою. 

Крем під очі зволожуючий з пептидами
Дія: призначений для інтенсивного зволоження і глибокого живлення; сприятливо впливає на шкіру; 
розгладжує зморшки; покращує еластичність і пружність шкіри.
Активні компоненти: молекулярний пластир PatcH2O, комплекс пептидів-протеогліканів Replexium®, 
біозолото GOLD 24К , гідролізат еластину, гідролізат колагену, олія ши і кісточок винограду, 3 види гіа-
луронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна; пантенол, алантоїн.
Застосування: нанести на шкіру навколо очей тонким шаром вранці і / або ввечері, не змивати.



Патч рідкий з біозолотом 24к
Дія: глибоке зволоження; омолодження шкіри: розгладжує зморшки і надає ліфтинг ефект; зняття набря-
ків навколо очей; зменшення темних кіл під очима.
Активні компоненти: екстракт ламінарії, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомо-
лекулярна; молекулярний пластир  PatcH20TM, протеїни швейцарського моху  MossCellTec™ No. 1, кофеїн, 
Д-пантенол, гесперидин, рутин, екстракт стовбурових клітин яблуні PhytoCellTec™, біозолото GOLD 
24К, комплекс пептидів-протеогликанів ReplexiumTM, екстракт снігових водоростей, мальтодекстрин 
SnowAlgaePowder, коньяк маннан, екстракт равлика, алантоїн.
Застосування: змочити ватні диски рідким патчем з біозолотом 24К, помістити їх на ділянку під очі або 
на закрите око цілком (на очищену шкіру) на 15 хвилин. Після зняття дисків масажними рухами розподі-
лити кінчиками пальців залишки препарату по шкірі навколо очей, дати увібратися; після використання 
патчів нанести крем або маску під очі — це допоможе зберегти ефект на більш тривалий час.

Крем мультивітамінний з діамантовою пудрою
Дія: призначений для інтенсивного зволоження; знімає подразнення і почервоніння; підходить для всіх 
типів шкіри, чутливої, куперозної; сприятливо впливає на шкіру; підвищує її еластичність і надає при-
родний блиск.
Активні компоненти: діамантова пудра, молекулярный пластир PatcH2O, комплекс пептидів-проте-
огліканів Replexium®, олія ши та інка-інчі, екстракт чаю матча, гліцерин, алантоїн, токоферол, гес-
перидин, інкапсульований ретинол Reticap, нікотинова кислота, діоксид титану, 3 види гіалуронової 
кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, рутин, фосфат.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска Альга anti-age з рожевим кварцом
Дія: омолоджує і відновлює шкіру; вирівнює рельєф шкіри; стимулює вироблення колагену; захищає від 
впливу негативних факторів навколишнього середовища; усуває зморшки, збільшує пружність шкіри; 
створює ефект ліфтингу; зміцнює стінки капілярів; надає шкірі природного сяйва.
Активні компоненти: кварцова пудра, екстракт снігових водоростей Snow Algae Powder, карбамід, 
Д-пантенол, гіалуронат натрію, комплекс пептидів-протеогліканів Replexium®, алантоїн.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою. Д
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ЛІНІЯ SPF-ЗАХИСТ 
professional SPF line

Сонце — джерело життя на нашій планеті, але не 
варто думати, що нам воно несе саму лише ко-
ристь. Під впливом ультрафіолетових променів наша 
шкіра швидше старішає, втрачає тонус і стає зне-
водненою, з’являються пігментні плями. Аби Сонце не 
завдавало шкоди, від нього потрібен захист. Саме 
такий захист забезпечує SPF-лінія, до складу препа-
ратів якої входять компоненти, що виступають в ролі 
сонцезахисних фільтрів. Завдяки їй ніщо не псувати-
ме вам радість від теплих сонячних днів.
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Дія: щоденне нанесення спрею стимулює шкіру до самозахисту і адаптації до сонячного впливу; зміц-
нює природні захисні системи шкіри проти агресивних чинників зовнішнього середовища; профілак-
тика фотостаріння.
Активні компоненти: вода термальна, екстракт ламінарії, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, серед-
ньо- і низькомолекулярна; алантоїн, Д-пантенол, антиоксидант нового покоління Detoxophane ком-
лекс, оксид цинку.
Застосування: розпорошити на обличчя перед виходом на вулицю за 20-30 хвилин з відстані. 

Крем зволожуючий з коензимом Q10 SPF 50
Дія: захищає шкіру від негативного впливу сонячного випромінювання; ефективно зволожує шкіру і 
сприяє утриманню вологи; рекомендований для застосування після пілінгів і активних процедур; має 
заспокійливий ефект.
Активні компоненти: коензим Q10, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекуляр-
на; оксид цинку, олії: ши, таману; бета-каротин, екстракти: білого чаю, кави, мате, гуарани, алое вера.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.



   

Крем універсальний комплекс SPF 50
Дія: захист, антиоксидант, матування; активізує детокс-систему в шкірі; зміцнює шкірний бар’єр; забез-
печує молодість шкіри.
Активні компоненти: екстракт швейцарського крес-салату, альфа-ліпоєва кислота, 3 види гіалуроно-
вої кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, зволожуючий комплекс Patch H2О, протеїни моху, 
антиоксидант Detoxophane комлекс, тапіока, стеаринова кислота, оксид цинку, гіалуронова кислота.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Крем регенеруючий sos SPF 30 (SUN&PEEL)
Дія: глибоке зволоження; захист шкіри від ультрафіолету; відновлення і регенерація (дія пробіотиків); 
заспокійлива і капілярозміцнювальна дія після активних процедур.
Активні компоненти: молекулярний пластир PatcH2O, пробіотики Pro Renew complex CLR, Д-пантенол, 
екстракти: ягід годжі, ламінарії, фукуса, паростків швейцарського крес-салату; низькомолекулярна 
гіалуронова кислота, оксид цинку, екстракт швейцарского кедра Pinolumin™, гідролізат протеїнів чіа, 
гідролізат молочних протеїнів, олія інка-інчі, бетаїн, гесперидин, алантоїн, муцин равликів.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи  ділянку 
очей, до повного вбирання.

КРЕМ ЙОГУРТ відновлюючий після сонця з охолоджуючим ефектом
Дія: використовується після перебування на сонці; має відновлюючі і заспокоюючі властивості (дія 
пантенола і пробіотиків); глибоко зволожує, нейтралізує відчуття перегріву шкіри; вирівнює колір об-
личчя; зміцнює шкірний бар’єр; для всіх типів шкіри після засмаги.
Активні компоненти: пантенол (6%), алантоїн, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низь-
комолекулярна, сечовина, вітаміни групи В (1,2,3,5,6), пробіотики, ProRenew Complex CLR, лактобактерії, 
ментол, йогурт-концентрат культур молочнокислих бактерій, екстракти: полуниці, м’яти
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.
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ЛІНІЯ ПІЛІНГИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
professional Peel line

Лінія налічує 15 пілінгів, що відносяться до поверх-
невого або поверхнево-серединного типу. Препа-
рати спрямовані на вирішення найрізноманітніших 
проблем зі шкірою: боротьба з акне, віковими зміна-
ми, відбілювання тощо. Окремої уваги заслуговують 
мультикислотні пілінги. Це препарати нового по-
коління, основною діючою речовиною яких є кислота 
дельта глюканолактон. Вона забезпечує 100% зволо-
ження, розгладження і вирівнювання тону шкіри, та 
при цьому не подразнює ії.
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Дія: нейтралізує кислотність хімічного пілінгу; знімає подразнення (для всіх типів шкіри).
Активні компоненти: екстракт ромашки, календула, алантоїн, бікарбонат натрію.
Застосування: змочити ватний диск і зняти залишки пілінгу, ретельно вмити клієнта водою.

Пілінг Джесснера рН 3.0
Дія: нормалізація секреції сальних залоз; регенерація шкіри; відлущування відмерлих клітин; розглад-
жуючий ефект; звуження пор. Результат: вирішує проблеми акне, вікових змін, запалень, в’ялості, жир-
ного блиску, комедонів, зморшок, пігментації, розширених пор, вугрів. 
Активні компоненти: саліцилова кислота 10%, молочна кислота 10%, етанол, резорцин, пропіленгліколь.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг гліколевий + АНА + мультівітаміни 50% рН 1.2
Дія: відлущує омертвілі клітини шкіри; швидко вирівнює колір обличчя; допомагає розгладити мімічні 
зморшки; освіжає шкіру обличчя; усуває нерівності; бореться з гіперкератозом; звужує пори; покращує 
дихальні функції шкіри. Результат: призводить до прискорення відновлювальних процесів, загоєння і 
омолодження. 
Активні компоненти: гліколева кислота, молочна кислота, лимонна кислота, саліцилова кислота та ін; 
алантоїн, пантенол. Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.



Пілінг піровиноградний 40% рН 1.1
Дія: відлущує омертвілі клітини шкіри; бактерицидна, себорегулююча, комедогенна дія; має антиок-
сидантний ефект; допомагає боротися із запальними процесами. Результат: нормалізує процеси са-
ловиділення; зменшує жирність шкіри; покращує колір обличчя; ліфтинг-ефект. Активні компоненти: 
кислота піровиноградна; кислота молочна; алантоїн, пантенол. Застосування: згідно з протоколом 
нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг фітиновий 50% рН 1.0 
Дія: м’яка ексфоліативна і очищаюча; надає ліфтинг-ефект; вбиває патогенні мікроорганізми; мож-
ливість всесезонного використання; зміцнює стінки капілярів. Результат: вирівнює колір обличчя; бо-
реться з проблемами зрілої шкіри, куперозом; усуває відчуття жирності і неестетичний блиск; корекція 
незначних дефектів шкіри. Активні компоненти: кислота фітинова; кислота молочна; алантоїн; панте-
нол. Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг саліциловий 30% рН 2.0
Дія: активна ексфоліація відмерлих клітин; потужний кератолітик; лікування та нормалізація роботи 
сальних залоз; відмінне рішення для проблемної, жирної шкіри, схильної до утворення акне; має ан-
тисептичну та протизапальну дію; знижує секрецію сальних залоз. Результат: зменшення вироблення 
шкірного себуму; поліпшення стану і рельєфу шкіри; зменшення проявів фото- і хроностаріння; вирів-
нювання кольору шкіри; зміцнення контура обличчя; поліпшення зовнішнього вигляду. Активні компо-
ненти: кислота саліцилова; кислота молочна; алантоїн, пантенол. Застосування: згідно з протоколом 
нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг молочний 30% рН 2.5
Дія: зволожує і відновлює епідермальний бар’єр; відлущує ороговілі клітини; стимулює вироблення ко-
лагену і еластину; запобігає запаленню; має відбілюючі властивості, блокує активність тирозинази. 
Результат: відбілює; ліфтинг-ефект; покращує колір обличчя. Активні компоненти: кислота молочна; 
кислота гліколева; алантоїн, пантенол. Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого 
пілінгу.

Пілінг мигдальний з DMAE 30%рН 1.8
Дія: дбайливий і м’який вплив; відлущування відмерлих клітин і вирівнювання мікрорельєфу шкіри; змен-
шення жирного блиску і звуження пор; лікування акне; бореться з проблемами куперозу; стимулювання 
процесу вироблення колагену і еластину; стабілізує клітинні мембрани; захищає клітини від старін-
ня. Результат: нормалізація природних обмінних процесів шкіри; розгладження неглибоких мімічних 
зморшок; розчинення комедонів; зменшення пігментації та куперозу. Активні компоненти: кислота ми-
гдальна; DMAE; кислота молочна; алантоїн, пантенол. Застосування: згідно з протоколом нанесення 
поверхневого пілінгу. Д
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Пілінг азелаїновий  20%рН 1.2

Дія: надає антибактерицидну і протизапальну дію; природний антиоксидант; нормалізує роботу саль-
них залоз; боротьба з пігментацією; нормалізує процес кератинізації; всесезонний. Результат: вирішує 
проблеми: акне і постакне, демодекс, мелазма, розацеа, себорейний дерматит; покращує колір об-
личчя. Активні компоненти: азелаїнова кислота, алантоїн, пантенол.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг коєвий 30% рН 2.5
Дія: ефективний засіб від гіперпігментації; блокує синтез тирозинази; зменшує вироблення шкірного 
себуму; має антиоксидантну дію; можливість всесезонного використання. Результат: забезпечує стій-
кий ефект відбілювання шкіри; повертає свіжість тьмяній шкірі, омолоджує її; позбавляє від пігментних 
плям, веснянок; видаляє сліди від вугрового висипу.
Активні компоненти: коєва кислота; кислоти: лактобіонова, гліколева; екстракт мучниці; вітамін С.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг феруловий
(% к-лот: ферулова-8%, лимонна-1,7%,молочна-1,7%,гліколева-1,5%, винна-0,6%) рН 2,5

Дія: антиоксидантна та протизапальна; всесезонний; уповільнення процесів старіння; підвищення 
тонусу; нормалізація роботи сальних залоз; зниження схильності до пігментації; пригнічує активність 
еластази. Результат: здорове сяйво шкіри, більш рівний колір і рельєф; усунення надмірної сухості; 
зменшення вугрів; захист шкіри від UVA- і UVB-променів.
Активні компоненти: кислоти: ферулова 8%, лимонна 1.7%, молочна 1.7%,  гліколева 1.5%, винна 0.6%, 
ретинол 0.2%, екстракт листя яблуні.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

ТСА – пілінг
Дія: безін’єкційна біоревіталізація; м’яко видаляє ороговілі і пошкоджені пігментацією клітини шкіри; 
надає антисептичну та антиоксидантну дію. Результат: шкіра стає гладшою, свіжою, здобуває рів-
номірний тон; надає шкірі еластичність і пружність, стимулюючи вироблення колагену.
Активні компоненти: ТСА 15% стабілізована системою Pero-complex, коєва кислота 7%, мигдальна кис-
лота 5%, коензим Q10-5%, арбутин 1%, ліпосомальний пептидний комплекс X50 Antiaging, вітамін С.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Пілінг для периорбитальної зони 10% рН 4.0
Дія: зволоження і розгладження шкіри; усунення дрібних і зменшення глибоких зморшок навколо очей; 



зміцнює капіляри; зменшення набряклості;  зменшення темних кіл під очима;  виразний ліфтинг-ефект. 
Активні компоненти: глюконова кислота (10%) (глюканолактон), глутамінова кислота (2,0%), аспара-
гінова кислота (1,5%), фітинова кислота (1,5%), коєва кислота (1,5%), екстракт мучниці, ацетил гекса-
пептид-3, ацетил гексапептид-8 (аргірелін). Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхне-
вого пілінгу.

Мультикислотний пілінг STOP ACNE 25% рН 3.0
Дія: всесезонний пілінг 4-го покоління; відмінне рішення для проблемної, жирної шкіри, схильної до 
утворення акне; лікування і відновлення сальної залози; антисептична та протизапальна дія; зни-
жує секрецію сальних залоз; антиоксидантна дія. Результат: зменшення вироблення шкірного сала; 
поліпшення стану і рельєфу шкіри; зменшення прояви фото- і хроностаріння; вирівнювання кольору 
шкіри; зміцнення контура обличчя; омолодження обличчя; повернення свіжості шкірі; покращення зов-
нішнього вигляду. Активні компоненти: дельта-глюконолактон 10%; кислоти: гліколева 3%, саліцилова 
2%, молочна 2%, лактобіонова 1%, лимонна, азелаїнова, мигдальна, янтарна, яблучна.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Мультикислотний пілінг 3D-ліфтинг 25% рН 3.0
Дія: всесезонний пілінг 4-го покоління; м’яка ексфоліативна і очищаюча дія; пригнічує синтез тирози-
нази і нормалізує роботу сальних залоз; надає ліфтинг ефект; вбиває патогенні мікроорганізми. Ре-
зультат: вирівнює колір обличчя, освітлює пігментні плями; бореться з проблемами зрілої шкіри; усуває 
відчуття жирності і неестетичний блиск; коригує незначні дефекти шкіри; омолоджує обличчя; повер-
тає свіжість шкірі; покращує зовнішній вигляд.
Активні компоненти: дельта-глюконолактон 8%; кислоти: бурштинова 5%, фітинова 1%, лимонна, аль-
фа-ліпоєва, ферулова, коєва, лактобіонова, винна, молочна.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу.

Мультикислотний пілінг домашній 10% рН 3.5
Дія: всесезонний пілінг 4-го покоління; м’яко відновлює поверхневі шари епідермісу; має антиокси-
дантну і протизапальну дію;  уповільнення процесів старіння, підвищення тонусу; нормалізація роботи 
сальних залоз; зниження схильності до пігментації; пригнічує активність еластази; Результат: здорове 
сяйво шкіри, рівніший колір і рельєф; зменшуються прояви фото- і хроностаріння; вирівнюється колір 
шкіри; зміцнюється контур обличчя; усувається надмірна сухість; омолоджується обличчя; повертаєть-
ся свіжість шкіри; поліпшується зовнішній вигляд.
Активні компоненти: дельта-глюконолактон 5%;  кислоти: бурштинова 1%, фітинова 0,3%, лактобіонова 
1%, лимонна, альфа-ліпоєва, ферулова, коєва, винна, молочна.
Застосування: згідно з протоколом нанесення поверхневого пілінгу. Д
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ЛІНІЯ СТОП КУПЕРОЗ
STOP COUPEROSE line

Лінія спрямована на систематичну і всеохоплюючу 
боротьбу з куперозом, завдяки низці високоефек-
тивних активних компонентів, таких як Вітаміни A, E, 
C, P, K, арбутин, екстракт гамамелісу, Vin-upLift та 
BlackBeeOme. Препарати, що входять до її складу, 
стимулюють кровообіг і зміцнюють стінки судин, зні-
мають запалення і почервоніння, живлять і заспоко-
юють шкіру, усувають проблему видимих капілярів і 
навіть забезпечують ліфтинг-ефект.
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Гель Стоп Купероз
Дія: гель ефективно впливає на судини; знімає почервоніння шкіри; не пересушує, не травмує чутливу 
шкіру; відновлює мікроциркуляцію; розсмоктує судинні зірочки, повертаючи обличчю гладкість, красу 
і природний колір.
Активні компоненти: СМ-Нарінгенін-Халкону, фермент зімомонасу BlackBeeOme™, гесперидин, Д-пан-
тенол, алантоїн, арбутин, бетаїн, вітаміни А, Е, С, Р, К; ферулова кислота, ектсракти: червоного виногра-
ду, кінського каштану, гамаммелісу, крижаного вина; ліфтинг компонент Vin-upLift (GSP-Witis-Vinifera).
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, ретельно змити водою.

Тонік Стоп Купероз
Дія: знімає запалення і почервоніння; перешкоджає подразненям; зміцнює стінки кровоносних су-
дин і усуває проблему видимих капілярів; заспокоює шкіру, робить її шовковистою і матовою.                                                     
Активні компоненти: коензим Q10, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекуляр-
на; оксид цинку, олії: ши, таману; бета-каротин, екстракти: білого чаю, кави, мате, гуарани, алое вера.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього. Засіб 
не вимагає змивання водою. 



Крем Стоп Купероз
Дія: надає потужну протизапальну та капілярозміцнюючу дію; нормалізує мікроциркуляцію крові в 
шкірі; зменшує купероз і розацеа; заспокоює шкіру; забезпечує антиоксидантний захист.
Активні компоненти: СМ-Нарінгенін-Халкону, фермент зімомонасу BlackBeeOme, гесперидин, Д-пан-
тенол, алантоїн, арбутин, бетаїн, вітаміни А, Е, С, Р, К; ферулова кислота, ектсракти: червоного виногра-
ду, кінського каштану, гамаммелісу, крижаного вина; ліфтинг компонент Vin-upLift (GSP-Witis-Vinifera).
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска Стоп Купероз
Дія: зміцнює судини; стимулює кровообіг; зменшує прояв подразнень і надає заспокійливий ефект; 
забезпечує живлення і зволоження шкіри; стимулює активізацію внутрішніх процесів в клітинах; регу-
лярне застосування засобу покращує забезпечення клітин шкіри киснем та зміцнює стінки судин.
Активні компоненти: СМ-Нарінгенін-Халкону, фермент зімомонасу BlackBeeOme, гесперидин, Д-пан-
тенол, алантоїн, арбутин, бетаїн, вітаміни А, Е, С, Р, К, ферулова кислота, ектсракти: червоного вино-
граду, кінського каштана, гамаммеліса, крижаного вина, комбучі (чайного гриба); ліфтинг компонент 
Vin-upLift (GSP-Witis-Vinifera).
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою. Застосовувати 2 -3 рази на тиждень.

Концентрат Стоп Купероз
Дія: має антиоксидантні, захисні і заспокійливі властивості; звужує кровоносні судини в дермі і зміцнює 
їх стінки; зміцнює капіляри; вирівнює тон шкіри.
Активні компоненти: СМ-Нарінгенін-Халкону, фермент зімомонасу BlackBeeOme™, гесперидин, Д-пан-
тенол, алантоїн, арбутин, бетаїн, вітаміни А, Е, С, Р, К; ферулова кислота, ектсракти: червоного вино-
граду, кінського каштану, гамаммелісу; екстракт крижаного вина; ліфтинг компонент Vin-upLift (GSP-
Witis-Vinifera).
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски.
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ЛІНІЯ КАРБОКСІТЕРАПІЯ СО2
+ КАРБОКСІТЕРАПІЯ SEBUM CONTROL

+ ОКСІГЕНОТЕРАПІЯ О2 
CARBOXY THERAPY / OXYGEN THERAPY line

Основний принцип, на якому засновані препарати цієї 
лінійки — комплексне і глибоке насичення шкіри киснем. 
Цей життєвонеобхідний елемент забезпечує її енергією, 
необхідною для запуску фізіологічного процесу віднов-
лення і омолодження. Тобто препарати лінії мають на меті 
стимулювати природні можливості шкіри. Однак карбо-
но- і оксігенотерапія не тільки дозволяє шкірі підтримувати 
свіжість і шарм юності, але й допомагає боротися з різно-
манітними проблемами (акне, себорея, купероз, гіперпіг-
ментація тощо), відновлює здоровий та привабливий тон 
шкіри.
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Гель карбоксі CO2
Дія: для всіх типів шкіри; посилює процес регенерації; зволожує шкіру покращує колір обличчя; знімає 
пастозність і сухість; стимулює синтез власного колагену; зменшує зморшки; освітлює пігментацію.
Активні компоненти: кислоти: молочна, яблучна, лимонна, винна, гліколева.
Застосування: нанести гель пензликом на суху очищену від макіяжу і підготовлену шкіру; залишити на 
1-3 хвилини, не змивати!

Активатор карбоксі CO2
Дія: запускає каскад реакцій для виділення вуглекислого газу і забезпечує насичення тканин шкіри 
киснем; підсилює мікроциркуляцію; надає необхідну для корекції проблем терапевтичну дію; сприяє 
активізації сприйняття активних речовин шкірою; покращує тонус, гладкість і еластичність шкіри.
Активні компоненти: гліцерин, натрію гідрокарбонат, ксантанова камедь, натрію гідроксид, квіткова 
вода арніки і гамамелісу, вітаміни А, В1, В3, Е; біотин, Д-пантенол.
Застосування: нанести активатор пензликом поверх CO2 гелю; залишити на 10 хвили; змити гель зі 
шкіри прохолодною водою.

Маска ревіталізуюча золота з pinolumin™
Дія: заспокоює чутливу шкіру; вирівнює тон; надає природний блиск; зменшує почервоніння; знімає



запалення; рекомендується після активних процедур.
Активні компоненти: екстракт швейцарського кедра Pinolumin™, сечовина, 3 види гіалуронової кисло-
ти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, гліцерин, Д-пантенол, біозолото, еластин, алантоїн, кас-
торове масло, діоксид титану. 
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.

Гель карбоксі CO2 себо контроль
Дія: має протимікробну і протизапальну дію; корекція акне, себорейного дерматиту і гіперпігментації; 
вирівнює колір шкіри і відбілює її; підсилює процес регенерації; нормалізує відтік шкірного сала; змен-
шує розмір пор і щільність комедонів; надає кератолічний ефект і добре оновлює клітини епідермісу.
Активні компоненти: кислоти: гліколева, молочна, лимонна, азелаїнова, мигдальна; соки: грейпфрута, 
ківі, яблука.
Застосування: нанести гель пензликом на суху, очищену від макіяжу і підготовлену шкіру, залишити на 
1-3 хвилини, не змивати! 

Активатор карбоксі CO2 себо контроль
Дія: запускає каскад реакцій для виділення вуглекислого газу і забезпечує насичення тканин шкіри 
киснем; підсилює мікроциркуляцію; надає необхідну для корекції проблем терапевтичну дію; сприяє 
активізації сприйняття активних речовин шкірою; покращує тонус; гладкість і еластичність шкіри.
Активні компоненти: гідрокарбонат натрію, гліцерин, ксантанова камедь, гідроксид натрію.
Застосування: нанести активатор пензликом поверх СО2 гелю, залишити на 10 хвилин, змити прохо-
лодною водою.

Маска себо контроль
Дія: застосовується як дезінфікуюча, антибактеріальна, порозвужуюча маска; нормалізує роботу саль-
них залоз; знімає запалення і подразнення шкіри; рекомендується як додатковий засіб для боротьби з 
акне. 
Активні компоненти: Д-пантенол, сечовина, бензоїлпероксид (2,5%), олія чорного кмину, хлорофіл, ок-
сид цинку, алантоїн, резорцин, піроктон оламін, гіалуронова кислота, ефірна олія чайного дерева, олія 
лаванди.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою. Д
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Маска OXYGEN THERAPY
Дія: підготовчий етап насичення шкіри киснем; для всіх типів шкіри; усунення ознак кисневого дефіциту; 
лікування гіперпігментації, ознак фотостаріння; відбілюючий і зволожуючий ефект; розгладження змор-
шок; профілактика акне; нормалізує роботу сальних залоз.
Активні компоненти: каолін, кислота стеаринова, Д-пантенол, аллантоїн, бензойна кислота, дегідро-
оцетова кислота.
Застосування: нанести маску пензликом або шпателем на суху, очищену шкіру, залишити на 10 хвилин, 
не змивати!

Активатор OXYGEN THERAPY
Дія: запускає процес насичення шкіри киснем за рахунок з’єднання з маскою OXYGEN THERAPY; під-
силює мікроциркуляцію; надає необхідну для корекції проблем терапевтичну дію; сприяє активізації 
сприйняття активних речовин шкірою; покращує тонус, гладкість і еластичність шкіри.
Активні компоненти: кислоти: гліколева молочна, лимонна, аскорбінова, яблучна, бензойна, дегідро-
оцетова.
Застосування: нанести активатор пензликом поверх маски OXYGEN THERAPY, залишити на 5-10 хвилин, 
змити прохолодною водою.

Маска OXYGENATED
Дія: насичує киснем; усуває ознаки кисневого дефіциту; підвищує кисневе поглинання фібробластами; 
відновлює енергію шкіри для глобальних дій проти старіння; реструктурує шкіру; згладжує зморшки і 
підвищує пружність; бореться з пігментацією; профілактика акне.
Активні компоненти: олії: ши, оливкова, кави;  Д-пантенол, PatcH2O™,  рибоза Riboxyl™, кофеїн, алантоїн, 
ретинолпальмітат (вітамін А), токоферол ацетат (вітамін Е), кон’як маннан.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин, змити теплою водою.

OXYGEN THERAPY
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Маска Пілінг карбонова зі сріблом
Дія: карбонове очищення: м’яко відлущує роговий шар, очищає і звужує пори, знижує жирність, вирівнює 
тон; ферментативна дія: антибактеріальна, протизапальна, очищаюча, відбілююча, нормалізуюча робо-
ту сальних залоз. Активні компоненти: сечовина, карбонат натрію, бамбукове вугілля, олія абрикосової 
кісточки, тапіоковий крохмаль, папаїн, кератиназа, мальтодекстрин Black BeeOme™, арбутин, натрію гідрок-
сид, алантоїн, кальцій, діоксид титану. Застосування: нанести маску пензликом або шпателем на суху, очи-
щену шкіру обличчя; залишити на 10 хвилин; не змивати! 

Активатор карбоновий
Дія: запускає каскад реакцій; є каталізатором дії першої фази (Маски Пілінг); прискорює процес сприйнят-
ливості шкіри до активних інгредієнтів карбонової маски; підсилює мікроциркуляцію. Активні компоненти: 
сечовина, молочна, мигдальна та гліколева кислоти, аргірелін, гексапептид-3, екстракти: чорниці, цукрової 
тростини, цукрового клена, апельсина, лимона, цвітної капусти; алантоїн. Застосування: після закінчення 
експозиції маски, розпилити активатор зверху неї, масажними рухами змішати з маскою; залишити на 5-10 
хвилин; змити водою.

Концентрат пептидний 3в1: ботокс, DMAE, пептиди
Дія: стимулює вироблення колагену, зменшує глибину зморшок, покращує тонус, щільність і еластичність 
шкіри; розслабляє м’язові скорочення. Активні компоненти: DMAE, гліцерин, гліколева і молочна кислота, 
гептапептид-14, гептапептид-15,  3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, ар-
гірелін, комплекс Replexium®, тетрапептид-9, тетрапептид-11, екстракт зімомонасу, алантоїн, срібло. Засто-
сування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесенням крему 
або маски (можна використовувати як самостійний засіб).
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»ЛІНІЯ ПРОФЕСІЙНИЙ
КАРБОНОВИЙ ПІЛІНГ-КОМПЛЕКС

professional Carbon Peel line
Комплекс являє собою інноваційний продукт, що до-
зволяє відчути всі переваги карбонового пілінгу, але 
без застосування лазеру, що зазвичай використову-
ються в цій процедурі. Це неінвазійний пілінг, що діє 
в двох напрямах: глибоке очищення і омолодження 
шкіри. Препарати, представлені в лінії, складають-
ся в єдину програму, націлену на допомогу жирній 
і проблемній шкірі, корекцію фото- і хроностаріння, 
вирішення проблем гіперкератозу і пігментації. 



ЛІНІЯ З AHA/PHA/BHA КИСЛОТАМИ
АНА / РНА / ВНА professional line

Препарати лінії насичені альфа-, бета- та полі-
гідроксікислотами, що виконують широкий спектр 
функцій догляду за шкірою обличчя. Борються з піг-
ментними плямами і розгладжують зморшки, нор-
малізують виділення себуму і надають антисептичний 
ефект, стимулюють вироблення еластину і відлущу-
ють змертвілі клітини шкіри. Також препарати можуть 
супроводжувати процедури пілінга.
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Молочко з АНА кислотами 8% рН 3.5
Дія: очищує та освіжає шкіру; м’яко та ефективно знімає макіяж; усуває чорні цятки та комедони; реко-
мендується для передпілінгової підготовки.
Активні компоненти: кислоти: гліколева, молочна, яблучна, винна; олія солодкого мигдалю, екстракт 
гамамелісу, вітаміни E, А.
Застосування: нанести молочко тонким шаром по всій поверхні обличчя, за 30 секунд легкими круго-
вими рухами зняти макіяж, після чого змити.

Тонік з AHA-кислотами 10%  рН 3.5
Дія: пом’якшує та вирівнює колір шкіри (при регулярному застосуванні); стимулює оновлення клітин 
шкіри; підготовлює шкіру до чергових етапів щоденного догляду, підвищуючи ефективність інших пре-
паратів; рекомендується для передпілінгової підготовки.
Активні компоненти: кислоти: гліколева, молочна, яблучна, винна; м’якоть ківі, екстракти ромашки і га-
мамелісу, алантоїн, пантенол;
Застосування: використовувати при щоденному догляді, для передпілінгової підготовки і для підтри-
муючого догляду між процедурами. Наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска 
або без нього, оминаючи ділянки навколо очей. Не вимагає змивання водою.
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Очищуючий гель з PHA/BHA кислотами і вітаміном F  5%  рН 3.0
Дія: очищає і м’яко відлущує шкіру; руйнує міжклітинні зв’язки рогового шару, звільняючи шкіру від від-
мерлих частинок; не сушить і не подразнює шкіру.
Активні компоненти: кислоти: саліцилова, лактобіонова, лінолева, молочна, мигдальна, ферулова, 
фітинова; екстракт ягід малини, хітозан.
Застосування: нанести гель круговими масажними рухами, уникати ділянки навколо очей, ретельно 
змити водою.

Тонік з РНА/ВНА кислотами 5%  рН 3.5
Дія: унікальний засіб, що містить два види кислот – РНА/ВНА; має антисептичну та антибактеріальну 
дію; активізує процеси регенерації; покращує кровообіг; сприяє омолодженню і зволоженню шкіри; 
після проведення косметичної чистки знижує ризик висипів; у домашньому догляді підходить для про-
блемної, жирної шкіри; вирівнює тон шкіри.
Активні компоненти: кислоти: саліцилова, лактобіонова, лінолева, молочна, мигдальна, ферулова, 
фітинова; екстракти: кори верби, буркуну лікарського, ягід малини; хітозан, гліцерин, хлорофіліпт, ме-
тронідазол, гідрогенізована касторова олія.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього, оми-
наючи ділянку навколо очей. Засіб не вимагає змивання водою.

Тонік з феруловою і бурштиновою кислотами для чутливої шкіри
Дія: тонізує; нормалізує функціонування шкірних залоз; покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує 
вільні радикали; виводить токсини зі шкіри; відновлює еластичність і щільність тканин; очищає шкіру об-
личчя на клітинному рівні; живить клітини епідермісу; нормалізує їх водно-сольовий баланс; стимулює 
вироблення колагену і еластину; профілактика і лікування пошкоджених капілярів та пігментації.
Активні компоненти: кислоти: бурштинова, молочна, ферулова; екстракти: ягід чорниці, чорної сморо-
дини, суниці; Д-пантенол, касторове масло, алантоїн.
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска або без нього, оми-
наючи ділянку навколо очей. Засіб не вимагає змивання водою.

Крем з мигдальною кислотою 10%
Дія: використовується в передпілінговій і післяпілінговій підготовці; сприяє природному процесу ек-
сфоліації шкіри; скорочує зморшки і покращує еластичність шкіри; бореться з пігментацією; викори-
стовується для проблемної та жирної шкіри, зміцнює капіляри; вирівнює колір обличчя.
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Активні компоненти: кислоти: мигдальна, гліколева, сорбінова; олія персика, гідролізат протеїнів миг-
далю, мінеральна олія.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Маска з АНА кислотами «Вогонь» крок 1
Дія: покращує вироблення колагену і еластину; розгладжує рельєф шкіри; покращує кровообіг.
Активні компоненти: олії: мінеральна, ши, кориці; LPD Adenosine, кислоти: гліколева, молочна, лимонна, 
яблучна, винна; екстракт імбиру, протеїни зеленого горошку, вітаміни A, E, C; камфора, метилнікотинат, 
Д-пантенол.
Застосування: рекомендовано використовувати маску в комплексі: крок 1 + крок 2.
Крок 1: застосувати маску «Вогонь» для розігрівання шкіри, нанести маску на 10-15 хв, змити прохо-
лодною водою.
Крок 2: застосувати маску «Лід» для охолодження шкіри, нанести маску на 10-15 хв, змити водою. На-
нести заспокійливий крем для завершення.

Маска Охолоджуюча «Лід» крок 2
Дія: тонізує; знімає запалення; зміцнює стінки судин; надає тонус і тургор шкірі; вирівнює колір обличчя.
Активні компоненти: LPD Adenosine, олія персика, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і 
низькомолекулярна, ментол, алантоїн, вітаміни A, E, C, P, K; екстракти: мучниці, алое вера, м’яти, протеї-
ни: сої, пшениці, вівса, плаценти; Д-пантенол.
Застосування: рекомендовано використовувати маску в комплексі: крок 1 + крок 2.
Крок 1: застосувати маску «Вогонь» для розігрівання шкіри, нанести маску на 10-15 хв, змити прохо-
лодною водою.
Крок 2: застосувати маску «Лід» для охолодження шкіри, нанести маску на 10-15 хв, змити водою. На-
нести крем для завершення.

AHA
BHA
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ЛІНІЯ 4DЛІФТИНГ З DMAE
І БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ

professional 4D LIFTING line

Про призначення цієї лінії не важко здогадатись з 
самої назви. Препарати, що входять до її складу, за-
безпечують потужний ліфтинг, завдяки бурштиновій 
кислоті, DMAE, стовбуровим клітинам ягід годжі, ак-
тивним компонентам: Renovage, Ovaliss, Pantrofina 
NMF та іншим. Стимулювання вироблення колагену 
та еластину, розгладження зморшок, регенерація 
і покращення кровообігу — на всі ці, та інші ефекти 
можна розраховувати із лінією 4D ліфтинг.
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Дія: глибоко живить і зволожує шкіру; сприяє поліпшенню мікроциркуляції крові; стимулює вироблення 
колагену і еластину; робить шкіру більш пружною і гладенькою; має потужну омолоджуючу дію; роз-
гладжує глибокі зморшки.
Активні компоненти: DMAE, бурштинова кислота, гідролізат колагену, активний компонент тепренон 
Renovage, стовбурові клітини ягід годжі PhytoCellTec™ Goji, багатофункціональна молекула Ovaliss, 
комплекс молекул Pantrofina NMF, гідролізат колагену, алантоїн,  аденозин, олії: персикової кісточки, 
макадамії; екстракти: зеленого чаю, ірису, лаванди, гібіскуса, білого винограду, жасмину, ванілі.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски. Ампули 4D ліфтинг
Дія: розгладжує зморшки; забезпечує ліфтинг-ефект і зміцнює контури обличчя; утримує вологу і за-
повнює зморшки; підвищує еластичність шкіри; надає судинозміцнюючу, регенеруючу дію; нормалізує 
обмінні процеси. 
Активні компоненти: DMAE, бурштинова кислота, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і 
низькомолекулярна; гідролізат колагену та еластину, екстаркти: плодів ягід годжі, мірри, чорниці, шкір-
ки мангостіна; біозолото, алантоїн.
Застосування: легко струсити ампулу, відрізати верх, на очищену шкіру обличчя нанести кілька крапель



до повного вбирання, можна перед нанесенням крему або маски, також можна використовувати в 
апаратній косметології.

Крем під очі 4D ліфтинг
Дія: стимулює вироблення колагену і еластину, моментально відновлюючи пружність і еластичність 
шкіри; надає судиннозміцнюючу, регенеруючу дію; нормалізує обмінні процеси; покращує лімфо і кро-
вообіг; сприяє виведенню токсинів з клітин.
Активні компоненти: DMAE, бурштинова кислота, активний компонент тепренон Renovage, стовбу-
рові клітини ягід годжі PhytoCellTec™ Goji, багатофункціональна молекула Ovaliss, комплекс молекул 
Pantrofina NMF, гідролізат колагену, алантоїн, бентоніт, аденозин, олії: персикової кісточки, макадамії; 
екстракти: зеленого чаю, ірису, лаванди, гібіскуса, білого винограду, жасмину, ванілі.
Застосування: нанести на шкіру навколо очей тонким шаром вранці і / або ввечері, не змивати.

Крем 4D ліфтинг з DМАЕ і бурштиновою кислотою
Дія: стимулює вироблення колагену і еластину, моментально відновлюючи пружність і еластичність 
шкіри; надає судиннозміцнюючу, регенеруючу дію; нормалізує обмінні процеси; покращує лімфо і кро-
вообіг; сприяє виведенню токсинів з клітин.
Активні компоненти: DMAE, бурштинова кислота, активний компонент тепренон Renovage, стовбу-
рові клітини ягід годжі PhytoCellTec™ Goji, багатофункціональна молекула Ovaliss, комплекс молекул 
Pantrofina NMF, гідролізат колагену, алантоїн, бентоніт, аденозин, олії: персикової кісточки, макадамії; 
екстракти: зеленого чаю, ірису, лаванди, гібіскуса, білого винограду, жасмину, ванілі.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання; для покрашення ефекту рекомендовано застосування з препаратом - Сироват-
ка 4D ліфтинг.

Маска 4D ліфтинг з DМАЕ і бурштинової кислотою
Дія: глибоко живить і зволожує шкіру; миттєво відновлює здоровий колір обличчя; стимулює вироблення 
колагену і еластину; робить шкіру більш пружною і гладенькою; має потужну омолоджуючу дію; роз-
гладжує глибокі зморшки.
Активні компоненти: DMAE, бурштинова кислота, активний компонент тепренон Renovage, стовбу-
рові клітини ягід годжі PhytoCellTec™ Goji, багатофункціональна молекула Ovaliss, комплекс молекул 
Pantrofina NMF, гідролізат колагену, алантоїн, бентоніт, аденозин, олії: персикової кісточки, макадамії; 
екстракти: зеленого чаю, ірису, лаванди, гібіскуса, білого винограду, жасмину, ванілі.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин, змити теплою водою. Д
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ЛІНІЯ ВІДБІЛЮЮЧА
professional WHITENING line

Лінія надає шкірі здоровий і привабливий вигляд. 
Препарати, що входять до її складу, дбайливо від-
білюють, усувають пігментні плями, вирівнюють тон і 
запобігають фотостарінню шкіри. Ефект досягаєть-
ся завдяки арбутину, інкапсульованому вітаміну С, 
ліпосомальному ретинолу, а також революційним 
активним компонентам. Зокрема концентрованому 
екстракту швейцарського кедру (Pinolumin™), що є 
неперевершеним засобом боротьби з почервонін-
нями і подразненнями, та інгредієнту Delentigo™ — 
новітній розробці швейцарських дослідників, при-
значеній для усунення вікових плям.
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Дія: відбілюючий ефект; антиоксидант; усунення пігментних плям різного походження; вирівнювання 
тону шкіри; запобігання фотостарінню.
Активні компоненти: екстракти: паростків крес-салату, мучниці, швейцарського кедра PinoluminTM; 
антиоксидант Delentigo™, резорцин, бетаїн, ферулова кислота, інкапсульований ретинол Reticap, 
Д-пантенол, рутин, арбутин, гліцин соєвого масла.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски. Ампули відбілюючі з арбутином
Дія: усунення пігментних плям різного походження; зміцнює стінки судин; зволожує шкіру, бореться з 
віковими змінами; відбілюючий ефект; антиоксидант; вирівнювання тону шкіри; запобігання фотостарін-
ню.
Активні компоненти: екстракт швейцарського кедра Pinolumin™, арбутин, екстракти: мучниці, кінського 
каштана, кедрової сосни, білої верби; коєва кислота, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і 
низькомолекулярна.
Застосування: легко струсити ампулу, відрізати верх, на очищену шкіру обличчя нанести кілька кра-
пель до повного вбирання, можна перед нанесенням крему або маски, також можна використовувати 
в апаратній косметології.



Крем з ліпосомальним вітаміном С
Дія: зволожує, пом’якшує шкіру обличчя; антиоксидантна дія; усуває пігментні плями і несприятливі на-
слідки ультрафіолетового випромінювання; вирівнює колір обличчя; згладжує рельєф шкіри, надає їй 
пружність і еластичність; безпечне відбілювання; діє тільки на гіперактивні меланоцити.
Активні компоненти: ліпосомальний Вітамін СX50 PureWhite, вітамін Е, антиоксидант Delentigo™, олії: 
оливки, виноградної кісточки, ши; екстракти: гінкго білоба, астрагала, верби, ламінарії, паростків 
крес-салату; лецитин, ізофлавони сої, коньяк маннан, токоферол, алантоїн.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання; для покрашення ефекту рекомендовано застосування з препаратом - Концен-
трат відбілюючий  Стоп Пігментація.

Відбілююча маска з вітаміном С, АНА, арбутином
Дія: має антиоксидантну дію; усуває пігментні плями і несприятливі наслідки ультрафіолетового ви-
промінювання; має заспокійливу дію і відмінно бореться із запаленнями; добре впливає на судини і 
капіляри.
Активні компоненти: арбутин, вітамін С, кислоти: коєва, гліколева, молочна, лимонна, яблучна, вин-
на; олії: персика, кокоса; екстракти: мучниці, паростків крес-салату; ізофлавони сої, антиоксидант 
Delentigo™.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.

Маска Сяйво Шкіри з ліпосомальним вітаміном С
Дія: усуває пігментні плями і несприятливі наслідки ультрафіолетового випромінювання; згладжує 
рельєф шкіри, надає їй пружність і еластичність; спрямована на боротьбу з віковими змінами шкіри 
і негативним впливом навколишнього середовища; безпечне відбілювання, діє тільки на гіперактивні 
меланоцити.
Активні компоненти: ліпосомальний вітамін СX50 PureWhite, каолін, олія мигдальна, гліколева кислота, 
молочна кислота, коньяк маннан, Д-пантенол, екстракт едельвейса альпійського MAJESTEM.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.
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ЛІНІЯ БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ
ЛІПОСОМАЛЬНА

professional BIO REVITALIFT line
Препарати лінії надають неперевершений ефект 
омолодження без жодних ін’єкцій. Вони вирівнюють 
зморшки, підвищують еластичність і тонус, зволожу-
ють шкіру і роблять її м’якою, шовковистою і сяючою. 
Потужний ефект біоревіталізації досягається, серед 
іншого, завдяки використанню у складі препаратів 
ліпосомальних комплексів (Х50 Anti Age, Reticap, X50 
Myocept та ін.) , що допомагають доправляти корисні 
речовини у глибинні шари шкіри.
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Концентрат під очі ліпосомальний
Дія: підсилює захисні функції; запобігає появі темних кіл і набряклості; ліфтинг ефект; зміцнює капіляри; 
підтримує гідробаланс шкіри; бореться з нерівною текстурою; прибирає зморшки і пігментні плями.
Активні компоненти: ліпосоми ретинолу Reticap, ліпосоми пептидів з вмістом міді: пальмитоїл гепта-
пептид-14, гептапептид-15 пальмітат X50 Antiaging СС Solution, ліпосомальна емульсія з олією об-
ліпихи (NanoVit oA), ретинолу пальмітат  (вітамін A), токоферолу ацетат (вітамін E), аскорбінова кислота 
(вітамін С), пантенол (вітамін В5), гліцерин, гідрогенізована касторова олія, кофеїн, екстракт каркаде, 
арбутин, лецитин, гліколева кислота, молочна кислота, соєва олія, алантоїн.
Застосування: вранці і ввечері після очищення шкіри, можна перед нанесенням крему або маски. 

Мультифункціональна сироватка «Мезоефект»
Дія: зволоження, мезоефект, ферул-антиоксидант, ліфтинг.
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, гидролізат 
колагену і эластину, DMAE, екстракти: ламінарії, діатомових водоростей, равлика; кислоти: ферулова, 
ліпоєва, дегідрооцетова; Омега 3, Омега 6.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски.

Мультифункціональна сироватка «Філерефект»
Дія: корекція мімічних зморшок; корекція і заповнення статичних зморшок; запобігання передчасному 
старінню; помітно підвищує гідратацію, тонус і еластичність шкіри.
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Активні компоненти: DMAE, стовбурові клітини швейцарських яблук PhytoCellTec™ Malus Domestica, 
протеїни рису, крохмаль рису, ксантанова камедь, гексапептид, пентапептид, полісахаридний ком-
плекс Depolluphane EpiPlusтм, босвелієва кислота, алантоїн, екстракт равлика, полісечовина, інкапсу-
льований ретинол Reticap, бензойна кислота, дегідрооцетова кислота.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски. 

Концентрат «Біоревіталізація» SPF30 інтенсивний догляд за шкірою обличчя
Дія: протизапальна, загоююча, зволожуюча; помітно підвищує гідратацію, тонус і еластичність шкіри; 
омолоджуючий ліфтинг-ефект; сприяє прискореному оновленню клітин шкіри.
Активні компоненти: ліпосомальний пептидний комплекс Х50 Anti Age, кислоти Омега-3,6,9; олії: олив-
кова, ши; гідролізат рожевих перлів, сквален, діоксид титану, Д-пантенол, алантоїн, гліколева і молоч-
на кислоти.
Застосування: нанести кілька крапель на шкіру обличчя до повного вбирання, можна перед нанесен-
ням крему або маски; дуже ефективна регенерація після ТСА пілінгу.

Крем під очі ботокс ефект
Дія: корекція мімічних зморшок навколо очей; стимулює вироблення власного колагену і еластину; 
помітний результат за короткий час; моментально відновлює пружність і еластичність шкіри; довготри-
валий «ботокс-ефект»; глибоке зволоження шкіри.
Активні компоненти: ліпосомальный пептидний комплекс X50 Antiaging, ДНК Ікри Лососевих Риб DNA 
gel™, інкапсульований ретинол Reticap, коензім Q10, екстракти: білого піона Phytessence™ WhitePeony®, 
секрету равлика; кислоти: гліколева, молочна; протеїни рису, аргірелін, гліцерин, аллантоїн. 
Застосування: нанести на шкіру навколо очей тонким шаром вранці і / або ввечері, не змивати.

Крем мезоліфтинг з чорною ікрою SPF 30
Дія: надає ліфтинг ефект; нормалізує обмінні процеси в шкірі, моментально відновлюючи пружність і 
еластичність; глибоке зволоження; захист шкіри від ультрафіолету.
Активні компоненти: ліпосомальний комплекс пептидів ботоксоподібної дії X50 Myocept, екстракт чор-
ної ікри, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, олії: персикової кісточ-
ки, ши; екстракт чорної ікри, гідролізат протеїнів шовку, амінопептид, гідролізат протеїнів маточного 
молочка, оксид цинку, ацетил гексапептид-3, ацетил гексапептид-8 (Аргірелін), коньяк мананн, вітаміни 
А, Е, С; DMAE, Д-пантенол.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.
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Крем з ретинолом і токоферолом
Дія: підвищує імунні властивості і вирівнює ліпідний баланс; потужний антиоксидант; захищає шкіру від 
негативного впливу навколишнього середовища; стимулює вироблення колагену і еластину; зменшує 
кількість зморшок; сприяє утриманню вологи в шкірі; надає гладкість; тонізує.
Активні компоненти: ретинол, токоферол, ліпосомальний комплекс пептидів ботоксоподібної дії X50 
Myocept, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, олії: оливкова, морін-
ди, мигдалю; гідролізат еластину і колагену, екстракти: горобини, череди; DMAE, наноемульсіі з олією 
обліпихи Nano vit оA, ацетил гексапептид-3, ацетил гексапептид-8.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання.

Крем з фітоестрогенами та полінуклеотидами
Дія: зменшує глибокі і рогладжує поверхневі зморшки; помітно підвищує гідратацію, тонус і еластич-
ність шкіри; заспокоює шкіру і зміцнює судини; нормалізує гормональний баланс шкіри, відновлюючи 
ліпіди клітинних мембран; сприяє прискореному оновленню клітин; пом’якшує і освіжає шкіру, надаючи 
їй сяючий відтінок.
Активні компоненти: стовбурові клітини швейцарських яблук PhytoCellTec™ Malus Domestica, ДНК ло-
сосевих риб, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, лецитин, DMAE, 
екстракти: сої, солодки, граната, хмелю, конюшини, люцерни, червоного винограду, даміана, ямса 
дикого; алантоїн, ацетил гексапептид-3, ацетил гексапептид-8 (аргірелін),
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, до повного вбирання; для покрашення ефекту рекомендовано застосування з концентратами та 
сироватками із  лінії біоревіталізація ліпосомальна.

Крем мезоефект
Дія: зменшує і розгладжує мімічні зморшки; знижує проникнення кальцію в нейрони; мінімізує нейрон-
ний екзоцитоз; зволожує шкіру зсередини; нейтралізує вільні радикали; перешкоджає фотостарінню; 
відновлює нормальний рівень вологості в епідермісі; підвищує захисну функцію шкіри.
Активні компоненти: ліпосомальний комплекс пептидів ботоксоподібної дії X50 Myocept, 3 види гіалу-
ронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, олії: оливкова, морінди, мигдалю, ши, ви-
ноградної кісточки; молекулярний пластир PatcH2O, зволожуючий комплекс Aqua Shuttle, гідролізат 
еластину і колагену, ацетил гексапептид-3, вітаміни А, С, Е; алантоїн.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, до повного вбирання; для покрашення ефекту рекомендовано застосування з концентратами та 
сироватками із  лінії біоревіталізація ліпосомальна.



Крем філерефект
Дія: розгладжує всі види зморшок; надає ліфтинг; зміцнює епідерміс; зволожує та  ефективно стимулює 
активність клітин дерми; активізуює обмінні процеси; підвищує захисну функцію шкіри.
Активні компоненти: ліпосомальний комплекс пептидів X50 Antiaging, DMAE, екстракт едельвейса 
альпійського MAJESTEM™, ацетил гексапептид-3, ацетил гексапептид-8 (Аргірелін), 3 види гіалуронової 
кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна; амінопептид, олії: абрикосової кісточки, мигдальної 
кісточки, макадамії; гексапептид-52, кислоти: молочна, гліколева; сквалан, алантоін.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку 
очей, до повного вбирання; для покрашення ефекту рекомендовано застосування з концентратами та 
сироватками із  лінії біоревіталізація ліпосомальна.

Крем з ліпосомальним ретинолом
Дія: надає виражений ліфтинг-ефект; зберігає активний ретинол протягом всього терміну використан-
ня (до 80% від початкової концентрації); зменшує зморшки; надає шкірі сяйво і однорідний колір; робить 
шкіру гладкою і шовковистою; стимулює вироблення колагену і еластину.
Активні компоненти: інкапсульований ретинол Reticap, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, серед-
ньо- і низькомолекулярна, олії: оливкова, морінди, мигдалю; гідролізат еластину і колагену, екстракти: 
горобини, череди; DMAE, наноемульсіі з олією обліпихи Nano vit оA, ацетил гексапептид-3, ацетил 
гексапептид-8.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
до повного вбирання один раз на день (ввечері).

Мезомаска заспокійлива, відновлююча MESOFROST
Дія: надає протизапальну і ранозагоювальну дію; знімає подразнення; пом’якшує, зволожує і заспоко-
ює шкіру; усуває жирність; рекомендується після ін’єкційних процедур і хімічних пілінгів.
Активні компоненти:  аденозин, цетилпальмітат, каолін, олія ши і зародків пшениці, екстракт алое, мен-
тол, алантоїн, Д-пантенол.
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою. 
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PROFESSIONAL
BIO REVITALIFT LINE



ЛІНІЯ СТЕРИЛЬНІ КОНЦЕНТРАТИ
STERILE CONCENTRATE

Концентрати, що входять до лінії, використовуються 
у процедурах з мезоролером і апаратом фракційної 
мезотерапії, а також для проведення мікрострумової 
і ультразвукової терапії та іонофореза. Виготовля-
ються на спеціальному обладнанні для виробництва 
медичних і офтальмологічних препаратів.
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Концентрат стерильний «Мезоліфтинг»
Дія: підвищує щільність і пружність шкіри, активізує кератиноцити і фібробласти; забезпечує комплексне живлення 
клітин; стимулює вироблення колагену, еластину; усуває дрібні зморшки; зволожує, заспокоює і пом’якшує шкіру; 
комплексна терапія старіння. Активні компоненти: гідролізат еластину і колагену, DMAE, екстракт крижаного вина 
Vin-upLift, тетрапептид-11, тетрапептид-9 Replexium, полінуклеотиди ДНК ікри лососевих риб DNAgelTM, 3 види 
гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, алантоїн. Застосування: процедури з мезороле-
рами; процедури з апаратом фракційної мезотерапії типу Dermapen; проведення мікрострумової, ультразвукової 
терапії та іонофореза - під контактні гелі в якості активної речовини; активна сироватка під маски, в тому числі 
альгінаті; для мікрогольчатих процедур. Набрати в стерильний шприц, наносити крапельно на поверхню шкіри 
під час процедури. Курс процедур: Базовий: 1-2 рази на тиждень (10-12 процедур); Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні 
до наступного базового курсу.

Концентрат стерильний «Гіалуроновий мезококтейль»
Дія: для біоревіталізації і глибокого, тривалого зволоження шкіри; забезпечує нормалізацію метаболізму, підтри-
муючи життєздатність клітин шкіри; стимулює обмінні процеси на рівні мітохондрій; комплексна терапія старіння. 
Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна; екстракти: ламінарії, 
фукуса, спіруліни, снігових водоростей SnowAlgaePowder; полінуклеотиди ДНК ікри лососевих риб DNAgelTM, 
PatcH20TM. Застосування: процедури з мезоролерами; процедури з апаратом фракційної мезотерапії типу 
Dermapen; проведення мікрострумової, ультразвукової терапії та іонофореза - під контактні гелі в якості активної 
речовини; активна сироватка під маски, в тому числі альгінаті; для мікрогольчатих процедур. Набрати в стериль-
ний шприц, наносити крапельно на поверхню шкіри під час процедури. Курс процедур: Базовий: 1-2 рази на 
тиждень (10-12 процедур);Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні до наступного базового курсу.
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Концентрат стерильний «Відбілюючий»
Дія: відбілювання; корекція пігментації; антиоксидантна дія; блокування синтезу тирозинази; уповільнення синтезу 
меланіну; поліпшення і вирівнювання тону шкіри; зміцнення капілярів, профілактика і лікування фотостаріння шкіри 
(дрібні зморшки, атрофія, пігментація); комплексна терапія старіння. Активні компоненти: арбутин, екстракт муч-
ниці, гліцерин, екстракт швейцарської кам’яної сосни Pinolumin, пентіленгліколь, полінуклеотиди ДНК ікри лососе-
вих риб DNAgelTM, MossCellTec™ No. 1, 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, гліцин 
соєвої олії, інкапсульований ретинол Reticap, фолієва кислота, алантоїн. Застосування: процедури з мезороле-
рами; процедури з апаратом фракційної мезотерапії типу Dermapen; проведення мікрострумової, ультразвукової 
терапії та іонофореза - під контактні гелі в якості активної речовини; активна сироватка під маски, в тому числі 
альгінаті; для мікрогольчатих процедур. Набрати в стерильний шприц, наносити крапельно на поверхню шкіри 
під час процедури. Курс процедур: Базовий: 1-2 рази на тиждень (10-12 процедур); Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні 
до наступного базового курсу.

Стерильний концентрат для відновлення волосся
Дія: активно відновлює і живить волосся; стимулює клітинний метаболізм і мікроциркуляцію; забезпечує природ-
не відновлення волосся; підсилює живлення волосяних цибулин; перешкоджає пошкодженню ліпідних оболонок 
клітин; підтримує оптимальну мікробіоту шкіри голови; профілактика передчасного і сезонного випадіння волосся.
Активні компоненти: органічний кремній, мідний трипептид-1, декапептид-4 (CG-IDP2), аденозин, цитозин, гуа-
нозин, олігопептид-41 (керамін 1), гліцерин, екстракт дріжджів, кватерніум-80, ніациномід ( Вітамін В3), пантенол 
(Вітамін В5), рибофлавін (Вітамін В2), інозитол (Вітамін В8), тіамін (Вітамін В1), піридоксин (Вітамін В6), біотин (Вітамін 
B7), ціанокобаламін (Вітамін B12) , кислоти: піровиноградна, бензойна, дегідрооцетова. Застосування: процедури з 
мезоролерами; процедури з апаратом фракційної мезотерапії типу Dermapen; для мікрогольчатих процедур. На-
брати в стерильний шприц, наносити крапельно на поверхню шкіри під час процедури. Курс процедур: Базовий: 
1-2 рази на тиждень (10-12 процедур); Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні до наступного базового курсу.

Стерильний концентрат ЛІПОЛІТИК
Дія: сприяє стимуляції клітинного метаболізму; покращує овал обличчя; сприяє подальшому виведенню продуктів 
розщеплення жирів; підсилює капілярне кровопостачання тканин; надає антиоксидантну дію; надає потужний 
лімфодренажний, протинабряковий, протизапальний ефекти; виводить токсини і шлаки; підвищує тонус, щільність 
і еластичність шкіри. Активні компоненти: органічний кремній, кофеїн, L-карнітин, гліцерин, коко–глюкозид, глау-
цин (OVALISS), маннітол, екстракт цибулин крокусу, камедь сенегальської акації (DermCom), екстракт стовбурових 
клітин ягід годжі, ізомальт, лецетин (PhytoCellTec™ Goji), екстракт артишоку, бензойна кислота, дегідрооцетова кис-
лота. Застосування: процедури з мезоролерами; процедури з апаратом фракційної мезотерапії типу Dermapen; 
проведення мікрострумової, ультразвукової терапії та іонофореза - під контактні гелі в якості активної речовини; 
активна сироватка під маски, в тому числі альгінаті; для мікрогольчатих процедур. Набрати в стерильний шприц, 
наносити крапельно на поверхню шкіри під час процедури. Курс процедур: Базовий: 1-2 рази на тиждень (10-12 
процедур); Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні до наступного базового курсу.
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Стерильний концентрат STOP ACNE
Дія: має виражену антибактеріальну і протизапальну дію; надає себорегулюючий ефект, загоює і 
виконує бактеріостатичну дію; регулює активність сальних залоз, пригнічує ріст патогенної флори; 
регулює сальний блиск; звужує пори; активізує процеси репарації пошкоджень шкіри. Активні ком-
поненти: екстракт канадського кіпрею,  Д-пантенол, біотіноіл трипептид-1, рибофлавін (Вітамін В2), 
піродоксин ( Вітамін В6), біотин (Вітамін В7), екстракт кореня астрагала перепончатого, ретінол паль-
мітат, діпропілен гліколь, гліцерин, лецетин (AstraForce); пірітіон цинку, кислоти: бурштинова, саліцило-
ва, азелаїнова, бензойна, дегідрооцетова. Застосування: процедури з мезоролерами; процедури з 
апаратом фракційної мезотерапії типу Dermapen; проведення мікрострумової, ультразвукової терапії 
та іонофореза - під контактні гелі в якості активної речовини; активна сироватка під маски, в тому 
числі альгінаті; для мікрогольчатих процедур. Набрати в стерильний шприц, наносити крапельно на 
поверхню шкіри під час процедури. Курс процедур: Базовий: 1-2 рази на тиждень (10-12 процедур); 
Підтримуючий: 1 раз на 2 тижні до наступного базового курсу.
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Крем вітамінний для рук з сечовиною 10%
Дія: надає м’якість і еластичність; перешкоджає старінню шкіри рук; повністю усуває сухість і почервоніння; 
має відбілюючий ефект.
Активні компоненти: сечовина 10%, олії: персикової кісточки, марули, обліпихи, шипшини, моною де таїті; 
екстракти: чорної смородини, горобини, кропиви; алантоїн, вітаміни А, Е, С.
Застосування: нанести крем невеликим шаром на чисті руки і масажними рухами розтерти.

Крем регенеруючий для рук з пробіотиками
Дія: глибоко живить; підвищує захисну функцію шкіри рук; надає шкірі м’якість і еластичність; перешкоджає 
старінню; надає протизапальний ефект, зменшує почервоніння; насичує шкіру вітамінами і корисними еле-
ментами.
Активні компоненти: пробіотики ProRenewComplex CLR™, олії: виноградної кісточки, ши, кокоса, насіння 
обліпихи, соєвих бобів (вітамін F); екстракт алое, віск бджолиний, Д-пантенол, алантоїн, ретінілпальмітат 
(вітамін А), гліцин, токоферол ацетат (вітамін Е натуральний), комплекс вітамінів А, E, F.
Застосування: нанести крем тонким шаром на чисті руки і масажними рухами втерти в шкіру.
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ЛІНІЯ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ РУК
professional HAND line

Лінія допомагає доглядати за шкірою рук: зволожу-
вати, насичувати вітамінами, надавати м’якість і під-
силювати її захисні функції. До речі, до цієї лінії вхо-
дить безумовний бестселер ТМ pHarmika — крем з 
сечовиною 10%.



ЛІНІЯ STOP ACNE 
STOP ACNE professional line

Препарати лінії забезпечують інтенсивний догляд за жир-
ною і проблемною шкірою, схильною до акне, розацеа, 
демадекозу. Завдяки неперевершеній антибактеріальній 
дії глибоко очищають обличчя, не лише зменшуючи кіль-
кість висипань, а й попереджаючи появу нових. Крім того, 
препарати надають терапевтичний, себорегулюючий 
ефект, допомагають боротися з запаленнями і заспокою-
ють шкіру, сприяють вирівнюванню її тону і рельєфу
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Ензимна пудра STOP ACNE
Дія: має антибактеріальну дію; м’яко і глибоко очищає шкіру обличчя; зменшує кількість висипань і по-
переджає появу нових; вирівнює тон і рельєф шкіри; стимулює клітинний обмін; регулює гідроліпідний 
баланс; має антисептичну і протизапальну дію. Активні компоненти: тапіоковий крохмаль, карбоксіме-
тилцелюлоза, папаїн, протеаза, кератиназа, бензоїла пероксид, ефірні олії: евкаліпта, чайного дере-
ва, чебрецю; кислоти: саліцилова, азелаїнова. Застосування: необхідну кількість порошку насипати в 
долоні і змішати з невеликою кількістю теплої води (кілька крапель, або ж просто нанести порошок на 
вологі долоні); потерти долоні до утворення пишної піни; нанести на обличчя масажними круговими 
рухами; змити або залишити суміш на 5-10 хв і потім змити; використовується в домашніх умовах, як 
глибоке очищення на етапі вмивання.

Тонік STOP ACNE
Дія: тонізує комбіновану, жирну шкіру, схильну до утворення відкритих і закритих комедонів, папул, пу-
стул; забезпечує себостатичний ефект; заспокоює шкіру; має антисептичну і протизапальну дію; вирів-
нює тон і рельєф шкіри; має антибактеріальну дію; бореться з висипаннями; має пост-акне ефект. Ак-
тивні компоненти: камфора, саліцилат натрію, аллантоїн, бензоїла пероксид, ПЕГ–40 гідрогенізованої 
рицинової олії, гліцерин, резорцин, екстракти: лаванди, ісландського моху; кислоти: гліколева, молоч-
на, яблучна, лимонна, винна, бензойна, дегідрооцетова; ефірні олії: лаванди, чайного дерева, шавлії. 
Застосування: наносити на очищену шкіру обличчя за допомогою ватного диска, оминаючи ділянки 
навколо очей. Засіб не вимагає змивання водою.
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Концентрат для локального застосування STOP ACNE
Дія: надає лікувальну, антибактеріальну та протизапальну дію; зменшує кількість висипань і поперед-
жає появу нових; перешкоджає появі постпігментаціі; надає себорегулюючу дію; вирівнює тон і рельєф 
шкіри. Активні компоненти: оксид цинку, каолін,  гліцерин, тапіоковий крохмаль, тальк, сульфаніламід, 
карбонат цинку (каламін), карбоксіметилцелюлоза, камфора, іхтіол, резорцин,  метронідозол, бензоїла 
пероксид; екстракти: шавлії, квіток лаванди, чайного дерева, шавлії; кислоти: бензойна, дегідрооце-
това. Застосування: наносити кілька разів на день локально на запалені ділянки шкіри або на все об-
личчя; також можна використовувати після проведення процедури чистки.

Бовтанка суха STOP ACNE
Дія: потужний антибактеріальний ефект; допомагає швидко знімати запалення (впродовж ночі); має 
стовідсоткову порозвужувальну дію; нормалізує роботу сальних залоз, надає відбілюючий та ліку-
вальний ефект; усуває наслідки пост-акне. Активні компоненти: метронідозол, бензоїла пероксид, 
камфора, тапіоковий крохмаль, каолін, оксид цинка, галуни алюмокалієві, карбонат цинку (каламін), 
сульфаніламід, сульфат магнію, сірка, резорцин, кислоти: азелаїнова, борна. Застосування: необхід-
ну кількість порошку (2-5 г) насипати в ємність і змішати з невеликою кількістю прохолодної води або 
хлоргексидином до консистенції рідкої сметани; на попередньо очищену шкіру, нанести отриману 
суміш локально на запалену ділянку або на все обличчя; витримати 5-10 хв; залишки зняти сухою сер-
веткою або змити водою.

Крем STOP ACNE
Дія: крем для інтенсивного догляду за проблемною шкірою; має себорегулюючу, антибактеріальну, 
протизапальну властивості. Активні компоненти: тапіоковий крохмаль, карбонат цинку (каламін), ци-
клопентасилоксан, резорцин, Д-пантенол, аллантоїн, оксид цинка, ретінальдегід, екстракти: лаванди, 
ісландського моху; кислоти: азелаїнова, бензойна, дегідрооцетова; ефірні олії: лаванди, чайного де-
рева, шавлії. Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминючи 
ділянку очей, до повного вбирання 1-2 рази на день. Можна застосовувати під макіяж.

Маска STOP ACNE
Дія: забезпечує порозвужуючий, дезинфікуючий, підсушуючий ефект; відновлює природний бар’єр 
шкіри, зберігаючи її гідробаланс; ефективно діє на наслідки акне; вирівнює колір шкіри. Активні ком-
поненти: каолін, олія оливкова, ізопропілпальмітат, гліцерин, олія персикових кісточок, карбонат цинку 
(каламін), моностеарат гліцерина, екстракти: лаванди, шавлії, ісландського моху; оксид цинка, резор-
цин, іхтіол, бетулін, метронідозол, бензоїла пероксид, ретінальдегід, ефірні олії: лаванди, чайного дере-
ва, шавлії; кальція тітаніум боросилікат, діоксид титана, кислоти: бензойна, дегідрооцетова, азелаїнова. 
Застосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин; змити теплою водою.



ЛІНІЯ ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ 
professional BODY CARE line

Лінія надає комплексний догляд за тілом. Препарати, що 
входять до її складу, допомагають у боротьбі з целюлітом, 
забезпечують глибокий лімфодренаж, покращують крово-
обіг, також підвищують тонус і пружність шкіри, покращу-
ють її текстуру і насичують її корисними компонентами. До 
того ж вони роблять свій внесок у покращення емоційного 
стану, сприяють заспокоєнню і нормалізації роботи не-
рвової системи.
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Крем для тонусу тіла з фукусом і ламінарією
Дія: має комплексну дію; захищає шкіру тіла від зневоднення і втрати пружності; покращує водний 
обмін в клітинах; відновлює, розгладжує і зволожує епідерміс; моментально живить, заспокоює і надає 
антиоксидантний ефект.
Активні компоненти: екстракти: ламінарії, фукуса, кигелії; кофеїн, алантоїн, вітаміни А, Е, С; ДНК лосо-
севих риб.
Застосування: масажними рухами нанести невелику кількість крему на шкіру до повного вбирання.

Олія лімфодренажна з арнікою
Дія: забезпечує глибокий лімфодренаж тканин; ефективно усуває набряклість тканин; очищує підшкір-
но-жировий шар від шлаків і токсинів; забезпечує бездоганне ковзання при масажі; покращує кровоо-
біг і допомагає швидше відновлюватися рельєфу шкіри; позитивно впливає на емоційний стан: заспо-
коює, умиротворяє і відновлює нормальну роботу ЦНС.
Активні компоненти: арніка; олії: персика, кісточок винограду, кунжуту, лимона, алое вера; екстракт 
троянди, токоферол.
Застосування: використовується для масажу тіла.



Гель холодне обгортання
Дія: бореться з проявами целюліту; надає шкірі тіла гладкість і шовковистість; прискорює мікроцирку-
ляцію крові; стимулює лімфодренаж і сприяє виведенню зайвої рідини з тканин.
Активні компоненти: камфора, ментол, арніка, евкаліптол.
Застосування: нанести гель на проблемні ділянки, обгорнути плівкою, змити через 30-40 хвилин те-
плою водою; перед процедурою перевірити шкіру на алергічну реакцію. 

Крем для гарячого обгортання
Дія: розігріває шкіру; стимулює мікроциркуляцію та обмінні процеси; допомагає вивести зайву рідину, 
шлаки і токсини; нормалізує водно-сольовий баланс; сприяє розщепленню жирових клітин і моделює 
контури тіла; зволожує і тонізує шкіру; регулює секрецію сальних залоз; відновлює еластичність шкіри 
і стимулює процес регенерації.
Активні компоненти: арніка, фукус, каєнский перець, спіруліна, олія чорного кмину, кофеїн, вітаміни Е, 
А; алантоїн.
Застосування: нанести гель на проблемні ділянки, обгорнути плівкою, змити через 30-40 хвилин те-
плою водою; перед процедурою перевірити шкіру на алергічну реакцію.

Скраб Капучино
Дія: ефективно видаляє омертвілі клітини епідермісу, при цьому не травмує захисну мантію; очищає 
пори; інтенсивно оновлює шкіру; прискорює кровообіг; насичує шкіру корисними компонентами; по-
кращує текстуру і колір шкіри; вирівнює рельєф; має приємний кавовий аромат.
Активні компоненти: пудра кісточки абрикоса, екстракт ламінарії, Bodyfit™, л-карнітин, кофеїн, кетони 
малини, алантоїн.
Застосування: нанести на вологе тіло невелику кількість скрабу круговими масажними рухами, для 
кращого ефекту залишити скраб на 5-10 хвилин на тілі, змити теплою водою; рекомендується нанести 
крем для тіла.

Олія антицелюлітна Капучино
Дія: бореться з видимими проявами целюліту; підвищує пружність і гладкість шкіри; глибоко проникає 
в шари епідермісу, активізуючи процеси омолодження та відновлення клітин; запобігає появі «апель-
синової кірки»; виводить токсини; підвищує еластичність шкірного покриву; попереджає появу в’ялості; 
покращує водний обмін в клітинах; відновлює, розгладжує і зволожує епідерміс; має приємний кавовий 
аромат. Д
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Активні компоненти: олії: кокоса, чорного кмину, кісточок апельсина; екстракт ламінарії, кофеїн, ко-
ко-глюкозид, Bodyfit™, л-карнітин, кетони малини, алантоїн, екстракт фукуса, екстракт гуарани, вітамі-
ни А, Е, F. Застосування: масажними рухами нанести невелику кількість крему на шкіру до повного 
вбирання.

 Крем для тіла антицелюлітний Капучино
Дія: бореться з видимими проявами целюліту, підвищує пружність і гладкість шкіри; глибоко проникає 
в шари епідермісу, активізуючи процеси омолодження та відновлення клітин; запобігає появі «апель-
синової кірки»; виводить токсини підвищує еластичність шкірного покриву; попереджає появі в’ялості; 
покращує водний обмін в клітинах; відновлює, розгладжує і зволожує епідерміс; має приємний кавовий 
аромат.
Активні компоненти: олії: кокоса, чорного кмину, кісточок апельсина, екстракт ламінарії, кофеїн, ко-
ко-глюкозид, Bodyfit™, л-карнітин, кетони малини, алантоїн, екстракт фукуса, екстракт гуарани, вітамі-
ни А, Е, F. Застосування: масажними рухами нанести невелику кількість крему на шкіру до повного 
всмоктування.

Крем для тонусу тіла з чорною ікрою
Дія: глибоко живить шкіру; заспокоює і надає антиоксидантний ефект; активізує процеси омолодження 
та відновлення клітин; підвищує еластичність шкірного покриву; відновлює, розгладжує і зволожує епі-
дерміс.
Активні компоненти: олії: персикової кісточки, кокоса; ефірні олії: іланг-ілангу, жасмину, герані, санда-
лу, бергамоту, чампака; мускусу; екстракти: чорної ікри, конюшини, чорного трюфеля; алантоїн; ДНК 
лососевих риб; вітаміни А, Е, С. Застосування: масажними рухами нанести невелику кількість крему на 
шкіру до повного вбирання.

Гель для обгортання охолоджуюче-розігріваючий Капучино
Дія: має унікальну подвійну дію, що забезпечує багатопрофільний пролонгований ефект на обмінні 
процеси в тканинах за рахунок чергування процесів релаксації та тонізації; одночасний вплив кон-
трастних температур дозволяє подвоїти глибину і інтенсивність дії компонентів на зони локального 
схуднення; глибоке охолодження надає заспокійливу дію, знімає набряклість; розігріваючий вплив сти-
мулює мікроциркуляцію та обмінні процеси, надає дренажний ефект, допомагає вивести зайву рідину, 
шлаки і токсини; відновлює еластичність шкіри і стимулює процес її регенерації.
Активні компоненти: ментол, евкаліптол, камфора, л-карнітин, кофеїн, екстракт ламінарії, екстракт фу-
куса, Bodyfit™, алантоїн. Застосування: нанести гель на проблемні ділянки, обгорнути плівкою (можна 
додатково укритися теплою ковдрою), змити через 30-40 хвилин теплою водою; перед процедурою 
перевірити шкіру на алергічну реакцію.



ЛІНІЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНА
DERMATOLOGICAL professional line

Лінія складається з трьох масок: витягуючої, підсушу-
ючої і маски постакне. Всі препарати покликані на-
дати терапевтичне рішення проблемі акне, а також 
зменшити прояви розацеа і демодекозу, заспокоїти 
та повернути здоров’я шкірі обличчя.

Маска витягуюча
Дія: розсмоктування і витягування застійних і проблемних висипань; зменшення проявів розацеа і де-
модекозу, акне, постакне. Активні компоненти: бентоніт, тимол, іхтіол, сірка водорозчинна, екстракти: 
дьогтю березового, алое, насіння винограду, меліси; гліцерин, олії: мінеральна, персика, амаранту. За-
стосування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, 
на 15-20 хвилин, змити теплою водою.

Маска підсушуюча
Дія: для жирної шкіри з розширеними порами; після чистки обличчя; для зменшення проявів розацеа 
і демодекозу, акне, постакне. Активні компоненти: тимол, дьоготь березовий, оксид цинку, протеїни 
молочної сироватки, алантоїн, іхтіол, сірка, олії: шипшини, виноградних кісточок, кокосове; екстракти: 
зеленого чаю, куркуми, кореня солодки; каолін, бентоніт, ефірні олії чайного дерева і лаванди. Засто-
сування: легкими масажними рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, на 
15-20 хвилин; змити теплою водою.

Маска постакне
Дія: заспокоює запалення і подразнення; прискорює регенерацію шкіри; для зменшення проявів ро-
зацеа і демодекозу, акне, постакне. Активні компоненти: лізат бактерій борошна, метронідазол, оксид 
цинку, алантоїн, екстракт алое, гідролізат протеїнів молочної сироватки, іхтіол, тимол, дьоготь, сірка, 
гліцерин, Д-пантенол, мигдальна олія, олія кокоса. Застосування: легкими масажними рухами нанести 
на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, на 15-20 хвилин, змити теплою водою. D
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ДОМАШНІ ЛІНІЇ 
ЛІНІЯ ЗВОЛОЖУЮЧА

З ГІАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТОЮ І КЕРАМІДАМИ
Лінія пропонує препарати для щоденного догляду за 
шкірою, що інтенсивно зволожують та сприяють утриман-
ню вологи. Ефект досягається завдяки вмісту трьох видів 
гіалуронової кислоти (високо-, середньо- і низкьомолеку-
лярної), які проникають в усі шари шкіри від найглибших 
до поверхневих. Крім того, препарати зміцнюють захисні 
властивості шкіри, завдяки комплексам керамідів.
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E Крем зволожуючий з гіалуроновою кислотою і керамідами денний SPF 15
Дія: ефективно зволожує шкіру і сприяє утриманню вологи; скорочує зморшки; живить шкіру, покращує 
її еластичність і пружність. Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низь-
комолекулярна; фосфоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Сomplex, олії: виноградної кісточки, ши; пантенол, 
карбамід, екстракти: ламінарії, фукуса, спіруліни, снігових водоростей Snow Algae Powder, вітаміни А, 
Е, лінолева кислота (вітамін F), алантоїн, амінопептид, оксид цинку. Застосування: легкими масажними 
рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.

Крем нічний зволожуючий з гіалуроновою кислотою і керамідами
Дія: ефективно зволожує шкіру і сприяє утриманню вологи; скорочує зморшки; живить шкіру і покращує 
її еластичність і пружність шкіри. Активні компоненти: 3 види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і 
низькомолекулярна; фосфоліпіди, сфінголіпіди Ceramide Сomplex, олії: виноградної кісточки, ши; панте-
нол, карбамід, екстракти: ламінарії, фукуса, спіруліни, снігових водоростей Snow Algae Powder, вітаміни 
А, Е, лінолева кислота (вітамін F), алантоїн, амінопептид. Застосування: легкими масажними рухами 
нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.



ДОМАШНІ ЛІНІЇ 
ЛІНІЯ ЖИВИЛЬНА З НОРКОВОЮ

 І АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ
Лінія ефективно захищає від негативних зовнішніх факторів, 

зокрема морозів і вітру. Завдяки вмісту олій і пробіотиків, 

препарати для денного і нічного застосування живлять 

шкіру і запобігають сухості, а також сприяють відновленню 

шкіряного покрову.    
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Крем живильний захисний з норковою і аргановою оліями денний SPF 15
Дія: захищає шкіру від факторів стресу навколишнього середовища, забруднень, морозу, вітру; адаптує 
шкіру до сонячного впливу; профілактика фотостаріння; запобігає появі видимих ознак старіння шкіри; 
відновлює гідроліпідну мантію шкіри. Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат 
протеїнів шовку і молочних протеїнів, полісахаридний комплекс Depolluphane Epiplusтм, олії: норки, ар-
гана виноградної кісточки, ши, какао; віск бджолиний, ланолін, вітаміни А, Е, С, Д-пантенол, оксид цинку, 
геспередин, екстракт паростків крес-салату і артишоку, алантоїн. Застосування: легкими масажними 
рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.

Крем захисний живильний з норковою і аргановою оліями нічний
Дія: захищає шкіру від факторів стресу навколишнього середовища, забруднень, морозу, вітру; адаптує 
шкіру до сонячного впливу; профілактика фотостаріння; запобігає появі видимих ознак старіння шкіри; 
відновлює гідроліпідну мантію шкіри. Активні компоненти: пробіотики Prorenew Complex Clr, гідролізат 
протеїнів шовку і молочних протеїнів, полісахаридний комплекс Depolluphane Epiplusтм, олії: норки, ар-
гана виноградної кісточки, ши, какао; віск бджолиний, ланолін, вітаміни А, Е, С, Д-пантенол, геспередин, 
екстракт паростків крес-салату і артишоку, алантоїн. Застосування: легкими масажними рухами нане-
сти на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.



ДОМАШНІ ЛІНІЇ 
ЛІНІЯ МУЛЬТИВІТАМІННА

З ДІАМАНТОВОЮ ПУДРОЮ GOLD 24K
В лінію входять препарати, що допомагають досягти anti 

age-ефекту. Завдяки вмісту біозолота і діамантової пу-

дри прискорюється доставка кисню в шкіру, що покращує 

обмінні процеси і сприяє її оновленню, повертаючи шкірі 

здоровий блиск і еластичність. Креми стоять на варті мо-

лодості вашої шкіри вдень і вночі.
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E Крем мультивітамінний з діамантовою пудрою денний SPF 15
Дія: призначений для інтенсивного зволоження; зміцнює капіляри; знімає подразнення; підходить для 
всіх типів шкіри, навіть чутливої і куперозної; підвищує її еластичність; надає шкірі обличчя здорового 
блиску. Активні компоненти: діамантова пудра, біозолото, молекулярный пластир PatcH2O, комплекс 
пептидів-протеогліканів Replexium®, олія ши, екстракт чаю матча, гліцерин, олія інка-інчі, алантоїн, то-
коферол, гесперидин, інкапсульований ретинол Reticap, нікотинова кислота, діоксид титану, 3 види гіа-
луронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, рутин. Застосування: легкими масажними 
рухами нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.

Крем мультивітамінний з діамантовою пудрою нічний
Дія: призначений для інтенсивного зволоження; зміцнює капіляри; знімає подразнення; підходить для 
всіх типів шкіри, навіть чутливої і куперозної; підвищує її еластичність; надає шкірі обличчя здорового 
блиску. Активні компоненти: діамантова пудра, біозолото, молекулярный пластир PatcH2O, комплекс 
пептидів-протеогліканів Replexium®, олія ши, екстракт чаю матча, гліцерин, олія інка-інчі, алантоїн, 
токоферол, гесперидин, інкапсульований ретинол Reticap, нікотинова кислота,  3 види гіалуронової 
кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна, рутин. Застосування: легкими масажними рухами 
нанести на очищену шкіру обличчя, оминаючи ділянку очей, до повного вбирання.





СЛОВНИК АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ
1. Три види гіалуронової кислоти: високо-, середньо- і низькомолекулярна. Забезпечує інтенсивне зволоження від найглибших шарів шкіри аж до самої 
поверхні, завдяки використанню різних за розмірами (від 15 до 1500 кДа) молекул гіалуронової кислоти.
2. Black Bee Ome™ — фермент чорного бджолиного меду, на основі бактерій Zymomonas mobilis. Сприяє регенерації флори шкіри і відновленню шкірного 
бар’єру. Зменшує вироблення шкірного сала і покращує однорідність шкіри обличчя.
3. CМ-Naringenin-Chalcone  — природний поліфенол (зустрічається в шкірці цитрусових) зменшує почервоніння, капілярний кровообіг і розацеа, пригні-
чує прозапальні медіатори.
4. Delentigo™ (сульфорафон з паростків крес-салату)  — створює рівний тон шкіри, помітно зменшує пігментні плями, забезпечує цілеспрямований освіт-
люючий вплив на них, запобігає фотостарінню, вирівнює тон і гомогенізує пігментацію шкіри.
5. Depolluphane EpiPlus — розумний полісахаридний комплекс, що містить екстракти паростків органічного садового креса і артишоку. Захищає клітини 
шкіри і запобігає епігенетичним змінам, які спричиняють різні типи забруднення навколишнього середовища.
6. Detoxophane — антиоксидант-комлекс нового покоління, що стимулює експресію антиоксидантів і детоксикаційних ферментів в шкірі. Використовуєть-
ся для захисту від впливу негативних факторів навколишнього середовища.
7. DNA Gel™ (ДНК ікри лососевих риб) — полінуклеотіди спряють утриманню вологи, підвищують еластичність і тонус шкіри, розгладжуючи її рельєф, 
підсилюють синтез еластину, колагену, сповільнюючи процес старіння. А також підвищують швидкість метаболічних процесів, стимулюючи загоєння мі-
кротравм, і прискорюють процеси регенерації і ділення клітин.
8. DМАЕ (діметиламіноетанол) — біологічно активна речовина, спрямована на скорочення площі і глибини зморшок. Запобігає старінню клітин і зміцнює 
клітинні мембрани.
9. Kombuchka — пригнічує глікозилювання, підвищує щільність популяції адипоцитів, розгладжує шкіру, покращуючи її зовнішній вигляд, підсилює сяйво і 
колір. Багатий органічними кислотами і вітамінами групи В.
10. MAJESTEM™ — екстракт едельвейса альпійського дозволяє зберігати колаген шкіри, відновлює її тонус і пружність, підтримує необхідну якість і кількість 
гіалуронової кислоти в шкірі, забезпечує видимий ліфтинг обличчя і шиї, уповільнює процеси клітинного старіння, має антиоксидантну дію.
11. MossCellTec™ No.1 — новий anti-age концепт, заснований на протеїнах швейцарського моху.  Адаптує шкіру до змін навколишнього середовища, зміц-
нює шкірний бар’єр, зменшує глибину зморшок, покращує зволоженість і гомогенність шкіри.
12. NanoVit oA — наноемульсія, наповнена олією обліпихи. Запобігає перекисному окисленню ліпідів, одночасно покращуючи метаболізм шкіри, оздо-
ровлюючи шкіру.
13. Omega 3,6,9 — альфа-ліноленова і лінолева кислоти тонізують шкіру, роблять її м’якою і пружною, вирівнюють зморшки; проникаючи в глибокі шари 
шкіри, забезпечують клітини шкіри енергією, яка сприяє швидкому клітинному обміну. Шкіра насичується і оновлюється на клітинному рівні.
14. Ovaliss — мультифункціональна молекула глауцин стимулює ліполіз і пригнічує появу нових адипоцитів, регулюючи виділення кальцію. Впливає на 
метаболізм преадипоцитів і адипоцитів, зменшуючи друге підборіддя і помітно скорочуючи товщину і обсяг жирового прошарку під підборіддям.
15. Pantrofina NMF — комплекс, молекул, котрі виконують роль губок, що притягують і утримують воду.
16. Patc H2O — молекулярний пластир на основі плівкоутворюючих полімерів, збагачений висококонцентрованими зволожувачами. Розроблений 
спеціально для підтримки оптимального рівня гідратації рогового шару задля забезпечення миттєвого та тривалого зволоження шкіри.
17. PhytoCellTec™ Goji — стовбурові клітини ягід годжі тонізують шкіру, надають ліфтинг-ефект та відчуття свіжості і легкого омолодження. Зменшують 
млявість шкіри і надають їй здоровий відтінок.
18. Pinolumin™ — концентрований екстракт швейцарської кам’яної сосни, що заспокоює гіперчутливість шкіри, зменшує місцеве почервоніння і порушення 
кольору через запалення.
19. Pro Renew Complex CLR™ — комплекс лізата пробіотиків, сприяє виробленню певних протеїнів і ферментів шкіри і робить позитивний вплив на різні 
процеси, що відповідають за старіння шкіри і на її здатність до регенерації.
20. Renovage 4D — уповільнює старіння і впливає на 4 виміри старіння шкіри. Забезпечує повноцінну активність ферменту каталази, ключового фактору 
геномної стабільності, і пролонгує життя клітин на третину.
21. Replexium® — комплекс швейцарських пептидів-протеогліканів спрямований на усунення видимих ознак старіння. Сприяє «правильному» розташу-
ванню волокон колагену в шкірі. Ефективно зменшує 3 вили зморшок: гусячих лапок, зморшок в ділянці чола, носогубні складки. Збільшує пружність шкіри.
22. RETICAP — ретинол, укладений в полімерну мікрокапсулу, розроблену для збереження активності, завдяки поліпшеній стабільності формули. Викори-
стовується як засіб для розгладження зморшок, мікро- і макроліфтингу.



23. Succinic Acid — бореться зі старінням шкіри, стимулює функціонування шкірних залоз, покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує вільні радикали, 
виводить токсини з шкіри, відновлює еластичність і щільність тканин, розгладжує зморшки, очищає шкіру обличчя на клітинному рівні, сприяє відновленню 
тканин.
24. Vin-upLift (GSP-Witis-Vinifera) — ліфтинг-компонент на основі екстракту крижаного вина, помітно стирає зморшки протягом декількох хвилин, збіль-
шує гідратацію шкіри, робить її гладкою і м’якою, миттєво надає молодий і свіжий вигляд.
25. X50 Antiaging® — інкапсульовані пептиди з вмістом міді стимулюють синтез колагену і еластину, що приводить до розгладження зморшок.
26. X50 Myocept — ліпосомальний пептидний комплекс ботоксоподібної дії, що блокує рух м’язів, скорочуючи глибину мімічних зморшок. Найбільшу ефек-
тивність він проявляє в зонах: гусячих лапок і ділянки навколо очей; горизонтальних і вертикальних складок ділянки чола; носогубних зморшок; складок 
в ділянці рота.
27. X50 PureWhite (ліпосомальний вітамін С) — інкапсульований відбілюючий пептидний комплекс, що впливає лише на гіперактивні меланоцити, не змі-
нюючи їх природний необхідний рівень.
28. Абіссінська олія — чудовий пом’якшувальний компонент, що живить і захищає шкіру, забезпечує швидке, «нежирне» і ефективне зволоження. Про-
філактика птозу, втрати еластичності шкіри і зморшок. Пом’якшення та кондиціонування шкіри. Відновлення необхідного рівня ліпідного профілю захисної 
мантії.
29. Азелаїнова кислота — надає протимікробну і протизапальну дію. Основний агент для корекції акне, себорейного дерматиту і гіперпігментації.
30. Активоване вугілля берези — діє як себорегулююча речовина і ексфоліант, видаляє мертві клітини шкіри, стимулює ріст клітин, роблячи шкіру більш 
м’якою, ніжною і гладенькою. Насичує шкіру корисними речовинами і мінералами, робить її більш пружною, свіжою, звужує розширені пори.
31. Арганова олія та комплекс натуральних олій — роблять шкіру обличчя пружнішою, надають сяйво свіжості і здоров’я, поліпшують її колір.
32. Аргірелін — інгредієнт, отриманий шляхом біосинтезу з білка нервової тканини тварин.  Скорочує глибину мімічних зморшок, проникає в базальний 
шар епідермісу, перериває нейром’язову передачу, розслабляючи м’язи і розгладжуючи зморшки.
33. Бензалконію хлорид — антисептичний засіб, що надає противірусну, протигрибкову і антибактеріальну дію. Протидіє більшості грампозитивних і 
грамнегативних бактерій.
34. Бензоїлпероксид — надає антибактеріальну дію, пригнічує ріст бактерій P.Acnes і відлущує верхній шар епідермісу, перешкоджаючи скупченню сала 
і бруду в порах. Відчутно зменшує кількість висипань і попереджає появу нових, вирівнює тон і рельєф шкіри.
35. Бетаїн — чудовий зволожувач, що утримує воду в клітинах шкіри і зменшує трансдермальну втрату води. Шкіра набуває здатність зберігати вологу.
36. Бетулін — має виражені протизапальні властивості, проявляє легкі відбілюючі властивості і пригнічує активність ферментів, що руйнують волокна 
колагену і еластину. Істотно покращує стан судин, робить їх більш еластичними, сприяє поліпшенню кровотоку і зменшує набряклість завдяки лімфодре-
нажному ефекту.
37. Біозолото — підсилює внутрішню мікроциркуляцію крові, стимулюючи її приплив до клітин шкіри, підвищуючи їх регенераційні властивості. Активує 
власне виробництво колагену і еластину, повертаючи шкірі природну пружність.
38. Вітамини А, Р, К — надають антиоксидантний ефект, зменшують глибину зморшок, стимулюють синтез колагену, запобігають віковій пігментації, зміц-
нюють капіляри, покращують якість мікроциркуляції.
39. Вітаміни групи B — ніацинамід (В3), пантенол (В5), рибофлавін (В2), інозітол (В8), тіамін (В1), піридоксін (В6), біотин (B7), ціанокобаламін (B12) підтримують 
захисні функції шкіри, зберігають її гладкою, зволоженою, м’якою. Регенерують тканини, загоюють, зміцнюють місцевий імунітет і стимулюють вироблення 
колагену і еластину. Налагоджують процес клітинного дихання.
40. Гесперидин — стимулює мікроциркуляцію в поверхневих шарах шкіри, допомагає поліпшити тон і колір обличчя, запобігає зморшкам і усуває темні 
кола під очима, набряклість і тьмяний колір обличчя. Заспокоює шкіру і знімає подразнення.
41. Гідролізат колагену — покращує загальний стан шкіри. Розгладжує і вирівнює її, робить пружною і еластичною, прибирає дрібні зморшки і освіжає.  
Має ранозагоюючу і заспокійливу дію, утримує вологу в глибоких шарах шкіри, надає регенеруючий ефект.
42. Гідролізат еластину — продукт ферментативного гідролізу білка сполучної тканини-еластину, що добре засвоюється клітинами шкіри у вигляді аміно-
кислот і пептидів. Зволожує, відновлює еластичність шкіри, заповнює епідермальні зморшки і забезпечує швидкий ліфтинг-ефект.
43. Гліколева кислота — бореться з пігментними плямами, вирівнює колір шкіри і відбілює її, а з часом навіть прибирає пошкодження поверхні епідермісу.
44. Глутамінова кислота — відмінно зволожує, робить шкіру більш пружною і сприяє омолодженню, має ранозагоюючі і протизапальні властивості.
45. Глюконова кислота — захищає еластинові і колагенові волокна, забезпечує високий рівень антиоксидантного захисту, зволожує шкіру, вирівнює її 
колір і рельєф, надає фотопротекторний вплив, має протизапальний ефект, регулює процес природної кератинізації шкіри.
46. Палені галуни — мають антисептичну та протизапальну дію. Засіб від гіпергідрозу, покращує колір і стан шкіри обличчя, бореться з акне, активізує і 
нормалізує внутрішньоклітинні процеси.



47. Каламін — багатофункціональний косметичний компонент з мінералу геміморфіту, надає протисвербіжний, підсушуючий, заспокійливий і охолоджую-
чий ефекти. Зменшує набряклість, знімає запалення і подразнення шкіри, допомагає активізувати регенераційні функції епідермісу.
48. Кератиназа — забезпечує високу проникність рогового шару шкіри, сприяє усуненню гіперкератозу, вирівнюванню мікрорельєфу, поліпшенню кольо-
ру обличчя, підвищенню якісних характеристик шкіри. Прискорює оновлення клітин.
49. Колоїдне срібло — протизапальний агент. Знімає почервоніння при акне, куперозі, розацеа і т.д. Надає антибактеріальну і сонцезахисну дію. Очищає 
від мікробних забруднень і зміцнює імунітет шкіри обличчя.
50. Комбуча — екстракт чайного гриба бореться з хронологічними ознаками старіння і змін, спричинених впливом навколишнього середовища.
51. Комплекс вітамінів А, E, F — мають протизапальну, антивірусну, заспокійливу і доглядову дії.  Руйнують хвороботворні бактерії, зменшують запальні 
процеси, допомагають позбутися від відмерлих клітин, очищають шкірку.
52. Коньяк маннан — стимулює вироблення шкірою колагену, підтягує і тонізує її. Надає тривалий пом’якшуючий і зволожуючий ефект завдяки здатності 
створювати найтоншу плівку, яка утримує вологу, покращує міжклітинний обмін в тканинах.
53. Кофеїн — стимулює приплив крові, виводить токсини і знімає набряклість, прибираючи темні кола навколо очей. Зволожує, захищає і зміцнює слабку 
шкіру.
54. Олія буріті — видобувається з амазонської пальми, яку називають деревом життя. Унікальний відновник вологи, особливо для сухої, обезводненої со-
нячними променями шкіри. Прискорює регенерацію, сприяє загоєнню, знімає больовий ефект при обгоранні, знімає почервоніння, виступає природним 
SPF-фактором.
55. Олія чайного дерева — відповідає за антимікробну функцію. При ранках і опіках підсушує шкіру, виконує антибактеріальну і очищаючу функцію.
56. Метронідазол — протимікробний і протипротозойний засіб, що звужує пори (при цьому не забиваючи їх), бореться з висипами, надає постакне ефект.
57. Мигдальна кислота — надає кератолітичний ефект і добре оновлює клітини епідермісу.
58. Молочна кислота — підсилює процес регенерації, нормалізує відтік шкірного сала, зменшує розмір пор і щільність комедонів.
59. Муцин равлика — прискорює синтез колагену і еластину в клітинах, допомагає зменшити глибину зморшок, розгладжуючи рельєф шкіри і повертаючи 
їй пружність. Допомагає впоратися з темними колами під очима і повернути шкірі красивий, свіжий і сяючий вигляд.
60. Норковий жир — відновлює гідроліпідний бар’єр шкіри, оберігає її від пересушування, розгладжує неглибокі зморшки на зонах біля очей, шиї і губ. 
Захищає шкіру від передчасного старіння, покращує рельєф, усуває лущення, дрібні ранки, тріщинки на різних ділянках.
61. Папаїн — ефективно видаляє забруднення, відмерлі клітини епідермісу, очищає пори, зволожує шкіру і освіжає колір обличчя.
62. Ретинальдегід — стабілізована форма ретинолу, що швидко знижує саловиділення і хронічне запалення шкіри, прищі і акне. Коригує наслідки фото-
старіння, зменшуючи пошкодження шкіри, стимулює синтез колагену, одночасно уповільнюючи руйнування дермального колагену під впливом зовнішніх 
чинників, застосовується навіть для чутливої шкіри, не провокує появу подразнень.
63. Насіння чіа — допомагають шкірі обличчя довше утримувати вологу, стримуючи старіння. Запобігають окисленню клітин шкіри.
64. Стовбурові клітини яблук — активізують поділ клітин базального шару епідермісу, оновлюють його, стимулюють синтез колагену, еластину і гіалуроно-
вої кислоти. Підвищують еластичність шкіри і ефективно борються зі зморшками, сухістю, запаленнями та іншими ознаками старіння, а також захищають 
клітини від УФ-пошкодження.
65. Каркаде — ефективно видаляє забруднення, відмерлі клітини, нормалізує функцію сальних залоз, зміцнює стінки кровоносних судин і нормалізує їх 
проникність, усуває запалення.
66. Сульфаніламід — стрептоцид, антибактеріальний препарат протимікробної дії, бореться із гнійним ураженням шкіри, запобігає утворенню рубців і 
слідів після висипань.
67. Ферулова кислота — має виражену антибактеріальну дію. Забезпечує профілактику і лікування пошкоджених капілярів та гіперпігментації (вікові, 
печінкові плями, веснянки). Запобігає старінню шкіри, захищає її від пошкодження сонцем і фотостаріння. Стимулює вироблення колагену і еластину.
68. Фолієва кислота — бере участь в побудові верхнього шару епідермісу, призначеного для захисту від ультрафіолетових променів. Позитивно впливає 
на функцію сальних залоз.
69. Хлоргексидин — надає протизапальний, антивірусний, заспокійливий і доглядовий ефект. Вбиває хвороботворні бактерії, зменшує запальні процеси.
70. Екстракт ягід женьшеню — корисний для обличчя, завдяки високому вмісту сапонінів — складних органічних сполук з глікозидів рослинного походжен-
ня. Має потужну регенеруючу і протизапальну дію. Забезпечує повноцінний метаболізм та енергетичний баланс клітин шкіри.
71. Бурштинова кислота — протидіє старінню шкіри, стимулює функціонування залоз, покращує мікроциркуляцію крові, нейтралізує вільні радикали, ви-
водить токсини. Відновлює еластичність і щільність тканин, розгладжує зморшки, очищає шкіру обличчя на клітинному рівні. Сприяє регенерації тканин, 
живить клітини епідермісу, нормалізує водно-сольовий баланс.






