КРАСОТА И ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
Стил на живот «Сибирско здраве»

Kаталог

siberian

SPA
2

Активни
компоненти:
• екстракти от горски ягоди и мента
• етерично масло от
сладък портокал
• етерично масло от
грейпфрут
• D-пантенол

Активни компоненти:
• екстракт от
сибирски жен-шен
(елеутерокок)
• етерично масло от
хвойна virginian
• етерично масло от
сладък портокал
• етерично масло от
бергамот
• етерично масло от
лечебна пищялка
• етерично масло от
джинджифил
• D-пантенол

ОСВЕЖАВАЩ ДУШ ГЕЛ
«ГОРСКА ЯГОДА И МЕНТА»

ТОНИЗИРАЩ ДУШ ГЕЛ
«ЕНЕРГИЗИРАЩ ЖЕН-ШЕН»

Невероятно свежият и романтичен
аромат на горска ягода и мента дарява
отлично настроение и заряд от енергия
за целия ден. Екстрактът от мента превъзходно тонизира и овлажнява кожата,
придава й еластичност, а горската
ягода - източник на витамини, изпълва
с енергия, витаминизира, овлажнява и
възстановява кожата.

Ободряващият аромат на сибирски женшен повишава настроението и зарежда
с енергия за целия ден. Екстрактът от корен на сибирски жен-шен (елеутерокок)
тонизира кожата, насища я с витамини и
микроелементи. Д-пантенолът превъзходно овлажнява и омекотява кожата,
придава й еластичност.

250 ml

402417

250 ml

402416

3

12+

4

12+

Активни
компоненти:
• екстракт от
сибирска
клюква
• етерично масло
от хвойна
virginiana
• етерично масло
от сладък
портокал
• етерично масло
от грейпфрут
• D-пантенол

Активни
компоненти:
• алтайски
планински мед
• екстракт от
липов цвят
• екстракт от ива
• екстракт бяла
комунига
• екстракт от бял
риган

Активни
компоненти:
• хвойна
• масло от ела
• масло от
евкалипт
• екстракт от
астрагал (орлови
нокти)
• смола от ела

ВИТАМИНЕН ДУШ ГЕЛ
«КЛЮКВЕН ПУНШ»

ПОДХРАНВАЩ ДУШ ГЕЛ
«ПЛАНИНСКИ МЕД»

УСПОКОЯВАЩ ДУШ ГЕЛ
«ЛЕЧЕБНА ХВОЙНА»

Наситеният душ гел «Клюквен пунш»
придава на Вашата кожа невероятна
еластичност и свежест, подобрява
настроението и зарежда с енергия за
деня. Екстрактът от клюква, тонизира и
подхранва кожата, осигурява истински
витаминен заряд. Д-пантенолът превъзходно овлажнява, а витамин С, съдържащ се в плодчетата клюква, насища
кожата с енергия.
250 ml
402418

Подхранващият душ гел с планински
мед нежно почиства и овлажнява
кожата, избавя от усещането за сухота.
Планинският мед омекотява и успокоява
кожата, помага да се съхрани влагата,
неутрализира негативното влияние на
твърдата вода. Кожата става копринено
мека, а процесът на измиване – по-комфортен и приятен.

Топлият аромат на хвойната не оставя
никого равнодушен, а нейните лечебни
свойства помагат да си възвърнем силата и тонуса. В състава на гела влизат
етерични масла от ела и евкалипт, които
омекотяват и подхранват и най-чувствителната кожа. Екстрактите и маслата
от сибирски растения превъзходно
овлажняват и заглаждат кожата, правят
я мека и еластична.
250 ml
402581

250 ml

402582

12+
Активни
компоненти:
• екстракт от
горски ягоди
• екстракт от
мента
• етерично масло
от сладък
портокал
• етерично масло
от грейпфрут

12+

12+
Активни
компоненти:
• екстракт от
сибирска клюква
• етерично масло
от хвойна
virginiana
• етерично масло
от сладък
портокал
• етерично масло
от грейпфрут

Активни
компоненти:
• екстракт от
сибирски жен-шен
(елеутерокок)
• етерично масло от
хвойна virginian
• етерично масло от
сладък портокал
• етерично масло от
бергамот
• етерично масло от
лечебна пищялка
• етерично масло от
джинджифил

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ
«ГОРСКА ЯГОДА И МЕНТА»

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ
«ЕНЕРГИЗИРАЩ ЖЕН-ШЕН»

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И НОКТИ
«КЛЮКВЕН ПУНШ»

Крем за ръце и нокти, обогатен с
екстрак ти от горска ягода и мента,
който омекотява и подхранва кожата
на ръцете, грижи се за ноктите, като ги
укрепва и предотвратява тяхната чупливост. Благодарение на леката текстура
попива бързо, не оставя усещане за лепкавост. Придава на ръцете нежен аромат
на горска ягода.

Благодарение на леката текстура,
кремът бързо попива, не оставя усещане
за лепкавост. Подхранваща формула, обогатена с екстракт от сибирски
жен-шен и ценни масла от хвойна,
лечебна пищялка и джинджифил, която
възстановява и омекотява кожата на
ръцете, а кератинът, влизащ в състава на
продукта, способства за укрепването на
ноктите.
75 ml
402588

Овлажняване, подхранване и грижа за
ноктите – в една елегантна опаковка.
Кремът прави кожата по-мека, укрепва
ноктите и дарява лек аромат на горски
плодове. Благодарение на нежната
текстура, отлично попива, не оставя
усещане за филм върху кожата.

75 ml

402587

75 ml

402586
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12+

12+
Активни
компоненти:
• сок от облепиха
• сок от портокал
• сок от лимон
• сок от кайсия
• екстракт от
водорасли
• екстракт от
моркови

ХИДРАТИРАЩА МАСКА С
ВИТАМИНИ «СИБИРСКА
ОБЛЕПИХА»

6

Чудесна маска за лице, богата на витамини, която подобрява външния вид на
кожата като изравнява тена на лицето.
Плодовите сокове насищат кожата с
полезни киселини и микроелементи,
овлажняват я и я изпълват с енергия.
Екстрактът от водорасли оказва стягащо
действие.
75 ml
402584

12+
Активни
компоненти:
• екстракт от
черен бъз
• екстракт от
конски кестен
• етерично
масло от
мента

Активни
компоненти:
• сибирски женшен (елеутерокок)
• екстракт от
дъбова кора
• екстракт от
хвойна
• екстракт от
мащерка
• екстракт от
подбел

МОМЕНТАЛНО ОСВЕЖАВАЩА
МАСКА «СИБИРСКИ БЪЗ»

«СИБИРСКИ ЖЕН-ШЕН» 3 В 1:
ПОЧИСТВАНЕ + СКРАБ + МАСКА
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

Маската с моментално действие
подобрява външния вид на кожата. Екстрактите от черен бъз и конски кестен
допринасят за повишаването на тонуса
на кръвоносните съдове, намаляват
оточността, подобряват цвета на лицето
и помагат за формирането на ясен лицев
контур. Идеално средство, помагащо на
Вашата кожа да изглежда прекрасно
през целия ден.
75 ml
402583

Обединява основни етапи в грижата за кожата: почистване, премахване на вроговелите клетки, дълбоко почистване. Нежно
премахва грима, отстранява замърсяванията и дава на кожата усещане за комфорт.
Растителните екстракти помагат за дълбокото почистване, ускоряват процеса на
възстановяване на кожата и я защитават
от неблагоприятни външни фактори. !
75 ml
402585

СИБИРСКА
КОЛЕКЦИЯ БАЛСАМИ
Как да проверим безопасността на компонентите?
Всеки ингрeдиент, влизащ в състава на продуктите от колекцията може да
се провери за безопасност с помощта на независимата Международна система за оценка на безопасността на козметичната продукция Skin Deep.

Легендарната колекция
от натурални средства
за грижа за кожата разкрива тайните на древните бурятски лечители. Нейното сърце са
най-чистите растения
и плодове, израснали
в дивите простори на
Алтай и Байкал. Безопасните ингрeдиенти са
обединени в неповторими еликсири за красота и здраве, които ви
даряват истинска грижа
и комфорт.

http://www.ewg.org/skindeep/
При запитване на сайта EWG’s Skin Deep всеки ингредиент получава ниво на
опасност от 0 до 10, отразяващо съдържанието в него на потенциално опасни канцерогени и токсични компоненти.
Обновените продукти от «Сибирска колекция балсами» имат
статус БЕЗОПАСНО!

СИЛАТА НА ДИВАТА ПРИРОДА!
7

ГРИЖА
ЗА
ЛИЦЕТО

20+ 30+ 40+
Активни
компоненти:
• плодови киселини
• сок от малини
• екстракти от сибирски горски плодове

ПОЧИСТВАНЕ
20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата

8

ЯГОДОВ ПИЛИНГ
Натуралният ягодов пилинг деликатно почиства кожата, отстранявайки
вроговените клетки, ускорява процеса
на обновяване и подпомага изглаждането на малките бръчици. Лицето става
гладко, придобива здрав и равен цвят.
80 ml
4EN777

200+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракт от метличина
• екстракт от овес
• екстракти от
сибирски горски
плодове

Активни
компоненти:
• смлени костилки
от маслини
• кофеин и ментол
• плодове от калина и червена
боровинка

Активни
компоненти:
• екстракт от
метличина
• екстракт от
овес

БАЛСАМ
ЗА ИЗМИВАНЕ

ОБНОВЯВАЩ
СКРАБ ЗА ЛИЦЕ

ПОЧИСТВАЩ КРЕМ

Внимателно почиства кожата на лицето,
деликатно отстранявайки козметиката,
праха и замърсяването. Не предизвиква
раздразнения при попадане в очите,
прави кожата мека и я успокоява. Подходящ за всички типове кожа, особено
за комбинирана.
80 ml
4EN831

Подпомага отстраняването на вроговените клетки и дълбоко почиства кожата,
изравнява дребните несъвършенства.
Отваря запушените пори, подобрява
микроциркулацията на кръвта, подпомага отделянето на шлаките и токсините, подобрява дишането на клетките.
80 ml
400835

Грижливо отстранява замърсявания,
грим и излишъка от кожна мазнина,
съхранява защитния водно-липиден
баланс на кожата. Намалява червенините, възстановява енергийния тонус на
кожата. Идеално подхожда за нормална
и суха кожи.
100 ml
4EN829
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ГРИЖА
ЗА
ЛИЦЕТО

ТОНИЗИРАНЕ
20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата
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40+

30+ 40+

Активни компоненти:
• комплекс аминокиселини
• масла от ший, праскова, бадем, коноп
• екстракти от орлови нокти, касис и
дива роза

Активни
компоненти
• екстракт от лайка
• екстракти от сибирски плодове:
ягоди, офика,
къпини, вишни

АНТИЕЙДЖ
ТОНИК
Антиейдж овлажняващият тоник с
комплекс от аминокиселини и масла
идеално овлажнява кожата, подпомага нейното обновяване. Растителните
масла подхранват кожата, правят я погъвкава и еластична.
250 ml
4EN808

ОВЛАЖНЯВАЩ
АЩ
Щ ТОНИК
ТОНИК
ОНИК
Овлажняващият тоник отлично допълва
ефекта от използването на почистващото мляко и скраба. Екстрактите от
ягоди, офика, къпини и вишни усилват
дишането на клетките, насищат кожата
с микроелементи и витамини. Лайката има омекотяващо и успокояващо
действие върху сухата и чувствителната
кожа.
250 ml
4EN830

11

40+

12

Активни компоненти:
• екстракти от цикория и женско
биле от Урал
• масло от камелина
• масло от дива роза

40+

Активни компоненти:
• масло от кедър
• екстракт от женско биле от Урал
• екстракт от байкалски шлемник

20+
30+
40+

Активни компоненти:
• масло от ший и макадамия
• масло от пшенични зародищи
• кадифено амурско дърво и сок
от алое
• екстракти
р
от д
дива р
роза и блатни
червени боровники

ДНЕВЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ
КРЕМ

НОЩЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ
КРЕМ

БАЛСАМ
ЗА УСТНИ И ОКОЛООЧЕН

Кремът подпомага изравняването на
релефа на кожата, изглажда бръчките и
създава по-изразен овал на лицето.
Растителните компоненти в състава му
се грижат за зрялата кожа и й придават
свеж вид. Кремът повишава еластичността на кожата и възстановява
способността й да регенерира, правейки
кожата гладка и кадифена.
50 ml
4EN813

Наситен крем за грижа за зрялата кожа
- значително намалява количеството на
бръчките, изравнява релефа на кожата
и овала на лицето. Маслата от сибирски
растения подхранват кожата, отстраняват сухотата. Растителните екстракти освежават и изравняват цвета на
лицето, повишават еластичността на
кожата и възстановяват способността й
да регенерира.
50 ml
4EN812

Наситен балсам, който подхранва деликатната кожа, защитавайки я от напукване. Натуралните масла имат изразено
овлажняващо и подхранващо действие.
Богатите на витамин С екстрак ти от
дива роза и червена боровинка насищат
кожата с витамини и повишават тонуса
й.
15 ml
4EN779

20+
30+

Активни компоненти:
• зехтин, масла от арника и камелина
• екстракти от дива роза и бял трън

ЗАЩИТЕН ДНЕВЕН КРЕМ
Нежният крем има освежаващо и
овлажняващо действие, коригира неравностите в тона на кожата и й придава
сияещ, свеж вид. Растителните компоненти овлажняват кожата и я насищат
с витамини, защитават я от свободни
радикали и стимулират обновяването й.
Светоотразяващите частици маскират
дребните бръчици, изравнявайки визуално повърхността на кожата.
50 ml
4EN811

20+
30+

Активни компоненти:
• масла от соя и облепиха
• екстракти от хибискус, касис и
гинко билоба
• екстракт от глог

ДЕЛИКАТЕН
НОЩЕН КРЕМ
Богат, наситен крем - идеално се грижи
за кожата на лицето и я обновява. Растителните масла и екстракти стимулират регенеративните процеси в тъканите
на кожата, предотвратяват загубата на
влага и появата на признаци на сухота,
обогатяват кожата с витамини, допринасят за обновяването и заглаждането й.
50 ml
4EN809

20+
30+

Активни компоненти:
• екстракт от метличина
• екстракт от цикория
• масла от ший и сибирски кедър

ОКОЛООЧЕН КРЕМ
Нежният крем осигурява пълноценна
грижа за деликатната кожа около очите.
Екстрактите от сибирски растения
стимулират кожата за обновяване и
предотвратяват появата на мимически
бръчки около очите, а светоотразяващите частици изравняват повърхността на
кожата.
15 ml
4EN810
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20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

30+ 40+

Активни
компоненти:
• масла от ший,
гроздови семки,
царевица
• екстракти от женшен, облепиха,
златен корен
• екстракт от сладкооводна гъба

Активни
компоненти:
• масло от кедрови
ядки
• овесено брашно
• гинко билоба
• женшен, розова
родиола

Активни
компоненти:
• лечебна глина
• концентрат от борови
ови
пъпки
• екстракти от бергеения, дъбова кора,
бреза и овес

ОВЛАЖНЯВАЩА
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

РЕГЕНЕРИРАЩА
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

ПОЧИСТВАЩА МАСКА
ЗА ЛИЦЕ

Маска на основата на подхранващото
масло от кедрови ядки - действа на
кожата силно овлажняващо и успокояващо, повишава еластичността й, прави
кожата по-мека и копринена.
75 ml
4EN879

Почистваща маска за лице с козметична глина. Активните компоненти на
лечебната глина проникват дълбоко в
кожата, превъзходно я почистват, нормализират минералния обмен, адсорбирайки и отделяйки замърсяванията.
Маската придава на кожата еластичност, гладкост и равен, сияещ цвят.
75 ml
4EN411

Овлажняващата маска с ценни масла и
смлени зрели плодове насища кожата
с витамини, хранителни вещества, микроелементи. Ефективно овлажнява и
омекотява кожата, повишава еластичността й.
75 ml
4EN410
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30+ 40+

20+ 30+ 40+

30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракти от бъз
и конски кестен
• екстракти от бяло
френско грозде и
къпини
• екстракт от сибирски горски плодове

Активни
компоненти:
• плодове черни и
червени боровинки, клюква,
• екстракт от динка
• екстракти от джиннджифил, кора от
касия
•

Активни
компоненти:
• ориз и пчелен
восък
• масло от лешникк
• екстракти от
сладък корен,
лайка, байкалски шлемник

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА
МАСКА ЗА ЛИЦЕ

МАСКА ЗА ЛИЦЕ ЗА НОРМАЛНА И КОМБИНИРАНА КОЖА

Притежава изразени влагозадържащи,
моделиращи и тонизиращи свойства.
Изглажда кожата, стимулира всички
процеси на обновяване на клетките,
стяга кожата и я прави по-еластична.
75 ml
4EN412

Ароматното желе от горски плодове
обогатява кожата с витамини, свива
разширените пори, притежава изразен
тонизиращ и стягащ ефект. Кожата се
овлажнява, освобождава се от шлаките и токсините, цветът на лицето се
изравнява.
75 ml
4EN413

КРЕМ-МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Изключително богата на билкови
екстрак ти, масла и восък маска – невероятна грижа за кожата от всеки тип.
Превъзходно овлажнява и защитава
кожата от загуба на влага, подобрява
процесите на регенерация, помага за
премахването на следите от умората,
подобрява цвета и текстурата, повишава тонуса на кожата.
75 ml
4EN409
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20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракт от уралски сладник
• екстракт от змийско мляко
• екстракт от шипки

Активни
компоненти:
• екстракт от уралски сладник
• екстракт от байкалски шлемник
• екстракт от
шипки

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА
20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност на
процедурата
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КРЕМ-САПУН ЗА
А РЪЦЕ
РЪЦЕ
ЦЕ

СКРАБ ЗА РЪЦЕ
ЦЕ

Нежен сапун за ръце - грижливо почиства кожата, не я изсушва.
шва. Комплексът
от растителни екстракти
акти поддържа,
овлажнява, подпомага обновяването
на клетките на кожата и предотвратява
лющенето, повишава ефективността от
прилагането на маски и крем.
250 ml
401774

Скраб с особено меки гранули, създаден
специално за грижливо премахване
на вроговените частички на кожата.
Екстрактът от уралски сладник има
изразено изсветляващо и обновяващо
действие.
75 ml
401776

20+ 30+ 40+
Активни
компоненти:
• масло от камелина,
шам фъстък, облепиха
• сокове от черни боровинки, моркови,
тиква, лимон
• екстракти от листа
на орех, офика

20+ 30+ 40+
Активни
компоненти:
• масло от царевица
а
• масло от камелина
а
• екстракт от розмарин

20+
30+
40+

Активни
компоненти:
• масло от облепиха
• екстракт от уралски сладник
• екстракт от шипки

КРЕМ ЗА РЪЦЕ

КРЕМ ЗА РЪЦЕ

МАСКА ЗА РЪЦЕ

Богат подхранващ крем с натурални
сокове от моркови, черни боровинки, тиква и лимон - дарява кожата на
ръцете с гладкост и младост. Природните компоненти защитават кожата от
изсушаване, овлажняват я и я подхранват, намаляват проявите на възрастови
изменения на кожата.
65 ml
4EN819

Кремът подхранва и хидратира кожата,
предпазва от агресивното влияние на
негативните фактори на околната среда.
Насища кожата с витамини и микроелементи, насърчава бързото й възстановяване след леки наранявания и се бори
срещу преждевременното стареене.
65 ml
4EN773

Подхранва и омекотява кожата, повишава тонуса и еластичността й. допринася
за заздравяването на дребни наранявания и изравнява цвета на кожата на
ръцете, прави пигментните петна, появяващи се с възрастта, по-незабележими. Подобрява състоянието на ноктите,
укрепва ги и ги прави по-нечупливи.
100 ml
4EN775
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ГРИЖА
ЗА
ТЯЛОТО

20+ 30+ 40+
Активни
компоненти:
• етерично масло от
чаено дърво
• етерично масло от
лавандула
• етерично масло от
мента

20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която
да се прилага
средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата
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ФИТОСАПУН
Внимателно почиства нежните участъци от тялото, помагайки да се запази
естествената влажност на лигавицата
на интимните зони. Притежава изразено
успокояващо действие и допринася за
бързото заздравяване на механичните
наранявания на кожата. Предотвратява появата на неприятен мирис. Дава
приятно усещане за чистота и свежест
през целия ден.
250 ml
4EN825

40+
Активни
компоненти:
• трехалоза
• екстракт от ама-рант
• екстракт от лайка
ка
и невен

20+ 30+ 400+
Активни
компоненти:
• екстракт от черен бъз
• инулин и урея
ея
• бутрак, елда
а
• борови пъпки
ки
• етерични масла
асла

20+
30+
40++

Активни компоненти:
• обвивки от кедрови ядки
• екстракт от бяла ива
• бяла ружа, курилски чай и мед

ДЕО-ГЕЛ

ФИТОСАПУН

СКРАБ ЗА ТЯЛО

Възрастовите хормонални изменения
довеждат до това, че кожата започва да
губи способността си да задържа влагата. Това предизвиква чувство на дискомфорт, могат да се появят мирис, сухост
и дразнение в интимната зона. Гелът, в
чийто състав влизат сибирски растения,
дава нежно усещане, продължително
овлажняване и свежест през целия ден.
Подходящ за всекидневно ползване.
150 ml
4EN815

Мекият фитосапун внимателно почиства тялото от различни замърсявания.
Комплексът от растителни екстракти
има тонизиращо, защитно и укрепващо
действие, ефективно овлажнява кожата,
като й придава приятен лек аромат.
250 ml
4EN880

Скрабът осигурява деликатно отлющване на вроговените клетки, почиства
в дълбочина, изравнява текстурата на
кожата, като й придава мекота. Танините, които се съдържат в обвивките на
кедровите ядки, имат противомикробно,
противовъзпалително действие и стимулират образуването на нови клетки.
200 ml
4EN836
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ГРИЖА
ЗА
ТЯЛОТО

20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която
да се прилага
средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата

20

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• етерично масло
от лавандула
• етерични масла
от мента и сандалово дърво
• екстракт от комунига
• сусамово масло

Активни
компоненти:
• масла от червен
пипер и пареща ванилия
• етерични масла
от джинджифил и
канела
• етерични масла от
меча стъпка, ветивер
вер,
ер, м
ер
мандарина
а

Активни
компоненти:
• етерични масла от
лимонова трева и
мента
• етерични масла от
смърч и мащерка
• масла от зелено
кафе и лешник

4EU399

4EU397

МАСАЖНО МАСЛО
РЕЛАКСИРАЩО

МАСАЖНО МАСЛО
ЗАГРЯВАЩО

МАСАЖНО МАСЛО
ТОНИЗИРАЩО

Изисканата смес от сандалово масло,
кардамон, здравец и евкалипт въздейства благотворно върху организма, възстановява силата и укрепва имунитета.
Изравнява и облагородява кожата.
100 ml
4EN834

Масажът със загряващо масло има
укрепващо действие и стимулира процеса на кръвообращението. Помага при
мускулно пренапрежение.
100 ml
4EN833

Открийте за себе си необикновената топлина и енергия на сибирските етерични масла и мента със силен възстановителен ефект. Масажът с такива масла
подобрява кръвообращението и помага
да се намали умората.
100 ml
4EN832

4EU398
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20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• масла от слънчогледови семки, маслини,,
сусам
• етерични масла от
лавандула, бяла ела,
евкалипт, сандалово
дърво
• екстракти от пчелно
млечице, амарант,
пчелен прашец, мед,
розмарин

Активни
компоненти:
• етерични масла от
мента, евкалипт,
лавандула, здравец,
облепиха
• камфор
• масла от анасон,
джинджифил, майорана, слънчогледови семена
• екстракт от розмарин.

Активни
компоненти:
• масла от бяла ела,
а,
евкалипт
• камфор
• борова смола
• етерично масло
• комплекс от сибирски растителни
ни
екстракти

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ

РАЗГРЯВАЩ МАСАЖЕН
АРОМАБАЛСАМ

БАЛСАМ С ШИРОК
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Разработен специално за грижа при
физическа и емоционална преумора.
Етеричните масла имат успокояващо
и разгряващо действие, а маслата
от джинджифил, евкалипт и мента
притежават антисептичен ефект, като
защитават от негативното въздействие
на околната среда.
30 ml
4EN800

Облекчава дискомфортните усещания
от различен произход, намалява умората
след физическо натоварване и вдигането
на тежести, помага при преохлаждане.
Притежава широк спектър на действие:
ароматерапевтичен, разгряващ, тонизиращ.
250 ml
4EN806

Ефективно съчетание от чисти растителни и етерични масла, сибирски пчелен прополис, прашец и пчелно млечице
успокоява и допринася за възстановяване на кожата след излагане на слънце,
вятър, студ, ухапване от насекоми и
други наранявания.
30 ml
4EN802
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ТОП Т
УК
ПРОД

Активни компоненти
• смола от ела
• хондроитин
• органична сяра
• екстракт от зарасличе
• екстракт от очеболец
• папаин
• етерично масло от евкалипт
• етерично масло от бяла ела
• етерично масло от розмарин
• етерично масло от тамян
• етерично масло черен оман
• етерично масло от очеболец
• етерично масло от карамфил

Активни компоненти
• хондроитин
• глюкозамин
• екстракт от бодяга
• екстракт от зарасличе
• етерично масло от евкалипт
• етерично масло от кайепут
• етерично масло от хвойна
• етерично масло от розмарин
• етерично масло от карамфил

УЯН НОМО (ГЪВКАВ ЛЪК)
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО
С ХОНДРОИТИН
(НОВА ФОРМУЛА)
Ментол и елова смола облекчават болезненото състояние,
премахват чувството на дискомфорт.
Хондроитинът и ферментът от папая възстановяват хрущялната тъкан и оптимизират двигателната активност.
Органичната сяра подобрява междуклетъчното взаимодействие в тъканите, ускорява процесите на възстановяване.
Екстрактите от зарасличе и очеболец, комплексът от етерични
масла притежават естествен противовъзпалителен ефект, допринасят за възстановяването на хрущялната тъкан и намаляват чувството за дискомфорт.
100 мл
402579

ФИТОМЕДИКА.
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ БАЛСАМ
«ЖИВОКОСТ»
(НОВА ФОРМУЛА)
Защита на ставите и намаляване
н
на възпалението
Натуралният балсам има възстановяващо действие, благотворно влияе при дискомфортни усещания в областта на ставите,
гърба, кръста и мускулите. Съдържащите се в балсама хондроитин, глюкозамин, екстракти от зарасличе, бодяга и натурални
етерични масла, комплексно активизират ускореното възстановяване на костната и хрущялна тъкан. Има загряващ ефект.
100 мл

402692
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ГРИЖА
ЗА
КРАКАТА

20+
30+
40++
40

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която
да се прилага
средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата

24

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• нишесте тапиока
а
• екстракт от бяла
а
ива, кора от дъб,,
чага
• етерични масла
от лавандула,
елхови иглички,
туя, бяла ела

Активни
компоненти:
• глицерин
• хидрогенизирани
полиглицериди
от соя
• масло от химафила
• ментол

Активни
компоненти:
• етерични масла от
карамфил, майорана, евкалипт, безсмъртниче, мента
• трехалоза, кофеин
• екстракти от конски кестен, черен
бъз

КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ
ЗА КРАКА

ТОНИЗИРАЩ КРЕМ
ЗА КРАКА

УСПОКОЯВАЩ ГЕЛ
ЗА КРАКА

Дезодорантът за крака на натурална
основа надеждно защитава от появата
на неприятна миризма, нормализира
потенето и за дълго запазва кожата на
ходилата суха. Етеричните масла от
мента, туя и елхови иглички охлаждат,
придават усещане за свежест и лекота.
75 ml
4EN797

Кремът е предназначен за бързо облекчаване на чувството за тежест в краката,
помага да се постигне усещане за комфорт и лекота. Комбинацията от активни
компоненти осигурява овлажняване
и повишава еластичността на кожата. Притежава тонизиращо действие,
благотворно влияе върху състоянието на
микрокапилярите на кожата.
75 ml
4EN804

Билковият криогел помага да се намали
чувството на умора и тежест в краката,
дава мигновено усещане за прохлада. Благодарение на успокояващото
действие на етеричните масла помага
за бързо отпускане на мускулите на
краката, премахване на усещането за
подуване и болка.
75 ml
4EN803
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ГРИЖА
ЗА
КОСАТА

20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата
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20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракти от
джинджифил,
женшен, гинко
билоба
• масла от туя и сибирски кедър

Активни
компоненти:
• сок от алое вера,
а,
кофеин
• L-аргинин,
витамин РР, лайка,
йка,
жълт кантарион
н
• етерични масла
а
от туя, борови
иглички, евкалипт,
ипт,
къдрава мента,
портокалова кора,
ра,
анасон

ШАМПОАН
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОСА

ЛОСИОН
ЗА КОЖАТА НА ГЛАВАТА

Растителните екстракти усилват подхранването на космената луковица, ускоряват микроциркуляцията, стимулират
растежа на косата и допринасят за увеличаване на обема й. Етеричните масла
в състава й овлажняват и възстановяват
сърцевината на косъма, предотвратяват
чупливостта и цъфтенето на косата.
Лайката и ментата омекотяват косата,
правейки я блестяща и послушна.
250 ml
4EN380

Предназначен за грижа за кожата на
главата. Етеричните масла в състава му
имат успокояващо действие, а растителните екстракти допринасят за премахване на повишеното лющене на кожата
на главата. Комплексът от активни
компоненти има благоприятно влияние
върху космените фоликули, правейки
косата по-силна и здрава.
250 ml
4EN805

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 400+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракти от лайка и невен
• масло от мандарина
• етерични масла
от джинджифил,
анасон, туя

Активни
компоненти:
• екстракт от жълт
кантарион
• екстракти отт върбовка и репей
ей
• екстракт от черен
бъз

Активни
компоненти:
• рициновомасло
• кофеин
• екстракт от
хмел

БАЛСАМ-КОНДИЦИОНЕР ЗА
ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОСА

СЕРУМ
ПРОТИВ ПЪРХОТ

ФИТОШАМПОАН
ПРОТИВ ПЪРХОТ

Доверете грижата за косата на натуралния балсам на основата на мед, който
допринася за възстановяването на
сърцевината на косъма и изравнява
повърхността му, облекчавайки разресването. Активните компоненти в състава
му намаляват чупливостта и придават
естествен блясък, допринасят за увеличаване на обема на косата.
250 ml
4EN381

Наситеният серум с интензивно
действие помага за отстраняването на
причините за появата на пърхот. Растителните екстракти и натуралните масла
имат противовъзпалително и тонизиращо действие, облекчават сърбежа
и премахват лющенето, допринасят за
укрепването на косата.
250 ml
4EN807

Формулата на шампоана с L-аргинин
подсилва косата, намалява опадането
й. Екстрактите от жълт кантарион и
аир имат антисептично, освежаващо
и укрепващо действие, нормализрат
работата на мастните жлези, дарявайки
косата с естествен природен блясък.
250 ml
4EN820
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20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• масло от шипка
• екстракт от алое
вера
• екстракти от репей
ей
и лайка

Активни
компоненти:
• екстракти от репей
й
и лайка
• протеини от амарант
• екстракт от алое
вера

БАЛСАМ-КОНДИЦИОНЕР

Създаден на основата на природни
вещества, улеснява разресването на
косата, намалява чупливостта и усилва
блясъка. Комплексът от растителни
екстракти подпомага интензивното възстановяване на структурата на косъма,
правейки го по-здрав и блестящ. Специалната формула на балсама допринася
за дългото запазване на цвета на боядисаната коса.
250 ml
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4EN780

ШАМПОАН

Композицията от меки
ки миещи
миещи
щ вещества
вещ
ещест
еств
ва
внимателно почиства кожата на главата
без да уврежда структурата на косъма.
Комплексът от екстракти на репей, лайка и липов цвят подпомага възстановяването на косата, укрепвайки нейната
структура. Протеините от амарант и
алое вера обогатяват косата, правейки я
по-здрава и блестяща.
250 ml
4EN837

20+
30+
40+

Активни компоненти:
• етерични масла от портокалова
кора и туя
• алое вера
р
• екстракт от липов цвят

МАСКА
М
АСКА
А

Разкошна
аззкошна маска
ка за кос
коса
а с натурални фосфолипиди - осигурява тройна грижа за
боядисаните коси: подхранва, хидратира, улеснява оформянето. Алое вера
и D-пантенол осигуряват максимално
овлажняване, изравняват повърхността,
повишават еластичността и намаляват
чупливостта на косата. Масла от портокалова кора и туя дават сила и естествен
блясък, а екстрактът от липов цвят защитава боядисаната коса от цъфтене.
200 ml
4EN838

20+ 30+ 40+
Активни
компоненти:
• D-пантенол
• екстракти от репей
ей
и джинджифил
• екстракт от рожков
ов
• етерични масла от
салвия, анасон и
лавандула

20+ 30+ 40+

20+
30+

Активни
компоненти:
• D-пантенол
• витамин В6, РР
• екстракт от репей
• етерични масла
а
от салвия, анасон
он
и лавандула

40++

Активни компоненти:
• екстракти от хибискус, божур
• екстракти от лайка, жълт кантарион
• етерични
р
масла от мента, бяла ру
ружа,
салвия, анасон

БАЛСАМ-КОНДИЦИОНЕР

ШАМПОАН

ПОДСИЛВАЩА МАСКА

Натурален продукт със специални компоненти (кератинов хидролизат, апигенин) - активизира растежа на косата, подсилва я и намалява чупливостта, улеснява
разресването. D-пантенолът хидратира
косата и я прави по-еластична, придава й
блясък. Екстрак тите от репей и джинджифил нормализират работата на космените
фоликули и активизират микроциркулацията в кожата на главата. Етеричните
масла намаляват сърбежа и лющенето.
250 ml
4EN823

Многокомпонентният натурален състав
на шампоана допринася за възраждането на силната и здрава коса. Кератиновия хидролизат активизира растежа на
косата, подсилва я и намалява чупливостта. Витамин В6 намалява опадането,
а D-пантенолът и инулинът овлажнявато на косата и я правят по-еластична,
придават и естествен блясък и сияние.
Етеричните масла отстраняват сърбежа
и лющенето, усилват блясъка на косата.

Уникалният й състав усилва растежа на
косата, подсилва я и намалява чупливостта. Активните компоненти овлажняват и правят косата по-еластична,
придават й естествен блясък, Растителните екстракти улесняват разресването
и оформянето - косата ви става силна и
блестяща.

250 ml

4EN821

200 ml

4EN822
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20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата

30

20+ 30+ 40+

30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракти от
женшен и
мащерка
• етерични
масла от мента, салвия и
бергамот

Активни
компоненти:
• етерични масла
от бор, салвия,
мента, бергамот
• етерично масло
от хвойна

ШАМПОАН - ДУШ-ГЕЛ

ШАМПОАН
ЗА НОРМАЛНА КОСА

Меко универсално средство 2 в 1, идеално подхожда за всекидневно измиване
на главата и тялото. Не дразни и не изсушава чувствителната кожа, отлично се
измива, не оставя усещане за стегнатост.
Доставя на тялото и косата свежест и
енергия за целия ден.
200 ml
4EN088

Създаден специално с оглед потребностите на мъжете: освежава и дава
обилна пяна, която се измива лесно,
оставяйки косата за дълго чиста. Прави
косата продължително добре изглеждаща и поддържана.
250 ml
4EN089

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

20+ 30+ 40+

Активни
компоненти:
• екстракти от живовляк и жаблек
• екстракти от
мента и горски
розмарин
• етерични масла
от салвия, хвойна, ветивер

Активни
компоненти:
• екстракти от
живовляк и
жаблек
• екстракти от
мента и горски
розмарин
• етерични масла
а
от салвия, хвоййна, ветивер

Активни
компоненти:
• екстракти от
хмел, ангелика,,
живовляк, мащерка
• етерични масла
а
от бор, салвия,
ветивер

БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ

БАЛСАМ ЗА ИЗМИВАНЕ

Леко овлажняващо средство за грижа
за кожата след бръснене с коняк маннан, натурален овлажняващ фактор,
бисаболол, инулинов комплекс, кедрово
масло и билкови екстракти. Осигурява
ефективна противовъзпалителна и
освежаваща грижа. Придава на кожата
свеж и поддържан вид.
100 ml
4EN086

Меката формула на гела осигурява
лесно плъзгане на самобръсначката и
прави бръсненето комфортно. Активните
компоненти допринасят за размекването
на косъмчетата и омекотяват кожата без
да я стягат. Помага на кожата да съхрани
водния баланс. Не предизвиква дразнене.
100 ml
4EN087

Ултрапенещ се балсам, разработен
специално за мъже, внимателно почиства кожата, отстранявайки излишната
кожна мазнина и дребните недостатъци.
Само за няколко минути кожата става
идеално матова, чиста и свежа.
80 ml
4EN145
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20+

20+

SIBERIAN ROSE
АРОМАМУС

SIBERIAN ROSE
КАДИФЕНА ПЯНА

Лекият ароматен мус е създаден специално за всекидневна грижа за кожата.
Неговата подхранваща и в същото
време деликатна формула е обогатена
с мощни растителни антиоксиданти,
включващи екстракти от алое, роза и
орлови нокти. Етеричното розово масло
превъзходно овлажнява кожата, подобрява цвета и състоянието й.
150 ml
401360

Ароматната пяна за миене е разработена на основата на растителни екстрак ти
и е създадена специално за грижа за
чувствителна кожа. Внимателно и деликатно почиства, тонизира и възстановява кожата, правейки я свежа и сияеща.
150 ml
401361

За създаването на изисканата колекция Siberian Rose ни вдъхнови специалното растение – сибирска дива роза.
Неговата ценност не е само в ароматните цветове, но и в плодовете – източник на витамини, минерали, микроелементи и мастни киселини, необходими
за здравето и красотата на кожата.
Продуктите от серията съдържат масло
и екстракт от дива роза, които защитават и обогатяват кожата с витамини,
подобряват цвета на лицето.
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20+

20+

20+

SIBERIAN ROSE
ТОНИЗИРАЩА И ОБОГАТЯВАЩА РОЗОВА ВОДА

SIBERIAN ROSE
ХАРМОНИЗИРАЩ КРЕМ
ЗА ЛИЦЕ

SIBERIAN ROSE
БОГАТО МАСЛО ОТ ДИВА
РОЗА

Тонизиращата и обогатяваща розова
вода без съдържание на спирт включва
14 действени растителни екстракта и
етерични масла, които подхранват, подсилват и меко тонизират кожата от всеки тип. Почувствайте как вашата кожа
става отново хидратирана, еластична и
придобива младежко сияние!
200 ml
401681

Хармонизиращият крем внимателно се
грижи за кожата на лицето и шията, подхранва я и я обогатява. Наситеното с флавоноиди масло от дива роза допринася за
възстановяването на кожата. Екстрактът
от рози в съчетание с розово етерично
масло изравнява тена, придава на кожата
естествено сияние и нежен аромат.
50 ml
4EЕ365

Богатото масло от дива роза идеално
подхожда за интензивна грижа за кожата.
Насища в дълбочина и тонизира, стимулира възстановителните процеси, повишава
гъвкавостта и еластичността на кожата.
Композицията от натурални растителни
масла, съчетани с витамин F, успокоява и
подхранва кожата.
15 ml
4EE363
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Изучаването на състоянието на женската кожа ни вдъхнови да създадем уникална колекция от природни коктейли,
благодарение на които жената може да
създаде свой собствен еликсир на красотата. Това е природната лаборатория
за красота Experalta!

КАКВО ОЗНАЧАВА
EXPERALTA - EXPERALTA Е
СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕНА
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
Индивидуални козметични продукти.
Адаптация на компонентите за грижа
към потребностите и настроението на
вашата кожа тук и сега.
Всички етапи в грижата за съхраняването
на здравето и младостта на кожата (препоръчителна употреба за възраст 30+).

EXPERALTA – ТОВА Е ЦЯЛОТО
БОГАТСТВО НА СИБИРСКАТА
ПРИРОДА ЗА ЗДРАВЕТО
НА КОЖАТА
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ПРИРОДНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КРАСОТА

• Чудесната дървесна гъба рейши
• Смес от билки: амурски лимонник, розова родиола, сладник
• Лечебно масло от дива роза, масло от
сибирски кедър
• Етерично масло от сибирски борови
иглички (планински бор)
• Извлек от брезов сок и сок от плодове на
емпетрум

20+

2
20+

20+

30+

3
30+

30+
40+

ПИЛИНГ-НЕКТАР
«АМУРСКИ ЛИМОННИК»
ИНТЕНЗИВЕН
Подпомага възстановяването на стареещата кожа, свиването на порите и подобрява цвета на лицето. Позволява да се
контролира мазния блясък и червенината,
а благодарение на неголямото процентно
съдържание на плодови киселини има
много меко пилинг действие. Идеално
средство за кожа, склонна към сухота и
лющене. Не изисква отмиване с вода.
150 ml
500068

ПОЧИСТВАЩО МАСЛО
«ЕНЕРГИЯТА НА КЕДЪРА»

МУЛТИАКТИВЕН ЕКСФОЛИАНТ «ДЪХЪТ НА КЛЕТКИТЕ»

Смесването на природните растителни
и етерични масла с вода образува лека
пенлива се емулсия. За разлика от другите
почистващи средства то действа особено
меко, запазвайки хидролипидния и
pH-баланс на кожата. Меката маслена
формула идеално подхожда дори и за
особено чувствителна кожа.
150 ml
500067

Пилинг с натурален кехлибар, който
осигурява многостепенно внимателно
почистване и качествена грижа за кожата от всеки тип, включително чувствителна и склонна към раздразняване.
Три вида активни гранули отстраняват
вроговените частички, полират кожата,
отпушвайки порите и подобрявайки
дишането на тъканите.
100 ml
402441
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ГРИЖА
ЗА
ЛИЦЕТО

40+

30+
40+

20+
30+
40+

ВЪЗРАСТ

Препоръчителна
възраст, от която се
прилага средството

ВРЕМЕ

Препоръчителна
продължителност
на процедурата

36

СЕРУМ
«СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЛАДОСТТА»
Допринася за поддържане на гъвкавостта и гладкостта на кожата, правейки
бръчките по-незабележими.
30 ml
500070

СЕРУМ
«ПРОТИВ СУХОТА»
Осигурява максимално овлажняване,
избавя от сухота и лющене.
30 ml
500066

30+

30+

30+

40+

40+

40+

СЕРУМ
«РАВЕН ТЕН»

СЕРУМ
«БОРБА С УМОРАТА
НА КОЖАТА»

ФИТОАКТИВЕН
КТИВЕН СЕРУМ
РАНВАНЕ И
«ПОДХРАНВАНЕ
ОБОГАТЯВАНЕ»

Подобрява цвета на лицето, възвръща природната руменина, сиянието и младостта
на кожата.
30 ml
4EN855

Идеално подхранва и обогатява кожата,
допринася за нейното обновяване и
защитава от преждевременно стареене.
30 ml
401894

Подобрява цвета на лицето и възпрепятства появата на възрастова пигментация.
30 ml
500069
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20+
30+
40+

МОДЕЛИРАЩ
БАЛСАМ ЗА УСТНИ
Поддържа естествения контур на
устните, грижи се за тяхната младост и
красота.
15 ml
401359
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20+

30+

20+

30+

40+

30+
40+

БОГАТА КОЗМЕТИЧНА
ОСНОВА «АКТИВ»

КОЗМЕТИЧНА ОСНОВА
«ЕКСПЕРТ»

Мощно средство за антиоксидантна
защита на основата на легендарната
алтайска гъба рейши - защитава вашата
кожа от вредното действие на свободните радикали и вредните фактори на
външната среда.
100 ml
402318

Интензивно средство за антиейдж грижа
с наситена кремообразна текстура, съдържа комплекс от ефективни природни
антиейдж компоненти. Внимателно се
грижи за зрялата и суха кожа, ревитализира я, допринася за забавяне на процесите на стареене и намалява количеството и дълбочината на бръчките.
100 ml
402320

ЗАЩИТЕН КРЕМ
«ЖИЗНЕНА СИЛА»

Интензивно средство за дневна грижа с
тройно защитно действие, неутрализира
действието на свободните радикали, стимулира обновяване на кожата и благоприятно влияе върху нея при излагане на
слънце. Благодарение на богатото съдържание на високоактивните вещества в
плодовете от емпетрум кремът подобрява
състоянието на кожата, заглаждайки я и
възвръщайки свежестта и сиянието й.
50 ml
402319
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CHRONOLONG 30+
«Активният компонент на линията –
минералът малахит – е незаменим
микроелемент в борбата с първите
признаци на възрастовите изменения,
има мощно подмладяващо действие
върху кожата.

Как действа малахитът:

• участва в синтезата на меланин
• защитава от свободните радикали
• овлажнява кожата за сметка на натрупването на протеини
• подобрява усвояването на минерални и органични вещества в кожата
• осигурява нарастващ антиейдж
ефект

0

%

40

сулфати, парабени,
фталати,
минерални масла, изкуствени аромати.

300+

30+

30+

АКТИВНО ПОДХРАНВАНЕ.
ОБОГАТЯВАЩ СЕРУМ
ЗА ЛИЦЕ

АКТИВНО ПОДХРАНВАНЕ.
РЕВИТАЛИЗИРАЩ
ОКОЛООЧЕН КРЕМ

АКТИВНО ПОДХРАНВАНЕ.
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ «АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА»

Серумът има интензивно овлажняващо
действие, правейки кожата копринена
и сияеща, забележимо стяга кожата и
намалява дребните бръчици.
30 ml
401462

Крем с копринена топяща се структура - помага за оживяването на кожата
около очите, хидратира в дълбочина,
намалява подпухването и минимизира
бръчиците, защитава от възпаления.
20 ml
402220

Разкошен подхранващ крем, превъзходно овлажнява кожата, помага забележимо да се подобри еластичността й,
тена и текстурата, намалява дребните
бръчици, осигурява антиоксидантна
защита.
50 ml
402221
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CHRONOLONG
УЛТРА-ЛИФТИНГ. 40+
Моделиране
овала на лицето:
средствата в линията, в чийто
състав влизат уникални по своята
ефективност активни антиейдж
компоненти, съхраняват eластичността, гъвкавостта и сиянието на
кожата.

0

%
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сулфати, парабени,
фталати,
минерални масла,
изкуствени аромати.

400+

40+

40+

400518

400516

400052

УЛТРА-ЛИФТИНГ. МОДЕЛИРАЩ СЕРУМ ЗА ЛИЦЕ

УЛТРА-ЛИФТИНГ.
ОКОЛООЧЕН КРЕМ КОНТУР

Разкошен моделиращ серум - интензивно въздейства върху зрялата кожа,
оказвайки забележимо подмладяващо
действие. Моментално подобрява външния вид на кожата, намалява бръчките.
Ден след ден прави кожата по-плътна,
изпълва я с енергия, доставя усещане за
комфорт.
30 ml
401935

Околоочният крем-контур с лека текстура интензивно въздейства върху кожата
около очите, подобрявайки нейното състояние, ефективно отстранява «пачите
крачета» и видимите мимически бръчки.
Подхранва, възстановява и стяга, осигурява подмладяващ ефект, който се
запазва дълго.
20 ml
401937

УЛТРА-ЛИФТИНГ.
КРЕМ «ЕНЕРГИЯ
НА ВЪЗРАЖДАНЕТО»
Високоефективно средство с уникална
технология за био-лифтинг, създадено
специално за борба с възрастовите изменения. Забележимо стяга контура на
лицето, осигурява видим подмладяващ
ефект, изпълва с енергия. Кожата става
по-гладка, контурите - по-отчетливи,
тенът на лицето е сияещ.
50 ml
401936
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CHRONOLONG
РЕГЕНЕРАЦИЯ. 50+
Интензивна корекция на възрастовите изменения: восокоефективни
средства за зряла кожа, осигуряват
видим подмладяващ ефект, забележимо намаляват даже дълбоките
бръчки, стягат и възстановяват.

0

%
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сулфати, парабени,
фталати,
минерални масла,
изкуствени аромати.

50+

50+

400519

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ИНТЕНЗИВЕН
ПОДМЛАДЯВАЩ СЕРУМ ЗА
ЛИЦЕ
Много повече от обикновен серум –
уникално антиейдж средство, създадено на основата на пептиди на
златото, кафееното масло и екстракт от
перли, възстановява 5 жизнено важни
функции на кожата: регенериране,
овлажняване, подсилване, подхранване
и защита.
30 ml
401939

400513

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ОКОЛООЧЕН КРЕМ

Комплексно средство за нежната
кожа около очите - изтрива следите от
възрастовите изменения – намалява
бръчките, изглажда микрорелефа на
кожата около очите. Тъмните кръгове
и подпухването забележимо изчезват.
Кожата около очите се заглажда, става
еластична и сияеща, постигайки своето
съвършенство.
20 ml
401940

РЕГЕНЕРАЦИЯ. КРЕМ ЗА
ЛИЦЕ «ДРАГОЦЕННА
КРАСОТА»
Ден след ден кожата се заглажда, става
по-еластична и гъвкава. Кремът ефективно намалява даже ярко изразените
бръчки и възстановява сиянието на
кожата отвътре.
50 ml
401938
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«СИБИРСКИ ПРОПОЛИС»
НАТУРАЛНА
ПРОФИЛАКТИЧНА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

Естествена защита
Специалната формула на пастата
за зъби е разработена по авторска
рецепта. Пчелният прополис – едно
от най-ефективните натурални
вещества, притежаващо най-широк
спектър от полезни свойства – поддържа доброто състояние на венците
и подобрява дъха.
• Екстракти от пет сибирски билки
(лайка, салвия, облепиха, бергения,
здравец) позволяват да се увеличат
защитните и укрепващите свойства на
състава на пастата.
• Етеричните масла правят процедурата по миене на зъбите комплексна,
придават свежест на дъха.
• Папаинът е активен компонент, който
внимателно и ефективно почиства
зъбите без да уврежда емайла.
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75 ml

4EE758

Активни компоненти:
• пчелен прополис
• екстракт от бергения
• екстракт от салвия
• екстракт от лайка
• екстракт от облепиха
• натриев монофлуорфосфат

„СИБИРСКА ШИПКА“
НАТУРАЛНА
ПРОФИЛАКТИЧНА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

«СИБИРСКА ОБЛЕПИХА»
НАТУРАЛНА
ПРОФИЛАКТИЧНА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

Възстановяване и обновяване

Ежедневна грижа и намаляване
на чувствителността

В основата на пастата лежи
съставеното по авторска рецепта
съчетание на екстракт от сибирска
шипка, четири целебни сибирски
растения и червена глина, която
служи като източник на най-необходимите минерални вещества в
пастата.
«Сибирска шипка. Възстановяване и обновяване» ефективно
способства за възстановяването
и заздравяването на тъканите
на устната кухина, подобрява
кръвоснабдяването на венците,
притежава противовъзпалително
действие, препятства развитието
на пародонтоза, укрепва зъбния
емайл и понижава риска от възникването на кариес. Редовната
употреба на пастата ефективно
профилактира пародонтозата и
кариеса.
75 ml

401513

Активни компоненти:
• екстракт от сибирска
шипка
• червена глина
• екстракти от сибирска
хвойна и салвия
• екстракти от облепиха и
лайка

Иновационната почистваща
основа Tixosil SoftClean® помага
за намаляването на чувствителността на зъбите и препятства
изтъняването на зъбния емайл.
Пастата освежава дъха и подобрява състоянието на венците.
Маслото и натуралният сок от
алтайска облепиха допринасят за
бързото заздравяване на уврежданията на венците и на лигавицата на устната кухина.
Екстрактът от невен потиска размножаването на кариесогенните
бактерии и възстановява нормалната микрофлора на устната
кухина.
Екстрактът от риган притежава
мощен антиоксидантен ефект,
подобрява кръвоснабдяването
на зъбите и венците, има отличен
освежаващ ефект.
75 ml

403024

Активни компоненти:
• масло от алтайска
облепиха
• натурален сок от
алтайска облепиха
• екстракт от невен
• екстракт от риган
• бизаболол
• витамин Е
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Скоро
в продажба

МОЛЕКУЛА

X 50

SILHOUETTE
Убедително молекулярно
„послание“ към клетката със
заповед да прекрати растежа,
да изхвърли излишното
и да се върне в норма.

МАСЛО-СКУЛПТОР
Масло-скулптор с
екстракт от розов
пипер. Иновационният
компонент Duo Pepper
Slim нанася двоен удар
по мастните клетки: отначало мастните капки
се раздробяват на
по-малки, а след това
стартира активният
процес на изгаряне на
мазнините. Намаляват
се проявите на целулит,
извеждат се токсините.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН
КОНЦЕНТРАТ

Розов пипер:
8 пъти по-ефективен
от кофеина.

Представителство
тво «Сибирско
ко зздраве»
др
драв
рав
аве»
е» - Б
България
ългар
ълга
ри
София, ул. «Николай
колай Лилиев» № 18
Вашият консултант: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Моделиращ антицелулитен концентрат на
основата на молекулата
Х50 Silhouette. Препрограмиране на мастните
клетки с помощта на
нова пептидна формула
и ускоряване на вътреклетъчния метаболизъм
с екстракт от розов
пипер. Препоръчва се за
постоянна употреба.

тел. 02 983 68 37
www.siberianhealth.com
тел. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................

