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ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
Cleansing milk make-up remover with marine collagen
МОЛОЧКО ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РЕМУВЕР
з морським колагеном

K1040
500 мл

Moisturizing cleansing gel with marine collagen
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ
з морським колагеном

Показання: делікатне очищення шкіри, обличчя, шиї, декольте та повік.
Рекомендується для зняття макіяжу, у тому числі у зоні навколо очей.
Дія: розчиняє будь-які забруднення, зволожує, захищає чутливу
шкіру.
Застосування: нанесіть невелику кількість молочка масажними
рухами на зволожену шкіру обличчя і шиї, потім змийте теплою водою.
Активні компоненти: гліцин сої, гідрогліколевий екстракт центели
азіатської, морський колаген, рослинний гліцерин, кунжутне
біомасло, вітамін Е, вітамін С.
Текстура: вершки.
Колір: білий.
Витрата: 2-3 мл.

K1039

Показання: гель очищувальний, для всіх типів шкіри.
Дія: розчиняє будь-які забруднення, готує шкіру до подальшої
процедури.
Застосування: невелику кількість гелю змішати в долонях з водою і
нанести на обличчя, шию, декольте масажними рухами. Змити водою і
продовжити очищення, використовуючи тонік.
Активні компоненти: вода, каприл / каприл глюкозид, рослинний
гліцерин, морський колаген, молочна кислота.
Текстура: гель.
Колір: рожевий, прозорий.
Витрата: 1-2 мл.

500 мл

СКРАБИ
Purifying cleansing gel with tea tree oil
ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
з олією чайного дерева

K1041

Exfoliating gel
ГЕЛЬ-ЕКСФОЛІАНТ

Показання: очищення для жирної, комбінованої шкіри.
Дія: очищувальна, антисептична, протизапальна.
Застосування: невелику кількість гелю змішати в долонях з водою і
нанести на обличчя, шию, декольте м’якими масажними рухами. Змити
теплою водою. Продовжити очищення, використовуючи тонік.
Активні компоненти: каприл глікозид, олія чайного дерева.
Текстура: гель.
Колір: блакитний, прозорий.
Витрата: 1-2 мл.

DK2003U
500 мл

Показання: скраб із кислотами для всіх типів шкіри.
Дія: глибоко очищує, відлущує, вирівнює рельєф, готує до нанесення
активних препаратів.
Застосування: достатню кількість засобу розподілити масажними рухами.
Залишити на кілька хвилин. Рясно змити водою.
Активні компоненти: вода гамамелісу, пантенол, аскорбінова кислота,
гліколева кислота, екстракт алое вера.
Текстура: гель.
Колір: жовтий, прозорий, з мікрогранулами.
Витрата: 2-3 мл.

500 мл

Soft gelscrub with natural microgranules
М’ЯКИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
з натуральними мікрогранулами

K1010V
500 мл

Exfoliating scrub - gentle with pure clay and calendula
СКРАБ-ЕКСФОЛІАНТ
ніжний з очищувальною глиною і календулою

Показання: скраб для всіх типів шкіри.
Дія: інтенсивне глибоке очищення і оновлення клітин, у тому числі для
чутливої шкіри.
Застосування: розподілити необхідну кількість скраба на очищену
шкіру, помасажувати, рясно змити водою.
Активні компоненти: водний екстракт гамамелісу, рослинний гліцерин,
складний ефір жожоба, морський колаген, пантенол, екстракт алое
вера.
Текстура: гель.
Колір: без кольору, прозорий, з синіми мікрогранулами.
Витрата: 2-3 мл.

K1045
500 мл

ПІЛІНГИ
Whitening effect peeling with azelaic acid
ПІЛІНГ З ВІДБІЛЮВАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ
з азелаїновою кислотою

DK2013U
500 мл

Azelaic acid derivative purifying
АЗЕЛАЇНОВИЙ ПІЛІНГ

Показання: гіперпігментація, жирна, комбінована шкіра, шкіра з акне.
Дія: відбілювальна, відлущувальна, себорегулювальна.
Застосування: нанести тонким шаром на суху шкіру. Час експозиції 7-10
хвилин. Змити водою.
Активні компоненти: вода гамамелісу, гліцерин, калію азелоїл дігліцинат,
екстракт чорниці, екстракт цукрового очерету, екстракт апельсина, екстракт
лимона, екстракт цукрового клена, екстракт грейпфрута, аскорбіл пальмітат,
рисовий екстракт, екстракт алое вера, екстракт мучниці, лимонна кислота.
Текстура: гель.
Колір: жовтий, прозорий.
Витрата: 1-2 мл.

K1057

30 мл

Показання: в процедурах для лікування жирної, комбінованої шкіри, шкіри
з акне.
Дія: протизапальна, антимікробна, освітлювальна.
Застосування: розподіліть тонким шаром на попередньо очищену і
підготовлену шкіру, залиште на 10-20 хвилин, потім рясно змийте водою.
Активні компоненти: калію азелоїнодегліценат, молочна кислота.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,5-1 мл.

30 мл

Mandelic acid peeling
МИГДАЛЬНИЙ ПІЛІНГ

K1048

Показання: препарат подвійної дії - можна використовувати в якості маски
і скрабу для всіх типів шкіри.
Дія: відлущує, покращує кровообіг, насичує киснем.
Застосування: нанести маску середнім шаром, залишити на кілька хвилин.
Зробити масаж по масці для досягнення бажаного відлущувального ефекту.
Змити теплою водою і протерти шкіру тоніком.
Активні компоненти: зелена глина, гліцерин, вода гамамелісу, алантоїн, пудра
фукуса пухирчастого, сечовина, смола, молочна кислота, екстракт календули,
екстракт ромашки, оксид кальцію, оксид заліза, оксид магнію.
Текстура: паста.
Колір: коричневий, з частинками водоростей.
Витрата: 3-5 мл.

Glycolic acid strong peeling
ГЛІКОЛЕВИЙ ПІЛІНГ

Показання: акне першого ступеня, вікові зміни, гіперпігментація,
вирівнювання рельєфу шкіри.
Дія: відлущувальна, освітлювальна, себорегулювальна, антивікова.
Застосування: розподіліть тонким шаром на попередньо очищену і
підготовлену шкіру, залиште на 10-20 хвилин, потім рясно змийте водою.
Активні компоненти: мигдальна кислота 10%, екстракт алое, екстракт
ромашки.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,5-1 мл.

K1049
30 мл

Показання: профілактика вікових змін.
Дія: зволоження, відлущування, вирівнювання рельєфу.
Застосування: розподіліть тонким шаром на попередньо очищену і
підготовлену шкіру, залиште на 7-10 хвилин, потім рясно змийте водою.
Якщо під час експозиції виникає почервоніння або окремі ділянки стали
червоні, негайно рясно змийте водою. Будьте обережні з чутливою шкірою.
Активні компоненти: гліколева кислота 8%.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,5-1 мл.

KIT
Carboxytheraphy CO2
КАРБОКСІТЕРАПІЯ CO2

DK2019U
3 х 50 мл

Показання: карбоксітерапія (3 кроки) - процедура, під час якої відбувається насичення тканин киснем. При послідовному нанесенні 1-го і 2-го кроків відбувається зміна рН шкіри,
виділяється велика кількість вуглекислого газу, відбувається розширення судин і дрібних капілярів, що призводить до стимулювання кровообігу і лімфотоку, підвищення імунітету
шкіри, нормалізації обмінних процесів. 3-й крок забезпечує відновлення, регенерацію та заспокійливий ефект.
Застосування: 1. Нанести 3 мл препарату для обличчя або 5 мл для обличчя, шиї і частково декольте. Експозиція 3-5 хвилин. Не змивати. 2. Не змиваючи 1-й крок, нанести
пензликом 3-5 мл препарату. Масажними рухами опрацювати всі зони. Експозиція 3-5 хвилин. Рясно змити водою. 3. Нанести середнім шаром і залишити на 10-15 хвилин.
Активні компоненти: 1-й крок - гліколева кислота, мигдальна кислота, аскорбінова кислота, молочна кислота, 2-й крок - бікарбонат натрію, 3-й крок - гіалуронова
кислота, екстракт кінського каштана, самбуки, центели азіатської, алое барбаденіс, рослинні клітини ехінацеї, пантенол, мінерали.
Текстура: гель.
Колір: прозорий.
Витрата: 3-5 мл.

ОБЛИЧЧЯ
1
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KIT
Intensive treatment CO2+02 ”Double oxygen”
ІНТЕНСИВНА ПРОЦЕДУРА CO2+02 “ПОДВІЙНИЙ КИСЕНЬ”

DK2020U
4 х 50 мл

Показання: Інтенсивна процедура насичення тканин киснем. При послідовному нанесенні 4-х кроків відбувається комплексний вплив на шкіру. 1-й крок AHA-кислоти
відлущують мертві клітини, готують шкіру до нанесення наступних препаратів, роблячи її більш проникною. 2-й крок запускає реакцію виділення вуглекислого газу на
поверхні шкіри, відбувається розширення судин і найменших капілярів, що призводить до стимулювання кровообігу і лімфотоку. 3-й крок містить у складі речовини
перфторвуглероди, здатні поглинати з навколишнього середовища кисень, розчиняти і транспортувати його в епідерміс. 4-й крок насичує вітамінами та мінералами,
запобігає окислювальному стресу. Відновлює життєвий тонус шкіри, підвищує еластичність і тургор. Зменшує глибину зморщок, надає видимий ліфтинг-ефект.
Застосування: 1-й крок: на попередньо очищену та висушену шкіру нанести 3 мл препарату для обличчя або 5 мл для обличчя, шиї та частково декольте. Час експозиції
3-5 хвилин. Не змивати.
2-й крок: не змиваючи 1-й крок, нанести пензликом 3-5 мл препарату. Масажними рухами опрацювати всі зони. Експозиція 3-5 хвилин. Рясно змити водою. 3-й крок:
нанести середнім шаром, розподілити легкими масажними рухами до появи піни. Експозиція до 15 хвилин. Рясно змити водою. 4-й крок: нанести середнім шаром і
залишити на 10-15 хвилин. Не змиваючи сироватку, через 10 хвилин для посилення ефекту можна нанести альгінатну маску за типом шкіри.
Активні компоненти: 1-й крок: гліколієва кислота, мигдальна кислота, екстракт чорниці, аскорбінова кислота, молочна кислота, екстракт цукрової тростини, екстракт
лимона, екстракт апельсина, екстракт цукрового клена. 2-й крок: бікарбонат натрію.
3-й крок: каолін, перфторгексан, перфтордекалін, пентафторопропан, молочна кислота, пудра активованого вугілля, лимонна кислота. 4-й крок: екстракт самбуки,
екстракт кінського каштана, гідролізований соєвий протеїн, екстракт центели азіатської, камедь акації сенегальської, пантенол, рослинні стовбурові клітини ехінацеї,
лимонна кислота, аспартат цинку, аспартат міді, аспартат магнію, аспартат марганцю, гідролізовані глікозаміноглікани.
Текстура: гель.
Колір: прозорий.
Витрата: 3-5 мл.

ТОНІЗАЦІЯ
Reacidifying tonic activated with vitamin c face/neck
БАЛАНСУЮЧИЙ ТОНІК
з вітаміном С обличчя/шия

Tonic oily and mixed skins
ТОНІК ДЛЯ ЖИРНОЇ
ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ

Показання: тонізація для всіх типів шкіри.
Дія: регулює рівень кислотності, зволожує, освіжає.
Застосування: змочити ватний диск тоніком, нанести на очищену шкіру
поплескувальними рухами.
Активні компоненти: вода гамамелісу, гідрогліколевий екстракт
ромашки, гідрогліколевий екстракт кінського каштана, вітамін С,
молочна кислота.
Текстура: розчин.
Колір: блакитний, прозорий.
Витрата: 2-5 мл.

Показання: тонізація для жирної, комбінованої та шкіри з акне.
Дія: себорегулювальна, очищувальна, антибактеріальна, освітлювальна.
Застосування: змочити ватний диск та протерти шкіру по масажних лініях.
Активні компоненти: вода гамамелісу, алантоїн, азелаїнова кислота, рожева
вода, колаген, екстракт хмелю, м’ятна олія, екстракт центели азіатської,
гліколева кислота.
Текстура: розчин.
Колір: прозорий, з жовтим відтінком.
Витрата: 2-5 мл.

DK1042

DK2001U

500 мл

500 мл

Moisturising lotion with marine collagen
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН
з морським колагеном

K1054
500 мл

Показання: свіжий і мультифункціональний лосьйон з морським
колагеном від Dr.Kraut ідеально підходить у процедурах зволоження для
всіх типів шкіри. Багатий склад робить продукт незамінним при догляді
за сухою, дегідрованою та віковою шкірою.
Дія: зволожувальна, мінералізуюча, тонізувальна.
Застосування: може бути використаний як у якості основного лосьйону
після очищення шкіри, так і для просочення тканинних масок або
листів колагену. Також може бути використаний у якості додаткового
зволоження під альгінатні маски.
Активні компоненти: вода гамамелісу, морський колаген, сорбітол,
пантенол, гідролізовані глікозаміноглікани, екстракт дамаської троянди,
екстракт алое, мінерали (цинк, мідь, магній).
Текстура: розчин.
Колір: прозорий.
Витрата: 3-5 мл.

Softening tonic with panthenol
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ТОНІК
з пантенолом

Показання: тонізація для всіх типів шкіри,у тому числі чутливої.
Дія: заспокоює, освіжає, відновлює рН.
Застосування: змочити ватний диск тоніком, нанести на очищену шкіру
поплескувальними рухами.
Активні компоненти: пантенол, вода гамамелісу, екстракт ромашки.
Текстура: розчин.
Колір: блакитний, прозорий.
Витрата: 2-5 мл.

K1042
500 мл

МАСКИ
Softening gel with calendula
ГЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОГО РОЗПАРЮВАННЯ
З КАЛЕНДУЛОЮ

K2004U
500 мл

Показання: розпарювальний гель для процедури чистки.
Дія: розм’якшує роговий шар, розкриває пори.
Застосування: нанести тонким шаром на підготовлену очищену шкіру
під плівку. Через 10-15 хвилин розпочати процедуру чистки. Також
підходить для процедури ультразвукової чистки.
Активні компоненти: екстракт календули, сечовина, екстракт
водоростей.
Текстура: гель.
Колір: помаранчевий, прозорий.
Витрата: 2-3 мл.

Detox mud with pure clay and vulcanyl
ГРЯЗЬОВА МАСКА DETOX
з очищувальною глиною і вулканічним пилом

K1012
500 мл

Detox black mask with active charcoal and pure clay
ЧОРНА МАСКА DETOX
з активним карбоном та очищувальною глиною

K1036
500 мл

Показання: очищувальна маска для обличчя, шиї, декольте для всіх типів
шкіри.
Дія: детокс, очищувальна, зволожувальна, бактерицидна, регенерувальна.
Застосування: нанести на очищену шкіру. Як маску - залишити на 5-10
хвилин. Як скраб - помасажуйте 3-5 хвилин для легкої ексфоліації.
Змийте водою. Уникайте зони навколо очей.
Активні компоненти: вода, бентоніт, мигдальна олія, олія авокадо,
карбон (пудра деревного вугілля), аскорбілпальмітат, лимонна кислота,
лецитин, екстракт мальви, екстракт шавлії, токоферол.
Текстура: паста.
Колір: чорний.
Витрата: 5-10 мл.
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Показання: маска для обличчя і тіла.
Дія: очищувальна, дренажна, ліфтингова, пасивний масаж, детокс,
мінералізуюча.
Застосування:
для обличчя: нанести середнім шаром на все обличчя, шию і декольте.
Залишити на 20 хвилин. Залишки змити за допомогою очищувального
молочка.
Активні компоненти: морські водорості, ефірна олія лимона, ефірна олія
кориці, зелена глина, рослинний гліцерин, вулканічний пил.
Текстура: паста.
Колір: сірий.
Витрата: 5-20 мл.

Hydrating gel mask with marine collagen and red algae
ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ГЕЛЕВА МАСКА
з морським колагеном і червоними водоростями

K1060
500 мл

Показання: маска миттєвої краси.
Дія: зволожувальна, тонізувальна, ліфтингова, насичення вітамінами та
мінералами.
Застосування: нанести тонким шаром на очищену шкіру на 10 хвилин,
потім змити водою. Можна застосовувати в апаратній косметології
з ультразвуковою, мікрострумовою терапією, фонофорезом. Добре
поєднується в одній процедурі з альгінатними масками.
Активні компоненти: вода, рослинний гліцерин, гідрогенізована касторова олія,
червоні морські водорості, морський колаген.
Текстура: гель.
Колір: рожевий, прозорий.
Витрата: 2-5 мл.
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МАСКИ
Nourishing chocolate mask with sweet almond oil
ШОКОЛАДНА ЖИВИЛЬНА МАСКА
із солодкою мигдальною олією

DK2018U
500 мл

Показання: маска для всіх типів шкіри, схильної до сухості, зневоднення,
втрати еластичності.
Дія: зволожувальна, живильна, захисна, пом’якшувальна.
Застосування: нанести на попередньо очищену і підготовлену шкіру
середнім шаром на 10-15 хвилин. Змити теплою водою.
Активні компоненти: мигдальна олія, оксид цинку, олія абрикоса,
кокосова олія, оксид заліза, міка, лецитин, токоферол, аскорбіл
пальмітат, гіалуронат натрію, екстракт квіток гарденії.
Текстура: крем.
Колір: рожево-коричневий.
Витрата: 2-5 мл.

Purifying gel mask with tea tree oil and lavender
ОЧИЩУВАЛЬНА ГЕЛЕВА МАСКА
з олією чайного дерева і лавандою

K1062
500 мл

Cream mask oily and mixed skins
КРЕМОВА МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЇ
ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ

DK2000U
500 мл

Показання: маска призначена для комбінованої, жирної, проблемної
шкіри. Для завершення процедури чистки.
Дія:
порозвужувальна,
протизапальна,
себорегулювальна,
підсушувальна; усуває почервоніння.
Застосування: нанести тонким шаром на очищену, підготовлену шкіру,
через 10-15 хвилин змити теплою водою.
Активні компоненти: оксид цинку, діатомова земля, карбонат кальцію,
олія солодкого мигдалю, лимонна кислота, екстракт маточного молочка,
олія шавлії, олія чебрецю.
Текстура: крем.
Колір: біло-сірий.
Витрата: 2-3 мл.

Purifying mask acne skins with lavender essential oil
МАСКА ДЛЯ ШКІРИ З АКНЕ
з ефірною олією лаванди

DK2017U
500 мл

Antiage lifting mask with soy and acacia extract
АНТИВІКОВА МАСКА
З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ
з екстрактом сої та акації

DK2012U
500 мл

Показання: маска для шкіри з втратою еластичності і пружності.
Дія: ліфтинг, тонізація, зволоження.
Застосування: нанести на очищену шкіру середнім шаром на 10 хвилин.
Активні компоненти: гідролізовані протеїни сої, смола сенегальської
акації, екстракт центели азіатської, екстракт гавайських водоростей.
Текстура: гель.
Колір: зелений, прозорий.
Витрата: 2-3 мл.

Показання: маска для жирної та комбінованої шкіри.
Дія: протизапальна, порозвужувальна, балансувальна, зволожувальна,
матуюча.
Застосування: нанести тонким шаром на очищену шкіру на 10 хвилин, потім
змити залишки водою. Можна застосовувати в апаратній косметології
з ультразвуковою, мікрострумовою терапією, фонофорезом. Добре
поєднується в одній процедурі з альгінатними масками.
Активні компоненти: вода, гідрогенізована касторова олія, червоні морські
водорості, аскорбінова кислота, олія чайного дерева, олія лаванди.
Текстура: гель.
Колір: жовтий, прозорий.
Витрата: 2-3 мл.

Показання: маска призначена для жирної, комбінованої шкіри, шкіри з
акне.
Дія: антибактеріальна, очищувальна, протизапальна.
Застосування: нанести середнім шаром на 10-15 хвилин, потім змити
водою.
Активні компоненти: вода, мигдальна олія, оксид цинку, каолін,
діатомова земля, олія чайного дерева, олія лаванди, токоферол,
аскорбінова кислота, лецитин, гвайазулен, аскорбіл пальмітат, екстракт
алое барбаденіс.
Текстура: крем.
Колір: світло-сірий.
Витрата: 2-3 мл.

Anti-age creamy mask
with hyaluronic acid and vitamin E
АНТИВІКОВА КРЕМОВА МАСКА
з гіалуроновою кислотою та вітаміном Е

K1055
500 мл

Показання: маска для обличчя, шиї, декольте, для вікової шкіри.
Дія: зволожувальна, живильна, тонізуюча, освітлювальна, ліфтинг,
наповнення.
Застосування: нанести 5 мл маски на очищену шкіру і через 10-15
хвилин змити теплою водою. Протерти шкіру тоніком. Завершити
кремом по типу шкіри.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, оксид цинку, олія
авокадо, бджолиний віск, сечовина, гідрогенізований протеїн сої,
токоферол, аскорбіл пальмітат, гіалорунат натрію, лимонна кислота,
смола сенегальської акації.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 3-5 мл.

Eye and lip contour mask with aloe vera gel
МАСКА ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ ТА ГУБ
з гелем алое вера

DK2006U
500 мл

Показання: маска для зони очей і губ.
Дія: заспокійлива, зволожувальна, антивікова, стимулювальна.
Застосування: нанести тонким шаром на очищену шкіру, залишити на
10 хвилин. Потім змити залишки теплою водою. Можна застосовувати
в апаратній косметології.
Активні компоненти: екстракт ромашки, екстракт алое вера, рослинний
гліцерин, екстракт червоних водоростей.
Текстура: гель.
Колір: жовтий, прозорий.
Витрата: 1-2 мл.

Whitening effect mask
with natural alpha hydroxy acids
МАСКА З ЕФЕКТОМ ВІДБІЛЮВАННЯ
з натуральними альфа-гідроксикислотами

DK2014U
500 мл

Показання: для лікування гіперпігментації, фотостаріння.
Застосування: нанести середнім шаром на 10 хвилин. Змити теплою
водою.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, оксид цинку, олія авокадо,
бджолиний віск, екстракт квітів ромашки, екстракт чорниці, екстракт
гавайських водоростей, екстракт цукрової тростини, лецитин, екстракт
апельсина, екстракт лимона, екстракт цукрового клена, токоферол.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 3-5 мл.

Calming mask sensitive skin with chamomile extract
ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
з екстрактом ромашки

DK2009U
500 мл

Показання: маска призначена для чутливої, куперозної, зневодненої, подразненої шкіри.
Дія: протизапальна, заспокійлива, капіляропротекторна, відновлює бар’єр.
Застосування: нанести тонким шаром на очищену шкіру, залишити на 10-15 хвилин. Потім змити залишки теплою водою.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, кальцію карбонат, оксид цинку, олія авокадо, екстракт ромашки, екстракт кінського каштана, лецитин, хлорид магнію,
нітрат магнію, екстракт алое барбаденіс.
Текстура: крем.
Колір: бежевий.
Витрата: 3-5 мл.

СИРОВАТКИ, КОНЦЕНТРАТИ
Hyaluronic acid antiage
ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

Vitamin C vectorized antioxidant
ВІТАМІН С
векторизований

Показання: сироватка для зволоження шкіри будь-якого типу.
Дія: зволожувальна, захисна, загоювальна, антивікова.
Застосування: нанести кілька крапель і розподілити масажними рухами
до повного вбирання. Можна застосовувати в апаратній косметології.
Активні компоненти: гіалуронова кислота 3%.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,2-0,5 мл.

K1066

K1065

30 мл

30 мл

Показання: сироватка для шкіри обличчя, шиї, декольте.
Дія: антиоксидантна, освітлювальна, відновлювальна, омолоджувальна.
Застосування: розподілити необхідну кількість препарату на попередньо
підготовлену шкіру, дати повністю увібратися.
Активні компоненти: кремнійорганічна похідна вітаміну С, токоферолу
ацетат.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,2-0,5 мл.
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СИРОВАТКИ, КОНЦЕНТРАТИ
Intensive hydrating active
with hyaluronic acid active precursor
ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ
з активною гіалуроновою кислотою

Essential oils synergy calming
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ КОМПЛЕКС
ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ОЛІЙ

K1063
30 мл

Показання: комплекс ефірних олій із заспокійливою дією.
Дія: себорегулювальна, бактерицидна, загоювальна та заспокійлива,
імуномодулювальна і протизапальна.
Застосування: нанести кілька крапель і втирати масажними рухами до
повного вбирання. Препарат можна наносити як у чистому вигляді, так і
додавати в креми та маски.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, олія розмарину, олія
лаванди,олія майорану, бісаболол, гвайазулен, гераніол, кумарин.
Текстура: олія.
Колір: синій.
Витрата: 5-10 крапель.

K1050
6 флаконів
по 6 мл

Intensive antiage active with soy and acacia extract
ІНТЕНСИВНА АНТИВІКОВА СИРОВАТКА
з екстрактами сої та акації

Dermo purifying active
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ
з активним вітаміном С

BS1054
6 флаконів
по 6 мл

Показання: у програмах інтенсивного догляду за проблемною шкірою.
Дія: знімає запалення і лущення, профілактична дія вугрових висипань,
пом’якшувальна і загоювальна.
Застосування: перед використанням струснути флакон, нанести
кілька крапель на чисту шкіру і поплескувальними рухами втирати до
повного вбирання. Можна застосовувати в апаратній косметології з
ультразвуковою, мікротоковою терапією,
фонофорезом, елетропорацією. Добре поєднується в одній процедурі з
альгінатними масками.
Активні компоненти: екстракт алое вера, пантенол, рожева вода, вітамін
С, рослинний гліцерин, гідрогліколевий екстракт центели азіатської.
Текстура: сироватка.
Колір: жовтий.
Витрата: 0,2-0,5 мл.

Показання: інтенсивне зволоження.
Дія: відновлює природні механізми зволоження, сприяє накопиченню
вологи та її утриманню в епідермісі.
Застосування: перед використанням струснути, нанести кілька
крапель і розподілити масажними рухами до повного вбирання. Можна
застосовувати в апаратній косметології з ультразвуковою, мікрострумовою
терапією, фонофорезом, елетропорацією. Добре поєднується в одній
процедурі з альгінатними масками.
Активні компоненти: глікозаміноглікани, морський колаген, морський
еластин, рослинний гліцерин, вода гамамелісу.
Текстура: сироватка.
Колір: рожевий.
Витрата: 0,2-0,5 мл.

K1053
6 флаконів
по 6 мл

Показання: препарат нового покоління у боротьбі з віковими змінами.
Дія: запускає процеси регенерації, регідратації, надає антиоксидантну
дію. Захищає від несприятливих кліматичних факторів, екологічної дії
навколишнього середовища.
Застосування: струсити перед використанням, нанести на очищену шкіру
обличчя масажними рухами до повного вбирання. Можна застосовувати
в апаратній косметології з ультразвуковою, мікрострумовою терапією,
фонофорезом, елетропорацією. Добре поєднується в одній процедурі з
альгінатними масками.
Активні компоненти: вода, гліцерин, вода гамамелісу, сечовина,
гідрогенізована касторова олія, гідролізат протеїнів сої, смола
сенегальської акації, екстракт ванілі.
Текстура: сироватка.
Колір: рожевий.
Витрата: 0,2-0,5 мл.

Antiage face and eye contour lifting serum with soy proteins
АНТИВІКОВА ЛІФТИНГ-СИРОВАТКА ДЛЯ ОЧЕЙ ТА ОБЛИЧЧЯ
з протеїнами сої

DK2015U
200 мл

Показання: сироватка призначена для моментального зволоження з ефектом ліфтингу.
Дія: зволоження, захист шкіри від гормонального старіння, мінімізація зморщок, підвищення тонусу та еластичності шкіри.
Застосування: в апаратній косметології - фонофорез, електропорація, тепло-холод.
У класичному догляді: на очищену шкіру розподілити 0,5-1 мл на зону до повного вбирання перед активною маскою або перед фінішним кремом.
Домашній догляд: щоденне використання перед кремом на попередньо очищену шкіру.
Активні компоненти: вода, гліцерин, феноксіетанол, гліцин, соя, білок, гідрогенізована касторова олія, гліцерил кокоат, вітамін Е.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору, прозорий.
Витрата: 0,5-1 мл.

КРЕМИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Protective day cream
with marine collagen and physical sunscreen
ЗАХИСНИЙ ДЕННИЙ КРЕМ
з морським колагеном і фізичним фактором захисту

K1035
500 мл

Показання: сонцезахисний крем з SPF90 з ефектом зволоження.
Дія: максимальний захист від усіх видів УФ-променів.
Застосування: нанести крем, втерти масажними рухами.
Активні компоненти: діоксид титану, олія каріте, оливкова олія, колаген,
молочна кислота, рослинний гліцерин, лецитин, лимонна кислота.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 0,5-1 мл.

K1043
500 мл

Acid cream ph 3,5 stabilized
БАЛАНСУЮЧИЙ КРЕМ З РІВНЕМ pH 3,5

K1038
500 мл

Показання: відновлює натуральний захист рогового бар’єра шляхом
підкислення. Підходить при почервонінні, запаленні та сухості шкіри, для
використання після скраба, агресивних процедур, воскової депіляції,
впливу сонця і солярію. Для будь-якого типу шкіри, для будь-якого віку.
Застосування: як крем – нанести необхідну кількість і розподілити
масажними рухами до повного вбирання.
Як маску – нанести достатню кількість і залишити на 10 хвилин.
Прибрати зайве і не змивати.
Активні компоненти: цетеарил ізононаноат, гліцерин, диметикон,
молочна кислота, лецитин, токоферол.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 3-5 мл.
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Intensive hydrating cream
with hyaluronic acid and marine collagen
ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ
з гіалуроновою кислотою і морським колагеном

Показання: крем призначений для сухої, чутливої і зневодненої шкіри.
Дія: живильна, зволожувальна.
Застосування: невелику кількість крему втирати поплескувальними рухами
до повного вбирання. Також можна використовувати у вигляді маски 2 рази
на тиждень.
Активні компоненти: гіалуронова кислота, морський колаген, морський
еластин, олія жожоба, олія каріте, рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: рожевий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Moisturizing protective cream normal and dry skins with
hyaluronic acid
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ
з гіалуроновою кислотою

K2007
500 мл

Показання: зволоження для сухої та нормальної шкіри з SPF 15.
Дія: зволожувальна, захист від УФ-променів.
Застосування: невелику кількість крему втирати поплескувальними рухами
до повного вбирання. Використовувати щоденно вранці за 20 хвилин до
виходу.
Активні компоненти: діоксид титану, гіалуронова кислота, бджолиний віск,
лецитин, вітамін Е.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 0,5-1 мл.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Purifying cream with tea tree oil and aloe vera
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ КРЕМ
з олією чайного дерева та алое вера

Nourishing eye and lip contour cream with shea butter
ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ І ГУБ
з олією ши

DK2005U
500 мл

Показання: крем призначений для сухої, зневодненої шкіри навколо
очей та губ.
Дія: живильна, зволожувальна, профілактична.
Застосування: невелику кількість крему втирати поплескувальними
рухами до повного вбирання.
Активні компоненти: соєва олія, соняшникова олія, олія ши, екстракт
квіток дикої мальви, екстракт алое вера, рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: бежевий.
Витрата: 0,5-1 мл.

K1046
500 мл

Moisturizing cream wrinkles preventive
activated with collagen
АНТИВІКОВИЙ ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ
з активним колагеном

Revitalizing antiage cream
with hyaluronic acid and vitamin E
РЕВІТАЛІЗУЮЧИЙ АНТИВІКОВИЙ КРЕМ
з гіалуроновою кислотою та вітаміном Е

K1033
500 мл

Показання: антивіковий крем для всіх типів шкіри.
Дія: зволожує, запобігає появі зморщок, відновлює ліпідну мантію,
мінімізує дію вільних радикалів.
Застосування: розподіліть тонким шаром на попередньо очищену і
підготовлену шкіру до повного вбирання.
Активні компоненти: вода, мигдальна олія, гліцерин, олія ши, токоферолу
ацетат, олія жожоба, гіалуронат натрію, вітамін С, лимонна кислота.
Текстура: крем.
Колір: світло-рожевий.
Витрата: 1-2 мл.

DK1044
500 мл

DK2016U
500 мл

K1034
500 мл

K1031
500 мл

DK2011U
500 мл

K1056
500 мл

Показання: крем для профілактики вікових змін обличчя, контуру очей і
губ.
Дія: ліфтинг, зволоження, захист від факторів навколишнього середовища.
Застосування: після очищення нанести легкими масажними рухами до
повного вбирання.
Активні компоненти: олія ши, гідролізовані соєві протеїни, смола
сенегальської акації, олія жожоба, екстракт алое вера.
Текстура: крем.
Колір: бежевий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Massage cream neutral - face
НЕЙТРАЛЬНИЙ МАСАЖНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Uniforming cream dark spots with kojic acid dipalmitate
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КРЕМ ВІД ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ
з коєвою кислотою

Показання: крем для лікування та профілактики гіперпігментації шкіри
обличчя, тіла.
Дія: освітлює пігментні плями, пригнічує вироблення меланіну.
Застосування: невелику кількість крему наносити поплескувальними
рухами до повного вбирання. Використовувати щоденно ввечері.
При ранковому застосуванні крему необхідно використовувати
сонцезахисний крем. Рекомендується застосовувати курсом не менше
одного місяця.
Активні компоненти: оксид цинку, коєва кислота, екстракт мальви,
лецитин, токоферол.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Показання: шовковий крем для тьмяної шкіри та шкіри, яка втратила
тургор.
Дія: ревіталізувальна, зволожувальна, живильна, антиоксидантна.
Застосування: невелику кількість крему втирати масажними рухами до
повного вбирання.
Активні компоненти: вода, олія ши, олія авокадо, гідролізований актин,
молочна кислота, лецитин, гліцерин, гідролізований екстракт ікри, екстракт
фукуса пухирчастого, токоферол, аскорбілпальмітат, гіалуронова кислота.
Текстура: крем.
Колір: бежевий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Face, eye and lip contour lifting cream
with aloe vera gel
КРЕМ З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ
з гелем алое вера для обличчя, очей і губ

Intensive antiage cream
with gelee royale extract
ІНТЕНСИВНИЙ АНТИВІКОВИЙ КРЕМ
з екстрактом маточного молочка

Показання: антивіковий крем для сухої, зневодненої шкіри та шкіри, яка
втратила тонус.
Дія: живильна, зволожувальна, освітлювальна, антивікова.
Застосування: невелику кількість крему втирати поплескувальними
рухами до повного вбирання.
Активні компоненти: вода, мигдальна олія, олія ши, екстракт маточного
молочка, олія авокадо, лецитин, токоферол, аскорбіл пальмітат,
гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: жовтий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Показання: крем для нормальної, сухої, вікової шкіри.
Дія: зволоження, захист від факторів навколишнього середовища,
зміцнення шкіри, антивіковий ефект.
Застосування: невелику кількість крему нанести поплескувальними рухами
до повного вбирання. Також можна використовувати у вигляді маски 2 рази
на тиждень.
Активні компоненти: морський колаген, олія жожоба, гліцин сої, олія
солодкого мигдалю, сечовина, лецитин, колаген, токоферол, лимонна
кислота.
Текстура: крем.
Колір: рожевий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Caviar cream regenerating
with caviar and hyaluronic acid
РЕГЕНЕРУЮЧИЙ КРЕМ
з ікрою та гіалуроновою кислотою

Purifying cream acne skins with azelaic acid
КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ З АКНЕ
з азелаїновою кислотою

Показання: крем для шкіри з акне.
Дія: протизапальна, антибактеріальна і заспокійлива, депігментуюча.
Застосування: нанести масажними рухами до повного вбирання на
попередньо очищену шкіру. Використовувати 1-2 рази на день.
Активні компоненти: вода, бісаболол, олія чайного дерева, екстракт
мальви, олія лаванди, екстракт шавлії, лецитин, калію азелоїл
дигліцинат, екстракт самбуки, токоферол, аскорбіл пальмітат, екстракт
алое барбаденіс.
Текстура: гель-крем.
Колір: жовтий.
Витрата: 0,5-1 мл.

Показання: крем для комбінованої та жирної шкіри.
Дія: балансувальна, очищувальна, зволожувальна, матуюча.
Застосування: нанести на очищену шкіру поплескувальними рухами до
повного вбирання.
Активні компоненти: гель алое вера, гідрогліколевий екстракт шавлії,
гідрогліколевий екстракт самбуки, гідрогліколевий екстракт мальви.
Текстура: гель-крем.
Колір: білий.
Витрата: 0,5-1 мл.

K1001

Показання: інтенсивний вітамінізованний крем для масажу.
Дія: зміцнювальна, стимулювальна, протинабрякова.
Застосування: використовувати в масажних техніках.
Активні компоненти: вітамін А, вітамін Е, олія зародків пшениці, масляний
екстракт найолі, соєва олія, кофеїн.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-10 мл.

500 мл

Protective calming cream for sensitive skins and couperose treatment
ЗАХИСНИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ КРЕМ
для чутливої та куперозної шкіри

DK2010U
500 мл

Показання: крем для щоденного використання для чутливої та куперозної шкіри.
Дія: заспокоює пошкоджену та подразнену шкіру, запобігає появі розширених капілярів.
Застосування: невелику кількість крему нанести поплескувальними рухами до повного вбирання. Використовувати щоденно вранці, за 20 хвилин до виходу.
Активні компоненти: оксид цинку, есцин, пантенол, алантоїн, екстракт ромашки, гідролізований еластин, токоферолу ацетат.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 0,5-1 мл.
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СКРАБИ
Sea salt scrub with thyme essential oil
СКРАБ З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ
та ефірною олією чебрецю

Показання: готує шкіру до нанесення активних кремів і сироваток. Використовується в комплексних програмах догляду за тілом, покращує мікроциркуляцію.
Дія: очищувальна, відлущувальна, пом’якшувальна і детокс.
Застосування: нанести на тіло необхідну кількість препарату і легкими
круговими рухами зробити масаж. У разі необхідності, залишити на 5-10
хвилин.
Активні компоненти: натрію хлорид, олія солодкого мигдалю, олія
авокадо, олія лаванди, лімонен, олія макадамії, олія м’яти, олія
розмарину, олія чебрецю, токоферол.
Текстура: сольові гранули з олією.
Колір: білий.
Витрата: 10-40 мл.

K1004
500 мл

Strong gelscrub
with natural microgranules and glycolic acid
АКТИВНИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
з мікрогранулами та гліколевою кислотою

K1010C
500 мл

Показання: препарат призначений для підготовки шкіри в процедурах
догляду за тілом.
Дія: відлущувальна, стимулювальна.
Застосування: нанести на шкіру тіла і легкими круговими рухами
масажувати. Потім змити водою та протерти шкіру тоніком.
Активні компоненти: мікрогранули, гліколева кислота.
Текстура: гель.
Колір: помаранчевий, з білими мікрогранулами.
Витрата: 5-10 мл.

МАСКИ ДЛЯ ТІЛА

Thermo cellulite mud with red chilli pepper
АНТИЦЕЛЮЛІТНА ТЕРМОГРЯЗЬ
для тіла з перцем чилі

Показання: маска для гарячих обгортань.
Дія: посилюється кровообіг, поліпшується відтік міжтканинної рідини,
активізується процес розщеплення жиру, виводяться токсини та шлаки.
Застосування: за протоколом.
Активні компоненти: масляний екстракт червоного перцю (капсациїн),
вулканічний пил, ефірна олія кориці та гвоздики, рослинний гліцерин.
Текстура: паста.
Колір: сірий.
Витрата: 10-40 мл.

K1011
500 мл

Detox mud with pure clay and vulcanyl
ГРЯЗЬОВА МАСКА DETOX
з очищувальною глиною і вулканічним пилом

K1012
500 мл

Показання: грязьова маска застосовується для очищення, виведення
токсинів І зняття набряклості.
Дія: прискорює мікроциркуляцію міжтканинної рідини й обмінні процеси,
насичує шкіру мінералами.
Застосування: нанести тонким шаром, загорнути в напівпроникну плівку,
залишити на 20-40 хв. Залишки зняти вологою серветкою.
Активні компоненти: морські водорості, ефірна олія лимона, ефірна олія
кориці, зелена глина, рослинний гліцерин, вулканічний пил.
Текстура: паста.
Колір: сірий.
Витрата: 10-40 мл.

МОДЕЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
Firming gel bandages cold effect
with menthol and panthenol
ЗМІЦНЮВАЛЬНИЙ БАНДАЖНИЙ ГЕЛЬ
ефект холоду з ментолом і пантенолом

Показання: кріогель рекомендується для зняття набряклості, зміцнення
та підтяжки шкіри.
Дія: протинабрякова, дренажна, зміцнювальна, моделювальна.
Застосування: розподілити тонким шаром на ділянки, які потребують
корекції, на 20-30 хвилин. Для посилення ефекту зробити бинтування.
Не змивати. Залишки втерти масажними рухами.
Активні компоненти: вітамін С, пантенол, ментол, ефірна олія м’яти.
Текстура: гель.
Колір: зелений.
Витрата: 5-20 мл.

K1018
500 мл

Thermo cellulite bandages gel
with red chilli pepper
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ БАНДАЖНИЙ ГЕЛЬ
з перцем чилі

K1020
500 мл

Показання: спеціальний засіб для боротьби з надмірною вагою та
ліфтингових процедур для тіла з розігрівальним ефектом.
Дія: підсилює кровообіг, активізує ліполіз, стимулює лімфодренаж.
Застосування: нанести на проблемні зони. Для посилення ефекту
використовувати бинти.
Активні компоненти: червоний перець чилі.
Текстура: гель.
Колір: помаранчевий.
Витрата: 5-20 мл.

МАСАЖНІ ЗАСОБИ
Firming lotion bandages cold effect
with horse chestnut and menthol
ЗМІЦНЮВАЛЬНИЙ БАНДАЖНИЙ ЛОСЬЙОН
ефект холоду з кінським каштаном і ментолом

K1027
500 мл

Показання: кріолосьйон використовується в процедурах підтяжки,
зміцнення шкіри, в дренажних програмах.
Дія: викликає охолодження шкіри, покращую мікроциркуляцію та обмін
речовин.
Застосування: використовувати в процедурі бинтування.
Активні компоненти: олія м’яти, гідрогліколевий екстракт мальви,
екстракт морської солі, гідрогліколевий екстракт кінського каштана,
ментол, гідрогліколевий екстракт ромашки.
Текстура: розчин.
Колір: прозорий.
Витрата: 5-20 мл.

Massage oil silk effect
МАСАЖНА ОЛІЯ З ЕФЕКТОМ ШОВКУ

K1017
500 мл

Saline emollient gel
ions passage adjuvant appliances face-body
СОЛЬОВИЙ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ
допоміжна дія для іонізації обличчя і тіла

K1019
500 мл

Показання: спеціальний гель-провідник для апаратної косметології.
Сприяє швидкій передачі іонів від апаратів до шкіри.
Рекомендується застосовувати з ультрафонофорезом, іонофорезом,
RF-ліфтингом, мікрострумовою терапією тощо.
Застосування: розподілити необхідну кількість гелю провести
процедуру.
Активні компоненти: вода, гліцерин, натрію хлорид.
Текстура: гель.
Колір: прозорий.
Витрата: 5-20 мл.
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Показання: масажна олія на 90% складається з мигдалевої олії холодного
віджиму. Підходить для будь-якого виду масажу, забезпечує тривале
ковзання. Відновлює еластичність і тургор шкіри, має приємний аромат.
Екстракт м’яти надає легкий ефект охолодження, сприяє м’якому
лімфодренажному ефекту.
Дія: ідеальне ковзання.
Застосування: розподілити необхідну кількість олії та провести процедуру.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, екстракт м’яти, токоферол,
ліналол, гераніол, евгінол.
Текстура: олія.
Колір: без кольору.
Витрата: 5-20 мл.

Massage cream neutral - body
НЕЙТРАЛЬНИЙ МАСАЖНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

K1002
500 мл

Показання: нейтральний масажний крем для майстрів, які люблять
імпровізувати та створювати індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Дія: зволоження, живлення, зміцнення.
Застосування: використовувати в масажних техніках.
Активні компоненти: олія зародків пшениці, соєва олія, масляний екстракт
плюща, масляний екстракт арніки, рослинний гліцерин, вітамін Е.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-20 мл.
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МАСАЖНІ ЗАСОБИ
Massage oil cellulite with ivy extract
АНТИЦЕЛЮЛІТНА МАСАЖНА ОЛІЯ
з екстрактом плюща

Massage oil neutral
НЕЙТРАЛЬНА МАСАЖНА ОЛІЯ
Показання: багатофункціональна масажна олія без кольору та запаху.
Дія: ідеальне ковзання.
Застосування: використовувати в масажних техніках.
Текстура: олія.
Колір: без кольору.
Витрата: 5-20 мл.

Показання: олія з екстрактом плюща для схуднення та лікування целюліту.
Дія: стимулює мікроциркуляцію, дренажна.
Застосування: використовувати в масажних техніках.
Активні компоненти: масляний екстракт плюща, соєва олія, ефірна олія
м’яти.
Текстура: олія.
Колір: жовтий.
Витрата: 5-20 мл.

K1013

K1014

500 мл

500 мл

Massage oil nourishing with almond oil
ЖИВИЛЬНА МАСАЖНА ОЛІЯ
з мигдалем

Massage oil elasticizing with omega 3-6
МАСАЖНА ОЛІЯ
З ЕФЕКТОМ ЕЛАСТИЧНОСТІ
з омегою-3 і 6

K1015
500 мл

Показання: масажна олія для шкіри, яка втратила пружність та
еластичність.
Дія: живильна, зміцнювальна.
Застосування: використовується у чистому вигляді для масажу, а також
можна додавати в масажний крем.
Активні компоненти: мінеральна олія, рослинна олія, олія камелії
(омега-3 і омега-6 ненасичені жирні кислоти).
Текстура: олія.
Колір: без кольору.
Витрата: 5-20 мл.

Показання: живильна і шовковиста масажна олія для сухої та зневодненої
шкіри.
Дія: зволожувальна, живильна, проти розтяжок.
Застосування: використовується в чистому вигляді для масажу, а також
можна додавати в масажний крем.
Активні компоненти: соєва олія, рисова олія, мигдальна олія, токоферол.
Текстура: олія.
Колір: жовтий.
Витрата: 5-20 мл.

K1016
500 мл

КРЕМИ ДЛЯ ТІЛА
Thermo cellulite cream
with ethylnicotinate and aescin
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ТЕРМОКРЕМ
з етилнікотинатом та есцином

K1008E
500 мл

Показання: крем із потужним зігрівальним ефектом.
Дія: розігрівальна, дренажна, липолітична.
Застосування: нанести крем, втирати масажними рухами.
Активні компоненти: соєва олія, олія ши, екстракт кінського каштана,
есцин, етилнікотинат, екстракт плюща, рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-20 мл.

Intensive cellulite cream
with red chilli pepper
ІНТЕНСИВНИЙ АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ
з перцем чилі

K1008P
500 мл

Cellulite cream with caffeine and algae extract
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ
з кофеїном і морськими водоростями

K1003
500 мл

Показання: інтенсивний крем для шкіри з проявом целюліту.
Дія: покращення метаболізму, детокс, дренаж, ліполітична.
Застосування: крем нанести на шкіру і розподілити масажними рухами.
Можна в крем додати кілька крапель дренажної олії та використовувати
його як масажний.
Активні компоненти: кофеїн, гідрогліколевий екстракт водоростей,
масляний екстракт плюща, олія лимона, рослинний гліцерин, магнію
сульфат.
Текстура: крем.
Колір: зелений.
Витрата: 5-20 мл.

Показання: використовувати в антицелюлітних процедурах з локальними
жировими відкладеннями.
Дія: місцевоподразнювальна, липолітична, протинабрякова.
Застосування: для проведення масажу.
Активні компоненти: червоний перець чилі, гідрогліколевий екстракт арніки,
аесцин, гідрогліколевий екстракт плюща, олія каріте, рослинний гліцерин,
соєва олія, олія лимона.
Текстура: крем.
Колір: персиковий.
Витрата: 5-20 мл.

Firming cream with hops and shea butter
ЗМІЦНЮВАЛЬНИЙ КРЕМ
з олією ши та екстрактом хмелю

K1005
500 мл

Показання: крем використовується в процедурах зміцнення шкіри та
відновлення пружності грудей.
Дія: зміцнювальна, живильна, пом’якшувальна, стимулювальна.
Застосування: нанести на чисту шкіру легкими масажними рухами до
повного вбирання.
Активні компоненти: олія ши, соєва олія, гідрогліколевий екстракт центели
азіатської, ефірна олія мандарина, кумарин, екстракт хмелю, лецитин,
рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-20 мл.
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ДОГЛЯД ДЛЯ РУК І НІГ
Hand cream with Shea butter and chamomile
КРЕМ ДЛЯ РУК
з олією ши та ромашкою

K1024
500 мл

Показання: м’який і живильний крем для шкіри рук.
Дія: зволоження, живлення, захист.
Застосування: нанести крем на руки і масажними рухами втерти. Може
бути використаний в якості маски для рук.
Активні компоненти: олія ши, екстракт центели азіатської, екстракт
мальви, екстракт ромашки, соєва олія, рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-10 мл.

Foot cream with Shea butter and mint
КРЕМ ДЛЯ НІГ
з олією ши і ментолом

K1026
500 мл

Показання: крем призначений для чутливої шкіри стопи.
Дія: пом’якшувальна, живильна, зволожувальна, проти втоми ніг,
бактерицидна, загоювальна.
Застосування: нанести крем, втерти масажними рухами.
Активні компоненти: ефірна олія м’яти, олія ши, камфорна олія, олія
евкаліпта, ментол, соєва олія, рослинний гліцерин.
Текстура: крем.
Колір: білий.
Витрата: 5-10 мл.

СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Caffeine strong cellulite
КОФЕЇНУ ЕКСТРАКТ

K1095
30 мл

Показання: застосування в антицелюлітних програмах.
Дія:
стимуляція
клітинного
метаболізму,
антиоксидантна,
протинабрякова.
Застосування: нанести на шкіру необхідну кількість крапель препарату і
легкими круговими рухами розподілити до повного вбирання.
Активні компоненти: кофеїн.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору.
Витрата: 1-2 мл.

K1096

Essential oils synergy detox - draining

Показання: зміцнювальні процедури для обличчя і тіла.
Дія: тонізувальна, антиоксидантна, освіжувальна.
Застосування: нанести на шкіру необхідну кількість крапель препарату і
легкими круговими рухами розподілити до повного вбирання.
Активні компоненти: екстракт хмелю 2%.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору.
Витрата: 1-2 мл.

30 мл

Показання: очищувальні й антицелюлітні процедури.
Дія: ліполітична, відлущувальна, очищувальна.
Застосування: нанести на шкіру необхідну кількість крапель препарату і
легкими круговими рухами розподілити до повного вбирання.
Активні компоненти: екстракт ананаса 3%.
Текстура: сироватка.
Колір: без кольору.
Витрата: 1-2 мл.

30 мл

Hops elasticizing
ХМЕЛЮ ЕКСТРАКТ

K1097

Pineapple soft cellulite
АНАНАСУ ЕКСТРАКТ

СИНЕРГІЧНІ ЕСЕНЦІАЛЬНІ ОЛІЇ
детокс-дренаж

K1098
30 мл

Показання: ароматерапевтична композиція з ефірніх олій, призначена
для потужного детокс-ефекту.
Дія: заснована на стимуляції мікроциркуляції та дренажі токсинів.
Застосування: нанести на шкіру необхідну кількість крапель препарату і
легкими круговими рухами розподілити до повного вбирання.
Активні компоненти: олія солодкого мигдалю, олія куркуми, олія м’яти, олія
кориці, імбирна олія, токоферол, олія лаванди, олія чайного дерева, олія
розмарину, екстракт ірландського моху, олія лимона.
Текстура: олія.
Колір: синій.
Витрата: 10-15 крапель.

ОФІСИ
ВІННИЦЯ — «Магазин професійної косметики»
вул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (067) 153-25-20
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

ОДЕСА — «Магазин професійної косметики»
вул. Софіївська, 15
(067) 545-79-07
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

ДНІПРО — «Магазин професійної косметики»
пр-т Олександра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

ПОЛТАВА — «Магазин професійної косметики»
вул. Європейська, 57
(067) 574-31-38
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

ЗАПОРІЖЖЯ — «Магазин професійної косметики»
вул. Незалежної України, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

СІМФЕРОПОЛЬ — БЦ «Пасаж», 2-й поверх, офіс 212-л
пр-т Кірова, 29/1, корпус Б
+79787336013
simferopol@inter-cosmetics.com
viber: +79787336013

КИЇВ — «Магазин професійної косметики»
вул. Антоновича, 172,
БЦ «Паладіум Сіті», 2-й поверх
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66, (063) 91-901-34
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

СУМИ — «Магазин професійної косметики»
вул. Воскресенська, 15
(067) 674-07-17, (099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

КРИВИЙ РІГ — «Магазин професійної косметики»
пр-т Миру, 29
(067) 829-29-62
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ХАРКІВ — Головний офіс
пров. Воробйова, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, (063) 91-90-153
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852

ЛЬВІВ — «Магазин професійної косметики»
вул. Тобілевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030

ЧЕРКАСИ — «Магазин професійної косметики»
бульв. Шевченка, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

МИКОЛАЇВ — «Магазин професійної косметики»
вул. Спаська, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774
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