


Скъпи професионалисти, приятели, настоящи и бъдещи клиенти на Скейндор в България,
с изключителна гордост и удоволствие ви представяме нашият нов, вдъхновяващ и вдъхновен каталог.  

В него сме подготвили пълна колекция от всичко това, което вие вече познавате и искате да споделите с 
ваши клиенти, както и много от онова, което все още не сме успели да ви разкажем.  

Скейндор е страст, вдъхновение и религия за нас, Скейндор е и семейство и ние вече години се стремим да 
предадем тази грижа и внимание на вас - нашите клиенти.  

Скейндор е иновация и затова понякога нашите презентации рискуват да звучат непонятно, но за ръка 
с това, Скейндор ви дава и най-доброто, съвременно оръжие за истински резултати.  

Горди сме, че сме част от голямото семейството на Скейндор, защото знаем, че имаме инструментите 
да решаваме проблеми и създаваме красота, а това е най-голямото удовлетворение за нас.  

Благодарни сме за доверието, което ни оказвате!
Вашият Скейндор екип!



Луксът среща науката в най-мощната анти-ейдж 
система създавана някога!

TIMELESS PRODIGY

25 високо концентрирани съставки....
ефективни върху 42 000 от съществуващите човешки гени....
3-те най-високо технологични анти-ейдж стратегии подбрани и 
комбинирани в едно за възвръщането на вечната и съвършена красота!



Трите най-авангардни технологии за 
клетъчно обновяване комбинирани 
в крем с 25 високо концентрирани 
съставки сред които 5 растежни 
фактора, недиференцирани клетки 
от масло от българска роза, екстракт 
от бял трюфел, протоглюкани и 
много други.
Опаковка: луксозна кутия от 50 мл.

Крем Timeless Prodigy
The Cream

Серум Timeless Prodigy
The Serum

Серум с нежна 
текстура, който 
подпомага и допълва 
действието на крема. 
Съдържа по-висока 
концентрация на 
съставките и е 
подходящ за употреба 
вечер самостоятелно 
или в комбинация с 
крема. 
Опаковка: луксозен 
стик с помпа 30 мл.

TIMELESS PRODIGY



Професионална терапия за лице  
HA Dynamic Professional Programme

 Линията Хиалуронова киселина е създадена с помощта на молекули с много ниска и висока 
молекулна маса, за да хидратира кожата в дълбочина и в същото време да я предпази от прекомерно 
бърза загуба на вода причинена от агресивни външни влияния. 
 
 Терапията с хиалуронова киселина се препоръчва за всяка възраст и сезон. Основна 
грижа за нуждите на Вашата кожа. Съдържа хиалуронова киселина с много ниска и 
висока молекулна маса, които възстановяват баланса на хидратация в кожата до най-
малката й съставна част, а именно клетката. Цялостна грижа за кожа с повяхнал вид, 
бръчки от дехидратация, потъмнен тен, суха, дехидратирана кожа, лющене и петна. 
 
 
Резултати: хидратира кожата в дълбочина, намалява бръчките от дехидратация, възстановява 
сухата, дехидратирана кожа.
 
Активни съставки: хиалуронова киселина с много ниска и висока молекулна маса, екстракт 
от слънчоглед, ксилитол и негови производни.

Интензивен 
концентрат 1,5 %

Аквапорин 
масажен гел 

HA Ултра 
хидратиращ 
гел 0,25% 

Поляризирана 
вода

Интензивна 
хидратираща 
емулсия 2,5 %

 Интензивен 
концентрат, който хидратира 
кожата в дълбочина. 
Съдържа изключително 
висока концентрация 
хиалуронова киселина с 
ниска молекулна маса, 
специално създадена 
за хидратиране на най-
дълбоките  пластове на 
епидермиса [in vitro]
Активни съставки: 
Хиалуронова киселина с 
много ниска молекулна маса 
[1,5%]

 Немазен масажен 
гел, създаден да подобри 
състоянието на кожата и 
да възстанови оптималното 
ниво на хидратация. 
Съдържа ксилитол и 
неговите производни, които 
структурират и хармонизират 
вътрешната хидродинамика 
на кожата.
Активни съставки:
ксилитол и неговите 
производни.

 Хидратиращ гел 
с високо съдържание на 
хиалуронова киселина със 
специфична висока молекулна 
маса, която създава 
защитен филм, помага за 
хидратирането и подобрява 
състоянието на горния слой 
на кожата.
Активни съставки:
Хиалуронова киселина 
с висока и много ниска 
молекулна маса[0,25%].

 Поляризирана 
вода, която поради 
своите специфични 
свойства позволява  
хидратирането с голямо 
количество малки на 
обем молекули. Водните 
молекули са капсулирани 
в липозоми, за по добро 
проникване в кожата.
Активни съставки:
Поляризирана вода, 
капсулирана в липозоми.

 Хидратиращ 
крем за лице с високо 
съдържание на 
хиалуронова киселина 
с много ниска и много 
висока молекулна маса.
Активни съставки:
Хиалуронова киселина 
[0,25%],екстракти от 
слънчоглед, ксилитол и 
неговите производни.

POWER  
HYALURONIC



 Интензивен хидратиращ бустер, който 
се използва самостоятелно и преди други 
продукти със специфична цел (нощен крем, 
дневен крем с предпазващ фактор, грим и 
др.). Подобрява проникването и многократно 
увеличава ефективността на продукта нанесен 
след него. Подходящ за база за грим, поради 
леката си немазна формула. Формулата 
съдържа концентрирана хиалуронова киселина 
с много ниска и висока молекулна маса. След 
обикновеното ежедневно почистване нанаесете 
малко количество от продукта на лицето и шията 
с нежни масажни движения. Не нанасяйте върху 
очите и лигавици.
 Активни съставки: хиалуронова 
киселина (1.0%), ксилитол и неговите деривати
Опаковка: 30 мл

 Хидратиращ крем за лице, чиято 
формула има високо съдържание на 
концентрирана хиалуронова киселина 
с ниска и с висока молекулна маса. 
Препоръчва се за суха и за много суха 
кожа. След ежедневното почистване 
на лице нанесете малко количество 
от продукта с масажни движения. Не 
нанасяйте върху очите или лигавици!
 Активни съставки: Хиалуронова 
киселина (0,25%), екстракт от слънчоглед, 
ксилитол и неговите деривати.
Опаковка: 50 мл

Интензивна хидратираща емулсия

 Хидратираща емулсия за лице, чиято 
формулата съдържа хиалуронова киселина 
с висока концентрация с ниска и с висока 
молекулна маса. Интензивна хидратация 
за нормална и комбинирана кожа. След 
ежедневното почистване на лице нанесете 
малко количество от продукта с масажни 
движения. Не нанасяйте върху очите или 
лигавици!
 Активни съставки: Хиалуронова 
киселина (0,25%), екстракт от слънчоглед, 
ксилитол и неговите деривати.
Опаковка: 50 мл

Интензивна хидратираща маска

 Дълбоко хидратираща маска, 
която дарява на кожата 100% 
хидратация незабавно, особено 
там където е най-необходима като 
сухи участъци от кожата. Подобрява 
микрорелефа на кожата и създава 
чувство на пълен комфорт. Съдържа 
хиалуронова киселина с ниска и висока 
молекулна маса.
 Активни съставки: 0,25% 
хиалуронова киселина, поляризирана 
вода в липозоми, ксилитол и неговите 
деривати
Опаковка: 75 мл

Intensive moisturising emulsion
Deep moisturising mask

Хидратиращ бустер Интензивен хидратиращ крем
Moisturising booster Intensive moisturising cream

POWER  
HYALURONIC



Нежна маска воал
 Пакетчето съдържа напоен воал, който изглажда и освежава околоочния 
контур. Формулата съдържа растителен комплекс и микроалги, създадени да 
изгладят и възстановят деликатната зона от околоочния контур.
Активни съставки: син лотос, алое вера, микроводорасли (Clorella Vulgaris)

Масажен гел с лифтинг ефект
 Биологически активен продукт богат на концентрирани растителни 
екстракти, които атакуват причинитеите за отпуснатите клепачи, намаляват тъмните 
кръгове и торбички под очите.
Активни съставки: екстракти от мимоза, азиатска центела, Darutoside

Skeyndor Power Hyaluronic
Лифтинг терапия за околоочен контур и мигли 
Power Hyaluronic - Eye contour & eyelashes professional treatment

Гел с високо съдържание на хиалуронова киселина, който решава всички 
проблеми асоциирани с околоочния контур като хидратира, има лифтинг ефект 
и изглажда мимическите бръчки. Редуцира торбичките под очите като подобрява 
микроциркулацията в областта на околоочния контур и премахва тъмните кръгове. 
Гелът е обогатен с биотин, който подхранва миглите.
Активни съставки: хиалуронова киселина, биотин, екстракт от копринено дърво.
Опаковка: 15мл.
      Съхранявайте в хладилник за по-силен охлаждащ и освежаващ ефект.

Заздравяващ миглите гел
 Хидратиращ и омекотяващ гел, който съдържа биотин-GHK и провитамин B5, 
който прави миглите по-гъсти и здрави.
Активни съставки: биотин-GHK и пантенол

Озаряващ крем против бръчки
 Крем против бръчки за околоочния контур, който съдържа хиалуронова 
киселина и оптично повдигащи растителни екстракти. 
Активни съставки: хиалуронова киселина, овесени ядки, хамамелис.

Тази терапия е отговорът на Скейндор на всички асоциирани с нежната зона от околоочния 
контур проблеми, които са израз на процесите на стареене и умора, а именно отпускане на 
кожата, мимически бръчки, торбички и тъмни кръгове под очите. Терапията подхранва и се грижи 
нежно за накъсаните и чупливи мигли, като ги прави по-здрави, блестящи и плътни. 
Резултати: незабавно освежава кожата от околоочния контур, прави я по-хидратирана, стегната 
и жизнена, намалява мимическите бръчки и има лифтинг ефект върху отпуснатия горен клепач, подхранва миглите, 
подобрява микроциркулацията, с което подобрява състоянието на тъмните кръгове и торбичките
Активни съставки: микросфери хиалуронова киселина, екстракт от мимоза, Darutoside, биотин

Изглаждащ и тонизиращ гел за околоочен контур и мигли 
Power Hyaluronic - Cooling eye contour & eyelashes gel



НАЙ-МОЩНАТА СЪЗДАВАНА НЯКОГА 
АНТИОКСИДАНТНА КОМБИНАЦИЯ
Производни на Вит. С + екстракт от нар

Антиоксидантна терапия с Витамин С 
Brightening antioxidant programme

Чист концентрат Вит. С  
15%
 Концентрат, който 
незабавно прави кожата по-
сияйна и блестяща. 
С високо съдържание на 
аскорбинова киселина, 
заедно с други  естествени 
киселини, които бързо 
подобряват  външния вид на 
кожата. 
Активни съставки: 
Чист витамин С (15.0%) 
Екстракт от  Anogeissus leio-
carpus 
Опаковка: 2мл. ампули

Концентрат от нар 6%

 Флуид  с 
антиоксидантни свойства 
и  високо съдържание на 
екстракт от нар. 
Неговото действие срещу 
свободните радикали 
допълва  ефекта 
на концентрата от 
аскорбинова киселина и 
прави кожата сияйна и 
блестяща. 
Активни съставки: 
Концентрат  от нар 6% 
Опаковка: 25мл. капкомер

Маска с алое вера 

 Кремообразна маска за 
лице, с алое вера с успокояващ 
и освежаващ ефект. 
Нанася се както върху лицето, 
така и върху шията и деколтето. 
Успокоява, хидратира, 
подпомага по-доброто 
проникване на активните 
съставки от процедурата в  
кожа. 
Активни съставки: Екстракт от 
алое вера, Д – Бисаболол 
Опаковка:150 ml. тубичка 

Енергизиращ крем SPF15

 Дневен  крем  с 
витамин C  с висока 
абсорбация и екстракт 
от нар. Антиоксидантна 
комбинация за по-сияен 
ефект. 
Формулата му придава 
блясък и изравнява тена на 
кожата. Съдържа защитен 
фактор 15. 
Активни съставки: 
Производен витамин С (3%), 
екстракт от нар 
Опаковка: 10 ml. тубичка

Витамин С е една от най-ценните активни съставки в дерматологията, 
известен с многобройните си благотворни ефекти върху кожата. Той 
е мощен антиоксидант, стимулира обмяната на вещества в кожата 
и формирането на нов колаген. Терапия с Витамин С на Скейндор е 
истински мощен антиоксидантен коктейл, който подхранва кожата, 
придава й бляскав и здрав вид.
 
Резултати: подхранена, блестяща и здрава кожа, изсветлява петна, 
стимулира производството на колаген в кожата.

Активни съставки: Витамин С, екстракт от нар (Витамин Е и А), чист сок 
от алое вера.



 Дневен крем с Витамин С с 
висока абсорбация и екстракт от нар 
– мощна антиоксидантна комбинация 
за изключителен сияен ефект. 
Формулата дарява кожата с блясък и 
уеднаквява цвета й. Препоръчва се 
за суха до нормална кожа. Нанесете 
малко количество от продукта върху 
почистена кожа и втрийте с нежни 
кръгови движения. Не нанасяйте върху 
очите и лигавиците.
 Активни съставки: дериват на 
Витамин С (3%), екстракт от нар
Опаковка: 50мл.

Околоочен контур с цитрусови 
плодове и нар
Eye contour

 Кремообразен  гел  за околоочния 
контур, който съдържа витамин С с висока 
абсорбация и  екстракт от нар. Мощната 
антиоксидaнтна комбинация прави кожата  
по-блестяща и сияйна. Формула, специално 
създадена да заличи мимическите бръчки 
и изсветли тъмните кръгове от околоочния 
контур. След обикновената процедура по 
почистване на грима и замърсяванията, 
нанесете няколко капки от продукта с нежни 
кръгови  движения.
 Активни съставки: производни на 
Витамин С 1.5%, екстракт от нар.
Опаковка: 15мл.

Интензивен енергизиращ крем 
Energizing cream SPF 15

 Чист  витамин С концентрат 7.5 %
`Pure concentrate Vit.C

 Шок терапия за 
възстановяване на блясъка и  
сияйността на кожата само  с няколко 
употреби в домашни условия. 
Продуктът има високо съдържание 
на аскорбинова киселина и  други 
естествени киселини, които незабавно 
подобряват външния вид на кожата.
 Активни съставки: Чист 
витамин С 7.5%, екстракт от  Anogeis-
sus leiocarpus
Опаковка: 14 ампули по 1мл.

 Емулсия с Витамин С с висока 
абсорбация и екстракт от нар – 
мощна антиоксидантна комбинация 
за изключителен сияен ефект. 
Формулата дарява кожата с блясък и 
уеднаквява цвета й. Препоръчва се за 
комбинирана до мазна кожа. Нанесете 
малко количество от продукта върху 
почистена кожа и втрийте с нежни 
кръгови движения. Не нанасяйте върху 
очите и лигавиците.
 Активни съставки: дериват на 
Витамин С (3%), екстракт от нар
Опаковка: 50мл.

Интензивна енергизираща емулсия
Energizing emulsion SPF 15



Възстановяваща терапия с ретинол  
Intensive Repairing Professional Programme

Концентрат с чист 
ретинол
 Биологичен анти-
ейдж разтвор с чист, 
концентриран ретинол.  
Концентрация на разтвора 
0.15%, 5000 IU.

Органично масло от Невен

 Златисто масло със 
смекчаващи кожата свойства, 
което помага за намаляване на 
зачервяванията след употреба 
на ретиноиди. Продукт богат на 
каротеноиди (предшественици на 
вит. А).

Кехлибарена маска

 Маска с екстракт от 
кехлибар – впечатляващ 
продукт с антиоксидантни и 
смекчаващи свойства, който 
запазва красотата и младежкия 
вид на кожата.

Интензивен възстановяващ крем

 Крем с висока концентрация на 
антиоксидантни вещества и активни 
съставки, които предпазват от окисление 
използваните екстракти и тушират 
видимите признаци на стареене на кожата. 
Защитен фактор SPF 15. 
 Съдържа екстракти от нар, грозде, 
Picea excelsa (смърч), Коензим Q10, 
производни на вит. С.

Троен възстановяващ анти – ейдж комплекс от три вещества с „ретиноло подобно” 
действие съставен от чист ретинол, Bakuchoil и водно разтворим екстракт от соя, 
които подпомагат подмладяващото действие на ретинола. Прекрасна подмладяваща 
терапия, която възстановява и възобновява структурата на кожата по начин, че тя 
отново да придобие качествата на младата кожа.
 
Резултати: «изпълнена», подмладена и стегната кожа, подобрява вида на кожа със 
следи от акне, изсветлява петната и редуцира следите от фотостареене.
 
Активни съставки: чист ретинол, Bakuchoil, екстракт от соя, невен, антиоксиданти.



Интензивен  възстановяващ крем 
Intensive repairing cream

  Крем, който има изключително 
подмладяващо и възстановяващо 
плътността и красотата на кожата  
действие. Продуктът действа 
благоприятно върху кожа със следи от 
акне, петна, загубила блясъка и тонуса 
си.
Активни съставки: 
Чист ретинол 0.06% (2000 IU/g).
Bakuchiol 0.75%.
Водноразтворим ектстракт от соя 
Опаковка: 50мл. вакуумирана туба. 

Интензивен възстановяващ крем-серум
Intensive repairing serum-in-cream

 Подмладяващо действие върху 
бръчките и петната от акне*. 
 Активни съставки:
Чист ретинол 0.09% (3000 IU/g).
Bakuchiol 1.00%.
Водноразтворим ектстракт от соя 
Опаковка: 30мл. туба с дозатор.  

Какво е КРЕМ-СЕРУМЪТ? 
Крем-серумът е серум, чиято една съставна част е 
крем, за по-добър комфорт на кожата със склонност 
към сухота. 
Този продукт е специфичен тип серум, който не се 
препоръчва за употреба заедно с други козметични 
продукти. 
Само с един продукт могат да бъдат покрити 
различни по вид нужди и типове кожа, без да се 
“жертва” високата концентрация на активните 
съставки. 

Интензивна възстановяваща емулсия  
Intensive repairing emulsion

 Емулсия, която има изключително 
подмладяващо и възстановяващо 
плътността и красотата на кожата  
действие. Продуктът действа 
благоприятно върху кожа със следи от 
акне, петна, загубила блясъка и тонуса 
си.
Активни съставки:
Чист ретинол 0.06% (2000 IU/g). 
Bakuchiol 0.75%.
Водноразтворим ектстракт от соя. 
Опаковка: 50мл. вакуумирана туба



Серия от мезоконцентрати за неинвазивна 
мезотерапия от ново поколение! Два пъти по-
силни, с обновена формула и по-икономична 
опаковка. По-голяма ефективност на процедурите 
в салон – всичко това е лесно постижимо с 
неинвазивна мезотерапия. 

НЕИНВАЗИВНА
МЕЗОТЕРАПИЯ ОТ
НОВО ПОКОЛЕНИЕ
MESOFILLER
Процедура за третиране на вертикални (дълбоки и 
мимически) бръчки и отпуснат контур на лицето, врата и 
деколтето. Ефикасна алтернатива на инвазивните методи 
на запълване и изглаждане на бръчките. Възстановява 
и изпълва дермата, има цялостно подмладяващ ефект, 
като предотвратява процесите на деградация на колаген 
и еластин и забавя процесите на стареене.
Активни съставки: микро-колаген, полифеноли, 
микроводорасли.

MESOBT-LIFT
Мощен лифтинг ефект още от първата процедура. 
Комбинация от 3 отпускащи контрахиралите мускули и 
„ботокс-лайк” пептида, които изглаждат повърхността 
на кожата, създават подкожен микролифтинг ефект и 
забележителни видими резултати. 
Активни съставки:колаген с ниска молекулна маса от 
морски произход, олигозахариди, пептиди.

NEW
PRODUCT



MESOBRIGHT
Процедура с комбинирано действие, която 
отстранява малките несъвършенства, подобрява 
състоянието на порите и придава блясък и сияен 
вид на кожата. Високото съдържание на витамин 
С, което прониква директно в кожата унифицира 
цвета и изсветлява хиперпигментиралите участъци, 
посредством намаляване на количеството меланин 
в кожата. 
Активни съставки: витамин С, 
аминоетилфосфатна киселина.

MESOSLIM
Процедура за ефективно отслабване и борба с целулита 
и „портокалова кожа”. Премахва локализираните мастни 
натрупвания, дължащи се на задържане на течности 
в организма, както и на състояние на упорит/„твърд” 
целулит, дренира, има липолитично и анти-липогенно 
действие (изгаря мазнините и предотвратява тяхната 
повторна поява). 
Активни съставки: екстракт от артишок, 
микроводорасли, пептиди.

Обновена палитра от Мезоконцентрати 
с още по-добро действие!



ГЕЛ С МИКРОАБРАЗИВНИ ЧАСТИЦИ (може да се третира с ултразвукова шпатула)
Дерма-абразивен гел с микро частици, създаден да ексфолира най-горната повърхност на епидермиса посредством механично търкане. Почиства, обновява 
и подготвя кожата за следваща процедура с по-силни ексфолиращи вещества. 
Активни съставки: Диамантени микро-частици.

УСПОКОЯВАЩ СПРЕЙ 
Леко кисел разтвор, който подготвя кожата за по-агресивни пилинг процедури. Съдържа активна киселина, която подготвя и успокоява кожата по време на 
агресивната процедура.
Активни съставки: 4-t Butylcyclohexanol (антипод на TRVP), pH 4.2 

ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ С НЕЗАБАВЕН РЕЗУЛТАТ
Концентриран разтвор с AHA киселини, който задейства естествения процес на разхлабване на междуклетъчните връзки. Ускорява обновяването на външния 
слой на кожата и подобрява микрорелефа й. Активни съставки: гликолова киселина 25%, млечна киселина 15%, бадемова киселина 10% pH 3.3

Анти-ейдж пилинг Derma peel PRO 
Wrinkle dimishing Treatment

ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ
Комплекс от ензими, които разтварят основния компонент на корнеоцитите – кератина – 
изтънявайки външния слой на кожата. 
Активни съставки: протеаза, лизозим.

БИОЛОГИЧЕН ПИЛИНГ С НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ
Концентриран разтвор на биомиметичен пептид, който отслабва междуклетъчните връзки 
в най-вътрешните слоеве на епидермиса. Стимулира обновяването на епидермиса в 
дълбоките слоеве на кожата. 
Активни съставки: биомиметичен пептид DSG инкапсулиран в липозоми. 

УСПОКОЯВАЩА МАСКА
Неутрализираща маска, която балансира PH-то на кожата след третиране с AHA киселини 
и ензимен пилинг. Освежаващата й структура веднага изглажда и успокоява кожата. 
Активни съставки: алкалин pH (8.0), хидролизиран растителен кератин.

Силна пилингова процедура, която съчетава всички познати до момента 5 пилингови 
техники – апаратура, механичен, химичен, ензимен пилинг и пептиди, за цялостно 
обновяване и ексфолиране на кожата и подобряване на микрорелефа на зрялата кожа. 

Резултати: уеднаквява цвета на кожата, заличава финните линии, обновява и подмладява 
кожата
 
Активни съставки: диамантен прах, гликолова киселина, бадемова киселина, млечна 
киселина, протеаза



Избелваща процедура Derma peel PRO 
Brightening peel sequential system 
Процедура със силно ексфолиращо действие без излющване, която съчетава всички познати на 
козметологията пилинг техники в едно. Мощно оръжие за обновяване на кожата -  избелва петната 
и предотвратява тяхната бъдеща поява като действа на генетично ниво. Комбинацията от гликолова, 
лимонена и фитинова киселина уеднаквяват цвета на кожата и отстраняват повърхносните петна. 
 
Резултати: избелва петната, ексфолира, уеднаквява  цвета на кожата, предотвратява появата на 
нови петна 
 
Активни съставки: диамантен прах, гликолова киселина, лимонена киселина, фитинова киселина, 
протеаза

ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ
Комплекс от ензими, които разтварят основния компонент на корнеоцитите – кератина – 
изтънявайки външния слой на кожата. 
Активни съставки: протеаза, лизозим.

ИЗБЕЛВАЩ БИОЛОГИЧЕН ПИЛИНГ
Концентриран разтвор от два биомиметични пептида. Стимулира обновяването на 
епидермиса в дълбоките слоеве на кожата, изсветлява пигментационните петна и тона на 
кожата. 
Активни съставки: биомиметичен пептид DSG и TGF-D в липозоми. 

 УСПОКОЯВАЩА МАСКА
Неутрализираща маска, която балансира PH-то на кожата след третиране с AHA киселини и 
ензимен пилинг. Освежаващата й структура веднага изглажда и успокоява кожата. 
Активни съставки: алкалин pH (8.0), хидролизиран растителен кератин.

ГЕЛ С МИКРОАБРАЗИВНИ ЧАСТИЦИ (може да се третира с ултразвукова шпатула)
Дерма-абразивен гел с микро частици, създаден да ексфолира най-горната повърхност на епидермиса посредством механично търкане. Почиства, 
обновява и подготвя кожата за следваща процедура с по-висока концентрация на ексфолиращи вещества. 
Активни съставки: Диамантени микро-частици.

УСПОКОЯВАЩ СПРЕЙ 
Леко кисел разтвор, който подготвя кожата за по-агресивни пилинг процедури. Съдържа активна киселина, която подготвя и успокоява кожата по 
време на агресивната процедура.
Активни съставки: 4-t Butylcyclohexanol (антипод на TRVP), pH 4.2 

ИЗБЕЛВАЩА КОМБИНАЦИЯ ОТ КИСЕЛИНИ
Концентриран разтвор от избелващи киселини и АНА, които активират естествените процеси на излющване на мъртвите клетки. Ускоряват 
обновяването на повърхностния слой кожа и изглаждат микрорелефа. 
Активни съставки: гликолова киселина 35%, лимонена киселина 10%, фитинова киселина 5% pH3.3



Ексфолиращ почистващ гел
Resurfacing peel cleansing 
gel

 Почистващ и 
ексфолиращ гел с а-хидрокси 
киселини и ензими. Продуктът 
почиства и обновява най-
горния слой на кожата. 
Използвайте веднъж или 
два пъти на седмица. Да не 
се нанася върху очите или 
лигавици. 
  
Активни съствки: киселини 
5%, гликолова и млечна 
киселина. pH 4.2, протеаза.
Опаковка: 200мл.

Обновяващ крем
Resurfacing peel cream

 Ексфолиращ крем 
с a-хидрокси киселини и 
биологически пептиди. 
Стимулира регенерирането 
на епидермиса, изглажда и 
изсветлява кожата и петната.  
 
Активни съставки: киселини 
8%, глюконолактон, млечна 
киселина. PH 4.2, биомиметичен 
пептид TGF-B и DSG в липозоми.
Опаковка: 50мл.                                                 

Освежаващия MIST направен с термална 
вода от Южна Франция, който възвръща 
естествения баланс и здравето на 
кожата. Обогатен с екзополизахариди 
от Френска Полинезия, които могат 
да намалят неестетическия ефект от 
градското замърсяване( дим, изгорели 
газове, цигарен дим, слънце), което 
допринася за преждевременното
потъмняване на кожата.

Активни съставки: Защитен комплекс за 
предпазване от градските замърсявания, 
стабилизирано вит. С, термална вода. 
Опаковка: 100мл.  

Почистваща пяна с млечна киселина 
комбинирана с аргинин. Патентована 
AHA освобождаваща система, за 
устойчиво възстановяване на кожата, 
която не причинява раздразнение. 
Използвана през деня почиства 
кожните замърсявания в дълбочина и 
стимулира синтеза на новия епидермис. 
За всички типове кожа.

Активни съставки: Млечна 
киселина:аргинин (20:1) 
Опаковка: 150мл.  

Защитен микс против замърсяване 
Anti-Pollution shield mist

Почистваща пяна нова кожа
New skin foaming cleansing

URBAN WHITE

 Ексфолираща емулсия 
с a-хидрокси киселини и 
биологически пептиди. 
Стимулира регенерирането 
на епидермиса, изглажда и 
изсветлява кожата и петната.  
 
Активни съставки: 
киселини 8%, глюконолактон, 
млечна киселина. PH 4.2, 
биомиметичен пептид TGF-B 
и DSG в липозоми.
Опаковка: 50мл.   

Обновяваща емулсия
Resurfacing peel emulsion

Интензивен ексфолиращ 
концентрат с висока 
концентрация на киселини и 
обновяващи биомиметични 
пептиди, които спомагат за 
производството на нова, чиста, 
гладка, здрава и сияйна кожа.  
 
Активни съставки:15% 
гликолова/млечна/бадемова/
фитинова киселина, TGF-b и 
DSG биомиметични пептиди в 
липозоми. 
Опаковка: 30мл.

Пилинг концентрат 15%  
Resurfacing Peel  
Concentrate



Депигментиращият серум е предназначен да 
предотврати и изсветли появили се петна след 
акне, хормонален дисбаланс, слънце и др. Неговата 
концентрирана формула помага за обновяване на 
епидермиса, уеднаквяването на тена на кожата на 
лицето и намаляване на малките несъвършенства на 
кожата. За всички типове кожа, особено смесена/
мазна кожа.

Активни съставки: Млечна киселина:аргинин (20:1), 
биомиметичен TGF-β пептид капсулиран в липозоми, 
амино етилфосфин киселина. 
Опаковка: 30мл.  

Компактен грим под формата 
на крем със завършваща пудра, 
която изсветлява и уеднаквява 
незабавно цвета на кожата, 
както и предпазва кожата от 
слънцето(защитен фактор 50).  

Активни съставки: Пигметни 
изсветляващи цвета на кожата. 
Опаковка: 9гр., 2 цвята

Продукт за луксозна грижа за суха кожа на ръцете 
и появили се петна, независимо от техния произход. 
Уеднаквява цвета на кожата, противодейства на 
вредите причинени от слънцето, цигарите, замърсената  
градска среда.
Защитен фактор SPF 15.

Активни съставки: Фенилетил резорцинол защитава 
от граското замърсяване. 
Опаковка: 50мл.  

Защитен крем за ръце с SPF 15
Shield hand cream Специфична формула, направена с широко 

спектърен депигментиращ агент, създаден за 
бързо избелване цвета на кожата от всякакъв 
вид петна или пигментация на кожата. Прилага 
се единствено върху хиперпигментираните 
участъци.

Активни съставки: Фенилетил резорцинол и 
фенолен дериват, амино етилфосфин киселина, 
биомиметичен пептид от TGF-β капсулиран в 
липозоми. 
Опаковка: 15мл.  

Депигментиращ крем, който изсветлява появилите се недостатъци и уеднаквява 
цвета на кожата. Съдържа определени екзополизахариди, които защитават 
кожата от главните градски замърсители причиняващи потъмняването на кожата. 
Предназначено за хора живеещи в среда с високо ниво на замърсяване (дим, 
изгорели газове, цигарен дим, слънце..) Има защитен фактор 20.

Активни съставки: Фенилетил резорцинол и фенолен дериват, предпазва от 
градското замърсяване. 
Опаковка: 50мл.  

Крем премахващ петната
Spots Eraser Cream

Защитен дневен крем SPF 20
Shield day cream

Нощен серум
Overnight serum

Матираща компактна пудра SPF50
Matt compact powder SPF 50

URBAN WHITE



Анти-ейдж терапия с недиференцирани клетки от растителен 
произход Eternal 
Eternal professional pack

Eternal line

Концентрат против бръчки с действие в дълбочина
 
 Съвкупност от вещества, които подобряват разтворимостта 
на основните активни съставки. Повишава нивото на ефективност 
на козметиката и степента на проникване на активните съставки 
в кожата. Подсилен с алфа-хидроксилни киселини (плодови 
киселини) и натурални масла, които действат непосредствено 
върху бръчките, като постигат забележителни резултати.

Нанолипозомен концентрат от недиференцирани клетки 
от растителен произход
 
 Силно концентриран биологически продукт създаден от 
нанолипозомни недиференцирани клетки от растителен произход. 
Съживява недиференцираните клетки на епидермиса като 
стимулира синтеза на хранителни вещества в кожата. Така тя 
възстановява обема, който е загубила през годините. Концентратът 
е подсилен със салицилова и хиалуронова киселина за получаване 
на невероятен незабавен изглаждащ ефект.

Полимеризирана кремообразна балансираща маска
 
 Кремообразна полимеризирана маска с действие в три насоки: 
благодарение на богатото на серамиди съдържание възобновява 
защитната функция на кожата; посредством поетапното освобождаване 
спомага постепенното проникване на активни съставки; с помощта на 
механизъм на естествена обмяна балансира нивата на омекотяващите 
съставки, които подхранват повърхността на кожата и така спомага за 
нормализирането на сухата или мазна кожа.

Криогенен лифтинг ефект

 Продукт, съдържащ криогенни съставки, които намаляват 
външната темпертаура на епидермиса и задържа недиференцираните 
клетки от растителен произход в кожата. Има силно и дълготрайно 
действие в борбата с бръчките. Обогатен е с иновативни козметични 
съставки, които незабавно стягат кожата и създават естествен дълготраен 
лифтинг ефект.

Награда за активна съставка 2008г.

 Богата и луксозна анти-ейдж терапия за първи следи от стареене като 
повяхнал, отпуснат вид на кожата и следи от фотостареене. Недиференцираните 
клетки в нанолипозоми подпомагат производството на нови, здрави клетки в кожата 
и по този начин стимулират обновяването на кожата от вътре навън. 
 
Резултати: по-плътна, подхранена и здрава кожа, забавя процесите на стареене и 
увеличава дълголетието на кожата
 
Активни съставки: недиференцирани клетки от ябълка в нанолипозоми, екстракт 
от Jambu, морски копър, морска лавандула, лупина, хиалуронова киселина с висока 
молекулна маса + силиций



Крем Етернал 
Eternal cream 
 Крем, който съдържа нанолипозомни 
недиференцирани клетки от растителен 
произход. Неговата формула има за цел 
да компенсира недостига на хранителни 
вещества и да възобнови загубения 
с годините обем на кожата. Лицето 
придобива по-гладък и равен тен с 
ясно очертан контур. Кремът може да се 
комбинира с Интензивния серум Eternal за 
подобряване на резултатите, особено при 
много отпусната кожа.
Опаковка: 50мл. 

Освежаващ крем за околоочния 
контур
Eternal icy eye cream
 Крем за околоочния контур с 
нанолипозомни недиференцирани клетки 
от растителен произход. Действа върху 
епидермалните недиференцирани клетки, 
помагайки им да произвеждат по-голямо 
количество хранителни вещества за кожата. 
Обогатен с чистата вода от Швейцарските 
глетчъри. Прави кожата на околоочния 
контур по-свежа, по-сияйна и нежна.
Опаковка: 15мл.

Интензивен серум
Eternal intensive serum
 Серум с висока концентрация 
на активно вещество, който съдържа 
нанолипозомни недиференцирани клетки 
от растителен произход. Елексир, който 
ревитализира, обновява и подхранва 
недиференцираните клетки на епидермиса. 
Повишава скоростта, с която се възобновяват 
клетките, както и  количеството на 
хранителни вещества в кожата. Като 
резултат тя възвръща загубения си обем, 
има по-мадежки, сияен и стегнат вид.
Опаковка: 30мл.

Масло за сън ново!!!
Sleeping oil
 Възстановяващо в дълбочина кожата 
масло с анти-ейдж действие за употреба 
преди сън. Уникална комбинация от 
натурални масла, есенции и екстракти със 
сатенен, немазен завършек и попиваемост, 
този продукт е истински подхранващ 
елексир за кожата, който след употреба 
я оставя гладка и мека. Продукт особено 
подходящ за суха, зряла и недостатъчно 
подхранена кожа. С нотки на жасмин, 
горчив портокал и иланг-иланг продуктът 
създава чувство за благоденствие и релакс. 
Опаковка: 30мл.

Eternal line

ЗАЩО ПРОДУКТИ ЗА СЪН?
Употребата на продукти, които комбинират грижата за кожата със здравия и спокоен сън, не са новост и са добре познати в азиатските страни, 
където този ритуал за запазване на младостта и красотата, както и освобождаване от стреса през ежедневието се използва от векове. По време 
на сън организмът се отпуска, температурата на тялото леко се понижава, нивата на кортизол спадат, тялото започва да се възстановява. Това е
и моментът, в който кожата също се регенерира, като действието на подпомагащи възстановяването
й продукти е най-силно.



Corrective
ALWAYS BEAUTIFUL, 
FOREVER YOUNG

Революция в козметиката: 
 Corrective е гама от продукти, вдъхновени от водещите  тенденции в областта на 
медицинската и естетическа козметика. Специално създадени за бързо и ефективно 
третиране на дълбоки и мимически бръчки. 
 Чрез комбиниране в едно на запълващи техники и вещества, които успокояват 
микро контракциите на кожата  бе създаден интензивен изглаждащ продукт за третиране 
дори и на най-дълбоките бръчки. В резултат, след първите няколко процедури бръчките 
постепенно и естествено изчезват. 

„Ботокс лайк” терапия с филъри Corrective 
Expression lines eraser & wrinkle filler

Пепдиден комплекс   
 Разтвор създаден от 3 отпускащи мускулите пептида, които 
действат на трите ключови фази при процеса на свиване на мускула - 
възбуждане-проводимост-съкращаване. По този начин се осигурява 
по-интензивен и продължителен лифтинг ефект на кожата. 
 
Полизахаридна матрица
 Лиофилизирана полизахаридна матрица. Субстрат за 
локална дифузия на активните съставки.  Повишава абсорбирането 
и фиксацията на активните съставки в кожата. 

Концентрирана хиалуронова киселина
 Разтвор от концентрирана хиалуронова киселина с изглаждащ 
ефект за премахване на дълбоките бръчки. Той е синтезиран във вид 
на микросфери, които увеличават обема си до тридесет пъти. Прониква 
в епидермиса, повишава плътността на кожата и бързо и ефективно 
запълва местата, на които са се появили дълбоки бръчки. 
 
Луксозна маска с микронизирани перли
 Крем маска с микронизиран перлен прах. Спомага за подобряване 
на клетъчната структура и връзката между клетките. Стимулира процеса 
на регенерация на тъканите и подмладява кожата. 

Чрез комбиниране в едно на запълващи техники и вещества, които отпускат 
микро контракциите на кожата бе създаден един интензивен, изглаждащ 
продукт, прекрасно оръжие за борба с мимически бръчки, до най-дълбоки 
такива. В резултат на ефекта на терапията още след първите няколко 
процедури бръчките постепенно и естествено започват да изчезват. 

Резултати: подобрява състоянието на мимически и дълбоки бръчки, 
възвръща плътността на кожата, оставя кожата подхранена и хидратирана. 

Активни съставки: 3 изпълващи и отпускащи контракциите на 
мускулите пептида, лиофилизирана хиалуронова киселина.



 Крем за запълване на дълбоките и омекотяване на 
мимическите бръчки на лицето. Съдържа вещества, които 
правят кожата по-плътна, стегната и изглаждат бръчките. 
Опаковка: 50мл.

Крем за незабавно запълване на бръчките
Instant wrinkle filler cream 

Крем за изглаждане на бръчките от околоочния контур
Eye expression lines eraser
 Продукт предназначен за изглаждане на мимическите бръчки около 
очите. Съдържа комбинация от стягащи кожата вещества. Съдържанието 
на перлен микропигмент придава свеж вид и намалява мимическите 
бръчки. 
Опаковка: 20мл. 

Серум за изглаждане на бръчките 
Expression lines serum 
 Серум за изглаждане на дълбоките и мимически бръчки на 
лицето. Съдържа безвредни инхибиторни вещества и изглаждащи 
кожата пептиди. Подсилен е със запълващи бръчките съставки.  
Опаковка: 50мл.

Крем за незабавно запълване на бръчките около устните
Instant lip contour filler 
 Продукт, предназначен за запълване и изглаждане на дълбоките 
бръчки около устните. Съдържа вещества, които правят кожата по-плътна, 
гладка и стегната. Подхранва и хидратира нежната кожа на устните, като 
й осигурява необходимата защита и комфорт. 
Опаковка: 15мл.

Corrective ALWAYS BEAUTIFUL, 
FOREVER YOUNG



Лифтинг терапия Global lift 

GLOBAL LIFT (ProGEN-in) e ексклузивна, патентована от Скейндор технология, която 
се основава на принципа на терапиите спиращи процесите на стареене (връща времето 
назад в старите клетки и отлага процесите на стареене в новите).  Цялостна анти-ейдж 
стратегия, която има за цел да постигне ремоделиращ ефект върху лицето.

Резултати: ремоделира овала на лицето, изпълва дермата и възстановява загубения от 
влиянието на процесите на деградация на колагена и еластина обем, намалява дължината 
и дълбочината на вертикалните бръчки. 

Активни съставки: (ProGEN-in) комплекс, екстракт от червен пипер, лупина.

Активиращ стягащ гел 

  Успокояващ контракциите на мускулите, 
немазен гел, който подпомага лифтинг 
масажа на лицето. Стяга и повдига контура.   
 
Активни съставки:  екстракт от горчивче, 
микроалги (Clhorella Vulgaris),  пробиотик, 
аминокиселини.

Лифтинг серум 

     Серум, който произвежда цялостен лифтинг ефект 
върху кожата. Специално създаден да третира отпуснати 
участъци на зряла кожа с или без следи от фотостареене. 
Съдържа хидролизиран колаген и органичен силикон, 
който подобрява поддържащите функции на кожата. 

  Aктивни съставки: биомиметичен пептид, дериват на 
Елафина, черен пипер, колаген, органичен силикон.

Маска с незабавно действие 

   Лифтинг маска за лицето и 
деколтето с ефект – изглаждане 
на бръчки. В същността си 
представлява пач, който дава 
невроятни, непосредствени 
резултати, повдигайки и 
фиксирайки контура/овала на 
лицето.
Aктивни съставки: екстракт 
от мая, азиатска центела, алое 
вера.

Лифтинг крем 

  Крем за лице и деколте на основата на [ProGEN-in] 
технологията. Козметика от ново поколение за цялостно 
стягане на кожата и изпълване и ремоделиране на контура.
   
Aктивни съставки: [ProGEN-in] технология, екстракт от 
микроводорасли и лупина.



Крем за лице и шия с лифтинг ефект
Lift Contour Face & Neck cream
Лифтинг продукт, който се предлага в 
две текстури - емулсия за комбинирана 
и нормална кожа и крем текстура за суха 
и много суха кожа. Възвръща обема и 
младежкия вид на кожата на лицето, като 
спира процесите на времето. Стяга кожата 
и намалява бръчките и отпуснатостта на 
кожата, която се дължи на деградация на 
колагена и еластина.  
 
Активни съставки: [ProGEN-in] 
технология, eкстракт от микроводорасли, 
eкстракт от лупина.
Опаковка: 50мл.

Лифтинг крем за околоочен 
контур, който нежно и забележимо 
повдига отпуснатите клепачи, 
намалява бръчките, умората и 
видимите процеси на стареене. 
Подобрява микроциркулацията. 
  
Активни съставки:[ProGEN-
in] технология, eкстракт от 
микроводорасли, eкстракт от елда, 
стягащ пептид против бръчки.
Опаковка: 50мл.

Околоочен крем с лифтинг ефект  
 Eye Contour Cream

 
[ProGEN-in] ТЕХНОЛОГИЯТА СЕ ОСНОВАВА НА ЕФЕКТА 

НА ТРИ ОСНОВНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
-Биомиметичен пептид, дериват на Елафина, победител 
в конкурса Innovation Zone Best Ingredient Award 2012, 
In-cosmetics®, Barcelona 2012. Инхибиращ ензим на 
действието на прогерина и процесите на еластаза, 
незаменим компонент в борбата с отпустатата зряла 
кожа. 
-Екстракт от горчивче (Menyanthes trifoliata), мощен 
антиоксидант от ново поколение, който защитава депата 
с витамин С в клетките, ключов фактор за подобряването 
на качеството и количество на колаген в кожата. 
- α-глюкани и полизахариди от черен пипер (Piper 
nigrum). Mолекулите действат директо върху най-
дълбоките слоеве на дермата – мрежестия слой и 
подобряват механичните (поддържащите) му свойства, 
особено при кожа със следи от преждевременно 
стареене. 

Серум за лице и шия въз основа на [ProGEN-
in] технология против стареене – иновативна 
технология която осъществява превенция и 
действа активно върху вече видимите следи 
на времето, като отпуснат контур, бръчки, 
повяхване на кожата или преждевременната 
им поява. Съвременна  козметика, която 
предизвиква цялостен стягащ ефект и 
възстановява плътността на кожата и контура 
на лицето. 
 
Активни съставки: [ProGEN-in] технология, 
микроводорасли, екстракт от лупина. 
Опаковка: 30мл.

Елексир с лифтинг ефект 
Lift Cotour Elixir Face & Neck 



Професионална 

терапия A   uAtherm
Фактор против зачервяване
 Реминализиращ комплекс с термална вода за чувствителна кожа, предразположена към 
зачервяване. Съдържа висока концентрация на екстракти от растения с успокояващ ефект. Те 
подобряват пенетрацията, като по този начин успокояват временните и трайни зачервявания на 
кожата и улесняват дренажа.

Колаген фактор
 Продукт с термална вода разработен с чист колаген от морски произход (99%), който стяга 
чувствителната кожа. Колагенът и олигозахаридите подсилват защитните функции на повърхностния 
слой на кожата, тонизират и имат лифтинг ефект върху отпусната кожа с признаци на стареене. 
  Активни съставки: чист колаген от морски прозиход (99%), термална вода.

Ребалансираща колагенова маска 

 Кремообразна маска с термална вода, която има балансиращ ефект върху чувствителна кожа. Формула с перфлуорокарбонати за 
подобряване проникването на кислорода в кожата и ревитализиране на засегнатите тъкани със слаба дихателна способност на клетките. 
Освежава, хидратира и успокоява зачервената кожа. 
 Активни съставки: термална вода, пребиотични олигозахариди, перфлуорокарбонати, екстракти от растения, с успокояващи 
зачервяванията свойства.

Ревитализиращ крем
 Хидротермален гел за всички типове чувствителна кожа, разработен с коензим Q10 със силни антиоксидантни своиства. Осигурява 
естествена защита на кожа, която произвежда по-голямо количество свободни радикали и има трайни зачервявания. Предпазва от вредните 
външни влияния.   
 Активни съставки: термална вода, пребиотични олигозахариди, серамиди, екстракт от тиква, коензим Q10, дермозахариди.

Aquatherm е идеално решение за чувствителна кожа, както и кожа с начален или напреднал стадий 
на розацея и купероза. Благодарение на високото съдържание на термална вода от Сали де Беарн от 
френските Пиренеи, професионалната терапия и ежедневните продукти от линията нормализират и 
успокояват чувствителната и възпалена кожа. 
Резултати:  възобновява защитата на кожата към агресивните външни влияния, успокоява дразненето, 
лющенето и зачервяването на чувствителната кожа, създава усещане за комфорт
Активни съставки: чист колаген от морски произход (99%), термална вода, олигозахариди.

UATHERM LINEA



UATHERM LINEA

Дегримьор за чувствителни очи
Sensitive Eye make-up remover

 Емулсия за разтваряне на 
грима от нежната зона от околоочния 
контур без необходимост от 
търкане. Формулата е съвместима 
със секрецията на очите, което я 
прави подходяща дори и за най-
чувствителните очи.  Намалява риска 
от дразнене, сълзене и болка.
Активни съставки: вода от 
хамамелис, пребиотици, екстракт от 
тиква.
Опаковка: туба 150мл.

Мицеларна вода 
Cleansing micellar water
 Продукт, който съчетава функциите на дегримьора, почиства и 
тонизира кожата. Бързо и ефективно почиства замърсяванията и грима 
от зоната на очите, устните и лицето като цяло. Формулата съдържа 
естествен овлажняващ фактор (NMF) и масло от макадамия, което 
има антиоксидантно дейтвие и възстановява защитните функции на 
кожата. Продуктът е особено подходящ за ежедневно почистване на 
чувствителната кожа склонна към зачервяване, лющене и раздразнения. 
Активни съставки: термална вода, естествен овлажняващ фактор 
(NMF), масло от макадамия, вещества възстановяващи липидния слой на 
епидермиса
Опаковка: туба 200мл.

Концентрирана термална вода
Thermal concentrate water Salies-de-
Bearn (France) 

 Концентрирана термална вода за 
ежедневна грижа за чувствителна кожа. 
Намалява незабавно дискомфорта от 
зачервената и опъната кожа, създавайки 
приятното усещане за свежест и хидратация.
Активни съставки: концентрирана термална 
вода от източници в Сали де Берн (френски 
Пиренеи).
Опаковка: флакон под налягане 100мл. и 
250мл.

 Почистващ гел с висока 
поносимост, специално разработен за 
всекидевна грижа за чувствителна кожа 
предразположена към омазняване и 
за любителите на почистване с вода. 
Възвръща естествения баланс на кожата, 
предпазва я от външни агресивни влияния 
като създава и поддържа естествената й 
система и създава усещане за чистотата и 
благоденствие. Не съдържа мазнини.
Активни съставки: термална вода, 
пребиотици, вода от хамамелис.
Опаковка: туба 250мл

Почистващ гел с термална вода
Thermal cleansing gel

Нежно почистващо мляко
Delicate cleansing milk

 Почистващо мляко за чувствителна 
кожа. Премахва ефикасно замърсяванията 
без да предизвиква зачервяване или 
дразнене. Хидратира, омекотява и създава 
чувство на комфорт. Продукт съвместим 
с pH на кожата. Съдържа пребиотици – 
вещества оказващи благоприятно действие 
върху флората на кожата и подобряващи 
защитната й функция. 
Активни съставки: термална вода, 
пребиотици, екстракти от растения богати 
на балсамни вещества.
Опаковка: туба 250мл и 500мл.

Концентрат против зачервяване
Anti-redness hydra-concentrate
 Хидратиращ концентрат с високо съдържание на растителни екстракти 
и термална вода предназначен за чувствителна кожа, която проявява склоност 
към зачервяване и раздразнения. Ампулата предотвратява моментално 
реакцията на кожата спрямо неподходяща козметика и концентрати, както и 
след процедури по почистване на лицето, премахва появилото се зачервяване, 
дразнене и сърбеж. Продукт идеален за употреба в козметичен салон в 
ситуации на непредвидими реакции от страна на третираните участъци както 
и самостоятелно с цел хидратиране и лечение на купероза.
Активни съставки: термална вода, пребиотици, билкови екстракти за 
третиране на купероза и зачервявания.
Опаковка: кутия от 12 ампули по 2,5мл

Крем S.O.S. против зачервяване
S.O.S Anti-redness
 Серум с лечебен ефект, който незабавно освежава, 
изглажда и облекчава опънатата и зачервена чувствителна 
кожа. Особно подходящ при пътуване, тъй като помага 
на кожата да се адаптира към климатичните промени 
и агресивните външните влияния.  Подходяща грижа с 
възстановяващ ефект за кожа с купероза.
Активни съставки: термална вода, пребиотици, био-
абсорбиращ се кислород, билкови екстракти за облекчаване на 
зачервяванията и куперозните състояния.
Опаковка: флакон 30мл.



Изглаждащ крем за очи 
Soothing Eye Cream

 Подхранващ крем забавящ процесите 
на стареене, специално създаден, за да се 
грижи за нежната зона на околоочния контур. 
Ежедневната му употреба смекчава мимическите 
бръчки и възвръща младежкия вид на кожата 
около очите. Подходящ за чувствителна кожа 
като превенция или като грижа при първа поява 
на признаци на стареене.
Активни съставки: термална вода, пребиотици, 
серамиди, екстракт от тиква, екстракт от елда.
Опаковка: туба 15мл.

Ревитализиращ крем против процесите на стареене
Revitalizing Anti-Age Cream

 Нежен стягащ крем, забавящ процесите на 
стареене. Препоръчва се за отпусната чувствителна 
кожа с първи признаци на стареене, бръчки и загуба 
на блясък. Ревитализира тъканите с преждевременно 
появили се следи на времето, често причинени в 
следствие на реакция на чувствителната кожа към 
неподходяща грижа и козметика. 
Активни съставки: термална вода, пребиотици, 
серамиди, екстракт от тиква източник на АТФ (молекулна 
енергия), витамин Е, F, С – активни в борбата срещу 
признаците на стареене, соеви протеини.
Опаковка: бурканче 50мл. и туба 200мл.

 Хидратиращ крем за комбинирана 
и мазна кожа. Грижливо подбраният му 
балансиран състав допринася за постепенното 
нормализиране на чувствителната кожа, като 
я прави по-устойчива на външни агресивни 
влияния и възстановява нарушените й защитни 
функции.
Активни съставки: термална вода, 
пребиотици, серамиди, екстракт от тиква, 
натурален хидратиращ фактор (NMF).
Опаковка: бурканче 50мл.

 Хидратиращ крем за суха и 
нормална чувствителна кожа. Допринася за 
възобновяването на защитните й функции и 
повишава поносимостта към външни влияния. 
Създава усещане за комфорт и успокояване 
на раздразнената нежна кожа от лицето и 
деколтето.
Активни съставки: термална вода, пребиотици, 
серамиди, дермозахариди.
Опаковка: бурканче 50мл. и туба 200мл.

Балансиращ нежен крем
Re-balancing gentle cream FI

Дълбоко хидратиращ крем
Deep moisturizing Cream Fill

Нежна маска
Bi-zone soft mask

 Крем-маска с успокояващ и освежаващ 
кожата ефект, дължащ се на високото 
съдържание на концентрирана термална вода и 
билкови екстракти. Препоръчва се за грижа за 
чувствителна дехидратирана кожа, както и такава 
склонна към образуване на купероза.
Активни съставки: термална вода, екстракт от 
хамамелис и гинко билоба.
Опаковка: туба 50мл.

Унифициращ крем с фактор SPF 15 
Tinted defence cream SPF15

 Унифициращ крем за деликатна и 
чувствителна кожа склонна към зачервявания, 
раздразнения и купероза. Защитава я от вредното 
въздействие на слънчевите лъчи, съдържа фактор 
SPF15 и защити UVA/UVB. Идеален успокояващ и 
хидратиращ дневен крем , който уеднаквява цвета на 
кожата и заличава малките несъвършенства. 
Активни съставки: термална вода, пребиотици, 
серамиди, екстракт от тиква, пигменти, комплекс UV-
pearls.
Опаковка: туба 50мл.
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Clear balance е професионална линия от продукти разработени специално за нормализиране на 
трите главни причинители на проблемната кожа: хиперсеборея, хиперкератоза и склонност на 
кожата към инфекция.

 Clear balance включва две различни категории продукти за домашна грижа и професионална употреба, 
за правилно лечение както на възпалени, така и на невъзпалени лезии:  продукти за нормализиране, които 
предотвратяват разпространението на основния вид акне (невъзпалително) и бързо действащи продукти за 
специфична употреба при възпалителни лезии, които имат тенденция да ускорят развитието си и да влошат 
съществено състоянието на кожата.
 Линията предлага и спомагащи продукти създадени да намалят неестетичния външен израз на акнето 
по кожата: белези, разширени пори, омазняване и зачервявания в следствие на възпаление.
 Продуктите Clear Balance са разработени с некомедогенни помощни вещества, които не съдържат 
мазнини и се приспособяват към специфичните нужди на мазния и/или склонния към акне тип кожа, без да 
причиняват омазняване или блясък.

Нормализиращ порите фактор 
Pore normalizing factor

 Формула създадена за 
подобряване на външния (естетически) 
вид на порите и нормализиране на 
отделянето на себум и процесите на 
омазняване на мазната или акнеична 
кожа. Активното вещество се съдържа 
в липозомно усвояема структура, което 
позволява действието му директно върху 
жлезите, отговорни за прекомерното 
омазняване. Продуктът не съдържа 
мазнини. Подходящ за употреба сутрин и 
вечер, гел който има приятен охлаждащ 
ефект. 
Активни съставки: екстракт от 
Астрагалус в липозоми, вода от 
хамамелис. 
Опаковка: туба 75мл.

Серум за грижа за порите
Pore refining repair serum

 Серум, който намалява 
и лекува пъпки и зачервявания 
асоциирани с мазната, акнеична 
кожа. Действието му е подобно 
на ретинола като нормализира 
кожата и подпомага процесите 
на възстановяване. Подобрява 
естетическия вид на разширените 
пори. Продуктът не съдържа 
мазнини. 
Активни съставки: урсолова 
киселина в нанолипозоми и 
Bakuchoil – вещество което е 
известно с антисептично действие 
срещу различни патогенни 
бактерии.
Опаковка: туба 50мл.

Защитен дневен гел
Pure defence gel

 Продуктът намалява 
разпространението на пъпки, които са 
характерни за външния вид на мазната 
и акнеична кожа. Активните му съставки 
способстват за повишаване на нивото 
на антимикробни пептиди (PAM), които 
подобряват естествената защита на кожата 
срещу появата на пъпки и зачервявания. 
Съдържа матиращи компоненти и 
предпазващ фактор SPF15 – важен за 
предпазване от последваща възможна 
хиперпигментация на засегнатите от 
акнето участъци. Гелът не съдържа 
мазнини.
Активни съставки: фенолов екстракт от 
брястнолистно орехче, PMMA сфери.
Опаковка: туба 50мл.

Коригиращ стик 
Spot-less stick

 Коригиращ молив за третиране на спонтанните прояви на акнеичната 
кожа като пъпки и зачервени участъци. Покривната му формула скрива 
несъвършенствата на кожата и подпомага лекуването на пъпката посредством 
антибактериална формула. Нанасяйте директно върху пъпката при необходимост 
един или два пъти дневно. 
Активни съставки: салицилова киселина, токоферол и естествени пигменти.
Опаковка: молив 3гр. активно вещество.

Он-спот пачове
Spot-less patch  Пачове предназначени за локално почистване на 

замърсяването. Поетапното освобождаване на активните 
съставки позволява по-добра ефективност на продукта 
и подпомага изчезването на пъпките. Употребяват се 
върху почистена кожа преди лягане като продуктът се 
нанася директно върху пъпката. Пачът се отстранява на 
сутринта като при нужда и желание пъпката се коригира 
с Коригиращ стик.
Активни съставки: салицилова киселина, натурални 
успокояващи билкови екстракти против зачервяване.
Опаковка: 2 блистера, по 12 он спот пача на блистер.

C
L

E
A

R
  

B
A
L
A
N
C
E



Успокояваща маска 
Pure comfort mask
 Успокояваща маска с лек свиващ порите ефект. 
Освежава мазната кожата без да я изсушава агресивно 
и спомага за подобряване на вида на порите. Формулата 
не съдържа мазнини, хидратира и възстановява баланса. 
Предпазва липидния слой без да омазнява и да придава 
блясък.
Активни съставки: липоразтворим вит. В5, нарангин, 
цинков оксид, бизаболол, хамамелис.
Разфасовка: туба 75мл.

Почистващ фактор
Purifying factor

 Концентрат, който 
благоприятства премахването на 
черните точки и замърсяванията. 
Неговата формула е богата 
на киселини и повърхностно 
активни вещества, които имат 
афинитет към мазнини, почистват  
повърхността, ускоряват 
разтварянето на запушвания 
и спомагат за отварянето на 
порите.
Активни съставки: 
Бадемова киселина, 
Салицилова киселина, 
Бетаин. 
Опаковка: 12 х 5мл.

Чиста ребалансираща маска 
Pure rebalancing mask

 Успокояваща маска, която 
нежно свива порите. Освежава 
кожата, хигиенизира местата, където 
са били почистени комедони и пъпки. 
Неомазняващата й формула хидратира 
и балансира кожата, създавайки защита 
за липидния й слой, без да я оставя 
лъщяща и мазна. 
Активни съставки: бяла глина, цинков 
оксид, хексамидин, липоразтворим 
витамин В5, нарингенин.
Опаковка: туба 150мл.

Почистваща пяна
Pure cleansing foam

 Продукт за всекидневна 
употреба подходящ за мазна и отделяща 
прекомерно количество себум кожа. 
Интензивното действие на формулата 
предотвратява поява на пъпки, почиства 
в дълбочина кожата като предотвратява 
запушването на порите и развитието 
на бактерии. При редовна употреба 
пяната оказва благотворно действие 
върху акнеичната кожа и спомага за 
успокояване на възпаленията. Продуктът 
не трябва да се употребява върху очи и 
лигавици.
Активни съставки: бадемова киселина, 
силицилова киселина, бетаин, гликолова 
киселина и хексамидин. 
Опаковка: флакон с помпа 150мл.

Клиър баланс допълнителен кит 
Clear balance advanced kit
Съдържа:
 Нормализиращ фактор
Формула създадена да нормализира мастната секреция и предотврати появата  на петна или малки белези по кожата в резултат на акне.  
Активните вещества са капсулирани в липозоми, което им помага да действат директно върху мастните жлези и фуликула на косъма, където 
себумът се задържа.
Активни съставки: екстракт от Астрагалус инкапсулиран в липозомни капсули и Урсолова киселина
 Защитен гел
Гел предназначен за третиране и предотвратяване на разпространението на нечистотиите и бактериите, появяващи се при мазна кожа, 
предразположена към появата на акне. Неговите активни съставки повишават антимикробните пептидни нива на кожата и подобрявайки 
нейната естествена защита. Формула не съдържа мазнини. Защитен фактор 15.
Активни съставки. Аcetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate, екстракция на фенолите на брястнолистното орехче, технология за инкапсулиране с 
PMMA сфери.

Унифициращ цвета на кожата гел 
Blemish concealer tinted defence gel
 Гел, унифициращ цвета на кожата, който 
коригира зачервяванията след почистване на 
пъпки и комедони. Има дълготраен матиращ  
ефект и не съдържа мазнини. Базов продукт за 
всекидневна употреба както и след процедура. 
Има защитен фактор SPF15.
Активни съставки: еластомер и натурални 
пигменти.
Опаковка: туба 30мл, светъл и тъмен 
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 Нежна почистваща емулсия за ежедневна 
употреба. Идеална за премахване на грим. 
Подходяща за всеки тип кожа. Неутралното pH, 
оставя кожата гладка и нежна. 

Активни съставки: PEG-30 Glyceril Stea-
rate почиства и нежно отстранява грима 
без да дразни кожата; a-Bisabolol- основен 
противъзпалителен компонент, който се съдържа 
в  лайката; алантоин –  смекчава и възстановява 
кожата.
Опаковка: 250мл. и 500мл.

Нежно почистващо мляко
Soft cleansing milk

 Тоник без съдържание на алкохол със стягащи, 
хидратиращи и изглаждащи резултати. Съдържа аминокиселини, 
протеини и карбохидрати от растителен произход, които придават 
на кожата гладък, копринен завършек. 

Активни съставки: алое вера – екстракт със смекчаващ, 
антиалергичен, хидратиращ и забавящ стареенето ефект; еластин 
от морски произход – олигопептиден комплекс, който повишава 
еластичността на кожата и подсилва поддържащата й способност; 
хидролизиран оризов протеин -  стяга и омекотява кожата
Опаковка: 250мл. и 500мл.

Богат тоник с алое
Aloe rich tonic

Предпазващ дневен крем SPF 8
Daily protection cream SPF8
 Дневен крем с комплекс от хидратиращи 
и защитни вещаства, които регулират клетъчния 
метаболизъм на кожата. Негова основна цел е да 
създаде добри  условия за всекидневна защита 
на епидермиса срещу външни влияния - слънце, 
замърсяване и други. Идеална база за грим, SPF 
8.
Активни съставки: Екстракт от цветовете на 
Crithmum maritimum – регулира клетъчния 
метаболизъм. Помага в борбата със свободните 
радикали; фарнезил, фарнезол и пантенил 
триацетат – регенерират кожата; органичен 
силикон – хидратира в дълбочина; Eritrhu-
lose – придава на кожата матов завършек, с 
хидратиращи свойства.
Опаковка: 50мл.

Ултра-хидратиращ крем 24 часа
Ultra-moisturizing cream 24H

 Дневен крем с хидратиращи съставки и дълготраен 
ефект. Съдържа L-PCA комплекс, който заедно с хидратиращите 
съставки преповтаря естествения овлажняващ фактор и 
поддържа нивото на хидратация на кожата в продължение 
на 24 часа. Обогатен с морски планктон, който активира 
синтеза на серамиди. Подходящ за всеки тип кожа.
Активни съставки: пентавитин – растителни по произход 
карбохидрати, чието действие е концентрирано най-вече 
в повърхностния слой, който хидратират продължително; 
лаурил пиролидон карбоксилова киселина (L-PCA) – 
хидратант с продължително действие; хидроплекс – смес 
от монозахариди, дизахариди в естествена комбинация с 
аминокиселини и уреа. Комплекс подобен на естествения 
овлажняващ фактор; морски планктон – екстракт от 
едноклетъчни водорасли; серамиди – осигурява кохезията 
на епидермалните клетки и повишава защитния им 
свойства; витамин А и Е – под формата на наносфери за 
поетапно освобождаване, имат антиоксидантни свойства и 
следователно забавят процесите на стареене.
Опаковка: 50мл. и 200мл.

Богат подхранващ крем
Rich nutriv cream

 Подхранващ и стягащ нощен крем, комбинация от аминокиселини, олигоелементи и витамини. Прави кожата по-стегната и 
сияйна.  
Активни съставки: магнезиев аспартат,цинков и меден глукамат – активни съставки, които имат общо  действие на различни етапи 
от енергийната верига; пантенол – хидратира и има лечебен ефект; витамин А – регулира нивото на кератина в кожата; витамин Е и С 
– антиоксиданти, ефективни в борбата със свободните радикали; витамин F – контролира метаболизма на мазнините.
Опаковка: 50мл. и 200мл.
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Свежа стягаща маска
Fresh firming mask
 Нежна и освежаваща крем маска, която хидратира, стяга 
и има изглаждащ ефект. След като отстраните маската с вода, 
кожата остава чиста и копринено мека.
Активни съставки: Dipalmitoyl hydroxyproline – овлажнява, 
контролира процесите на стареене и появата на бръчки; Алое 
вера – комплекс от аминокиселини, захариди, минерали и 
витамини, които омекотяват, намаляват дразненето, хидратират 
и забавят процесите на стареене; Концентриран екстракт от 
водорасли – с важни съставки, които неутрализират действието 
на свободните радикали и стимулират растежа и възобновяването 
на клетките; a-Bisabolol – основна противовъзпалителна съставка; 
Мenthil lactate – дериват на ментола, със силно освежаващо 
действие.
Опаковка: 50мл.

 Нощен крем с многостранно действие: подновява клетъчното дишане и следователно регенерацията  на кожата. Повишава 
нивото на енергия (АТФ).  Подновява увредената защита на кожата и едновременно с това хидратира. Предпазва външния слой 
от вредното действие причинено от UV лъчите. При продължаваща употреба бръчките от епидермиса се запълват от основата. 

Активни съставки: Dipalmitoyl hydroxyproline – хидратира, спомага процесите на забавяне на стареенето и предпазва от появата 
на бръчки; Revitalin ВТ – екстракт от дрожди, реактивира регенерацията на тъканите и повишава  кръговрата на енергия и нейното 
производство; пантенол – възобновява количеството на коензим А; ретинол и Tocopherol Palmitate – вещества, които стимулират 
функциите на кожата и регулират нейната жизненост. 
Опаковка: 50мл. и 200мл.

Интензивен крем против бръчки
Finish rides cream

Bi-фазов възстановяващ комплекс за очи
Eye repair Bi-phasic 

 Прозрачен гел за контура около 
очите и устните. Съдържа течни кристали 
с възстановяващ ефект. Намалява 
подпухналостта, хидратира и се бори с 
появата на бръчки. 

Активни съставки: хидратиращи – 
хидратират горния слой на кожата; 
течни кристали (стероли) – хидратират и 
възстановяват.
Опаковка: 20мл.

BB крем
BB cream
 Хидратираща унифицираща 
емулсия. Уеднаквява  тона на кожата  и  
прикрива  малките   несъвършенства.   
Анти-ейдж формулата   е   с   лека   
текстура и има антиоксидантно и 
реминерализиращо действие  против  
процесите  на  стареене.
Нанесете   върху   чиста   кожа   с   нежни 
движения до постигане на еднакъв цвят. 

Активни съставки: ествествени   
пигменти,   активни вещества с анти- 
ейдж действие, SPF15
Опаковка: 40мл.

CC крем 
CC cream             Попитайте Вашият козметик за мостра! 
4 продукта в едно за постигане на идеалния тон на цвета на лицето
 1.ГРИМ С ОЦВЕТЯВАЩО-КОГИГИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ (и 
естествени пигменти): Коригира несъвършенствата в цвета на кожата 
(зачервяване, петна и т.н.) независимо от произхода им. Прави 
кожата бляскава и с уеднаквен, съвършен тон. Междинно решение 
между фондьотен и по-леки коригиращи продукти като BB кремове и 
унифициращи гелове
 2.ХИДРАТИРАЩ КРЕМ: съдържа хиалуронова киселина, която 
дълбоко хидратира кожата.
 3.АНТИ-ЕЙДЖ КРЕМ: Cъдържа екстракт от Jambu и Витамин С, 
които намаляват бръчките и помагат на кожата да възвърне стегнатия 
си и сияен вид.
 4.КРЕМ СЪС ЗАЩИТА SPF30. 
Достъпен в два цвята, в зависимост от тона на кожата: светъл и 
натурален.   
Опаковка: 40мл.
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Активен клетъчен концентрат
Cell active concentrate

 Ампули с 4 мл екстракт от соя, богат 
на протеини, гликопротеини и полизахариди, 
които подновяват междуклетъчното вещество с 
цел намаляване на бръчките и подсилване на 
естествената защита на кожата. 

Активни съставки: екстракт от соя – стимулира 
синтеза на компонентите от междуклетъчното 
пространство. Идеална защита на кожата от 
вредното влияние на UV лъчите. Подходящ за 
процедури целящи да забавят процесите на 
стареене и образуването на бръчки.
Опаковка: 6 амп. х 4мл.

Концентриран хидратиращ комплекс
Hydration complex concentrate

 Интензивен хидратиращ комплекс, 
задоволяващ нуждите от хидратация на различните 
пластове на кожата. Съдържа хиалуронова киселина. 
Преповтаря естествения овлажняващ фактор на 
кожата с невероятни резултати.
 
Активни съставки: пентавитин – карбохидрати, 
които хидратират продължително епидермиса; 
хиалуринова киселина – хидратант, който създава 
филм, помага за поддържането на цвета на кожата 
и предпазва от трансепидермална дехидратация; 
Hydroviton 24 ч. – нова версия на естествения 
овлажняващ комплекс, която поддържа хидратацията 
в продължение на 24 ч; Pyrrolidone sodium carboxyl-
ate – основна съставка на естествения овлажняващ 
комплекс.
Опаковка:  12амп. по 2,5мл.

Активен концентрат против стареене
Anti-age active concentrate
 Ревитализиращ комплекс в ампули от по 2,5 
мл за цялостно третиране на бръчките в дълбочина, 
ефикасен в борабата със свободните радикали 
и процесите на стареене. При продължаваща 
употреба придава гладък, копринен завършек. 

Активни съставки: хидроксипролин – аминокиселина,  
която  омекотява и възстановява кожата. Предотвратява 
лющенето на кожата и действието на свободните 
радикали; хидролизирани растителни протеини 
+ хондроитин сулфат+АТФ (достъпна енергия) – 
стимулират метаболизма и имат силен ефект в борбата 
с бръчките; ябълков екстракт; палмитоил пентапептид 
-3:  микро-колаген,  който стимулира ситеза на 
междуклетъчна течност. Стяга и предотвратява появата 
на бръчки.
Опаковка:  12амп. по 2,5мл.

Сияен блясък 8 часа
Radiance flash 8H

 Биологичен продукт от растителен произход 
, създаден за да изглади и направи кожата сияйна 
и мека, да премахне признаците на стрес и умора. 
Незабавен ефект. Идеална основа за грим.

Активни съставки: соеви протеини – идеален съюзник 
в борбата със стареенето – появата на бръчки и 
чувството на опънатост на кожата.
Опаковка: 5амп. х 1,6мл.
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Богата подхранваща маска
Rich nourishing face mask

 Формулата на маската действа 
като хранителна шок терапия. Тя съдържа 
протеини от месистата част на кокоса, 
която е богата на амино-киселини и 
спомагат за формирането на ензими, 
фибри, хормони и субстанции, участващи 
в метаболизма на кожата. Съдържа още 
бързо асимилиращи се захари от мед, 
които са бърз източник на енергия за 
метаболизма. В допълнене маската е 
богата на основни мастни киселини от 
розово масло, които са добър източник на 
енергия и подпомагат защитната функция 
на кожата.

Активни съставки: екстракти от кокос, 
мед, розово масло.

Маска с Q10 за суха и дехидратирана кожа
Q10 supply mask

  Коректираща маска, която стимулира 
синтеза на естествени овлажнители, по правило 
генериращи се от защитния слой на кожата. 
Съдържа антиоксиданти, които защитават кожата 
срещу действието на свободните радикали. Маската 
допринася и за правилната употреба на кислорода в 
процеса на дишане на кожата.
Подходяща за суха и дехидратирана кожа. Овлажнява 
и ремоделира контура на лицето.
 
Активни съставки: коензим Q10, пшеничен зародиш, 
мая, хиалуронова киселина, червени водорасли, 
петалии от роза.

skEyNdoR
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Маска за контрол на омазняването
Shine-control pure mask

 Нежна маска, която подобрява 
микрорелефа на кожата и вида на малките 
несъвършенства. Бори се с бактериите, 
отговорни за разпространението на 
замърсяването по кожата. Стимулира синтеза 
на колаген, което има благотворно действие 
върху петната предизвикани от акне. Има 
силен анти-еластазен ефект, чиято цел е да 
предотврати отпускането на зрялата кожа.
Подходяща за мазна и комбинирана кожа.
  
Активни съставки: папаин, екстракт 
от върба, зелени водорасли, екстракт от 
хамамелис, хиперикум, арника. 



Избелваща маска
Brightening mask

  Коригираща маска, 
която защитава кожата от 
клетъчно остаряване причинено 
от времето, слънчевите лъчи 
и стреса. Активира защитните 
свойства на тъканите, като 
задейства синтеза на колаген, 
кожата става по-сияйна и 
тонизирана.
Подходяща за всеки тип кожа. 

Активни съставки: екстракт 
от киви, манго, червено грозде, 
коралови водорасли.

Възстановяваща маска за чувствителна кожа
Sensitive recovery mask

 Гел маска под формата на целулозна 
марля с изглаждащ ефект. Особено благоприятна 
за чувствителна кожа и такава с купероза. 
Съдържа активни съставки, които подобряват 
дренажа и действат благоприятно върху малките 
несъвършенства на кожата (венички и купероза). 
Помага за обновяването на тъканите като ги освежава 
и хидратира, защитава и успокоява зачервената и 
замърсена кожа.
Подходяща за всеки тип кожа.
Активни съставки: екстракти от балсамни растения, 
екстракт от алое вера и мамаку.

Регенерираща колагенова 
маска/колагенов лист
Regenerating collagen vail

 Лиофилизирана материя от фибри колаген под формата на триизмерна 
матрица, която действа едновременно и като активна съставка. Благодарение на 
силното си хидратиращо действие, активното вещество заздравява и възстановява 
кожата, подобрява еластичността й и забавя процесите на стареене. Много 
подходяща за успокояване на възпаления от депилация или UV лъчи.
Поставена на лицето материята се намокря с регенериращия разтвор от копринени 
протеини и хиалуронова киселина, те формират своеобразна втора кожа от колаген 
с хиалуронова киселина, която е мощен стимулатор за възобновителните процеси в 
кожата.
Подходяща за всеки тип кожа.
Активни съставки: лиофилизиран колаген, копринени протеини, хиалуронова 
киселина. 
Опаковка: 6 броя. skEyNdoR
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Козметиката като наука е основана върху стремежа да се подчертае красотата на нормалния тип кожа, както и на тези, които се смятат за 
нормални, макар и с малки несъвършенства. Продуктите за този тип кожа са основната гама в козметиката. Те би трябвало да присъстват във 
всеки козметичен салон и представяляват базата върху която се гради грижата за кожата. Изборът при определяне на гамата от продукти е 
ръководен от желанието да предложим най-ефикасните методи и формули, водещи до отлични резултати.

Достъпна козметична линия, която посреща нуждите на всеки тип кожа.
Продуктите от линията Essential line са в удобна опаковка, изчистена визия и младежки дух, което позволява линията да бъде предложена и 
на по-младите клиенти, без това да доведе до пренебрегване на високото качество и комфорт, отличаващи продуктите Skeyndor.
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Емулсия за отстраняване 
на грим с екстракт от лайка, 
идеалнa за подхранване 
и предпазване на сухата 
и нормална кожа, с видим 
хидратиращ ефект.  
 
Активни съставки: екстракт 
от лайка. 
Опаковка: 250 и 1000 мл.

Емулсия с лайка
Emulsion with Camomile 

Тоник с лайка
Camomile skin tonic

Почистващ тоник за 
суха кожа. С ободряващ, 
освежаващ и омекотяващ 
ефект. 
 
Активни съставки: 
екстракт от лайка.  
Опаковка: 250 и 1000 мл.

Хидратираща крем-маска
Hydratant mask cream 

Маска със стерилизирана глина и 
екстракт от лайка, които подобряват 
обмяната на вещества в епидермиса 
и овлажняват кожата незабавно, 
запазвайки оптимално ниво на 
хидратация. За суха и нормална кожа.

 
Активни съставки: стерилизирана 
глина, екстракт от лайка. 
Опаковка: 50 и 500 мл.

Аминокиселините са 
допълнени с вещества, които 
регулират нивото на ph, и 
активни съставки, хидратиращи 
кожата. Кремът предпазва 
хидролипидния слой на 
епидермиса. Има защитен 
фактор.  
 
Активни съставки: 
аминокиселинен комплекс, 
хидратиращ комплекс. 
Опаковка: 50 и 200 мл.

 Хидратиращ крем с аминокиселини
Hydratant cream with amino acid

 Маслото от пшеничен 
зародиш подхранва ефективно 
кожата и се справя с недостига на 
еластичност. Богат на витамини, 
сред които витамин Е. Съдържа 
екстракт от семки на ябълка, богат 
на фитоензими, които се борят с 
признаците на стареене, стероли, 
токофероли и есенциални мастни 
киселини. 

Активни съставки: масло от 
пшеничен зародиш.  
Опаковка: 50 и 200 мл.

 Подхранващ крем с масло от пшеничен 
зародиш
Wheat germ oil nourishing cream

essential Skeyndor

Колаген + еластин фактор 
Collagen + Elastin factor

Продуктът съдържа 
аминокиселини,  получени от 
белтъци от морски произход и 
хидратиращи вещества с незабавен 
ефект. Имат тонизиращо, стягащо 
и предпазващо от свободните 
радикали действие, което може да 
бъде подсилено с йонизация или 
обикновен мануален масаж.

 
Активни съставки: колаген 
и еластин от морски произход. 
Опаковка: 20 ампули по 2,5 мл.



 Почистваща емулсия с 
екстракт от краставица
Cleansing emulsion with
 cucumber extract 

Емулсия за почистване 
на грим със специални 
съставки за премахване 
на излишното омазняване 
на кожата. 
Активни съставки: 
екстракт от краставица.
Опаковка: 250 и 1000 мл.

Тоник с Хамамелис
Skin tonic with Hamamelis

Тоник с високо 
съдържание на екстракт 
от хамамелис, който 
има нежно стягащо 
действие. Освежава и 
балансира. Препоръчва 
се за завършване на 
почистването на мазния 
и комбиниран тип кожа. 
Активни съставки: 
екстракт от хамамелис. 
Опаковка: 250мл. и 
1000 мл.

Нормализираща крем-маска
Normalising mask cream

Глинена маска с 
екстракт от хамамелис. 
С леко стягащ 
ефект, регулира 
секрецията на мастните 
жлези. Абсорбира 
замърсяванията от 
кожата като я оставя 
стегната и матирана. 
Активни съставки: 
стерилизирана глина, 
екстракт от хамамелис. 
Опаковка: 50мл. и 500 мл.

Хидратираща емулсия
Moisturising emulsion

Хидратиращ крем с 
лека текстура за употреба 
сутрин или преди 
нанасянето на грим. Кожата 
придобива матиран вид, 
без oмазняване и нежелан 
блясък. Предпазва от 
дехидратация. Не запушва 
порите. Препоръчва се за 
мазна или комбиниран тип 
кожа. Има защитен фактор.  
Активни съставки: 
хидратиращи съставки. 
Опаковка: 50 и 200 мл.П
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Нежен пилинг
Soft peeling  

Пилинг тип гомаж за 
премахване на мъртвите 
клетки от външния слой 
на кожата и стимулиране 
на биологичния цикъл в 
епидермиса, след което 
кожата е готова за следващи 
процедури. За всички 
типове кожа. Подходящ за 
честа употреба - до два/три 
пъти седмично.  
Активни съставки: 
нишесте.  
Опаковка: 50мл. и 200 мл.

Ексфолиращ скраб
Exfoliating scrub  

Ексфолиращ 
кремообразен пилинг за 
премахване на мъртвите 
клетки от външния слой 
на кожата. Подходящ за 
всеки тип кожа. Съдържа 
кръгли ексфолиращи 
частици и масло от 
жожоба, които оставят 
кожата мека и успокоена.
Активни съставки: масло 
от жожоба.  
Опаковка: 50мл. и 500 мл.

Ензимен пилинг 
Enzyme peeling

Глико-30
Glyco-30

Козметичен продукт, който прави кожата по-сияйна и хидратирана. Подпомага 
процеса на премахване на мъртвите клетки, които естествено се отделят от 
епидермиса посредством буферирана гликолова киселина с концентрация 30%. 
Активни съставки: гликолова киселина. Опаковка: 10 ампули по 2,5 мл.

Ексфолиране на  кожата с 
помощта на ензими. Съдържа 
протеаза получена по 
биотехнологичен метод , която 
бързо отстранява мъртвите 
клетки от външния слой и 
способства за обновяването на 
епидермиса. Не предизвиква 
раздразнения. Подходящ за най-
чувствителната и нежна кожа 
и в сезони с по-силно слънчево 
лъчение. 
Активни съставки: протеаза. 
Опаковка: 6 ампули по 2,5 мл. + 
50 мл. Туба



Гел против торбички под очите
Гел, който подпомага оттичането на течности от околоочния контур, като се бори 
ефективно с торбичките и видимите признаци на умора. Съдържа свежи клетки от манго и 
вода от Швейцарските глетчъри в липозоми.  Формулата на гела спомага намаляването на 
признаците на стрес по кожата и запазва оптималните нива на хидратация. Продуктът има 
успокояващ, освежаващ ефект върху нежната кожа от околоочния контур. 
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода, аминокиселини на 
колагена, съставки с лифтинг ефект, растителни екстракти с дрениращо действие.  
Опаковка: 15мл.

Оформящ гел за коремната област 
Гел създаден за да намали бързо и ефективно мазнините от областта на корема и паласките. 
Формулата съдържа набор от специално подбрани съставки разработени и тествани върху 
мъже.  Намалява рецепторите на „лошия холестерол” (LDL, VLDL) в мастните клетки на 
тялото, стимулирайки заедно с това изгарянето на натрупаните мазнини. Свежата му и лека 
текстура попива напълно, без да оставя мазнини и усещане за лепкавост.  
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода. 

Опаковка: 150мл.
Пост-депил за мъже 
Концентрирани активни съставки, които намаляват раздразненията по мъжката кожа. 
Продуктът съдържа микс от активни вещества, които имат за цел да намалят какъвто и да 
е вид зачервяване и задействат защитните сили на кожата, като по този начин намаляват 
и подуването на порите след депилация. Съдържа съставка с кератолитично действие, 
която помага изтъняването на косъма и действа върху косъмната луковица и следователно 
постепенно забавя процеса на растеж на косъма. 
Активни съставки: алантоин, урея, алое, успокояващи растителни съставки.  
Опаковка: 3х15мл.

Дневен почистващ гел за лице
Почистваща пяна с тройно действие, а именно да почиства в дълбочина и възстановява 
външния баланс на кожата, подобрявайки естествените й процеси на обновяване. 
Продуктът съдържа гликолова киселина и комбинация от почистващи съставки. 
Благодарение на изключително нежната си формула, може да се употребява ежедневно 
без да наранява кожата. Пяната е изключително подходяща за отстраняване на 
нечистотиите и излишъка от мазнина, като по този начин подобрява вида й. 
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода. 
Опаковка: 150мл.

Емулсия за контрол на омазняването 24ч
Дълбоко хидратираща емулсия, която намалява блясъка и омазняването на 
мъжката кожа. Създадена с дълготрайни хидратиращи съставки и таурин, както и 
осморегулиращи съставки, които подобряват устойчивостта й към дехидратация. 
Непосредствено подобрява външния вид на кожата, защото микрочастичките 
абсорбират излишната мазнина и регулират процесите на омазняване. Това 
подобрява вида на порите и балансира комбинираните и мазни типове кожа. 
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода. 
Опаковка: 50мл. 

Автършейф против зачервяване
Силно освежаващ балсам, който намалява раздразненията по кожата след 
бръснене. Формулата на продукта съдържа екстракт от растението „кръвта 
на дракона”, който засилва оздравителните процеси в кожата и заедно с 
биотехнологичния комплекс от вещества ускорява процесите на заздравяване на 
малките порязвания, намалява зачервяването и има антимикробно действие. 
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода, успокояващ 
комплекс от растителни екстракти. 
Опаковка: 100мл.

Енергизиращ серум забавящ процесите на стареене
Серум, който набавя на кожата една ободряваща доза енергия. Продуктът 
съдържа екстракт от растението сибирски женшен, адаптоген, който възстановява 
клетъчния метаболизъм и активира имунната система като подобрява 
устойчивостта й на стрес и вредни атмосферни влияния. 
Серумът предотвратява и намалява вече налични следи на времето по кожата на 
лицето. Съдържа защитен фактор от слънцето SPF10.
Активни съставки: органичен силикон, витамин С, термална вода, енергизиращ  
микс от растителни екстракти. 
Опаковка: 30мл.

SKEYNDOR MEN е линия професионална 
козметика за мъже, създадена с две основни 
цели според специфичните нужди на мъжката 
кожа:
•ДА ПОДДЪРЖА баланса на мъжката кожа, 
основен фактор, на който тя дължи отличните 
си качества. 
•ДА КОРИГИРА  малките най-често срещани 
естетични недостатъци при младите или по-
възрастни мъже. 

SKEYNDOR MEN



Дълбоко ексфолиращ гел с диамантени частици
Почистващ гел във формата на пяна с диамантени частици, специална 
формула подходяща за кожата на лицето на мъжа. Обогатен е с екстракт 
от растението “Драконова кръв”, което увеличава обновяващия ефект на 
пилинга и успокояването на кожата.

Интензивно хидратиращ концентрат
Дълбоко хидратиращ концентрат съдържащ таурин – вещество регулиращо 
процеса на осмоза и запазващо нивата на хидратация в клетките, той 
предотвратява нараняването на кожата от непредвидени промени в нивата 
на хидратация. Концентратът е обогатен с органичен силикон, вит. С и 
термална вода, комплекс създаден, за да възвърне и поддържа хомеостазата 
– баланса на мъжката кожа.

Анти-стрес тонизиращ масажен крем
Тонизиращ крем за професионален, дълготраен и в дълбочина масаж. 
Кремът е немазен и не оставя следи. По желание на професионалиста кремът 
може да бъде смесен с малко количество есенциални масла, за подобряване 
на ефекта от масажа.

Пречистваща маска за лице 
Алгинатна маска която възвръща външния баланс на замърсената кожа 
като възстановява приемливите нива на  еластичността и хидратацията на 
епидермиса. Контролира повишената температура на кожата и подобрява 
проникването на активните съставки. Съдържа свежи клетки от манго.
Опаковка: 1 процедура.

Интензивен хидратиращ професионален пак 
Intense hydrating professional pack

Дълбоко ексфолиращ гел с диамантени частици
Почистващ гел във формата на пяна с диамантени частици, специална 
формула подходяща за кожата на лицето на мъжа. Обогатен е с екстракт 
от растението “Драконова кръв”, което увеличава обновяващия ефект на 
пилинга и успокояването на кожата.

Енергизиращ концентрат с кислород
Енергизиращ концентрат формулиран с енергизиращ биотехнологически 
екстракт и перфлуорокарбонати – съставка, която увеличава абсорбацията 
на кислород от кожата. Идеален за подилване на тъканите от кожата, които 
са застрашени или засегнати от дефицит на клетъчно дишане. Концентратът 
е обогатен с микс от силикон, вит. С и термална вода и създаден, за да 
възвърне и поддържа хомеостазата – баланса на мъжката кожа.

Анти-стрес тонизиращ масажен крем
Тонизиращ крем за професионален, дълготраен и в дълбочина масаж. Кремът 
е немазен и не оставя следи. По желание на професионалиста кремът може 
да бъде смесен с малко количество есенциални масла, за подобряване на 
ефекта от масажа.

Анти-стрес гел. Чувствителни зони
Масажен гел за третиране на зоната от околоочния контур и контур устни. 
Формулата съдържа вода от Швейцарските глетчъри затворена в липозоми 
и чист концентрат от азиатска центела. Формулата хидратира в дълбочина и 
забавя естествения процес на поява на бръчки по кожата.

Маска за лице с титаний
Алгинатна маска с титаний, която увеличава защитните сили на кожата и 
я прави по-устойчива на външни агресори (тютюнев дим, студ, слънчева 
радиация). Формулата й изчиства следите от  стареене и стрес, като 
създава усещане за охлаждане. Съдържа титаний, органичен силикон и 
аминокиселини от колаген. 
Опаковка: 1 процедура.

Енергизиращ анти-ейдж пак 
Express energizing professional packSKEYNDOR MEN



Сухо масло със защитен фактор SPF15 
Сухо масло със среден защитен фактор SPF15. Продукт идеален за защита на несветла и неделикатна 
кожа. Водоустойчив. Нанесете преди излагане на слънце.  
Опаковка: 150мл.

Лосион забавящ процесите на стареене 
SPF 30 
Protective sun emulsion SPF30
Емулсия за тяло с висока защита от 
слънцето SPF 30. Предпазва от процесите 
на фотостареене. Водоустойчива. 
Опаковка: 200мл.

Крем за контрол на загара SPF 20 
Tanning control cream SPF20 
Крем със средна слънчева защита SPF 20. Водоустойчив. Максимална защита UVA + UVB + IR лъчи, 
предпазва кожата от фотостареене. 
Опаков: 75мл.

Спрей с висока защита SPF 50 
Invisible protective sun spray SPF50 
Слънцезащитен продукт за лице и тяло в аерозолен формат с висок защитен фактор SPF 50, който 
предпазва кожата, с висок риск или чувствителна към слънцето. Водоустойчив. Спрей с освежаваща 
текстура, която не оставя бял филм и лепкваи следи, когато се нанесе върху влажна кожа. Подходящ 
за деца и спортисти, както и за окосмени зони. 
Опаковка: 200мл.

Кремообразна пудра с копринен завършек и 
SPF50 
Protective compact make-up SPF50
Грим с висок защитен фактор и копринено гладък 
завършек. Дълготраен и немазен продукт, който 
се нанася лесно като крем с помощта на гъбичка. 
Кожата незабавно придобива уеднаквен тен, 
който остава в продължение на целия ден.  
Предлага се в два цвята – светъл и тъмен. 

S.O.S Възстановяващи ампули при изгаряне 
S.O.S sun repair booster
Възстановяващ, успокояващ балсам след изгаряне. Специалната бустер формула засилва естествените 
механизми за възстановяване на кожата, подпомагайки предотвратяването на негативните ефекти от 
излагането на слънце, като фотостареене или зачервяване. 
Опаковка: 12амп. х 3мл.

Крем с висока защита SPF 50+ 
Tinted protective cream SPF50+
Защитен крем за лице и деколте с изключително висока SPF50 + слънчева 
защита и перлен отблясък, който прави кожата да изглежда погалена от 
слънчевите лъчи. Водоустойчив. Максимална UVA + UVB + IR защита. 
Опаковка: 75мл. 
Емулсия с висока защита SPF 50
Dry touch protective smulsion SPF 50
Крем за лице с висок защитен фактор (SPF 50), който предпазва чувствителната 
към слънце и с висок риск от изгаряне кожа.
Не омазнява кожата, има лека текстура и максимална защита UVA + UVB 
+IR. Предпазва кожата от процесите на фотостареене. Водоустойчив. 
Опаковка: 75мл.
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