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Зелена серія – унікальна лінія засобів для щоденно-
го ретельного догляду за шкірою обличчя, рук, ніг 
та волосся. У серії зібрані виключно натуральні 
засоби, регулярне використання яких значно 
покращить стан шкіри та волосся. Сама природа 
допомагає нам у створенні збалансованих і ефек-
тивних косметичних засобів для всього тіла. Нату-
ральні активні компоненти ефективно захищають, 
глибоко живлять, інтенсивно зволожують та тонізу-
ють, насичують енергією та здоров’ям.

Зелена серія включає у себе найрізноманітнішу 
гаму продуктів – це дозволяє обрати засіб для що-
денного догляду за ушкодженим або слабким 
волоссям, задовольнити потреби шкіри, яка має 
певні проблеми. Скраб, тонік, гель або піна для 
вмивання, рідке або тверде мило, гель або 
крем-гель для душу, шампунь, бальзам та кондиціо-
нер для волосся – ось лінія натуральних засобів для 
бездоганного результату.

Щодня працюючи над вдосконаленням косметич-
них засобів, експерти розробили виняткову Зелену 
серію на основі виключно натуральних та органіч-
них компонентів і рослинних екстрактів. Жоден 
компонент не може бути використаний, якщо ми 
не впевненні в його натуральності та якості.

Надихаючись останніми тенденціями косметичної 
галузі, ми прагнемо задовольнити потреби та 
виправдати очікування кожної жінки.
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Природа  надихає нас створювати 
ефективні засоби для дбайливого 
догляду за шкірою, оберігати та 
піклуватись про природну красу і 
здоров'я жінки.
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СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, SOYBEANS OIL, DECOCTION OF THYMUS 
SERPYLLUM, CHELIDONIUM MAJUS, BIDENS TRIPARTITA, SODIUM HYDROXIDE, 
COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS.

Містить ефірну олію санталу, полину, герані, розмарину та 
іланг-ілангу. До складу входять відвар та трава чебрецю, 
чистотілу, череди. Суміш цих трав застосовується в 
народній медицині при екземах, алергічних висипах, 
юнацьких вуграх, стафілококових ураженнях шкіри. Має 
антисептичну і заспокійливу дію. Рекомендовано для 
юнацької та проблемної шкіри. До складу входить олія 
авокадо, яка сприяє додатковому зволоженню шкіри.

з чистотілом, чередою і чебрецем

МИЛО «З ТРЬОХ ТРАВ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
SOYBEANS OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, DECOCTION OF 
CALENDULA, DECOCTION OF CHAMOMILE, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

Мило містить ефірну олію ялівця, піхти та евкаліпту. 
Цілющий аромат цих олій має чудодійний вплив на 
організм при використанні у сауні, а також чудово 
підходить для ванн. До складу мила входить толокно, яке 
діє як скраб. Має антицелюлітну дію, розгладжує 
зморшки та наповнює енергією. Олія Ши (Каріте) містить 
багато вітамінів та мінералів, зволожує та тонізує шкіру. 
Рекомендовано для догляду за шкірою, яка потребує 
додаткового зволоження.

мило-пілінг з ялівцем 

МИЛО «ДЛЯ САУНИ З ЯЛIВЦЕМ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, WALLNUT (JUGLANS REGIA) OIL 
REFINED, SOYBEANS OIL, DECOCTION OF COFFEE, COFFEE, SODIUM HYDROXIDE, 
COMPOSITION OF  ESSENTIAL OILS.

До складу мила входить кавовий відвар, який м’яко 
доглядає за шкірою, насичує її мікроелементами, робить 
більш пружною, розгладжує зморшки, та натуральна 
мелена кава, яка діє як природній скраб. 
Ефірна олія пачулі має бактерицидну дію, чудово 
підходить для жирного та комбінованого типів шкіри. До 
складу входить олія волоського горіха, яка містить 
вітаміни А, Е, С, В і мікроелементи, має регенеруючу та 
омолоджуючу дію.

з натуральною меленою кавою 

МИЛО-СКРАБ «КАВОВЕ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS  GUINEENSIS  
OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
SOYBEANS OIL, HONEY, BEESWAX, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

Чистотіл здавна використовувався для лікування та 
попередження шкірних запалень, висипів, видалення 
веснянок та пігментних плям. Мило мітить екстракт 
чистотілу, який має антисептичну та регенеруючу дію. 
Натуральний бджолиний віск має пом'якшуючі та 
протизапальні властивості, утворює захисну фізіологічну 
плівку на шкірі та робить її гладенькою та ніжною. До 
складу входять ефірні олії герані, лаванди, шавлії, кмину, 
туї та чебрецю.

з бджолиним воском

МИЛО «ЧИСТОТІЛ»

75+5 г-

75+5 г-

75+5 г-

75+5 г-
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СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, SOYBEANS OIL, DECOCTION OF SALVIA, CHAMOMILE, 
CALENDULA, HUMULUS LUPULUS CONE, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

До складу мила входить відвар шавлії, календули, 
ромашки, шишок хмелю. Він застосовується при вуграх, 
фурункульозі, карбункулах і ураженнях шкіри, поліпшує 
тонус та структуру шкіри, регулює діяльність сальних 
залоз. Олія з виноградних кісточок, яка входить до 
складу, містить вітамін Е. Мило містить ефірну олію 
розмарину, чайного дерева, полину та іланг-ілангу. Має 
антисептичну дію широкого спектру, сприяє 
омолодженню шкіри та захищає її від негативного 
зовнішнього впливу.

з шавлією, ромашкою, календулою і хмелем

МИЛО «ЛIКАРСЬКИЙ ЗБIР»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS  GUINEENSIS  
OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
SOYBEANS OIL, PRUNUM ARMENIACE (APRICOT) KERNEL OIL, DECOCTION OF 
CHAMOMILE, SODIUM  HYDROXIDE, COMPOSITION  OF  ESSENTIAL  OILS.

Мило, яке найбільше підходить для маленьких "чистюль". 
Не містить жодних барвників. До складу входить ефірна 
олія мандарину і лимону (заспокоює, особливо дітей, 
знімає нервове напруження та поліпшує сон) та 
додається відвар лікарської ромашки.
Олія абрикосових кісточок містить в собі вітамін А та 
мінерали. Рекомендовано для шкіри, яка потребує 
додаткового зволоження, для чутливої та надчутливої 
шкіри; для дорослих, які мають алергійні реакції шкіри на 
хімічні складові.

з олією абрикосових кісточок

МИЛО «ЧИСТЮЛЯ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL 
PUMPKIN SEED OIL, SOYBEANS OIL, HONEY, BEESWAX, LEMON JUICE, SODIUM 
HYDROXIDE, COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS.

До складу мила входять: натуральний мед, який 
пом’якшує шкіру, розгладжує зморшки; соти, які діють як 
скраб, а також ефірна олія та сік лимону. Ефірна олія 
лимону має бактерицидну дію, чудово підходить для 
жирного та комбінованого типів шкіри, має ефект 
відбілювання. Олія з насіння гарбуза, яка входить до 
складу, містить багато вітамінів та мінералів, м’яко 
очищує, зволожує і тонізує шкіру. 

з бджолиним медом, сотами та лимоном

МИЛО «МЕДОВЕ З ЛИМОНОМ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
SOYBEANS OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, DECOCTION OF 
CALENDULA, DECOCTION OF CHAMOMILE, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

Мило містить ефірну олію розмарину, бергамоту, лаванди, 
грейпфруту і полину. Суміш ефірних олій має 
протизапальну дію. Підходить для догляду за жирною, 
пористою та інфікованою шкірою, має антицелюлітну 
дію. Відвар квіткових кошиків календули та ромашки 
лікарської має заспокійливу дію. Олія Ши містить багато 
вітамінів і мінералів, тонізує шкіру. Рекомендовано для 
догляду за шкірою, яка потребує додаткового 
зволоження.

з олією Ши (Каріте)

МИЛО «РОМАШКА ТА КАЛЕНДУЛА»

75+5 г-

75+5 г-

75+5 г-

75+5 г-
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СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, SOYBEANS OIL, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL  OILS.

Мило для нормальної і сухої шкіри. До складу входить 
олія волоського горіха, яка містить вітаміни А, Е, С, В, має 
омолоджуючу та регенеруючу дію, тонізує шкіру і робить її 
більш ніжною та шовковистою, вживається для 
загоювання тріщин та ран. Мило містить ефірну олію 
пачулі, неролі, бергамоту та розмарину. Ефірна олія пачулі 
має антисептичну дію широкого спектру, зволожує та 
захищає від негативного зовнішнього впливу. 
Аромотерапевтичний ефект – знімає напругу і втому. 

з олією волоського горіха

МИЛО «ДЕНЬ І НІЧ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSI OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, SOYBEANS OIL, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

Мило з ніжним ароматом троянди містить ефірну олію 
герані, іланг-ілангу, розмарину, санталову і пальморозову 
олії, які мають антисептичну та тонізуючу дію на шкіру, 
поліпшують регенерацію тканин і розгладжують 
зморшки. До складу входить олія волоського горіха, яка 
містить вітаміни А, Е, С, В і мікроелементи, має 
регенеруючу та омолоджуючу дію. Рекомендовано для 
догляду за чутливою,  жирною шкірою, особливо для 
лікування тріщин і ран. Аромотерапевтична дія знімає 
втому та покращує настрій, підходить для дітей.

з олією волоського горіха

МИЛО «ТРОЯНДА»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
PUMPKIN SEED OIL, SOYBEANS OIL, SODIUM HYDROXIDE, COMPOSITION OF 
ESSENTIAL OILS.

В цьому милі невловимий аромат спокуси, відтворений за 
допомогою комбінації ефірних олій неролі, петігрені, 
апельсина та лимона, які мають антисептичну, 
бактерицидну, регенеруючу дію, запобігають старінню 
шкіри, розгладжують дрібні зморшки. Неролієва ефірна 
олія усуває депресію, використовується як афродізіак, 
який покращує настрій та створює атмосферу інтиму; 
петігренева - підвищує пружність м'язів та шкіри, 
покращує розумову діяльність. Олія з насіння гарбуза, яка 
входить до складу мила, містить вітаміни А, Е, 
аскорбінову та саліцилову кислоти.

з ефірними оліями неролі та петігрені

МИЛО «СПОКУСА»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, SOYBEANS OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT, SODIUM  HYDROXIDE, COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS.

Мило з квітами лаванди і приємним ароматом літа. 
Містить ефірну олію лаванди, пачулі та іланг-ілангу. Олія 
лаванди має антисептичну, регенеруючу дію, знижує 
артеріальний тиск та заспокоює; одна з найкращих олій 
для лікування шкіри. Рекомендовано для проблемної та 
сухої шкіри, після опіків, при укусах комах. Можливе 
застосування при дерматитах та екземі. До складу 
входить олія авокадо, ідеальна для догляду за сухою 
шкірою, яка потребує додаткового зволоження.

з олією авокадо

МИЛО «ЛАВАНДА»

75+5 г-

75+5 г-
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СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS 
OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,  OLEUM RUSCI (TAR), SODIUM 
HYDROXIDE.

Головна діюча речовина у складі мила - дьоготь 
березовий. Це продукт сухої перегонки зовнішньої 
частини кори берези. Завдяки дьогтю мило має 
характерний чорний або темно-бурий колір зі 
специфічним запахом. Березовий дьоготь має 
надзвичайну антисептичну, інсектицидну дію, покращує 
кровопостачання тканин шкіри. Він використовується як 
допоміжний засіб при лікуванні акне, жирної себореї, 
грибкових ураженнях рук та ніг, покращує стан шкіри при 
псоріазі, екземах, дерматозах та наривах. Мило не слід 
рекомендувати хворим з підвищеною чутливістю до 
компонентів, що входять до його складу.

з березовим дьогтем

МИЛО «ДІГТЯРНЕ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CAMPHORA, SODIUM HYDROXIDE.

До складу мила входить камфора, яка має антисептичну, 
протизапальну дію, поліпшує кровообіг шкіри. 
Використовується як допоміжний засіб при лікуванні 
інфекційних хвороб шкіри. Покращує стан шкіри при 
укусах комах. Мило не слід рекомендувати хворим з 
підвищеною чутливістю до компонентів, що входять до 
його складу.

з камфорою

МИЛО «КАМФОРНЕ»

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS  GUINEENSIS OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 
SODIUM  HYDROXIDE, COMPOSITION  OF  ESSENTIAL OILS

Мило вироблено в «холодний» спосіб за старовинними 
рецептурами та аптекарськими прописами тільки з 
рослинних олій.
Воно не містить консервантів, синтетичних барвників та 
віддушок, не викликає алергії, має чудові миючі 
властивості, добре піниться, насичує шкіру корисними 
речовинами і має аромотерапевтичну дію.

з натуральним милом

МОЧАЛКА

СКЛАД: COCONUT OIL REFINED DEODORIZED WHITENED, ELAEIS GUINEENSIS OIL, 
RAPESEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,  OLEUM RUSCI (TAR), SULFUR 
PRAECIPITATUM, SODIUM HYDROXIDE.

До складу мила входять сірка осаджена та березовий 
дьоготь. Вони мають протимікробні, дезінфікуючі, 
інсектицидні, протипаразитарні та місцево-подразнюючі 
властивості, покращують кровообіг шкіри. 
Використовується як допоміжний засіб при лікуванні 
жирної себореї, псоріазу, грибкових уражень. Може бути 
застосований як допоміжний засіб при лікуванні 
педикульозу.  Мило не слід рекомендувати хворим з 
підвищеною чутливістю до компонентів, що входять до 
його складу. 

з березовим дьогтем та сіркою

МИЛО «СІРЧАНО-ДІГТЯРНЕ»

75+5 г-

75+5 г-

75+5 г-

150+5 см³-
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СКЛАД: WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUM COCOATE, COCAMIDOPROPIL BETAINE, 
COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) GLYCERIN, COCO 
GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN, OLEUM RUSCI, COCO BETAINE.

Головна діюча речовина у складі мила – дьоготь березовий. 
Березовий дьоготь прискорює загоєння ран, опіків, лікує 
фурункули, шкірний грибок, екзему, себорею, псоріаз, лишаї, а також 
шкірні алергічні висипання. Дьоготь допомагає епідермісу 
оновлюватися, регенеруватися, загоювати рани. Він підсилює 
кровообіг у тканинах шкіри, омолоджує її. 

на основі дьогтю березового

РІДКЕ МИЛО «ДІГТЯРНЕ»

СКЛАД: AQUA/WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUN COCOATE, POTASSIUM PALMATE, 
СОСАMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
(AND) GLYCERIN, LINUM USITATISSMUM (LINSEED) SEED OIL, COCO GLUCOSIDE (AND) 
GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN, COCO BETAINE, BIDENS TRIPARTITE EXTRACT, CALENDULA 
OFFICENALIS FLOWER EXTRACT, PLANTAGO MAJOR LEAF EXTRACT, PANTHENOL, NATURAL 
FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Натуральне рідке мило з олією льону дуже дбайливо та м’яко 
очищує шкіру. Засіб не містить агресивних та шкідливих ПАР, не 
подразнює, не сушить шкіру,  зволожує та пом’якшує її. Олія льону 
містить в собі такі корисні для шкіри вітаміни, як вітамін F 
(основний відсоток), вітамін А і вітамін Е, які особливо добре 
сприяють живленню і зволоженню шкіри, а також захищають її від 
передчасного старіння. Екстракт череди використовується для 
шкіри, яка схильна до запалення та для шкіри малюків. Також 
суміш екстрактів з календули, череди та подорожника 
рекомендована при алергічних реакціях у дорослих людей, для 
обробки ран, які повільно загоюються. Поєднання в одній рецептурі 
м’яких ПАР, поживної олії та багатих на вітаміни і мікроелементи 
екстрактів лікарських рослин – є запорукою безпечного та 
корисного використання даного продукту. 

на основі олії льону, з екстрактом череди,
календули та подорожника

РІДКЕ МИЛО «ЧЕРЕДА»

СКЛАД: AQUA/WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUM COCOATE, POTASSIUM PALMATE, 
COCAMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
(AND) GLYCERIN, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, GLYCERYN, OLEUM CADINUM 
(JUNIPER TAR), COCO BETAINE, BIDENS TRIPARTITE EXTRACT, CALENDULA OFFICENALIS 
FLOWER EXTRACT, PLANTAGO MAJOR L EXTRACT, PANTHENOL, NATURAL FRAGRANCE, 
ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

При зовнішньому використанні препаратів з ялівцю 
(можжевельника) головним чином проявляється його 
бактерицидна дія (ефірна олія), протизапальна дія (дубильні 
речовини, аскорбінова кислота). Препарати ялівцю ефективно 
підвищують тонус шкіряних покровів. Ялівцевий дьоготь 
отримують шляхом сухої дистиляції з ядрового шару деревини 
рослини. Дьоготь вельми часто (особливо в народній медицині) 
застосовується при мікозах, оскільки має виражену протигрибкову 
властивість. Зовнішньо дьоготь застосовується як допоміжний 
засіб при лікуванні дерматитів, екземи, псоріазу, при свербінні 
шкіри. Дігтярне мило часто застосовується як щоденний миючий 
та антисептичний засіб для жирної шкіри або для поліпшення 
загального стану шкіри. Регулярне застосування даного продукту – 
це запорука чистоти, доглянутості та здоров’я шкіри.    

на основі дьогтю ялівця

РІДКЕ МИЛО «ДІГТЯРНЕ»

250 мл

250 мл

250 мл
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СКЛАД: AQUA/WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUN COCOATE, POTASSIUM PALMATE,  
СОСАMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
(AND) GLYCERIN, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN, COCO BETAINE, 
PIROCTONE OLAMINE, PANTHENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Догляд за жирною та/ або інфікованою шкірою, при наявності вугрових 
висипів та фурункульозу потребує спеціальних засобів для очищення. 
ТМ «ЯКА» розробила спеціальну рецептуру гелю для вмивання, яка не 
містить агресивних та шкідливих ПАР, має в своєму складі 
заспокійливі та пом’якшуючі компоненти. Наявність в складі 
протигрибкового та протимікробного комплексу нового покоління 
(Piroctone Olamine) робить цей засіб дієвим та безпечним для догляду 
за обличчям. Комплекс Piroctone Olamine (піроктон оламін) нормалізує 
стан клітин епідермісу шкіри, захищає її від накопичення токсичних 
речовин, також має активні антимікробні властивості. Хімічна 
структура цієї речовини аналогічна ДНК, вона діє не тільки на бактерії, 
але й на грибки. Антибактеріальний комплекс блокує розвиток 
мікроорганізмів, вони гинуть, відповідно стабілізується стан шкіри. 
Регулярне використання гелю для вмивання нормалізує виділення 
шкіряного жиру, знімає запалення та покращує загальний стан шкіри.  

з комплексом PIROCTONE OLAMINE
(протигрибковий компонент)

ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ

«ДЛЯ ІНФІКОВАНОЇ ШКІРИ»

СКЛАД: AQUA/WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUN COCOATE, POTASSIUM PALMATE, 
СОCAMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
(AND) GLYCERIN, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, CHAMOMILE RECUTITA 
EXTRACT, GLYCERIN, COCO BETAINE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER (AND) COCO 
GLUCOSIDE,  PANTHENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Натуральне рідке мило для рук на основі екстракту ромашки чудово 
підходить для сухої, чутливої, схильної до алергії та дитячої шкіри. 
Ідеально м’який засіб не містить агресивних та шкідливих ПАР, чудово 
очищує шкіру, не сушить, зволожує та тонізує. Екстракт ромашки 
особливо корисний для дитячої, чутливої і сухої шкіри, а також для 
шкіри схильної до почервоніння і свербіжу.Усім цим ромашка 
зобов’язана своєму багатому складу: ефірна олія, дубильні речовини, 
мікроелементи (калій, бор, цинк, мідь, свинець), кумарин, флавоноїди, 
каротин, полісахариди, камідь, вітаміни (Р, А, С), саліцилова кислота та 
інші органічні кислоти. Але особливо високо цінується ромашка 
завдяки вмісту в її складі азулену і бісабололу – потужних 
багатофункціональних компонентів, які мають протизапальну, 
антибактеріальну, заспокійливу дію, прискорюють процеси регенерації 
шкіри і є хорошими зволожуючими компонентами.  Регулярне 
застосування даного продукту – це запорука чистоти, доглянутості та 
здоров’я шкіри рук.    

на основі екстракту ромашки 

РІДКЕ МИЛО «ПРОТИ СУХОСТІ РУК»

СКЛАД: AQUA/WATER, POTASSIUM OLIVATE, POTASSIUN COCOATE, POTASSIUM PALMATE, 
СОCAMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE 
(AND) GLYCERIN, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, CALENDULA OFFICINALIS 
EXTRACT, GLYCERIN, COCO BETAINE, STYRENE/ ACRYLATES COPOLYMER (AND) COCO 
GLUCOSIDE, PANTHENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Рідке мило для вмивання на основі екстракту календули чудово 
підходить для ранішніх та вечірніх водних процедур. Особливий склад 
засобу чудово очищує шкіру, не сушить, зволожує та тонізує. До 
екстракту календули входять каротиноїди, ефірні масла, саліцилова та 
яблучні кислоти. Вони пом’якшують верхній шар шкіри, полегшують 
проникнення інших компонентів, сприяють зменшенню видимих 
слідів від вугрів,  очищують шкіру, містять достатню кількість білкових 
речовин. Крім того, до складу екстракту входить вітамін С, він протидіє 
передчасному старінню, стимулює процес  утворення та відновлення 
колагенових волокон, захищає шкіру від пігментації.   

на основі екстракту календули 

РІДКЕ МИЛО «ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ»

250 мл

250 мл

250 мл
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на основі еластину та колагену
ВЕРШКИ ДЛЯ РУК «ЖИВЛЕННЯ ТА КРАСА»

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, 
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, OLEUM CHAMOMILLA, THEOBROMA CACAO 
SEED BUTTER, ORBIGNYA OLEIERA SEED OIL, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL, BEESWAX, ELASTIN, COLLAGEN, GLYCERYL 
STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, DICAPRYLYL 
ETHER, D-PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, SORBITAN CAPRILATE, NATURAL FRAGRANCE, DEHYDROACETIC ACID. 

Різкі коливання температури, часті контакти з холодною водою, вплив холоду 
викликають пошкодження шкіри рук, провокують появу тріщин. Тому постійний 
захист та живлення є конче необхідним для рук.  Еластин, як і більшість білкових 
сполук, має високу гігроскопічну і високу молекулярну масу, тому він забезпечує 
шкірі тривалий ефект зволоження та відновлення. Утворює тонку еластичну плівку, 
яка перешкоджає втраті вологи і забезпечує м'який ліфтинговий ефект.
Морський колаген – це гідролізований колаген високого очищення, який 
екстрагують зі шкіри морських риб. Морський колаген підвищує пружність і 
покращує текстуру шкіри, роблячи її більш гладкою та еластичною.
Вершки слід використовувати як протягом дня після миття рук, так і для нічного 
живлення шкіри.

60 мл

на основі олії ШИ (Каріте)

КРЕМ ДЛЯ РУК
«ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ»

СКЛАД: WATER PUREFICATE 
(DISTILLATE), BUTYROSPERUM 
PARKII (SHEA) BUTTER, OLEA 
EUROPAEA (OLIVE) OIL, 
SIMMONDSIA CHINENSIS 
(JOJOBA) SEED OIL, THEOBROMA 
CACAO SEED BUTTER, GLYCERIN, 
ORBIGNYA OLEIERA SEED OIL, 
CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL, 
BEESWAX, GLYCERYL STEARATE 
(AND) CETEARETH-20 (AND) 
CETEARETH-12 (AND) CETEARYL 
ALCOHOL (AND) CETYL 
PALMITATE, COLLAGEN, 
ETHYLHEXYL STEARATE, 
DICAPRYLYL ETHER, ALLANTOIN, 
D-PANTHENOL, TOCOPHERYL 
ACETATE, SORBITAN CAPRILATE, 
NATURAL FRAGRANCE, 
DEHYDROACETIC ACID.

При щоденному  використанні крему навіть 
суха  шкіра виглядає гладкою, матовою, без 
ознак лущення. Особливо корисна олія Ши 
(Каріте) для сухої,  чутливої та дитячої шкіри, а 
також для шкіри, схильної до почервоніння і 
свербежу. 
Наявність в складі тільки натуральних 
рослинних олій, відсутність хімічних та 
синтетичних компонентів допомагає не тільки 
відновити водний баланс шкірі, але й гарантує 
безпечність використання крему.
Крем сприяє зволоженню та поновлює втрату 
амінокислот в шкірі, позитивно впливає на її 
функціональний стан. Зміцнює та пом'якшує 
шкіру, підвищує її пружність.

60 мл

на основі екстрактів календули, ромашки,череди
КРЕМ ДЛЯ РУК (під рукавички) «НІЧНИЙ ДОГЛЯД»

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE ), BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) BUTTER, OLEUM CHAMOMILLA, CALENDULA 
OFFICINALIS SEED OIL,  OLEA EUROPAEA ( OLIVE) OIL, GLYCERIN, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CAMOMILE 
(MATRICARIA RECUTITA) EXTRACT, STICK - TIGHTS (BIDENS TRIPARTITA) EXTRACT, GLYCERYL STEARATE (AND) 
CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
DICAPRYLYL ETHER, D-PANTHENOL, ELASTIN, TOCOPHERYL ACETATE, SORBITAN CAPRILATE, NATURAL FRAGRANCE, 
DEHYDROACETIC ACID.

Саме наші руки найбільше схильні до дії агресивного навколишнього середовища:  
холодного вітру, сонячних променів, всілякої побутової хімії, пересушеного 
опаленням повітря, тощо.  Спеціально розроблена формула крему для рук на основі 
олії Ши (Каріте) та пом’якшуючих компонентів в поєднанні з використанням 
рукавичок за ніч перетворюють суху та пошкоджену шкіру на зволожену, доглянуту 
та приємну на дотик. Щоб збільшити термін служби, рукавички краще прати вручну 
при температурі не вище 40 Сº або в пральній машині при режимі «Бережливе 
прання». Особливу увагу приділіть полосканню, щоб молекули миючого засобу не 
залишились в волокнах тканини.

60 мл
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СКЛАД: OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, SWEET ALMOND OIL, 
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, 
LIMON (LEMON) PEEL OIL, GLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, NATURAL FRAGRANCE, P-ANISIC ACID, 
SORBITAN CAPRILATE.

ОЛІЯ «ДЛЯ НІГТІВ ТА КУТИКУЛ»

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), PLANTAGO MAJIOR L EXTRACT, CHAMOMILE EXTRACT, ARNICA EXTRACT, 
BASIL EXTRACT, CORNFLOWERS EXTRACT, GERANIUM EXTRACT, COMFREY EXTRACT, RESIN EXTRACT, BURDOCK ROOT 
EXTRACT, LIME EXTRACT, LOVAGE EXTRACT, OREGANO EXTRACT, GLYCERYN, ALLANTOIN, PAPAIN, TOCOPHERYL ACETATE, 
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, PANTENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Гідро-гель використовується як основний або додатковий засіб для зволоження 
шкіри рук. Рекомендовано щоденне використання засобу після кожного миття 
рук. До складу гелю входять екстракти – арніки, базиліку, волошки, герані, 
живокосту, живиці, кореню лопуха, липи, любистку, материнки (душиці), 
подорожника та ромашки. Екстракти лікарських рослин ніжно освіжають шкіру, 
нормалізують гідроліпідний баланс, заспокоюють, зволожують і зміцнюють 
структуру шкіри, роблячи її більш гладкою та еластичною.
Гель пом'якшує чутливу шкіру, сприяє її відновленню, захищає від 
навколишнього середовища, забезпечує рівну пігментацію.  
При постійному застосуванні гель має ефект міні-ліфтінгу. 

Олія "Для нігтів  та кутикул" розроблено на основі натуральної формули. Вона 
включає олії оливкову, мигдальних кісточок, жожоба, кісточок абрикоса, 
зародків пшениці, лаванди та лимона.
Компоненти такої цілющої комбінації зволожують, живлять, перешкоджають 
появі задирок і поступово сповільнюють ріст кутикули. Олія надає позитивну дію 
на стан нігтя, захищаючи його від сухості, розшарування і утворення тріщин. Нігті 
після застосування такої олії надовго набувають доглянутого вигляду. Засіб дуже 
зручно наносити на нігтьову пластину і шкіру навколо неї за допомогою пензлика.

6 мл

100 мл

на основі 12 лікарських рослин
ГІДРО-ГЕЛЬ «ТРАВ’ЯНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК»

100 мл

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), HYPERICUM PERFORATIUM LEAF EXTRACT, BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, COCOS NUCIFERA OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, CRAMBE ABYSSINICA SEED 
OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL 
ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERIN, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL, ZEA MAYS (CORN) 
STARCH, ALLANTOIN, PAPAIN, TOCOPHERYL ACETATE, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, PANTENOL, NATURAL 
FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Крем на основі натуральних природних компонентів: екстракту звіробоя, олій 
календули, Ши (Каріте) та кокосової, кукурудзяного крохмалю – ідеально 
підходить для догляду за шкірою ніг.  Натуральні компоненти добре зволожують і 
живлять шкіру стоп, сприяють загоєнню мікропорізів і тріщин, роблячи ноги, стопи 
та п'яти гладкими і доглянутими. Крем швидко вбирається, не залишаючи жирної 
плівки і слідів на одязі та взутті.

КРЕМ ДЛЯ НІГ «ПОМ’ЯКШУЮЧИЙ»

На основі олій оливкової, мигдальних кісточок, жожоби, 
абрикосових кісточок, зародків пшениці, лаванди та лимону

12

на основі екстракту звіробоя, олії календули та Ши (Каріте),
кокосової олії, кукурудзяного крохмалю

100 мл

СКЛАД:  WATER PUREFICATE (DISTILLATE), LARKSPUR EXTRACT, LONICERA JAPONICA EXTRACT, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, 
COCOS NUCIFERA OIL, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL, BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) BUTTER, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED 
OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL 
ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, DICAPRYLYL ETHER, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, GLYCERIN, 
TURPENTINE, ALLANTOIN, PAPAIN, TOCOPHERYL ACETATE PANTENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN 
CAPRILATE.

Екстракт живокосту містить у складі багатий набір речовин (фітостерини, 
розмаринова кислота, таніни, сапоніни, амінокислоти, камедь, смоли, кумарини і 
т.п.), які мають властивість знімати запалення і прискорювати загоєння. До складу  
входять: екстракт жимолості, який стимулює обмінні процеси в шкірі, допомагаючи 
знімати подразнення і свербіж, дає хороший дезодоруючий ефект, завдяки своїй 
сильній антибактеріальній дії він використовується в якості натурального 
консерванту; екстракт живиці взагалі називають «живою водою», крім того, він ще є 
сильним природним антиоксидантом.

КРЕМ ДЛЯ НІГ

«ПРОТИ ТРІЩИН З ЖИВОКОСТОМ»
на основі екстрактів живокосту, жимолості та живиці
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250 мл

СКЛАД: AQUA/WATER WITH INFUSION OF ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, LAVANDULA EXTRACT, SODIUM COCOYL 
GLUTAMATE, DISIDIUM COCOAMPHODIACETATE, COCAMIDOPROPIL BETAIN, D-PANTHENOL, SORBITOL, ARTEMISIA ABSINTHIUM 
OIL, VETIVERIA ZIZINOIDES OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ROSMARINUS LEAF OIL, CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA (BERGAMOT) FRUIT OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE OIL), DEHYDROACETIC ACID, NATURAL FRAGRANCE, CITRIC ACID.

З давніх часів ефірну олію розмарину рекомендували розпилювати в будинку для 
запрошення добрих духів. Аромат розмарину сприяє зміцненню нервової системи. 
Екстракт розмарину робить шкіру пружною, оберігає від утворення зморшок. Він 
корисний для догляду за жирною шкірою, при підвищеній пітливості, целюліті. Гель 
для душу з екстрактом хвої розмарину має чудові миючі властивості, дбайливо 
доглядає за шкірою, підвищує пружність та насичує її приємним ароматом.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

«ХВОЯ-РОЗМАРИН»
на основі екстракту хвої розмарину

250 мл

СКЛАД: AQUA/WATER WITH INFUSION OF WILD STRAWBERRY LEAF ECTRACT, DECOCTION OF LEAVES AND STRAWBERRY, 
SODIUM COCOYL GLUTAMATE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, COCAMIDOPROPIL BETAINE, MILK POWDER, D-PANTHENOL, 
SORBITOL, CITRUS AURANTIUM BERGAMIA (BERGAMOT) FRUIT OIL, CITRUS GRANDIS (GRAPEGRUIT) PEEL OIL, EUGENIA 
CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, POGOSTEMON CABLIN OIL, CYMBOPOGON MARTINI OIL, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE OIL), DEHYDROACETIC ACID, NATURAL FRAGRANCE, CITRIC ACID.

Суницю застосовували за кілька тисяч років до нашої ери. У ягодах та листі містяться цукри, 
органічні кислоти, клітковина, пектинові, дубильні, азотисті речовини, алкалоїди, солі заліза, 
фосфору, кальцію, кобальту, марганцю, вітаміни групи В, каротин, аскорбінова і фолієва кислоти. 
Молоко залишається одним з найбільш популярних продуктів в косметиці. З давніх часів їм 
відбілювали та пом’якшували шкіру, парним молоком вмивалися, робили молочні ванни, 
протирали руки. Крем-гель на молоці з відваром листя та ягід суниці має чудові миючі властивості, 
дбайливо доглядає за шкірою, насичуючи її приємним ароматом, робить шкіру гладенькою та 
приємною на дотик.

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

«СУНИЦЯ ЛІСОВА» на молоці

250 мл

СКЛАД: AQUA/WATER WITH INFUSION OF VERBENA OFFICINALIS LEAF AND FLOWER EXTRACT, LIPPIA CITRIODORA DECOCTION & 
LEAF, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, DISODIUNN COCOANNPHODIACETATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, D-PANTHENOL, 
SORBITOL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) 
LEAF OIL, ARTEMISIA ABSINTHIUM OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE OIL), DEHYDROACETIC ACID, NATURAL FRAGRANCE, CITRIC ACID.

В Греції вербену вважають священною рослиною, яка приносить в дім щастя. За 
легендою, якщо намастити руки соком вербени та доторкнутись до коханого, він буде 
Вашим назавжди. Вербена має протизапальну та антисептичну дію. Підтягує, розгладжує 
та тонізує шкіру. Підвищує пружність проблемних ділянок тіла (живіт, бюст, сідниці). Гель 
для душу з екстрактом вербени має чудові миючі властивості, дбайливо доглядає за 
шкірою, насичуючи її приємним ароматом, вітамінами, мінералами та енергією.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

«ВЕРБЕНА»
на основі екстракту вербени

СКЛАД: GRAPE SEED (VITIS VINIFERA) OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE)  OIL, OENOTHERA 
BIENNIS OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, WHEAT GERM (TRITICUM VULGARE) OIL, LINSEED OIL, 
UNDECANE (AND) TRIDECANE,  TOCOPHERYL ACETATE, LEMON (CITRUS LIMON) ESSENTIAL OIL, ETHYLHEXYL-
GLYCERIN.

100 мл

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, 
THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CAMOMILE 
(MATRICARIA RECUTITA) EXTRACT, FRAGARIA VESCA FRUIT EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL 
STEARATE, D-PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, DEHYDROACETIC ACID, NATURAL FRAGRANCE.

Молочко для тіла на основі масла какао, оливкової олії, олії авокадо та 
збагачене вітаміном Е, екстрактами алое, полуниці, ромашки лікарської — 
ідеальний натуральний засіб для догляду за тілом.  Легка кремова структура 
чудово наноситься на шкіру, зволожує та живить її.  

на основі масла какао, оливкової олії, олії авокадо та
комплексу вітамінів

МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА «ЗВОЛОЖЕННЯ»

Олія для тіла на основі 7 олій – олії виноградної кісточки, жожоба, примули 
вечірньої, зародків пшениці, льону, оливкової олії, олії авокадо та збагачена 
вітаміном Е – ідеальний натуральний засіб для догляду за тілом.  Легка 
структура чудово наноситься на шкіру, зволожує та живить її.

на основі 7 олій та вітаміну Е
ОЛІЯ ДЛЯ ТІЛА «ЖИВЛЕННЯ 7 ОЛІЙ»

200 мл
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СКЛАД: AQUA/WATER, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE (AND) LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM C14-16 
OLEFIN SULFONAT, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, 
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, D-PANTHENOL, ALLANTOIN, XYLITOL, GLYCERIN, TEA TREE (MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA) ESSENTIAL OIL, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Правильно підібраний засіб для інтимної гігієни в багатьох випадках може 
позбавити жінку від неприємних симптомів менопаузи – сухості, свербежу, 
дискомфорту, печіння. При менопаузі рівень рН змінюється з 3,5-4,5 до 6-7. 
Препарати, що містять молочну кислоту, в даному випадку не підходять, оскільки 
вони спрямовані на підтримку кислого середовища, а в період менопаузи слід 
використовувати засіб з нейтральним рівнем кислотності (рН 6-7). Засіб для 
інтимної гігієни повинен відповідати фізіологічного стану і потребам жінки.

ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

«В ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ» рН (6.5)

300 мл

СКЛАД: AQUA/WATER, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE (AND) LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM C14-16 
OLEFIN SULFONAT, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, 
LACTIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN,  D-PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, GRAPE 
SEED (VITIS VINIFERA) OIL, WHITE TEA LEAF EXTRACT, TEA TREE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) ESSENTIAL OIL, 
DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Правильно підібраний засіб для інтимної гігієни – це здоров’я та комфортне 
самопочуття жінки. М’яка формула гелю складеться тільки з натуральних 
інгредієнтів. Відсутні барвники та хімічні домішки. Гель має фізіологічний рівень 
рН (4.5), тому підходить для щоденного застосування. До складу входять: 
молочна кислота, яка підтримує природний баланс pH і ніжно очищує область 
інтимної зони, рослинні екстракти, гель Алое Вера, олія виноградної кісточки, 
ефірні олії  в невеликій кількості.

ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

«ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ» рН (4.5)

300 мл

СКЛАД: AQUA/WATER, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE (AND) LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM C14-16 
OLEFIN SULFONAT, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, 
CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, CALENDULA OFFICILALIS L. EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT,   
D-PANTHENOL, LACTIC ACID, BISABOLOL,  TEA TREE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) ESSENTIAL OIL, 
DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

Правильно підібраний засіб для інтимної гігієни – це здоров’я та комфортне 
самопочуття жінки. М’яка формула гелю складеться тільки з натуральних 
інгредієнтів. Відсутні барвники та хімічні домішки. Гель має фізіологічний рівень 
рН (4.5), тому підходить для щоденного застосування. До складу входить молочна 
кислота, яка ніжно очищує та підтримує природний баланс pH. Бісабалол – 100% 
натуральний компонент, який має протизапальну дію – заспокоює і регенерує 
проблемну і чутливу шкіру, має антибактеріальну дію, прискорює загоєння, 
ефективно бореться з лущенням.

ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ

«ЗАСПОКІЙЛИВИЙ» рН (4.5)

300 мл
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СКЛАД: AQUA, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) 
GLYCERIN, СОCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL 
OLEATE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, ARCTIUM LAPPA SEED OIL, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) FRUIT OIL, LINUM USITATISSMUM (LINSEED) SEED OIL, D-PANTHENOL, ALLANTOIN, 
ESSENTIAL OIL OF THYMUS SERPYLLUM (THYME), ARTEMISIA PONTICA, CITRUS SINENSIS 
(SWEET ORANGE), SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, 
SORBITAN CAPRILATE.

Олії використовуються як природний засіб догляду за волоссям. 
Суміш реп'яхової, льняної та оливкової  олій нормалізує функціону-
вання волосяних цибулин і сальних залоз, живить шкіру голови, що 
призводить до укріплення та зміцнення волосся, допомагає 
зменшити подразнення шкіри голови, поліпшує її стан. 
В результаті волосся стає більш густим, блискучим і сильним.

на основі олій реп’яхової, льняної, оливкової

ШАМПУНЬ

«УКРІПЛЕННЯ ВОЛОССЯ»

500 мл

СКЛАД: AQUA, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) GLYCERIN,
СОCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, 
DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, TAR, D-PANTHENOL, ALLANTOIN, SODIUM CHLORIDE, 
CITRIC ACID, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Березовий дьоготь має надзвичайну антисептичну, інсектицидну 
дію, покращує кровопостачання тканин шкіри. Він використовуєть-
ся як допоміжний засіб при лікуванні жирної себореї, грибкових 
уражень, покращує стан шкіри при псоріазі, екземах, дерматозах. 
Дігтярний шампунь, як і будь-який засіб, до складу якого входять 
натуральні складові, не працює відразу. Мити голову цим 
шампунем потрібно регулярно, так щоб дьоготь поступово 
покращував стан шкіри голови та волосся. 

на основі дьогтю березового

ШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ

«ДІГТЯРНИЙ»

500 мл

СКЛАД:  AQUA, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) 
GLYCERIN, СОCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL 
OLEATE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, PIROCTONE OLAMINE, CHITOSAN SUCCINAMIDE,
D-PANTHENOL, ALLANTOIN, ESSENTIAL OILS OF CITRUS BERGAMIA (BERGAMOT), MENTHA
PIPERITA (MINT), MELISSA OFFICINALIS (MELISSA), SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, NATURAL
FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Проблема лупи виникає при надлишку шкіряного жиру на шкірі 
голови. Шампунь проти лупи з Піроктон  Оламіном видаляє його і 
водночас зволожує подразнену шкіру. Антибактеріальний 
комплекс (Піроктон Оламін) нормалізує стан клітин епідермісу 
шкіри, захищає її від накопичення токсичних речовин. 

ПІРОКТОН ОЛАМІН

ШАМПУНЬ

«ПРОТИ ЛУПИ»

500 мл



СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), AQUA WITH INFUSION OF HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT, 
BETULA ALBA BARK EXTRACT, HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT, LINSEED OIL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES 
OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) OIL, CETEARYL ALCOHOL (AND) DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE 
(AND) CETEARETH-20, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/ VP COPOLYMER, HYDROLYZED KERATIN, HYDROLYZED 
SILK, GLYCERIN, ALLANTOIN, XANTAN GUM, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, NATURAL FRAGRANCE, 
ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Маска має ніжну текстуру і дозволяє в найкоротші терміни повернути 
первозданну м'якість і спокусливий блиск волоссю. Саме олія льону, 
реп'яхова олія, кератин, екстракти обліпихи, кореня лопуха та  листя берези – 
відновлять його природну структуру, захистять і зроблять міцнішим.

МАСКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ВОЛОССЯ З КЕРАТИНОМ

200 мл

СКЛАД: AQUA, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) GLYCERIN, СО
CAMIDOPROPYL BETAINE, COCO BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, DISODIUM 
COCOAMPHODIACETATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL,  PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, 
PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, D-PANTHENOL, ALLANTOIN, ESSENTIAL OILS OF LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA P.MILLER, CINNAMONUM ZEYLANICUM, PELARGONIUM X ASPERUM EHRH. EX WILLD 
(GERANIUM), CUMIN, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE), SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, NATURAL 
FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Олія авокадо сприяє зволоженню,  усуває сухість, лущення та  втрату 
еластичності волосся. Олія жожоба ідеально підходить для відновлення 
пересушеного, посіченого, ламкого, ослабленого та фарбованого волосся. 
Олія абрикосової кісточки живить волосся, насичує його вітамінами і захищає 
від шкідливого впливу сонячних променів. Використання шампуню «Для 
сухого волосся» призводить до зникнення сухої лупи, допомагає зменшити 
подразнення шкіри голови та відновити сухе та пошкоджене волосся.

на основі олій жожоба, авокадо,
абрикосової кісточки

ШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ

«ДЛЯ СУХОГО ВОЛОССЯ»

500 млД
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СКЛАД: AQUA, COCO GLUCOSIDE (AND) DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) GLYCERIN, СО
CAMIDOPROPYL BETAINE, COCO BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE, DISODIUM 
COCOAMPHODIACETATE,  MACADAMIA TERNIFOLIA (MACADAMIA NUT) SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS OIL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, D-PANTHENOL, ALLANTOIN, ESSENTIAL OILS ZINGIBER 
OFFICINALE, EUGENIA CARYOPHYLLATA, CEDRUS ATLANTICA, CITRUS AURANTIUM (BITTER ORANGE), CITRUS 
RETICULATA (MANDARIN), CITRUS LIMON (LEMON), MENTHA PIPERITA (MINT), SODIUM CHLORIDE, CITRIC 
ACID, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Застосування олії макадамії для волосся доцільно завжди. Вона прекрасно 
зволожує волосся, надає йому природний блиск, запобігає утворенню 
посічених кінчиків і захищає від ламкості.  Мигдальна олія робить волосся 
густішим, надає природний блиск, прискорює ріст волосся. Кунжутна  олія 
глибоко проникає в шари шкірного покриву і якісно очищає шкіру. М'яко 
впливаючи, олія кунжуту оновлює шкірний покрив, видаляє  бруд і ороговілі 
клітини.      

на основі олій макадамії, кунжуту, мигдалю 

ШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ

«ЩОДЕННИЙ»

500 мл
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на основі олій льону та реп'яхової, екстрактів
обліпихи, кореня лопуха та листя берези



СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, 
HYDROLYZATE OF MILK PROTEINS, GLYCERIN, ALLANTOIN, TOCOPHERYL ACETATE, CRAMBE ABYSSINICA SEED 
OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, COMPLEX OF VITAMINS, 
PANTHENOL, NATURAL FRGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Кондиціонер чудово підходить для догляду за сухим та фарбованим волоссям, за 
волоссям, яке тривалий час знаходиться під прямими сонячними променями. При 
постійному використанні кондиціонер сприяє повноцінному зволоженню, зменшує 
сухість та ламкість, створює імунітет до зовнішнього впливу, зміцнює волосся по 
всій довжині, надає м’якість та пружність. Натуральній та збалансований склад 
кондиціонера роблять його безпечним та необхідним засобом для щоденного 
догляду за волоссям. Олія авокадо та комплекс вітамінів (А, В5, Р, РР) позитивно 
впливають на загальний стан волосся, покращують його  пружність та надають 
здоровий вигляд.  

КОНДИЦІОНЕР «ДЛЯ СУХОГО ТА
ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ»

250 мл
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на основі олії авокадо та комплексу вітамінів

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, Н
YDROLYZATE OF MILK PROTEINS, GLYCERIN, ALLANTOIN, TOCOPHERYL ACETATE, CRAMBE ABYSSINICA SEED 
OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, COMPLEX OF VITAMINS, 
PANTENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Кондиціонер ідеально підходить для догляду за нормальним та схильним до 
жирності волоссям. При постійному або  щоденному використанні кондиціонер 
зміцнює волосся по всій довжині, створює імунітет до зовнішнього впливу, надає 
м’якість та пружність.  Збалансований та натуральний склад кондиціонера роблять 
його безпечним та необхідним засобом для щоденного догляду за волоссям. 
Оливкова олія та комплекс вітамінів (А, С, Е) позитивно впливають на загальний 
стан волосся, покращують його  пружність та надають здоровий вигляд.  

250 мл

на основі оливкової олії та комплексу вітамінів

КОНДИЦІОНЕР

«ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ»
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СКЛАД: AQUA/ WATER, COCO BETAINE, CОCAMIDOPROPIL BETAINE, COCO GLUCOSIDE (AND)
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE (AND) GLYCERIN, COLLAGEN, COCO GLUCOSIDE (AND)
GLYCERYL OLEATE, ALLANTOIN, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, NATURAL FRAGRANCE,
ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Піна – це ніжний, не агресивний засіб для вмивання. Тому для 
чутливої шкіри обличчя, схильної до запалення, саме піна буде 
гарним вибором. Варто зазначити, що піна для вмивання - 
ідеальний вибір для очищення жирної шкіри. Так як піна наносить-
ся безпосередньо на шкіру обличчя і змивається водою, то в 
процесі вмивання знімаються надлишки жиру, але при цьому шкіра 
не пересушується. Морський колаген – це гідролізований колаген 
високого очищення, який екстрагують зі шкіри морських риб.
Морський колаген підвищує пружність і покращує текстуру шкіри, 
роблячи її більш гладкою та еластичною. Піна максимально 
безпечна та природня, вона сприяє підтримці тонусу шкіри та 
боротьбі з першими ознаками її старіння. Використання піни 
позитивно впливає на функціональний стан шкіри, сприяє 
зволоженню та поновлює втрату амінокислот в шкірі. Зміцнює та 
пом'якшує шкіру, підвищує її пружність. Також утворює на шкірі 
плівку, дає хороший зволожуючий ефект, має протизапальну дію.

ПІНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

«ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ»

150 мл

на основі морського колагену
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СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), SAFORA JAPONICA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE, SCRUB, TILIA EXTRACT, GLYCERIN, ALLANTOIN, PAPAIN, TOCOPHERYL ACETATE, 
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, PANTENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC 
ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Скраб – це відшулушуючий засіб, який застосовується в додатко-
вих процедурах по догляду за обличчям. Його основна дія - це 
глибоке очищення шкіри і видалення її відмерлих клітин. Після 
використання скрабу шкіра обличчя розгладжується, стає чистою, 
гладкою і оксамитовою, на ній прибираються нерівності, помітно 
поліпшується колір обличчя. Відкриваються і очищуються пори, 
усувається лущення, шкіра краще збагачується киснем. Екстракт 
софори – це бактерицидний, ранозагоювальний, регенеруючий і 
вітамінізуючий компонент. Рутин, присутній в екстракті софори, 
проявляє антиоксидантну активність і забезпечує захист від 
вільних радикалів. Регулярне застосування скрабу для обличчя 
проти чорних цяток на основі екстракту софори японської дозволяє 
значно зменшити чорні цятки на обличчі.

СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«ПРОТИ ЧОРНИХ ЦЯТОК»

100 мл
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на основі екстракту софори японської

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, DRY EXTRACT OF 
CARROT, BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) BUTTER, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, CRAMBE
ABYSSINICA SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE (AND) 
CETEARETH-20 (AND) CETEARETH 12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, 
DICAPRYLYL ETHER, ELASTIN, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, NATURAL FRAGRANCE, 
ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Скраб – це відшулушуючий засіб, який застосовується в додатко-
вих процедурах по догляду за обличчям. Його основна дія - це 
глибоке очищення шкіри і видалення її відмерлих клітин. Після 
використання скрабу шкіра обличчя розгладжується, стає чистою, 
гладкою і оксамитовою, на ній прибираються нерівності, помітно 
поліпшується колір обличчя. Відкриваються і очищуються пори, 
усувається лущення, шкіра краще збагачується киснем. Екстракт 
моркви – це потужний антисептик, джерело каротину, антиок- 
сидант. Він має регенеруючу, омолоджуючу дію, активно живить 
шкіру, покращує колір обличчя, знімає втому. Регулярне 
застосування скрабу для обличчя «Морквяного» на основі сухого 
екстракту моркви  дозволяє значно уповільнити процеси старіння 
шкіри, зберегти її молодою та свіжою.

СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«МОРКВЯНИЙ»

100 мл

на основі сухого екстракту моркви

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), НYDROLYZATE OF MILK PROTEINS, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, CHAMOMILE EXTRACT, GINKGO EXTRACT, TILIA EXTRACT, 
GLYCERIN, ALLANTOIN, PAPAIN, TOCOPHERYL ACETATE, ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/ VP 
COPOLYMER, PANTENOL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Засіб використовується як основне або додаткове зволоження. 
Рекомендовано щоденне використання засобу після вмивання. 
Гідро-гель для обличчя з ефектом міні-ліфтингу на основі гідроліза-
ту молочних протеїнів ніжно освіжає шкіру, нормалізує гідроліпід-
ний баланс, заспокоює, зволожує і зміцнює структуру шкіри, 
роблячи її більш гладкою та еластичною. Гідролізат молочних 
протеїнів мінімізує реакції, викликані подразненням шкіри, 
зменшує час запалення, прискорює відновлення фізіологічного 
стану шкіри. Завдяки потужній протизапальній дії ефективно 
захищає шкіру. Захисна дія гідролізату молочних протеїнів заснова-
на на збільшенні життєздатності клітин. Гідролізат молочних 
протеїнів пом'якшує чутливу шкіру, сприяє її відновленню, захищає 
від навколишнього середовища, забезпечує рівну пігментацію.

ГІДРО-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«З ЕФЕКТОМ МІНІ-ЛІФТІНГУ»

100 мл

на основі гідролізату молочних протеїнів
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СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE), ALMOND MILK, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED 
OIL, GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) 
CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL 
PALMITATE, DICAPRYLYL ETHER, PAPAIN, ALLANTOIN, 
PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, NATURAL FRAGRANCE, 
ANISIC ACID, SORBITAN CAPRILATE.

Молочко для зняття макіяжу — збалансова-
ний, безпечний та ніжний до шкіри засіб для 
щоденного використання. 
Кремова маса має легку текстуру, яка  
підходить для будь-якого типу шкіри, м’яко 
знімає макіяж та водночас пом’якшує та 
живить шкіру навколо очей. До складу  
продукту входять  тільки натуральні рослинні 
олії — оливкова, мигдальна та олія жожоба,  
30% складає мигдальне молочко.  
Мигдальне молочко підвищує пружність і 
покращує текстуру шкіри, роблячи її більш 
гладкою та еластичною, має протизапальну 
дію. Засіб ефективно знімає макіяж як 
навколо очей, так і з обличчя. 

МОЛОЧКО

«ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ»

100 мл

на основі мигдального молочка

СКЛАД: HYDROLATE OF CHAMOMILE, JOJOBA OIL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, 
SORBITAN CAPRILATE.

Тонік для обличчя з гідролатом ромашки (ромашкова вода) та 
олією жожоба ідеально підходить для щоденного догляду за 
нормальною та жирною шкірою обличчя. Забезпечує зволоження, 
насичує шкіру вітамінами та мікроелементами, покращує 
загальний стан. Має заспокійливу дію. Гідролат ромашки має 
антибактеріальні  та антисептичні властивості, ефективно бореться 
з проблемою акне, очищує пори і є дієвим засобом проти їх 
закупорки. Олія жожоба може застосовуватися для поліпшення 
стану будь-якого типу шкіри, але особливо для шкіри, що втратила 
пружність, з ознаками старіння (зморшки і т.д.).

ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ
ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ»

60 мл

на основі гідролату ромашки та олії жожоба

СКЛАД: HYDROLATE OF CUCUMBER, MACADAMIA OIL, NATURAL FRAGRANCE, ANISIC ACID, 
SORBITAN CAPRILATE.

Тонік для обличчя для сухої та схильної до алергії шкіри ідеально 
підійде для догляду за шкірою обличчя на кожен день. Регулярне 
використання тоніку при комплексному ранковому догляді дарує 
шкірі приємну матовість, звужує пори, допомагає боротися з 
вугровими висипами, почервонінням, вирівнює колір шкіри.  
Гідролат огірка — багатоцільовий засіб, який покращує підшкірний 
метаболізм, ретельно доглядає за шкірою, роблячи її бархатистою, 
гладкою та еластичною, надає шкірі природну красу, здоровий і 
доглянутий вигляд. Регенеруючі та інші корисні властивості  олії 
макадамії сприяють оновленню шкірного покриву,  запобіганню 
утворення зморшок і розгладженню вже наявних та в цілому 
поверненню свіжості і бадьорості шкірі.

ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«ДЛЯ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ
ДО АЛЕРГІЇ ШКІРИ»

60 мл

на основі гідролату огірка та олії макадамії
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СКЛАД: WATER PUREFICATE ( DISTILLATE ), OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PERSEA 
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, 
COLLAGEN, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL, GLYCERIN, BUTYROSPE-
RUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERYL STEARATE (AND) 
CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL 
(AND) CETYL PALMITATE, ETHYLHEXYL STEARATE, DICAPRYLYL 
ETHER, ALLANTOIN, D-PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
SORBITAN CAPRILATE, NATURAL FRAGRANCE, DEHYDROACETIC 
ACID.  

Флюїд для обличчя на основі морського колагену 
має легку текстуру, яка підходить для будь-якого 
типу шкіри, особливо рекомендовано використо-
вувати в спекотний літній період. Морський 
колаген — це гідролізований колаген високого 
очищення, який екстрагують зі шкіри морських 
риб. Морський колаген підвищує пружність і 
покращує текстуру шкіри, роблячи її більш 
гладкою та еластичною. Використання флюїду 
для обличчя для ідеального зволоження на 
основі морського колагену позитивно впливає на 
функціональний стан шкіри, сприяє зволоженню 
та поновлює втрату амінокислот в шкірі. Зміцнює 
та пом'якшує шкіру, підвищує її пружність. Також 
утворює на шкірі невидиму плівку, дає хороший 
зволожуючий ефект, має протизапальну дію.

ФЛЮЇД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«IДЕАЛЬНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ»

60 мл

на основі морського колагену

СКЛАД: WATER PUREFICATE (DISTILLATE ), OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS 
(JOJOBA) SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ELASTIN, 
CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL, GLYCERIN, BUTYROSPERUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERYL STEARATE 
(AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE, 
ETHYLHEXYL STEARATE, DICAPRYLYL ETHER, ALLANTOIN, D-PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, 
SORBITAN CAPRILATE, NATURAL FRAGRANCE, DEHYDROACETIC ACID.

Вершки для обличчя на основі еластину - це крем легкої текстури для 
щоденного догляду за шкірою. Рекомендовано використання як для 
нанесення вранці під макіяж, так і для нічного живлення шкіри. Еластин, як і 
більшість білкових сполук, має високу гігроскопічну і високу молекулярну 
масу, тому він запезпечує шкірі тривалий ефект зволоження та відновлення. 
Утворює тонку еластичну плівку, яка перешкоджає втраті вологи і забезпе-
чує м’який ліфтинговий ефект. 
Збільшити виробництво шкірою власного еластину можна тільки стимулюю-
чи активність фібробластів. Зробити це можна різними способами, найпопу-
лярніші з них - скраби та пілінги.

ВЕРШКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

«IДЕАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ»

60 мл

на основі еластину
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