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2 ГРИЖА зА лИцЕ • ПочИСтвАНЕ

Почистващо и лечебно мляко, нежно и копринено меко, подходящо за всички типове кожа, дори 
за най-чувствителните, обогатено със силно anti-age действие. Наистина две в едно - млякото 
почиства епидермиса в дълбочина и отстранява замърсяванията. упражнява изразен ефект върху 
бръчките и фините линии, ефективно забавя процесите на стареене, благодарение на актив-
ното си действие против свободните радикали. Изключителното му антиоксидантно и anti-age 
действие спомагат за подобряване на еластичността на кожата и възвръщане на нейната мекота. 
Млякото стимулира обновяването на епителните клетки, възстановява водно-липидния баланс и 
рН на кожата и спомага за заличаване и лекуване на малките белези по нея. в състава му влизат 
масла от сладък бадем, пшенични зародиши, карите, семена на безстъблена иглика, вит. А и вит. Е, 
които овлажняват, регенерират, защитават и подобряват подхранването на кожата. те повишават 
нейната еластичност, предотвратяват появата на бръчки и подобряват тена на лицето. Млякото 
има изключителни антиоксидантни свойства, то намалява загубата на вода и обогатява кожата с 
кислород. Формулата му позволява да се грижи и за проблемна кожа: високоактивните съставки 
от растителен произход намаляват възпаленията, отстраняват пигментациите, бързо премахват 
възпалителни инфилтрати и лекуват рани. При редовна употреба  кожата става нежна и коп-
ринено мека. Млякото се използва за премахване на грим, замърсявания, действа освежаващо на 
кожата. бързо и ефективно разтваря, даже и водоустойчив грим.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте млякото върху лицето с големи кръгови движения за лесно 
разтваряне на грима, после почистете с памук или тампон. След това изплакнете с вода.

ДобРЕ Е ДА зНАЕтЕ: Почистващото мляко е подходящо за прилагане върху проблемна кожа, 
благодарение на разработката растителен AND, който освен своето anti-age действие, улеснява 
и лечението на акне.

 LAIT ANTIRADICALAIRE - REF.: 1.01

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

богато и нежно, универсално почистващо мляко, с изразено хидратиращо действие, предназ-
начено за всички типове кожа, дори за най-чувствителните. то позволява бързо и ефикасно 
отстраняване на всякакъв грим, дори и водоустойчив, от лицето, контура на очите, шията и декол-
тето. Почиства кожата от замърсяванията, прави я мека, гладка и еластична. биологичните свой-
ства на основните, активно действащи растителни съставки придават дори на деликатната кожа 
успокояващ ефект. Млякото прави кожата безупречно чиста, ясна и отлично хидратирана. то 
има anti-age действие, благодарение на съдържащия се в него про-витамин А. Млякото действа 
активно против свободните радикали. то има необикновено нежна текстура, леко се разнася по 
кожата, а впоследствие лесно се отстранява, като оставя чувство на комфорт и свежест. благо-
дарение на високото съдържание на масло от авокадо и екстракт от хамамелис, вит. А и вит. Е, 
млякото оказва подчертан противовъзпалителен и антиоксидантен ефект. Притежава почистващи, 
овлажняващи и подхранващи свойства, подпомага микроциркулацията. Стяга порите и регене-
рира кожата. Екстрактът от краставица успокоява възпаления, хидратира, почиства, помага да се 
възстанови естественото рН на кожата. Екстрактът от плодовете на кайсия подхранва, овлажнява, 
ексфолира, изглажда, омекотява, тонизира, предпазва от свободните радикали и придава жи-
вот на  застаряващата кожа без блясък, прави я по-стегната и изразителна. Алантоинът е силно 
противовъзпалително и заздравяващо средство, което активира клетъчната обмяна и възстановява 
еластичността на увредените участъци на кожата.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте млякото сутрин и вечер върху цялото лице и шия с върха 
на пръстите, с големи кръгови движения. Нанесете го първо леко и деликатно около очите, за 
разтваряне на грима, после почистете с памук или тампон и измийте с вода.

 LAIT DOUCEUR VISAGE ET YEUX 2 EN 1 - REF.: 1.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА
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лосион без съдържание на алкохол, съставен от хидратиращи и ексфолиращи елементи, които 
завършват процеса на почистване, хидратиране, освежаване, омекотяване и тонизиране на горните 
слоеве на кожата. Препоръчва се както за проблемна, мазна, смесена, така и за вяла, сбръчкана, 
склонна към лющене кожа. Продуктът съдържа екстракти от кора на бреза и хамамелис, които 
притежават себорегулиращо и антибактериално действие, нормализират рН-баланса на кожата, 
притежават мощни противовъзпалителни и регенериращи свойства. Екстрактът от роза има укреп-
ващо и тонизиращо действие, хидратира кожата, изглажда малките бръчки. При редовна употреба 
на тоника значително се подобрява цветът на лицето. комплексът от витамини и микроелементи, 
влизащи в състава на растителния комплекс биокомпресор, отлично почиства и освежава кожата 
за дълго време. тя изглежда невероятно свежа, светла и тонизирана. лосионът подготвя кожата да 
получи следващата грижа за красота, хидратирайки външните слоеве на епидермиса.

НАчИН НА уПотРЕбА: Използва се след сутрешния тоалет и почистване на лицето, след от-
страняването на грима вечер, както и през всяко време на деня за освежаване на кожата.

 LOTION TONIQUE PURIFIANTE - REF.: 2.01

ЗА СМЕСЕНА, МАЗНА И ПРОБЛЕМНА КОЖА

Хидратиращият лосион тоник без съдържание на алкохол е отличен завършек на процесите на 
почистване, овлажняване, стягане и тонизиране на повърхностния слой на кожата. това средство 
служи за подготовка на кожата за по-нататъшна грижа. комбинацията от растителни екстракти, 
в т.ч. и хамамелис, осигуряват разнообразните свойства на лосиона. Идеално се допълва с “Lait 
antiradicalaire” - Ref.: 1.01. Почиства и обновява епидермиса, правейки кожата гладка, мека и 
искряща. лосионът премахва мъртвите клетки и предпазва от образуването на пигментни петна и 
бръчки. той притежава противовъзпалителни и бързозарастващи свойства, омекотява, подхранва 
и възстановява епидермиса. Аминокиселините от растителен произход, т. нар. натурално ов-
лажняващ фактор (NMF), овлажняват кожата и регулират водния баланс, като образуват защитен 
слой. комплексът от витамини и микроелементи, влизащи в състава на растителния комплекс 
биокомпресор, отлично почистват и освежават кожата за дълго време. водният разтвор на аро-
матните вещества от цветовете на хамамелис освежава и регенерира кожата, свива порите и има 
стягащо и антисептично действие. Екстрактът от корени на репей притежава антиоксидантно, 
освежаващо, овлажняващо и регенериращо действие. Екстрактът от лимон стяга, почиства, екс-
фолира и намалява пигментацията на кожата. лосионът е подходящ за суха, нормална и чувст-
вителна кожа.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте лосиона след почистващото мляко сутрин и вечер върху 
цялото лице, върху контура на очите и шията, или по всяко време на деня, за да хидратирате и 
регенерирате кожата. След това нанесете обичайната за вашата кожа грижа „Aura Chake”.

LOTION TONIQUE HYDRATANTE - REF.: 2.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

ГРИЖА зА лИцЕ • ПочИСтвАНЕ



4 ГРИЖА зА лИцЕ • ЕкСФолИАцИя

класически механичен ексфолиращ крем, съдържащ специални микрогранули, които почистват 
повърхността на кожата, без да я нараняват. Елиминира комедоните, стимулира кръвообраще-
нието, изхвърля токсините и изглажда тена. Изключителното въздействие върху кожата се осъ-
ществява благодарение на влизащите в състава на скраба ексфолиращи микрогранули, които не 
само лесно отстраняват мъртвите епителни клетки, но и овлажняват и изравняват повърхността 
на кожата. Растителните масла и екстракти подхранват кожата, правят я еластична и гъвкава. Ан-
тибактериалните и компоненти се борят срещу акне и комедони, а растителният комплекс био-
компресор значително усилва и подпомага микроциркулацията на кожата. тя става гладка, порите 
и се свиват, тенът се подобрява. При редовна употреба пилингът отстранява по-стари петна и 
лющене.

НАчИН НА уПотРЕбА: Използвайте крема от един до три пъти седмично. върху предварително 
почистена кожа нанесете малко количество от крема. Избягвайте контура на очите. Масажирайте 
с леки кръгови движения от 3 до 5 мин. Измийте обилно с топла вода, след което задължително 
тонизирайте лицето с почистващ или овлажняващ тоник-лосион „Аura Сhake”.

СЪвЕт НА „АuRA ChAke”: за постигане на отличен резултат върху бръчките, направете екс-
фолиращата процедура върху отлично почистена кожа,  след което повторете отново в същата 
последователност, смесвайки „Gommage visage” – Ref.: 5.01 с “Lait antiradicalaire” - Ref.: 1.01. за 
предпочитане е ексфолиращата процедура да се извършва вечер.

 GOMMAGE VISAGE - REF.: 5.01

ЗА НОРМАЛНА, СМЕСЕНА, МАЗНА КОЖА

Подходящ е за всички типове кожа. кремът притежава ексфолиращи микрогранули, които пре-
махват мъртвите клетки и черните точки и изравняват релефа на кожата. Растителните екстракти, 
маслата (от пшенични зародиши, безстъблена иглика, хамамелис) и пантенолът хидратират и 
подхранват кожата, правят я еластична, мека, гладка и гъвкава, а алантоинът притежава противо-
възпалителни и омекотяващи свойства. Пилингът се използва профилактично срещу образуване-
то на ранни бръчки и пигментни петна. той е незаменимо средство при купероза, когато много 
други пилинги могат да бъдат противопоказни. кремът отстранява токсините, завършва процеса 
на почистване на кожата и я подготвя за по-нататъшното действие на маски, емулсии и кремове. 
Пилингът стимулира регенерирането на епителните клетки, омекотява бръчките и фините линии 
и заличава несъвършенствата по кожата. Придава моментален лифтинг ефект. кожата е видимо 
здрава, дори под грима. Пилингът има необикновено нежна кремообразна текстура и се разнася 
леко по кожата на тънък слой. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Използвайте крема от 1 до 3 пъти седмично, като нанасяте малко коли-
чество от него върху предварително почистена кожа. Масажирайте с леки кръгови движения 3-5 
мин. Избягвайте контура на очите. Изплакнете обилно с топла вода, след което задължително 
тонизирайте лицето с овлажняващ лосион тоник „Аura Сhake”. 

СЪвЕт НА „АuRA ChAke”: за постигане на оптимален резултат върху бръчките, направете пър-
вата ексфолиация на лицето върху отлично почистена кожа. Повторете в същата последовател-
ност, смесвайки “Crème  affinante” - Ref.: 5.02 с “Lait antiradicalaire” - Ref.: 1.01. за предпочитане 
е ексфолиацията да се извършва вечер.

CRÈME AFFINANTE - REF.: 5.02

ЗА НОРМАЛНА, СУХА, ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
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Изключителна универсална маска, създадена на основата на нискодисперсен каолин, която ве-
ликолепно подхожда както за суха, вяла кожа, така и за мазна, комбинирана и проблемна кожа. 
Използва се за почистване, овлажняване и подхранване на кожата. тя възстановява и уравновесява 
нивото на хидратация на кожата, почиства я в дълбочина, успокоява и лекува сухите зони на епи-
дермиса. Просветлява тена на лицето. Притежава почистващо и дезинфекциращо действие. Ан-
тибактериалните и противовъзпалителни компоненти в нея активно се борят с акнето и неговите 
последствия. каолинът абсорбира омазняването на кожата и я насища с микроелементи. уни-
калният растителен комплекс биокомпресор, обогатен с пшенични протеини, масла и екстракт 
от пшенични зародиши и фитоестрогени, подхранва дълбоките слоеве на кожата, стимулира 
микроциркулацията, нормализира нивото на рН. благодарение на активните си съставки, маска-
та отлично успокоява и регенерира кожата, нормализира водно-липидния баланс, стяга пори-
те, изравнява и изсветлява тена на лицето. Продуктът съдържа и ензима супероксид-дисмутаза 
(SOD), който е най-мощният и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ свободните радикали. 
той подхранва, възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. Създава гладък, устойчив, 
плътен слой и ефикасно намалява бръчките.

НАчИН НА уПотРЕбА: След сваляне на грима и почистване на лицето, нанесете маската на 
тънък слой, като избягвате контура на очите и я оставете да действа 15-20 минути. Изплакнете 
с чиста вода, след което задължително тонизирайте лицето с почистващ и овлажняващ лосион 
тоник „Аura Сhake”. Повтаряйте процедурата от два до три пъти седмично.

СЪвЕт НА „АuRA СhAke”: за по-ефикасно действие, смесете маската преди нанасянето й с 
малко количество “Complexe bio-tenseur”– Ref.: 2.04. Повтаряйте процедурата 1-2 пъти сед-
мично.

MASQUE PORCELAINE - REF.: 6.01

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

Превъзходна аnti-age маска, ревитализираща, хидратираща и почистваща, предназначена за умо-
рена и зряла кожа, нуждаеща се от специфична грижа. тя прави тена на лицето искрящ. Маската 
укрепва, стяга, хидратира, тонизира и почиства кожата, но най-вече стимулира регенерацията 
на епителните клетки. тя коригира и заличава бръчките, фините линии и несъвършенствата по 
кожата. Предизвиква незабавен лифтинг ефект и отлично здрава кожа, която се забелязва дори и 
под грима. Маската е богата на растителна ДНк, масло и екстракт от пшенични зародиши, вит. А 
и вит. Е, които подхранват кожата и изглаждат бръчките. При редовна употреба маската укрепва 
тъканите, подобрява тургора на кожата и овала на лицето. Служи като ефикасно средство за 
профилактика на образуването на бръчки и пигментни петна. Маската не предизвиква чувство на 
опъване на  кожата, а създава усещане за комфорт.

НАчИН НА уПотРЕбА: След сваляне на грима и почистване на лицето, нанесете маската на 
тънък слой, като избягвате контура на очите. оставете я да действа 15-20 минути. Почистете 
остатъка от маската с мека салфетка и изплакнете с чиста вода. Нанесете подходящ лосион тоник 
„Aura Chake”. Повтаряйте процедурата 2-3 пъти седмично.

СЪвЕт НА „AuRA ChAke”: за по-ефикасно действие, смесете маската с малко количество 
“Complexe bio-tenseur”– Ref.: 2.04. Повтаряйте процедурата 2-3 пъти седмично.

MASQUE RAFFERMISSANT - REF.: 6.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА



6 ГРИЖА зА лИцЕ • СЕРуМИ -  Интензивна грижа против стареене на кожата

Дневна и нощна емулсия, със силно регенериращо, подхранващо, стягащо, укрепващо и хи-
дратиращо действие. благодарение на своята нежна текстура, тя лесно прониква в епидермиса. 
Активно се бори срещу свободните радикали, процесите на стареене и поддържа естествено-
то равновесие на кожата. Намалява бръчките и предотвратява образуването на нови. тази лека 
емулсия е истинска „жива вода” за вашата кожа! тя мигновено премахва следите от умора и стрес, 
прави кожата необичайно мека и равна. Емулсията е създадена на базата на високи концентрации 
от активни съставки, доставящи липозоми в дълбоките слоеве на кожата. те са включени основно 
в растителния комплекс биокомпресор, обогатен с масло от пшенични зародиши и хидроли-
зиран протеин от лупина. благодарение на протеините от обикновена пшеница и вълчи боб, 
розово шипково масло, голямо количество мастни киселини, ретинол и вит. Е в специална форма, 
съдържащи се в нея, тази емулсия активно се бори с процесите на стареене на кожата, стимулира 
синтеза на нови епителни клетки, увеличава скоростта на обменните процеси. Активни съставки, 
като масло от пшенични зародиши и сквалан, притежават изразено бактерицидно, противовъз-
палително и регенериращо действие, стимулират възпроизводството на епитела, на еластина, 
придават влажност на кожата и подпомагат оздравителните процеси. Емулсията бързо попива, не 
оставя мазен блясък и действа в продължение на 24 часа след нанасянето. благодарение на това 
е високо ценена и от страна на мъжкия пол! 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте серума сутрин и вечер върху почистена кожа. Избягвайте 
контура на очите. Масажирайте деликатно с леки кръгови движения, след което използвайте 
подходящ крем „Аura Chake”.

FLUIDE VITAL - REF.: 4.01

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

Специално разработена революционна anti-age формула, която прави този продукт наистина 
уникален. богатата по своя състав емулсия е подходяща за всякакъв тип кожа, има подхранващо 
и хидратиращо действие. заредена е с микросфери, които освобождават своите скъпоценни 
активни съставки по време на проникването в епидермиса на кожата. Серумът има много лека и 
нежна текстура, моментално попива в кожата, като я прави мека, гладка и необикновено про-
зрачна и еластична. в състава му влизат: масло от пшенични зародиши с богато съдържание на 
вит. Е; протеин от обикновена пшеница; екстракт от пшенични зародиши, който е мощен антиок-
сидант; пропилен гликол, който нормализира мазнината в кожата и я прави мека и гладка; масло 
от семената на безстъблена иглика, богато на мастни етерични киселини, които предотвратяват 
процеса на стареене; хиалуронова киселина. благодарение на всички тези активни компоненти, 
серумът притежава разнообразни свойства: тонизира, овлажнява, подхранва и защитава кожата, 
неутрализира вредното въздействие на свободните радикали и последиците от тях, бори се с 
признаците на стареене на кожата, като и доставя всички най-важни подхранващи елементи. При 
редовна употреба малките бръчици се изглаждат, тъканите укрепват, повишава се еластичността 
на кожата. тя придобива равен тен, обогатява се с кислород и започва да сияе отвътре. Серумът 
възстановява естествения хидро-липиден слой на кожата, като по този начин подчертава нейната 
сила и блясък и и придава копринена мекота. Емулсията създава една естествена защитна бариера 
против външните вредни фактори. Използвана обикновено под крема за обичайна грижа „Aura 
Chake”, емулсията “Liposome” – Ref.: 4.02 забавя процеса на стареене и появата на бръчки.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте емулсията сутрин и/или вечер върху старателно почистената 
кожа на лицето, шията и деколтето с леки кръгови движения, до пълното и попиване, избягвайки 
контура на очите, след което нанесете обичайната грижа „Aura Chake”. 

LIPOSOME - REF.: 4.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА
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укрепващ продукт за кожата на лицето, шията и деколтето, нямащ 
аналог в нито една козметична линия. това е истински концен-
трат за интензивна грижа и защита на кожата. Серумът стимулира 
репродукцията на епителните клетки, активно неутрализира сво-
бодните радикали и намалява чувствително бръчките. в състава му 
влиза биокомпресор, съдържащ високи концентрации от расти-
телна ДНк, екстракт и масло от пшенични зародиши, който про-
тиводейства на свободните радикали, стимулира производството 
на колагенови и еластинови влакна, обновлението на клетките, има 
мощен регенериращ и защитен потенциал. Глицеринът овлажнява 
кожата, регулира водния баланс и образува защитен слой, кой-
то я предпазва от изсушаване. Протеинът от обикновена пшеница  
ефикасно намалява бръчките и придава блясък на кожата. Маслото 
от кълнове на обикновена пшеница е мощен антиоксидант, стяга 
кожата, стимулира  оздравителния процес. Хиалуроновата кисе-
лина има хидратиращ ефект. Ментолът освежава и придава блясък 
на тена. При редовна употреба изчезват възпалителните процеси, 
порите се свиват, а кожата става равна и удивително гладка. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте серума сутрин и вечер върху 
почистена кожа. Избягвайте контура на очите. Масажирайте де-
ликатно с леки кръгови движения, след което използвайте подхо-
дящ крем „Аura Chake”. 

COMPLEXE BIO-TENSEUR - REF.: 2.04

ЗА НОРМАЛНА, СМЕСЕНА, МАЗНА КОЖА 
С UV ЗАЩИТА

ГРИЖА зА лИцЕ • СЕРуМИ -  Интензивна грижа против стареене на кожата

укрепващ anti-age продукт за кожата на лицето, шията и декол-
тето. Силно концентриран серум с копринена текстура, който 
възстановява биологичното равновесие на кожата, насища дълбо-
ките й слоеве с кислород, подхранва и защитава от неблагопри-
ятните въздействия на околната среда. той спомага за победата 
над преждевременното стареене на кожата, над дехидратацията. 
Насочен е главно за стягане на контура на лицето, брадата и ши-
ята. Растителният комплекс биокомпресор, в чийто състав влизат 
високо концентрирани масла от роза, жожоба, пшенични заро-
диши, укрепва тъканите на лицето, стимулира производството на 
колагенови и еластинови влакна, предотвратява образуването на 
бръчки и намаляването на еластичността на тъканите. Маслото от 
семената на жожоба създава устойчив и еластичен слой, който 
подхранва кожата и я предпазва от неблагоприятните въздействия 
на околната среда, регулира мастната секреция, стяга и хидратира. 
Маслото от роза също стяга, изглажда и успокоява кожата. Мас-
лото от кълнове на обикновена пшеница е мощен антиоксидант, 
който неутрализира свободните радикали, стимулира обновява-
нето на клетките и подпомага оздравителния процес. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте малко количество сутрин и 
вечер върху отлично почистена кожа. Избягвайте контура на очи-
те. Масажирайте деликатно с кръгови движения, до пълното му 
попиване. След това нанесете подходящ крем „Аura Chake” за 
допълване на грижата за кожата.

SOIN BIO-DYNAMIQUE - REF.: 2.03

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

Изключителна разработка на Института по биологически изслед-
вания и естетика, създал „Aura Chake”! Продукт на най-новите 
технологии, създаден на основата на ново поколение АНА, който 
намалява бръчките и фините линии и предпазва кожата от вредни 
външни влияния. Емулсията с плодови киселини има почистващо, 
противовъзпалително и антиоксидантно действие, благодарение 
на съдържащия се в нея растителен комплекс биокомпресор. При 
редовна употреба се активизира синтезът на колаген и еластин, 
повишава се еластичността на кожата, възстановява се овалът на 
лицето, бръчките и пигментните петна се заличават. комплексът от 
аминокиселини и алфа-хидрокси киселини, притежава изразено 
овлажняващо действие, а екстрактът от зелен чай регенерира ко-
жата. уникалното съчетание на комплекс от екстракти от цитрусо-
ви плодове с лимонена и млечна киселина, нежно премахва мърт-
вите клетки от повърхностния слой на кожата, намалява бръчките, 
стимулира микроциркулацията и придава блясък на тена. Серумът е 
подходящ за всякакъв тип кожа, без чувствителна. оказва изклю-
чително благотворно действие върху загрубяла, тъмна и кожа без 
блясък, както и тази на пушачи.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте серума сутрин и вечер върху 
почистена кожа на лицето и шията, преди вашия обичаен крем 
„Aura Chake”.  Масажирайте нежно, с леки кръгови движения. Из-
бягвайте контура на очите.

FORMULE RENOVANTE AUX AHA - REF.: 5.03

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, БЕЗ ЧУВСТВИТЕЛНА 
С UV ЗАЩИТА
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този изключително лек крем е подходящ за всякакъв тип кожа. богат на скъпоценни състав-
ки, “Crème Action 24” е хидратиращ, защитен и силно регенериращ крем, който възпрепятства 
образуването на свободни радикали, поддържа естественото равновесие на кожата и намалява 
процесите на стареене. Силно укрепващ и стягащ крем, който намалява и предотвратява появата 
на бръчки. Придава незабавен блясък на кожата и подпомага клетъчното обновяване. кремът 
придава на кожата еластичност и втора младост, като я защитава ефикасно срещу агресията на 
външни неблагоприятни фактори. Едновременно с това той се явява и отлична база за грим. При-
тежава uV филтър. “Crème Action 24” поддържа водно-липидния баланс и регулира процеса 
на регенерация на епителните клетки. в състава на крема влиза растителният комплекс био-
компресор, който притежава овлажняващи, защитни, регенериращи и усилващи синтеза на ко-
лаген и еластин функции, благодарение на съдържащите се в него масла, протеин от пшенични 
зародиши, екстракт от безстъблена иглика, мастни етерични киселини, вит. А и вит. Е. Фермен-
тът супероксид-дисмутаза (SOD) е най-мощният и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ 
свободните радикали. той подхранва, възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. 
Създава равен, устойчив, плътен слой, който ефикасно намалява бръчките. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте крема сутрин и вечер върху отлично почистена кожа самос-
тоятелно, или за предпочитане след подходящ серум за интензивна грижа „Аura Сhake”. Маса-
жирайте леко с върха на пръстите до пълното му попиване. Избягвайте контура на очите. кремът 
действа в продължение на 24 часа, подхранва и защитава кожата от всички външни въздействия, 
като я прави равна и матова.

CRÈME ACTION 24 - REF.: 3.01

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

крем за оптимална хидратация и поддържане на водно-липидния баланс, предназначен за всяка-
къв тип кожа. особено подходящ за дехидратирана кожа или кожа, проявяваща първи признаци на 
стареене. Притежава uV филтър. кремът предотвратява появата на бръчки, хидратира, регенерира, 
отпуска, изглажда и подобрява еластичността на кожата, като и придава блясък. това е идеално 
лечение и хидратираща грижа за кожата след плаж или ски. в състава на растителния комплекс 
биокомпресор влиза масло от пшенични зародиши и безстъблена иглика, а също и аминокисели-
ни, които притежават отлични водозадържащи и овлажняващи свойства. кремът благотворно вли-
яе на процесите на кожно дишане, стимулира изхвърлянето на шлаките, подхранва и възстановява 
кожата. Може да се използва едновременно като нощен крем, както и като масажен крем за лице, 
шия и деколте. Продуктът съдържа и ензима супероксид-дисмутаза (SOD), който е най-мощният 
и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ свободните радикали. той подхранва, възстановява, 
овлажнява и обогатява кожата с кислород. Създава равен, устойчив, плътен слой, който ефикасно 
намалява бръчките. Същевременно е и богат масажен крем, релаксиращ, с идеална консистенция 
и състав, който може да се използва за лечебен козметичен масаж, както в студио за красота, така 
и в домашни условия.

НАчИН НА уПотРЕбА: Свалете грима и почистете идеално кожата. Нанесете крема върху ли-
цето и шията и масажирайте с кръгови движения до пълното му попиване. Притискайте върху 
бръчките на челото, носа, контура на очите и устата.

уПотРЕбА кАто МАСАЖЕН кРЕМ: Нанесете голямо количество от крема върху идеално по-
чистената кожа на лицето и шията, масажирайте с кръгови движения от 5 до 7 мин., след което 
изплакнете обилно с хладка вода. Нанесете лосион-тоник „Аura Сhake”. Повтаряйте процеду-
рата от два до три пъти седмично.

HYDRATATION OPTIMALE - REF.: 3.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

ГРИЖА зА лИцЕ • кРЕМовЕ
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кремът осигурява максимален комфорт на кожата, като я тонизира 
и поддържа водно-липидния и баланс през целия ден. Препо-
ръчва се за всякакъв тип, особено за суха и дехидратирана кожа. 
обогатен с овлажняващи компоненти от растителен произход, 
кремът леко и бързо прониква в дълбочина, хидратира кожата и 
стимулира микроциркулацията в дермата. Притежава мощно ан-
тиоксидантно действие. кремът предотвратява образуването на 
бръчки и пигментни петна. възвръща еластичността и гъвкавостта 
на кожата, като и придава копринена мекота. Създава защитна ба-
риера против негативното въздействие на външните фактори. Ед-
новременно с това кремът успокоява, стяга и укрепва кожата, като 
я подхранва с ценни елементи. Има и силно anti-age действие, 
предотвратява белезите на старостта като неутрализира свобод-
ните радикали. Притежава uV филтър. Съдържащите се в него 
масла от карите, от кълновете на обикновена пшеница и розово 
шипково масло регенерират кожата, изглаждат фините линии и 
бръчки, стимулират синтеза на собствен колаген, като по този на-
чин забавят процесите на стареене. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте сутрин и вечер върху отлично 
почистена кожа крема самостоятелно, или за предпочитане след 
приложението на подходящ серум за интензивна грижа „Aura 
Chake”. Масажирайте леко, без притискане, до пълното му попи-
ване. Избягвайте контура на очите.

CRÈME HYDRATANTE - REF.: 3.03

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

Подарете на вашата кожа сияние! този крем е предназначен за 
изсветляване на пигментни петна от всякакъв произход, включи-
телно и от възрастови изменения. Изравнява структурата и цвета 
на кожата на лицето.   Подхранва и защитава кожата от неблаго-
приятните въздействия на околната среда и неутрализира свобод-
ните радикали. Енергизиращ и оксигениращ, кремът  хидратира 
и регенерира кожата и намалява бръчките. той съдържа микро-
скопични светлоотразяващи частици, благодарение на които се 
създава ефект на равен цвят на лицето. кремът се явява отлично 
профилактично средство срещу образуването на пигментни петна 
и бръчки, благодарение на високото си съдържание на антиокси-
дантни компоненти. великолепна основа за грим: благодарение 
на нея гримът се разпределя равномерно и се съхранява дълго, а 
кожата придобива матов отенък и изравнен цвят. кремът съдържа 
протеин от пшеница и масла от карите, от семена на безстъблена 
иглика и пшенични зародиши, които имат мощно хидратиращо, 
регенериращо и обновяващо действие.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте крема върху почистена кожа 
на лицето и шията, сутрин след приложение на подходящ серум за 
интензивна грижа „Aura Chake”. Масажирайте леко, като избягвате 
контура на очите.

CRÈME CLARIFIANTE - REF.: 3.06

ЗА НОРМАЛНА, СМЕСЕНА, МАЗНА КОЖА
С UV ЗАЩИТА

Дермо-почистващ крем за третиране и лечение на мазна и про-
блемна кожа. Предотвратява натрупването на замърсявания, регу-
лира мастната секреция, намалява възпалителни процеси при акне, 
стяга разширените пори на кожата и придава блясък на тена. за 
кратко време кожата нормализира своето рН и водно-липиден 
баланс. кремът има мощен антибактериален ефект. Няма дразне-
що действие и може да се използва дори и при свръхчувствителна 
кожа. чудесно почиства, дезинфекцира, овлажнява и подхранва 
кожата, която става мека и гладка.  отлично средство за пре-
махване на пигментни петна от различен произход (в т.ч. при-
чинени от акне). Съдържа високоефективни компоненти: екстракт 
от хамамелис, лавандула, масла от плодовете на горчив портокал, 
лавандула и мащерка. влизащият в състава му камфор стимулира 
кръвообращението и клетъчното хранене, регенерира епидерми-
са, подпомага изхвърлянето на мъртвите епителни клетки и по-
дмладяването на тъканите. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Прилагайте крема на местата, където ко-
жата има нужда от третиране, след внимателно почистване, сутрин 
и вечер, докато установите, че кожата е в нормално състояние. 
Избягвайте контура на очите.

СЪвЕт НА „АuRA ChAke”: Използвайте паралелно, за почист-
ване на лицето и сваляне на грима, “Lait antiradicalaire” - Ref.: 1.01, 
което прекрасно допълва тази грижа.

 CRÈME PURIFIANTE - REF.: 3.04

ЗА СМЕСЕНА, МАЗНА, ПРОБЛЕМНА КОЖА 
С UV ЗАЩИТА 
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Сензационен козметичен продукт от клас „лукс”, който представлява 
една излючителна, невероятна и деликатна грижа за подмладяване. 
Истинска революция в областта на лифтинг-програмите! Съчетава 
в себе си класически пилинг и лифтинг действие с дълбоко по-
дхранване и хидратация на кожата. Продуктът моментално съжи-
вява и овлажнява, както дълбоките, така и повърхностните слоеве 
на епидермиса. С ензимното си действие, той  елиминира мъртвите 
клетки на кожата. Изглажда и изравнява с изумителна ефикасност 
бръчките и фините линии. Регенерира, подхранва, хидратира, по-
чиства и тонизира кожата, като и придава меко усещане за свежест, 
избистря и просветлява тена. този козметичен елексир наистина 
може да се нарече продукт две в едно, тъй като може да се използ-
ва като пилинг или като маска.

НАчИН НА уПотРЕбА: 
като „anti-age” пилинг: върху почистена кожа, нанесете от про-
дукта директно върху бръчките. Избягвайте контура на очите. Ма-
сажирайте от 3-5 мин., като притискате бръчките, а после цялото 
лице и шия. С кръгови движения  отдолу нагоре отстранете пилин-
га, след което изплакнете обилно с чиста вода.

като маска:  върху почистена кожа, нанесете слой от продукта вър-
ху цялото лице и шия, като избягвате контура на очите. оставете 
го да действа 15-20 мин. Притискайте бръчките, след което маса-
жирайте цялото лице и шия. отстранете маската, като втора ваша 
кожа. Изплакнете обилно с чиста вода.

уникално средство от клас „лукс”, което провокира незабавен 
лифтинг ефект, запълва и заличава бръчките! Активните му състав-
ки се борят с всички признаци на стареене на кожата, значително 
подобряват структурата на епидермиса, цвета и контура на лицето, 
изсветляват пигментните петна. Протеинът от вълчи боб участва в 
реорганизацията на колагена, противодейства на разрушителните 
ензими вътре в кожата, като я възстановява и стяга. Пантенолът 
нормализира и поддържа водния баланс на кожата, а пшеничният 
протеин ефикасно намалява бръчките. Маслото от листа на мента 
успокоява, дезинфекцира и освежава кожата. Маслото от листа на 
розмарин избистря тена на лицето, активизира кръвообращението, 
подобрява релефа на кожата и я подмладява. Маслото от кора 
на лимон с незаменимите си ексфолиращи качества, почиства, 
стяга, хидратира и изсветлява пигментации по кожата. Протеино-
вите хидролизати от соя стимулират производството на колаген 
и еластин и предотвратяват загубата на вода. Флуидът притежава 
мощно защитно действие спрямо неблагоприятните въздействия 
на обкръжаващата среда и прави кожата млада, по-свежа и по-
жизнена.

НАчИН НА уПотРЕбА:  Нанесете малко количество от серума, 
сутрин и вечер, върху лицето и шията, преди крема за обичайна 
грижа „Aura Chake”.   Избягвайте контура на очите.

Изключителен крем против бръчки, с продължително подмладя-
ващо действие. Препоръчва се за кожа с намален тонус. Активните 
му съставки: витамини, микроелементи, овлажнители, антиокси-
данти, anti-age добавки са великолепно балансирани в богата-
та формула на крема с 36-часово действие, който може да се 
използва за дневен и нощен крем. богат на флавоноиди, кремът 
изравнява тена на лицето, хидратира и освобождава клетките от 
токсините. Маслото от карите има мощно регенериращо, хидра-
тиращо и защитно действие, стимулира синтеза на колаген. При-
тежава антиоксидантни свойства, изглажда фините линии и бръчки 
и ефективно забавя процесите на стареене. Екстрактът от плодове 
на кайсия подхранва, изглажда, тонизира и придава живот на ко-
жата, а тези от пшенични зародиши и от цветове на метличина 
стягат кожата, стимулират обновяването на клетките и подпо-
магат оздравителния процес. кремът съдържа и ензима суперо-
ксид-дисмутаза (SOD), който е най-мощният и скъп антиокси-
дант в света, неутрализиращ свободните радикали. той подхранва, 
възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. Създава 
устойчив и плътен слой, който ефикасно намалява бръчките. Из-
ползван сутрин и вечер, кремът придава сияен тен, кожата става 
искряща, стегната, по-красива и по-млада.  

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте крема сутрин и вечер върху 
почистената кожа на лицето и шията с кръгови движения, след 
серума “Magistral lifting fluide” – Ref.: 99.041. Избягвайте контура 
на очите.

MAGISTRAL LIFTING GOMMAGE - REF.: 99.042

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

MAGISTRAL LIFTING FLUIDE - REF.: 99.041

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

CRÈME NUTRIFORCE 36 - REF.: 3.09

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

ГРИЖА зА лИцЕ • Специална грижа против стареене
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крем с необикновено мека и нежна текстура. Моментално прониква в кожата, като създава по по-
върхността и невидим микрофилм, който предотвратява отпускането и и появата на бръчки. богат 
на активни anti-age съставки. укрепва, стяга и изглажда контура на очите, намалявайки бръчките 
и фините линии. защитава и подхранва кожата и неутрализира свободните радикали. влизащият 
в състава на крема растителен комплекс биокомпресор тонизира кожата, стимулира синтеза на 
нови епителни клетки, на колагенови и еластинови влакна, притежава овлажняващо действие. 
Протеините от овес подхранват, укрепват и омекотяват кожата. Екстрактът от конски кестен зна-
чително усилва микроциркулацията и укрепва стените на кръвоносните съдове, благодарение на 
което за кратко време кожата около очите става по-еластична и обновена, придобива равен 
цвят (изчезват тъмните кръгове и отоците, изглаждат се малките бръчки). Маслото от карите има 
мощно регенериращо, хидратиращо и защитно действие, стимулира синтеза на колаген. Прите-
жава антиоксидантни свойства, изглажда фините линии и бръчки и ефективно забавя процесите 
на стареене. вит. Е е мощен антиоксидант, който се бори с признаците на стареене на кожата и 
предотвратява появата на бръчки. кремът няма аромат. той е хипоалергичен, офталмологично 
тестван и може да се използва във всяка възраст. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте крема сутрин и/или вечер, след сваляне на грима и почист-
ване на лицето върху контура на очите. Масажирайте деликатно до пълното му попиване.

СЪвЕт НА „АuRA СhAke”: за оптимизиране на резултатите, преди масажа, използвайте леки 
притискащи движения върху контура на очите отвън навътре. Нанесете плътен слой от “Crème 
contour yeux” – Ref.: 3.05 като маска, след което масажирайте деликатно. отстранете остатъка с 
клинекс или тампон. 

CRÈME CONTOUR YEUX - REF.: 3.05

КРЕМ КОНТУР ОЧИ

Деликатен гел, в състава на който влизат микросфери от флавоноиди, които абсорбират и неу-
трализират свободните радикали и липозоми, които възстановяват естествената защитна бариера 
на епидермиса. бързото му и мощно действие води до незабавно изглаждане на контура на очите, 
заличаване на малките бръчици и отстраняване на белезите на умора и стрес. богатата формула 
на този хипоалергичен гел съдържа подмладяващ anti-age комплекс, обогатен с вит. Е, както и 
растителния комплекс биокомпресор, притежаващ овлажняващи, защитни и усилващи синтеза на 
колаген и еластин функции. комплексът включва екстракти от полски хвощ, от цветове на горски 
слез, безстъблена иглика, плод шипка, слънчогледово масло, метличина и активни аминокисе-
лини. Екстрактът от корени на ехинацея предотвратява отоците и тъмните кръгове под очите. 
Екстрактът от морски водорасли успокоява и предпазва нежната кожа около контура на очи-
те. Скваланът стимулира регенерацията на епитела, производството на еластин и оздравителния 
процес, придава влажност и защитава кожата. Маслото от семена на жожоба регулира мастната 
секреция, създава устойчив и еластичен слой, който подхранва кожата и я предпазва от небла-
гоприятните въздействия на околната среда, стяга и хидратира контура на очите. Екстрактът от 
зародиши на обикновена пшеница е мощен антиоксидант, неутрализиращ свободните радикали. 
Маслото от семена на бораго овлажнява и омекотява кожата и забавя процеса на стареене, като 
предотвратява образуването на бръчки. коприненият гел отлично се разнася по кожата, много 
бързо попива в нея и мигновено преобразява кожата около очите.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанесете малко количество гел върху контура на очите, върху отлично 
почистена кожа. Препоръчително е това да става само сутрин /за вечерта е по-подходящ “Crème 
contour yeux” – Ref.: 3.05/. Масажирайте кожата деликатно, до пълното попиване на гела.

GEL CONTOUR YEUX - REF.: 3.08

ГЕЛ КОНТУР ОЧИ

ГРИЖА зА очИ 
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крем-коректор - незаменимо средство за идеален грим. С негова помощ могат да бъдат скрити 
кожни недостатъци (пигментни петна, възпалителни обриви, спукани капиляри, тъмни кръгове 
под очите, малки бръчици и пр.). козметичен продукт, който ефикасно намалява неестетични-
те несъвършенства на кожата, разпръснатите зачервявания и оказва положително въздействие 
върху бръчките. С разкрасяващия си ефект, кремът прояснява и изчиства кожата, като и придава 
равномерен тен. в състава му влиза растителният комплекс биокомпресор, обогатен с масла от 
шипка, пшенични зародиши, пчелен восък, жожоба, вит. А и вит. Е. кремът съдържа и ензима су-
пероксид-дисмутаза (SOD), който е най-мощният и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ 
свободните радикали. той подхранва, възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. 
Създава равен, устойчив, плътен слой, който ефикасно намалява бръчките. благодарение на сво-
ята лека текстура, кремът се нанася равномерно по кожата и я прави гладка и равна.

НАчИН НА уПотРЕбА: за намаляване на несъвършенствата на кожата: Непосредствено след 
грима, нанесете с върха на пръстите или с четка за грим малко от крема върху зоните, които 
следва да бъдат прикрити.

СЪвЕт НА „AuRA ChAke”: След „Base de teint” – Ref.: 7.02, нанесете малко от „estompe - вase 
correctrice” – Ref.: 7.01 върху сенчестите зони на лицето: слепоочие, клепачи, нос, както и върху 
бръчките.

ESTOMPE - BASE CORRECTRICE - REF.: 7.01

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

Идеална база, която придава ясен и искрящ тен, заличава и прикрива недостатъците, кръговете и 
несъвършенствата по кожата. лека емулсия, която фиксира грима, изравнява структурата и цвета 
на кожата, като и придава блясък, лъскавина и опалова прозрачност. благодарение на своята тек-
стура, цвят и светлоотразяващи частици, базата изглажда кожата, прави я светла и сияеща. С нейна 
помощ могат да бъдат скрити зачервявания и тъмни кръгове около очите. в състава на емулсията 
влиза растителният комплекс биокомпресор, обогатен с масла от шипка, пшенични зародиши, 
пчелен восък, жожоба, вит. А и вит. Е. Емулсията съдържа и ензима супероксид-дисмутаза (SOD), 
който е най-мощният и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ свободните радикали. той 
подхранва, възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. Създава равен, устойчив, 
плътен слой, който ефикасно намалява бръчките. Скваланът неутрализира свободните радикали, 
стимулира регенерацията на клетките, производството на еластин и оздравителния процес. тези 
активни компоненти притежават антиоксидантно действие, овлажняват и подхранват кожата. При 
нанасянето на емулсията се създава тънка матова еднородна пелена, задържаща макиажа и защи-
таваща кожата от неблагоприятните въздействия на околната среда. 

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанесете тънък слой от емулсията върху кожата на лицето и шията, 
преди да положите тоналния крем „Аura Сhake”. базата за тен може да замени вашия дневен 
крем. Флуидната текстура, която едновременно се грижи за кожата и създава хомогенен и про-
зрачен филм, придава на грима безупречен вид.

СЪвЕт НА „AuRA ChAke”: Смесете в ръка малко количество „Base de teint” – Ref.: 7.02  с 
“Crème hydratante” – Ref.: 3.03, “Fluide vital” - Ref.: 4.01 или един от трите “Crème teintee” – Ref.: 
7.03; 7.04; 7.05 на „Аura Сhake”.  започнете с 50/50, после постепенно адаптирайте към вашата 
кожа. Нанесете емулсията върху цялото лице и шия.

BASE DE TEINT - REF.: 7.02

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

МАкИАЖ  И ГРИЖА  ПРотИв СтАРЕЕНЕ НА коЖАтА
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CRÈME TEINTEE IVOIRE SUBLIME - REF.: 7.03

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

Нюансиран крем, който предлага едновременно предимството на грижа-крем и фон дьо тен. Съставките му се грижат за кожата, като и придават хидратация и защита. кремът притежава uV филтър. Има не-
обикновено лека текстура, благодарение на която бързо се разнася по кожата, която остава перфектна през целия ден. в състава на растителния комплекс биокомпресор влизат масла от пшенични зародиши 
и карите, алантоин и вит. А. тези активни съставки притежават изразен противовъзпалителен, антибактериален, укрепващ, овлажняващ, стягащ и регенериращ ефект. те стимулират синтеза на собствен колаген, 
което води до подобряване на структурата на кожата с около 85%. освен това имат антиоксидантни свойства, изглаждат фините линии и бръчките, ефективно забавят процесите на стареене. кремът съдържа и 
ензима супероксид-дисмутаза (SOD), който е най-мощният и скъп антиоксидант в света, неутрализиращ свободните радикали. той подхранва, възстановява, овлажнява и обогатява кожата с кислород. Създава 
равен, устойчив, плътен слой, който ефикасно намалява бръчките. Пантенолът ефективно повлиява витаминния дефицит, възстановява и поддържа водния баланс на кожата. Алантоинът има противовъзпалително 
и заздравяващо действие, активира клетъчната обмяна и възстановява еластичността на увредените участъци на кожата. така защитена от праха, замърсяванията и ултравиолетовите лъчи, кожата намира своя 
естествен блясък и остава сияйна през целия ден. Нюансираните кремове се предлагат в три цвята: слонова кост, пясъчно розово и карамфил.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанесете малко количество от крема върху отлично почистената и подготвена кожа на лицето и шията, след което старателно го разнесете с върха на пръстите или с гъбичка за 
грим.

CRÈME TEINTEE ROSE DE SABLE - REF.: 7.04

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

CRÈME TEINTEE CLOU DЕ GIROFLE - REF.: 7.05

ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА, С UV ЗАЩИТА

МАкИАЖ  И ГРИЖА  ПРотИв СтАРЕЕНЕ НА коЖАтА
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Гел, който не оставя мазен филм след нанасяне. Свеж и деликатен, той съдържа богат комплекс 
за отслабване, стягане и укрепване на базата на кофеин. Продуктът благоприятства липолизата за 
активна борба с целулита, разкъсвайки мастните клетки, стимулира елиминирането и изхвърляне-
то на токсини и притежава деконгестивни свойства. той има мощно стягащо, укрепващо, хидра-
тиращо и изглаждащо действие /срещу т.нар „портокалова” кожа/, благодарение на съдържащите 
се в него съставки: ментол; екстракт от коренище на бодлив залист, който регенерира, хидратира, 
подхранва и защитава кожата; пшеничен протеин, който оказва защитно и възстановяващо дейст-
вие и стимулира процесите на регенерация; кофеин, който взема участие в реорганизацията на 
колагена, противодейства на разрушителните ензими вътре в кожата, като подсилва стягащото 
действие; карагинан, който притежава омекотяващо и успокояващо действие; екстракт от листа 
и корени на азиатска центела (готу кола), който подобрява кръвообращението, намалява нат-
рупването на общите масти по тялото, оказва цялостно въздействие върху целулита, разрушава 
мастните клетки и стимулира елиминацията на токсините. 
Доказан видим резултат - само след 28 последователни дни на употреба!

НАчИН НА уПотРЕбА: След вана или душ, сутрин и вечер, нанасяйте гела върху кожата и ма-
сажирайте енергично, до пълното му попиване. Гелът изпълнява ролята и на мляко, овлажняващо 
кожата на тялото. Повтаряйте процедурата ежедневно.

GEL PERFECTION MINCEUR - REF.: 8.02

ГЕЛ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

великолепен хидратиращ крем, с нежна текстура, съдържащ богат комплекс за стягане и от-
слабване на основата на кофеин и соеви екстракти. този крем за отслабване благоприятства 
липолизата и активно противодейства на целулита и т. нар. „портокалова” кожа. Има декон-
гестивни свойства, стимулира изхвърлянето на токсините. Притежава силно стягащо действие, 
хидратира, изглажда и омекотява. Екстрактът от цветове на горчив портокал, богат на флавони, 
има съдоразширяващо действие и спомага за ефективна елиминация на токсините, стимулира 
микро-циркулацията, бори се с целулита, оставяйки кожата гладка и тонизирана. Неговите из-
чистващи и липолитични качества помагат за стегнат и строен силует на фигурата. Розовото 
масло, което има оздравяващи, противовъзпалителни и стягащи свойства, изглажда, тонизира ко-
жата и предотвратява загубата на вода. Скваланът неутрализира свободните радикали, стимулира 
възпроизводството на клетките и еластина, подпомага оздравителния процес, придава влажност и 
защитава кожата. Растителният комплекс биокомпресор, обогатен с масло от африканското дър-
во Argania spinosa и пшеничен протеин, оказва защитно и възстановяващо действие и стимулира 
процесите на регенерация. кофеинът взема участие в свиването и реорганизацията на колагена и 
противодейства на разрушителните ензими вътре в кожата, като подсилва стягащото действие на 
продукта. Протеиновите хидролизати от соя стимулират производството на колаген и еластин, 
укрепват защитната бариера, подпомагат производството на липиди, предотвратяват загубата на 
вода. Маслото от семена на камелина притежава омекотяващо и успокояващо действие. Доказани 
и видими резултати настъпват след постоянна употреба в продължение на 28 последователни 
дни.

НАчИН НА уПотРЕбА: След вана или душ, нанесете крема върху кожата и масажирайте енер-
гично до пълното му попиване, без да използвате след това мляко за хидратация на тялото. Пов-
таряйте процедурата ежедневно, сутрин и вечер.

  CRÈME PERFORMANCE MINCEUR - REF.: 8.01

КРЕМ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

ГРИЖА зА тяло • отСлАбвАНЕ
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Порой от удоволствия! Автентично олио за нежна грижа, което прави кожата мека като коприна, 
придава й енергия и я предпазва от изсушаване. олиото обгръща тялото с омекотяващ филм и 
защита, без да омазнява кожата. Продуктът съдържа: минерално масло, което успокоява и оме-
котява; масло от африканското дърво Argania spinosa, което регенерира, хидратира, подхранва и 
защитава кожата; масло от семената на камелина, богато на полинаситени мастни киселини, което 
омекотява и успокоява; масло от семената на страстоцвет, което омекотява кожата, действа успо-
коително и премахва стреса. Сухото олио „Vitalysatin” е приятно и нежно средство за хидратация, 
защита и омекотяване на кожата.

НАчИН НА уПотРЕбА: Нанасяйте олиото ежедневно – сутрин и вечер върху цялото тяло. 
Идеално е за леки и деликатни масажи.

VITALYSATIN - REF.: 8.04 HUILE SECHE

СУХО ОЛИО ЗА ТЯЛО

Наистина две в едно! кремът се използва едновременно за хидратация на кожата на цялото тяло 
и като крем за ръце. богат на активни хидратиращи съставки, той подобрява еластичността на 
кожата, подхранва я и й придава гъвкавост и копринена мекота. кремът бързо се абсорбира, без 
да оставя мазен слой. в състава на продукта е включен богат комплекс от висококонцентрирани 
екстракти, масла от африканското дърво Argania spinosa и семената на камелина, които омекотя-
ват, овлажняват, подхранват, защитават, успокояват и регулират водния баланс на кожата. Маслото 
от ленено семе, което е богато на мастни киселини, защитава кожата от свободните радикали, 
предотвратява мастните натрупвания, хидратира и подхранва. Протеинът от пшеница оказва за-
щитно и възстановяващо действие, хидратира кожата и стимулира процесите на регенерация. 
Протеиновите хидролизати от соя стимулират производството на колаген, липиди и еластин, 
укрепват защитната бариера и предотвратяват загубата на вода.

НАчИН НА уПотРЕбА: Използвайте крема ежедневно – сутрин и вечер и колкото е необхо-
димо, след вана или душ, нанасяйки го върху ръцете, лактите, глезените и цялото тяло.

CRÈME MAINS ET CORPS - REF.: 8.03

КРЕМ ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО


