
 
 
 
AURA CHAKE 

 
 
ПРОДУКТИ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAIT ANTIRADICALAIRE 
REF.: 94781 

 
Продукт две в едно, който почиства епидермиса в дълбочина, отстранява 
замърсяванията и лекува. Упражнява изразен ефект върху бръчките и фините 
линии, ефективно забавя процесите на стареене, благодарение на активното си 
действие против свободните радикали. При редовна употреба кожата става 
нежна и копринено мека.  
 

• овлажнява, подхранва, стяга, защитава и регенерира кожата; 
• има антиоксидантни свойства; 
• възстановява водно-липидния баланс и рН на кожата; 
• намалява загубата на вода, подобрява еластичността на кожата;  
• обогатява кожата с кислород; 
• отстранява пигментации; 
• бързо премахва възпалителни инфилтрати, лекува рани, спомага за 

заличаване и лекуване на малки белези; 
• подобрява тена на лицето; 
• стимулира синтеза на собствен колаген, което води до подобряване на 

структурата на кожата; 
• стимулира обновяването на епителните клетки; 
• забавя процесите на стареене на кожата; 
• притежава антиоксидантни свойства; 
• изглажда фините линии и бръчки. 

 
Съвет от  Aura Chaké! 
Превъзходно действие при смесване на “Lait antiradicalaire” - Ref.: 94781 с 
“Crème Affinante” - Ref.: 94419. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от сладък бадем, масло от карите, масло от 
пшенични зародиши, масло от семена на безстъблена иглика, глицерин, 
хиалуронова киселина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAIT DOUCEUR VISAGE ET YEUX 

REF.: 94006 
 
Богато и нежно, универсално почистващо мляко, с изразено хидратиращо 
действие, предназначено за всички типове кожа, дори за най-чувствителните. 
Почиства кожата от замърсяванията, прави я мека, гладка и еластична. Придава 
на кожата успокояващ ефект. То има необикновено нежна текстура, леко се 
разнася по кожата, а впоследствие лесно се отстранява, като оставя чувство на 
комфорт и свежест. 
 

• отстранява всякакъв грим, дори и водоустойчив, от лицето, контура на 
очите, шията и деколтето; 

• почиства кожата от замърсяванията, прави я мека, гладка и еластична; 
• има anti-age действие, благодарение на съдържащия се в него про-

витамин А; 
• действа активно против свободните радикали; 
• оказва ясно изразен противовъзпалителен и антиоксидантен ефект; 
• подпомага микроциркулацията; 
• стяга порите и регенерира кожата; 
• успокоява възпаления, хидратира, почиства, помага да се възстанови 

естественото рН на кожата; 
• подхранва, ексфолиира, почиства, изглажда, омекотява, тонизира, 

защитава кожата и я прави еластична; 
• придава живот на  застаряващата кожа без блясък, прави я по-стегната и 

изразителна; 
• има противовъзпалително и заздравяващо действие; 
• активира клетъчната обмяна и възстановява еластичността на 

увредените участъци на кожата.    
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от авокадо, екстракт от краставица, екстракт от 
листа на Хамамелис Виргиния, екстракт от плодовете на кайсия, минерално 
масло, алантоин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTION TONIQUE HYDRATANTE 
REF.: 94005 

 
Този тоник-лосион е отличен завършек на процесите на почистване, 
овлажняване, стягане и тонизиране на повърхностния слой на кожата. 
Продуктът служи за подготовка на кожата за по-нататъшна грижа. Може да 
бъде използван и като омекотяващ лосион. Идеално се допълва  с "Lait 
antiradicalaire” - Ref.: 1.01. 
 

• почиства и обновява епидермиса, правейки кожата гладка, мека и 
искряща; 

• премахва мъртвите клетки и предпазва от образуването на пигментни 
петна и бръчки; 

• овлажнява кожата и регулира водния баланс; 
• притежава противовъзпалителни и бързозарастващи свойства; 
• омекотява, подхранва и възстановява епидермиса; 
• регенерира кожата; 
• свива порите,  има стягащо и антисептично действие; 
• има антиоксидантно, освежаващо, овлажняващо и регенериращо 

действие; 
• образува защитен слой на кожата, предпазва от сухота; 
• почиства, ексфолиира и намалява пигментацията на кожата; 
• нормализира мазнината в кожата; 
• подходящ за суха, нормална и чувствителна кожа; 
• не съдържа алкохол. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: воден разтвор на ароматните вещества от цветовете на 
Хамамелис Виргиния, екстракт от корени на репей, екстракт от лимон, 
глицерин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTION TONIQUE PURIFIANTE 
REF.: 8826 

 
Лосион, без съдържание на алкохол, съставен от хидратиращи и 
ексфолииращи елементи, изключително благоприятни за епидермиса на 
кожата. След употреба, кожата става невероятно свежа, светла и тонизирана. 
Този продукт завършва процеса на почистване, хидратиране и тонизиране на 
горните слоеве на кожата. При редовна употреба на тоника значително се 
подобрява цвета на лицето. 
 

• тонизира, почиства и освежава кожата; 
• препоръчва се както за проблемна, мазна, смесена, така и за вяла, 

сбръчкана, склонна към лющене кожа; 
• хидратира и ексфолиира външните слоеве на епидермиса и подготвя 

кожата да получи следващата грижа за красота; 
• притежава себорегулиращо и антибактериално действие; 
• нормализира рН-баланса на кожата; 
• притежава мощни противовъзпалителни и регенериращи свойства; 
• има укрепващо и тонизиращо действие, хидратира кожата, изглажда 

малките бръчки; 
• изглажда, успокоява и регенерира кожата; 
• свива порите; 
• има стягащо и антисептично действие; 
• нормализира мазнината в кожата; 
• прави кожата мека и гладка. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: вода с екстракт от листа на Хамамелис Виргиния, вода 
с екстракт от бяла роза,  екстракт от кората на бреза. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME DE GOMMAGE 
REF.: 3428 

 
Класически механичен ексфолииращ крем, съдържащ специални 
микрогранули, които ексфолиират повърхността на кожата, без да я нараняват 
и отстраняват мъртвите клетки. Кожата става гладка и еластична, порите и се 
свиват, тенът се подобрява. При редовна употреба пилингът отстранява по-
стари петна и лющене. 
 

• елиминира комедоните; 
• стимулира кръвообращението; 
• изхвърля токсините; 
• изглажда тена; 
• успокоява и омекотява кожата; 
• подхранва и изравнява повърхността на кожата; 
• овлажнява и регулира водния баланс на кожата; 
• усилва и подпомага микроциркулацията на кожата; 
• предотвратява акне; 
• стимулира кръвообращението; 
• премахва мъртвите клетки и черни точки от кожата. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: глицерин, минерално масло, полиетиленови гранули. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME AFFINANTE 
REF.: 94419 

 
Подходящ за всички типове кожа. Прави кожата еластична, мека, гладка и 
гъвкава. Притежава ексфолииращи микрогранули. Има противовъзпалителни 
и омекотяващи свойства. Пилингът се използва профилактично срещу 
образуването на ранни бръчки и пигментни петна. Той е незаменимо средство 
при купероза, при която много други пилинги могат да бъдат противопоказни. 
Кожата е видимо здрава, дори под грима. Пилингът има необикновено нежна 
кремообразна текстура и се разнася леко по кожата на тънък слой.  
 

• хидратира и подхранва кожата; 
• премахва мъртвите клетки и черните точки;  
• отстранява токсините; 
• завършва процеса на почистване на кожата и я подготвя за по-

нататъшното действие на маски, емулсии и кремове; 
• стимулира регенерирането на епителните клетки; 
• омекотява и успокоява кожата; 
• заличава несъвършенствата по кожата; 
• придава моментален лифтинг ефект, изглажда бръчките и фините 

линии, изравнява релефа на кожата. 
 
Съвет на „Аura Сhake”: За постигане на оптимален резултат върху бръчките, 
направете първата ексфолиация /гомаж/ на лицето върху отлично почистена 
кожа. Повторете в същата последователност, смесвайки “Crème affinante” - Ref.: 
5.02  с "Lait antiradicalaire” - Ref.: 1.01. За предпочитане е ексфолиацията да се 
извършва вечер. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: парафин, минерално масло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASQUE PORCELAINE 
REF.: 8841 

 
Уникална и универсална маска, създадена на основата на  нискодисперсен 
каолин, отлично подхожда както за суха, вяла кожа, така и за мазна, 
комбинирана и проблемна кожа 
  

• почиства в дълбочина, дезинфекцира, овлажнява, омекотява, 
възстановява и подхранва кожата; 

• предотвратява процеса на стареене на кожата; 
• успокоява и лекува сухите зони на епидермиса; 
• просветлява тена на лицето;  
• бори се с акнето и неговите последствия; 
• абсорбира излишния себум; 
• стимулира микроциркулацията, нормализира нивото на рН; 
• регенерира кожата, нормализира водно-липидния баланс; 
• стяга порите, изравнява и изсветлява тена на лицето; 
• неутрализира свободните радикали, обогатява кожата с кислород;  
• ефикасно намалява бръчките, защитава кожата и стимулира 

процесите на регенерация и обновяване на клетките; 
• бори се срещу свободните радикали; 
• стимулира заздравителния процес; 
• лекува сухите места.  

 
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 тоник-лосион „Аura Сhake”. Повтаряйте 
процедурата 2-3 пъти седмично. 
 
СЪВЕТ НА „Аura Сhake”:  
 
За по – голям ефект и в зависимост от типа кожа „Masque porcelaine” може 
да бъде смесена с: 

1. Complexe Bio-Tenseur Rеf.: 8839 при млада, уморена, проблемна кожа;  
2. Formule Rénovante aux AHA Ref.: 93715 при млада кожа без 

чувствителна; 
3. Liposome Ref.: 8833 при суха, дехидратирана кожа; 
4. Fluide Vital Ref.: 8831 при всеки тип кожа. 
 
 

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: каолин, глицерин, минерално масло, пшеничен 
протеин, масло от пшенични зародиши, масло от семената на безстъблена 
иглика,  хиалуронова киселина. 
 
 



MASQUE RАFFERMISSANT 
REF.: 8905 

  
Превъзходна аnti-age маска, ревитализираща, хидратираща и почистваща, 
предначначена за уморена, зряла кожа, нуждаеща се от специфична грижа. 
Прави тена на лицето искрящ. Маската не предизвиква чувство на опъване на  
кожата, а създава усещане за комфорт. Анти-старееща маска «за 
съвършенство»! 

 
• укрепва, успокоява, омекотява, стяга, хидратира, тонизира, съживява и 

почиства кожата; 
• стимулира регенерацията и обновяването на епителните клетки; 
• коригира, изглажда и заличава бръчките, фините линии и 

несъвършенствата по кожата; 
• предизвиква незабавен лифтинг ефект и отлично здрава кожа; 
• укрепва тъканите, подобрява тургора на кожата и овала на лицето; 
• ефикасно средство за профилактика на образуването на бръчки и 

пигментни петна; 
• подобрява естествената защита на кожата; 
• пододрява еластичността на кожата; 
• неутрализира вредното въздействие на свободните радикали и 

последиците от тяхното действие; 
• стимулира заздравителния процес. 

 
Начин на употреба: След сваляне на грима и почистване на лицето, нанесете 
маската на тънък слой и я оставете да действа 10-20 минути. Остатъка от 
маската почистете с мека салфетка и изплакнете с чиста вода. Нанесете 
подходящ лосион-тоник „Aura Chake”. Повтаряйте процедурата 2-3 пъти 
седмично. 
 
Според индивидуалните нужди на кожата и нейния тип с “Masque 
raffermissant” се правят различни комбинации при уморена, зряла кожа: 

1. За стягащ ефект - “Masque raffermissant”  смесена с “Complexe Bio-
Tenseur” Ref.: 8839;  

2. За анти-ейдж ефект – “Masque raffermissant”  смесена с “Formule 
Rénovante aux AHA” Ref.: 93715. 

 
 АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от пшенични кълнове, екстракт от кълнове на 
обикновена пшеница, минерално масло. 
 
 
 
 
 
 
 



FLUIDE VITAL 
REF.: 8831 

 
Тази лека – дневна и нощна, емулсия е истинска „жива вода” за Вашата 
кожа. Тя мигновено премахва всички следи от умора и стрес, прави кожата 
необичайно мека и равна. Емулсията бързо попива, не оставя мазен блясък и 
работи в продължение на 24 часа след нанасянето. Благодарение на това е 
високо ценена от страна на мъжкия пол.  

 
• активно се бори срещу образуването на свободни радикали и процесите 

на стареене на кожата; 
• успокоява, омекотява, поддържа естественото равновесие на кожата; 
• регенерира, подхранва, стяга, укрепва и хидратира; 
• намалява бръчките и предотвратява образуването на нови; 
• стимулира синтеза на нови епителни клетки; 
• увеличава скоростта на обменните процеси; 
• притежава изразено противовъзпалително действие; 
• стимулира възпроизводството на епитела, на еластина; 
• подпомага оздравителните процеси; 
• подходяща за мъже; 
• Има UV филтър. 

 
“Fluide Vital” е изключително универсален продукт! В комбинация с 
различни продукти,  той задоволява различните нужди на кожата: 
1. За възвръщане силата и здравината на кожата “Fluide Vital” се смесва 

със “Soin bio-dynamique” Ref.: 2.03;  
2. При  уморена, изтощена кожа, “Fluide Vital” се смесва с “Action 24” Ref.: 

8845; 
3. За анти-ейдж ефект; за блясък и сияние на нормалната кожа, “Fluide 

Vital” се смесва с “Complexe Bio-Tenseur” Ref.: 8839. 
 

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: протеин от вълчи боб, протеин от обикновена 
пшеница, минерално масло, розово шипково масло, сквалан, масло от кълнове 
на обикновена пшеница.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIPOSOME 
REF.: 8833 

 
За лечение и предотвратяване на процеса на стареене  
 
Специално разработена революционна anti-age формула, която прави този 
продукт наистина уникален. Богатата по своя състав емулсия е заредена с 
микросфери /липозоми/, 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, необикновено прозрачна и еластична. 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.  
 

• подходящ за всякакъв тип кожа; 
• има подхранващо и хидратиращо действие; 
• укрепва тъканите на кожата;  
• създава естествена защитна бариера против външните вредни фактори; 
• предотвратява и забавя процеса на стареене и появата на бръчки; 
• изглажда бръчките, прави кожата еластична и жизнена; 
• защитава кожата, неутрализира вредното въздействие на свободните 

радикали и последиците от тях; 
• възстановява естествения хидро-липиден слой на кожата; 
• обогатява кожата с кислород; 
• ускорява процеса на регенериране на кожата; 
• стяга кожата, стимулира обновяването на клетките и заздравителния 

процес; 
• нормализира мазнината в кожата, прави кожата мека и гладка. 

 
Според индивидуалните нужди на кожата и нейния тип с „Liposome” се 
правят различни комбинации: 

1. При нормална и чувствителна кожа – за придаване на сияен, бляскав, 
равен тен – серумът “Liposome” се смесва с „Masque porcelaine” Ref.: 8841;  

2. При мазна, комбинирана и проблемна кожа – серумът „Liposome” се 
смесва с  „Masque soin anti-acneique” Rеf.: 9803; 

3. При дехидратирана и уморена кожа  за получаване на „anti-age” ефект - 
серумът „Liposome” се смесва с „Masque raffermissant” Ref.:  8905. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от пшеничен зародиш; протеин от обикновена 
пшеница; екстракт от пшеничен зародиш; масло от семена на безстъблена 
иглика; хиалуронова киселина. 
 
 
 
 



FORMULE RENOVANTE AUX AHA 
REF.: 93715 

 
Това е една изключителна разработка на Института за биологически 
изследвания и естетика, създал „Aura Chake”. Продукт на най-новите 
технологии, създаден на основата на ново поколение АНА. Ефикасен за 
избистряне, освежаване и изглаждане на тена на тъмна, уморена кожа, както и 
тази на пушачи. Идеално средство за изсветляване на пигментни петна. 
Серумът е подходящ за всякакъв тип кожа, без чувствителна.  
 

• хидратира, почиства, омекотява, изглажда, регенерира кожата; 
• отстранява мъртвите епителни клетки от повърхността на кожата; 
• намалява и заличава бръчки и фини линии; 
• предпазва кожата от вредни външни влияния; 
• обновява кожните клетки и изравнява тена на лицето; 
• изсветлява пигментни петна; 
• притежава противовъзпалително и антиоксидантно действие; 
• активира синтезът на колаген и еластин, повишава еластичността   на 

кожата; 
• стимулира микроциркулацията, прави кожата сияеща и придава 

блясък на тена, възстановява овала на лицето.  
 
При смесване с други продукти  „Aura Chake” “Formule Rénovante aux AHA” 
задоволява различни нужди на кожата: 
 

1. При нормална кожа за придаване на сияние и блясък на тена „Formule 
Rénovante aux AHA” се   смесва с „Masque porcelaine” Ref.: 8841;  

2. При поява на първи бръчки - за „anti-age” ефект – „Formule Rénovante 
aux AHA” се   смесва „Masque raffermissant”  Ref.: 8905;  

3. При уморена, зряла кожа – за „anti-age” ефект – „Formule Rénovante aux 
AHA” се   смесва  с «Masque anti-age” Ref.: 9802;  

4. При мазна, проблемна кожа – за постигане на бърз блясък на тена – 
„Formule Rénovante aux AHA” се   смесва с „Masque soin anti-acneique” 
Ref.: 9803. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: комплекс от плодови екстракти, зелен чай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CОMPLEX BIO-TENSEUR 
REF.: 8839 

 
Укрепващ продукт за кожата на лицето, шията и деколтето, нямащ аналог в 
нито една козметична линия. Серумът е идеален за уморена кожа, която се 
нуждае от енергия и излъчване. Освежава тена и му придава незабавен блясък. 
Това е истински концентрат за интензивна грижа и защита на кожата. При 
редовна употреба изчезват възпалителните процеси, порите се свиват, а кожата 
става равна и удивително гладка. Серумът много бързо попива в кожата, не 
оставя мазен блясък.  
 

• укрепва, стяга, овлажнява и енергизира кожата; 
• стимулира репродукцията на епителните клетки; 
• активно неутрализира свободните радикали; 
• предотвратява и намалява чувствително бръчките; 
• стимулира обновяването на клетките; 
• стимулира заздравителния процес; 
• стимулира производството на колагенови и еластинови влакна; 
• притежава мощен регенериращ и защитен потенциал; 
• регулира водния баланс; 
• придава блясък на тена; 
• предотвратява дехидратацията. 

 
В комбинация с други продукти „AURA CHAKE”, “Complex bio-tenseur” 
задоволява различни нужди на кожата: 
 

1. При млада, уморена и проблемна кожа „Complex bio-tenseur” Ref.: 8839 
се смесва с „Masque porcelaine” Ref.: 8841;  

2. При уморена, зряла кожа за постигане на стягащ ефект „Complex bio-
tenseur” Ref.: 8839 се смесва с „Masque raffermissant” Ref.: 8905; 

3. При нормална кожа, за „anti-age” ефект, както и за блясък и сияние на 
тена „Complex bio-tenseur” Ref.: 8839 се смесва с „Fluide Vital” Ref.: 8831. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: протеин от обикновена пшеница, масло от кълнове на 
обикновена пшеница, хиалуронова киселина, глицерин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERUM SOIN ANTI-ACNEIQUE 
REF.: 9804 

 
Уникален серум с невероятно действие, специално разработен за проблемна 
кожа с акне. Съдържа активни съставки, унищожаващи бактерията, която го 
причинява. Има силно стягащо и антисептично действие. Деликатно 
ексфолира кожата и я прави нежна и гладка. 
 

• има регулиращ анти-себореен ефект; 
• почиства, изглажда кожата, абсорбира излишния себум; 
• овлажнява, регенерира, стяга кожата; 
• регулира водния баланс на кожата; 
• омекотява, освежава и регенерира кожата; 
• свива порите, има  стягащо и антисептично действие; 
• ексфолира кожата; 
• образува защитен слой на кожата, предпазва от изсушаване. 

 
Серумът може да се използва: 

1. Като маска: нанася се малко количество върху добре почистена кожа и се 
оставя да действа около 15-20 минути. Изплаква се с чиста вода. 

2. При завършване на козметична процедура на кожа с акне, мазна 
и/или проблемна кожа, без да се отмива. След серума се нанася „Crème 
purifiante” Ref.: 6437. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: екстракт от листа на Хамамелис, млечна киселина, 
глицерин, каолин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MASQUE SOIN ANTI-ACNEIQUE 

REF.: 9803 
 
Специално разработена формула за проблемна кожа.  
Съдържа активни съставки, унищожаващи бактерията, която причинява акне. 
Има силно стягащо и антисептично действие. Деликатно ексфолира кожата и я 
прави нежна и гладка. 
 

• има регулиращ анти-себореен ефект; 
• почиства, изглажда кожата, абсорбира излишния себум; 
• има антивъзпалително, адстрингентно, антибактериално действие; 
• успокоява зачервяванията по кожата; 
• регулира водният баланс на кожата; 
• неутрализира свободните радикали; 
• стимулира възпроизводството на клетки и оздравителния процес; 
• овлажнява, защитава кожата; 
• стимулира производството на еластин; 
• успокоява, регенерира, дезинфекцира и омекотява кожата; 
• забява процесите на стареене на кожата; 
• стимулира синтеза на собствен колаген; 
• възстановява и преструктурира кожата на лицето, предотвратява 

образуването на белези; 
• изглажда фините линии и бръчки; 
• забавя процеса на стареене на кожата; 
• има естествен UV филтър. 

 
Начин на употреба: Нанесете „Masque soin anti-acneique” след „Serum soin anti-
acneique” Ref.: 9804. 
Оставете да действа 15 минути. Изплакнете обилно със студена вода. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от палмова ядка, сквалан,  лавандула и масло от 
цветовете на лавандула, каолин,  масло от карите, екстракт от портокал, масло 
от мащерка, масло от зърна на кардамон, глицерин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME PROTECTRICE REGENERATRICE ACTION 24 
REF.: 8828 

 
Богат на скъпоценни съставки, “Crème Action 24” дарява кожата с еластичност и 
втора младост. Придава незабавен блясък на кожата и едновременно с това се 
явява и отлична база за грим. Перфектен завършек на всяка козметична 
процедура. 
 

• подходящ за всякакъв тип кожа; 
• възстановява, хидратира, поддържа водно-липидния баланс на кожата; 
• регенерира и регулира процеса на регенерация на епителните клетки; 
• възпрепятства образуването на свободни радикали; 
• поддържа естественото равновесие на кожата и намалява процесите на 

стареене; 
• укрепва, успокоява, омекотява, стяга, обогатява кожата с кислород; 
• изглажда бръчките и  предотвратява появата на нови; 
• придава блясък и еластичност на кожата; 
• подпомага клетъчното обновяване; 
• усилва синтеза на колаген и еластин;  
• защитава кожата срещу агресията на външни неблагоприятни фактори; 
• предотвратява процеса на стареене на кожата; 
• стимулира заздравителния процес; 
• притежава UV филтър. 

 
AКТИВНИ СЪСТАВКИ: екстракт от безстъблена иглика, масло от пшеничен 
зародиш, SOD /Фермент супероксид-дисмутаза/, глицерин. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HYDRATATION OPTIMALE 
REF.: 8845 

 
Изключително богат по своя състав крем за оптимална хидратация и 
поддържане на водно-липидния баланс, който е подходящ за всякакъв тип 
кожа. Особено се препоръчва за дехидратирана кожа или кожа, проявяваща 
първи признаци на стареене. Това е идеално лечение и хидратираща грижа за 
кожата след плаж или ски. Може да се използва едновременно като дневен или 
нощен крем, както и като масажен крем за лице, шия и деколте при 
професионална употреба и за домашна грижа. 
 

• притежава UV филтър;  
• предотвратява появата на бръчки; 
• хидратира, регенерира, стяга, подхранва и омекотява кожата; 
• изглажда и подобрява еластичността на кожата, като и придава 

блясък; 
• благотворно влияе на процесите на кожно дишане, стимулира 

изхвърлянето на шлаките; 
• неутрализира действието на свободните радикали; 
• обогатява кожата с кислород; 
• активно се бори с процесите на стареена на кожата. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от семена на безстъблена иглика, масло от 
пшеничен зародиш,  хидролизиран протеин от пшеница, минерално масло, 
парафин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME HYDRATANTE 
REF.: 8827 

 
Кремът осигурява максимален комфорт и поддържа водно-липидния баланс на 
кожата през целия ден. Подходящ е за всякакъв тип, особено за суха и 
дехидрирана кожа. Оказва овлажняващо действие, като стимулира 
микроциркулацията в дермата благодарение на специалните си 
влагоабсорбиращи съставки. Кремът едновременно с това е и много богат 
подхранващ крем, успокояващ, стягащ и укрепващ. 
 

• предотвратява образуването на бръчки и пигментни петна; 
• възвръща еластичността и гъвкавостта на кожата; 
• създава защитна бариера против негативното въздействие на външните 

фактори; 
• овлажнява, възстановява естествения хидро-липиден слой на кожата и я 

тонизира; 
• придава еластичност и копринена мекота; 
• има силно anti-age действие; 
• притежава мощно антиоксидантно, оздравяващо и противовъзпалително 

действие; 
• възвръща еластичността и гъвкавостта на кожата; 
• предотвратява белезите на старостта, неутрализирайки свободните 

радикали; 
• забавя процесите на стареене; 
• регенерира и стяга кожата, изглажда фините линии и бръчки, 

стимулира синтеза на собствен колаген; 
• притежава UV филтър. 
 

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от карите, розово шипково масло, масло от 
кълнове на обикновена, минерално масло, глицерин, хиалуронова киселина. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME PURIFIANTE 
REF.: 6437 

 
Дермо-почистващ крем, специално предназначен за лечение и третиране на 
мазна и проблемна кожа. Предотвратява пролиферацията на нечистотиите, 
регулира мастната секреция, намалява продължителните възпалителни 
процеси при акнето, стяга разширените пори на кожата и придава блясък на 
тена. За кратко време кожата нормализира своето рН и водно-липиден баланс. 
Приложението на крема не дразни кожата, може да се използва дори и при 
свръхчувствителна кожа.  
 

• почиства, дезинфекцира, овлажнява, подхранва и регенерира кожата, 
която става мека и гладка; 

• премахва пигментни петна от различен произход (особено петна, 
причинени от акне); 

• притежава мощно антибактериално, стягащо и антисептично 
действие, успокоява възпаленията; 

• притежава уникалното свойство едновременно да охлажда и загрява 
кожата;  

• стимулира кръвообращението и клетъчното хранене; 
• регулира омазняването на кожата, свива порите; 
• подпомага изхвърлянето на отмрелите епителни клетки и 

подмладяването на тъканите; 
• подпомага изхвърляне на мъртвите кожни клетки; 
• има  UV филтър. 

 
Начин на употреба: Прилагайте почистващия крем на местата, където кожата 
има нужда от третиране. Употребявайте крема сутрин и вечер, докато 
установите, че кожата е в нормално състояние. Избягвайте контура на очите. 
 
Съвет на „Аura Chake”: Използвайте паралелно, за почистване на лицето и 
сваляне на грима, "Lait antiradicalaire” - Ref.: 1.01, което прекрасно допълва тази 
грижа, благодарение на превъзходното си почистващо действие. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: екстракт от листа на Хамамелис Виргиния,  масло от 
цвят от лавандула, масло от плода на горчив портокал, масло от мащерка, 
глицерин, камфор. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGISTRAL LIFTING GOMMAGE 
REF.: 99042 

 
Това е последната разработка на Aura Chake от клас „лукс”, която представлява 
една излючителна, деликатна грижа за подмладяване, истинска революция в 
областта на лифтинг-програмите! В нито една козметична линия няма подобен 
продукт, съчетаващ в себе си класически пилинг и лифтинг действие с дълбоко 
подхранване и хидратация на кожата. Това средство много ефективно и 
деликатно се грижи за зрялата и увредена кожа.  
 

• моментално съживява и овлажнява, както дълбоките, така и 
повърхностните слоеве на епидермиса; 

• с ензимното си действие, пилингът елиминира мъртвите клетки на 
епидермиса; 

• изглажда и изравнява с изумителна ефикасност бръчките и фините 
линии; 

• пречиства кожата; 
• регенерира, подхранва и хидратира кожата, избистря и просветлява 

тена; 
• възстановява кожата, участва в реорганизацията на колагена; 
• противодейства на разрушителните ензими вътре в кожата; 
• поддържа водния баланс на кожата; 
• предотвратява загубата на вода; 
• предпазва от неблагоприятните въздействия на околната среда; 
• регулира мастната секреция на кожата; 
• има оздравяващи, противовъзпалителни и стягащи свойства; 
• успокоява раздразнената кожа, дезинфекцира, освежава и смекчава 

кожата; 
• изяснява тена, активизира кръвообращението, подобрява релефа на 

кожата; 
• способства за обновлението на клетките; 
• изсветлява пигментации по кожата; 
• почиства и тонизира кожата и и придава меко усещане за свежест.  
 

Продукт две в едно, тъй като може да се използва едновременно като гомаж 
/пилинг/ или като маска. 
 
Начин на употреба: 
 
Използване на крема като гомаж „anti-age”: Върху добре почистената и 
подсушена кожа, нанесете малко количество от продукта директно върху 
бръчките, като започнете от областта на шията. Масажирайте кожата 
деликатно от 3 до 5 мин. Притискайте бръчките деликатно, с върха на 
пръстите. Завършете грижата, масажирайки цялото лице и шия в продължение 
на 30-60 сек. С леки кръгови движения в посока отдолу нагоре навивайте 



пилинга до образуване на руло (5-7 мин.). На края изплакнете обилно с чиста 
вода. 
Използване на крема като маска: Върху добре почистената и подсушена кожа, 
нанесете слой от продукта върху цялото лице и шия. Оставете го да действа в 
продължение на 15-20 мин. Масажирайте деликатно с върха на пръстите около 
една минута. Извършвайте леки, притискащи движения върху бръчките с 
върха на пръстите. Завършете грижата, масажирайки цялото лице и шия в 
продължение на 30-60 сек. Започнете от края бавно и внимателно да сваляте 
маската, като втора Ваша кожа. Изплакнете обилно с чиста вода. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: протеин от вълчи боб, пантенол, розово, шипково 
масло, масло от семена на жожоба, протеин от пшеница, масло от листа на 
мента, масло от листа на розмарин, масло от кора на  лимон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGISTRAL LIFTING FLUIDE 
REF.: 99041 

 
Незабавен лифтинг ефект! Внушително! 
За моментален блясък, свеж и младежки вид на кожата, по-стегнат и 
изравнен тен на лицето! 
 
Уникално средство от клас „лукс”, разработено специално за борба с бръчките, 
за поддържане на отличен тонус и тен на кожата на лицето. Концентриран 
серум за интензивна anti–age грижа, даващ сензационни резултати по 
отношение на бръчките и тена на кожата. Тази флуидна структура, много мека, 
с анти UV свойства, провокира незабавен лифтинг ефект, укрепва кожата, 
запълва и заличава бръчките. Тя придава блестящ и равномерен тен, прави 
кожата млада, по-свежа и по-жизнена. Лифтинг-емулсията значително усилва и 
подобрява действието на пилинга „Magistral Lifting Gommage” Ref.: 99042. 
Резултатът след употребата на тези продукти се забелязва веднага: кожата 
изглежда равна, матова и сияеща. Флуидът притежава мощно защитно 
действие спрямо неблагоприятните въздействия на обкръжаващата среда, 
особено спрямо вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.  
 

• бори се с всички признаци на стареене на кожата, значително подобрява 
структурата на епидермиса, цвета и контура на лицето, изсветлява 
пигментните петна; 

• възстановява, стяга и придава блясък на кожата; 
• поддържа водния баланс на кожата; 
• създава гладък, устойчив повърхностен слой; 
• успокоява раздразнената кожа, дезинфекцира, освежава, тонизира и 

смекчава кожата; 
• противодейства на разрушителните ензими вътре  в кожата; 
• почиства, хидратира и подобрява релефа на кожата и я подмладява; 
• изяснява тена, активизира кръвообращението; 
• регенерира, способства за обновлението на клетките; 
• стимулира производството на колаген, еластин и липиди, укрепва 

защитната бариера и предотвратява загубата на вода в кожата; 
• придава незабавен лифтинг ефект, укрепва кожата, запълва и заличава 

бръчките. 
 
Използвайте серума след “Magistral Lifting gommage” – Ref.: 99.042  
 
Начин на употреба: Нанесете малко количество от серума върху лицето, шията 
и деколтето. За подобряване на резултатите - масажирайте с лек натиск с 
върха на пръстите « shiatsu стил » по точките на лицето и линиите около 
носа. Завършете процедурата с подходящ крем „Aura Chake”.  
 



АКТИВНИ СЪСТАВКИ: протеин от вълчи боб, пантенол, пшеничен протеин, 
масло от листа на мента, масло от листа на розмарин,  масло от кора на  лимон,  
протеинови хидролизати от соя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MASQUE SOIN ANTI-AGE 
REF.: 9802 

 
Изключителен козметичен продукт, който връща блясъка и младостта на 
кожата. Предотвратява и премахва белезите на старостта. Стимулира синтеза 
на собствен колаген. При редовна употреба подобрява структурата на кожата с 
около 85 %.   
 

• стимулира и поддържа клетъчното обновяване на кожата и синтеза на 
собствен колаген;  

• противодейства на разрушителните ензими;  
• подхранва и регенерира кожата в дълбочина; 
• успокоява, омекотява, хидратира, защитава кожата; 
• има антиоксидантни свойства и естествен UV филтър; 
• изглажда бръчките и фините линии и предотвратява образуването на 

нови; 
• образува защитен слой на кожата; 
• предпазва от изсушаване; 
• регулира водния баланс на кожата. 

 
Маската се нанася върху отлично почистена кожа на лице, шия и деколте, 
обикновено след серум за интензивна грижа. Оставя се да действа около 20 
минути. Отмива се с чиста вода, след което се нанасят следващите продукти 
„Aura Chake” за завършване на терапията. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло  от палмова ядка, масло от карите,  протеин от 
вълчи боб (лупина), глицерин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRÈME CONTOUR YEUX 

REF.: 8829 
 
Крем с необикновено мека и нежна текстура. Моментално попива в тънката 
кожа около очите, създава по нейната повърхност невидим микрофилм, който 
предотвратява отпускането на епидермиса и появата на бръчки. Кремът е богат 
на активни anti-age съставки. Хипоалергичен е и може да се използва във всяка 
възраст. 
 

• укрепва, стяга и изглажда контура на очите; 
• намалява бръчките и фините линии и предотвратява образуването на 

нови;  
• предпазва, подхранва и овлажнява кожата, прави я мека и гладка; 
• регенерира, защитава и подхранва кожата около очите; 
• неутрализира свободните радикали; 
• стимулира синтеза на нови епителни клетки, на колагенови и 

еластинови влакна; 
• регулира водният баланс на кожата;  
• възстановява еластичността на кожата; 
• забавя процесите на стареене на кожата; 
• офталмологично тестван; 
• подобрява структурата на кожата около очите с около 85 %. 

 
Съвет на „Аura Сhake”: За оптимизиране на резултатите, преди нанасянето на 
крема и масажа, използвайте леки притискащи движения с върха на пръстите 
върху точкита по контура на очите отвън навътре „shiatsu стил”. Нанесете 
плътен слой от “Crème contour yeux” – Ref.: 3.05 като маска, след което 
масажирайте деликатно. Отстранете остатъка с клинекс или тампон. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: нишесте от зърна на пшеница, алантоин – глицерин, 
масло от карите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEL SERUM BUSTE 
REF.: 9805 

 
Серумът енергизира и укрепва, стяга и ефикасно възстановява отпуснатите 
кожни тъкани на бюста, шията и гърдите. Гелът помага на кожата по тези места 
да се поддържа възможно най-дълго стегната и еластична.  
 

• има укрепващо и стягащо действие; 
• неутрализира свободните радикали; 
• регенерира и тонизира кожата; 
• ефикасно намалява бръчките и придава блясък на кожата; 
• подпомага производството на колаген и еластин; 
• укрепва защитната бариера; 
• стимулира произвоството на липиди; 
• предотвратява загубата на вода; 
• овлажнява кожата и регулира водния баланс; 
• образува защитен слой, предпазващ кожата от сухота; 
• нормализира мазнината в кожата; 
• прави кожата мека и гладка. 

 
Съвет на „Аura Сhake”: За оптимизиране на резултата, извършвайте леки 
притискания с върха на пръстите, по подобие на масажа Шиацу, върху 
деколтето и гърдите. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: протеин от обикновена пшеница, продукт получен 
чрез ферментацията на соеви протеини, глицерин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME DE MASSAGE RAFFERMISSANTE BUSTE 
REF.: 9806 

 
Кремът е ефикасно средство за възстановяване на отпуснатите кожни тъкани 
на бюста и деколтето. Помага на кожата по тези места да се поддържа възможно 
по-дълго стегната и еластична. 
 

• има интензивен лифтинг ефект; 
• има укрепващо и стягащо действие; 
• регенерира и тонизира кожата; 
• подпомага производството на колаген и еластин; 
• укрепва защитната бариера; 
• стимулира произвоството на липиди; 
• предотвратява загубата на вода; 
• овлажнява кожата и регулира водния баланс; 
• образува защитен слой, предпазващ кожата от сухота; 
• успокоява и омекотява кожата; 
• ефикасно намалява бръчките; 
• придава блясък на кожата. 

 
Съвет на „Аura Сhake”: За оптимизиране на резултата, извършвайте леки 
притискания с върха на пръстите, по подобие на масажа Шиацу, върху 
деколтето и гърдите. 
 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: минерално масло, протеин от пшеница, масло от 
семена на Камелина, екстракт от плодовете на Кигелия африкана, 
хидролизирано соево нишесте.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASQUE BUSTE 
REF.: 9807 

 
Маската е ефикасно средство за възстановяване на отпуснатите кожни тъкани 
на бюста и деколтето. Помага на кожата по тези места да се поддържа възможно 
по-дълго стегната, гладка и еластична.  
 

• има интензивен лифтинг ефект; 
• има укрепващо, възстановяващо, защитно и стягащо действие; 
• регенерира и тонизира кожата; 
• подпомага производството на колаген и еластин; 
• укрепва защитната бариера; 
• стимулира произвоството на липиди; 
• предотвратява загубата на вода; 
• овлажнява кожата и регулира водния баланс; 
• образува защитен слой, предпазващ кожата от сухота; 
• подобрява кръвообращението и снабдяването на кожата с хранителни 

вещества; 
• предпазва от вредното въздействие на околната среда; 
• стимулира производството на колаген и еластин. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: хидролизиран протеин от обикновена пшеница, 
диметикон, глицерин, протеинови хидролизати от соя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEL SUDATOIRE POUR ENVELOPPEMENT 
REF.: 9801 

 
Гелът ефикасно помага за освобождаване от натрупаните мазнини и токсини. 
Възстановява еластичността на кожата. Тя става гладка, мека и еластична.  
 

• почиства, хидратира, освежава и тонизира; 
• дезинфекцира кожата; 
• стяга порите; 
• успокоява и омекотява кожата; 
• има антисептично действие. 

 
След нанасяне на гела, обвийте тялото с пластмасово фолио и веднага 
покрийте с подходяща завивка, с цел предизвикване на затопляне и изпотяване.  
Оставете гела да действа 30 минути, след което свалете завивката и фолиото, 
направете лимфо-дренажен масаж, втривайки го в тялото без да го 
отстранявате.  
 
Следва пилинг на тялото, с цел подготовка на кожата за нанасяне на следващ 
продукт. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: екстракт от цвят и листа на лайка, камфор, салицилова 
киселина, минерално масло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOMMAGE CORPS 
REF.: 610 

 
Почиства повърхността на кожата, без да я наранява. Отстранява мъртвите 
епителни клетки, стимулира кръвообращението, изхвърля токсините и 
изглажда повърхността на кожата. Тя става гладка, мека и еластична. 
 

• овлажнява и подхранва кожата; 
• укрепва и стяга; 
• прави кожата еластична и гъвкава; 
• подпомага микроциркулацията на кожата; 
• успокоява и омекотява; 
• регулира водния баланс на кожата; 
• образува защитен слой на кожата; 
• предпазва кожата от изсушаване; 
• придава здравина и еластичност на кожата. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: минерално масло, глицерин, рициново масло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME PERFORMANCE MINCEUR 
REF.: 00044 

 
Великолепен крем, с нежна текстура, съставен от богат комплекс за стягане и 
отслабване на основата на кофеин и екстракти от соя. Този крем за отслабване 
благоприятства липолизата и активно противодейства на целулита и т. нар. 
„портокалова” кожа. Има деконгестивни свойства, стимулира изхвърлянето на 
токсините. Притежава силно стягащо действие, хидратира, изглажда и 
омекотява. Кожата става мека като коприна. 
 

• има съдоразширяващо действие, спомага за ефективна елиминация на 
токсините; 

• стимулира микро-циркулацията, бори се с целулита, тонизира кожата; 
• има хидратиращи, оздравяващи, регенериращи, противовъзпалителни и 

стягащи свойства; 
• изглажда линии и бръчки, стяга, тонизира и предотвратява загубата на 

вода; 
• неутрализира свободните радикали; 
• стимулира възпроизводството на клетките и еластина; 
• защитава, подхранва и възстановява кожата; 
• противодейства на разрушителните ензими вътре в кожата; 
• подпомага произвоството на липиди, предотвратява загубата на вода; 
• нормализира мазнината в кожата; 
• прави кожата мека и гладка; 
• стимулира оздравителния процес; 
• омекотява и успокоява кожата. 
 

Доказани и видими резултати настъпват след постоянна употреба в 
продължение на 28 последователни дни. 
 
Начин на употреба: След вана или душ, респ. почистване на кожата с пилинг, 
нанесете крема върху кожата и масажирайте енергично до пълното му 
попиване. Не се налага да използвате след това мляко за хидратация на тялото. 
Повтаряйте процедурата ежедневно. 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: сквалан,  масло от африканското дърво арганиа 
бодлива, кофеин, масло от семената на камелина, розово шипково масло, 
екстракт от цвета на горчив портокал, протеинови хидролизати от соя.  
 
 
 
 
 
 
 



GEL PERFECTION MINCEUR 
REF.: 43 

 
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 изхвърлянето на 
токсини и притежава деконгестивни свойства. Той има мощно стягащо, 
укрепващо, хидратиращо и изглаждащо действие. Активно се бори срещу 
т.нар „портокалова” кожа. Доказан видим резултат - само след 28 
последователни дни на употреба! 
 

• регенерира, хидратира, подхранва, възстановява и защитава кожата; 
• притежава омекотяващо и успокояващо действие; 
• подобрява кръвообращението; 
• намалява натрупването на общите масти по тялото; 
• оказва цялостно въздействие върху целулита; 
• разрушава мастните клетки и стимулира елиминацията на токсините; 
• регулира водния баланс на кожата; 
• образува защитен слой на кожата, като я предпазва от изсушаване; 
• противодейства на разрушителните ензими вътре в кожата; 
• омекотява и успокоява кожата. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: екстракт от коренище на бодлив залист, пшеничен 
протеин, кофеин, екстракт от листата и корените на азиатска центела (готу 
кола),  салицилова киселина, глицерин, карагинан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME MAINS ET CORPS 
REF.: 90111 

 
Наистина две в едно! Кремът се използва едновременно за хидратация на 
кожата на тялото и като крем за ръце. Богат на активни хидратиращи съставки, 
той подобрява еластичността на кожата, подхранва я и и придава велурена 
мекота, еластичност и гъвкавост. Кремът бързо се абсорбира, без да оставя 
мазен слой, като придава на ръцете и тялото копринена мекота, изключително 
приятна при допир. Едновременно с това кремът се грижи и защитава кожата 
на цялото тяло.  
 

• омекотява, овлажнява, подхранва, защитава, успокоява и регулират 
водния баланс на кожата; 

• защитава кожата от свободните радикали; 
• предотвратява мастните натрупвания; 
• има възстановяващо действие, стимулира процесите на регенерация; 
• стимулира производството на колаген, липиди и еластин; 
• предотвратява загубата на вода;  
• образува защитен слой на кожата и я предпазва от изсушаване. 

 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: масло от африканското дърво арганиа бодлива, масло 
от семената на камелина, масло от ленено семе, протеин от пшеница, 
протеинови хидролизати от соя, минерално масло, глицерин. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÈME DE MASSAGE CORPS 
REF.: 00045 

 
Превъзходен крем за масаж на тяло, който едновременно с това хидратира и 
регенерира кожата. Стимулира обновлението на клетките. Придава 
неповторимо усещане за комфорт. Почиства и тонизира, а едновременно с това 
подхранва и омекотява кожата. 
 

• подобрява еластичността на кожата; 
• подхранва, освежава, защитава и тонизира кожата; 
• стимулира производството на колаген, липиди и еластин; 
• укрепва защитната бариера на кожата; 
• предотвратява загубата на вода. 

 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: етерично масло от портокал, масло от семена на 
цейлонска канела, eкстракт от цвета на горчив портокал, протеинови 
хидролизати от соя. 
 
 
 
 
 
 
 
 


