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най-добрият резултат 
на биотехнологиите



NEA SPA - професионална марка козметика за лице и тяло, която е 

резултат от съвременните изследвания на италианските лабора-

тории Farmen. Съставът на продуктите е над 90% натурален, а в 

основата им е използван иновативен биотехнологичен компонент 

PhytoCellTec ™, който дава възможност на жените да съхранят мла-

достта и красотата на кожата  си. 

PhytoCellTec ™ представлява концентрат богат на стволови клет-

ки, синтезирани от специален сорт ябълка Uttwiler Spatlauber (Malus 

Domestica). Този уникален сорт ябълка е много устойчив и плодовете 

се съхраняват дълго време свежи и сочни. Самите стволови клетки 

се извличат от калусите – местата, където стеблото е наранено 

и се съсредоточават всички регенеративни способности на расте-

нието. Стволовите клетки са тези, които произвеждат всички ос-

танали клетки и от техния брой и състояние зависи жизнеността и 

здравето на целия организъм. Изследванията in vitro доказват висока 

степен на съвместимост между човешките кожни клетки и ство-

ловите клетки от Malus Domestica и екстрактът от ябълките се 

използва успешно при създаване на козметични средства за лицето 

и тялото с продължителен подмладяващ ефект.

Съставката PhytoCellTec ™ присъства в абсолютно всички продукти 

NEA SPA в концентрация 0.01 %, а в продуктите от антиостарява-

щата серия в концентрация 0.1 % и Подмладяващия интензивен серум 

- 1%. PhytoCellTec™ и хиалуроновата киселина представляват мощна 

комбинация, която определя изключителните хидратиращи  и под-

младяващи свойства на NEA SPA. Ефектът е видим още след първо-

то нанасяне – стимулира се клетъчното обновление, кожата остава 

гладка, тонизирана и блестяща. 

Екологичност, основана на технология 



Действие: Довършва почистването, хидратира и подобря-
ва еластичността на кожата. Подготвя кожата за усвоя-
ване на следващите продукти. Екстрактът от зелен чай 
придава жизненост и сила, благодарение на своите антиок-
сидантни и противовъзпалителни свойства. Екстрактите 
от липа и слез успокояват и овлажняват, а екстрактът от 
хамамелис свива порите и действа противовъзпалително.
Резултат: Чиста, свежа и идеално хидратирана кожа. 
Употреба: Сутрин и вечер обтривайте лицето с памучен 
тампон, напоен с тоник след почистване с Нежно почист-
ващо мляко. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; екстракт от слез; 
листа хамамелис; зелен чай; екстракт от липа; урея. 
Препоръчва се с: Нежно почистващо мляко; 
Пилинг маска с двойно действие 

Действие: Нежно и деликатно почиства 
грима и замърсявания по кожата, благода-
рение на липоаминовата киселина. Масла 
от сладък бадем и оризови трици хидра-
тират, придават мекота и еластичност. 
Резултат: Кожата е чиста, гладка и хид-
ратирана за дълго време. 
Употреба: Сутрин и вечер загрейте с 
ръце, нанесете с леки масажни движения 
върху лицето и шията, изплакнете. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; липо-
аминова киселина; масло от сладък бадем; 
масло от оризови трици.
Препоръчва се с: Овлажняващ тоник; 
Пилинг маска с двойно действие

CLEANSER
НежНо почистващо мляко

REVITALISING TONER  
овлажНяващ тоНик

28041: 200 мл, 37.80 лв 
28040: 500 мл, 60.80 лв

28043: 200 мл, 37.80 лв 
28042: 500 мл, 60.80 лв



ПОЧИСТВАНЕFACE

Трите взаимно допълващи 
се продукта за почистване 
подготвят кожата максимално 
ефективно да усвои 
козметичните продукти, 
прилагани след тях. 
Резултат: Кожата е чиста, 
сияйна, хидратирана и свежа. 

Действие: Почистваща и изглаждаща пилинг маска за по-глад-
ка и по-еластична кожа, благодарение на деликатната механична 
(микрогранули от кайсия) и химична (салицилова киселина) ексфоли-
ация. Фините микрогранули от кайсиеви костилки нежно ексфоли-
рат мъртвите клетки. Бялата глина има дълбокопочистващо и се-
борегулиращо действие. Стволовите клетки от ябълка и ценните 
микроелементи поддържат младостта и виталността на кожата. 
Салициловата киселина регулира клетъчното обновяване, действа 
противовъзпалително и антибактериално, ускорява процеса на заз-
дравяване на възпалени участъци по кожата.
Резултат: Кожата е почистена в дълбочина, свежа, гладка и елас-
тична. 
Употреба: Веднъж седмично нанасяйте пилинг маската на навлаж-
нена кожа с леки масажни движения. Оставете да подейства някол-
ко минути и изплакнете. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; костилки от кайсия; салицилова 
киселина; бяла глина.  
Препоръчва се с: Нежно почистващо мляко; Овлажняващ тоник

PEELING MASK
пилиНг маска с двойНо действие

28044: 100 мл, 56.00 лв



Действие: Деликатен крем, който възстановява способността на кожата да се саморегенери-
ра. Екстракт от стволови клетки на ябълка, хиалуронова киселина и трехалоза силно регенери-
рат, овлажняват и изглаждат кожата. Витамин C и соевите изофлавони намаляват бръчките, 
стимулирайки производството на собствен колаген и еластин. Масла от сладък бадем, семена 
на пасифлора и касис, богати на мастни киселини Омега-3 и Омега-6, подпомагат кожата да 
поддържа водния баланс, подхранват и омекотяват. Гама-оризанол предпазва клетките от фо-
тоcтареене, а витамин E е мощен антиоксидант, който неутрализира свободните радикали, 
причиняващи стареенето на кожата. 
Резултат: Кожата става еластична, гладка, свежа, здрава и блестяща. Редовната му употреба 
води до ярко изразен подмладяващ и регенериращ ефект. 
Употреба: Започва още с появата на първите фини линии. Нанася се сутрин и (или) вечер на 
чисто лице и шия, като се обръща специално внимание на местата с най-силно изразени бръчки. 
За постигане на видими резултати е добре да се използва в продължение на 2-3 месеца. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; витамин С; гама-оризанол; трехалоза - натурални дизахари-
ди, защитават от дехидратация, енергизират; хиалуронова киселина - овлажняващ и изглаждащ 
ефект; витамин Е; масла от сладък бадем, семена на пасифлора и плод касис; урея; соеви изоф-
лавони - стимулират производството на колаген и еластин. 
Препоръчва се с: Подмладяващ интензивен серум; Подмладяваща и хидратираща гел маска; Подмладяващ серум за околоочния контур

ANTI-WRINKLE 24H CREAM
подмладяващ крем 24 часа

28045: 50 мл, 89.60 лв
28046: 100 мл, 120.00 лв



ПОДМЛАДЯВАНЕFACE

Действие: Интензивен серум за възстановяване еластичността 
и гъвкавостта на зряла кожа. Стволовите клетки от Ябълка Malus 
Domestica (концентрация 1%) стимулират метаболизма и естестве-
ната регенерация на кожните клетки, намаляват бръчките, подобря-
ват тургора. D-пантенолът стимулира енергийния метаболизъм на 
клетките, спомага за задържане на повече вода в кожата и увеличава 
влажността й, предпазва от UV-лъчи, има противовъзпалително и 
успокояващо действие. Хиалуроновата киселина дълбоко хидратира, 
изглажда и укрепва съпротивителните сили на кожата.
Резултат: Изглажда кожния релеф и видимо намалява бръчките. 
Употреба: Нанесете на лицето, шията и деколтето, с леки потуп-
ващи движения. Може да се нанася и върху устните. За постигане 
на видими резултати е добре да се използва в продължение на 2-3 
месеца. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; хиалуронова киселина ; 
D-пантенол; глицерин. 
Препоръчва се с: Подмладяващ крем 24 часа; Подмладяваща и хидратираща гел 
маска; Подмладяващ серум за околоочния контур

ANTI-WRINKLE SERUM CONCENTRATE
подмладяващ иНтеНзивеН серум

28062: 5 бр. х 2,5 мл, 112 лв 

Тази серия е своеобразен 
връх на иновациите в 
областта на антиостаряващите 
биотехнологии. Включени са 
модерни активни съставки, 
които ефективно забавят 
процеса на стареене и видимо 
подобряват вида на кожата. 
Резултат: Намалява 
дълбочината на мимическите 
фини линии и възрастови 
бръчки, подобрява се 
тонуса на кожата и нейната 
еластичност, изравнява 
се тена. Ефективно и 
продължително защитава от 
свободните радикали. 



Действие: Мека гелообразна маска, която за няколко минути перфектно хидратира кожа-
та, придава тонус и здравословен блясък. Екстрактът от стволови клетки на ябълка реге-
нерира кожата. Хиалуроновата киселина овлажнява кожата и придава еластичност. Заедно 
с  трехалозата – дизахарид с мощни хидрофилни свойства, позволяват на активните със-
тавки да проникнат в по-дълбоките слоеве на кожата. Така се създава защитна бариера, 
която предотвратява загубата на влага и противодейства на дегенеративните процеси 
на стареене. Маслото от макадамия е хипоалергенно, тъй като има отлична съвмести-
мост с кожата. Лесно и бързо се абсорбира, омекотява, хидратира и регенерира кожата. 
Резултат: Кожата става по-гладка, мека и еластична.
Употреба: Нанесете равномерно върху лицето и шията. Оставете да действа 20 мину-
ти, изплакнете, тонизирайте и подсушете. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; трехалоза - естествен дизахарид, хидратира състав-
ка, предпазва клетъчната мембрана; хиалуронова киселина - силно хидратира и изглажда; 
масло от макадамия.
Препоръчва се с: Подмладяващ интензивен серум; Подмладяващ крем 24 часа; 
Подмладяващ серум за околоочния контур 

ANTI-WRINKLE MASK
подмладяваща и хидратираща гел маска

28047: 100 мл, 56.00 лв



ПОДМЛАДЯВАНЕFACE

Действие: Подмладяващ концентрат, който възстановява и поддържа зоната около 
очите мека, еластична и защитена. Антиоксидантът витамин С ефективно нама-
лява дълбоките бръчки, стимулирайки производството на колаген. Хиалуроновата 
киселина и трехалозата силно хидратират и изглаждат. Екстрактът от стволови 
клетки на ябълка регенерира.
Резултат: Отличен ефект на стегната и тонизирана кожа около очите. 
Употреба: Нанесете няколко капки от серума в зоната около очите с нежни потуп-
ващи движения. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; хиалуронова киселина - силно концентриран ов-
лажняващ и изглаждащ агент; алантоин - противовъзпалително действие; трехалоза 
- хидратираща съставка, която предпазва клетъчната мембрана; витамин С - анти-
оксидант, стимулира производството на собствен колаген; глицерин; урея.
Препоръчва се с:  Подмладяващ интензивен серум ; Подмладяващ крем 24 часа; 
Подмладяваща и хидратираща гел маска 

ANTI-WRINKLE EYE SERUM
подмладяващ серум за околоочНия коНтур 

28048: 30 мл, 76.80 лв



Действие: Нежно почиства, премахва остатъците от грим и замърсявания. Млякото е 
подходящо за нежна, чувствителна и склонна към купероза кожа. Маслата от сладък ба-
дем, оризови трици и пшеничен зародиш омекотяват, подхранват и хидратират кожата. 
Екстрактите от сладък корен, центела азиатика и див кестен успокояват, укрепват 
стените на кръвоносните съдове и намаляват зачервяванията и спуканите капиляри.
Резултат: Кожата е максимално чиста и хидратирана за дълго време. 
Употреба: С длани или памучни тампони, нанесете нежно върху лицето с масажиращи 
движения, изплакнете с топла вода. Изпълнявайте сутрин и вечер. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; масло от сладък бадем; масло от оризови трици; мас-
ло от пшеничен зародиш; глициризинова киселина (екстракт от сладък корен) - има про-
тивовъзпалителен ефект; урея; центела азиатика; екстракт от див кестен - богат на 
ескулозиди, укрепва стените на кръвоносните съдове и подобрява микроциркулацията. 
Препоръчва се с: Нежен тоник за чувствителна кожа; Успокояващ защитен крем за чувствителна кожа; 
Възстановяващ серум за чувствителна кожа; Успокояваща маска за чувствителна кожа

SENSITIVE SKIN CLEANSER
почистващо мляко за чувствителНа кожа

28050: 200 мл, 37.80 лв 
28049: 500 мл, 60.80 лв



FACE

Действие: Деликатно довършва почистването, овлажнява и 
успокоява. Подходящ за нежна, чувствителна и склонна към 
купероза кожа. Екстрактите от хамамелис и див кестен стя-
гат и укрепват стените на кръвоносните съдове. Екстра-
ктът от центела азиатика стимулира производството на 
колаген и подобрява еластичността на кожата, а розмари-
нът тонизира и освежава.
Резултат: Чиста, свежа и хидратирана кожа. 
Употреба: Обтривайте кожата с памучен тампон, напоен с 
тоник сутрин и вечер след почистващото мляко. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; екстракт от хамамелис; 
екстракт от розмарин; центела азиатика; урея; екстракт 
от див кестен; глицерин (растителен);  
Препоръчва се с: Почистващо мляко за чувствителна кожа; Успокояващ 
защитен крем за чувствителна кожа; Възстановяващ серум за чувствителна 
кожа; Успокояваща маска за чувствителна кожа 

SENSITIVE SKIN TONER
НежеН тоНик за чувствителНа кожа  

УСПОКОЯВАНЕ

Продуктите от серията са 
предназначени за успокояване 
на чувствителната кожа. 
Формулите им са богати 
на натурални екстракти 
и масла, които са с 
противовъзпалителен 
ефект, укрепват съдовете 
на капилярите и подобряват 
микроциркулацията. 
Резултат: Кожата е 
хидратирана, свежа, гладка, 
еластична и кадифена на 
допир.

28052: 200 мл, 37.80 лв 
28051: 500 мл, 60.80 лв



Действие: Нежен и лек крем с продължително действие, подходящ за деликатна, 
чувствителна, раздразнена и склонна към купероза кожа. Редовната употреба намалява 
възпалението и зачервяването на кожата, придава жизненост, сияен вид, еластичност 
и мекота. Екстракт от див кестен, наситен с ескулозиди, укрепва стените на капи-
лярите и подобрява кръвообращението. Глициризинова киселина (екстракт от сладък 
корен) е необходима за възстановяване и защита на раздразнена и зачервена кожа. 
Гама-оризанол и витамини A и E възстановяват тургора на кожата, защитават от 
фото-стареене и свободни радикали. Трехалоза и масла от пасифлора и оризови трици 
хидратират и омекотяват, подобряват тонуса.
Резултат: Успокоява, видимо намалява възпалението и зачервяването на кожата, при-
дава жизненост и сияен вид. 
Употреба: Нанасяйте сутрин и/или вечер на почистено лице. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™;  глицерин; масло от оризови трици; трехалоза; мас-
ло от пасифлора; оризанол; хиалуронова киселина; витамини А, С, Е; екстракт от див 
кестен; глициризинова киселина (екстракт от сладък корен); млечна киселина; урея.
Препоръчва се с: Почистващо мляко за чувствителна кожа; Нежен тоник за чувствителна кожа; 
Възстановяващ серум за чувствителна кожа; Успокояваща маска за чувствителна кожа 

SENSITIVE SKIN FACE CREAM
успокояващ защитеН крем за чувствителНа кожа  

28053: 50 мл, 61.60 лв
28054: 100 мл, 99.20 лв



Действие: Нежна кремообразна маска, която ус-
покоява и ефективно премахва зачервявания при 
раздразнена или хипер чувствителна кожа. Стя-
га, укрепва и защитава стените на кръвоносни-
те съдове благодарение на екстрактът от див 
кестен. Алантоинът успокоява, възстановява 
и действа противовъзпалително. Витамин С и 
стволовите клетки от ябълка регенерират и по-
вишават защитните сили на кожата.
Резултат: Бързо облекчава раздразнената и за-
червена хиперчувствителна кожа. 
Употреба: Нанесете равномерно за 20 минути 
на лицето. Отстранете с влажна кърпа.
Активни съставки: PhytoCellTec ™; екстракт от 
див кестен; витамин С; алантоин. 
Препоръчва се с: Почистващо мляко за чувствителна 
кожа; Нежен тоник за чувствителна кожа; Успокояващ защитен 
крем за чувствителна кожа; Възстановяващ серум за чувстви-
телна кожа   

Действие: Моментално успокоява чувствителна-
та кожа, намалява раздразнението. Визуално нама-
лява локални и обширни зачервявания и възпаления 
на кожата. Витамин С подпомага производството 
на колаген, стимулира обменните процеси, осигуря-
ва защита на клетките, неутрализира свободните 
радикали. Екстрактът от див кестен, наситен с 
ескулозиди действа като мощен венопротектор, 
стимулира кръвообращението, тонизира и укрепва 
капилярите. 
Резултат: Моментално успокоява, намалява раз-
дразнението на кожата. 
Употреба: Нанасяйте на чиста кожа, преди крема 
сутрин и вечер. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; витамин С; гли-
церин; урея; екстракт от див кестен - мощен ве-
нопротектор. 
Препоръчва се с: Почистващо мляко за чувствителна кожа; 
Нежен тоник за чувствителна кожа; Успокояващ защитен крем за 
чувствителна кожа; Успокояваща маска за чувствителна кожа 

УСПОКОЯВАНЕFACE

SENSITIVE SKIN SERUM
възстаНовяващ серум 
за чувствителНа кожа    

SENSITIVE SKIN MASK 
успокояваща маска 
за чувствителНа кожа

28055: 30 мл, 70.40 лв 28056: 100 мл, 70.40 лв 



Действие: Гелът нежно почиства мазната и проблемна кожата, без да я изсушава. 
Благодарение на цинк PCA и екстрактите от мащерка и репей оказва антисептич-
но и себорегулиращо действие. Млечната киселина нежно ексфолира и хидратира. 
Стволовите клетки от ябълка и уреята, стимулират клетъчното обновяване и 
регенерират. Редовната употреба нормализира дейността на мастните жлези, а 
кожата е подготвена за следващите процедури.
Резултат: При редовна употреба възстановява естествения баланс на кожата. 
Употреба: Нанесете на влажна кожа и разтъркайте с леки масажни движения до 
образуване на пяна. Оставете да подейства няколко минути, изплакнете. Използ-
вайте сутрин и/или вечер. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; мащерка - антибактериално действие; екс-
тракт от репей - регулира производството на секрет от мастните жлези; цинк 
PCA - себорегулатор с антибактериален ефект; млечна киселина; урея.
Препоръчва се с: Успокояващ антибактериален серум; Maтиращ нормализиращ крем; 
Стягаща себорегулираща маска за мазна кожа

OILY AND IMPURE SKIN GEL CLEANSER
почистващ гел за мазНа и проблемНа кожа

28035: 200 мл, 67.20 лв



БАЛАНСИРАНЕFACE

Серията е формулирана 
за мазна, комбинирана и 
проблемна кожа, която 
се нуждае от ефективна и 
деликатна ежедневна грижа. 
Продуктите имат комплексен 
ефект: осигуряват нежно, 
дълбоко почистване, действат 
антибактериално, регулират 
дейността на мастните жлези, 
матират, придават на кожата 
здрав цвят, изравняват тена. 
Порите значително се свиват.
Резултат: Здрава и матирана 
кожа с равномерен тен.

Действие: Осигурява интензивен антибактериален ефект благода-
рение на хлорхексидин глюконат. Цинк PCA и екстракти от мащерка 
и репей имат себорегулиращ, почистващ и стягащ ефект. Хиалуро-
новата киселина силно овлажнява и изглажда. Пантенолът заздравя-
ва кожата като стимулира енергийния метаболизъм на клетките 
и скоростта на клетъчното деление, има противовъзпалително и 
успокояващо действие.
Резултат: Чиста кожа, свити пори, изравнен тен без мазен блясък. 
Употреба: Нанасяйте на почистена кожа сутрин и вечер с кръгови 
масажни движения, локално или на цялото лице.
Активни съставки: PhytoCellTec ™, хлорхексидин глюконат - анти-
бактериално средство с широк спектър на действие; хиалуронова 
киселина; пантенол; цинк PCA - себорегулиращ, свиващ и антибак-
териален агент; мащерка - антибактериален агент; екстракт от 
репей - регулира дейността на мастните жлези. 
Препоръчва се с: Почистващ гел за мазна и проблемна кожа; 
Мaтиращ нормализиращ крем; Стягаща себорегулираща маска за мазна кожа

OILY AND IMPURE SKIN ANTIBACTERIAL SOOTHING SERUM
успокояващ аНтибактериалеН серум

28036: 30 мл, 50.40 лв 



Действие: Кремът е предназначен за регулиране и балансиране на мастната секреция 
на смесена и мазна кожа. Интензивно овлажнява епидермиса, премахва мазния блясък 
и матира. Нормализира дейността на мастните жлези и действа антибактериално, 
благодарение на екстрактите от мащерка и репей. Алое вера и бизаболол действат 
противовъзпалително, успокояват, придават тонус и здрав вид на кожата. Трехалоза-
та и маслото от авокадо хидратират. Маслото от оризови трици е богат източник 
на Омега 6 есенциални мастни киселини и антиоксиданти, стимулира микроциркула-
цията и обмяната на веществата и съвместно със стволовите клетки от ябълка 
регенерират кожата.
Резултат: Кожата е матирана и свежа, със здравословен равен тен. 
Употреба: Нанасяйте на почистено лице и шия сутрин и (или) вечер. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; масло от авокадо; масло от оризови трици; ма-
щерка - антибактериално действие; екстракт от репей - регулира производството на 
секрет в мастните жлези; алое вера - противовъзпалително и хидратиращо действие; 
трехалоза - овлажняващ ефект; бизаболол – извлек от лайка с противовъзпалително 
действие; урея.
Препоръчва се с: Почистващ гел за мазна и проблемна кожа; Успокояващ антибактериален серум; 
Стягаща себорегулираща маска за мазна кожа

ANTI-SHINE OILY SKIN CREAM
матиращ Нормализиращ крем

28037: 50 мл, 67.20 лв
28038: 100 мл, 112.00 лв



Действие: Почиства в дълбочина кожата и свива порите благодарение на каолина. 
Цинковият оксид и екстрактите от репей и мащерка регулират мастната секреция и 
стягат порите. Пантенолът и бизабололът имат противовъзпалително успокояващо 
действие, ускоряват процеса на заздравяване на кожата. Млечната киселина и маслата 
от жожоба и сладък бадем хидратират и омекотяват. Маслото от оризови трици и 
стволовите клетки от ябълка регенерират кожата.
Резултат: Чиста, гладка, матова кожа, свити пори. Дава на кожата усещане за лекота 
и свежест. 
Употреба: Нанесете равномерен слой върху лицето, оставете да престои 10 минути, 
отмийте с топла вода. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; каолин; масло от оризови трици; пантенол; масла 
от жожоба и сладък бадем; мащерка - почистващ и антибактериален ефект; пантенол; 
екстракт от репей - регулира производството на себум; млечна киселина; урея; бизабо-
лол (извлек от лайка) - успокояващо, бактерицидно и противовъзпалително действие, 
ускорява процеса на заздравяване на кожата; цинков оксид - антибактериално, себорегу-
лиращо и стягащо действие. 
Препоръчва се с: Почистващ гел за мазна и проблемна кожа; Успокояващ антибактериален серум; 
Maтиращ нормализиращ крем

БАЛАНСИРАНЕFACE

DECONGESTING MASK FOR OILY SKINS
стягаща себорегулираща маска за мазНа кожа

28039: 100 мл, 76.80 лв 



FACE



ИЗСВЕТЛЯВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕНА

Действие: Специалната формула на серума му осигурява двойно въз-
действие върху пигментните петна. Гликоловата киселина в комби-
нация със салицилова и фитинова киселина ексфолират роговия слой 
и намаляват интензивността на натрупания меланин. Те увеличават 
ефекта на витамин С, който има депигментиращо действие и бло-
кира действието на меланоцитите - клетки, отговорни за производ-
ството на меланин. По този начин се възпрепятства изработване-
то на меланин и появата на пигментация и лунички. 
Резултат: Видимо изсветляване и изравняване на тена, придава бля-
сък на кожата. 
Употреба: Нанесете директно върху тъмните петна и оставете 
да действа 5 минути. След това нанесете изсветляващ крем за ръце 
и тяло или изсветляващ крем за лице. Процедурата се повтаря до 
изчезването на пигментните петна. 
Активни съставки: гликолова, салицилова и фитинова киселина; 
витамин С. 
Препоръчва се с: Изсветляващ крем за лице; Изсветляващ крем за ръце и тяло

ANTI MARK SERUM
изсветляващ серум 
с гликолова киселиНа и витамиН с

Продуктите от тази серия 
са формулирани да намалят 
съществуващите пигментни 
петна от различен произход 
и да предотвратят образу-
ването на нови пигментации 
благодарение на специално 
подбраните активни състав-
ки: витамин С, арбутин и 
плодови киселини – глико-
лова, салицилова, фитино-
ва, коджикова.
Резултат: Редовната употре-
ба води до видимо избист-
рен  и изравнен тен, из-
светлени пигментни петна.

28057: 30 мл, 67.20 лв



Действие: Кремът има изсветляващо и изравняващо тена действие. Предотвратява 
образуването на пигментации и значително намалява съществуващите пигментни пет-
на от различен произход. Koджикова и фитинова киселина в комбинация с арбутин възпре-
пятстват изработването на меланин, имат лек ексфолиращ ефект и антибактериално 
действие.  Хидроксиапатитът предпазва кожата от ултравиолетовите лъчи и стимули-
ра метаболизма на клетките. Стволовите клетки от ябълка симулират регенерирането 
на кожата.
Резултат: Намалява и изсветлява тъмните петна. 
Употреба: Нанасяйте и втривайте крема един/ два пъти на ден в продължение поне на 
два месеца. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; арбутин (екстракт от мечо грозде) - възпрепятства 
производството на меланин, действайки върху ензима тирозиназа; коджикова киселина - 
извлечена от японската гъбичка Aspergillus oryzae, блокира образуването на меланин и спо-
мага за равномерното му разпределение в епидермиса, антибактериално действие; фити-
нова киселина – биомолекула, която присъства естествено в повечето житни растения 
и зеленчуци, ексфолиира епидермалните клетки и стимулира проникването на активни 
депигментиращи съставки; хидроксиапатит - предпазва кожата от фотостареене. 
Препоръчва се с: Изсветляващ серум с гликолова киселина и витамин С

FACE

FACE LIGHTENING CREAM
изсветляващ крем за лице

28058: 50 мл, 84.00 лв



Действие: Крем с флуидна текстура, който перфектно хидратира кожата на тя-
лото и ръцете, изсветлява съществуващите пигментни петна и предотвратява 
образуването на нови. Koджикова и фитинова киселина в комбинация с арбутин огра-
ничават производството на меланин и имат лек ексфолиращ ефект. Хидроксиапа-
титът предпазва кожата от ултравиолетовите лъчи и стимулира метаболизма на 
клетките. Маслата от жожоба и сладък бадем хидратират, подхранват и омекотя-
ват, а стволовите клетки от ябълка регенерират кожата.
Резултат: Намалява и изсветлява пигментните петна, хидратира кожата. 
Употреба: Един или два пъти на ден втривайте в ръцете и тялото. За да има по-
добър ефект, използвайте най-малко два месеца и комбинирайте с  Изсветляващ 
серум с гликолова киселина и витамин С, локално върху петната.
Активни съставки: PhytoCellTec ™; арбутин (екстракт от мечо грозде) - възпре-
пятства производството на меланин, въздействайки на ензима тирозиназа; хидро-
ксиапатит - предотвратява фотостареенето на кожата; масло от жожоба; масло 
от сладък бадем; коджикова киселина; фитинова киселина; урея. 
Препоръчва се с: Изсветляващ серум с гликолова киселина и витамин С

HAND AND BODY LIGHTENING CREAM
изсветляващ крем за ръце и тяло

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕНА

28059: 200 мл, 53.20 лв 



28079: 30 мл, 67.20 лв

Действие: Хидратира в дълбочина и съхранява естествената влажност на кожата, 
благодарение на богатата си формула. Иновативните аквапорини са комплекс от ами-
нокиселини и белтъчини, поддържащи естествените нива на хидратация на кожата 
като регулират междуклетъчните водни потоци. Хиалуронова киселина, аминокиселини, 
PCA, пантенол, екстракт от рожков, млечна киселина и PhytoCellTec ™ осигуряват про-
дължително овлажняващо действие, регенерират и изглаждат. Добре хидратираната 
кожа притежава естествена защита, която я предпазва от неблагоприятните усло-
вия на околната среда. 
Резултат: Свежа и гладка кожа, кадифена на допир. 
Употреба: Сутрин и вечер преди хидратиращия крем.
Активни съставки: PhytoCellTec ™; аминокиселини аланин, валин, бетаин – съставни 
части на ЕОФ; пантенол; Sodium PCA – най-важната съставна част на ЕОФ, поддържа 
нивото на киселинност и влага в кожата; аквапорини; екстракт от рожков; хиалуро-
нова киселина; пантенол; млечна киселина; глицерин (растителен) – запазва нивата на 
влажност и омекотява; урея. 
Комбинира се с: Хидратиращ крем с хиалуронова киселина

HYDRATING SERUM
хидратиращ серум с хиалуроНова киселиНа



ХИДРАТАЦИЯFACE

Действие: Кремът съхранява и възстановява баланса на ко-
жата, тонизира, поддържа естествената влажност и възста-
новява жизнеността на клетките. Аквапорини, хиалуронова 
киселина и PhytoCellTec ™ спомагат да се съхрани тургора, 
еластичността и плътността на кожата. Маслата от оризови 
трици, сладък бадем и арган са богати на есенциални мастни 
киселини и витамин Е, възстановяват, омекотяват и подобря-
ват еластичността на кожата, а алантоинът я успокоява.
Резултат: Хидратирана, мека, гладка и еластична кожа. 
Употреба: Нанасяйте сутрин и вечер след хидратиращия 
серум.
Активни съставки: PhytoCellTec ™; масла от оризови трици, 
сладък бадем и арган; хиалуронова киселина; Sodium PCA – нату-
рален овлажнител; аквапорини; глицерин (растителен) – запаз-
ва нивата на влажност и омекотява; урея; алантоин.
Комбинира се с: Хидратиращ серум с хиалуронова киселина

Продуктите от серията са 
предназначени за възстано-
вяване на суха и дехидрати-
рана кожа. Съдържат хиалу-
ронова киселина, комплекс 
аминокиселини и коктейл 
от натурални екстракти и 
масла, които  интензивно 
и дълготрайно хидратират, 
запазват естественото ниво 
на влажност на кожата, въз-
връщат мекотата и еластич-
ността й. 
Резултат: Кожата е хидрати-
рана, свежа, гладка, еластич-
на и кадифена на допир.

HYDRATING CREAM
хидратиращ крем с хиалуроНова киселиНа

28081 - 50 мл, 61.60 лв
28080: 100 мл, 78.40 лв 



Действие: Кремът отлично премахва кожни дефекти като отпуснатост, липса на тонус 
и “портокалова кожа”. Съдържа активни съставки, които лесно се абсорбират, подобряват 
кръвообращението и тонуса, изравняват текстурата на кожата. Екстракт от гуарана, ко-
феин, L-карнитин и цистеинова киселина стимулират обменните процеси, спомагат изгаря-
нето на мазнините и разграждането на мастните депа. Екстрактите от бодлив залист, 
див кестен и центела азиатика намаляват отоците, защитиват и укрепват стените на 
кръвоносните съдовете и подобрява микроциркулацията. Маслата от оризови трици и ка-
рите са богати на витамини A и E, подобряват еластичността на кожата.
Резултат: Редовната употреба води до гладка, еластична и стегната кожа. 
Употреба: Сутрин и/или вечер нанесете върху кожата с кръгови движения в посока от 
глезените към кръста като наблегнете на задните части и бедрата. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; масло от оризови трици; глицерин; пантенол; масло 
от карите; сквален; L-карнитин; екстракт от гуарана; кофеин; цистеинова киселина - раз-
гражда мастните депа и намалява появата на целулит; есцин (екстракт от див кестен) 
- намалява подуването, защитава и укрепва кръвоносните съдове и капилярните мембрани; 
центела азиатика; екстракт от бодлив залист - укрепва стените на съдовете и подобрява 
циркулацията на кръвта. 
Препоръчва се с: Антицелулитна кал; Дренажен и моделиращ гел; Пилинг за тяло с морски соли

ANTI CELLULITE CREAM
аНтицелулитеН стягащ крем

28069: 200 мл, 67.20 лв



body АНТИЦЕЛУЛИТНА ГРИЖА

Антицелулитната програма 
позволява ефективно въз-
действие на всички етапи на 
целулита, изглажда кожния 
релеф, моделира контура на 
тялото. 
Резултат: кожата става по-
еластична и гладка, контурът 
на тялото по-стегнат.

Действие: Гелът е подходящ за уморени, отекли и болезнени крака, 
както и в комбинация с антицелулитния крем за моделиране на фигу-
рата. Високоактивните екстракти от бръшлян, див кестен и бодлив 
залист защитават и укрепват стените на кръвоносните съдове, 
осигуряват дрениращ и тонизиращ ефект. Кофеинът и ектстра-
ктът от люти чушлета ускоряват кръвообращението, стимулира 
изгарянето на мазнините и видимо изглаждат релефа на кожата.
Резултат: Спокойна и гладка кожа, усещане за лекота. 
Употреба: Сутрин и/или вечер нанесете върху кожата с леки ма-
сажни движения. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™; кофеин - действа стимулиращо 
и тонизиращо; есцин (екстракт от див кестен) - намалява отоците, 
защитава и укрепва стените на кръвоносните съдове; екстракт 
от люти чушлета - ускорява кръвообращението и стимулира изгаря-
нето на мазнините; екстракт от бодлив залист - укрепва стените 
на съдовете, има лимфодренажен ефект; глицерин; урея; бръшлян.
Препоръчва се с: Антицелулитна кал; Антицелулитен стягащ крем; 
Пилинг за тяло с морски соли

DRAINING AND TONING GEL
дреНажеН и моделиращ гел

28068: 200 мл, 74.20 лв



Действие: Калта стимулира и нормализира микроциркулацията, намалява телесните мазнини 
и отоците, задържането на вода, подобрява състоянието на кожата, има противовъзпалите-
лен ефект. Идеално средство за профилактика и предотвратяване появата на целулит. Кофе-
инът има тонизиращ и стимулиращ ефект. Ексктрактите от див кестен и центела азиатика 
повишават здравината и еластичността на капилярите, подобрява кръвообращението, имат 
противовъзпалително действие, стимулират липолизата. L-карнитинът е бета-хидрокси ки-
селина с деликатно ексфолиращо действие, която стимулира енергийния метаболизъм на 
клетките и изгарянето на мазнините. 
Резултат: Калта стимулира и нормализира микроциркулацията, намалява отоците, видимо 
подобрява състоянието на кожата, има противовъзпалителен ефект. 
Употреба: С четка или с ръка нанесете равномерен слой кал там където е необходимо (бедра, 
ханш, корем) или по цялото тяло (с изключение на областта на гръдния кош). Увийте с найлон, 
отгоре покрийте с топло одеало и оставете да действа 30 минути. 
Активни съставки: кофеин; есцин (екстракт от див кестен); центела азиатика; L-карнитин. 
Препоръчва се с: Антицелулитен стягащ крем; Дренажен и моделиращ гел

ANTI CELLULITE MUD
аНтицелулитНа кал

АНТИЦЕЛУЛИТНА ГРИЖА

28061: 6 бр. х 150 гр, 100.80 лв



body

Действие: Кремът поддържа и възстано-
вява хидро-баланса на кожата, прави я мека, 
гладка и еластична. Аквапорините, хиалуро-
новата киселина осигуряват интензивна и 
дълготрайна хидратация. Регенериращите 
стволови клетки от ябълка и маслата от 
оризови трици, кайсиеви ядки, сладък бадем 
и карите ревитализират, придават мекота 
и еластичност на кожата. Алантоинът и пан-
тенолът я успокояват и възстановяват.
Резултат: Гладка, мека и еластична кожа.
Употреба: Нанесете върху цялото тяло или 
там където е необходимо на чиста кожа.
Активни съставки: PhytoCellTec ™, масла 
от оризови трици, кайсиеви ядки, сладък ба-
дем и карите; пантенол; екстракт от рож-
ков; хиалуронова киселина; алантоин; млечна 
киселина.  

Действие: Морските соли дават на кожата втори жи-
вот като премахват механично мъртвите кожни клетки 
и зареждат с минерали.  Салициловата киселина и L-карни-
тинът са бета-хидрокси киселини с нежно ексфолиращо 
действие. Кофеинът стимулира процеса на разграждане 
на мазнините, стимулира и тонизира. Стволовите клет-
ки от ябълка стимулират синтеза на колаген и регенери-
рат. Кожата става мека и гладка, подготвена за следва-
щите процедури. 
Резултат: Кожата е нежна и мека, подготвена за по-на-
татъшни SPA процедури или масаж. 
Употреба: Нанесете върху влажна кожа и масажирайте, 
особено зоните с по удебелена и груба кожа. Изплакнете. 
Използва се веднъж на две седмици. 
Активни съставки: PhytoCellTec ™, L-карнитин; морски 
соли; салицилова киселина; кофеин; урея и глицерин - овлаж-
няващ ефект. 

HYDRATING CREAM BODY
хидратиращ крем за тяло

EXFOLIANT PEELING
пилиНг за тяло с морски соли

28033: 200 мл, 84 лв 28091: 200 мл, 72.80 лв 
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