
ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ТОНІЗУВАННЯ
• Комплекс ENDEMIX™ на 

26,6%* підсилює регенерацію 
клітин шкіри.

• Натуральні компоненти 
зволожують і сприяють 
оновленню шкіри.

• Екстракти натуральних 
сибірських ягід вирівнюють 
колір шкіри, повертаючи шкірі 
здорове сяяння.

* За результатами тестування in vitro.



ЩО ТАКЕ 
ENDEMIX™?

Підсилювальна 
БІОЛОГІЧНА  ДОБАВКА в 
кожний засіб для догляду 
за вашою шкірою.



Доведено незалежною міжнародною лабораторією SINERBIO, Франція.

НА 26,4%
МЕНШЕ «ПОСТАРІЛИХ» 
КЛІТИН ЗА ТОЙ САМИЙ 
ПЕРІОД ЧАСУ

Збереження молодості шкіри на 
клітинному рівні.

РЕГЕНЕРАЦІЯ КЛІТИН 
ШКІРИ: ТЕМП 
ЗРОСТАННЯ НОВИХ 
КЛІТИН ЕПІДЕРМІСУ 

ВИЩЕ НА 26,6%
Прискорене оновлення завдяки 
стимуляції росту кератиноцитів 
(нових клітин епідермісу).

НА 21,7%
ВИЩЕ ЗАХИСТ ВІД 
ФОТОСТАРІННЯ

Комплекс ENDEMIX™ зменшує 
руйнування колагену при впливі 
сонячних променів.



КОМПЛЕКС ENDEMIX™:
ДОВІРТЕСЯ ПРИРОДІ!

• Імітує (відтворює) природні процеси активних 
речовин у соку рослин.

• Має біохімічний профіль із найвищою 
концентрацією діючих речовин (підтверджено in 
vitro).

• Містить найцінніші метаболіти рослин, отримані 
за допомогою революційної технології екстракції 
Eutectys™.

100% НАТУРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС:



ЛЕВЗЕЯ
Поліпшує клітинний обмін 
речовин

ЧЕРВОНА ЩІТКА 
Посилює місцевий 
імунітет

ЕЛЕУТЕРОКОК
Заряджає енергією

САГАН-ДАЙЛЯ
Підвищує тонус шкіри

БАЙКАЛЬСЬКА ШОЛОМНИЦЯ
Надає антиоксидантної дії

ЕНДЕМІЧНІ РОСЛИНИ СИБІРУ
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ТА МОЛОДОСТІ ШКІРИ

РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
EUTECTYS™ ДОЗВОЛЯЄ ЗБЕРЕГТИ «ЖИВИЙ» 
СІК ЕНДЕМІКІВ З ВИСОКОЮ БІОАКТИВНІСТЮ

ENDEMIX™ – КОМПЛЕКС АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН

+

=



411564

ОНОВЛЮЮЧИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

75 мл
Ніжне очищення й відновлення навіть сухої та чутливої шкіри 

обличчя. Пудра зі шкаралупи волоського горіха разом з ягодами 

калини та журавлини видаляє ороговілі лусочки, натуральні олії 

прекрасно зволожують шкіру, а комплекс ENDEMIX™ посилює 

регенерацію шкіри.

Легкими масажними рухами нанести невелику кількість 
засобу на попередньо очищену шкіру обличчя, уникаючи губ і 
ділянок навколо очей. Залишити на 3-5 хвилин, змити 
великою кількістю теплої води.



411570

МАТУЮЧИЙ ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
200 мл
Ідеально підходить для нормальної, жирної або комбінованої 
шкіри. Видаляє жирний блиск, сприяє звуженню пор, надає шкірі 
матовості та пружності, розгладжує, підвищує захисний потенціал 
і місцевий імунітет шкіри.

ЯЛІВЦЕВА ВОДА ТА КОМПЛЕКС ФРУКТОВИХ КИСЛОТ 
забезпечують матуючий ефект, звужують пори, повертають шкірі 
рівний тон.

КВІТКОВА ВОДА ЧЕБРЕЦЮ знижує набряклість і надає 
антисептичної дії, попереджуючи появу вугрів і запалень.

Нанести тонік на ватний диск і протерти попередньо очищену 
шкіру обличчя та шиї, уникаючи ділянок навколо очей.

ВИКОРИСТОВУВАТИ
ВРАНЦІ ТА/АБО 
ВВЕЧЕРІ



411569

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
200 мл

ЛАВАНДОВА ВОДА розслабляє, пом'якшує, знижує чутливість 
шкіри, зменшує прояв та інтенсивність запальних процесів та 
алергічних реакцій.

ЛИПОВИЙ ЦВІТ запобігає ранньому старінню шкіри.

КОМПОНЕНТИ НАТУРАЛЬНОГО ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО ФАКТОРУ 
підтримують натуральний рівень зволоженості шкіри.

ОЛІЇ РИСУ ТА БАВОВНИ заспокоюють, живлять та захищають 
шкіру від негативного впливу навколишнього середовища.

Нанести тонік на ватний диск і протерти попередньо очищену 
шкіру обличчя та шиї, уникаючи ділянок навколо очей.

ВИКОРИСТОВУВАТИ
ВРАНЦІ ТА/АБО 
ВВЕЧЕРІ


