ПОЛІПШУЄМО ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ЩОДНЯ!

ТІЛЬКИ ЖИВИЙ СІК РОСЛИН
ЕНДЕМІЧНІ РОСЛИНИ СИБІРУ
+
РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСТРАКЦІЇ EUTECTYS™
=
ENDEMIX™ – КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ
СИБІРСЬКИХ РОСЛИН
Революційна технологія Eutectys™ дозволяє зберегти «живий» сік ендеміків
з високою біоактивністю

ДОГЛЯД ЗА
ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ
БІОЛОГІЧНО АКТИВНА КОСМЕТИКА
• Спрямована дія.
• Концентрована сила.
• Швидкий наочний ефект.

• 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.

АНТИОКСИДАНТНА
КОСМЕТИЧНА СЕРІЯ
З ВІТАМІНАМИ А, С І Е
«НОВОМИН» ДЛЯ ВАШОЇ ШКІРИ –
міцний антиоксидантний захист,
підтримка місцевого імунітету та
збереження молодості шкіри обличчя.
УНІКАЛЬНА ВІТАМІННА МОЛЕКУЛА
SEPIVITAL™ забезпечує стабільність
молекул вітамінів С і Е, які втрачають
свої властивості в звичайній косметиці,
підвищуючи їх ефективність у 15 разів.

Для посилення
антиоксидантного
ефекту
рекомендується
використовувати
разом із комплексом
«НовоМин».

КОСМЕТИЧНА СЕРІЯ
З ОМЕГА-КИСЛОТАМИ
• Захист від старіння та
негативного впливу
навколишнього
середовища
• Зволоження та еластичність
• Тонус і свіжість

411587

Крем для повік з комплексом жирних
кислот омега-3, -6, -7, -9, 15 мл
411586

Крем для обличчя з комплексом жирних
кислот омега-3, -6, -7, -9, 75 мл
411585

Гель для умивання з комплексом
жирних кислот омега-3, -6, -7, -9, 300 мл

Для посилення
ефекту
рекомендується
використовувати
разом із
комплексом
«Северная Омега».

Ефективна комбінація омега-3, -6, -7, -9 кислот,
отриманих з олій насіння ехіуму, обліпихи й
журавлини, уповільнює розвиток зморщок, насичує
шкіру необхідними мікроелементами та захищає
від негативного впливу навколишнього
середовища. Дію поліненасичених жирних кислот
посилено екстрактами насіння льону та молочного
вівса.

СПЕЦІАЛЬНІ
КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ
404778

Крем-комплекс для зрілої шкіри, 50 мл
Крем створено спеціально для зрілої шкіри. Відновлює та тонізує,
забезпечує м'який ефект вибілювання, допомагає знизити
вироблення меланіну й запобігти появі пігментних плям. Сприяє
сповільненню процесів старіння: усуває дефіцит колагену й еластину,
підвищує пружність шкіри, робить її більш щільною. При регулярному
застосуванні допомагає розгладити зморшки та зменшити їх глибину.
Призначений для догляду за шкірою обличчя, шиєю, зоною декольте
та шкірою рук.
404777

Крем для обличчя зволожувальний, 50 мл
Біоактивний легкий крем з рослинним комплексом ENDEMIX™
зволожує шкіру, наповнює її життєвою силою та молодістю. Комплекс
екстрактів (ялини чорної, берези жовтої, клена червоного й сосни
Банкса) глибоко зволожує й утримує вологу в шкірі,
біоферментований екстракт Salinicoccus hispanicus розгладжує
поверхню шкіри, значно зменшуючи глибину та кількість дрібних
зморщок, поліпшує текстуру шкіри, зміцнює епідерміс, дарує свіжість
і комфорт навіть найбільш сухій та атопічній шкірі.

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.

411564

Скраб для обличчя відновлювальний, 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 клітин.

411570

Тонік для обличчя матуючий, 200 мл
Ідеально підходить для нормальної, жирної або
комбінованої шкіри. Усуває жирний блиск, надає шкірі
матовості, сприяє звуженню пор. Завдяки ялівцевій воді
та комплексу фруктових кислот запобігає появі
недосконалостей.
411569

Тонік для обличчя зволожувальний, 200 мл
Зволожувальний тонік заспокоює шкіру та готує її до
нанесення інших засобів для догляду. Гідролат лаванди
знижує чутливість та усуває запалення, гідролат липи
запобігає ранньому старінню шкіри, а олії бавовни й рису
захищають від негативного впливу навколишнього
середовища.

ДОДАТКОВИЙ
ДОГЛЯД ЗА
ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ.
МУЛЬТИМАСКІНГ
• 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.

411573

Маска для обличчя живильна, 50 мл
Природний порятунок для втомленої шкіри обличчя!
Запускає процес оновлення клітин, чудово працює в
умовах стресу великого міста, захищає від
негативного впливу навколишнього середовища.
411571

Зволожувальна маска для обличчя, 50 мл
411574

Матуюча маска для
обличчя, 50 мл
МАТОВА
ДОСКОНАЛІСТЬ: два
види глини – фарфорова
та зелена – матують
шкіру протягом дня,
ефективно видаляють
забруднення з поверхні
шкіри, сприяють
очищенню пор.

Легка гелева маска інтенсивно зволожує та дарує
свіжість. Ви відчуваєте абсолютний комфорт: ваша
шкіра зволожена та захищена від пересушування,
вам не страшні примхи погоди й вплив часу!
411572

Глибоко очищувальна маска для
обличчя, 50 мл
Маска з термоефектом прибирає забруднення та
звужує пори. Фарфорова та морська глина
регулюють роботу сальних залоз, екстракти рослин
поліпшують мікроциркуляцію крові.

СЕРІЯ КОСМЕТИКИ
ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
• 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.

411581

Гель для гоління, 100 мл
Освіжний гель допомагає зробити гоління більш
комфортним і приємним. Ефірні олії перешкоджають появі
подразнення, рослинні екстракти поліпшують регенерацію
та надають відновлювальної дії.

411580

Бальзам після гоління, 100 мл
Миттєво усуває дискомфорт після гоління, заспокоює та
пом'якшує шкіру, активізує процеси оновлення, прискорює
загоєння ран і порізів. Приємно освіжає шкіру, швидко
поглинається, не залишаючи відчуття липкості та
стягнутості.

ДОГЛЯД
ЗА ВОЛОССЯМ
• Комплекс ENDEMIX™ на 26,6%* підсилює
регенерацію клітин шкіри.
• Натуральні компоненти зволожують і
сприяють оновленню шкіри.

* За результатами тестування in vitro.

ШАМПУНІ
410276

404788

Шампунь для відновлення волосся, 250 мл

Шампунь проти лупи, 250 мл

Шампунь дбайливо очищає та повертає до життя сухе й
фарбоване волосся. Протеїни амаранта прискорюють
відновлення, борються з сухістю та допомагають
зберегти яскравість кольору. Екстракт алое та комплекс
ENDEMIX™ зволожують волосся, повертають життєву
силу, красу та блиск.

Шампунь дбайливо очищує та протистоїть
розвитку патогенної мікрофлори,
допомагаючи усунути причини появи лупи.
Формула з L-аргініном зміцнює волосся,
уснінат натрію, ефірні олії ялівцевих ягід, туї
та шавлії надають антисептичної дії та
освіжають шкіру голови.

406327

409257

Шампунь для росту волосся, 250 мл

Шампунь для об'єму волосся, 250 мл

При регулярному використанні шампунь з
вітамінами та комплексом ENDEMIX™
запобігає випадінню й стимулює ріст нового
здорового волосся. Вітамін В6 активує
пробудження волосяних цибулин, вітамін РР,
екстракти лопуха й імбиру нормалізують
роботу волосяного фолікула та підсилюють
мікроциркуляцію в шкірі голови.

Шампунь з комплексом натуральних моно-, олігота полісахаридів дбайливо очищує волосся й шкіру
голови, при регулярному використанні робить
волосся більш слухняним, зменшує ламкість, надає
гладкості, сприяє тривалому збереженню зачіски
та захищає від механічних і теплових пошкоджень.

БАЛЬЗАМИ
404786

Бальзам-кондиціонер для відновлення волосся, 250 мл
Бальзам з оліями рижика, апельсина та ши пом'якшує й розгладжує сухе
й пошкоджене волосся, робить його більш шовковистим і блискучим,
допомагає зберегти колір після фарбування.

404783

Бальзам-кондиціонер для росту волосся, 250 мл
Натуральний бальзам зміцнює й розгладжує волосся, стимулює його
зростання, активно зволожує та надає здорового блиску.

409258

Бальзам-кондиціонер для об'єму волосся, 250 мл
Рослинні активи та ефірні олії в поєднанні з полісахаридами та
амінокислотами надають волоссю пружності, значно збільшують об'єм і
зменшують ламкість.

МАСКИ ДЛЯ
ВОЛОССЯ
404785

Маска для росту волосся, 150 мл
Інтенсивний догляд за волоссям, схильного до ламкості. Гідролізат
кератину активізує ріст і зміцнює стрижень волосся, робить його більш
міцним, сприяє зниженню ламкості. Кофеїн і вітамін РР збільшують кількість
волосяних фолікулів, які знаходяться в активній фазі росту, екстракти
лопуха й імбиру стимулюють мікроциркуляцію в шкірі голови. Медовий
кондиціонер і комплекс ENDEMIX™ зволожують волосся, надають йому
блиску й гладкості. Д-пантенол зволожує та вирівнює структуру стрижня
волосся, роблячи його більш еластичним; ефірні олії шавлії, анісу й лаванди
мають заспокійливу дію, знижують свербіж і лущення шкіри голови.

405818

Відновлювальна маска для волосся, 150 мл
Розкішна маска з натуральними фосфоліпідами та комплексом ENDEMIX™
забезпечує потрійний догляд для сухого і фарбованого волосся: живить,
насичує вологою та робить більш слухняним після кожного застосування.
Кератин забезпечує розумне, вибірне відновлення пошкодженого волосся,
олія граната пом'якшує та розгладжує. Рослинні компоненти глибоко
зволожують структуру волосся, дарують додатковий блиск і пружність.
Регулярне використання маски перешкоджає накопиченню статичної
електрики на волоссі, подовжує стійкість зачіски в умовах підвищеної
вологості.

ДЕЛІКАТНИЙ
ДОГЛЯД
• Комплекс ENDEMIX™ на 26,6%* підсилює
регенерацію клітин шкіри.
• Натуральні компоненти зволожують
і сприяють оновленню шкіри.

* За результатами тестування in vitro.

ДЕЛІКАТНЕ ОЧИЩЕННЯ

413467

Натуральне фітомило для жінок, 300 мл
Завдяки натуральним рослинним екстрактам мило
не викликає відчуття сухості та дискомфорту.
Ідеально підходить для щоденної гігієни, зокрема в
критичні дні, для гігієни вагітних, після відвідування
пляжу, басейну.

ДЕЛІКАТНИЙ
ДОГЛЯД
411577

Гель для делікатного догляду, 30 мл
Легкий гель дбайливо доглядає за шкірою делікатних ділянок.
Природні олії та екстракти рослин, які входять до складу гелю,
захищають шкіру від сухості й дискомфорту, викликаного віковою
втратою еластичності. Цінні природні олії та екстракти рослин
заспокоюють і відновлюють шкіру, сприяють швидкому зняттю
запалень і запобігають появі дискомфорту (свербежу та печіння).
411578

Антибактериальний спрей для інтимної гігієни, 60 мл
Комплекс натуральних компонентів для нормалізації мікрофлори
інтимних ділянок шкіри та посилення місцевого імунітету.
Антибактеріальний спрей з флорентинною водою, екстрактами
магнолії, кісточок грейпфрута та комплексом ENDEMIX™ має
доведену антибактеріальну й протигрибкову дію відносно бактерій
Candida albicans, Staphylococcus aureus та інших*. Гідролати лаванди
та чайного дерева надають антисептичної дії, запобігаючи появі
дискомфорту й неприємного запаху.

* Висновок № 01159 ТОВ Науково-практичного центру з експертної оцінки якості
й безпеки продуктів харчування та безпеки «КосмоПродТест»
від 26.07.2017 р.

ТІЛО.
ОСНОВНИЙ
ДОГЛЯД
• 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.

ЩОДЕННЕ
ОЧИЩЕННЯ
410274

Гель для душу (основний догляд), 250 мл
Ніжний гель з соковитим ароматом обліпихи дбайливо
очищає та живить шкіру. Рослинний комплекс
ENDEMIX™ та екстракт обліпихи сприяють процесам
регенерації, мають протизапальну дію; гідролат чебрецю
тонізує, сприяє поліпшенню обмінних процесів у шкірі,
бетаїн і протеїни амаранта – пом'якшують, запобігають
появі стягнутості та сухості.

РУКИ
410273

Крем для рук (основний догляд), 75 мл
Поживний крем з бетаїном, смолою босвелії та
рослинним комплексом ENDEMIX™ має значну
протизапальну дію, усуває подразнення, зволожує
шкіру рук, робить її м'якою, гладенькою та ніжною.
Прискорює загоєння мікропошкоджень, допомагає
зберегти пружність і еластичність шкіри.
410275

Скраб для рук (основний догляд), 75 мл
Скраб з рослинним комплексом ENDEMIX™, бетаїном і
смолою босвелії дбайливо відлущує шкіру, пом'якшує
та має відчутну протизапальну дію. Запобігає розвитку
сухості, знижує негативний вплив навколишнього
середовища та побутової хімії. Допомагає зберегти
пружність та еластичність шкіри, прискорює загоєння
мікропошкоджень.

НОГИ
411567

Крем для ніг (комплексний догляд), 75 мл
Крем-догляд з екстрактом прополісу пом'якшує та живить шкіру,
дарує відчуття абсолютного комфорту. Формула з екстрактом
прополісу, рослинним комплексом ENDEMIX™ і цінними оліями
живить і пом'якшує шкіру, надаючи відчуття комфорту. Містить
гіалуронову кислоту та натуральний полісахарид глюкоманан —
справжній порятунок для шкіри, схильної до сухості!
Рекомендуємо використовувати крем вранці та ввечері після душу.
411588

Крем для ніг антибактеріальний, 75 мл
Натуральний рослинний екстракт Evosina®, олії мануки, туї, чайного
дерева та екстракт маклейї надають антибактеріальної дії, усувають
свербіж і неприємний запах. Екстракти аїру, кори дуба та крохмаль
тапіоки знижують потовиділення та підтримують свіжість протягом
дня. Комплекс природних адаптогенів підвищує місцевий імунітет
шкіри, роблячи її більш стійкою до негативних факторів
навколишнього середовища.
Поєднання ефірних олій ялинової хвої, ялівцю та евкаліпта, а також
екстрактів байкальської шоломниці, маралового кореня й родіоли
чотирироздільної підвищує тонус шкіри, поліпшує мікроциркуляцію,
усуває набряклість і дискомфорт.
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