
Крем для обличчя



НА 21,7% ВИЩЕ ЗАХИСТ 

ВІД ФОТОСТАРІННЯ

Комплекс ENDEMIX™ зменшує руйнування колагену 
при впливі сонячних променів.

ПОТРІЙНА КОРИСТЬ 
РОСЛИН ДЛЯ ВАШОЇ 
ШКІРИ

Доведено незалежною міжнародною лабораторією SINERBIO, Франція.



РЕГЕНЕРАЦІЯ КЛІТИН ШКІРИ: 
ТЕМП ЗРОСТАННЯ НОВИХ КЛІТИН 
ЕПІДЕРМІСУ ВИЩЕ 

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

ПОТРІЙНА КОРИСТЬ 
РОСЛИН ДЛЯ ВАШОЇ 
ШКІРИ

Доведено незалежною міжнародною лабораторією SINERBIO, Франція.



ПОТРІЙНА КОРИСТЬ 
РОСЛИН ДЛЯ ВАШОЇ 
ШКІРИ

Доведено незалежною міжнародною лабораторією SINERBIO, Франція.

НА 26,4% МЕНШЕ 

«ПОСТАРІЛИХ» КЛІТИН ЗА ТОЙ 
САМИЙ ПЕРІОД ЧАСУ

Збереження молодості шкіри на клітинному рівні.



ЩО ТАКЕ 
ENDEMIX™?

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



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 ІЗ ВИСОКОЮ БІОАКТИВНІСТЮ

ENDEMIX™ – КОМПЛЕКС АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН

+

=



404778

Крем-комплекс для зрілої шкіри
50 мл
Живильний коктейль із натуральними екстрактами сибірських 
рослин доглядає за зрілою шкірою шиї, декольте та рук. Відновлює 
та тонізує, забезпечує м'який вибілювальний ефект, допомагає 
знизити вироблення меланіну та 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.

Наносити вранці та ввечері на попередньо очищену шкіру обличчя, 
шиї, рук і декольте.



ЕКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА запобігає розвитку набряків, виводить із тканин зайву 
рідину та токсини, пом'якшує, тонізує, насичує шкіру поживними речовинами та 
вітамінами.

ЕКСТРАКТ ЧЕРВОНОГО ВИНОГРАДУ тонізує та зволожує шкіру, сповільнює процеси 
старіння, забезпечує ефект вибілювання та сприяє зниженню пігментації. Вирівнює 
колір обличчя, надає шкірі сяяння.

ЕКСТРАКТ КАЛИНИ надає тонізуючої та загальнозміцнювальної дії, прискорює 
регенерацію, допомагає зняти запалення та подразнення. Має відчутну 
дезінфікуючу, протизапальну та протинабрякову дію.

ЕКСТРАКТ СОЛОДКИ знижує вироблення ферменту тирозинази та меланіну, 
запобігаючи появі пігментних плям. Допомагає боротися з патогенними 
мікроорганізмами, зменшує набряки, подразнення та запалення.

Крем-комплекс для зрілої шкіри



404777

Крем для обличчя зволожувальний
50 мл

Біоактивний легкий крем із рослинним комплексом 
ENDEMIX™ зволожує шкіру, наповнює її життєвою силою та 
молодістю!

Наносити вранці та/або ввечері на чисту шкіру обличчя та 
шиї. Можна використовувати як основу під макіяж.



Крем для обличчя зволожувальний

КОМПЛЕКС ЕКСТРАКТІВ (ялини чорної, берези жовтої, клена 
червоного та сосни Банкса) глибоко зволожує та утримує 
вологу в шкірі.

БІОФЕРМЕНТОВАНИЙ ЕКСТРАКТ SALINICOCCUS HISPANICUS 
розгладжує, значно зменшуючи глибину та кількість дрібних 
зморщок, поліпшує текстуру шкіри, зміцнює епідерміс, дарує 
свіжість і комфорт навіть найбільш сухій та атопічній шкірі.



РЕЗУЛЬТАТ: щільна, пружна, 
зволожена шкіра без сухості, 
лущення та ознак втоми.

411211

Крем для обличчя оновлюючий
50 мл

Q10 + гіалуронова кислота + олія макадамії + олія 
граната дбають про втомлену шкіру, мають 
потужну регенеруючу дію, пом'якшують шкіру, 
надають їй ніжності.



Крем для обличчя оновлюючий

ОСНОВНІ АКТИВИ

ПОТУЖНИЙ АНТИОКСИДАНТ Q10 У СТАБІЛЬНІЙ 
БІОЗАСВОЮВАНІЙ ФОРМІ:

• Активізує вироблення енергії в клітинах для 
виконання життєво важливих функцій шкіри.

• Поліпшує постачання в клітини кисню.

• Захищає глибокі шари шкіри від пошкоджень, а 
клітинні мембрани – від виснаження, викликаного 
UVA-променями.

• Стимулює утворення колагену та еластину в шкірі, 
тому запобігає появі зморщок, підвищує щільність, 
еластичність і пружність шкіри.


