
МУЛЬТИМАСКІНГ 
ДЛЯ ВАШОЇ ШКІРИ



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 кожний 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 З ВИСОКОЮ БІОАКТИВНІСТЮ

ENDEMIX™ – КОМПЛЕКС АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ СИБІРСЬКИХ РОСЛИН

+

=
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МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ МАТУЮЧА
50 мл

Регулярне застосування маски знижує ймовірність 
закупорювання пор і сальних залоз, що веде до 
зменшення кількості чорних цяток, нормалізації 
клітинного дихання та обмінних процесів у шкірі.

Нанести на очищену шкіру обличчя, залишити на 5–7 
хвилин, змити великою кількістю теплої води. 
Використовувати один раз на тиждень або в міру 
потреби.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК



МАТОВА ДОСКОНАЛІСТЬ:
• Два види глини – фарфорова та зелена – матують шкіру протягом дня, ефективно видаляють 

забруднення з поверхні шкіри, сприяють очищенню пор.
• Гідролати гамамелісу, сосни та чебрецю освіжають і тонізують шкіру, нормалізують 

вироблення шкірного сала, надають матовості. Квіткова вода гамамелісу запобігає розвитку 
запалень, гідролат чебрецю допомагає дбайливо очистити пори, зменшує вироблення 
себума, надає шкірі здорового вигляду. Гідролат сосни має антисептичну дію.

ЗАХИСТ ВІД НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ШКІРИ:
Комплекс натуральних ефірних олій має помітну протизапальну та антисептичну дію, піднімає 
настрій, надає ароматерапевтичного ефекту.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ:
Комплекс ENDEMIX™ збільшує швидкість регенерації шкірного покриву (ріст нових клітин 
епідермісу) на 26,6%*.

* ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ IN VITRO.

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ МАТУЮЧА
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МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ОНОВЛЮЮЧА
50 мл

Наносити на очищену шкіру обличчя, уникаючи 
ділянок навколо очей, залишити на 10–15 хвилин. 
Залишки маски змити теплою водою або 
промокнути серветкою. Використовувати 1-2 рази 
на тиждень або в міру потреби.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК



РІВНИЙ КОЛІР ОБЛИЧЧЯ
Екстракти женьшеня та гінкго білоба поліпшують дренажні властивості шкіри та 
мікроциркуляцію крові, зміцнюють стінки капілярів, знижують прояви капілярної сітки.

ЗАХИСТ ВІД СТРЕСУ
• Цинк поліпшує місцевий імунітет шкіри.
• Кальцій регулює вироблення ліпідів, захищаючи шкіру від пересихання та стончення.
• Фолієва кислота в біодоступній формі підвищує життєві сили та відновлює водно-

мінеральний баланс, сприяючи підвищенню еластичності.
• Олії кедра та ши нормалізують стан ліпідного бар'єра та пом'якшують шкіру.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ
Комплекс ENDEMIX™ збільшує швидкість регенерації шкірного покриву (ріст нових 
клітин епідермісу) на 26,6%*.

* ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ IN VITRO.

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ОНОВЛЮЮЧА
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МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
ЗВОЛОЖУВАЛЬНА
50 мл

Зволожувальна маска підходить для чоловіків у 
вигляді крему після гоління – активні природні 
компоненти заспокоюють шкіру та насичують її 
вологою.

Наносити на очищену шкіру обличчя, уникаючи 
ділянок навколо очей, залишити на 10–15 хвилин. 
Залишки маски змити теплою водою або 
промокнути серветкою. Використовувати 1-2 рази 
на тиждень або в міру потреби.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК



ЗВОЛОЖЕННЯ
• Комплекс церамідів надає потужної зволожувальної дії, робить шкіру менш чутливою 

до негативних факторів навколишнього середовища.
• Натуральний полісахарид глюкоманан ефективно насичує вологою верхні шари 

епідермісу, пом'якшує шкіру, сприяє її розглажуванню.
• Горіхові олії зміцнюють захисний бар'єр шкіри, знижують трансепідермальну втрату 

вологи.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ
Комплекс ENDEMIX™ забезпечує збереження молодості шкіри на клітинному рівні: на 
26,4%* менше «постарілих» клітин.

ЗАПОБІГАННЯ ЛУЩЕННЮ ТА ПОЧЕРВОНІННЮ ШКІРИ
Трегалоза сприяє накопиченню вологи та перешкоджає її випаровуванню, заспокоює 
шкіру, ефективно працює при почервоніннях і лущенні.

* ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ IN VITRO.

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗВОЛОЖУВАЛЬНА
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МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ГЛИБОКО 
ОЧИЩУВАЛЬНА
50 мл

Наносити на очищену шкіру обличчя, уникаючи 
ділянок навколо очей, залишити на 5–7 хвилин. 
Змити великою кількістю теплої води. 
Використовувати 1 раз на тиждень або в міру 
потреби. Для досягнення термоефекту перед 
нанесенням маски слід злегка зволожити шкіру за 
допомогою ватного диска.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

• ЕФЕКТ РОЗПАРЮВАННЯ.
• ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ.



ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕТОКС
• Фарфорова глина (каолін) очищає шкіру від токсинів і надлишків себума, регулює роботу сальних 

залоз, звужує пори.
• Морська глина очищає, виводить токсини, поліпшує кровообіг, усуває подразнення, тонізує, 

вирівнює тон і колір обличчя.
• Камфорна олія надає потужної антибактеріальної та протизапальної дії. Тонізує та надає шкірі 

гладкості, сприяє очищенню пор і регулює вироблення себума.

ОНОВЛЕННЯ
• Ефірні олії м'яти та туї освіжають і тонізують шкіру, усувають сліди стресу та втоми, дарують красу та 

сяяння.
• Олія туї надає потужної регенеруючої дії, сприяючи швидкому оновленню шкіри.
• Екстракти бузини, жимолості, кінського каштана та глоду стимулюють обмінні процеси, зміцнюють 

стінки судин (мінімізуючи куперозну сіточку), мають тонізуючу дію, допомагають надати шкірі 
молодого та здорового вигляду.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ
Натуральний комплекс ENDEMIX™ забезпечує збереження молодості шкіри на клітинному рівні: на 
26,4%* менше «постарілих» клітин. * ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ IN VITRO.

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ГЛИБОКО ОЧИЩУВАЛЬНА


