КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
продукти також для ВЕГАНIВ
екологічно чисті формули
інгредієнти природного походження

ЗМІСТ
5
58
18
62
60
21
5
36
38
39
45
24
33
26
42
66
74
73
75
44
19
25
52
23
46
14
32
55
45
4
3
47
11
40
50

алое
ананасовий тренінг для шкіри
anno d’oro
антибззз...
антиперспіранти
арганія
авокадо
baltic home spa ﬁt
baltic home spa wellness
baltic home spa віталізація
blubel
ceramidy
cupuaçu
de-makijaż
gdanskin
інтенсивний догляд за волоссям
intima кремові лосьйони
intima піни
intima рідини
ягоди асаї
жасмин
шовк
чеджу
кашемір
кокосовая терапия для кожи и органов чувств
козяче молоко
ВВ СС креми
креми для рук
лаймово-цитрусовий скраб для обличчя
листя манука
листя зеленої оливки
mamma mia
глиняні маски для обличчя
масло какао
мазіайки

12
71
70
12
8
51
7
60
1
10
16
9
56
6
46
63
54
10
20
8
29
17
30
61
65
64
13
6
68
69
67
34
48
59

маска для балансу мікробіома
мінтперфект
мінтперфект арома
медові маски для обличчя
календула
нуно
огірок
оливки для масажу
оливковий бальзам для шкіри
phytoaktiv
догляд +
основний догляд
догляд зі смаком
пелюстки троянд
апельсин
антибактеріальні продукти
догляд за руками
догляд за шкірою під очима
remodeling
ромашка
сопот
сопот spa
сопот sun
стопи - крок за кроком
сімейні шампуні
спеціалізовані шампуні
полегшення
вітаміни
yego
yego sensitiv
yego гелі для душу та бальзами після гоління
ziaja натуральний догляд
ziajka - для дітей
гелі для душу та лосьйони для ванн

ОЛИВКОВИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ
СУХА І НОРМАЛЬНА ШКІРА
ПРОДУКТИ
• містять оливкову олію, багату на вітамін Е та незамінні жирні кислоти
• мають сильні регенеративні властивості
• інтенсивно зволожують шкіру
• делікатно зволожують епідерміс
• помітно пом'якшує та живить шкіру
• покращує еластичність та гнучкість шкіри
ПРОДУКТИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
• дбайливо очищають і живлять волосся
• надають волоссю м'якість, еластичність та блиск.
• відновлюють природний об'єм та здоровий вигляд волосся

веганські продукти із серії:
Очищаючий гель 200 мл|міцелярна рідина 200 мл|очищувальне молочко 200 мл|гель для душу 500 мл|молочко для тіла 400 мл
інші продукти із серії:
лосьйон для тіла 300 мл
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ОЛИВКОВИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ
СУХА І НОРМАЛЬНА ШКІРА

СУХА
І НОРМАЛЬНА
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веганські продукти із серії:
оливковий крем від зморшок 30+ 50 мл|оливковий крем - легка формула 50 мл|оливковий крем - легка формула 200 мл|крем для очей та повік 15 мл|
масажна олія 500 мл | оливкова олія для тіла 200 мл| крем для рук та нігтів 80 мл шампунь для волосся 400 мл | бальзам для волосся 200 мл |
маска для волосся 200 мл | рідина для інтимної гігієни 200/500 мл
інші продукти серії:
оливковий крем 50 мл| оливковий крем + УФ 50 мл| бальзам для губ 10 мл| губна мазь (оливкова) 20 мл

ЗЕЛЕНІ ОЛИВКОВІ ЛИСТЯOLIWKI
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять олеуропеїн - природний антиоксидант та заспокоюючу речовину
• освіжають та зміцнюють шкіру
• зменшують трансепідермальну втрату шкірою вологи
• забезпечують належне зволоження, захист та регенерацію

веганські продукти із серії::
двофазна рідина для зняття макіяжу 120 мл концентрований оливковий крем SPF 20 середнього захисту 50 мл| регенеруюча маска 7 мл | каолінова маска 7 мл| олія для
вмивання 270 мл | дрібнозернистий пілінг 200 мл| дезодорант без солі алюмінію 60 мл| тонік із віт. З 200 мл
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ЛИСТЯ МАНУКИ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО, ЖИРНОГО І ЗМІШАНОГО ТИПІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять глибоко очищаючий екстракт листя мануки
• регулюють роботу сальних залоз
• очищають пори від надлишку шкірного жиру
• допомагають зменшити кількість вугрів та запобігти їх освіті
• заспокоюють подразнення шкіри
• помітно вирівнюють поверхню та тон шкіри

веганські продукти із серії:
крем зволожуючий коригуючий та підтягуючий SPF 10 низький захист 50 мл| паста для глибокого очищення від чорних крапок 75 мл|
нормалізуючий гель для вмивання на день/на ніч 200 ml | очищаючий гель день/ніч нормалізуючий 200 мл денний/нічний очищаючий пілінг-гель 200 мл|
тонік вужуючий пори день/ніч 200 мл| рідина від прищів 15 мл | мікровідлущуючий нічний крем з мигдальною кислотою 50 мл

4

АВОКАДО
ДЛЯ СУХОЇ, ВТОМЛЕНОЇ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять олію авокадо, багату на вітаміни А, В, Е, Н, К, РР,
ненасичені жирні кислоти, амінокислоти та білки.
• живлять та заспокоюють суху та натягнуту шкіру
• усувають відчуття шорсткості
• ефективно зволожують та освіжає шкіру

веганські продукти із серії::
крем для рук 100млl | молочко для тіла 400 мл
інші продукти серії:
крем 75 мл

АЛОЕ
СУХА, НОРМАЛЬНА ШКІРА
ПРОДУКТИ
• містять екстракт алое, багатий амінокислотами, ферментами, вітамінами, кальцієм,
магнієм, цинком, залізом, марганцем, хромом, міддю
• заспокоюють подразнення та захищають від зовнішніх факторів

веганські продукти із серії:
крем без запаху 50 мл| крем 100мл| очищувальне молочко 200 мл| тонік для обличчя 200 мл
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ПЕЛЮСТКИ ТРОЯНД
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять рожеву олію, отриману з олії шипшини, багату поліненасиченими жирними кислотами, переважно лінолевою та
ліноленовою, що мають високу харчову цінність і природні регенеруючі здібності
• забезпечують шкірі ідеальний стан, відмінно зволожують та освітлюють шкіру.
• підвищують еластичність і помітно розгладжують епідерміс

веганські продукти із серії:
пілінг 60 мл | маска 7 мл | тонік для обличчя 200 мл

ВІТАМІНИ

БУДЬ-ЯКИЙ ТИП ЗРІЛОЇ ШКІРИ
ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• вітамін А, що стимулює оновлення епідермісу та покращує його структуру
• вітамін С з розгладжуючим ефектом,
що зменшує видимість зморшок і освітлює пігментні плями
• вітамін Е, який пом'якшує та розгладжує епідерміс
• вітамін F, який покращує роботу сальних залоз,
захищає та зволожує

веганські продукти із серії:
крем 50 мл| зволожуючий крем 100мл| крем для очей із вітаміном Е 15 мл| тонік для обличчя 200 мл
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ОГІРОК
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО, ЖИРНОГО І ЗМІШАНОГО ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять екстракт огірка, що м'яко освітлює пігментацію епідермісу
• інтенсивно зволожують, очищають та регенерують
• забезпечують свіжість та гладкість шкіри

веганські продукти із серії:
очищувальне молочко 200 мл | тонік для обличчя 200мл | крем 100 ml | крем SPF 6 низький захист 50 мл міцелярний гель 190 мл | маска 7 мл
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КАЛЕНДУЛА
ДЛЯ СУХОГО, ЧУТЛИВОГО І НОРМАЛЬНОГО ТИПІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять екстракт квіток календули та вітамін Е
• помітно зволожує та живить шкіру
• запобігають втраті шкірою гнучкості

веганські продукти із серії:
крем без запаху 50 мл | крем 100мл | очищувальне молочко 200 мл | тонік для обличчя 200 мл

РОМАШКА
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ
ПРОДУКТЫ
• містять екстракт квіток ромашки та вітаміни А та Е
• помітно розгладжують та живлять шкіру
• мають заспокійливий вплив на поверхню епідермісу

веганські продукти із серії:
крем без запаху 50 мл | крем 100мл | очищувальне молочко 200 мл | тонік для обличчя 200 мл
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ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД
ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ
ДЕЯКІ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• ретинол – найбільш активна форма вітаміну А, прискорює цикл оновлення епідермісу та посилює його захисні функції, освітлює
пігментні плями, ефективно усуває зморшки, відновлює пружність та еластичність шкіри.
• Д-пантенол (провітамін В5), що трансформується в шкірі у вітамін В5, інтенсивно зволожує та ефективно знімає подразнення,
пом'якшує та тонізує епідерміс.
• екстракт насіння соняшника, регенеруючий епідерміс, що розгладжує зморшки та уповільнює процеси старіння шкіри
• екстракт білого чаю, який нейтралізує вільні радикали, захищає ліпіди шкіри від окислення, інтенсивно зволожує та запобігає
втраті води, зменшує надмірне лущення епідермісу та схильність до подразнення.
• UVA/UVB фільтри, що мають високу ефективність при певних допустимих концентраціях і відносяться до групи УФ-захисних
речовин, дозволених для використання в косметиці.
• ланолін, який тонізує та пом'якшує епідерміс та приносить полегшення сухій шкірі.

веганські продукти із серії:
зволожуючий крем білий чай 50 мл| білий косметичний вазелін 30 мл| 10% Д-пантенол у піні 150 мл.
інші продукти серії:
крем проти зморшок для зрілої шкіри 50 мл| крем проти зморшок для зрілої шкіри квітка соняшника 50 мл| косметичний ланолін 10 г UVA та UVB захисний крем зима літо 50
мл | 10% D-пантенол заспокійливий крем 60 мл
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ПІД ОЧИМА
ПРОБЛЕМНА ШКІРА НАВКОЛО ОЧЕЙ
ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• екстракт волошки – заспокоює та зволожує епідерміс
• олія з листя петрушки - захищає шкіру від сухості та передчасних ознак старіння
• екстракт трави світлячка – заспокоює подразнення та активно зволожує шкіру
• екстракт шавлії – знімає втому шкіри навколо очей

веганські продукти із серії:
крем для очей та повік з волошкою 15 мл крем проти зморшок навколо очей та повік петрушка 15 мл| заспокійливий гель для очей та повік зі скайлайтом 15 млl | гель для
очей та повік з шавлією 15 мл

PHYTOAKTIV
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ З КУПЕРОЗОМ
ПРОДУКТ
• містить фітоталь – спеціально підібраний набір екстрактів каштану, липи дрібнолистої та кипарису вічнозеленого.
• інтенсивно зволожує та тонізує шкіру
• знижує схильність до утворення «судинних зірочок»
• заспокоює подразнену шкіру
• відновлює здоровий вигляд шкіри

веганський продукт:
зміцнююча гелева маска 7 мл
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МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ГЛИНОЮ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять натуральні глини, що належать до глинистих мінералів, з чудовими абсорбуючими та очищаючими властивостями та
антисептиками; є джерелом макро- та мікроелементів, тобто. кремнію, кальцію, магнію, калію, заліза, фосфору, цинку, міді,
селену та ін, у легкозасвоюваній формі
• мають різні кольори залежно від інгредієнтів
• адаптовані до потреб усіх типів шкіри
• діють надзвичайно м'яко та дуже ефективно, забезпечуючи шкірі:
- сильне зволоження
- глибоке очищення
- Регенерацію
- Гладкість
- пожвавлення
- полегшення

веганські продукти із серії:
антистресова маска із жовтою глиною 7 мл || киснева маска із червоною глиною 7 мл | заспокоююча маска з рожевою глиною 7 мл| зволожуюча маска із зеленою глиною 7 мл |
маска очищаюча з сірою глиною 7 мл| маска регенеруюча з коричневою глиною, 7 мл
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MIKROBIOM BALANS МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять термальну воду, натуральний інулін, біоферменти з кремнію, магнію, заліза, міді та цинку, гіалуронову кислоту та олію ши
• підтримують регенерацію та зміцнюють бар'єрні функції шкіри
• забезпечують необхідними поживними речовинами
• забезпечують шкірі зволоження, розгладжування, заспокоєння та захист

веганські продукти із серії:
крем-маска для сухої шкіри 7 мл | йогуртова маска для чутливої шкіри 7 мл | маска для жирної шкіри 7 мл

МЕДОВІ МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

СОЛОДКИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• з унікальною консистенцією меду
• живлять, зміцнюють та оздоровлюють епідерміс
• забезпечують зволоження, гладкість та еластичність
• мають приємний запах і чудово розподіляються по шкірі
• швидко та ефективно покращують стан шкіри

продукти в серії:
розгладжуюча маска з медом тапіоки для сухої та чутливої шкіри 7 мл маска проти прищів з медом манука для жирної та комбінованої шкіри 7 мл| заспоююча
маска з медом кульбаби для нормальної шкіри 7 мл

12

ПОЛЕГНЕННЯ
ДОГЛЯД ЗА ЧУДОВИЧОЮ ШКІРОЮ
ПРОДУКТИ
• містять екстракт водоростей Laminaria ochroleuca
• забезпечують миттєве відчуття заспокійливого компресу
• заспокоюють подразнення та печіння епідермісу
• зменшують шорсткість, сухість та надмірне лущення

веганські продукти із серії:
Заспокійливий денний крем, що зменшує подразнення, SPF 20, середній захист, 50 мл. | зміцнюючий та зменшуючий подразнення нічний крем, 50 мл | маска із заспокійливим
компресом 7 мл ферментативний пілінг для обличчя 60 мл | очищаючий гель для обличчя та тіла 400 мл | міцелярна рідина 200 мл
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КОЗЯЧЕ МОЛОКО
ДЛЯ СУХОЇ І ПРИЛАСНЕНОЇ ДО ПОЯВИ МОРЩИН ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять комплекс інгредієнтів козиного молока, багатих на білки, органічні кислоти, ліпіди, вуглеводи та вітаміни А та D, які
стимулюють синтез колагену та еластину, активізуючи регенерацію шкіри
• інтенсивно відновлюють та живлять шкіру
• розгладжують дрібні зморшки, перешкоджають утворенню нових, перешкоджають фотостарінню шкіри.
• забезпечують відчуття чистої та доглянутої шкіри
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• розгладжують, зволожують та зміцнюють
• полегшують розплутування та укладання волосся
• згладжують ефект " посічених кінчиків"

продукти в серії:
крем 1 - зволожуючий 50 мл| крем 2 - поживний та розгладжуючий 50 мл| s концентрований зволожуючий фотозахисний крем UVB + UVA SPF 20 середній захист 50 мл| крем
для очей молочний компрес 15мл | молочна маска-компрес 7 мл| бальзам з кератиновим кондиціюванням 200 мл| кератиновий шампунь 400мл| крем для рук та нігтів 80 мл|
концентрований живильний та відбілюючий крем для рук 50 мл| живильна та відбілююча маска для рук та нігтів 75 мл| олія для тіла 200 мл| двофазний засіб для зняття
макіяжу з очей та губ 120 мл| молочко+тонік 200 мл| маска з кератином 200 мл
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КОЗЯЧЕ МОЛОКО
ДЛЯ СУХОЇ І ПРИЛАСНЕНОЇ ДО ПОЯВИ МОРЩИН ШКІРИ

продукти в серії:
лосьйон для тіла 300 мл| молочко для тіла 400 мл| крем-гель (молочна ванна) 500 мл| ультралегкий антивіковий крем зволожуючий і бадьорий SPF 15 середній захист 50 мл|
підбадьорливий та розгладжуючий молочний концентрат молодості 50 мл| молочний гель для вмивання обличчя 200 мл| кремнієвий мікроскраб для очищення обличчя 75 мл|
ензимний пілінг для обличчя та шиї 75 мл| молочна ванна 500 мл
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ДОГЛЯД+
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• розроблені з урахуванням особливостей шкіри певних вікових груп
• містять активні речовини, призначені для даного типу шкіри:
25+ - активатор ліпідного оновлення, нормалізуючий комплекс, комплекс вітамінів Е, С, В3, В6, олігопептиди (мікроколаген),
полісахариди, провітамін В5 (Д-пантенол), кукурудзяний крохмаль, натрію РСА
30+ - активатор ліпідного оновлення, гліцериди кокосу, цераміди 1,3,6II - фітосфінгозин - холестерин, гіалуронова кислота,
полісахариди, натрій РСА
40+ - органічні фільтри UVA/UVB, мигдальна кислота, олігопептиди (мікроколаген), полісахариди 50+ - кераміди, органічні
фільтри UVA/UVB, олігопептиди (мікроколаген), полісахариди, сквалан
• має ефективність, підтверджену випробуваннями in vivo

веганські продукти із серії:
матуючий зволожуючий крем 25+ 50 мл| розгладжуючий крем 25+ 50 мл| Зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою 30+ 50 мл| крем від зморшок 30+ 50 мл | зволожуючий
крем проти зморшок 40+ 50 мл| відновлюючий зволожуючий крем з керамідами 50+ 50 мл| живильний пептидний крем 50+ 50 мл
інші продукти серії:
живильний ліпідний крем 30+ 50 мл | крем проти зморшок 40+ 50 мл | крем проти зморшок 50+ 50 мл
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СОПОТ SPA
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 30+
ПРОДУКТИ
• на основі рецепту молодості, що містить:
- Сопотська ропа з унікальними зволожуючими властивостями, що ефективно покращує стан шкіри
- морські водорості, що є джерелом білків, вітамінів та мінералів, які уповільнюють процеси старіння шкіри
- гідроретинол відновлює пружність та еластичність шкіри, зменшує глибину зморшок
• зволожують та запобігають надмірній втраті води
• відновлюють комфорт та свіжість при догляді за шкірою

веганські продукти із серії:
Зміцнюючий крем проти зморшок 50 мл | захисний крем активно зволожуючий 50 мл | зволожуюча маска 7 мл | міцелярна рідина 200 мл | розгладжуючий гомаж пілінг 60 мл |
гель для душу з водоростями 500 мл
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ANNO D’ORO
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 40+
ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• мікроколаген, що регенерує ослаблену структуру шкіри та уповільнює процес старіння
• урсолова кислота - запобігає втраті еластичності
• активна основа проти зморшок – речовина, отримана з кукурудзи, покращує стан шкіри та зменшує зморшки

веганські продукти серії:
нічний крем від зморшок 50 мл | ліфтинг денний крем + УФ 50 мл | сироватка для активного ліфтингу під очима та на область рота 30 мл | мікродермабразія 7 мл
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ЖАСМІН
ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 50+
ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• жасминова олія, яка живить та пом'якшує епідерміс та підтримує гідроліпідний бар'єр шкіри
• мікроколаген, що уповільнює процеси старіння та регенерує шкіру.
• кальцій у вигляді глюконату кальцію, який створює сполуки, що відповідають за підтримання належної вологості шкіри, знімає
роздратування та почервоніння
• протеїни солодкого мигдалю long-lifting сприяють створенню захисного бар'єру на шкірі, підвищують еластичність та зменшують
шорсткість епідермісу.
• гіалуронова кислота – активно зволожує шкіру та знижує трансепідермальну втрату води, надає шкірі здорового та сяючого
вигляду, зменшує вираженість глибоких та поверхневих зморшок.

веганські продукти серії:
жасминовий денний крем проти зморшок 50 мл | жасмин нічний крем проти зморшок 50 мл | жасминова маска проти зморшок 7 мл | есенція жасмину проти зморшок 30 мл |
жасминовий крем проти зморшок 15 мл | жасмин міцелярна вода 200 мл | жасминовий крем для рук проти зморшок 50 мл
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REMODELING
ВСІ ТИПИ ЗРІЛОЇ ШКІРИ 60+
ПРОДУКТИ
• містять червоний і золотий шафран, багатий на флавоноїди та каротиноїди з сильними антиоксидантними властивостями,
антивіковими пептидами колагену та зволожуючою гіалуроновою кислотою.
• згладжують нерівності та зменшують видимість зморшок
• запобігають в'ялості шкіри, втраті еластичності та пружності
• інтенсивно зволожують, покращуючи зовнішній вигляд та стан шкіри

веганські продукти серії:
денний крем SPF 6 низький захист 50 мл | гіалуроновий ліфтинг-гель 30 мл | крем для повік 15 мл інші продукти серії:
нічний крем 50 мл
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АРГАН
ДУЖЕ СУХА, РОЗДРАЖЕНА ШКІРА
ПРОДУКТИ
• містять арганову олію, багату натуральними вітамінами Е та А, а також дуже цінними незамінними жирними кислотами з
антиоксидантними властивостями
• заповнювати дефіцит ліпідів шкіри
• підтримують захисні процеси шкіри
• ефективно розгладжують, зволожують і надають еластичність шкіри.
• зменшують зморшки та запобігають їх утворенню
• знімають роздратування

веганські продукти серії:
крем для рук з аргановою олією та гліцерином 100 мл | відновлююче молоко для тіла 400 мл | крем-гель для очищення 500 мл
інші продукти серії:
аргановий крем денний і нічний 75 мл
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АРГАН
СУХІ, ПОШКОДЖЕНІ ВОЛОССЯ
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• інтенсивно відновлюють пошкоджені волокна волосся
• робить волосся блискучим і гладким
• запобігають появі січених кінців
полегшують розчісування волосся

веганські продукти серії:
розгладжуючий крем-кондиціонер 125 мл | двофазний спрей-кондиціонер розгладжуючий 125 мл | розгладжуючий шампунь 300 мл | атласна розгладжуюча сироватка 50 мл |
концентрована розгладжуюча маска 200 мл
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КАШЕМІР
ДЛЯ СУХОЇ, НЕЕЛАСТИЧНОЇ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять протеїни кашеміру, які завдяки своїй високій молекулярній масі та амінокислотному складу ідеально розгладжують шкіру,
створюють особливий захисний шар, підтримуючи природний водно-ліпідний баланс.
• заповнюють дефіцит ліпідів
• зменшують шорсткість та зайву сухість епідермісу
• ефективно розгладжують, зволожують та надає еластичність
• залишає шкіру м'якою та ніжною на дотик

НОРМАЛЬНІ, ТОНКІ, ДЕЛІКАТНІ І СУХІ ВОЛОССЯ
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• сприяють розплутуванню та відновленню
• живлять, зволожують та зміцнюють волосся
• зменшують жорсткість волосся і надають їм блиску

продукти серії:
крем для рук з кашеміровими протеїнами і маслом ши 100 мл | живильне молочко для тіла 400 мл | крем-гель для вмивання 500 мл | зміцнюючий шампунь 300 мл |
моделюючий рідкий спрей-кондиціонер 125 мл | двофазний спрей-кондиціонер зміцнюючий 125 мл | оксамитовий блиск сироватки 50 мл | концентрована зміцнююча маска
200 мл
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КЕРАМІДИ
ДЛЯ ГРУБОЇ ТА ЧУДОВОЇ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять концентровану формулу активних речовин, ідентичних шкірі - цераміди 1,3,6II, фітосфінгозин та холестерин
• покращують бар'єрні функції шкіри
• відновлюють природний ліпідний шар
• захищають шкіру, особливо - суху, грубу та чутливу
• запобігають зневодненню та пересиханню епідермісу

ПОШКОДЖЕНІ ВОЛОССЯ І ВОЛОССЯ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• запобігають процесу виснаження кінчиків волосся
• заповнюють дефіцит поживних компонентів
• підтримують регенерацію волосся

веганські продукти серії:
крем для рук з керамідами та ліпідним концентратом 100 мл | Молочко для розгладжування тіла 400 мл л крем-гель для вмивання 500 мл | шампунь для інтенсивного
відновлення 300 мл | відновлюючий кондиціонер 200 мл | відновлюючий спрей-кондиціонер 125 мл | відновлююча концентрована маска 200 мл
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ШОВК
СУХА ШКІРА
ПРОДУКТИ
• містять протеїни шовку, що регенерують шкіру та захищають її від негативного впливу зовнішніх факторів.
• активно зволожують та відновлюють водний баланс шкіри
• усувають дискомфорт, пов'язаний із надмірним висиханням шкіри
• зменшують шорсткість, збільшують гладкість та еластичність шкіри

ЖОРСТКІ, СУХІ І МАТОВІ ВОЛОССЯ
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• інтенсивно живлять і зволожують волосся
• розгладжують волосся по всій довжині
• запобігають сплутуванню та полегшують розплутування

продукти серії:
крем для рук з протеїнами шовку та провітаміном В5 100 мл | зволожуюче молочко для тіла 400 мл | крем-гель для вмивання 500 мл | інтенсивно розгладжуючий шампунь
300 мл | розгладжуючий кондиціонер 200 мл | розгладжуючий спрей-кондиціонер 125 мл | концентрована розгладжуюча маска 200 мл
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ПІНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ
ЗВОЛОЖЕННЯ І БЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС МИТТЯ
ПРОДУКТИ
• мають м'які та ефективні формули, засновані на зволожувальній здатності лактатів.
• містять 98% інгредієнтів природного походження
• м'яко, але активно очищає шкіру, забезпечуючи приємну свіжість
• відмінна легкість піни полегшує нанесення та швидке змивання

веганські продукти серії:
Очищаюча піна для нормальної та безпроблемної шкіри 150 мл |
Очищаюча піна для сухої та подразненої шкіри 150 мл | Очищаюча піна для чутливої та почервонілої шкіри 150 мл

МІЦЕЛЯРНІ РІДИНИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• ідеально підходить для відкритих ділянок шкіри, особливо підданих негативному впливу забрудненого повітря
• ефективно змивають пити
• активні міцели, що містяться в них, ефективно видаляють макіяж
• дбайливо доглядають та освіжають шкіру

веганські продукти серії:
Міцелярна вода універсальна 390 мл | зволожуюча міцелярна вода 390 мл | заспокійлива міцелярна вода 390 мл
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МІЦЕЛЯРНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• Поєднують інгредієнти, що полегшують очищення, та речовини, що активно зволожують шкіру – гіалуронова кислота, провітамін
В5, алантоїн, екстракти цезальпінії колючої, чорниці та світлячка
• Ефективні, як оливкова олія, активні, як крем, ніжні, як молоко.
• Можуть бути використаними людьми, які мають контактні лінзи
• Підходять для людей із чутливими очима

веганські продукти серії:
Молочко знеболююче міцелярне 200 мл | Молочко міцелярне універсальне 200 мл | зволожуюче міцелярне молочко 200 мл
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РІДИНИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• ефективно та дбайливо змивають макіяж
• запобігають пересиханню чутливої шкіри навколо очей
• не дратують шкіру та кон'юнктиву
• Також підходять для людей, які мають контактні лінзи.

веганські продукти із серії:
універсальна рідина для зняття макіяжу з очей 120 мл| двофазна рідина для зняття макіяжу з очей 120 мл |рідина для зняття макіяжу з очей 120 мл
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СОПОТ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• надають шкірі тонкої бурштинової засмаги
• містять активний бронзуючий комплекс - цукрову сполуку, яка забезпечує стійкий коричневий колір, надає шкірі рівного відтінку
засмаги, не піддаючи її впливу сонячних променів.
• відмінно регенерують, живлять та розгладжують епідерміс
• активно зволожують та захищають від надмірної втрати води

веганські продукти серії:
бронзуючий крем проти зморшок 50 мл | розслабляючий бронзуючий крем 50 мл | Розслабляючий бронзуючий бальзам 300 мл
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СОПОТ SUN
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ
ПРОДУКТИ
• забезпечують комплексний догляд за всіма типами шкіри як під час, так і після прийняття сонячних ванн.
• захищають шкіру від сонячних променів та водонепроникні.
• підтримують належний рівень зволоження, запобігати фотостарінню
• також призначені для захисту ділянок, особливо чутливих до УФ-випромінювання

веганські продукти серії:
Сонцезахисний крем SPF 25 для світлочутливої шкіри 60 мл | Крем проти зморшок SPF 30 60 мл | Крем-антиоксидант SPF 50+ з вітаміном С 50 мл | Водостійкий
сонцезахисний лосьйон SPF 50+ 125 мл | SPF 30 зволожуючий спрей молочко 170 мл | SPF 50+ зволожуючий спрей молочко 170 мл | SPF 6 водостійка олія для засмаги спрей
125 мл | SPF 15 суха олія в сонячному гелі 90 мл | Суха олія SPF 20 в сонячному гелі 90 мл
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СОПОТ SUN
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ

веганські продукти із серії:
охолоджувальне молочко після засмаги з кальцієм 200 мл | зволожуюче молочко для фіксації засмаги 200 мл| заспокійливий гель після засмаги 200 мл | Водостійкий
сонцезахисний лосьйон SPF 6 150 мл| Сонцезахисний лосьйон SPF 10 150 мл | Сонцезахисний лосьйон SPF 15 150 мл | Лосьйон для засмаги SPF 20 водостійкий 150 мл
інші продукти серії:
активатор засмаги з тирозином та маслом какао 150 мл
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КРЕМИ BB CC
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• сучасні та багатофункціональні
• коректуючі недоліки шкіри
• приховують почервоніння, зміну кольору та розширені пори
• м'яко матують та розгладжують нерівності епідермісу.
• захищають від УФ-випромінювання та фотостаріння
• зволожують, надають еластичність та заспокоюють роздратування
• дають шкіру сяючою та доглянутою
• Ідеальні як база під макіяж та альтернативи тональному крему

веганські продукти серії:
BB крем для нормальної, сухої та чутливої шкіри відтінок - світлий / натуральний / персиковий SPF 15 середній захист 50 мл | BB крем для жирної та комбінованої шкіри
відтінок - світлий / натуральний / персиковий SPF 15 середній захист 50 мл |
CC крем для подразненої, чутливої шкіри з розширеними капілярами SPF 10 низький захист 50 мл32
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CUPUAÇU
КЕРАТИНОВЕ ОБНОВЛЕННЯ ШКІРИ
ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• масло купуасу – багате джерело незамінних жирних кислот і фітостеролів, має чудові поживні та регенеруючі властивості,
розгладжує та тонізує шкіру, містить природний фільтр проти УФ-випромінювання
• масло карите, також відоме як масло ши, багате природними токоферолами (вітаміном Е), тригліцеридами,
стероли та жирні кислоти: пальмітинова, стеаринова, олеїнова та лінолева; чудово живить і зволожує шкіру, містить тритерпенові
спирти, що є природним УФ-фільтром
• масло макадамії – має відмінні зволожуючі, пом'якшувальні та зволожуючі властивості
• Олія бразильського горіха – має високу захисну та поживну активність, запобігає надмірній втраті вологи шкірою.

веганські продукти серії:
живильний регенеруючий і розгладжуючий денний і нічний крем 50 мл | зволожуюче і живильне молочко для тіла 300 мл | кристалічний гель для душу та ванни 500 мл |
бронзуючий живильний крем SPF 10 низький захист денний 50 мл
інші продукти серії:
відлущуючий і розгладжуючий пілінг кристалічний цукровий 200 мл
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ZIAJA НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
БИОАКТИВНОСТЬ ВЫЖАТАЯ ИЗ ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА
ПРОДУКТИ
• зроблено із турботою про навколишнє середовище
• містять дуже м'які, біорозкладні інгредієнти, які надходять лише з відновлюваних джерел
• забезпечують ефективне зволоження
• забезпечують належний стан шкіри, помітно розгладжуючи та пом'якшуючи епідерміс.
• догляд за всіма типами шкіри, включаючи чутливу шкіру
• вони пахнуть ретельно складеним ароматом, що складається з олій рослин, яким не загрожує зникнення
• упакований в упаковку, що переробляється
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• діє м'яко, зволожує сухе волосся
• надають волоссю м'якість та свіжість
• надають волоссю здорового блиску і тонкого аромату.

веганські продукти серії:
сироватка концентрована для обличчя, шиї та декольте 30 мл | очищаючий скраб для обличчя 70 мл | гель для вмивання обличчя 190 мл | Тонік для очищення шкіри + легке
зняття макіяжу 200 мл | Зволожуючий денний крем 50 мл | відновлюючий нічний крем 50 мл | дуже живильний денний і нічний крем 50 мл
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веганські продукти серії:
освіжаючий гель для душу 400 мл | гель для інтимної гігієни 400 мл | зволожуючий лосьйон для тіла 200 мл | крем для рук 75 мл | м'який шампунь для волосся та шкіри голови
200 мл | маска для волосся 150 мл | дезодорант проти запаху 60 мл
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BALTIC HOME SPA
ЛЕГКИЙ І ЕНЕРГІЧНИЙ ДОГЛЯД
ПРОДУКТИ
• служать для догляду за обличчям та тілом
• служать для миття тіла та волосся
• містять активні речовини з багатофункціональною дією на шкіру
- антицелюлітний та зміцнюючий: кофеїн, коензим А, екстракт ананасу, екстракт інжиру, глікозаміноглікани, екстракт гінкго
білоба, кремній та альгінова кислота
- зволоження та кондиціювання: гіалуронова кислота, масло ілліпе
- анти-синє світло: морський бамбук (екстракт Himanthalia Elongata) з широким спектром захисту шкіри від вільних радикалів,
стресу та синього світла (HEV Light)
• ефективно зволожують, пом'якшують та розгладжують шкіру
• підвищують пружність та еластичність шкіри
• Чудово підходять для домашніх спа-процедур.
• забезпечують свіжість та розслаблення
• Має насичений аромат манго

веганські продукти серії:
легкий зволожуючий і насичуючий киснем крем для обличчя 50 мл | 3 в 1 гель для вмивання обличчя, тіла та волосся 500 мл | желе для ванн 260 мл | грубозернистий скраб
для тіла 300 мл

36

веганські продукти серії:
зволожуюча сироватка для тіла 400 мл | зволожуючий мус для тіла 300 мл | Масло для масажу тіла 490 мл | Туман для тіла та волосся 90 мл | мікроскраб перед сауною 190
мл
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BALTIC HOME SPA
КОНДИЦІОНУЮЧИЙ ТА РОЗСЛАБЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД WELLNESS
ПРОДУКТИ
• для активного та поживного догляду за обличчям та тілом
• для розслаблюючих ванн та миття в душі
• діють як заспокійливий засіб, повертаючи шкірі здоровий вигляд
• містять стабільні олії - какао, кокосове, мигдальне та рідке масло ши
• сироватка для обличчя, шиї та зони декольте та зволожуючий та ліфтинговий крем містять концентровані концентрації
розгладжувальних, зволожувальних та захисних речовин
• насичений ароматами темного та темного шоколаду, мигдалю, кокосу та ароматної кави
• підходить для домашнього спа-догляду

веганські продукти серії:
легкий зволожуючий і ліфтинговий крем для обличчя 50 мл | Сироватка проти зморшок для обличчя, шиї та декольте 90 мл | середньозернистий скраб для тіла 300 мл |
живильний і зволожуючий крем для тіла 300 мл | двофазна рідина для очищення ванни 500 мл | гель для душу 500 мл | Масло для масажу тіла 490 мл
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BALTIC HOME SPA
ЗВОЛОЖУВАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ВІТАЛІЗИЦІЯ
ПРОДУКТИ
• для щоденного догляду за обличчям, тілом та волоссям
• містять активні інгредієнти абрикоса уме – фруктові кислоти з вітамінами та мінералами, а також речовини, що зберігають шкіру
зволоженою
- веганський колаген, гіалуронова кислота, натуральна олія ши, олія каноли та зміцнююча маннуронова кислота
• активно зволожують, розгладжують та зміцнюють
• надають свіжості та сяючого вигляду
• мають освіжаючий аромат
• підходять для домашнього спа

веганські продукти серії:
цукрово-сольовий скраб для тіла з ефектом розгладжування 300 мл | 3 в 1 гель для вмивання обличчя, тіла та волосся 500 мл | гіалуронова сироватка активно зволожує
тіло 400 мл | зволожуючий крем для тіла 300 мл | крем-маска для обличчя з живильним і зволожуючим ефектом 50 мл | розгладжуюча та зволожуюча сироватка для обличчя,
шиї та декольте 90 мл
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МАСЛО КАКАО
ПІДВИЩЕННЯ ТОНУ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• інтенсивно регенерують, розгладжують та зволожують шкіру
• усувають відчуття шорсткості
• відновлюють здоровий вигляд шкіри
• дозволяють надовго зберегти коричневий відтінок засмаги
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• ефективно зволожують та запобігають пересиханню
• покращують стан волосся і повертають їм здоровий вигляд
• полегшують розплутування волосся

веганські продукти серії:
Крем проти зморшок Q10 50 мл | крем легка формула 200 мл | масло какао для тіла 200 мл | крем-живильна маска 7 мл | крем для рук 80 мл | Спрей для прискорення засмаги
100 мл | Крупнозернистий шоколадний скраб для вмивання 200 мл
інші продукти серії:
вершки 50 мл | бальзам для губ 10 мл
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МАСЛО КАКАО
ПІДВИЩЕННЯ ТОНУ ШКІРИ

веганські продукти серії:
емульсія для обличчя та тіла 200 мл | лосьйон для тіла 300 мл | молоко для тіла 400 мл | крем-гель для вмивання 500 мл |
розгладжуючий шампунь для волосся 400 мл | кондиціонер для волосся 200 мл | розгладжуюча маска для волосся 200 мл
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GDANSKIN
ПРОРИВ В ДОГЛЯДІ ЗА СУХОЮ ШКІРОЮ
ПРОДУКТИ
• містять активні речовини, які ефективно зволожують шкіру
- зволожуючий та розгладжуючий морський колаген
- натуральні мікроелементи
- приморський безсмертник із заспокійливими властивостями
- посилення звичайних халуп
- дрібнолистий подорожник, який регенерує та тонізує шкіру
• забезпечують активне зволоження та захищають від надмірної втрати води
• розгладжують зморшки та надають омолоджуючу дію
• ефективно живлять шкіру, повертаючи їй здоровий, сяючий вигляд
• аромат, натхненний морською природою та кам'янистою рослинністю
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• помітно зволожують і розгладжують сухе волосся
• надають об'єм і відновлюють блекс тьмяному волоссю

вироби серії:
денний крем для освітлення SPF 15 глибоко зволожуючий 50 мл | колаген нічний крем розгладжує зморшки 50 мл | мультизволожуюча антивікова сироватка розгладжує
зморшки 50 мл | скраб з маслом для тіла з подрібненими оболонками 300 мл
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GDANSKIN
ПРОРИВ В ДОГЛЯДІ ЗА СУХОЮ ШКІРОЮ

веганські продукти серії:
олія водоростей для обличчя зволожуюча 140 мл | зволожуючий парфумерний туман для обличчя та тіла 200 мл | кондиціонер морський кондиціонер для волосся 100 мл |
морський шампунь для волосся зволожуючий 300 мл
інші продукти серії:
крем для рук 50 мл | гідрогелева маска для обличчя та тіла 50 мл | Гліцериновий гель для тіла 300 мл | освіжаюча піна для ванн 500 мл | лосьйон для тіла освітлюючий
інтенсивно зволожуючий 300 мл
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ЯГОДИ АСАЇ
ВТОМЛЕНА ШКІРА, ПОЗБАВЛЕНА БЛИСКУ, ЧУТЛИВА ДО TECH NECK (ПЕРЕДЖЕМНЕ СТАРІННЯ
ШКІРИ ШИЇ)
ПРОДУКТИ
• містять комплекс натуральних активних речовин:
- ягоди асаї - багате джерело поліфенолів, антоціанів, ресвератролу, вітамінів, дубильних речовин, які нейтралізують вільні
радикали та захищають шкіру від окисного пошкодження
- похідне гесперидину - біофлавоноїд, отриманий з цитрусових, зміцнює стінки судин та знижує їх проникність
- бета-глюкан - полісахарид вівсяних зерен, забезпечує шкірі оптимальне зволоження, розгладжує зморшки
- олія ши, олія каноли - пом'якшують і надають шкірі еластичність
- вітамін Е - захищає від вільних радикалів
- провітамін В5 - заспокоює подразнення, прискорює процеси регенерації епідермісу
- гіалуронова кислота - інтенсивно зволожує та знижує трансепідермальну втрату води зі шкіри
• повертають шкірі здоровий, сяючий вигляд
• забезпечують відчуття свіжості та шкіри, що відпочила.
• крем, маска, мус і сироватка протидіють наслідкам techneck (технологічної шиї) - зморшкам на шиї, що виникають в результаті
постійного нахилу голови при використанні мобільних телефонів та інших мобільних пристроїв

веганські продукти серії:
експрес-сироватка для обличчя та шиї, що розгладжує та зміцнює 50 мл | захисний і заспокійливий денний крем SPF 10 низький захист 50 мл | живильний та
відновлюючий крем для обличчя та шиї 50 мл | сатиновий мус для тіла 200 мл | маска для обличчя та шиї на ніч 7 мл |
очищаючий міцелярний гель з пілінгом для обличчя 200 мл | тонік з гіалуроновою кислотою 200 мл | зволожуючий гель для душу з бальзамом 300 мл
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BLUBEL
ФРУКТОВА ТЕРАПІЯ ШКІРИ
ПРОДУКТ
• містить екстракт журавлини, провітамін В5 (Д-пантенол), гліцерин та кокоглюкозиди
• ефективно очищає та доглядає за шкірою
• пом'якшує та розгладжує епідерміс
• забезпечує відчуття приємного розслаблення та ароматичного освіження

веганський продукт:
гель для душу журавлина лісова суниця 500 мл

ЛАЙМАВО-ЦИТРУСОВИЙ СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТ
• очищає та ніжно масажує епідерміс
• робить шкіру гладкою, м'якою та доглянутою.
• додає весняного тонусу та покращує настрій

веганський продукт:
скраб для обличчя 7 мл
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КОКОСОВА ТЕРАПІЯ ШКІРИ ТА ПОЧУТТІВ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• інтенсивно зволожує та доглядає за всіма типами шкіри
• береже шкіру, не сушити її та не викликати роздратування
• аромат кокосового молока забезпечує приємне відчуття свіжості та підвищує комфорт
використання

веганські продукти серії:
крем для рук 80 мл | масло для тіла 200 мл | Молочко для душу 500 мл

АПЕЛЬСИН

ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ

ПРОДУКТИ
• містять апельсинову олію, отриману з апельсинової шкірки,
з природним апельсиновим кольором та запахом,
характеризується високим вмістом біофлавоноїдів
з розгладжуючим та зміцнюючим ефектом
• інтенсивно зволожують і запобігають надмірній
втраті вологи шкірою
• пом'якшують шкіру

веганські продукти серії:
бальзам для губ 10 мл | вмивний пілінг з мікрогранулами 200 мл | молоко для тіла 400 мл | гель для душу 500 мл
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MAMMA MIA
ДОГЛЯД ЗА МАМАМИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ І ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
ПРОДУКТИ
• містять активні речовини із доведеною ефективністю:
- Екстракт центелії азіатської - зменшує розтяжки та запобігає їх утворенню, підвищує пружність та еластичність шкіри.
- водорість Enteromorpha Compressa - пом'якшує та розгладжує шкіру, зменшує трансепідермальну втрату води
- ланолін та провітамін В5, які інтенсивно зволожують та пом'якшують епідерміс та ефективно знімають роздратування
- кукурудзяний сироп - надає захисну дію та зміцнює чутливу шкіру
- алантоїн, що підтримує регенерацію шкіри
• покращує зовнішній вигляд та стан шкіри
• є безпечними та ефективними
• протестовано під наглядом дерматологів та гінекологів

веганські продукти серії:
зміцнююче масло для тіла після пологів 200 мл | гінекологічна рідина для інтимної гігієни 300 мл | крем проти розтяжок 270 мл
інші продукти серії:
спрей мазь 15 гр
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ZIAJKA
ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ ТА НЕМОВЛЯТАМИ
ПРОДУКТИ
• містять речовини з доведеною заспокійливою та зволожуючою ефективністю
- провітамін В5 (Д-пантенол), екстракт ромашки, кукурудзяний сироп
• розроблені у співпраці з фахівцями в галузі педіатрії, дерматології та алергології
• стоматологічні гелі та зубні пасти були протестовані стоматологами
• є безпечними та ефективними

УЖЕ З ПЕРШОГО
ДНЯ ЖИТТЯ

З 1 МІСЯЦЯ ЖИТТЯ

ВІД 3 МІСЯЦІВ

веганські продукти серії:
крем для догляду 50 мл | Водостійка емульсія SPF 30 125 мл | Масляний лосьйон для ванн 370 мл | оливкова для догляду 270 мл | молоко для тіла 300 мл | вершкове масло
для прання 300 мл | Крем SPF 6 50 мл | зубний гель без фтору 50 мл | зубна паста без фтору з ксилітом 50 мл |
Очищуючий гель м'який для шкіри 300 мл інші продукти серії:
сіднична мазь проти натирання 50 мл | дерматологічна основа з оксидом цинку 80 г
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ZIAJKA
ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ ТА НЕМОВЛЯТАМИ

ВІД 6 МІСЯЦІВ

ВІД 12 МІСЯЦІВ

ВІД 2 ДО 6 РОКІВ

веганські продукти серії:
м'який шампунь для шкіри 270 мл | ніжний гель для тіла та волосся для шкіри 400 мл | Водостійка емульсія SPF 50+ 125 мл | Молочний спрей після засмаги 170 мл | магічний
лосьйон для ванн hocus pocus 400 мл | Водостійка емульсія SPF 25 150 мл | SPF 30 водостійкий молочний спрей 170 мл | Зубний гель від чаклунства Марії 50 мл
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MAZIAJKI
ДОГЛЯД ЗА (ДО) ШКОЛЬНИКАМИ
ПРОДУКТИ
• протестовано дітьми під наглядом педіатрів та дерматологів
• містять м'які інгредієнти рослинного походження, що очищають.
• не пересушує шкіру та не викликаючи роздратування
ГЕЛІ І ПАСТИ
• протестовано дитячими стоматологами
• чистить зуби дуже обережно
• приємні смак та запах спонукають дітей чистити зуби

веганські продукти серії:
зубний гель без фтору бульбашка кола 50 мл | Зубний гель без фторової гумки 50 мл зубна паста з фтором печива-ванільним морозивом 50 мл |
шампунь + лосьйон для тіла печиво-ванільне морозиво 400 ml | гель для душу бульбашкова кола 500 ml | гель для душу жвачка 500 ml
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NUNO
БРУДНА ШКІРА, СХИЛЬНА ДО ВИСИПІВ
ПРОДУКТИ
• містять ac.net – з'єднання олеїнової та нордигідрогаяретової кислот, що регулює роботу сальних залоз, зменшує секрецію
шкірного сала, ефективно очищають шкіру та знімають подразнення
• гасять осередки вугрової хвороби
• запобігти утворенню вугрів
• очищають, розблокують та помітно зменшують розширені пори

веганські продукти серії:
нормалізуючий тонік 200 мл | нормалізуючий гель для вмивання 200 мл | нормалізуючий крем 60 мл
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ЧЕДЖУ
ДОГЛЯД ЗА МОЛОДОЮ ШКІРОЮ
ПРОДУКТИ
• містять оливкову олію японської камелії, екстракт цистуса, провітамін В5, похідне амінокислоти гліцину, активні саліцилати
• ідеально підходять для потреб молодої шкіри
• допомагають позбутися недосконалостей шкіри
• допомагають заспокоїти роздратування та почервоніння
• покращують зовнішній вигляд, освіжають та прикрашають

веганські продукти серії:
біле мило для обличчя проти шкірного сала 75 мл | Туман для обличчя та тіла 200 мл | білий мус для тіла з активним зволоженням 200 мл | білий гель для душу та ванни 300
мл | Шампунь для волосся та шкіри голови 300 мл | двофазний кондиціонер для волосся 125 мл
інші продукти серії:
чорний цукровий скраб для тіла 200 мл
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ЧЕДЖУ
ДОГЛЯД ЗА МОЛОДОЮ ШКІРОЮ
ПРОДУКТИ
• містять оливкову олію японської камелії з острова Чеджу, екстракт ладанника, активні саліцилати з кори осики, рослинну похідну
амінокислоти гліцин, брахмі, олію ши та олію каноли
• ідеально підходять для потреб молодої шкіри
• допомагають позбутися недосконалостей шкіри
• покращують зовнішній вигляд, освіжають та прикрашають

веганські продукти серії:
флюїд-коректор для обличчя 30 мл | чорна маска для обличчя 50 мл | білий денний мус для обличчя SPF 10 низький захист 50 мл | паста від чорних крапок 75 мл | чорний
дрібнозернистий скраб для тіла 200 мл | тонік для обличчя 200 мл | чорний гель для вмивання тіла 300 мл | Міцелярна рідина 390 мл
інші продукти серії:
цукровий скраб для тіла з чорними точками 200 мл
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ПРОДУКТИ ДЛЯ РУК
ГІГІЄНА РУК
гелі
• забезпечують належну гігієну рук
• зволожують та живлять шкіру під час вмивання
• Легко видаляють жир та нейтралізують кухонні запахи
КРЕМИ ДЛЯ РУК
• розгладжують та живлять шкіру рук
• зменшують шорсткість та напругу епідермісу
• ефективно зміцнюють та захищають нігтьову пластину

веганські продукти серії:
гель для ручного прання грейпфрут з зеленою м'ятою 270 мл | крем-гель для миття рук чай з корицею 270 мл |
Гель для ручного прання тамаринд з зеленим апельсином 270 мл | зволожуючий крем для рук грейпфрут з зеленою м'ятою 200 мл | відновлюючий крем для рук тамарин з
зеленим апельсином 200 мл
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КРЕМИ ДЛЯ РУК
ДОГЛЯД І ЗАХИСТ ШКІРИ РУК
ВІДДІЛЬНІ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧАЮТЬ
• олія ілліпе, отримана з насіння дерева Shorea stenoptera, що росте на острові Борнео,
є багатим джерелом жирних кислот. Має відмінні зволожуючі та пом'якшувальні властивості. Запобігає висиханню шкіри,
створюючи тонку захисну плівку.
• олія укубу, отримана з насіння дерева Virola suramensis, що росте в районі Амазонки,
він багатий жирними кислотами та вітамінами А і С. Заспокоює подразнення, ефективно зволожує та регенерує шкіру.
• олія тукуми, отримана з плодів пальми Astrocaryum vulgare, що росте в районі Амазонки, багата на жирні кислоти і вітаміни А і Е.
Воно пом'якшує, зволожує, розгладжує і живить шкіру.
• Д-пантенол (провітамін В5), що трансформується в шкірі у вітамін В5, інтенсивно зволожує та ефективно знімає подразнення,
пом'якшує та тонізує епідерміс.
• екстракт бавовни із заспокійливою дією, ефективно знімає подразнення, захищає епідерміс та захищає від шкідливого впливу
зовнішніх факторів, чудово зволожує шкіру.

веганські продукти серії:
бар'єрний крем для рук 80 мл | Заспокійливий крем для рук з D-пантенолом 100 мл | захисний крем для рук з екстрактом бавовни 100 мл
інші продукти серії:
розгладжуючий крем для рук 80 мл | зволожуючий крем для рук 80 мл
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ДОГЛЯД З СМАКОМ
ПРОДУКТИ
• для догляду, вмивання та відлущування
• доступний у чотирьох дуже цікавих версіях аромату
• містять олію ши, Д-пантенол, олію каноли та ароматизовану основу, що очищає
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Зефір | веганські продукти серії:
зволожуючий крем для рук 50 мл | желе для ванн 260 мл | бульбашкова очищаюча пінка для тіла та рук 250 мл
інші продукти серії:
карамелізований цукровий пілінг 300 мл | Шоколадне пюре
веганські продукти серії:
розгладжуючий крем для рук 50 мл | желе для ванн 260 мл | бульбашкова очищаюча пінка для тіла та рук 250 мл
інші продукти серії:
карамелізований цукровий пілінг 300 мл

ДОГЛЯД З СМАКОМ

Лимонний пиріг | веганські продукти серії:
зволожуючий крем для рук 50 мл | желе для ванн 260 мл | бульбашкова очищаюча пінка для тіла та рук 250 мл
інші продукти серії:
карамелізований цукровий пілінг 300 мл Гарбуз з імбиром | веганські продукти серії:
захисний крем для рук 50 мл | желе для ванн 260 мл | бульбашкова очищаюча пінка для тіла та рук 250 мл
інші продукти серії:
карамелізований цукровий пілінг 300 мл
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АНАНАСОВИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ШКІРИ І ВОЛОССЯ
ПРОДУКТИ
• містять активні речовини з багатогранною дією:
- екстракт ананаса, що підвищує еластичність та пружність шкіри, у тому числі при целюліті.
- кофеїн, що підвищує напругу шкіри
- зволожуюча гіалуронова кислота
• швидко та ефективно доглядають шкіру
• помітно зволожують та розгладжує епідерміс
• заряджають шкіри свіжим та екзотичним ароматом
ПРОДУКТИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• забезпечують ретельний догляд за волоссям
• полегшують розчісування, надають блиску та свіжості
• оживити, надати волоссю екзотичного запаху

веганські продукти із серії:
сироватка для обличчя, шиї та декольте з кофеїном, тонізуюча та зволожуюча 50 мл | бадьорий гель для душу 2 в 1 для тіла та волосся 160 мл | дрібнозернистий відлущуючий
сорбет для тіла 160 мл | легкий мус для тіла 160 мл | тонізуючий та зволожуючий спрей для тіла з кофеїном 200 мл | антиперспірант контроль 60 мл | відновлюючий
шампунь з кофеїном для волосся та шкіри голови 160 мл | Експрес-кондиціонер для волосся з кофеїном 100 мл
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ГЕЛІ ДЛЯ ДУШУ І РІДИНИ ДЛЯ ВАНН
АРОМАТНА ДЕО ГІГІЄНА
ПРОДУКТИ
• дбайливо миють і доглядають шкіру
• зроблені на основі інгредієнтів натурального походження та делікатних миючих засобів
• дають унікальний ковток життєвих сил
• залишають приємний аромат та свіжість на шкірі

веганські продукти серії:
Гель для душу сонячна айва 500 мл | Італійський інжир гель для душу 500 мл | гель для душу чай м'ята 500 мл | місячний гель для душу пітая 500 мл | Гель для душу червона
смородина 500 мл | сонячна ванна айва 500 мл | Лосьйон для ванн італійського інжиру 500 мл | піна для ванн чай м'ята 500 мл |
Лосьйон для ванн moon pitaya 500 мл | піна для ванн червона смородина 500 мл
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АНТИПЕРСПІРАНТИ
ДВОНАПРАВЛЕНА ДІЯ ПРОТИ ПОТОВИДІЛЕННЯ
ПРОДУКТИ
• містять солі алюмінію – комплекс м'яких активних речовин,
що ефективно знижують потовиділення.
• запобігають появі неприємних запахів
та забезпечує тривале відчуття свіжості
• не залишають слідів на одязі

веганські продукти серії:
антиперспірант SENSITIV 60 мл | антиперспірант АКТИВ 60 мл | антиперспірант SOFT 60 мл | Антиперспірантний захист від поту 60 мл | антиперспірант BLOKER 60 мл

МАСЛА ДЛЯ МАСАЖУ
ДІЯ ЧЕРЕЗ МАСАЖ
ПРОДУКТИ
• тонізують шкіру і роблять її м'якою на дотик
• дають приємне відчуття заспокійливого розслаблення
• забезпечують комфортний масаж
• Рекомендується для повсякденного використання,
а також у терапевтичних та фізіотерапевтичних
кабінетах та спа-салонах

веганські продукти серії:
розслаблююча масажна олія 500 мл | зміцнююча масажна олія 500 мл | розігріваюча масажна олія 500 мл | антицелюлітна масажна олія 500 мл | вітамінна масажна олія 500 мл
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СТОПИ - КРОК ЗА КРОКОМ
ДОГЛЯД ЗА СТОПАМИ І НОГАМИ
ПРОДУКТИ
• живлять, відновлюють та зміцнюють структуру шкіри
• запобігають появі неприємних запахів
• повертають м'якість та гладкість шкіри стоп
• креми для ніг та блокатори підходять для діабетиків
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ
• містить багатий флавоноїдами екстракт каштану
• показаний при опухлих ділянках шкіри та при відчутті «тяжкості в ногах»
• швидко знімає втому ніг і дарує їм відчуття легкості, комфорту та розслаблення
• гелева форма забезпечує додаткове охолодження та полегшення
• інтенсивно зволожує та легко вбирається

веганські продукти із серії:
пом'якшуючий крем для ніг із комплексом AHA 60 мл | крем для ніг від тріщин на п'ятах 60 мл| крем для ніг глибокого зволоження 80 мл | BLOKER антиперспірант для ніг 100
мл | гель для ніг каштановий 100 мл | спрей для ніг 100 мл
інші продукти серії:
глибоко живильний крем для рук та ніг 50 мл
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АНТИБЗЗЗ...
ЗАХИСТ ВІД УКУСІВ НАСОКОМИХ
РІДИНИ ПРОТИ НАСОКОМИХ *
• містять активну речовину - IR 3535®, яка має широкий спектр впливу
• надають відлякувальний ефект на комах (кліщів, комарів, мошок, ос)
* Біоцидні продукти слід використовувати з обережністю. Перед кожним використанням читайте етикетки та інформацію про
продукт
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ
• заспокоює поверхневі подразнення шкіри
• зменшує почервоніння та печіння
• надає заспокійливу дію на епідерміс
• прискорює процеси регенерації шкіри

ПЕРШИЙ ПОЛЬСЬКИЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДІТЕЙ
СТАРШЕ 12
12 МІСЯЦІВ

веганські продукти серії:
заспокійливий гель після укусів комарів 30 мл
інші продукти серії:
рідина проти комах для дітей 100 мл | рідина проти комах 100 мл
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ПРОДУКТИ
ДЛЯ ГІГІЄНИ ТІЛА І РУК
ПРОДУКТИ
• ефективно очищають шкіру під час миття та забезпечують належну гігієну, у тому числі в місцях, де рекомендується дезінфекція
рук
• містять активні інгредієнти, спрямовані на антибактеріальні та зволожуючі властивості, щоб дбати про особисту гігієну, але не
сушити шкіру
• пройшли спеціальні мікробіологічні тести

веганські продукти серії:
гель для миття 200 мл / 400 мл
інші продукти серії:
бар'єрний крем для рук і зап'ястя 100 мл
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШАМПУНІ
МІНЕРАЛЬНО-ТРАВЯНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ ТА ШКОРОЙ ГОЛОВИ
ПРОДУКТ
• створений на основі активних речовин природного походження, спрямованих на спеціалізований догляд за шкірою голови та
волоссям
- біокремний - мінерал із зміцнюючою дією, покращує стан волосся та шкіри голови
- біосера – ефективно знижує надмірну жирність, активно очищає
- екстракт осики тополі - джерело саліцилатів з антибактеріальними властивостями
- молочна кислота - зволожує та нормалізує процеси відлущування епідермісу
- олія лаванди - ароматизує, помітно освіжає та зменшує виділення шкірного сала
- олія вербени - нейтралізує неприємні запахи, надає трав'яну свіжість
- масло розмарину - заспокоює та кондиціонує, стимулює ріст волосся
- похідне ундеціленової кислоти - видаляє забруднення з волосся та шкіри голови
• забезпечує активну роботу та належну гігієну
• відновлює баланс проблемної шкіри голови
• покращує стан волосся і надає їм життєвої сили
• має характерний приємний запах
• підходить для повсякденного використання

веганські продукти серії:
трав'яний шампунь для нормалізації шкірного сала 200 мл | мінеральний шампунь для зміцнення волосся і шкіри голови 200 мл | Мінеральний кератолітичний шампунь для
волосся та шкіри голови 200 мл
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СЕМЕЙНИЙ ШАМПУНЬ
ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ
ПРОДУКТИ
• містять екстракти, що відповідають потребам різних типів волосся
• ефективно миє волосся
• м'яко очищають шкіру голови
• добре піняться, мають свіжий та приємний аромат
• при використанні разом із бальзамом забезпечують оптимальний догляд

веганські продукти із серії:
соняшниковий шампунь 500 мл| шампунь із кропивою 500 мл| лавандовий шампунь 500 мл| шампунь із інжиром 500 мл| шампунь з алое 500 мл
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ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОСЯМ
МОЖЛИВІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ
ПРОДУКТИ
• містять активні речовини з поживними, регенеруючими та зміцнюючими властивостями – екстракт алое вера, екстракт кропиви,
протеїни шовку, похідне меду, провітамін В5 та засіб проти лупи – октопірокс та екстракт чорної ріпи
• пристосовані до індивідуальних потреб кожного типу волосся
• діють активно, надаючи видимий ефект догляду

веганські продукти із серії:
бальзам інтенсивне харчування 200 мл| бальзам проти лупи 200 мл| бальзам інтенсивний колір 200 мл| бальзам інтенсивне зволоження 200 мл|бальзам інтенсивна свіжість
200 мл| бальзам для щоденного догляду 200 мл| маска з інтенсивним кольором 200 мл| шампунь інтенсивне харчування 400 мл| шампунь проти лупи 400 мл| шампунь
інтенсивний колір 400 мл| шампунь інтенсивне зволоження 400 мл| шампунь інтенсивна свіжість 400 мл| шампунь щоденний догляд 400 мл
інші продукти серії:
бальзам для інтенсивної регенерації 200 мл| шампунь інтенсивне відновлення 400 мл
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YEGO ГЕЛІ ДЛЯ ДУШУ ТА ЛОСЬОНИ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ
ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД, НАТХНЕНИЙ АРОМАТОМ
ПРОДУКТИ
• очищають та освіжають шкіру та волосся
• дають тривалий освіжаючий ефект
• полегшують догляд та збільшують комфорт
• дають елегантний та сильний аромат

веганські продукти із серії:
гель для душу та шампунь для волосся червоний кедр 400 мл | Гель для душу та шампунь для волосся з гірським перцем 400 мл| гель для душу та шампунь для волосся
wetiwer 200 мл | гель для душу та шампунь для волосся лимонна werbena 200 мл | бальзам після гоління з червоного кедра 80 мл Бальзам після гоління Гірський перець 80 мл|
бальзам після гоління wetiwer 80 мл | бальзам після гоління лимонна werbena 80 мл
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YEGO
ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД
ПРОДУКТИ
• містять комплекс вітамінів Е, С, В3, В5, В6 з зволожуючим та заспокійливим ефектом
• заспокоюють почервоніння та подразнення епідермісу
• мають делікатну, легку консистенцію
• мають бадьорий, свіжий аромат
• забезпечують шкірі ефективну гігієну
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веганські продукти із серії:
крем від зморшок SPF 6 низький захист 50 мл | крем для гоління 65 мл | гель для гоління 65 мл | бальзам після гоління 75 мл | гель після гоління 75 мл | антиперспірант 60 мл |
антиперспірант- блокатор 60 мл | антиперспірант спортивний 60 мл | Гель для душу 3 в 1300 мл | спортивний гель для душу 300 мл |
гель для душу activ 300 мл | шампунь 300 мл | шампунь проти лупи 300 мл | гель для інтимної гігієни 300 мл | лосьйон для тіла 300 мл
інші продукти серії:
зволожуючий крем 50 мл

YEGO SENSITIV
ЧОЛОВІЧИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
ПРОДУКТИ
• містять речовини з зволожуючим, заспокійливим та тонізуючим ефектом – хміль, алантоїн, Д-пантенол, вітамін Е, рідка олія ши,
алюмокалієві галун, гліциризинову кислоту, гіалуронову кислоту, активізуючі мінерали:
цинк, залізо, кремній, мідь та магній
• Бальзам після гоління містить екстракт Larrea divaricata, який уповільнює ріст волосся на обличчі.
• ефективно заспокоюють подразнення та зменшують почервоніння шкіри
розгладжують, зміцнюють та пом'якшують епідерміс

веганські продукти із серії:
зволожуючий крем SPF 10 низький захист 50 мл| заспокійливий бальзам після гоління 75 мл| регенеруючий крем для рук 75 мл| заспокійливий гель для вмивання обличчя 200
мл лосьйон після гоління від порізів та подразнень 200 мл| розгладжуючий крем для очей 15 мл | очищаючий гель для душу 300 мл |
зміцнюючий шампунь для волосся 300 мл| заспокійливий гель для інтимної гігієни 300 мл
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MINTPERFEKT AROMA
ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА
НАТУРАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ
• на основі мінеральних компонентів: кремнезему, карбонату кальцію, білої глини та перліту
• містять еририт – натуральний інгредієнт, ефективний у профілактиці карієсу
• дозволяють ефективно та делікатно видаляти зубний наліт
• забезпечують тривале свіже дихання та природну білизну
• призначені як для дітей, так і для дорослих

веганські продукти із серії:
зубна паста - формула мусу (зелений чай/м'ята) 100 мл| зубна паста - гелева формула (лайм/м'ята) 100 мл|
зубна паста - формула з перлітом (евкаліпт/м'ята) 100 мл
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зубна паста - формула з білою глиною вербеною/м'ятою 100 мл|

MINTPERFEKT
КЛЕЙ ДЛЯ ПОВНИХ І ЧАСТКОВИХ ПРОТЕЗІВ
ПРОДУКТ
• забезпечує догляд за протезом до 12 годин
• герметизує протез, перешкоджаючи цим попаданню залишків їжі
• підтримує гігієну ротової порожнини
• забезпечує м'ятну свіжість дихання

MINTPERFEKT ЗУБНІ ПАСТИ
ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА
ПРОДУКТИ
• ефективно очищають зуби та видаляють наліт
• допомагають захистити ясна та зуби від щоденних пошкоджень.
• заспокоюють подразнення слизової оболонки ясен
• забезпечують свіжість дихання та тривалий захист від карієсу

веганські продукти із серії:
паста шавлії 75 мл| паста шавлії без фтору 75 мл| sensitiv паста знижуюча гіперчутливість 75 мл| sensitiv паста проти карієсу 75 мл | activ pasta антикарієсна паста 75 мл| activ
ремінералізуюча паста 75 мл
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MINTPERFEKT ЗУБНІ РІДИНКИ
ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА
ПРОДУКТИ
• доповнюють ремінералізуючий ефект зубної пасти, у тому числі у важкодоступних для зубної щітки місцях
• очищають порожнину рота та міжзубні проміжки від нальоту, тим самим зменшуючи неприємний запах із рота.
• знижують гіперчутливість та захищають від негативного впливу кислот та карієсу

веганські продукти із серії:
sensitiv знижуюча гіперчутливість рідина 500 мл| sensitiv антикарієсна рідина 500 мл| activ антикарієсна рідина 500 мл| activ ремінералізуюча рідина 500 мл
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INTIMA
ПІНИ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ПРОДУКТИ
• поєднують у собі делікатну форму, освіжаючі екстракти, рН-нормалізуючу молочну кислоту та антибактеріальну уснінову
кислоту.
• мають у своєму складі делікатні миючі речовини
• зволожують слизову оболонку та захищають від подразнення
• підтримують чистоту та свіжість
• ефективні у використанні
• не містять алергенів

веганські продукти із серії:
intima для дівчаток та підлітків квітка ромашки 250 мл| intima журавлинний нектар 250 мл| квітка лотоса 250 мл
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INTIMA
КРЕМОВІ РІДИНИ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ПРОДУКТИ
• дбайливо очищають та забезпечують тривале відчуття чистоти та свіжості
• підтримують гідратацію та фізіологічний рН інтимних зон завдяки вмісту молочної, аскорбінової, лактобіонової та гіалуронової
кислот.
• зменшують почуття дискомфорту
• є обов'язковим елементом правильного інтимного догляду та гігієни
• дерматологічно та гінекологічно протестовані за участю гінекологів

веганські продукти із серії:
кремоподібний лосьйон для інтимної гігієни з гіалуроновою кислотою 200 мл / 500 мл | крем-гель для інтимної гігієни з лактобіоновою кислотою 200 мл/500 мл|
кремоподібний лосьйон для інтимної гігієни з аскорбіновою кислотою 200 мл/500 мл| кремоподібний лосьйон для інтимної гігієни з молочною кислотою 200 мл/500 мл
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INTIMA
РІДИНИ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ПРОДУКТИ
• містять цінні рослинні екстракти
• надають позитивний вплив на слизові оболонки
• дозволяють підтримувати фізіологічний рН інтимних зон
• допомагають зберігати тривале відчуття чистоти та свіжості
• дерматологічно та гінекологічно протестовані за участю гінекологів

веганські продукти із серії:
intima кора дуба 500 мл| intima чебрець 200 мл / 500 мл| intima медична шавлія 200 мл / 500 мл| intima подорожник 500 мл| intima ромашка 200 мл/500 мл| intima кульбаба
500 мл| intima календули 200 мл/500 мл
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INTIMA
РІДИНИ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ПРОДУКТИ
• з урахуванням індивідуальних потреб
• містять молочну кислоту та провітамін В5 (Д-пантенол)
• сприятливо впливають на мікрофлору інтимних зон
• дбайливо миють і забезпечують тривале відчуття чистоти та свіжості
• дерматологічно-гінекологічно протестовані за участю гінекологів

веганські продукти із серії:
intima персик 200 мл/500 мл | intima конвалія 200 мл/500 мл | intima диня 500 мл | intima мигдаль 500 мл| intima neutral 200 мл/500 мл
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FКомпанія ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków sp.z o.o. була заснована у 1989
році фармацевтами Олександрою та Зеноном Зіая. Частка польського
капіталу становить 100%. Діяльність компанії це виробництво
фармацевтичних препаратів та високоякісної доглядової косметики.
Першим продуктом компанії Ziaja став оливковий крем, який успішно
продається і сьогодні. В даний час у нашому каталозі налічується близько
1000 найменувань екологічно чистих і безпечних для шкіри людини
препаратів, що не тестуються на тварин, вміст консервантів в яких знижено
до необхідного мінімуму.
Всі препарати з маркою Ziaja виробляються на двох сучасних виробничих
підприємствах площею 25000 м2. До складу заводського комплексу
входять виробничі цехи, багатоярусні склади та чотири лабораторії:
науково-дослідна, фізико-хімічна, мікробіологічна та контролю якості.
Заводи розташовані в екологічній зоні питного водозабору в Кашубії.
Прилади, приміщення та працівники підлягають ретельному
мікробіологічному та екологічному контролю

