
СЕРИЯ Pomorie Bay

Действие на активните съставки в серията:
Масло от жожоба - Маслото от жожоба тонизира организма, овлажнява кожата и я предпазва от стрии. Екстракт от 
магданоз - Хидратира, тонизира и успокоява кожата, предпазва я от бръчки; отстранява тъмни кръгове и подпухналост 
под очите; противовъзпалително, избелващо и анти-акне действие. Екстракт от смрадлика - Противовъзпалително, 
антисептично, стягащо действие; засилва защитните функции на кожата. Екстракт от маточина и масло от арган - Хи-
дратира, ревитализира и успокоява кожата; остава усещане за кадифена мекота; има антибактериално, антиоксидантно 
действие. Екстракт от морски водорасли - Действа подмладяващо, омекотяващо, хидратиращо, противовъзпалител-
но, антиоксидантно, съдържа аминокиселини, протеини, полизахариди и минерални соли.
PRODIZIA, Екстракт от Albizia julibrissin, Персийско копринено дърво - възстановява и защитава протеиновите 
структури, повишава жизнеността на клетките, оптимизира енергийния синтез, укрепва целостта на капилярната мре-
жа. Регулира синтеза на силния анти-оксидант мелатонин, възстановяващ и предпазващ клетъчните функции по време 
на сън, и възстановява ритъма на стресираните клетки. D-пантенол - D-пантенол подхранва, овлажнява и повишава 
жизнеността и еластичността на кожата; намалява възпаленията, раздразненията.
Витамин Е - Активен антиоксидант. Овлажнява и подхранва кожата, съхранява еластичността й, отстранява възпале-
ния и раздразнения.  UV A + UV B Филтър - Слънчезащитен филтър ефективен в UV A (λmax 324 nm) и UV B (λmax 286 
nm) спектъра. НАТУРАЛНИ ЕМУЛГАТОРИ - пчелен восък, растителни липиди и йонни и нейонни емулгатори, смес от 
мастни алкохоли несъдържащи PEG. Имат отлична съвместимост с аминокиселините на кожата, хидратират я, придават 
й еластичност, гладкост и устойчивост. 

Серията включва: Дневен крем, Нощен крем, Крем за околоочен контур и устни, Пилинг гел, Кална маска

Натурални продукти серия pH5.5, без парабени и аромати

Натурална серия Pomorie Bay за сияйна кожа, е регенерираща козметика, основана на силата на растенията за нежна 
грижа и с гарантирана безопасност на всички съставки. Продуктите са подходящи за всеки тип кожа, особено за суха 
и чувствителна, или алергична към парфюми. Без парабени, без оцветители. Натуралните емулгатори имат отлична 
съвместимост с аминокиселините на кожата, хидратират и омекотяват кожата, подхранват и повишават жизнеността и 
еластичността й, повишават естествения й блясък. Продуктите от серията хидратират и омекотяват кожата, подхранват 
и повишават жизнеността и еластичността и, успокояват я и повишават естествения й блясък.

Активни съставки: Масло от авокадо, Масло от арган, Екстракт от морски водорасли, 
Екстракт от слез, PRODIZIA, Екстракт от ALBIZIA JULIBRISSIN, Персийско копринено дърво, 
D- пантенол, Витамин Е, UV A+ UV B филтър, Натурални емулгатори 

Описание: Натурален продукт - дневен крем за всеки тип кожа. Особено подходящ за 
суха и чувствителна или алергична към парфюми кожа. Натуралните масла, екстракти 
и D-пантенол хидратират и омекотяват кожата, подхранват и повишават жизнеността 
и еластичността й, успокояват я и повишават естествения й блясък. Антиоксидантите 
защитават кожата от стареене и външни фактори. Натуралните емулгатори имат отлична 
съвместимост с аминокиселините на кожата, хидратират я, придават й еластичност, 
гладкост и устойчивост. Без парабени аромати.

Инструкции за употреба:  Част от крема се нанася върху почистените и сухи лице, шия и 
деколте и се втрива в кожата чрез лек масаж. За ежедневна употреба.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Persea gratissima oil, Argania spinosa oil, Glycerin, Cetearyl alcohol, Fucus vesiculosus 
extract, Malva sylvestris extract, Panthenol, Polyglyceryl-3 stearate, Caprylic/capric triglycerides, Phenoxyethanol, Albizia 
julibrissin bark extract, Benzophenone-4, Sodium stearoyl lactylate, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii 
butter, Octyldodecanol, Cera alba, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, 
BHT.
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Активни съставки: Масло от авокадо, масло от макадамия, масло от черен кимион, мосло 
от жожоба, екстракт от морски водорасли, екстракт от слез, Витамин Е  

Описание:  Подхранващ нощен крем за всеки тип кожа. Особено подходящ за суха и 
чувствителна или алергична към парфюми кожа. Натуралните масла и екстрактът от 
морски водорасли подхранват и повишават жизнеността и еластичността, хидратират, 
омекотяват и успокояват кожата. Натуралните емулгатори имат отлична съвместимост с 
аминокиселините на кожата, хидратират я, придават й еластичност, гладкост и устойчивост.

Инструкции за употреба:  Част от крема се нанася върху почистените и сухи лице, шия и 
деколте и се втрива в кожата чрез лек масаж. За ежедневна употреба.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Persea gratissima oil, Glycerin, Malva sylvestris extract, Macadamia ternifolia seed oil, Fucus 
vesiculosus extract, Jojoba esters, Cetearyl alcohol, Polyglyceryl-3 stearate, Caprylic/capric triglycerides, Phenoxyethanol, 
Sodium stearoyl lactylate, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii butter, Octyldodecanol, Cera alba, Nigella 
sativa (Black cumin) seed oil, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, Citric 
acid, BHT.
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Активни съставки: Черноморска луга, Екстракт от морски водорасли, Екстракт от маточи-
на, Екстракт от слез, Микрогранули от кайсиеви костилки

Описание: НАТУРАЛНА СЕРИЯ За сияйна кожа, БЕЗ консерванти, ОЦВЕТИТЕЛИ и арома-
ти, Минерализиращ пилинг гел. Комбинацията от минерали и екстракти действа хидра-
тиращо, подхранващо и подмладяващо на кожата, прави я гладка, свежа и еластична, 
стимулира регенеративните процеси. Микрогранулите отстраняват мъртвите клетки и 
замърсяванията от порите, заглаждат кожата. Пилинг гела е изключително важен про-
дукт за постигане на ефект – здрава и сияйна кожа, свеж и младежки вид, чрез него 
се подобрява кръвообръщението и се стимулира усвояването на продуктите, които се 
нанасят в последствие.

Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху суха кожа и се втрива се чрез масаж. 
След 5-10 минути се изплаква с обилна вода. За ежедневна употреба. За постигане на по-до-
бър ефект, се препоръчва да се използва преди нанасяне на маска от същата серия и/или 
нощен/дневен крем, от същата серия.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin, 
Melissa officinalis extract, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, Fucus vesiculosus extract, Malva sylvestris extract, Xanthan 
gum.
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СЕРИЯ Pomorie Bay

Активни съставки: Масло от жожоба, Масло от арган, Екстракт от магданоз, Екстракт от мор-
ски водорасли, Екстракт от смрадлика, Екстракт от маточина, Екстракт от слез, PRODIZIATM, 
Екстракт от Albizia julibrissin, Персийско копринено дърво, D – пантенол,ВитаминE,  UVA+ 
UVB Филтър, НАТУРАЛНИ ЕМУЛГАТОРИ

Описание:  НАТУРАЛНА СЕРИЯ за сияйна кожа с pH 5.5, БЕЗ ПАРАБЕНИ, БЕЗ аромати. За 
всеки тип кожата Хидратиращ околоочен крем за всеки тип кожа. Подходящ е и за лица 
със сухи и чувствителни устни или алергични към парфюми. Премахва тъмните кръгове и 
торбички под очите. Натуралните масла, екстракти и D-пантенол хидратират и омекотяват 
кожата, подхранват и повишават жизнеността и еластичността й, успокояват я и повишават 
естествения й блясък. Антиоксидантите защитават кожата от стареене и външни фактори. 
Натуралните емулгатори имат отлична съвместимост с аминокиселините на кожата, хидра-
тират я, придават й еластичност, гладкост и устойчивост.

Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа от-
вътре навън. За ежедневна употреба. За по-добър и дълготраен ефект, използвайте всички 
продукти от серията
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetearyl alcohol, Polyglyceryl-3 stearate, Caprylic/capric triglycerides, Glycerin, 
Petroselinum sativum extract, Fucus vesiculosus extract, Cotinus coggygria extract, Malva sylvestris extract, Argania spinosa 
oil, Jojoba esters, Panthenol, Phenoxyethanol, Albizia julibrissin bark extract, Melissa officinalis extract, Benzophenone-4, 
Sodium stearoyl lactylate, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii butter, Octyldodecanol, Cera alba, Acrylates/
C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT.
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Натурални продукти серия pH5.5, без парабени и аромати

Активни съставки: Черноморска кал, Черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт 
от морски водорасли, Екстракт от маточина, Екстракт от слез, Масло от черен кимион, 
Витамин Е, Каолин.

Описание: НАТУРАЛНА СЕРИЯ За сияйна кожа. За всеки тип кожа. БЕЗ ПАРАБЕНИ, без 
аромати. Маска за лице  за всеки тип кожа. Особено подходяща за чувствителна и 
проблемна или алергична към парфюми кожа. Има минерализиращо, дълбокопочистващо, 
детоксиниращо, успокояващо, регенериращо и хидратиращо действие върху кожата, 
придава й свежест, гладкост, еластичност и блясък. Релаксира и тонизира.

Инструкции за употреба:  Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху чистата 
и суха кожа (лице, шия, деколте). След престой от 20–30 минути се измива обилно с хладка 
вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично. Препоръчва се, за постигане на по-добър ефект, 
преди употреба на продукта, лицето да се почисти добре, включително и с пилинг гел 
от същата серия. След употреба на калната маска, да се използва дневен/нощен крем от 
същата серия продукти.
Състав/Ingredients/(INCI): Aqua, Kaolin, Black Sea mud, Glycerin, Cetyl isononanoate, Magnesium chloride, Magnesium 
sulfate, Fucus vesiculosus extract, Cetearyl alcohol, Ceteareth-12, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Sodium 
chloride, Potassium chloride, Melissa officinalis extract, Malva sylvestris extract, Nigella sativa (Black cumin) seed oil, 
Phenoxyethanol, Polyglyceryl-3 stearate, Caprylic/capric triglycerides, Sodium stearoyl lactylate, Hydrogenated coconut oil, 
Butyrospermum parkii butter, Octyldodecanol, Tocopheryl acetate, Cera alba, BHT.
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Инструкция за съхранение на всички продукти от серията: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС


