
СЕРИЯ SEA STAR 45+

Антиоксидантната серия SEA STAR 45+ активира защитните сили дори на най-капризната, чувствителна и повяхнала 
кожа. Серията подмладява, хидратира, възстановява еластичността, заличава видимите признаци на умора на кожата, 
тъмните кръгове и торбички под очите. RESISTEM заздравява и стимулира естествената регенерация на стволовите 
клетки на кожата, защитава я от стареене, заглажда съществуващите и предотвратява появата на нови бръчки, предот-
варява пигментацията и зачервяванията и уеднаквява цвета на кожата, успокоява я и повишава естествения ú блясък. 
Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето и подмладява, регенерира, хидратира и успокоява, защитава от 
външни фактори. Комбинацията от растителни масла подхранва и повишава жизнеността и еластичността. Козметич-
ната линия е тествана и доказано ефективна. Mаслата от макадамия, жожоба, кокос и арган притежават антисептични и 
противовъзпалителни свойства, предпазват кожата от инфекции и възпаления, с наситените си мастни киселини пра-
вят кожата гладка като кадифе. Екстракт от морски водорасли - Действа подмладяващо, омекотяващо и хидратиращо 
на кожата. Има противовъзпалително, антиоксидантно и антицелулитно действие. Съдържа аминокиселини, протеини, 
полизахариди, минерални соли. Микрогранули от кайсиеви ядки, които отстраняват замърсяванията от порите, пре-
махват мъртвите клетки и изглаждат кожата. Маслото от кайсиеви ядки ускорява клетъчната обмяна, спомага образува-
нето на колаген, действа овлажняващо и регенериращо на сухата и зряла кожа. Бадемовото масло е богато на витамини 
А, В1, В2, В6 и Е, мастни киселини, протеини, цинк, магнезий и още много важни съставки. То действа омекотяващо, 
заздравяващо, успокояващо и подмладяващо върху кожата, поддържа я свежа и блестяща, повишава еластичността й.

Серият SEA STAR 45+ включва: Дневен крем; Нощен крем; Крем за околоочен контур; Пилинг-крем и Крем маска.

Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia; Екстракт от пъпки на топола; Кокосово масло; Масло от арган; Масло от 
макадамия; D-пантенол; UV A + UV B Филтър; Витамин Е

Описание: Регенериращ и хидратиращ дневен крем с мощно антиоксидантно 
действие, предотвратява стареенето на кожата. Resistem tm, заздравява и стимулира 
естествената регенерация на стволовите клетки на кожата, защитава кожата от стареене, 
заглажда съществуващите и предотвратява появата на нови бръчки, предотвратява 
пигментацията и зачервяванията и уеднаквява цвета на кожата, успокоява я и 
повишава естествения и блясък. Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето и 
подмладява , регенерира, хидратира и успокоява кожата, защитава я от вън'ни фактори. 
Комбинацията от растителни масла и D-пантенол подхранва и повишава жизнеността 
и еластичността на кожата.

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.  За постигане 
на дълготраен ефект използвайте минимум 2-3 месеца.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Populus alba bud extract, Globularia cordifolia callus culture extract, 
Panthenol, Cetearyl alcohol, Cocos nucifera oil, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, 
Benzophenone-4, Argania spinosa oil, Macadamia ternifolia seed oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Tocopheryl 
acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.

Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia, Екстракт от пъпки на топола, Екстракт от морски водорасли, Кокосово 
масло, Масло от арган, Масло от макадамия, Маслиново масло, Витамин Е. 

Описание: Регенериращ и хидратиращ нощен крем с мощно антиоксидантно действие, 
предотвратява стареенето на кожата. Съобразен със специфичните нужди на кожата 
45+. Натурален продукт без парабени и без оцветители. 

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. За постигане на 
дълготраен ефект използвайте минимум 2-3 месеца.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Populus alba bud extract, Globularia cordifolia callus culture 
extract, Fucus vesiculosus extract, Olea europaea fruit oil, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, 
Macadamia ternifolia seed oil, Cocos nucifera oil, Phenoxyethanol, Argania spinosa oil, PEG-100 stearate, Glyceryl 
stearate, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.
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Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia; Екстракт от пъпки на топола; Екстракт от морски водорасли; Екстракт от бял 
равнец; Масло от арган; Масло от макадамия; Масло от жожоба; D-пантенол; UV A + UV B 
Филтър; Витамин Е

Описание:  Регенериращ и хидратиращ крем за околоочния контур и устните с мощно 
антиоксидантно действие. Предотвратява стареенето на кожата. Премахва тъмните 
кръгове и торбички под очите. Съобразен със специфичните нужди на кожата 45+, 
обогатен с масла. pH 5, без парабени и оцветители. Подходящ е за лица със сухи и 
чувствителни устни.

Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа 
отвътре навън. За ежедневна употреба. За постигане на дълготраен ефект използвайте 
минимум 2-3 месеца.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Propylene glycol, Populus alba bud extract, Glycerin, Achillea millefolium extract, 
Fucus vesiculosus extract, Globularia cordifolia callus culture extract, Panthenol, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Benzophenone-4, Argania spinosa oil, Macadamia ternifolia seed oil, 
PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Jojoba esters, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Butylphenyl 
methylpropional.

Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от пъпки на топола, Екстракт от растителни 
стволови клетки от Globularia Cordifolia, микрогранули от кайсиеви костилки  

Описание: Натурален продукт, без парабени и консерванти. Изключително нежен 
пилинг, с микрогранули, съобразен със специфичните нужди на кожата 45+. Отстранява 
мъртвите клетки и замърсяванията от порите. Подмладява, регенерира и хидратира. 

Инструкции за употреба: Нанесете част от крема върху сухите лице, шия и деколте и 
втрийте в кожата чрез масаж. След 5-10 минути отстранете остатъка с памук / салфетка и 
изплакнете обилно с вода. Препоръчваме приложението на пилинг крем да се изплолзва 
преди нанасяне на крем маската от същата серия, за повишаване ефекта от употребата 
на маската.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Propylene glycol, Populus alba bud extract, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, 
Polyvinil chloride, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, PEG-100 stearate, 
Glyceryl stearate, Glycerin, Globularia cordifolia callus culture extract, Sodium hydroxide, Parfum, Butylphenyl 
methylpropional.

Активни съставки: Resistem TM, екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia, екстракт от пъпки на топола, бадемово масло, кайсиево масло, масло от 
макадамия, витамин Е.

Описание: Натурален продукт с ph 5, без ПАРАБЕНИ и оцветители. Регенерираща и 
хидратираща маска, предотвратява стареенето на кожата. Resistem tm заздравява и 
стимулира естествената регенерация на стволовите клетки на кожата, защитава кожата 
от стареене, заглажда съществуващите и предотвратява появата на нови бръчки, 
предотвратява пигментацията и зачервяванията и уеднаквява цвета на кожата, успокоява 
я и повишава естествения й блясък. Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето и 
подмладява, регенерира, хидратира, и успокоява кожата, защитава я от външни фактори. 
Комбинацията от растителни масла подхранва и повишава жизнеността и еластичността 
на кожата.

Инструкции за употреба: Нанесете част от маската на плътен слой върху почистените и 
сухи лице, шия и деколте. Препоръчваме да се нанесе след използване на пилинг крема 
от същата серия. След 20-30 минути отстранете остатък с памук/салфетка. Препоръка: 
Прилага се от 1 до 3 пъти седмично в продължение за 2-3 месеца, за постигане на 
дълготраен и добър ефект. След отстраняване на маската да се използва дневен/нощен 
крем, от същата серия.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Populus alba bud extract, Prunus amygdalus dulcis 
oil, Prunus armeniaca kernel oil, Cocos nucifera oil, Macadamia ternifolia seed oil, Globularia cordifolia callus culture 
extract, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum, Butylphenyl 
methylpropional.
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