
Tази изцяло натурална, естествена и изискана козметика освежава кожата като сочен персийски плод! Уникалните продукти 
за „нимфи“ заличават видимите признаци на умора на кожата, ликвидират тъмните торбички под очите, повяхването 
на сияйния тен, фините линии и бръчки! Озаряват, ревитализират, подхранват, успокояват, хидратират, предпазват от 
стареене, осигуряват защита от външни фактори! 

Момичета от големия град,  крехки нимфи, подложени на стрес, смог и бързо изтичащо време, Cool Nimph е създаден 
специално за вас, в лабораториите на БАН! Подходяща за всяка възраст и чувствителност, на кожата!

Активни съставки, на серията: Специалният живителен екстракт от Персийско копринено дърво възстановява и защитава 
протеиновите структури и жизнеността на клетките, оптимизира енергийния синтез, регулира мелатонина, възстановява 
ритъма на стресираните клетки, укрепва целостта на капилярната мрежа. Екстрактът от морски водорасли действа 
подмладяващо, омекотяващо, хидратиращо, Черноморската кал минерализира, има антиоксидантен и антибактериален 
ефект, Екстрактите от бял равнец, жълт кантарион, витамин Е притежават антисептични и противовъзпалителни 
свойства, предпазват от инфекции и възпаления, с наситените си мастни киселини правят кожата гладка като кадифе.  
Kокосово масло, масло от арган, масло от макадамия - правят кожата гладка и мека като кадифе, овлажняват, предпазват 
от бръчки. Масло от жожоба - тонизира, овлажнява, предпазва кожата от бръчки.

Серията включва: Дневен крем, Нощен крем, Крем за околоочен контур, Пилинг крем, Кална маска, Почистващо мляко, 
Измиващ гел.

Активни съставки: PRODIZIA, екстракт от Персийско копринено дърво, Екстракт от 
морски водорасли, Масло от авокадо, Кокосово масло, Масло от арган, UV A + UV B 
Филтър, Витамин Е. Без парабени и оцветители. pH 5.5

Описание: Натурален продукт. Освежаващ дневен крем, заличаващ видимите признаци 
на умора на кожата. Ревитализира, подхранва, хидратира и предпазва кожата от стареене, 
защитава я от външни фактори. Озарява повяхналата кожа, успокоява, омекотява и 
повишава еластичността й. Дневният крем с екстракт от персийско копринено дърво 
защитава протеиновите структури, повишава жизнеността на клетките, оптимизира 
енергийния синтез, укрепва целостта на капилярната мрежа. Регулира синтеза на силния 
антиоксидант мелатонин, възстановяващ и предпазващ клетъчните функции по време на 
сън, и възстановява ритъма на стресираните клетки. 

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 (2-3 месеца).
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Fucus Vesiculosus Extract, Albizia julibrissin bark extract, 
Cetearyl alcohol, Persea gratissima oil, Cocos nucifera oil, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, 
Benzophenone-4, Argania spinosa oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Tocopheryl acetate, BHT, Sodium hydroxide, 
Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde.
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СЕРИЯ Cool NymphНатурална козметика

Активни съставки: PRODIZIA, Екстракт от Albizia julibrissin, Персийско копринено 
дърво;Екстракт от морски водорасли; Масло от авокадо; Масло от макадамия; Кокосово 
масло; Масло от арган; Витамин Е. Без парабени и оцветители. pH 5.5

Описание: Натурален продукт. Освежаващ и подхранващ нощен крем, заличаващ 
видимите признаци на умора на кожата (тъмни кръгове и торбички под очите, повяхване 
на цвета, фини линии). Ревитализира, хидратира и предпазва кожата от стареене. Озарява 
повяхналата кожа, успокоява, омекотява и повишава еластичността й. PRODIZIAtm, 
екстрактът от Персийско копринено дърво, възстановява и защитава протеиновите 
структури, повишава жизнеността на клетките, оптимизира енергийния синтез, укрепва 
целостта на капилярната мрежа. Регулира Синтеза на силния анти-оксидант мелатонин, 
възстановящ и предпазващ клетъчните функции по време на сън, и възстановява ритъма 
на стресираните клетки.

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 постигане на максимален резултат 
използвайте минимум 2-3 месеца. 
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Albizia julibrissin bark extract, 
Persea gratissima oil, Cetearyl alcohol, Macadamia ternifolia seed oil, Cocos nucifera oil, Polyacrylamide, C13-14 
Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Argania spinosa oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Tocopheryl acetate, BHT, 
Sodium hydroxide, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde.
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Активни съставки: PRODIZIA - Екстракт от Персийско копринено дърво (Albizia julibrissin); 
Екстракт от морски водорасли; Екстракт от бял равнец; Масло от авокадо; Масло 
от макадамия; Масло от арган; Масло от жожоба; UV A + UV B Филтър; Витамин Е . Без 
парабени и оцветители.
Описание: Натурален продукт. Освежаващ крем за околоочен контур, заличаващ 
видимите признаци на умора - тъмни кръгове, фини линии и торбички под очите. 
Ревитализира, подхранва, предпазва и хидратира кожата, повишава еластичността й, 
защитава я от външни фактори.
Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа 
отвътре навън. За ежедневна употреба, за постигане на максимален ефект използвайте 
минимум 2-3 месеца. 
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25° C.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Achillea millefolium extract, Glycerin, 
Albizia julibrissin bark extract, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, 
Benzophenone-4, Macadamia ternifolia seed oil, Persea gratissima oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Argania 
spinosa oil, Jojoba esters, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, 
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde.

Активни съставки: PRODIZIAtm, Екстракт от Abizia Julibrissin, Персийско копринено 
дърво, екстракт от морски водорасли, микрогранули с масло от жожоба.
Описание: Нежен пилиниг крем с микрогранули. Деликатно отстранява мъртвите 
клетки и замърсяванията от порите. Освежава, заличава видимите признаци на умора на 
кожата (повяхване на цвета, фини линии), регенерира и хидратира кожата. PRODIZIAtm, 
екстрактът от Персийско копринено дърво, възстановява и защитава протеиновите 
структури, повишава жизнеността на клетките, оптимизира енергийния синтез, укрепва 
целостта на капилярната мрежа. Засилва кръвообръщението и подпомага усвояването 
на последващите продукти.
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. Препоръчва се употребата на пилинг крем преди нанасяне на 
маска, по този начин се увеличава ефекта от приемане на последващите продукти.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Hydrogenated jojoba oil, Cetearyl 
alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Glycerin, 
Albizia julibrissin bark extract, Sodium hydroxide, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl-3-
cyclohexene carboxaldehyde, CI 73360.
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Активни съставки: Черноморска кал, Черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт 
от морски водорасли, Екстракт от жълт кантарион, Екстракт от бял равнец, PRODIZIAtm, 
Екстракт от Персийско копринено дърво; Каолин, Витамин Е.
Описание: Натурален продукт, без парабени и оцветители. Почистваща кална маска, 
за чувствителна кожа. Има дълбоко почистващо, детоксиниращо, успокояващо, 
регенериращо и хидратиращодействие върху кожата, предпазва я от образуване на 
бръчки и стареене, придава й свежест, гладкост, еластичност и блясък. С антиоксидантен и 
противовъзпалителен ефект. 
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2мм) върху чистата и 
суха кожа. След престой от 20-30 минути се измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 
3 пъти седмично. Препоръчваме, преди употреба на маската кожата да е добре почистена 
с почистващо мляко или с пилинг крем от същата серия. Нежният пилинг стимулира 
клетъчните функции, почиства мъртвите клетки и това подпомага по-доброто усвояване 
на активните съставки от маската. 
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 
Състав/Ingredients/(INCI): Aqua, Kaolin, Healing mud, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium 
sulfate, Propylene glycol, Hypericum perforatum extract, Achillea millefolium extract, Fucus vesiculosus extract, 
Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium chloride, Potassium chloride, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Albizia julibrissin bark extract, Tocopheryl acetate, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, 
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde.

Кална маска 
почистваща с морски 

водорасли 
Cool Nymph



Активни съставки: Екстракт от морски водорасли; D-пантенол; Витамин Е; UV A + UV B 
Филтър.

Описание: Натурален продукт. Почистващо и хидратиращо мляко. Действа подмладя-
ващо, омекотяващо и хидратиращо на кожата. Подходящо е и за почистване на грим. 
Нежен и деликатен продукт за ежедневно почистване на кожата от замърсявания.  
Съдържа аминокиселини, протеини, полизахариди, минерални соли. Изравнява тена и 
освежава.

Инструкции за употреба: Нанесете върху чистата и суха кожа (лице, шия, тяло) и втрийте 
с леки масажни движения до пълното му абсорбиране. Почистването на грим се осъ-
ществява с помощта на тампон.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 

 Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetearyl isononanoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Fucus vesiculosus extract, 
Propylene Glycol, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Glycerin, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Panthenol, 
Benzophenone-4, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate, Sodium 
hydroxide, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde.

Активни съставки: комбинация от ПАВ базирани аминокиселини и растителни мастни 
киселини, които са хипоалергени, биоразградими и безопасни за хората и околната 
среда; естествен омекотител базиран на аминокиселини; Екстракт от цветни пъпки 
на топола, който подобрява структурата на епидермиса, регенерира и хидратира 
кожата; комбинацията от копринен протеин серицин и D- пантенол, които омекотяват 
и успокояват кожата; комбинацията от растителни масла подхранва и повишава 
жизнеността , еластичността и брилянтноста на кожата.

Описание: Мек измиващ гел, не дразни очите и кожата. Образува обемна кремообразна 
пяна. Ревитализира, подхранва, хидратира и повишава еластичността на кожата. Оставя 
приятно усещане за свежест, чистота и мекота.  

Инструкции за употреба: Част от измиващия гел се изсипва в ръката/върху гъба/в малка 
чашка. Добавя се вода и се разтрива/разбърква до образуването на обилна пяна. Нанася 
се върху мокрите лице/тяло и се втрива с масажиране. Отмива се обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5 до 25°C. 

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sodium cocoyl 
glycinate, Sodium cocoyl glutamate, Coco-glucoside, Propylene glycol, Populus alba bud extract, Sodium pca, 
Hydrolyzed silk protein, Panthenol, Macadamia ternifolia seed oil, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate 
crosspolymer, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Sodium hydroxide, Parfum, Butylphenyl methylpropional, 
Linalool, Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, BHT.
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