Натурални продукти

КАЛНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

Разработени на основата на стабилизирана черноморска луга и кал от Поморийското и Бургаско солни езера, включва
подхранващи и почистващи маски за лице и тяло.
Почистващите кални маски и микроводорасли – Кокос, Red Rose, Маслина, Морски водорасли и Полски цветя са подходящи за всеки тип кожа. Имат дълбоко почистващо, минерализиращо, детоксикиращо, антиоксидантно
и антицелулитно, подхранващо, регенериращо и хидратиращо действие върху кожата, защитават я от стареене и
образуване на бръчки, придават и свежест, гладкост и еластичност. Релаксират и тонизират тялото. Прилагат се 1 до
3 пъти седмично.
Подхранващите кални маски с черноморска луга - Мавруд и Мед и мляко са подходящи за мазна и смесен тип кожа, а
Шоколад за суха кожа със склонност към образуване на бръчки. Имат подхранващо, минерализиращо, детоксикиращо,
успокояващо, регенериращо и хидратиращо действие върху кожата. Защитават я от образуване на бръчки, стареене,
стягат порите, придават и гладкост, еластичност и блясък.

Почистваща кална
маска с кокосово
масло и хума

Активни съставки: Черноморска кал; морски минерали и микроводорасли; кокосово
масло; витамин Е; каолин.
Описание: Почистваща кална маска Кокос е подходяща за всеки тип кожа. Кокосовото
масло има дълбокопочистващо, детоксикиращо, подхранващо, успокояващо,
регенериращо и хидратиращо върху кожата. Витамин Е - активен антиоксидант, който
овлажнява и подхранва кожата, съхранява еластичността, отстранява възпаления и
раздразнения. Бяла хума (каолин) - почиства кожата, подхранва я, тонизира и регулира
мастната секреция на клетките, заздравява наранените зони и подпомага за унищожаване
на токсините. Придава гладкост и еластичност на кожата. Предпазва кожата от стареене,
освежава, придава мекота. С антиоксидантен ефект. 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, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се
измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Kaolin, Healing Mud, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium
sulfate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium chloride, Potassium chloride, Cocos nucifera oil, Glyceryl stearate,
Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum, Limonene.

Предлага се в разфасовки от 20 мл/ 150 мл/ 1 литър / 2,5 литра / 4 литра

Маска с екстракт
от жълт кантарион,
бял равнец и репей антиакне
ПОЛСКИ ЦВЕТЯ

Активни съставки: Черноморска кал; морски минерали и микроводорасли; екстракти
от жълт кантарион, бял равнец и репей, розова вода, витамин Е, каолин.
Описание: Натурален продукт с поморийска кал, обогатена с екстракти от жълт
кантарион, бял равнец и репей. "Полски Цветя" , стяга порите на кожата, премахва
акне и черни точки. Лечебната кал от черноморските солени езера и стабилизираната
черноморска луга се грижат за бързото хидратиране и регенерация на засегнатите от
акне и възпаления участъци. Розовата вода има антисептичен и противовъзпалителен
ефект. Екстракти от жълт кантарион – с висока антибактериална активност. Екстракт от
репей - регулира мастната секреция, действа антибактериално и противовъзпалително
Екстракт от бял равнец – с антисептично и противовъзпалително действие, предпазва
кожата от инфекции и раздразнения. Витамин Е - активен антиоксидант, овлажнява и
подхранва кожата, съхранява еластичността й, отстранява възпаления и раздразнения.
Бяла хума (каолин) - почиства кожата, подхранва я, тонизира и регулира мастната
секреция на клетките, заздравява наранените зони, придава гладкост и еластичност.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху
чистата и суха кожа (лице, шия, деколте, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се
измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Kaolin, Healing mud, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium
sulfate, Rosa damascena distillate, Propylene glycol, Hypericum perforatum extract, Arctium lappa extract, Achillea
millefolium extract, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium chloride, Potassium chloride, Glyceryl stearate, Cetyl
palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Parfum, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 150 мл/ 1 литър /2,5 литра /4 литра

Натурални продукти

Почистваща кална
маска с масло от
МАСЛИНА

КАЛНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
Активни съставки: черноморска кал; морски минерали и микроводорасли; маслиново
масло; витамин Е; каолин.
Описание: Маска за лице и тяло, подходяща за всеки тип кожа. Маслиновото масло има
дълбокопочистващо, минерализиращо, детоксиниращо, подхранващо, успокояващо,
регенериращо и хидратиращо действие върху кожата, защитава я от образуване на
бръчки и стареене, придава й свежест, гладкост. Витамин Е - активен антиоксидант, който
овлажнява и подхранва кожата, съхранява еластичността й, отстранява възпаления и
раздразнения. Бяла хума (каолин) - почиства кожата, подхранва я, тонизира и регулира
мастната секреция на клетките, заздравява наранените зони и подпомага за унищожаване
на токсините. Придава гладкост и еластичност на кожата.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху чистата
и суха кожа (лице, шия, деколте, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се измива
обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Kaolin, Healing mud, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium
sulfate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium chloride, Potassium chloride, Olea europaea oil, Glyceryl stearate,
Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, BHT, Rarfum, Limonene, Citral, Benzyl alcohol.

Предлага се в разфасовки от 20 мл/ 150 мл/ 1 литър /2,5 литра /4 литра

Подхранваща
маска с масло от
гроздови семки
МАВРУД

Активни съставки: Морски минерали и микроводорасли; Каолин, Масло от гроздови
семки, витамин Е
Описание: Подхранващата маска за мазна и смесен тип кожа с лечебна черноморска
кал и луга, обогатена с масло от гроздови семки - "Мавруд". Отключва разкрасяващата
сила на най-стария български сорт грозде. Успешно почиства кожата и се бори с
проблеми като възпаления, акне и др. Има подхранващо, минерализиращо, почистващо,
противовъзпалително, регенериращо, успокояващо, хидратиращо и омекотяващо
действие, подобрява еластичността, стяга порите, забавя стареенето, регулира
мастната секреция. Витамин Е - активен антиоксидант, който овлажнява и подхранва
кожата, съхранява еластичността й, отстранява възпаления и раздразнения.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху
чистата и суха кожа (лице, шия, деколте, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се
измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Kaolin, Aqua, Cetyl isononanoate, Glycerin, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Vitis vinifera
seed oil, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Sodium chloride,
Potassium chloride, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, BHT, Хanthan gum, Parfum.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 150 мл/ 1 литър /2,5 литра /4 литра

Почистваща кална
маска
МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

Активни съставки: черноморска кал; морски минерали и микроводорасли; екстракт от
морски водорасли; витамин Е; каолин.
Описание: Маска за лице и тяло, подходяща за всеки тип кожа. Съставът на
водораслите е богат на йод и калий, а също и аминокиселини и витамини. Те съдържат
полиненаситени мастни киселини, витамините A, D, Е, аскорбинова киселина.
Витамин Е - активен антиоксидант, който овлажнява и подхранва кожата, съхранява
еластичността й, отстранява възпаления и раздразнения. Бяла хума (каолин) - почиства
кожата, подхранва, тонизира и регулира мастната секреция на клетките, заздравява
наранените зони и подпомага за унищожаване на токсините. Придава гладкост и
еластичност на кожата.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху
чистата и суха кожа (лице, шия, деколте, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се
измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Kaolin, Healing mud, Cetyl isononanoate, Glycerin, Propylene glycol, Fucus vesiculosus
extract, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium chloride, Potassium
chloride, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Parfum, Limonene,
Butylphenyl methylpropional, Geraniol, Citronellol, Linalool, Hexyl cinnamal.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 150 мл/ 1 литър /2,5 литра /4 литра

Натурални продукти

Подхранваща маска с
пчелен МЕД и МЛЯКО

КАЛНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
Активни съставки: черноморска луга, Каолин; пчелен мед, мляко, морски минерали и
микроводорасли; витамин Е
Описание: Подхранващата маска Мед и Мляко. Има освежаващо, подхранващо и
овлажняващо действие, запазва гладкостта на кожата и нежността й, придава и свеж
и подмладен вид. Подходяща е особено за суха кожа със склонност към образуване
на бръчки. Има почистващо, минерализиращо, подмладяващо, регенериращо,
противовъзпалително, детоксиниращо и хидратиращо действие върху кожата. Придава
блясък и еластичност. Предпазва кожата от напукване, омекотява я и изглажда стриите,
подобрява клетъчните функции. 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, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се измива
обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Kaolin, Aqua, Mel, Milk amino acids, Cetyl isononanoate, Glycerin, Ceteareth-12, Cetearyl
alcohol, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Sodium chloride,
Potassium chloride, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Хanthan Gum, Parfum.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 150 мл/ 1 литър /2,5 литра /4 литра

Почистваща кална
маска с розова вода
Red Rose

Активни съставки: Черноморска кал, Морски минерали и микроводорасли; Розова
вода; Витамин Е; Каолин.
Описание: Маска за лице и тяло, подходяща за всеки тип кожа. Предпазва от
напукване, освежава, придава мекота. Розовата вода помага за успокояването на
чувствителната и раздразнена кожа, балансира, тонизира, съживява и добавя красив
блясък на нормалната кожа. Има натурални антисептични и антибактериални свойства.
Витамин Е - активен антиоксидант, който овлажнява и подхранва кожата, съхранява
еластичността й, отстранява възпаления и раздразнения. Бяла хума (каолин) - почиства
кожата, подхранва я, тонизира и регулира мастната секреция на клетките, заздравява
наранените зони и подпомага за унищожаване на токсините. Придава гладкост и
еластичност.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху
чистото и сухо лице/тяло. След престой от 20–30 минути се измива обилно с хладка
вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Healing mud, Aqua, Kaolin, Cetyl isononanoate, Glycerin, Magnesium chloride, Magnesium
sulfate, Rosa damascena distillate, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20,
Sodium chloride, Potassium chloride, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Parfum, Citronellol, Benzyl salicylate,
Hexyl cinnamal, Geraniol, Alpha-isomethyl ionone.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 120 мл / 1 литър / 2 литра / 4 литра

Подхранваща маска
с какаово масло Шоколад

Активни съставки: Морски минерали и микроводорасли; Каолин, Какаово Масло,
витамин Е, черноморска луга
Описание: Маска с черноморска луга. Подходяща е особено за суха кожа със склонност
към образуване на бръчки. Шоколада има почистващо, минерализиращо, подхранващо,
подмладяващо, регенериращо, противовъзпалително, детоксикиращо и хидратиращо
действие върху кожата. Придава блясък и еластичност. Предпазва кожата от напукване,
омекотява я и изглажда, подобрява клетъчните функции.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) върху
чистата и суха кожа (лице, шия, деколте, цялото тяло). След престой от 20–30 минути се
измива обилно с хладка вода. Прилага се от 1 до 3 пъти седмично.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Kaolin, Aqua, Cetyl isononanoate, Glycerin, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Magnesium
chloride, Magnesium sulfate, Theobroma cacao seed butter, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Sodium
chloride, Potassium chloride, Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, Хanthan gum, BHT, Parfum.

Предлага се в разфасовки от 15 мл/ 150 мл/1 литър /2,5 литра /4 литра

