
Натуралната серия Chocolate е създадена срещу първи бръчки, за ослепителна сияйност на кожата, помощник в ежедневната, 
естествена красотата!
Пълна и завършена грижа за лице без парабени и оцветители. С хиалуронова киселина и UVA и UVB филтър.
„Шоколадовите“ продукти хидратират, омекотяват, подхранват, изглаждат, подмладяват и защитават кожата от стареене. 
Стимулират регенеративните процеси, премахват тъмните кръгове и торбички под очите, възстановяват гъвкавостта 
и стабилността. Подходящи са за лица с раздразнена, чувствително и застаряваща кожа, с фини бръчки, както и за сухи и 
чувствителни устни.

Действие на активните съставки в серията:
Хиалуроновата киселина е полизахарид (вид въглехидрат), който действа като пълнеж между клетките на кожата. Тя спомага 
за задържането на влага (вода) и синтеза на колаген, като по този начин ни осигурява еластичност и гъвкавост на кожата, 
действа като антиоксидант, помага в борбата със свободните радикали, има противо-възпалителни свойства и помага 
при преноса на ценни вещества и по този начин забавя стареенето. Какаово масло 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. 
Екстракт от канела - подобрява бледия цвят на лицето, действа благоприятно при мазна и проблемна кожа, лекува акне, кожни 
дерматити и гъбични заболявания.  Екстракт от морски водорасли - Действа подмладяващо, омекотяващо и хидратиращо 
на кожата. Има противовъзпалително, антиоксидантно и антицелулитно действие. Съдържа аминокиселини, протеини, 
полизахариди, минерални соли. 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. Екстрактите от бял равнец, морски водорасли, черноморска луга 
и кал, жълт кантарион, масла от макадамия, кокос, витамин Е притежават антисептични и противовъзпалителни свойства, 
предпазват кожата от инфекции и възпаления, с наситените си мастни киселини правят кожата гладка като кадифе. Масло 
от гроздови семки има подхранващо, минерализиращо, почистващо, противовъзпалително, регенериращо, успокояващо, 
хидратиращо и омекотяващо действие, подобряват еластичността на кожата, забавят стареенето, регулират мастната 
секреция.

Серията включва: Дневен крем, Нощен крем, Крем за околоочен контур и устни, Ексфолиращ гел за лице, Кална маска за 
лице, Крем за ръце и нокти

Активни съставки: хиалуронова киселина, екстракт от канела, какаово масло, витамин Е, 
UVA + UVB Филтър 

Описание: Хидратира, подхранва и подмладява кожата, стимулира регенеративните 
процеси, предпазва я от бръчки, прави кожата гладка, еластична и брилянтна, защитава 
я срещу стареене.  

Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху почистеното и сухо лице и 
се втрива в кожата чрез лек масаж. За по-добър и дълготраен ефект използвайте и 
останалите продукти от серията.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5OС до 25OС.

 Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Propylene glycol, Cinnamomum 
zeylanicum extract, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, Sodium hyaluronate, Glyceryl stearate, Glycerin, Cetyl palmitate, 
Ceteareth-20, Benzophenone-4, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Theobroma cacao seed 
butter, Sodium hydroxide, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum. 

Продуктът се предлага в разфасовки: 50 мл, 220 мл и 1 литър

Активни съставки: Хиалуронова киселина, екстракт от морски водорасли, екстракт от 
канела, масло от макадамия, масло от кайсия, масло от бадем, какаово масло, кокосово 
масло, витамин Е.

Описание: Регенерира, подхранва, хидратира и подмладява кожата, предпазва я от 
бръчки, прави я гладка, еластична и брилянтна, защитава я срещу стареене.

Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху почистеното и сухо лице и 
се втрива в кожата чрез лек масаж. За по-добър и дълготраен ефект използвайте и 
останалите продукти от серията.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5OС до 25OС.

 Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Propylene glycol, Cinnamomum 
zeylanicum extract, Fucus vesiculosus extract, Glycerin, Macadamia ternifolia seed oil, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol, 
Sodium hyaluronate, Prunus amygdalus dulcis oil, Prunus armeniaca kernel oil, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, 
Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Sodium hydroxide, Theobroma cacao seed 
butter, Cocos nucifera oil, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum.
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Активни съставки: Хиалуронова киселина, Какао, Какаово масло, Черноморска луга, 
Витамин Е, Бяла хума (каолин)

Описание: Подхранваща маска за лице Chocolate. Маска с черноморска луга. Натурален 
продукт. Подходяща е особено за суха кожа със склонност към образуване на бръчки. 
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 чистото 
и сухо лице. След престой от 20–30 минути се измива обилно с хладка вода. Прилага се от  
1 до 3 пъти седмично. Маската трябва да се нанася на добре почистено лице. Препоръчваме 
преди употреба да се използва ексфолиращ гел от същата серия. За по-добър и дълготраен 
ефект използвайте и останалите продукти от серията.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5OС до 25OС.

Състав/Ingredients (INCI): Kaolin, Aqua, Cetyl isononanoate, Glycerin, Theobroma cacao, Ceteareth-12, Cetearyl 
alcohol, Sodium hyaluronate, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Theobroma cacao seed butter, Sodium chloride, Potassium chloride, Tocopheryl acetate, BHT, Хanthan 
gum, Parfum.

Продуктът се предлага в разфасовка: 120 мл /220 мл/ 1 литър/ 2 литра/ 4 литра

Активни съставки: Хиалуронова киселина; Екстракт от морски водорасли; Екстракт от ка-
нела; Екстаркт от грозде; Екстракт от див кестен; Екстракти от жълт кантарион, бял равнец 
и репей; Какаово масло; Кокосово масло; Масло от макадамия; Масло от гроздови семки; 
Витамин Е; UV A + UV B Филтър. 

Описание: Крем за околоочен контур и устни, богат на хидратиращи, стягащи, подхранва-
щи, регенериращи и слънцезащитни съставки. Възвръща еластичността, хидратира, омеко-
тява, подхранва и възстановява деликатната кожа около очите и устните, и я защитава от 
стареене.   

Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа отвъ-
тре навън. За по-добър и дълготраен ефект използвайте и останалите продукти от серията .
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5OС до 25OС.

 Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cetyl isononanoate, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Ceteareth-12, Cetearyl 
alcohol, Sodium hyaluronate, Macadamia ternifolia seed oil, Vitis vinifera seed oil, Propylene glycol, Vitis vinifera 
extract, Cinnamomum zeylanicum extract, Fucus vesiculosus extract, Aesculus hippocastanum extract, Hypericum 
perforatum extract, Arctium lappa extract, Achillea millefolium extract, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Benzophenone-4, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Theobroma cacao seed butter, Cocos 
Nucifera oil, Sodium hydroxide, Tocopheryl acetate, BHT, Parfum.
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Активни съставки: Стабилизирана Черноморска луга; Хиалуронова киселина; Какао; Кафе 
ексфолиант, морски минерали и микроводорасли 

Описание: Гел за лице. Ефикасно ексфолииращо средство, отстранява мъртвите клетки и 
замърсяванията от порите, заглажда кожата. Минерализира, освежава и тонизира кожата, 
стимулира регенеративните процеси. Действа хидратиращо, подхранващо и подмладяващо 
на кожата, прави я гладка и еластична. Подобрява кръвообръщението и увеличава ефекта 
от приемане на следващи продукти – маска за лице и/или крем за лице.

Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето и се втрива в кожата чрез 
масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5OС до 25OС.

 Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin, 
Theobroma cacao, Coffea Arabica bean, Polyvinil chloride, Sodium hyaluronate, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Parfum.

Продуктът се предлага в разфасовка: 50 мл /220 мл/ 1 литър/ 2 литра/ 4 литра
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