
СЕРИЯ ЗА МЪЖЕ INSTRUMENT

Рафинираната мъжка серия INSTRUMENT с мощно антиоксидантно действие – гаранция за подмладяване и гладко 
лице! Изцяло натуралните продукти предотвратяват появата на нови бръчки, заглаждат фините несъвършенства, 
отстраняват мъртвите клетки, замърсяванията от порите, торбичките, подпухналостта, отоците, предпазват кожата 
от неприятни биологични и климатични промени, спират времето и побутвайки го приятелски, го връщат назад! 
Подходяща за раздразнена, чувствителна и застаряваща кожа, с фини бръчки и торбички около очите, със сухи и 
чувствителни устни.

Балсамът за след бръснене, дневният крем, кремът за околоочен контур и устни и пилингът предпазват, подмладяват, 
регенерират и хидратират кожата, възстановяват еластичността й, придават нов блясък и неустоим чар! 

INSTRUMENT e верният натурален съюзник, на българския мъж, срещу бръчките и стареенето! Създаден от 
висококачествени природни продукти, без парабени, оцветители и аромати.

Серия INSTRUMENT включва: Дневен крем, Крем за околоочен контур и устни, Пилинг крем, Балсам за след бръснене.

Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от GLOBULARIA 
CORDIFOLIA, пъпки на топола, кокосово масло, арганово масло, масло от макадамия, D - 
пантенол, UVA+UVB филтър, вит. Е.

Описание: Регенериращ, хидратиращ, омекотяващ и успокояващ балсам за след 
бръснене, 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 външни фактори. Комбинацията от растителни масла и D- пантенол подхранва и 
повишава жизнеността и еластичността на кожата. За чувствителна и ранима кожа.

Инструкции за употреба: След бръснене част от балсама се нанася върху сухото лице и 
шия и се втрива в кожата чрез лек масаж. За ежедневна употреба.
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, Panthenol, Cetearyl alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Cocos nucifera oil, Phenoxyethanol, 
Benzophenone-4, Macadamia ternifolia seed oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Argania spinosa oil, Tocopheryl 
acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Linalool, Limonene, Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional.
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Натурални подмладяващи продукти

Активни съставки: Resistem tm, екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia, екстракт от пъпки на топола, екстракт от морски водорасли, екстракт от бял 
равнец, арганово масло, масло от макадамия, масло от жожоба, D - пантенол, UVA+UVB 
филтър, витамин Е.

Описание: Регенериращ и хидратиращ крем за околоочен контур и устни с мощно 
антиоксидантно действие, предотвратява стареенето на кожата. Премахва тъмните 
кръгове и торбички под очите. Подходящ е за лица със сухи и чусвтвителни устни. 
Resistem tm заздравява и стимулира естествената регенерация на стволовите клетки 
на кожата, защитава кожата от стареене, заглажда съществуващите и предотвратява 
появата на нови бръчки. Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето, подмладява 
регенерира, хидратира и успокоява деликатната кожа около очите и устните. Защитава 
от външни фактори.

Инструкции за употреба: Нанася се с леко потупване върху почистената и суха кожа 
отвътре навън. За ежедневна употреба.
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, Linalool, 
Limonene, Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional.

Крем околоочен - 
против бръчки - за 

мъже - с морски 
водорасли и екстракт 
от пъпки на топола - 

INSTRUMENT 



Активни съставки: RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia, Екстракт от пъпки на топола, Масло от арган, Масло от макадамия , 
D-пантенол, UV A + UV B Филтър , Витамин Е , Екстракти от жълт кантарион Предпазва 
кожата от остаряване. БЕЗ ПАРАБЕНИ, БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ. 

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 й блясък. Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето и подмладява, 
регенерира, хидратира, и успокоява кожата, защитава я от външни фактори. Екстрактът 
от жълт кантарион има висока антибактериална активност при възпалителни процеси. 
Комбинацията от растителни масла и D - пантелнол 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 по-добър и дълготраен ефект използвайте всички продукти от серията!
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Populus alba bud extract, Hypericum perforatum 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, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxide, BHT, Parfum, Linalool, Limonene, Hexyl cinnamal, Butylphenyl 
methylpropional.
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Активни съставки: Resistem tm,екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia, екстракт от пъпки на топола, микрогранули от кайсиеви костилки. 

RESISTEM, Екстракт от растителни стволови клетки от Globularia Cordifolia - заздравява 
и стимулира естествената регенерация на стволовите клетки на кожата, защитава 
кожата от стареене, заглажда съществуващите и предотвратява появата на нови 
бръчки, предотварява пигментацията и зачервяванията и уеднаквява цвета на кожата, 
успокоява я и повишава естествения й блясък. Екстракт от пъпки на топола - забавя 
стареенето и подмладява, регенерира, хидратира и успокоява кожата, защитава я от 
външни фактори.

Описание: Изключително важен инструмент в борбата с бръчките по мъжката 
кожа!!! Отстранява мъртвите клетки и замърсяванията от порите. Подмладява, 
регенерира и хидратира. Пилингът стимулира регенериращите процеси и залисва 
кръвообръщението. Предпазва кожата от остаряване. БЕЗ ПАРАБЕНИ, БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ. 
Помощен продукт за здрава и чиста кожа, без бръчки и петна.

Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху сухо лице и се втрива в кожата 
чрез кръгови движения. След престой 5-10 минути отстранете остатъкът с памук/
салфетка и изплакнете обилно с вода. След това нанесете Дневен крем INSTRUMENT.  
Препоръчваме употреба поне веднъж седмично.
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, Linalool, Limonene, 
Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional.
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