
СЕРИЯ АНТИ АКНЕ 

Уникална натурална АНТИ АКНЕ серия Teenager, на основата на ценните съставки на черноморската луга, кал, екстракт 
от морски микроорганизми съдържащ специфични пептиди, екстракти от канела, магданоз, репей, смрадлика, бял рав-
нец, маточина, розова вода, масло от черен кимион, жожоба, витамин Е, каолин / бяла хума/, пчелен восък. 
Черните точки, пъпките, възпаленията и зачервяванията изчезват бързо и не оставят белези по лицето. За постигане на 
бърз и траен ефект е необходимо приложение на всички продукти, съгласно указанията. Серията залага на действието 
на измиващи и почистващи продукти, които коригират себума. Защитният гел е със силата на антиалергичен и антибак-
териален крем и предпазва лицето, през целия ден докато е изложено на външни фактори. Маската с поморийска кал 
има гарантиран ефект и силно въздействие с антибактериално и минерализиращо действие! 
Линията хидратира, омекотява, повишава жизнеността и свежестта, придава сияйност, стимулира защитните реакции и 
регенаративните процеси. Изцяло здравословна козметична целувка за вашето лице!

Препоръка за употреба, за постигане на 100% резултат: 
Сутрин почистване на кожата с Лосион или Измиващ гел от серия Анти Акне, след това нанасяне на Защитен гел Анти 
Акне. Вечер задължително почистване на кожата с Лосион или Измиващ гел от серия Анти Акне и след това нанасяне на 
Минерализиращ гел Анти Акне. Веднъж или три пъти седмично нанасяне на Маската от серия Анти Акне. Продуктите 
трябва да се използват съгласно указанията за приложението им. При правилно приложение резултатите са видими 
още след първата седмица. 
Интензивната пълна грижа Анти Акне е съставена от 5 продукта: 
Измиващ гел; Защитен гел; Минерализиращ гел анти-акне; Лосион анти-акне; Кална маска анти-акне. 

Активни съставки: Marine C-THIOPEPTIDETM, екстракт от морски микроорганизми 
Екстракт от смрадлика, Екстракт от канела, Екстракт от жълт кантарион, Екстракт от 
репей, Екстракт от бял равнец, Розова вода, D-пантенол.

Описание:  Мек, ежедневен измиващ гел, не дразни очите и кожата. Образува 
обемна кремообразна пяна. Предпазва и отстранява акне, черни точки, кожни 
проблеми, възпаления и зачервявания. Оставя приятно усещане за свежест, чистота и 
хидратираност.

Инструкции за употреба:  Част от гела се изсипва в ръката или в малка чашка. Добавя 
се вода и се разбива/разбърква до образуването на пяна. Нанася се върху мокрото 
лице и се втрива с лек масаж. Отмива се обилно с вода.

Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

За по- добър и дълготраен ефект използвайте и останалите продукти от серията анти-
акне: Защитен гел, Минерализиращ гел, Кална маска.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco Glucoside, Sodium cocoyl Glycinate, 
Sodium PCA, Arctium lappa extract, Achillea millefolium extract, Cinnamomum zeylanicum extract, Rosa damascena 
distillate, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, Panthenol, Butylene glycol, Polysorbate-20, 
Micrococcus lysate, Sodium hydroxide, Citric acid, Parfum.

Активни съставки: Marine C-THIOPEPTIDETM, екстракт от морски микроор-
ганизми, Екстракт от магданоз, Екстракт от смрадлика, Екстракт от канела 
Екстракт от жълт кантарион, Екстракт от репей, Екстракт от бял равнец, Розова вода  
D-пантенол, UVA+UVB филтър.

Описание: Защитен дневен гел за проблемна кожа. Има противовъзпалително, 
антибактериално и хидратиращо действие. Предпазва и отстранява акне, черни точки, 
кожни проблеми, възпаления и зачервявания. Придава свежест и сияйност на кожата.  

Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху сухо лице 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, Petroselinum sativum extract, Cotinus coggygria extract, Hypericum 
perforatum extract, Arctium lappa extract, Achillea millefolium extract, Cinnamomum zeylanicum extract, Rosa 
damascena distillate, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, Panthenol, Benzophenone-4, 
Butylene glycol, Polysorbate-20, Micrococcus lysate, Sodium hydroxide, Citric acid.

Натурални продукти, 100% ефект в борбата с акнето, TEENAGER 
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Активни съставки: Marine C-THIOPEPTIDE; Екстракт от магданоз; Екстракт от смрадлика; 
Екстракт от канела; Екстракти от жълт кантарион; Екстракт от репей; Екстракт от бял 
равнец; Розова вода; Масло от черен кимион; D-пантенол.

Описание:  Почистващ лосион за проблемна кожа. Има противовъзпалително, антибак-
териално и хидратиращо действие. Предпазва и отстранява акне, черни точки, кожни 
проблеми, възпаления и зачервявания, придава свежест и чистота на кожата. 

Инструкции за употреба:  Нанесете върху лицето с тампон и втрийте с леки масажни 
движения до пълното почистване на кожата. За ежедневна употреба.

Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Petroselinum sativum extract, Cinnamomum zeylanicum extract, 
Cotinus coggygria extract, Hypericum perforatum extract, Arctium lappa extract, Achillea millefolium extract, 
Rosa damascena distillate, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Cetyl isononanoate, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Ceteareth-20, Nigella sativa (Black cumin) seed oil, 
Panthenol, Butylene glycol, Polysorbate-20, Micrococcus lysate, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, 
Sodium hydroxide, Citric acid, BHT.

Активни съставки: черноморска кал и луга, екстракти от морски микроорганизми, 
Marine C- THIOPEPTIDE, масло от черен кимион, магданоз, смрадлика, канела, маточина, 
жълт кантарион, репей, бял равнец, розова вода.

Описание: Минерализиращ гел с поморийска луга, който спомага за отстраняването 
наа акне, черни точки, кожни проблеми, възпаления и зачервявания и предпазва от 
появата им. Има противовъзпалително, антибактериално и минерализиращо действие. 
Хидратира и омекотява кожата, подхранва и повишава жизнеността и еластичността, 
успокоява, придава свежест и сияйност.
 
Инструкции за употреба:  Част от гела се нанася върху сухо лице и се втрива в кожата 
чрез лек масаж. След 5-10 минути се изплаква с обилна вода. За ежедневна употреба.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, 
Glycerin, Xanthan gum, Cinnamomum zeylanicum extract, Hydrogenated jojoba oil, Nigella sativa (Black cumin) 
seed oil, Hypericum perforatum extract, Arctium lappa extract, Achillea millefolium extract, Rosa damascena 
distillate, Butylene glycol, Polysorbate-20, Micrococcus lysate, BHT.

Активни съставки: Лечебна кал от черноморските солени езера; Масло от черен 
кимион; Marine C-THIOPEPTIDE; Екстракт от канела; Екстракт от магданоз; Екстракт от 
смрадлика; Екстракти от жълт кантарион; Екстракт от репей; Екстракт от бял равнец; 
Витамин Е; Бяла хума (каолин) 

Описание: Натурален продукт, без парабени и аромати. Кална маска с дълбоко 
почистващо, минерализиращо, детоксикиращо, антибактериално и хидратиращо 
действие. Предпазва и отстранява акне, черни точки, кожни проблеми, възпаления и 
зачервявания. Придава свежест, гладкост, еластичност и блясък на кожата.

Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой (1-2 мм) 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. 

Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients/(INCI): Aqua, Kaolin, Black Sea mud, Glycerin, Cetyl isononanoate, Magnesium chloride, 
Magnesium sulfate, Cinnamomum zeylanicum extract, Petroselinum sativum extract, Cotinus coggygria extract, 
Cetearyl alcohol, Ceteareth-12, Sodium chloride, Potassium chloride, Hypericum perforatum extract, Arctium 
lappa extract, Achillea millefolium extract, Phenoxyethanol, Nigella sativa (Black cumin) seed oil, Glyceryl stearate, 
Cetyl palmitate, Ceteareth-20, Butylene glycol, Polysorbate-20, Micrococcus lysate, Polyglyceryl-3 stearate, 
Caprylic/capric triglycerides, Sodium stearoyl lactylate, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii butter, 
Octyldodecanol, Tocopheryl acetate, Cera alba, BHT.
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СЕРИЯ АНТИ АКНЕ Натурални продукти


