
СЕРИЯ VISION 35+

Предпазва кожата от стареене, връща сияйността, еластичността, гладкостта, изравнява тена, премахва несъвършен-
ствата с уникална биоформула за контрол над дермата. Здравословното натурално съчетание заздравява и регенерира 
стволовите клетки на кожата. Серията работи ефективно срещу появата на нови бръчки и пигментация, не позволява 
алергични зачервявания. Особено подходяща е за раздразнена, чувствителна и застаряваща кожа с фини бръчки, тор-
бички под очите, петна. Козметичната линия е тествана и доказано ефективна.

Серията включва: Дневен крем; Нощен крем; Крем за околоочен контур; Крем за шия и деколте; Крем-маска и  
Крем за ръце. 

Действие на активните съставки – включени в серията
RESISTEM - екстракт от растителни стволови клетки от Globularia Cordifolia: заздравява и стимулира естествената ре-
генерация 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, хидрати-
ра и успокоява кожата, защитава я от външни фактори. Екстракт от морски водорасли: действа подмладяващо, оме-
котяващо и хидратиращо на кожата. Има противовъзпалително, антиоксидантно действие. Съдържа аминокиселини, 
протеини, полизахариди, минерални соли. Екстракт от бял равнец: притежава антисептично и противовъзпалително 
действие, предпазва кожата от инфекции и раздразнения. Масло от макадамия и арган: богати на витамини А, Е, F, с 
антиоксидантно действие. Омекотяват, хидратират и възстановяват.  Масло от жожоба: тонизира организма, овлажнява 
кожата и я предпазва от стрии.  D-пантенол и витамин Е: подхранва, овлажнява и повишава жизнеността и еластич-
ността на кожата; намалява възпаленията, раздразненията и стимулира зарастването на рани. 

Натурална серия за чувствителна кожа срещу първи бръчки 

Натурални продукти

Активни съставки: RESISTEM - 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; Витамин Е; 
UVA + UVB Филтър.

Описание: Подмладяващ, предпазващ, регенериращ и хидратиращ крем за околоочен 
контур и устни, с мощно антиоксидантно действие. Премахва тъмните кръгове и торбички 
под очите. Подходящ е за лица със сухи и чувствителни устни. Комбинацията от растителни 
масла и екстракти подхранва кожата и повишава жизнеността и еластичността, защитава я 
от външни фактори.
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху измитата и подсушена кожа и се 
втрива чрез лек масаж. За ежедневна употреба. За по-добър резултат използвайте пълната 
серия продукти, от серията.
Състав/INGREDIENTS(INCL): Aqua, Glycerin, Populus Alba Bud extract, Achillea millefolium extract, Fucus Vesiculosus 
extract, Globularia cordifolia callus culture extract, Panthenol, Ceteryl Alchohol, Polyacrylamide, C-13-14 Isoparaffin, 
Laureth-7, Phenoxyethanol, Benzophenone-4, Argania spinosa oil, Macadamia thernifolia seed oil,  PEG-100 stearate, 
Glyceryl stearate, Jojoba esters, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxyde, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.

Предлага се в разфасовки от 15 мл.

Околоочен крем за 
чувствителна кожа с 
морски водорасли

VISION 35+

Активни съставки: RESISTEM - екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia; Екстракт от топола; Кокосово масло; Масло от арган; Масло от макадамия; 
D-пантенол; Витамин Е; UV A + UV B Филтър.
Описание: Подмладяващ, предпазващ, регенериращ и хидратиращ дневен крем с мощно 
антиоксидантно действие. RESISTEM 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. 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. 
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху измитата и подсушена кожа и се 
втрива чрез лек масаж. За ежедневна употреба.
За по-добър резултат използвайте в комбинация с крем- маска, нощен крем, крем за 
околоочен контур и крем за деколте и шия – продукти от същата серия. 
Състав/INGREDIENTS(INCL): Aqua, Glycerin, Populus Alba Bud extract, Globularia cordifolia callus culture extract, 
Panthenol, Ceteryl Alchohol, Cocos Nucifera oil, Polyacrylamide, C-13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, 
Benzophenone-4, Macadamia thernifolia seed oil, Argania spinosa oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, Tocopheryl 
acetate, Sodium hydroxyde, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.

Предлага се в разфасовки от 50 мл.

Дневен крем за 
чувствителна кожа с 
екстракт от пъпки на 

топола 
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Активни съставки: RESISTEM - екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia; Екстракт от топола; Екстракт от морски водорасли; Маслиново масло; Масло 
от макадамия; Кокосово масло; Масло от арган; Витамин Е.
Описание: Подмладяващ, регенериращ и хидратиращ нощен крем с мощно 
антиоксидантно действие и изцяло натурални съставки.  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. Комбинацията от растителни масла подхранва и повишава 
жизнеността и еластичността на кожата. 
Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху измитата и подсушена кожа и 
се втрива чрез лек масаж. За ежедневна употреба. За по-добър резултат използвайте 
всички продукти от серията.
Състав/INGREDIENTS(INCL): Aqua, Glycerin, Populus Alba Bud extract, Globularia cordifolia callus culture extract, Fucus 
Vesiculosus extract, Olea Europea Fruit Oil, Ceteryl Alchohol, Polyacrylamide, C-13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Macadamia 
thernifolia seed oil, cocosnucifera oil, Phenoxyethanol, Argania spinosa oil, PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, 
Tocopheryl acetate, Sodium hydroxyde, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.

Предлага се в разфасовки от 30 мл.

Активни съставки: RESISTEM (екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia); Екстракт от пъпки на топола; Масло от арган; Масло от черен кимион; D-панте-
нол; UV A + UV B Филтър; Витамин Е.

Описание: Уникален по рода си продукт, без аналог. Разработен специално за специфич-
ните нужди на кожата деколте и шия, възраст 35+. Натурален продукт - Регенериращ и хи-
дратиращ крем с мощно антиоксидантно действие, който предотвратява стареенето на ко-
жата, специално за деколте и шия. Защитава кожата от стареене, заглажда съществуващите 
и предотвратява появата на нови бръчки, предотварява пигментацията и зачервяванията 
и уеднаквява цвета. Подмладява, регенерира, хидратира и успокоява кожата, защитава я от 
външни фактори. Комбинацията от растителните масла и D-пантенол повишава жизненост-
та и еластичността, подхранва, успокоява и омекотявана кожата.

Инструкции за употреба: Част от крема се нанася върху измитата и подсушена кожа и се 
втрива чрез лек масаж. За ежедневна употреба. За по-добър резултат използвайте в комби-
нация с крем- маска  от същата серия.

Състав/INGREDIENTS(INCL): Aqua, Glycerin, Populus Alba Bud extract, Achillea millefolium extract, Fucus Vesiculosus extract, 
Globularia cordifolia callus culture extract, Panthenol, Ceteryl Alchohol, Polyacrylamide, C-13-14 Isoparaffin, Laureth-7, 
Phenoxyethanol, Benzophenone-4, Argania spinosa oil, Macadamia thernifolia seed oil,  PEG-100 stearate, Glyceryl stearate, 
Jojoba esters, Tocopheryl acetate, Sodium hydroxyde, BHT, Parfum, Butylphenyl methylpropional.

Предлага се в разфасовки от 50 мл.

Нощен крем за 
чувствителна кожа с 
морски водорасли
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Крем деколте и шия 
за чувствителна кожа 

с екстракт пъпки от 
топола

VISION 35+

Натурални продукти СЕРИЯ VISION 35+

Активни съставки: RESISTEM - екстракт от растителни стволови клетки от Globularia 
Cordifolia; Екстракт от топола; Бадемово масло; Масло от кайсиеви ядки; Кокосово 
масло; Масло от макадамия; Витамин Е
Описание: Изключително нежна, подмладяваща, регенерираща и хидратираща крем 
маска. Екстрактът от пъпки на топола забавя стареенето и подмладява, регенерира, 
хидратира и успокоява кожата, защитава я от външни фактори. Комбинацията от 
растителни масла подхранва и повишава жизнеността и еластичността на кожата. 
Особено подходяща е за раздразнена, чувствителна и застаряваща кожа с фини бръчки, 
торбички под очите и петна. Козметичната линия е тествана и доказано ефективна.
Инструкции за употреба: Част от маската се нанася на плътен слой върху измитата и 
подсушена кожа. След 20-30 мин се отстранява с памук/салфетка. Прилага се от 1 път 
до 3 пъти седмично. 
За по-добър ефект се проръчва , преди нанасяне на маската, кожата да се почисти с 
ексфолиращ продукт. След използваме на маската нанесете дневен или нощен крем 
от същата серия. За по-добър и дълготраен резултат използвайте всички продукти 
от серията. 

Състав/INGREDIENTS(INCL): Aqua, Glycerin, Populus Alba Bud extract, Prunus Amigdalus dulcis oil, Prunus Armeniaka 
Kernel oil, Cocos Nucifera oil,  Macadamia thernifolia seed oil, Globularia cordifolia callus culture extract, Polyacrylamide, 
C-13-14 Isoparaffin, Laureth-7

Предлага се в разфасовки от 100 мл.

Маска крем за 
чувствителна кожа с 
масло кайсиеви ядки
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Инструкця за съхранение на всички продукти от серията: В хладни, сухи и проветриви помещения, от 5оС до 25оС.


