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YOUTH
YOUTH DEFENCE
DEFENCE
лінія для базового професійного
догляду за шкірою

Доповнивши лінію Youth Defence засобами інших ліній (залежно від проблематики), ви
сформуєте унікальний комплексний догляд вашої шкіри.
Засоби лінії зволожують та живлять шкіру, підтримуючи її молодою та здоровою.
Відновлюють бар'єрні функції шкіри і захищають її від агресивного впливу навколишнього
середовища.
Ефективність лінії Youth Defence забезпечує унікальне поєднання інгредієнтів, одержаних
біотехнологічним способом. Біотехнології дозволяють максимально розкрити корисні
властивості рослинних компонентів, посилити їхню ефективність та позбавити від побічних
алергенних властивостей, характерних для натуральних речовин.

Ключові активні компоненти:
• Високомолекулярна гіалуронова кислота розподіляється по поверхні шкіри, захищаючи
її від сухості, подразнень, УФ-випромінювання та пов'язаного з ним фотостаріння. Миттєво
розгладжує та підтягує шкіру.
• Низькомолекулярна гіалуронова кислота проникаєу глибокі шари шкіри до рівня дерми,
відновлюючи гідробаланс зсередини. Прискорює процеси регенерації та посилює дію
інших активних складових косметичних засобів. Уповільнює процеси старіння.
• Цитрат срібла – найбільш біодоступна та безпечна форма наносрібла. Має антиалергічні
та антибактеріальні властивості. Зволожує та знімає запалення. Сприяє швидкому загоєнню
подразнень та пошкоджень.
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Cleansing Gel 3 in 1
Демакіяж-гель для вмивання
нормальної та комбінованої
шкіри

Артикул на сайті: 018 / 1018
Гель якісно очищає шкіру від макіяжу і прибирає жирний блиск
у T-зоні, при цьому не пересушуючи інші ділянки обличчя.
Інтенсивно очищує та усуває частинки макіяжу з пір, зволожує
шкіру. Сприяє усуненню запальних елементів та забезпечує
профілактику їхньої появи. Повертає шкірі відчуття чистоти та
свіжості, покращує колір обличчя. Матує, звужує пори.
Рекомендація косметолога: після контакту з хлорованою водою
для відновлення рН-балансу використовуйте тонік або спрей
Piel Cosmetics за типом шкіри.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота, наносрібло. Гель алое вера забезпечує
необхідне зволоження, підтримує пружність шкіри. Прискорює
процеси відновлення. Екстракт карликової пальми усуває негативний
вплив андрогенів, які стимулюють вироблення шкірного сала
надлишку. Запобігає виникненню запальних елементів та себореї.
Комплекс ретиноїдів має ефект легкого пілінгу, усуває лущення,
вирівнює поверхню шкіри. Виявляє антиоксидантну активність.

1
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2

Cleansing Gel 3 in 1
Гель для вмивання нормальної
та комбінованої шкіри

Артикул на сайті: 019
Гель нормалізує виділення шкірного сала. Якісно очищає шкіру
та прибирає жирний блиск у T-зоні, при цьому не пересушуючи
інші ділянки обличчя.
Інтенсивно очищує, зволожує та заспокоює шкіру. Сприяє
усуненню запальних елементів та забезпечує профілактику їхньої
появи. Повертає шкірі відчуття чистоти та свіжості, покращує
колір обличчя. Матує, звужує пори.
Рекомендація косметолога: після контакту з хлорованою водою
для відновлення рН-балансу використовуйте тонік або спрей Piel
Cosmetics за типом шкіри.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота, наносрібло. Гель алое вера забезпечує
необхідне зволоження, підтримує пружність шкіри. Прискорює
процеси відновлення. Екстракт карликової пальми усуває
негативний вплив андрогенів, які стимулюють вироблення
шкірного сала надлишку. Запобігає виникненню запальних
елементів та себореї. Комплекс ретиноїдів має ефект легкого
пілінгу, усуває лущення, вирівнює поверхню шкіри. Виявляє
антиоксидантну активність.
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Micellar Water
Міцелярна вода для очищення
та зняття макіяжу

Артикул на сайті: 017 / 1017
Завдяки вмісту наносрібла, міцелярна вода не тільки знімає
макіяж, але й має антибактеріальні властивості, які так важливі
для очищення шкіри в умовах міста.

2

Містить міцели нового покоління, які забезпечують максимально
делікатне очищення навіть чутливої пошкодженої шкіри. Ефективно
та м'яко знімає макіяж з обличчя, очей та губ. Підходить для
шкіри всіх типів. Не містить барвників, штучних ароматизаторів та
консервантів-парабенів.
Рекомендація косметолога: після очищення міцелярною водою
обов'язково змивайте її або використовуйте тонік Piel Cosmetics за
типом шкіри, щоб прибрати повністю всі забруднення і нормалізувати
pH-баланс.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота, наносрібло. Полоксамер 184 (входить до
складу міцел) є найбільш м'яким ПАР, при цьому володіє винятковими
властивостями, що очищують.

4

Silver Aqua Tonic
Тонік для зволоження нормальної
та комбінованої шкіри

Артикул на сайті: 011 / 1012
Крім тонізації забезпечує додаткове очищення та захищає шкіру
від розвитку флори, що викликає запалення.
Тонік інтенсивно зволожує, пом'якшує та заспокоює.
Відновлює pH-баланс. Стимулює процеси регенерації. Має
протизапальний ефект. Покращує мікроциркуляцію та захисні функції
шкіри. Ідеальна основа під засоби основного догляду чи макіяж.

4

Рекомендація косметолога: використовуйте тонік локально у
вигляді аплікацій при подразненні та лущенні.
Основні активні інгредієнти: високогіалуронова кислота, наносрібло.

та

низькомолекулярна
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Silver Aqua Spray
Зволожуючий спрей для нормальної та
комбінованої шкіри

Артикул на сайті: 007 / 008
Спрей працює краще за термальні води, особливо в умовах сухого повітря, оскільки
забезпечує набагато глибше зволоження та протизапальний ефект за рахунок вмісту
гіалуронової кислоти та наносрібла.
Інтенсивно зволожує та захищає шкіру. Заспокоює та запобігає появі запальних елементів.
Відновлює рН-баланс шкіри.
Рекомендація косметолога: для додаткового зволоження використовуйте спрей 3-4 рази
протягом дня, особливо в умовах сухого повітря: у літаку, в кондиціонованих та опалювальних
приміщеннях, а не лише влітку. Засіб можна розпорошувати поверх макіяжу.
Основні активні інгредієнти: низькомолекулярна гіалуронова кислота, наносрібло.

Використовуйте спрей з гіалуроновою кислотою
та наносріблом протягом дня
у косметичному догляді
вранці та ввечері наносьте спрей
після етапу очищення та перед
нанесенням сироватки, щоб
посилити ефект зволоження;

у спортзалі / басейні
освіжіть шкіру і усуньте подразливу дію
поту під час занять спортом. Відновіть
гідробаланс шкіри після дії хлорованої
води;

вдома та на роботі
розпорошуйте спрей на шкіру 3-4
рази протягом дня, щоб забезпечити
їй захист від бактерій та додаткове
зволоження, особливо в опалюваних
та кондиціонованих приміщеннях;

у подорожах
візьміть спрей в дорогу / переліт,
щоб освіжити шкіру, захистити її від
пересихання та хвороботворних
бактерій. Також використовуйте спрей
для вмивання;

на пляжі/природі (в теплу пору року)
захистіть шкіру від пересихання,
негативного впливу бактерій
та забруднень, періодично
використовуючи спрей;

в автомобілі
тримайте спрей під рукою, щоб зволожувати
шкіру в сухому повітрі салону.
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6 Enhancer G2 Serum

Сироватка-активатор

Артикул на сайті: 042
Значно підвищує ефективність сироваток, кремів та масок,
наближаючи її до результатів застосування апаратних методик.
Проблема: Шкіра є найбільшим органом - це бар’єр, що
захищає від зовнішніх негативних факторів. Але бар'єрні
властивості також суттєво зменшують проникнення корисних
інгредієнтів косметики.

6

Вирішення: Полісахарид, що є основним інгредієнтом засобу
сприяє ефективному проникненню активних інгредієнтів
косметичних засобів у глибокі шари шкіри, опосередковано
впливаючи до рівня дерми. Має функцію «контрольованого
вивільнення активів», забезпечує більш тривалі зволоження
та вбирання, що активізує роботу антиоксидантів, вітамінів,
зволожуючих та поживних компонентів. Сприяє охолодженню
шкіри на 7 градусів, що є особливо корисним для шкіри навколо
очей.
Як використовувати:
Наносити перед основним доглядом (сироватки, маски, креми).
Для зручності можна змішати. Особливо рекомендується для
використання із засобами, що значно насиченими активними
інгредієнтами.
Може поєднуватися із доглядовими засобами інших виробників.

7 Gialur Serum 1%

Інтенсивно зволожуюча
сироватка гіалуронової кислоти

Артикул на сайті: 001
Містить комплекс високо- та низькомолекулярної гіалуронової
кислоти, що забезпечує не лише моментальний, а й глибокий
накопичувальний ефект зволоження.
Сироватка відновлює природний водний баланс шкіри та запобігає
втраті вологи. Прибирає подразнення та лущення. Розгладжує
шкіру, забезпечуючи профілактику вікових змін. Захищає від
негативного впливу вільних радикалів, УФ-випромінювання
та, пов'язаного з ним, фотостаріння. Заспокоює та прискорює
процеси регенерації. Не викликає алергії.
Рекомендація косметолога: додавайте Gialur 1% у креми та
гелі: 1 мл гіалуронової кислоти на 2 мл засобу. Так ви досягнете
інтенсивнішого зволоження і допоможете активним компонентам
проникнути в глибокі шари шкіри.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота.
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8 Matte Cream SPF 20

Денний крем з матуючим ефектом

Артикул на сайті: 004
Рідкісне поєднання AHA-кислот і SPF-фільтрів забезпечує
комплексний ефект: вирівнює рельєф і колір шкіри, прибирає
жирний блиск і при цьому захищає від УФ-випромінювання.

8

Крем надійно захищає від факторів, що спричиняють передчасне
старіння шкіри. Протидіяє руйнівній дії вільних радикалів та
агресивному впливу навколишнього середовища. Матує, звужує
пори, регулює роботу сальних залозі запобігає появі запалень.
Зволожує. Прискорює оновлення клітин шкіри.
Рекомендація косметолога: також ідеально підходить для корекції
постакне та гіперпігментації протягом усього року. Не рекомендується
використовувати крем як засіб фотозахисту під час активного сонця.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота. Фруктові кислоти (АНА) активізують процеси
оновлення, звужують пори, запобігають появі запалень, вирівнюють
колір та рельєф шкіри. Оксид цинку та діоксид титану захищають
від УФ-випромінювання, матують.

9 Nutrition Cream SPF 20

Денний живильний крем

Артикул на сайті: 006
Забезпечує як зовнішній захист від ушкоджуючих чинників, а й
зміцнює природні бар'єрні системи шкіри.
Крем живить, зволожує та захищає шкіру від зневоднення,
обвітрювання та УФ-випромінювання. Комбінація цінних рослинних
олій та вітамінів робить засіб ідеальним для постійного догляду за
сухою і чутливою шкірою, а також сезонного (у холодну пору року)
догляду за нормальною та комбінованою шкірою.

9

Рекомендація косметолога: використовуйте Nutrition із сироваткоюактиватором Enhancer G2 (арт. 042), щоб покращити проникнення
активних компонентів крему та, як наслідок, ефективність
косметичного догляду.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота. Олії авокадо і календули живлять,
заспокоюють, захищають шкіру від розтріскування і усувають
запалення. Вітаміни E і D підтримують оптимальний рівень
зволоженості, покращують еластичність, захищають шкіру від
негативного зовнішнього впливу та впливу вільних радикалів.
Оксид цинку забезпечує УФ-захист і має антисептичні властивості.
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Cream
10 Detox
Нічний регенеруючий крем
з пілінг-ефектом

Артикул на сайті: 040
За один курс використання (8 тижнів) крем усуває комплекс
естетичних проблем та значно покращує зовнішній вигляд та стан
шкіри.
Ефективно вирішує проблеми, що накопичуються в шкірі та
ускладнюються віковими змінами, стресом, сучасним ритмом життя.
А саме: усуває чорні цятки, тьмяність і землистий колір обличчя,
закупорку вивідних проток сальних залоз і, як наслідок, розвиток
запальних елементів. Повертає шкірі здоровий вигляд. Прискорює
оновлення кліток. Рекомендується для шкіри всіх типів.

13

Рекомендація косметолога: після курсу використання наносьте
Detox як нічний догляд 2-3 рази на тиждень, щоб зберегти ефект. Або
повторюйте курс раз на півроку. Рекомендується використовувати
крем у комплексі із засобами проти гіперпігментації та антивіковими
засобами, оскільки він має ефект легкого пілінгу та дозволяє
активним компонентам впливати більш глибоко та ефективно.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
гіалуронова кислота, наносрібло. Папаїн глибоко очищає шкіру,
сприяє відлущуванню з поверхні шкіри рогових клітин. Вирівнює
рельєф, зменшує секрецію шкірного сала, усуває запальні елементи.
Покращує колір обличчя, освітлює пігментні плями.

Mask
11 Nutrition
Маска для живлення сухої та
тонкої шкіри обличчя

Артикул на сайті: 0477
Моментально відновлює шкіру, прибираючи стягнутість,
дискомфорт та лущення відразу після застосування. Відтворює
пошкоджений ліпідний шар, запобігаючи подальшій втраті
вологи.
Маска глибоко живить, пом'якшує та розгладжує шкіру. Запобігає
появі зморшок. Стимулює процес регенерації. Не вимагає змивання
і може використовуватись як нічний догляд. Оптимальний засіб
інтенсивного догляду для власників дрібнозморшкового типу
старіння.
Рекомендація косметолога: використовуйте маску Nutrition в
холодну пору року 2 рази на тиждень для запобігання почервонінням
та лущенням. При вираженій сухості або лущенні нанесіть спочатку
ультразволожуючу маску Utramoister (арт. 0475), а потім живильну
маску Nutrition (арт. 0477). Активно доповнюючи один одного,
компоненти масок швидко відновлюють шкіру після пілінгів,
дермабразій, чисток, обвітрювання, сонячних опіків та будь-яких
інших шкідливих впливів.
Основні активні інгредієнти: високо- та низькомолекулярна
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гіалуронова кислота, наносрібло. Олії манго і ши пом'якшують і
живлять. Біокомплекс Seamollient® зволожує шкіру на клітинному
рівні, стимулює процеси регенерації. Кофеїн тонізує, має дренажний
ефект, робить шкіру еластичною.

10

Anti-Blemish Mask

12 Маска з протизапальним
ефектом

Артикул на сайті: 0473T
Швидко прибирає запальні елементи, запобігаючи їх вторинній
появі. SOS-засіб – результат вже через 20 хвилин після нанесення.
Маска ефективно знімає запалення та почервоніння, звужує пори.
Забезпечує швидке загоєння запальних елементів та профілактику їх
появи. Регулює вироблення шкірного сала. Коригує явище постакне:
значно вирівнює рельєф та колір шкіри. Не підсушує.
Рекомендація косметолога: за наявності великої кількості запальних
елементів наносьте маску на всю проблемну зону.

12

Основні активні інгредієнти: каолін підсушує, очищає, видаляє
надлишок шкірного сала. М'яко відлущує, зменшує розмір пор, злегка
відбілює. Біорозчинна сірка і фарнезол регулюють вироблення
шкірного сала, позбавляючи шкіру жирного блиску. Пригнічують
активність флори, відповідальної за загострення вугрової хвороби
та запальні процеси шкіри. Тонізують, покращують пружність шкіри,
надають гладкості та еластичності. Саліцилова кислота відлущує,
очищує пори, прибирає запалення. Зменшує продукування шкірного
сала.

Ultramoister Mask

13 Ультразволожуюча гель-маска
Артикул на сайті: 0475

11

Гарантована допомога зневодненій та сухій шкірі
Засіб, що стане в нагоді всім, хто регулярно відчуває сухість,
стягнутість шкіри, або має інші ознаки недостатнього
зволоження, такі як лущення та свербіння.
- дефіцит вологи є одним із головних чинників, що провокують
передчасне старіння шкіри та може спричинити виникнення цілого
ряду проблем у майбутньому.
Маска забезпечить глибоке зволоження шкіри та позбавить від
неприємних відчуттів. Дозволить вашій шкірі почуватися комфортно
та стане запорукою збереження молодості та краси надовго.
Володіє яскраво вираженими пом'якшувальною і заспокійливою
дією. Підвищує тонус і еластичність шкіри, значно покращує її
мікрорельєф.
Подразнення та неприємні відчуття, що зумовлені зневодненням,
тепер не будуть нагадувати про себе.
Особливо корисна: Маску можна не змивати.
- Під час літньої спеки - по можливості використовуйте зранку
- Коли засмагаєте - радимо використовувати маску, для того, щоб
допомогти шкірі відновитися після шкідливого впливу ультрафіолету.
- Взимку, під час опалювального сезону, коли шкіра потребує регулярного
зволоження. Додатково допоможе зменшити реакцію шкіри на холод.
Краще наносити у другій половині дня.

Маска «напоїть» клітини навіть найбільш сухої шкіри, заспокоїть і
пом'якшить, прибере подразнення і судинну реакцію.
Рекомендація косметолога: за вираженої сухості або лущення нанесіть спочатку ультразволожуюча маску Ultramoister (арт. 0475),
а потім живильну маску Nutrition (арт. 0477). Це поєднання масок
також ефективне після пілінгів, дермабразії, чисток, обвітрювання,
сонячних опіків і будь-яких інших пошкоджуючих впливів на шкіру.
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SUN&
COLD
SUN & COLD
лінія для захисту шкіри від сонця та холоду

На відміну від більшості сонцезахисних засобів, лінія Sun & Cold не тільки захищає шкіру від
широкого спектру УФ-випромінювання (сонячного опіку та фотостаріння), але й посилює
стійкість шкіри до пошкоджень зсередини.
Потрійний захист від ультрафіолету
• Перший рівень – блокування UVA та UVB випромінювання широкого спектру за
допомогою трьох типів сонцезахисних фільтрів:
физичні відбивають сонячні промені
хімічні трансформують та розсіюють світло
натуральні посилюють природний фотозахист шкіри
• Другий рівень – усунення ушкоджуючих процесів, що розвиваються у шкірі під впливом
сонця
Антиоксиданти захищають клітини шкіри від руйнівної дії вільних радикалів, що
формуються під впливом ультрафіолету.
• Третій рівень – захист на клітинному рівні
Екстракт планктону Artemia Salina захищає ДНК клітин від УФ-випромінювання та
температурних стресів.
Креми Extreme забезпечують високоефективний захист шкіри від холоду, перепадів
температур, обвітрювання. Ідеально підходять як для активного відпочинку, так і для
щоденного застосування взимку. Перешкоджають розвитку холодової алергії та зміцнюють
імунітет шкіри. Сприяють швидкому загоєнню ушкоджень. Додатковий захист шкіри
забезпечує наявність SPF-фільтрів, комплексу олій і вітаміну D, дефіцит якого характерний
для сезонів з коротким світловим днем.
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Cream SPF 50
1 Spectrum
Сонцезахисний крем для обличчя
Артикул на сайті: 0502
Крем не тільки захищає шкіру від усього спектра УФвипромінювання, але й забезпечує шкірі повноцінний догляд:
живлення, зволоження та відновлення.
Запобігає розвитку сонячних опіків. Забезпечує профілактику
виникнення та подальшого посилення гіперпігментації. Протидіяє
передчасному старінню, зокрема фотостарінню та появі зморшок.
Активізує регенерацію, прибирає сухість, лущення та подразнення.
Має легку текстуру, не залишає відчуття жирності та липкості.
Рекомендація косметолога: в умовах інтенсивного сонця (на пляжі,
у спекотних країнах) та за наявності гіперпігментації повторюйте
нанесення крему кожні дві години. При появі подразнення від
хлорованої або солоної води нанесіть маску Regeneration (арт. 0474)
через день на ніч.

1

Основні активні інгредієнти: комплекс фотостабільних фізичних та
хімічних фільтрів. Hydraporine™ забезпечує тривале зволоження
та посилює захисні властивості шкіри. Гіалуронова кислота та
наносрібло. Вітамін Е захищає від шкідливого впливу вільних
радикалів, підвищує тонус та еластичність. Пантенол зволожує,
сприяє прискореній регенерації, заспокоює.

2 Spectrum Spray SPF 30

Сонцезахисний спрей для тіла

Артикул на сайті: 0501
Завдяки наявності антиоксидантів спрей активізує процеси
регенерації та посилює природний захист шкіри, запобігаючи
пошкодженню ДНК клітин ультрафіолетом.
Ефективно захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання
UVA та UVB спектрів, попереджає розвиток сонячного опіку
та фотостаріння шкіри. Зволожує та заспокоює. На додаток до
всього засіб містить активні компоненти, що незначно знижують
температуру
шкіри,
позбавляючи
ризиків
температурних
пошкоджень.
Рекомендація косметолога: в умовах інтенсивного сонця (на
пляжі, у спекотних країнах) повторюйте нанесення засобу
кожні 2 години. Також наносьте засіб після купання. При появі
подразнення від хлорованої або солоної води наносьте на тіло
ультразволожуючий спрей з олією іланг-ілангу (арт. 050) на ніч.
Основні активні інгредієнти: комплекс фотостабільних фізичних
та хімічних фільтрів. Hydraporine™. Гіалуронова кислота миттєво
зволожує та запобігає зневодненню шкіри. Глибоко проникає
та забезпечує накопичувальний ефект зволоження та ліфтингу.
Прискорює процеси регенерації. Захищає від шкідливого впливу
вільних радикалів, УФ-випромінювання та, пов'язаного з ним,
фотостаріння. Вітамін Е. Гель алое вера зволожує, підвищує
імунітет шкіри та її здатність протистояти впливу ультрафіолету.
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2

Extreme

3 Колд-крем проти вітру, холоду,
негоди. Для обличчя та рук

Артикул на сайті: 013

3

Унікальна комбінація цінних природних олій, антиоксидантів
та зволожуючих компонентів прискорює відновлення шкіри, а
фільтри SPF 20 захищають від УФ-випромінювання.
Захищає шкіру від температурних перепадів, обвітрювання
та ультрафіолетового випромінювання. Відновлює структуру
захисного ліпідного бар'єру шкіри, який ушкоджується під впливом
морозу та вітру. Відновлює сезонний дефіцит вітамінів А, Е, D.
Підходить для будь-якого типу шкіри.
Рекомендація косметолога: при вираженому подразненні
та лущенні в холодну пору року або в гірській місцевості
використовуйте під крем Extreme сироватку Mesoprof (арт. 021)
Основні активні інгредієнти: олії авокадо та яєчного жовтка
зволожують, живлять та відновлюють шкіру. Захищають від УФвипромінювання. СО2 екстракт ромашки в поєднанні з олією
календули мають потужні протизапальні та протиалергічні
властивості. Заспокоюють та відновлюють, активізують оновлення
клітин шкіри. Попереджають пошкодження від перепадів
температури. Знімають подразнення та свербіння.

Extreme Cream

4 Зимовий денний крем для обличчя
та рук для всіх типів шкіри

Артикул на сайті: 014
Крем забезпечує повноцінний базовий догляд шкіри обличчя та
рук (захист, живлення, відновлення), що робить його незамінним
у поїздках та під час активного зимового відпочинку.

4

Знімає та запобігає лущенню, сприяє загоєнню мікротріщин.
Прискорює процес оновлення шкіри. Формула крему посилена
компонентами, що покращують природний захист шкіри. Підходить
для шкіри будь-якого типу.
Рекомендація косметолога: при підвищеній чутливості шкіри до
холодових факторів використовуйте через день живильну маску
Nutrition (арт. 0477) на ніч.
Основні активні інгредієнти: олія авокадо та яєчного жовтка.
СО2 екстракт ромашки у поєднанні з олією календули. Комплекс
лінолевої та ліноленової кислот заповнює дефіцит ліпідів, які
відповідають за основні бар'єрні функції шкіри.

23

SENSITIVE
SENSITIVE

лінія догляду за шкірою, схильною до підвищеної
чутливості та розвитку куперозу

E

Лінія Sensitive нормалізує підвищену чутливість шкіри, знімає запалення та почервоніння.
Усуває відчуття дискомфорту, поколювання, печіння, свербіж, лущення. Зволожує та
відновлює захисну функцію епідермального бар'єру. Покращує капілярний кровообіг,
попереджаючи розвиток куперозу, до якого завжди схильна чутлива шкіра. Підвищує її опір
у стресових ситуаціях. Значно покращує зовнішній вигляд та стан шкіри.
Препарати лінії Sensitive діють за принципом двох взаємодоповнюючих підходів у
нейрокосметології. З одного боку – впливають на рецептори шкіри, що призводить до
зменшення неприємних відчуттів, та з іншого боку – покращують стан шкіри, стимулюючи
виділення у тканинах гормону радості – ендорфіну.

Ключові активні компоненти:
• Рамноза – потужний багатофункціональний активний інгредієнт нейрокосметики,
виділений із екстракту ункарії. Стимулює вироблення ендорфіну та колагену. Запобігає
сухості шкіри, знижує її чутливість та реактивність.
• Seamollient® – комплекс 24-годинної зволожуючої дії. Відновлює водяний баланс на
клітинному рівні, знімаючи запалення.
• Troxerutin підвищує міцність капілярів та зміцнює стінки судин, запобігаючи розвитку
куперозу. Захищає від подразнень, відновлює нормальний колір та рівний тон шкіри.
• Рослинні кераміди відновлюють бар'єрні функції шкіри.
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1

Silver Aqua Tonic
Зволожуючий тонік
для сухої та чутливої шкіри

Артикул на сайті: 012 / 1012
Поряд з інтенсивним зволоженням та тонізацією, тонік відновлює
мікробіом шкіри та знижує реактивність за рахунок вмісту
наносрібла.
Інтенсивно зволожує, пом'якшує, знімає подразнення та лущення.
Нормалізує pH-баланс шкіри після вмивання. Покращує захисні
функції. Готує шкіру до подальших етапів догляду.
Рекомендація косметолога: використовуйте ватні диски, змочені
тоніком, локально у вигляді аплікацій при подразненні та лущенні.
Основні активні інгредієнти: високомолекулярна гіалуронова
кислота, низькомолекулярна гіалуронова кислота, наносрібло.

2

Silver Aqua Spray
Зволожуючий спрей для сухої
та чутливої шкіри

2

Артикул на сайті: 009 / 010
Спрей має перевагу над термальними водами, особливо в умовах
сухого повітря, забезпечуючи набагато глибше зволоження та
протизапальний ефект за рахунок вмісту гіалуронової кислоти та
наносрібла.
Інтенсивно зволожує та захищає шкіру. Заспокоює та запобігає
появі запальних елементів. Відновлює рН-баланс шкіри. Знижує
чутливість та реактивність.
Рекомендація косметолога:
для додаткового зволоження
використовуйте спрей 3-4 рази протягом дня, особливо в умовах
сухого повітря: у літаку, в кондиціонованих та опалювальних
приміщеннях, а не лише влітку. Засіб можна розпорошувати поверх
макіяжу.
Основні активні інгредієнти: низькомолекулярна гіалуронова
кислота, наносрібло.
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Anti-Couperose Serum
Антикуперозна сироватка

Артикул на сайті: 0451
За рахунок поєднання потужних актикуперозних компонентів
сироватка не лише зміцнює стінки судин, а й посилює відтік
крові. Істотно підвищує ефект комплексної терапії куперозу.

3

Попереджає появу та зменшує виразність стійких почервонінь,
куперозної сітки та подразнень. Покращує колір та вирівнює
тон шкіри. Має легкий протинабряковий ефект. Усуває почуття
дискомфорту та запобігає появі запалень.
Рекомендація косметолога: для досягнення оптимального
результату застосовуйте сироватку 2 рази на день у поєднанні з
судинозміцнюючими препаратами, дієтою та питним режимом за
призначенням лікаря.
Основні активні інгредієнти: комплекс Legactif на основі екстрактів
золотарника, лимона та іглиці посилює дренаж шкіри, стимулює
судинний тонус і кровотік, сприяє здоровому обміну речовин у
тканинах, покращує колір і вирівнює тон шкіри. Альфа глюкозил
гесперидин захищає клітини від стресу, що окислює.

4
1

4D Elixir DNA of Youth:
Відновлюючий комплекс для
надчутливої шкіри схильної
до частих подразнень

Артикул на сайті: 045
Еліксир володіє винятковими імуномодулюючими властивостями
і підвищує опірність шкіри будь-яким подразникам та
стресам. Вже через тиждень використання значно знижується
інтенсивність подразнень та почервонінь.
Сироватка знімає відчуття сухості, дискомфорту, зуду, позбавляє та
запобігає подразненням та лущенню, повертаючи шкірі втрачене
почуття комфорту, що відбувається за рахунок покращення
загальної резистентності шкіри до зовнішніх факторів.
Додатково надає шкірі гладкість, пом'якшує, вирівнює рельєф.
Зміцнює судинну стінку, запобігаючи розвитку купероза. Містить у
собі легкий шиммер, завдяки чому надає шкірі природне сяйво.
Рекомендація косметолога: за наявності генетичної схильності до
куперозу використовуйте 4D elixir як сироватки на день, а на ніч
застосовуйте сироватку Anti-Сouperose (арт. 0451).
Основні активні інгредієнти: Рамноза – потужний багатофункціональний активний інгредієнт нейрокосметики, виділений
з екстракту котячого кігтя. Стимулює виробництво гормону
радості - ендорфіну, значно знижуючи чутливість і реактивність.
Стимулює синтез колагену, повертаючи шкірі тонус і еластичність.
Біокомплекс із Artemia Salina заряджає клітини енергією, захищає
від зовнішнього стресу, посилює природну стійкість шкіри до
дії ультрафіолету, уповільнює фотостаріння. Рослинні кераміди
захищають шкіру, відновлюють її бар'єрну функцію, зволожують.
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Destress Cream
Ультразволожуючий крем з
натуральним SPF день/ніч

Артикул на сайті: 005
Лікувальну дію на роговий шар можуть чинити лише ліпіди, аналогічні ліпідам епідермального
бар'єру. Саме з них складається ламелярна основа крему Desterss.
Крем значно покращує захисні властивості шкіри, відновлюючи структуру епідермального бар'єру
та підвищуючи клітинний імунітет. Зволожує, заспокоює, знімає подразнення. Захищає від усього
спектра зовнішніх негативних впливів, зокрема ультрафіолету.
Рекомендація косметолога: при значному підвищенні чутливості використовуйте під крем сироватку
4D Elixir (арт. 045); за наявності куперозу наносьте крем на сироватку Anti-Сouperose (арт. 0451).
Основні активні інгредієнти: комплекс Hydraporine™ омолоджує, забезпечує тривале зволоження
та захист шкіри. Масло ши інтенсивно живить і зволожує шкіру, має антиоксидантні та регенеруючі
властивості, стимулює синтез колагену, знімає подразнення. Гідролізат протеїнів плаценти
прискорює регенерацію тканин, посилює біохімічні процеси у клітинах, стимулює імунну систему.

6

Calm Mask
Заспокійлива маска

Артикул на сайті: 0472
Чинить подвійну дію: з одного боку регулює продукування шкірного сала, а з іншого – знижує
підвищену чутливість. Що робить засіб незамінним для комбінованої, жирної та при цьому
чутливої шкіри.
Має легкий охолоджуючий і інтенсивний очищуючий ефекти. Прибирає надлишок шкірного сала,
не пересушуючи шкіру, на відміну від більшості масок з каоліном. Заспокоює та пом'якшує. Звужує
пори, миттєво усуває почервоніння. Забезпечує інтенсивну профілактику виникнення запальних
елементів та постакне. Легко змивається.
Рекомендація косметолога: власникам сухої чутливої шкіри слід використовувати заспокійливу
маску у поєднанні зі зволожуючою. Спочатку нанесіть тонким шаром маску Ultramoister (арт. 0475)
і на неї маску Calm.
Основні активні інгредієнти: каолін (біла глина) та грязь Мертвого моря очищують, підсушують
та відлущують. Активізують процеси регенерації, виводять токсини. Оксид цинку попереджає
появу подразнень та запалень. Комплекс рослинних екстрактів (обліпихи, гамамелісу, ехінацеї,
зеленого чаю) заспокоює та підвищує імунітет шкіри. Прискорює процеси загоєння. Зміцнює
тонус стінки судин, зменшуючи прояви судинної сітки. Ефірні олії (чебрецю, мирри, шавлії,
лемонграсу) знімають запалення, нормалізує вироблення шкірного сала, зменшують діаметр
пор.
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MAGNIFIQUE
MAGNFIQUE
лінія, що пробуджає природну красу шкіри
за рахунок активації її внутрішніх ресурсів

E

Лінія Magnifique повертає до нормального ритму процеси оновлення шкіри, порушені під
впливом стресів, поганої екології та агресивних факторів навколишнього середовища.
Відновлює та підтримує молодість шкіри, стимулюючи процеси регенерації та захищаючи
від нових ушкоджень. Активізує природний потенціал шкіри, що дозволяє сповільнити
перебіг біологічного годинника старіння.
Для створення лінії Magnifique технологи Piel Cosmetics розробили унікальний
високоефективний комплекс компонентів. Їхня злагоджена дія активізує мітохондрії
виробляти енергію АТФ, необхідну клітинам для всіх процесів синтезу.

Ключові активні компоненти
• Екстракт планктону Artemia Salina збільшує вироблення необхідних шкірних білків:
колагену до 54%, фібронектину до 27%. Повертає шкірі природну пружність та еластичність.
Захищає клітини ДНК від пошкоджень.
• Гідролізат протеїнів шовку прискорює регенерацію тканин та стимулює імунну систему
шкіри. Має антиоксидантні властивості і захищає шкіру від стресу. Розгладжує її поверхню
та усуває дрібні зморшки.
• Кераміди відновлюють епідермальний бар'єр, значно покращують природний захист
шкіри, запобігають зневодненню.
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Gialur Magnifique Eye Serum
Активуюча сироватка
з колагеном та шовком
для контуру очей

Артикул на сайті: 023
Створюючи ефект біологічного армування, сироватка підтримує
тонус на рівні молодої шкіри та виключає ранню появу зморшок.
Розроблена для відновлення ніжної шкіри довкола очей. Розгладжує
дрібні зморшки. Стимулює циркуляцію крові в капілярах та
вирівнює тон шкіри, надаючи їй природного сяйва. Забезпечує
легкий ліфтинг, протидіє старінню.
Рекомендація косметолога: за відсутності або наявності
неглибоких зморшок в області очей, використовуйте сироватку
з кремом Eye Cream SPF 15, що активує (арт. 025). За наявності
середньоглибоких зморшок наносьте сироватку під зволожуючий
крем, що омолоджує, Eye And Lip (арт. 0303).
Основні активні інгредієнти: гідролізат колагену інтенсивно
зволожує та вирівнює рельєф шкіри. Підвищує еластичність шкіри,
розгладжує зморшки. Створює ефект біологічного армування.
Вітамін РР покращує обмінні процеси у клітинах. Запобігає втраті
вологи. Активізує кровообіг у судинах, зміцнюючи їхню стінку.
Коригує набряки, прибирає лущення, вирівнює поверхню шкіри.
Проявляє антиоксидантну активність.

2
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Eye Cream SPF 15
Денний крем для контуру очей

Артикул на сайті: 025
За рахунок поєднання активних інгредієнтів та сонцезахисного
фактору крем ефективно протидіє старінню, спричиненому
ушкоджувальною дією ультрафіолету.
Забезпечує профілактику вікових змін, підвищуючи тонус та
еластичність шкіри та захищаючи її від фотостаріння. Покращує
мікроциркуляцію, активізує венозний та лімфовідтік, прискорює
процеси детоксикації. Підвищує тонус та еластичність судинної
стінки. Посилює захисні властивості. Надає шкірі бархатистості та
сяйва.
Рекомендація косметолога: за наявності гіперпігментації в зоні
біля очей використовуйте крем як денний догляд, а на ніч наносьте
відбілювальну сироватку Illuminos (арт. 0452).
Основні активні інгредієнти: гідролізат протеїнів пшениці
інтенсивно зволожує та захищає від зневоднення. Стимулює
оновлення клітин та відновлення пошкодженого колагену. Зміцнює
імунну систему шкіри. Помітно покращує стан, рельєф та колір
шкіри. Має потужну омолоджуючу, тонізуючу та ліфтингову дію.
Фізичні та хімічні фільтри захищають шкіру від ультрафіолетового
випромінювання UVA та UVB спектрів.

32

4

3

Mesoprof Serum
Ультраревіталізуюча сироватка

Артикул на сайті: 021
Сироватка продовжує молодість шкіри, стимулюючи її клітини
виробляти енергію, необхідну для щоденної боротьби з
факторами, що ушкоджують.

2

Відновлює захисні функції шкіри. Підтримує оптимальний рівень
зволоження. Покращує текстуру шкіри. Зменшує глибину зморшок,
омолоджує. Ідеально підходить для догляду після пілінгу, мезотерапії
та мікродермабразії: стимулює регенерацію клітин та інтенсивне
відновлення тканин.
Рекомендація косметолога: для відновлення шкіри після пошкоджень
– обвітрювання, лущення, негативного впливу холоду або сонця,
травматичних косметологічних процедур використовуйте сироватку
під маску Regeneration (арт. 0474).
Основні активні інгредієнти: гідролізат плаценти стимулює імунну
систему, повертає шкірі пружність та молодість, розгладжує дрібні
зморшки. Гідролізат протеїнів шовку інтенсивно зволожує, покращує
рельєф та структуру шкіри. Зменшує виразність пігментних плям. Має
антиоксидантні властивості. Миттєво підтягує шкіру.

4

Gialur Magnifique Serum
Активуюча сироватка з
колагеном і шовком

Артикул на сайті: 022

3

Завдяки поєднанню гіалуронової кислоти та протеїнів, сироватка
не тільки забезпечує профілактику старіння, а й усуває перші
зморшки.
Інтенсивно відновлює структуру шкіри, розгладжує дрібні зморшки.
Зволожує, активує природні внутрішні ресурси та заряджає
енергією. Підтримує процеси в епідермісі та дермі на рівні молодої
шкіри. При регулярному використанні підвищує пружність,
покращує колір обличчя.
Рекомендація косметолога: для шкіри, схильної до сухості,
використовуйте сироватку з кремом Hydra-Repair (арт. 024),
якщо шкіра схильна до жирності, комбінуйте сироватку з кремом
Anti-Wrinkle (арт. 031)
Основні активні інгредієнти: гідролізат кератину зволожує,
підвищує вологоутримуючі здібності шкіри, захищає її від
ушкоджуючих зовнішніх факторів та ультрафіолету. Екстракт ягід
китайського лимонника має антиоксидантні властивості, активно
стимулює обмінні процеси в клітинах шкіри. Розгладжує зморшки,
усуває в'ялість, подразнення та запалення.
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Hydra-Repair Cream
Відновлюючий крем
день/ніч

5

Артикул на сайті: 024
Ламелярна основа крему заповнює порожнечі в роговому шарі,
що формуються під дією агресивних факторів. Таким чином засіб
відновлює природний захист шкіри та запобігає зневодненню.
Інтенсивно зволожує та стимулює процеси регенерації. Заспокоює,
створює відчуття комфорту, сприяє швидкому загоєнню будь-яких
пошкоджень. Прискорює оновлення шкіри після процедур пілінгу,
мікродермабразії, мезотерапії. Посилює захисні властивості шкіри.
Рекомендація косметолога: використовуйте крем як домашній догляд
для швидкого відновлення після агресивних косметологічних процедур.
Основні активні інгредієнти:
Hydraporine ™ забезпечує тривале
зволоження та посилює захисні властивості шкіри. Алантоїн і пантенол
сприяють активному загоєнню, а також мають протизапальну дію.
Активний комплекс з олії виноградних кісточок та макадамії живить,
зволожує, заспокоює та сприяє відновленню шкіри. Має потужні
антиоксидантні властивості.

7
6

Anti-Wrinkle Cream
Крем проти перших зморшок
день/ніч

Артикул на сайті: 031
Рослинні естрогени у складі крему уповільнюють темп біологічного
старіння і борються з причинами вікових змін без будь-яких побічних
ефектів, притаманних справжнім гормонам.
Крем ефективно коригує перші ознаки старіння – забезпечує необхідний
рівень зволоження у всіх шарах шкіри, розгладжує неглибокі зморшки,
вирівнює рельєф. Сприяє активній регенерації, відновлює та живить
шкіру. Активно протидіє фотостарінню.
Рекомендація косметолога: при виражених мімічних зморшках в області
чола та очей використовуйте комбінацію крему з сироваткою Botolifter
(арт. 041).
Основні активні інгредієнти: екстракт кісточок фінікової пальми
(містить фітоестогени) має імуномодулюючу, протизапальну та потужну
антиоксидантну дію. Підтримує тонус та пружність шкіри, протидіє
старінню. Кераміди відновлюють епідермальний бар'єр, значно
покращують природний захист шкіри, запобігають зневодненню.
Пантенол загоює і має протизапальну дію.
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Regeneration Mask
Регенеруюча гель-маска

Артикул на сайті: 0474
ТОП-маска бренду! Маска поєднала у собі вражаючі зволожуючі властивості, та
компоненти, що сприяють активному відновленню шкіри.
Дозволяє одночасно позбутися постійних сухості, лущення, та повернути своїй шкірі
здоровий, доглянутий вигляд без тьмяності, почервонінь, подразнень, нерівного тону
Рекомендовано до постійного використання для: тьмяної та "втомленої" шкіри, надтонкої та
зневодненої шкіри, у разі наявності лущень та почервонінь
Сприяє значному покращенню загального стану шкіри: сприяє загоєнню мікротравм,
прискорює регенерацію та загоєння, відновлює доглянутий вигляд здорової шкіри, позбавляє
наслідків стресу та слідів втоми на обличчі, повертає шкіру до комфортного стану.
Сезонне та ситуативне використання: підготує шкіру до зміни погодних умов, сприяє
відновленню шкіри після стресів іншого характеру, або для підтримання здорового її стану
під час стресових обставин
Забезпечує швидку SOS-допомогу у разі пошкоджень: при опіках, що отримали під час
засмаги, позбавить наслідків обвітрювання та переохолодження шкіри взимку, сприяє
відновленню після засмаги та тривалого контакту із УФ-випромінюванням, дієва після
проведення травматичних косметологічних процедур.
Прискорює оновлення клітин шкіри, активізує процеси регенерації. Інтенсивно зволожує,
покращує структуру і рельєф. Підвищує тонус і еластичність. Розгладжує неглибокі зморшки
і запобігає появі нових. Коригує рубці (постакне). Має легкий відбілюючий ефект. Помітно
покращує загальний стан шкіри та її колір.
Рекомендація косметолога: наносьте маску тонким шаром замість вечірнього крему, щоб
адаптувати шкіру до зміни сезонів та кліматичних умов або швидко відновити її після стресів.
Основні активні інгредієнти: Вітамін Е має потужну антиоксидантну дію, омолоджує,
підвищує тонус та еластичність. Бетаїн та алое вера насичують клітини вологою, тонізують.
Ретиніл пальмітат стимулює синтез колагену та омолоджує шкіру. Пантенол зволожує, сприяє
прискореній регенерації, заспокоює.

7
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REJUVENATE
REJUVENATE
омолоджуюча лінія для зрілої шкіри

Лінія Rejuvenate включає препарати для різних типів старіння (дрібнозморшковий,
деформуючий, м'язовий, змішаний) та різних за своєю природою вікових змін (біологічне та
менопаузальне старіння).
Протидіє віковим змінам та захищає шкіру від агресивних факторів, що прискорюють
старіння. Розгладжує дрібні зморшки, зменшує виразність глибоких, коригує овал обличчя.
Активізує синтез колагену та еластину, значно підвищуючи пружність та еластичність шкіри.
Має виражені антиоксидантні властивості. Запускає та посилює процеси регенерації.
Ефективність засобів Rejuvenate забезпечує комплексний вплив на основні фактори
старіння: уповільнення антиоксидантних процесів та процесів оновлення, ослаблення
бар'єрної функції шкіри та деградацію сполучної тканини.

Ключові активні компоненти:
• Фітоестрогени з кісточок фінікової пальми підтримують усі процеси в шкірі на молодому
рівні та запускають виробництво колагену та еластину, які відповідають за тонус та
еластичність.
• Екстракт планктону Artemia Salina збільшує вироблення необхідних шкірних білків:
колагену до 54%, фібронектину до 27%. Повертає природну пружність та еластичність.
Захищає клітини ДНК від пошкоджень
• Syn®-Ake блокує передачу нервового імпульсу до мімічних м'язів обличчя, дозволяючи
шкірі відновити природну форму.
• Гідролізат колагену та еластину формує каркас шкіри, запобігаючи її обвисанню та
посиленню зморшок. Інтенсивно зволожує та зберігає гідробаланс на належному рівні.
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Cleansing Milk
Молочко для
зняття макіяжу

Артикул на сайті: 0341
Ідеально підходить для очищення чутливої та зрілої, схильної до
сухості, шкіри.
Молочко відновлює гідроліпідний баланс, знімає подразнення та
лущення. Пом'якшує та зволожує шкіру. Захищає від несприятливого
впливу довкілля. М'яко та ретельно очищає навіть чутливу шкіру,
знижує її реактивність, не викликаючи дискомфорту та почуття
стягнутості.
Рекомендація косметолога: після зняття макіяжу молочком вмийтеся
проточною водою і протонізуйте шкіру тоніком для відновлення
гідробалансу.
Основні активні інгредієнти: олії аргану і моринги володіють
винятковими зволожуючими, тонізуючими та омолоджуючими
властивостями. Підвищують тонус та еластичність, сприяють
розгладженню зморшок. Потужні антиоксиданти забезпечують
профілактику передчасного старіння. Насичують шкіру необхідними
поживними речовинами.

2

Silver Aqua Tonic
Тонік для відновлення
молодості шкіри

Артикул на сайті: 0342
Вже на етапі очищення тонік забезпечує легкий ефект ліфтингу
та освіжає колір обличчя.
Усуває залишки макіяжу та завершує етап очищення зрілої шкіри,
тонізуючи її. Відновлює pH-баланс, освіжає, глибоко зволожує,
підвищує пружність та еластичність. Посилює захисні властивості,
прискорює регенерацію.
Рекомендація косметолога: обов'язково використовуйте тонік
після засобів демакіяжу, щоб видалити з пір залишки забруднень
і відновити гідробаланс шкіри.
Основні активні інгредієнти: гідролізат колагену формує
«каркас» шкіри, запобігає появі та поглибленню зморшок.
Ефірна олія рожевого дерева заспокоює та відновлює, підвищує
еластичність шкіри, посилює захисну функцію епідермісу, усуває
сухість та лущення.
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Silver Aqua Spray
Спрей для відновлення
молодості шкіри

Артикул на сайті: 0343

2

Найбільш активний за складом спрей Piel Cosmetics, розроблений з
урахуванням потреб зрілої шкіри і забезпечує додатковий anti-age
догляд протягом дня.
Підвищує еластичність та глибоко зволожує. Усуває сухість та
тьмяність. Сприяє розгладжуванню дрібних зморшок, вирівнює тон
та рельєф шкіри.
Рекомендація косметолога: використовуйте спрей протягом дня,
особливо для зволоження шкіри у транспорті або в приміщенні із
сухим повітрям. Також спрей може застосовуватися для вмивання
замість води вранці та ввечері або як база під денний/нічний догляд.

4

Основні активні інгредієнти: екстракт планктону Artemia Salina
стимулює вироблення важливих для шкіри білків: колагену, кератину,
фібронектину. Заряджає клітини енергією, захищає від зовнішнього
стресу, посилює природну стійкість шкіри до впливу ультрафіолету,
уповільнює фотостаріння. Гель алое вера насичує клітини вологою,
зміцнює імунітет шкіри.
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Gialur Rejuvenate Eye Serum
Омолоджуюча сироватка
з еластином, колагеном та
ретинолом для контуру очей

Артикул на сайте: 029
Сироватка активізує синтез необхідних шкірних білків, які
заповнюють зморшки зсередини і значно зменшують їх глибину.
Стимулює синтез колагену та еластину, запускаючи процес
природного розгладження зморшок. Забезпечує інтенсивну
корекцію вікових змін: усуває сухість, зневодненість, в’ялість,
покращує тонус та еластичність шкіри. Вирівнює рельєф та колір.

3

Рекомендація косметолога: для повноцінної корекції середньоглибоких зморшок в області очей використовуйте сироватку Gialur
Rejuvenate Eye на ніч, щоб розгладити шкіру. І сироватку Botolifter
(арт. 041) на день, щоб розслабити мімічні м'язи. Зверху наносьте
крем.
Основні активні інгредієнти: комплекс ретиноїдів омолоджує,
стимулює синтез колагену. Забезпечує ефект легкого пілінгу,
вирівнює поверхню шкіри. Запобігає утворенню судинної
сітки. Екстракти гамамелісу та арніки активізують кровообіг
і прискорюють виведення токсинів. Забирають почервоніння,
подразнення. Освітлюють шкіру.
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Eye And Lip Cream
Антивіковий зволожуючий крем
для контуру очей і губ день/ніч

Артикул на сайті: 0303
Крем розроблений для боротьби з типовими змінами структури
шкіри в області очей та губ. Ефективно зменшує прояв «кисетних»
зморшок та «гусячих лапок».
Омолоджує, тонізує, уповільнює процеси старіння. Підтягує та
розгладжує шкіру. Покращує мікроциркуляцію, дещо коригує
набряклість та темні кола під очима. Заспокоює шкіру, надає їй
бархатистості та сяйва.
Рекомендація косметолога: при набряках у ділянці очей наносьте
крем поверх сироватки Eye Saviour (арт. 043). Якщо в області очей
спостерігаються темні кола, наносьте крем поверх сироватки Eye
Circle (арт. 0431).

5

Основні активні інгредієнти: олії аргану та моринги, молочний
пептидний
комплекс
(найсильніший
активатор
клітинної
регенерації)
протидіють
процесам
старіння,
підвищують
виробництво колагену та гіалуронової кислоти. Скорочують
глибину зморшок. Значно покращують структуру шкіри.
Сквален насичує клітини шкіри киснем. Активізує зростання
клітин, вирівнюючи рельєф шкіри. Забезпечує профілактику
передчасного старіння. Надає шкірі м'якість та шовковистість.

6

Eye Mask against facial wrinkles
Зволожуюча маска
для очей проти мімічних
зморшок
Артикул на сайті: 0476

Маска є безпечною альтернативою ін'єкціям міорелаксантів
для боротьби проти мімічних зморшок та при регулярному
використанні значно зменшує їхню глибину.
Підтягує шкіру навколо очей. Розгладжує «гусячі лапки», зменшуючи
їхню кількість і глибину. Запобігає появі нових мімічних зморшок.
Інтенсивно зволожує та живить. Усуває ознаки втоми, вирівнює
рельєф та тон шкіри.
Рекомендація косметолога: для інтенсивної боротьби з мімічними
зморшками в ділянці очей наносьте під маску сироватку Botolifter
(арт. 041). А у щоденному догляді використовуйте крем Eye And Lip
(арт. 0303).
Основні активні інгредієнти: пептид Syn®-Ake, отриманий з отрути
храмової змії – розробка швейцарської фармацевтичної індустрії,
відзначена нагородою Swiss Technology Award. Дослідження
показали, що пептид здатний скоротити мімічні зморшки до
52%! Молочний пептидний комплекс – найсильніший активатор
регенерації клітин. Протидіяє процесам старіння, скорочує глибину
зморшок, покращуючи структуру шкіри зсередини.
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Hydralifter Serum
Зволожуюча сироватка
з ліфтинг-ефектом

Артикул на сайті: 027
Містить потужний коктейль білкових гідролізатів, ретиноїду
та низькомолекулярної гіалуронової кислоти, який забезпечує
ефект миттєвого ліфтингу та біологічного армування обличчя.

7

Сироватка відновлює та структурно омолоджує зрілу шкіру.
Моментально підтягує та розгладжує, зменшує глибину зморшок.
Стимулює регенерацію та покращує захисні властивості шкіри.
Рекомендація косметолога: при поєднанні мімічних зморшок та
зміни овалу обличчя наносьте сироватку під крем Botolifter (арт.
033). При поєднанні сухості та зміни овалу обличчя використовуйте
сироватку під крем Duolift (арт. 032).
Основні активні інгредієнти: гідролізат протеїнів пшениці стимулює
оновлення клітин, інтенсивно зволожує та захищає від зневоднення,
моментально підтягує шкіру. Ретиніл пальмітат стимулює синтез
колагену та омолоджує. Є природним антиоксидантом, захищає від
руйнівної дії вільних радикалів. Кераміди відновлюють і зміцнюють
епідермальний бар'єр шкіри, значно покращують її природний
захист та запобігають зневодненню.
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Gialur Rejuvenate Serum
Омолоджуюча сироватка
з еластином, колагеном
та ретинолом

Артикул на сайті: 028
Сироватка вирівнює мікрорельєф та тон шкіри, зволожуючи та
омолоджуючи її на всіх рівнях. Перешкоджає розвитку капілярної
сіточки.
Стимулює шкіру виробляти колаген та еластин, що відповідають за
її тонус та еластичність. Активізує оновлення клітин, розгладжуючи
шкіру та покращуючи колір обличчя. Коригує вікові зміни, підвищує
пружність. Сприяє зменшенню зморшок.
Рекомендація косметолога: у період активного сонця, при
денному нанесенні використовуйте сироватку під крем Anti-Age
SPF-20 (арт. 034) або Spectrum Cream SPF-50 (арт.0502). На ніч
наносити під Botolifter Cream (арт.033).
Основні активні інгредієнти: гідролізат колагену формує каркас
шкіри, запобігає появі та поглибленню зморшок. Гідролізат еластину
запобігає втраті води, забезпечує тривалий ефект зволоження.
Стимулює регенерацію. Вирівнює мікрорельєф і відновлює
пружність
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Duolift Cream
Ліфтинговий крем з
рослинними естрогенами
день/ніч

Артикул на сайті: 032
Завдяки
поєднанню
біотехнологічних
інгредієнтів
та
фітокомплексів, крем уповільнює як менопаузальне, так і
біологічне старіння, повертаючи процеси в шкірі на молодший
рівень.

9

Забезпечує ліфтинг, живлення та відновлення «втомленої» шкіри.
Має помітну омолоджувальну дію, прибирає поверхневі та
зменшує глибокі зморшки. Активує клітинне оновлення вікової
шкіри. Вирівнює рельєф та тон.
Рекомендація косметолога: при вираженій зміні тонусу шкіри
та/або наявності гіперпігментації доповніть застосування крему
маскою Lifting (арт. 0471) через день.
Основні активні інгредієнти: фітоестрогени з кісточки
фінікової пальми запускають виробництво колагену та еластину.
Антиоксиданти захищають всі структури шкіри від впливу вільних
радикалів і ультрафіолету. Зміцнюють судини, попереджаючи
появу судинних «зірочок». Запобігають гіперпігментації. Екстракт
планктону Artemia Salina заряджає клітини енергією, стимулюючи
вироблення важливих для шкіри білків: колагену, кератину,
фібронектину. Уповільнює фотостаріння. Повертає шкірі втрачені
тонус та еластичність.

10

Botolifter Cream
Ліфтинговий крем проти
мімічних зморшок день/ніч

Артикул на сайті: 033
Крем розслаблює мімічну мускулатуру та заповнює мімічні
зморшки зсередини, зменшуючи їхню глибину.
Містить надпотужний комплекс anti-age компонентів, що сприяє
зменшенню зморшок та активно запобігає виникненню нових.
Моделює контур обличчя. Підвищує пружність та еластичність
шкіри. Тонізує, стимулює кровообіг.
Рекомендація косметолога: щоб посилити ефект корекції мімічних
зморшок, наносьте під крем сироватку Botolifter (арт. 041), а також
тричі на тиждень використовуйте маску Lifting (арт. 0471).
Основні
активні
інгредієнти:
пептид
Syn®-Ake,
отриманий з отрути храмової змії, – одна з найкращих розробок
швейцарської фармацевтичної індустрії, відзначена нагородою
Swiss Technology Award. Дослідження показали, що пептид
здатний зменшувати глибину зморшок у ділянці чола на 52%,
і навіть значно скоротити інші мімічні зморшки. Seamollient®
миттєво зволожує шкіру на клітинному рівні, ремоделює її
мікроструктуру, ефективно коригуючи вікові зміни.
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Anti-Age Cream SPF 20
Денний інтенсивний
омолоджуючий крем

Артикул на сайті: 034
Крем якісно покращує структуру шкіри за рахунок багатого
вітамінного коктейлю (вітаміни груп В, А та Е). А також захищає
від фотостаріння завдяки збалансованій композиції UVA та UVB
фільтрів.
Сприяє активному відновленню зрілої шкіри. Розгладжує зморшки та
покращує тонус. Позбавляє шкіру надмірної чутливості, зволожує,
заспокоює, знімає подразнення. Вирівнює рельєф, повертає шкірі
здоровий колір та сяйво.
Рекомендація косметолога: для інтенсивного вирівнювання рельєфу
та тону шкіри використовуйте під крем відбілюючу сироватку
Illuminos (арт. 0452).

11

Основні активні інгредієнти: вітамінний комплекс позбавляє
сухості та лущення, сприяє регенерації. Розгладжує зморшки та
покращує текстуру шкіри. Стимулює кровообіг, зміцнює стінки
судин. Зменшує гіперпігментацію. Гідролізат плаценти прискорює
регенерацію тканин, посилює біохімічні процеси у клітинах,
стимулює імунну систему. Повертає шкірі пружність та молодість,
вирівнює дрібні зморшки.

12

Lifting Mask
Маска з ефектом ліфтингу
та відбілювання

Артикул на сайті: 0471
На додаток до глибокого ліфтингу маска виражено коригує
всі візуальні вікові зміни шкіри: мімічні та статичні зморшки,
обвисання та навіть гіперпігментацію.
Інтенсивно протидіє старінню, підвищує тонус та еластичність,
«оживляє» шкіру. Забезпечує ефект ліфтінгу. Ефективно зволожує,
пом'якшує, живить та заспокоює. Вирівнює рельєф та кольори
обличчя, розгладжує зморшки.

12

Рекомендація косметолога: для комплексної корекції мімічних
зморшок та овалу обличчя використовуйте під маску сироватку
Botolifter (арт. 041). А після змивання маски наносьте крем Botolifter
(арт. 033).
Основні
активні
інгредієнти:
пептид
SynAke,
отриманий з отрути храмової змії, – одна з найкращих розробок
швейцарської фармацевтичної індустрії, відзначена нагородами
Swiss Technology Award. Дослідження показали, що пептид здатний
зменшувати глибину зморшок в області чола на 52%, а також значно
скоротити інші мімічні зморшки. Комплекс KAD15 відбілює, знижуючи
виробництво пігменту-меланіну. Вітамін Е попереджає передчасне
старіння, зберігає природну вологу шкіри, робить її еластичнішою.
Захищає клітини від пошкоджень, спричинених УФ-випромінюванням.

43

PURE
SALVATIO
PURE SALVATION
лінія для проблемної та жирної шкіри

Лінія Pure Salvation нормалізує вироблення шкірного сала і усуває закупорку вивідних
проток сальних залоз, прибираючи запальні процеси. Знімає потовщення рогового шару,
повертаючи шкірі здоровий колір. Відновлює нормальну мікрофлору та імунітет шкіри,
запобігаючи розмноженню Propionibacterium acnes. Не пересушує.
Лінія створена з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей жирної шкіри та
механізмів розвитку вугрової хвороби. На відміну від більшості антибактеріальних
засобів, препарати Pure Salvation не призводять до зневоднення шкіри та не порушують
її бар'єрних функцій у процесі боротьби із запаленнями. Навпаки, забезпечують
якісне зволоження та специфічне живлення, запобігаючи новому загостренню
вугрової хвороби. Засоби лінії ефективні для проблемної шкіри із ознаками старіння.

ON

Хронічне запалення незворотно ушкоджує структуру дерми та прискорює старіння
шкіри. Тому дуже важливо боротися із запальними процесами з моменту їх виникнення і
до повного усунення.

Ключові активні компоненти:
• Acnacidol ™ зменшує активність сальних залоз, пригнічує ріст бактерії, відповідальної за акне.
• Інулін підвищує імунітет шкіри та перешкоджає розмноженню хвороботворної флори.
• Гель алое вера заспокоює, зволожує та відновлює гідробаланс шкіри.
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Purifying Gel Cleaner 4 in 1
Очищуючий гель для
вмивання проблемної шкіри

3

Артикул на сайті: 039
На відміну від більшості засобів, що очищують, представлених на
ринку, Purifying Gel має складну багатокомпонентну формулу, що
забезпечує не тільки ретельне очищення проблемної шкіри, але і
лікувальний ефект.
Очищає, усуває забруднення та надлишки шкірного сала, при цьому
не порушуючи природного захисту шкіри, а навіть посилюючи його.
Знімає подразнення та почервоніння. Нормалізує роботу сальних
залоз, звужує пори, матує, зволожує. Позбавляє жирного блиску,
запобігає появі запальних елементів. Вирівнює рельєф та тон шкіри,
покращує колір обличчя.
Рекомендація косметолога: після контакту з хлорованою водою для
відновлення рН-балансу використовуйте тонік або спрей Piel Cosmetics
за типом шкіри.
Основні активні інгредієнти: цинк має антимікробний ефект,
матує, регулює роботу сальних залоз. Стимулює оновлення шкіри.
Має протиалергічну дію. Вітамінний комплекс зволожує, покращує
живлення шкіри. Усуває запальні елементи та почервоніння.
Розгладжує, коригує постакне. Екстракти ромашки, хмелю, гамамелісу
та арніки активізують кровообіг і прискорюють виведення токсинів.
Звужують пори, заспокоюють, освітлюють шкіру. Наносрібло стримує
розмноження бактерій та попереджає запальні процеси.

2

Silver Aqua Tonic
Очищуючий тонік
для проблемної шкіри

Артикул на сайті: 0381 / 11381
Містить коктейль протизапальних компонентів, що забезпечує
активну боротьбу з акне на етапі очищення.
Тонік оптимально підходить для фінального етапу очищення
проблемної шкіри та її підготовки до подальшого догляду:
нанесення сироваток, кремів та масок. Освіжає та заспокоює шкіру,
зволожує. Нормалізує діяльність сальних залоз, зменшує пори.
М'яко відлущує та забезпечує профілактику формування комедонів.
Рекомендація косметолога: використовуйте тонік для очищення шкіри
протягом дня та в поїздках. Для цього нанесіть засіб на ватний диск і
легко протріть обличчя, уникаючи області навколо очей.
Основні активні інгредієнти: саліцилат натрію має антисептичні
властивості. Підсушує, зменшує вироблення шкірного сала,
прискорює відлущування ороговілих клітин, запобігає появі запальних
елементів. Сульфоконцентрол нормалізує роботу сальних залоз,
перешкоджає закупорюванню пор. Екстракт топінамбуру ефективно
зволожує, тонізує, живить, надає шкірі пружності та гладкості. Ефірна
олія чайного дерева усуває почервоніння та свербіння, знімає
набряки, відновлює здорові рельєф та колір шкіри.
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Purifying Gel 4 in 1
Демакіяж-гель для
вмивання проблемної шкіри

Артикул на сайті: 038
На відміну від більшості засобів для вмивання, представлених на ринку, Purifying
Gel має складну багатокомпонентну формулу, що забезпечує не тільки зняття
макіяжу, але і ретельне очищення проблемної шкіри з лікувальним ефектом.

1

Очищує шкіру від макіяжу та усуває надлишки шкірного сала, при цьому не
порушуючи природного захисту шкіри, а навіть посилюючи її. Знімає подразнення
та почервоніння, заспокоює. Нормалізує роботу сальних залоз, звужує пори,
матує, зволожує. Позбавляє жирного блиску, запобігає появі запальних елементів.
Вирівнює рельєф та тон шкіри, покращує колір обличчя.
Рекомендація косметолога: після контакту з хлорованою водою для відновлення
рН-балансу використовуйте тонік або спрей Piel Cosmetics за типом шкіри.
Основні активні інгредієнти: цинк має антимікробний та матуючий ефекти,
регулює роботу сальних залоз. Стимулює процеси оновлення шкіри. Має
протиалергічну дію. Вітамінний комплекс зволожує та покращує живлення шкіри.
Очищає, усуває запальні елементи та почервоніння. Розгладжує поверхню шкіри,
коригує постакне. Екстракти ромашки, хмелю, гамамелісу та арніки активізують
кровообіг і прискорюють виведення токсинів. Звужують пори, заспокоюють,
освітлюють шкіру. Наносрібло стримує розмноження бактерій та попереджає
запальні процеси.

4

Antiox Serum
Антиоксидантна сироватка з
екстрактом плаценти та
вітамінами С та Е

Артикул на сайті: 002
Догляд та зволоження під час загоєння, пост-акте, та профілактика висипань.
Сироватка, є одночасно дієвим засобом для:
- позбавлення наслідків висипань на шкірі під час та після загоєння
- комплексного пост-акне догляду
- запобігання проявам нових висипань
Є повноцінним щоденним зволожуючим засобом для жирної, комбінованої та
проблемної шкіри, а також для шкіри при пост-акне.
Ефект необхідний проблемній шкірі в період відновлення:
- Стимулює відновлення та загоєння пошкоджених ділянок
- Зменшує почервоніння при постакне - прибирає сліди почервоніння на місцях
загоєння
- Регулює продукування шкірного сала, що позбавляє жирного блиску та запобігає
утворенню нових запалень
- Звужує пори та забезпечує профілактику чорних цяток
- Сприяє освітленню та вирівнює тон шкіри що загоюється
- Вирівнює рельєф шкіри.
Рекомендація косметолога: при наявності запальних елементів на нормальній та
комбінованій шкірі застосовуйте сироватку Antiox на ніч, а сироватку Salvation (арт.
036) вдень.
Основні активні інгредієнти: вітамін С освітлює, вирівнює рельєф та тон шкіри,
стимулює відновлення колагенових волокон. Вітамін Е зволожує, робить шкіру
еластичнішою. Має антиоксидантну дію, захищає клітини від пошкоджень,
викликаних УФ-випромінюванням. Гідролізат протеїнів плаценти прискорює
регенерацію тканин, посилює біохімічні процеси у клітинах, стимулює імунну
систему. Повертає шкірі еластичність.
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Salvation Serum
Сироватка для проблемної шкіри

Артикул на сайті: 036
Крім активної корекції запальних елементів, сироватка стимулює реструктуризацію дерми та
процеси загоєння, що захищає шкіру від розвитку рубців постакне.
Швидко та ефективно прибирає запальний процес та сприяє вирішенню запальних елементів у
найкоротші терміни. Знімає почервоніння та подразнення. Нормалізує роботу сальних залоз, звужує
пори. Зволожує шкіру. Ефективна для корекції будь-яких запальних процесів: підліткових проблем
шкіри, висипів після засмаги, змін гормонального характеру.
Рекомендація косметолога: за наявності акне та постакне в якості сироватки на день використовуйте
сироватку Salvation, а на ніч наносьте відбілюючу сироватку Illuminos (арт. 0452). Зверху наносьте крем.
Основні активні інгредієнти: Acnacidol™ ефективно усуває жирний блиск, зменшує активність
сальних залоз, пригнічує ріст бактерій P.acnes. Оксид цинку матує, має антимікробну дію, захищає
від впливу ультрафіолету. Екстракт прополісу прискорює обмінні процеси, значно підвищує імунітет
шкіри. Гідролізат колагену та екстракт троянди заспокоюють, зволожують, прибирають лущення,
повертають почуття комфорту.

6

Basic Treat Cream
Крем для проблемної шкіри день/ніч

Артикул на сайті: 037
Довершує грамотний догляд за проблемною та жирною шкірою. Крім боротьби з бактеріальною
флорою крем забезпечує необхідні шкірі специфічні живлення, зволоження і захист.
Усуває запальні елементи та попереджає появу нових. Регулює роботу сальних залоз, має
антисептичну дію. Відновлює та зміцнює вразливий ліпідний шар епідермісу, посилюючи захисні
властивості шкіри. Зволожує та перешкоджає зневодненню.
Рекомендація косметолога: для зрілої жирної шкіри, схильної до появи запальних елементів,
використовуйте крем Basic Treat у поєднанні із сироваткою Mesoprof (арт. 021).
Основні активні інгредієнти: Acnacidol ™ зменшує активність сальних залоз, пригнічує зростання
бактерій, відповідальних за розвиток акне, усуває жирний блиск. Екстракт топінамбуру стимулює
синтез колагену та нормалізує роботу сальних залоз, знімає запалення. Екстракт лопуха має
антибактеріальні та протиалергічні властивості, відновлює захисні властивості шкіри. Вітамін А
прискорює регенерацію клітин, нормалізує процеси відлущування ороговілих клітин, запобігає
появі запальних елементів.
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SPECIALIS
SPECIALIST
лінія цілеспрямованого впливу на
специфічні косметологічні проблеми

Лінія Specialist включає засоби активної корекції індивідуальних особливостей шкіри, у
тому числі мімічних зморшок, гіперпігментації, темних кіл та набряків у ділянці очей.
Ефективність засобів лінії Specialist базується на принципі цільової дії на механізм виникнення
проблеми. Таким чином, препарати не тільки усувають зовнішні прояви (зморшки,
пігментацію, набряки), а й коригують усі етапи формування косметологічного недоліку.

ST

Ключові активні компоненти:
• Відбілюючий комплекс КАD15 усуває гіперпігментацію, стримуючи активність ферменту
тирозинази та запобігаючи синтезу меланіну.
• SYN®-AKE зменшує мімічні зморшки, блокуючи передачу нервового імпульсу до мімічних
м'язів обличчя та дозволяючи шкірі відновити природну форму.
• Troxerutin коригує темні кола навколо очей, покращуючи кровообіг та підвищуючи
міцність капілярів.
• Гесперидин має потужні антиалергічні та антиоксидантні ефекти, захищає клітини від
пошкоджень внаслідок перевтоми та стресу
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Eyecircle Serum
Сироватка проти темних
кіл навколо очей

2

Артикул на сайті: 0431
Комплексно вирішує проблему темних кіл: з одного
боку усуваючи застійні явища в судинах, з другого боку
нормалізуючи пігментацію шкіри.
Сироватка коригує темні кола, сліди стресу та перевтоми в області
навколо очей. Покращує мікроциркуляцію в капілярах, виводить
токсини, вирівнює тон шкіри, тонізує та заспокоює.
Рекомендація косметолога: при темних колах фіолетового
відтінку використовуйте сироватку двічі на день: вранці та
ввечері. За наявності темних кіл коричневого відтінку наносьте
сироватку Eyecircle на день, а відбілюючу сироватку Illuminos
(арт. 0452) на ніч. Зверху наносьте крем. Якщо темні кола не
коригуються протягом чотирьох тижнів, зверніться до лікаря
Основні активні інгредієнти: кофеїн тонізує, виводить шлаки
та токсини, підвищує пружність та еластичність, попереджає
появу темних кіл та набряків. Вітамін РР покращує обмінні
процеси у клітинах. Запобігає втраті вологи. Активізує
кровообіг у судинах шкіри, зміцнюючи їхню стінку. Вітамін
С освітлює, тонізує та зміцнює стінку капілярів, знешкоджує
вільні радикали. Гальмує утворення меланіну, захищає шкіру
від пігментації, тонізує та зміцнює капіляри кровоносних судин.

2

Eye Saviour Serum
Сироватка проти набряків
навколо очей

Артикул на сайті: 043
Забезпечує моментальну корекцію ранкової набряклості
навколо очей за рахунок поєднання потужних інгридієнтів
ліфтингу та проти набряків
Сироватка значно коригує ранкові набряки в зоні верхніх та нижніх
повік протягом 3–5 хвилин. При регулярному використанні дає
тривалу та стабільну корекцію набряків. Покращує мікроциркуляцію
у капілярах. Розгладжує поверхню шкіри, усуває дрібні зморшки.
Рекомендація косметолога: при поєднанні набряклості та мімічних
зморшок наносьте сироватку Eye Saviour вранці, а сироватку
проти мімічних зморшок Botolifter (арт. 041) на ніч. Зверху наносьте
крем. Якщо набряки не коригуються протягом чотирьох тижнів,
зверніться до лікаря.
Основні активні інгредієнти: протеїни пшениці та сої
покращують пружність та забезпечують ефект миттєвого
ліфтингу. Комплекс вітамінів (С, Е, РР та групи В) зміцнюють
судини, нормалізують мікроциркуляцію, усувають набряки.
Екстракти морської водорості, гамамелісу та арніки значно
покращують тонус капілярної стінки. Виводять токсини.

52

3

3
4

Botolifter Serum
Сироватка проти
мімічних зморшок

Артикул на сайте: 041
Забезпечує стійку корекцію мімічних зморшок, як розслабляючи
мімічну мускулатуру, так і піднімаючи зморшки зсередини.
Сироватка зменшує глибину та протяжність мімічних зморшок та
перешкоджає їх формуванню. Має ефект, аналогічний ефекту від
ін'єкцій botox: розслабляє мімічні м'язи, але без втрати рухливості.
Розгладжує шкіру. Підвищує пружність та еластичність.
Рекомендація косметолога: для досягнення найбільш вираженого
результату використовуйте сироватку під маску EyeMask (арт.0476)
в області навколо очей, і під крем Botolifter (арт. 033) на все обличчя.
Основні активні інгредієнти: пептид Syn®-Ake, отриманий з отрути
храмової змії – розробка швейцарської фармацевтичної індустрії,
удостоєна нагороди Swiss Technology Award. Дослідження
показали, що пептид здатний скоротити мімічні зморшки до 52%.
Гідролізат колагену формує «каркас» шкіри, піднімає зморшки
зсередини, запобігає їх появі та поглибленню.

4

Illuminos Serum
Інтенсивна відбілююча
сироватка

Артикул на сайті: 0452
Одночасно працює у трьох напрямках: пригнічує виробництво
пігменту, не дає пігменту переходити в клітини шкіри у великій
кількості та відлущує клітини, вже перенасичені пігментом.

1

Сироватка усуває або значно зменшує вираженість гіперпігментації
та застійних плям, у тому числі після вугрової висипки. Освітлює
та вирівнює тон шкіри без подразнення. Запобігає появі запалень,
зміцнює природну захисну систему шкіри. Зменшує шкідливий
вплив ультрафіолету.
Рекомендація косметолога: при вираженій локальній пігментації
наносьте сироватку безпосередньо на пігментні плями. При
розлитій пігментації наносьте сироватку на все обличчя. У денному
догляді використовуйте у поєднанні із сироваткою крем із SPF 20. У
період високої сонячної активності (особливо влітку) обов'язково
наносьте на сироватку засіб із рівнем SPF більше 40 (Spectrum
Cream SPF 50 – арт. 0502).
Основні активні інгредієнти: KAD15 відбілює, стримуючи активність
ферменту тирозинази та запобігаючи синтезу меланіну. Папаїн має
виражені кератолітичні властивості: відлущує ороговілі клітини
епідермісу і прискорює відновлення. Вітамін С освітлює шкіру,
запобігає появі пігментації, має протизапальний ефект, відновлює
здоровий колір обличчя.
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Detox Peeling Mask
Очищуюча крем-маска
з ефектом пілінгу

Артикул на сайті: 046
Ефект очищення та легкого пілінгу помітний вже після першого
застосування. Кремова основа маски робить її придатною для всіх
типів шкіри, включаючи чутливу (без надмірної реактивності).
Пілінг-маска помітно покращує стан шкіри: прибирає чорні крапки,
землистий колір та тьмяність. Відкриває вивідні протоки сальних залоз,
забезпечуючи профілактику та корекцію комедонів. Вирівнює рельєф
та тон, зменшує вираженість гіперпігментації. Робить шкіру гладкою та
оксамитовою.
Рекомендація косметолога: регулярне глибоке очищення необхідне
будь-якому типу шкіри. При сухій шкірі застосовуйте маску раз на
два тижні, при нормальній та комбінованій – раз на тиждень, при
жирній та проблемній – 2 рази на тиждень.
Основні активні інгредієнти: олія оливи глибоко зволожує, живить
та пом'якшує шкіру. Відновлює бар'єрні функції, знижуючи втрату
води. Розгладжує шкіру і робить її більш пружною. Папаїн у високій
концентрації активно відлущує ороговілі клітини епідермісу та
прискорює відновлення. Наносрібло має антибактеріальний ефект,
запобігає появі подразнень, заспокоює.

5

Спосіб застосування: нанесіть маску на очищену шкіру середнім
шаром (1-2 мм), накрийте обличчя гарячим компресом (добре
віджатим вологим рушником). Через 10 хвилин зніміть залишки маски за
допомогою компресу. Вмийтеся і нанесіть основний догляд (сироватку
та крем).

6

Brilliance Mask
Ультразволожуюча крем-маска
миттєвої дії

Артикул на сайті: 047
Ідеальний засіб експрес-догляду. Маска моментально повертає
шкірі доглянутий вигляд, усуває сліди втоми та стресу. Ефект видно
відразу після застосування.
Насичує шкіру вологою та відновлює її природний водний баланс.
Тонізує. Забезпечує легкий ліфтинг та зменшення глибини зморшок вже
після першого застосування. Виводить токсини, вирівнює тон та рельєф
шкіри. Освіжає колір обличчя, усуваючи ознаки втоми.
Рекомендація косметолога: використовуйте маску для триденного
експрес-догляду в області обличчя, шиї та декольте, щоб досягти більш
стійкого ефекту.
Основні активні інгредієнти: сечовина стимулює регенерацію та
підвищує захисні властивості шкіри. Природний зволожувач у нашій
шкірі, заповнює, підвищує та зберігає ступінь зволоження. Гідролізат
колагену формує каркас шкіри, піднімає зморшки зсередини, запобігає
їх появі та поглибленню. Гідролізат протеїнів плаценти посилює
біохімічні процеси у клітинах, стимулює імунну систему. Повертає
шкірі пружність та молодість, розгладжує дрібні зморшки. Екстракт
розмарину розгладжує рельєф, омолоджує, відбілює.
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Gel Thermage
Стимулятор регенерації

Артикул на сайті: 0421
Інноваційна розробка Piel Cosmetics значно покращує всі показники стану шкіри
за рахунок посилення мікроциркуляції у тканинах та відновлення мікробіома на
поверхні епідермісу.
Гель миттєво відновлює шкіру на всіх рівнях і завдяки цьому стає панацеєю у
багатьох проблемних випадках: від акне до тьмяності шкіри.
Для швидкого відновлення здорового стану шкіри:
- Після стресу що відобразився на загальному стані шкіри
- Тьмяність через хвороби та інші чинники
- Швидке відновлення після втоми
- Гормональні збої, що призвели до погіршення загального стану шкіри
- Після прийому медичних засобів, що призвели до погіршення стану шкіри, для
відновлення мікробіому
- Після сонячних опіків та засмаги
- За наявності постакне
- При інших пошкодженнях шкіри, пришвидшує загоєння
- Після скрабів
- Після пілінгів
- Після ін'єкцій для швидкого загоєння
Рекомендація косметолога: для посилення ефекту перед застосуванням гелю
нанесіть пілінг-маску Detox (арт. 046). Використовуйте гель в якості нічного догляду
для швидкого відновлення шкіри після пілінгів і будь-яких інших травматичних
косметологічних процедур. Зверніть увагу: гель забезпечує ефект термоактивації,
який можна порівняти з RF-ліфтингом. При нанесенні відчувається підвищення
температури в глибоких шарах шкіри.
Зверніть увагу: гель забезпечує ефект термоактивації, який можна порівняти з
RF-ліфтингом. При нанесенні відчувається підвищення температури у глибоких
шарах шкіри.
Основні активні інгредієнти: Seamollient® - унікальний полісахаридних біокомплекс
24-годинного зволоження і захисту від стресу. Забезпечує миттєве підвищення
гідратації на клітинному рівні і зберігає цей ефект тривалий час. Екстракт ехінацеї
захищає від руйнування гіалуронову кислоти. Нормалізує водний баланс шкіри.
Підвищує захист шкіри від шкідливих бактерій. Активізує процеси синтезу
колагену, еластину і білкових волокон, які є каркасом шкіри. Регенерує тканини,
прибирає лущення та подразнення. Прискорює виведення токсинів і шлаків.
Коригує набряклість. Захищає шкіру від ультрафіолету.

7

Спосіб застосування: нанесіть гель середнім шаром
на очищену шкіру обличчя та шиї на 25-30 хвилин. Або
нанесіть гель тонким шаром замість нічного крему. При
сухій шкірі – під крем. Змийте вранці. Проконсультуйтеся
з косметологом щодо кратності застосування засобу.
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HAIR
CARE
HAIR CARE

лінія догляду за волоссям, віями та бровами

E

Лінія Hair Care забезпечує волоссю необхідне живлення та зволоження, відновлює
пошкоджені ділянки волосяної кутикули. Запобігає випадінню волосся. Покращує кровообіг
шкіри голови та активізує сплячі цибулини, стимулюючи зростання нових волосків.
Шампуні лінії підходять для щоденного використання. Надають волоссю доглянутого
вигляду, забезпечуючи максимально дбайливий і безпечний догляд.
Не містять парабенів, SLS та SLES.

Ключові активні компоненти:
• Procapil ™ усуває негативний вплив андрогенів, що спричиняють випадіння волосся.
Зміцнює волосяну цибулину та покращує живлення коренів, стимулюючи ріст волосся.
• Екстракт планктону Artemia Salina заряджає енергією клітини волосяних цибулин.
Підвищує природну стійкість волосся до впливу ультрафіолету, захищає від стресу.
• Кератин «цементує» дрібні нерівності на кутикулі волосяного стрижня, повертаючи
волоссю міцність, пружність та природну гладкість.
• Гіалуронова кислота підвищує вологоутримуючі властивості шкіри, покращує її стан та
сприяє зміцненню коренів.
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Hair Serum
Еліксир-сироватка для
зміцнення та росту волосся

Артикул на сайті: 048

2

Має потрійний ефект: покращує стан шкіри голови, стимулює ріст
волосся і зміцнює його.
Сироватка значно уповільнює процес випадіння волосся, поступово
стимулює і прискорює його зростання. Доглядає за шкірою голови і
активує «сплячі» цибулини, що сприяє появі нових волосків. Зміцнює
та потовщує волосяний стрижень без обтяження. Робить волосся
міцним, густим і блискучим.
Рекомендація фахівця: для активного відновлення пошкодженого
волосся використовуйте засіб двічі на добу. Рекомендований курс – 8
тижнів. Після досягнення бажаного ефекту з метою його підтримки
наносьте сироватку 2-3 рази на тиждень.
Основні активні інгредієнти: Procapil™, екстракт карликової пальми
усувають негативний вплив андрогенів, які спричиняють слабкий ріст
вій та брів. Гідролізат протеїнів плаценти містить поживні речовини,
які необхідні для здорового росту волосся. Відновлює пошкоджене
волосся, попереджає ламкість та розщеплення кінчиків, прискорює
ріст. Artemia Salina, гіалуронова кислота.
Спосіб застосування: Щодня наносьте 2-3 мл засобу безпосередньо
на коріння волосся. Масажуйте 1-2 хвилини.
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Macadami Repair Serum
Відновлююча сироватка для
кінчиків волосся

Артикул на сайті: 0481
Забезпечує цілодобовий догляд та захист кінчикам, абсолютно без
обтяження та пошкодження, на відміну від засобів із силіконом,
використання яких з часом призводить до ламкості.
Сироватка пожвавлює сухі та посічені кінчики, попереджає їх ламкість
та розшарування. Надає волоссю природного блиску і шовковистості
по всій довжині. Захищає їх від ультрафіолету та щоденних
ушкоджуючих факторів. Ефективна навіть для сухого фарбованого
волосся.
Рекомендація
фахівця:
при
зменшенні
густоти
волосся
використовуйте сироватку у поєднанні із засобом росту волосся
Hair Serum (арт. 048). Влітку, особливо під час морського відпочинку,
використовуйте засіб вранці і ввечері для захисту від впливу сонця.
Основні активні інгредієнти: олії макадамії, аргану, льону, ілангілангу відновлюють структуру волосся, зволожують, захищають від
негативного впливу УФ-випромінювання та температурних перепадів.
Повертають блиск та гладкість. Значно полегшують розчісування та
попереджають сплутування волосся. Вітамін Е надає шовковистості
та природного блиску. Зміцнює волосся, запобігає утворенню
посічених кінчиків. Захищає від ультрафіолету та руйнівної дії вільних
радикалів.
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Lash Elixir
Еліксир-сироватка для
відновлення та росту
вій та брів

Артикул на сайті: 049
Сироватка однаково ефективна як для брів, так і для вій, у
тому числі при нарощуванні. На відміну від багатьох засобів,
що забезпечують інтенсивне зростання волосків, не містить
гормональних інгредієнтів.
Робить вії та брови густішими. Подовжує та зміцнює волоски. Стимулює
їх зростання і запобігає передчасному випадінню. Пробуджує «сплячі»
волосяні цибулини. Прискорює відновлення вій після нарощування.
Рекомендація спеціаліста: використовуйте засіб для відновлення
пошкоджених вій - після зняття накладних вій або агресивних впливів
(фарбування, нарощування). Після досягнення бажаного ефекту з
метою його підтримки застосовуйте сироватку 2-3 рази на тиждень.

1

Зверніть увагу: сироватку можна наносити на прикореневу зону
нарощених вій з 3-4 дня після нарощування.
Основні активні інгредієнти: Procapil™, екстракт карликової пальми
усувають негативний вплив андрогенів, що спричиняє слабкий ріст вій
та брів. Рослинні кераміди відновлюють, зволожують та захищають
шкіру. Знімають подразнення та лущення. Екстракт планктону Artemia Salina живить та заряджає енергією клітини волосяних цибулин.
Прискорює ріст волосся, підвищує природну стійкість до дії
ультрафіолету.

3

Спосіб застосування: 2 рази на день наносьте засіб на коріння вій та
брів, очищених від макіяжу. Легко помасажуйте. Результат стає помітним
за 3 тижні регулярного застосування

4

Pachuli Shampoo-Body Wash 2 in 1
Шампунь-гель для душу з пачулі

Артикул на сайті: 6916/6906
Шампунь-гель по-справжньому бадьорить рано-вранці і знімає
втому після важкого дня або інтенсивного тренування в спортзалі.
Ефективно очищає шкіру та волосся, нормалізує вироблення шкірного
сала, зволожує. Попереджає появу лупи. Заряджає енергією. Не
викликає сухості та відчуття стягнутості. Залишає на шкірі та волоссі
ненав'язливий аромат пачулі.
Рекомендація косметолога: використовуйте шампунь-гель після
тренувань у спортзалі для ефективного очищення шкіри та запобігання
розвитку запалень.
Основні активні інгредієнти: ментол охолоджує, зменшує подразнення
та дискомфорт. Нормалізує виділення шкірного сала, активізує волосяні
цибулини. Наносрібло має протизапальну дію, сприяє швидкому
загоєнню існуючих подразнень. Гіалуронова кислота миттєво зволожує,
розгладжує та підтягує шкіру. Ефірна олія пачулі – потужний афродизіак,
відновлює та тонізує шкіру. Нормалізує роботу сальних залоз. Розгладжує
шкіру, значно збільшує її пружність та еластичність.
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Macadami Restore Shampoo
Відновлюючий шампунь для
пошкодженого волосся

Артикул на сайті: 0483
Багатий на активні інгредієнти склад шампуню не тільки забезпечує відновлення та живлення
волосся, але й підтримує здорову мікрофлору шкіри голови. Стимулює зростання міцного та
красивого волосся.
Дбайливо очищає волосся і шкіру голови, не пересушуючи її. Забезпечує делікатний догляд за
волоссям, пошкодженим фарбуванням, хімічною завивкою, укладанням та жорсткими аксесуарами
для волосся. Знімає подразнення та свербіння. Зміцнює волосся та згладжує лусочки волосяного
стрижня, захищає ламкі кінчики. Не містить SLES та SLS.
Рекомендація спеціаліста: при вираженому сухому та пошкодженому волоссі необхідно
комплексне лікування – поєднання шампуню, маски для пошкодженого волосся Macadami
(арт. 0485), сироватки для кінчиків Macadami Restore (арт. 0481) та сироватки для зростання та
зміцнення волосся Наir (арт. 048) .
Основні активні інгредієнти: олія макадамії вирівнює та відновлює текстуру пошкодженого
волосся. Кератин «цементує» дрібні нерівності на кутикулі волосяного стрижня, повертаючи
волоссю міцність, пружність та гладкість. Гіалуронова кислота, протеїни пшениці зволожують
шкіру голови та підвищують її вологоутримуючі властивості. Повертають волоссю гладкість і
м'якість, попереджають пересушування. Пантенол зміцнює коріння та збільшує обсяг волосся.
Попереджає появу лупи.

6

Macadami Restore Mask
Відновлююча маска для пошкодженого волосся

Артикул на сайті: 0485
Швидко та ефективно відновлює пошкоджене волосся, зберігаючи при цьому колір при
фарбуванні та еластичність локонів при завивці.
Усуває пошкодження внаслідок фарбування, хімічної завивки, укладання та використання жорстких
аксесуарів для волосся. Забезпечує реставрацію волосяного стрижня: максимально вирівнює
поверхню, «пригладжує» лусочки на його кутикулі та «запечатує», оберігаючи від подальших
пошкоджень. Захищає ламкі кінчики від перерізу.
Рекомендація фахівця: при дуже пошкодженому волоссі тримайте маску 40-50 хвилин.
Основні активні інгредієнти: масло макадамії вирівнює та відновлює текстуру пошкодженого
волосся. Кератин «цементує» дрібні нерівності на кутикулі волосяного стрижня, повертаючи
волоссю міцність, пружність та гладкість. Гель алое вера стимулює регенерацію, покращує
стан шкіри та активізує ріст здорового волосся. Молочна кислота надає волоссю блиску та
шовковистості.
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BODY
CARE
BODY CARE
лінія догляду за шкірою рук та тіла

E

Лінія Body Care глибоко зволожує шкіру, підвищуючи її тонус та еластичність. Нормалізує
обмін речовин на клітинному та тканинному рівні, сприяє виведенню зі шкіри шлаків та
токсинів. Живить, стимулює процеси відновлення клітин та мікроциркуляцію крові.
Забезпечує шкірі високий захист від зовнішніх факторів та сприяє швидкому відновленню.
Коригує прояви целюліту та розгладжує поверхню шкіри.
Унікальність лінії Body Care в тому, що вона містить високоефективні косметичні інгредієнти
– гіалуронову кислоту та наносрібло, які через свою високу цінність зустрічаються в
основному в засобах для догляду за шкірою обличчя.
Вже за 2 тижні регулярного застосування засобів лінії ви відчуєте, що з вашою шкірою
відбулися зміни, від яких ви більше не зможете відмовитися.

Ключові активні компоненти:
• Комплекс REGU®-SLIM стимулює розщеплення підшкірного жиру, зменшуючи його шар.
Прибирає «апельсинову кірку» та повертає шкірі пружність.
• Екстракт атлантичних водоростей насичує шкіру вітамінами, мікро- та макро-елементами.
Прискорює процеси регенерації, відновлює, зволожує, значно підвищує тонус та еластичність
шкіри.
• Олія Моной де Таїті - унікальна комбінація гарденії таїтянської та кокосової олії.
Інтенсивно зволожує, прибирає сухість та лущення. Пом'якшує та надає шкірі гладкості.
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Ultra Hand Cream
Крем для ультрасухої шкіри рук

Артикул на сайті: 016
Завдяки комплексу цінних олій та поліненасичених жирних
кислот крем інтенсивно загоює пошкодження на шкірі рук і
здатний коригувати навіть атопічний дерматит.

4

Усуває
сухість,
лущення
та
подразнення,
попереджає
розтріскування, сприяє швидкому загоєнню. Зменшує негативний
вплив на шкіру довкілля. Рекомендується для сухої та чутливої
шкіри, а також для будь-якого типу в холодну пору року, коли шкіра
рук потребує інтенсивного догляду.
Рекомендація косметолога: для корекції атопічного дерматиту
чи холодової алергії на руках наносьте на ніч під крем сироватку
Gialur 1% (арт. 001).
Основні активні інгредієнти: олія авокадо зволожує, живить та
відновлює шкіру. Захищає від УФ-випромінювання, омолоджує.
Екстракт ромашки, олія календули, лінолева і ліноленова кислоти
мають потужні протизапальні та протиалергічні властивості.
Заспокоюють і відновлюють природний ліпідний бар'єр. Активізують
оновлення клітин шкіри. Попереджають ушкодження шкіри під
впливом перепадів температури.
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Hand Cream SPF 10
Крем для щоденного
догляду за шкірою рук

Артикул на сайті: 015
На відміну від більшості засобів для рук, крем активно бореться
з віковими змінами: з одного боку AHA-кислоти стимулюють
оновлення клітин, а з іншого боку SPF-sun protection filter
захищають від фотостаріння.
Інтенсивно зволожує, живить, забезпечує захист від зовнішніх
агресивних дій. Знижує виразність пігментних плям. Коригує вікові
зміни шкіри рук. Запобігає передчасному старінню. Прибирає
подразнення та лущення. Швидко вбирається без відчуття липкості
чи жирності.
Рекомендація косметолога: для попередження вікових змін у
ділянці ліктів, зволожуйте їх кремом також регулярно як і руки.
Основні активні інгредієнти: гіалуронова кислота та екстракт
морських водоростей інтенсивно зволожують. Вітамін Е попереджає
передчасне старіння, робить шкіру еластичнішою. Потужний
природний антиоксидант. Фосфоліпіди, олії авокадо, оливи та
ши пом'якшують, живлять, сприяють розгладжуванню зморшок.
Фруктові кислоти (АНА), хімічні фільтри UVA та UVB.
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Liquid Soap
Рідке мило для рук

Артикул на сайті: 0902
Активні компоненти у складі мила здатні знезаразити понад
100 видів хвороботворних бактерій. А також стимулюють
розвиток здорової мікрофлори, підвищуючи імунітет шкіри, та
забезпечують професійний догляд.
Зволожує та оберігає шкіру від зневоднення. Перешкоджає
зростанню та розмноженню бактерій та грибкової флори. Захищає
від агресивних факторів: хлорованої води та поверхнево-активних
речовин у складі миючих засобів. Подовжує молодість шкіри рук.
Рекомендація косметолога: за наявності вікових змін шкіри рук
після миття використовуйте крем для рук Hand Cream SPF 10 (арт.
015) із фруктовими кислотами. За наявності лущення або атопічного
дерматиту використовуйте крем для рук Ultra (арт. 016).
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Основні активні інгредієнти: Octopirox® (піроктон оламін) має
потужну протигрибкову та антибактеріальну дію. Вітамін Е має
потужну антиоксидантну дію, омолоджує, підвищує тонус та
еластичність. Гіалуронова кислота. Наносрібло має протизапальну
та антибактеріальну дію. Сприяє швидкому загоєнню.
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Moisturizing Body Spray
Інтенсивно зволожуючий
спрей для тіла з олією
іланг-ілангу

Артикул на сайті: 050
Крім зволоження та тонізації засіб надає ефект мікроліфтингу
– при постійному застосуванні робить шкіру більш пружною
та підтягнутою.
Якщо ви бажаєте отримати рівну засмагу що довго тримається
- наносьте засіб під час засмагання та після нього.
Додатково забезпечить захист волосся від пересихання під
час засмаги.
Рекомендовано до нанесення при розчісуванні сухого та
пошкодженного типу волосся. Нанесіть спрей на кінчики, та
отримайте додатковий ефект зволоження.
Може використовуватись після гоління та епіляції.
Спрей інтенсивно зволожує та підтягує. Підвищує пружність
та еластичність. Прискорює відновлення та позбавляє від
подразнень. Незамінний засіб після басейну, депіляції, епіляції,
сонячних ванн, солярію та гоління. Надає шкірі бархатистість
без відчуття липкості чи жирності. Моментально вбирається та не
залишає слідів на одязі.
Рекомендація косметолога: для досягнення ефекту зволоження
при сухій шкірі (або в зимовий період часу) після використання
спрею наносьте молочко для тіла (арт. 05341).
Основні активні інгредієнти: ефірна олія іланг-ілангу вирівнює
рельєф, зволожує та омолоджує. Відновлює після сонця,
закріплює та надовго зберігає засмагу. Гіалуронова кислота
миттєво зволожує, розгладжує та підтягує. Екстракт водоростей
насичує шкіру вітамінами, мікро- та макроелементами. Прискорює
процеси регенерації, значно підвищує тонус та еластичність.
D-пантенол стимулює процеси регенерації та зміцнює шкіру.
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Slim Anti-Cellulite Cream
Антицелюлітний крем для тіла

Артикул на сайті: 0531
За рахунок високої концентрації новаційного антицелюлітного
комплексу REGU®-SLIM, крем не тільки активізує процес розщеплення
жиру, але і виводить його за межі жирової клітини і далі - з організму.

8

Крем допомагає позбавитися ознак целюліту або зменшити його прояви.
Підвищує еластичність та покращує рельєф шкіри. Створює виражений
термоефект. Розщеплює жири, стимулює кровообіг та процеси
детоксикації. Повертає тілу тонус та чіткість ліній. У комплексі з фізичними
навантаженнями сприяє схудненню.
Зверніть увагу: після нанесення крему почервоніння шкіри може
зберігатися 30-40 хвилин.
Рекомендація косметолога: для підтримки пружності шкіри та
профілактики виникнення целюліту використовуйте засіб у щоденному
догляді після душу.
Основні активні інгредієнти: комплекс REGU-SLIM. Олеорезин стручкового
перцю та метилні-котинат активізують кровообіг і підвищують приплив
кисню. Оливкова олія зволожує та має антиоксидантну дію. Кофеїн тонізує,
створює дренажний ефект, пригнічує процеси накопичення жиру. Ефірні
олії апельсина та кориці стимулюють регенерацію шкіри та обмін речовин,
ефективно сприяють усуненню ознак целюліту.

6

Anti-Cellulite Tonic
Антицелюлітний тонік для
тіла з екстрактом перцю

Артикул на сайті: 053D
Засіб не тільки зменшує целюліт, а й запобігає появі в'ялості,
покращуючи еластичність шкіри за рахунок зникнення «апельсинової
кірки».
Покращує кровообіг та лімфодренаж, розігріває шкіру та активізує процес
розщеплення жирів. Інтенсивно зволожує та розгладжує рельєф, суттєво
покращує загальний стан шкіри. Ефективний для профілактики в'ялості та
передчасного старіння.
Зверніть увагу: корекція целюліту покращує рельєф та стан шкіри. Засіб
сприяє локальному зменшенню об'ємів лише у комплексі з фізичними
навантаженнями.
Рекомендація косметолога: для досягнення швидких результатів за
короткий час наносьте на засіб антицелюлітний крем Anti-Cellulite (арт.
0531) під плівку.
Основні активні інгредієнти: екстракт перцю активізує кровообіг та
розщеплення жирів, прискорює виведення шлаків із підшкірної жирової
тканини. Підвищує тонус та еластичність шкіри, позбавляє ефекту
«апельсинової кірки». Ефірне масло розмарину усуває в'ялість, запобігає
утворенню і сприяє зменшенню розтяжок. Екстракт водоростей насичує
шкіру вітамінами, мікро- та макроелементами. Прискорює процеси
регенерації, значно підвищує тонус та еластичність.

66

5

7

Shower Cream-Gel Green Tea
Крем-гель для душу

Артикул на сайті: 05321
Містить комплекс зволожуючих компонентів, які
інтенсивний догляд шкіри тіла вже на етапі очищення.

забезпечують

Гель м'яко очищує, зволожує та пом'якшує шкіру. Тонізує, нейтралізує
агресивний вплив жорсткої водопровідної води. Попереджає появу лущення
та подразнення. Робить шкіру гладкою та ніжною.

6

Рекомендація косметолога: при дуже сухій шкірі тіла використовуйте після
душу спрей для тіла Moisturizing Body Spray (арт. 050) і поверх нього молочко
(арт. 05341).
Основні активні інгредієнти: олія Моной де Таїті – унікальна комбінація
гарденії таїтянської та кокосової олії, інтенсивно зволожує, прибирає
сухість та лущення. Пом'якшує шкіру, надає гладкості. Гіалуронова кислота
підвищує здатність шкіри утримувати вологу, попереджає сухість та
зневоднення. Наносрібло має антибактеріальний захист.

8

Body Milk Velvet Green Tea
Зволожуюче молочко для тіла

Артикул на сайті: 05341
Ламелярна основа молочка відновлює захисні функції шкіри тіла, яка
щодня піддається агресивному впливу хлорованої жорсткої води.
Забезпечує тривале зволоження та живлення. Пом'якшує. Робить шкіру більш
пружною. Стимулює процеси регенерації. Прибирає лущення. Забезпечує
профілактику передчасного старіння шкіри тіла.
Рекомендація косметолога: для посилення ефекту зволоження та нейтралізації
впливу жорсткої водопровідної води використовуйте молочко у поєднанні з
гелем для душу (арт. 05321).
Основні активні інгредієнти: пантенол зволожує, сприяє прискореній
регенерації, виявляє заспокійливий ефект. Масло Ши пом'якшує та
живить шкіру, надає гладкості. Вітамін Е має потужну антиоксидантну
дію, підвищує еластичність шкіри. Гель алое вера інтенсивно зволожує,
підвищує пружність шкіри, тонізує, зміцнює її імунітет.

7
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MEN
MEN

лінія догляду за чоловічою шкірою всіх типів

Лінія Men забезпечує інтенсивний догляд з урахуванням усіх особливостей чоловічої шкіри,
її потреб, схильності до певних проблем та специфічного сценарію старіння.
Створюючи лінію Men, технологи Piel Cosmetics враховували властиві чоловікам особливості
сприйняття та культуру догляду. Крім високоефективного складу, препарати лінії мають
охолоджувальні, заспокійливі та протизапальні властивості, які забезпечують комфортний
догляд за шкірою навіть в умовах щоденного гоління. Асортимент розроблений таким чином,
щоб догляд був простим, і кожен чоловік міг виробити комфортну звичку щоденної турботи
про шкіру.

Ключові активні компоненти:
• Молочний пептидний комплекс – найсильніший активатор регенерації клітин. Протидіяє
процесам старіння, підвищує виробництво колагену та гіалуронової кислоти. Скорочує
глибину зморшок та підтягує контур обличчя.
• Troxerutin зміцнює стінки судин та перешкоджає розвитку судинної сіточки.
• Екстракт планктону Artemia Salina розгладжує зморшки, повертає шкірі пружність та
захищає клітини ДНК від пошкоджень, у тому числі спричинених стресом.
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Cleansing Gel Pachuli
Гель для вмивання для чоловіків
із тонізуючим ефектом

Артикул на сайті: 6905
Гель має високі тонізуючі властивості, освіжає і бадьорить.
Ефективно та глибоко очищає шкіру. Зволожує, тонізує та освіжає.
Не викликає сухості чи стягнутості. Регулює вироблення шкірного
сала, запобігає появі подразнень та запалень, у тому числі після
гоління.
Рекомендація косметолога: використовуйте гель як пінку для
гоління.
Основні активні інгредієнти: масажні, гранули, насичені вітамінами
та ліпідами, м'яко масажують шкіру, відновлюють її здатність
до захисту та регенерації. Наносрібло має протизапальну дію,
сприяє швидкому загоєнню подразнень, матує. Ефірна олія пачулі
відновлює та тонізує. Забирає жирний блиск, звужує пори, вирівнює
тон шкіри. Покращує еластичність.

2

1

Aftershave Spray
Чоловічий спрей після гоління

Артикул на сайті: 054
На відміну від традиційних лосьйонів після гоління спрей
моментально вбирається, не залишаючи на обличчі плівки,
липкості та печіння.
Ефективно знімає подразнення та почервоніння після гоління,
зволожує, повертає шкірі комфорт. Забезпечує профілактику появи
запальних елементів, регулює виробництво шкірного сала. Не має
запаху та не конфліктує з парфумом.
Рекомендація косметолога: використовуйте спрей для зволоження
шкіри під час поїздок, перельотів або занять у спортзалі.
Основні активні інгредієнти: наносрібло має протизапальну
дію, сприяє швидкому загоєнню подразнень, матує. Гіалуронова
кислота інтенсивно зволожує, підвищує здатність шкіри утримувати
вологу, запобігає старінню. Прискорює процеси регенерації.
Знешкоджує вільні радикали, захищає шкіру від УФ-випромінювання
та, пов'язаного з ним, фотостаріння.
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Lucent Serum
Чоловіча сироватка для
відновлення свіжості шкіри

Артикул на сайті: 6903
Призначена для базового догляду, ця сироватка
вирішенню специфічних проблем чоловічої шкіри.

4

сприяє

Освіжає колір обличчя та вирівнює тон шкіри. Усуває тьмяність,
мішки та темні кола навколо очей. Зволожує та розгладжує шкіру.
Коригує зморшки та попереджає появу нових. Значно зменшує
вираженість судинної сіточки та купероз.
Рекомендація косметолога: для досягнення ліфтингового ефекту
та корекції вікових змін наносьте поверх сироватки чоловічий
крем Antiage (арт. 6902). В інших випадках сполучайте сироватку з
кремом для чоловіків Universe (арт. 6901).
Основні активні інгредієнти: Troxerutin зміцнює стінки судин,
запобігає появі мішків та темних кіл під очима, відновлює нормальний
колір та рівний тон шкіри. Вітамін С знешкоджує вільні радикали,
перешкоджає передчасному старінню, стимулює утворення та
відновлення колагенових волокон. Кофеїн тонізує, має дренажний
ефект, покращує пружність та еластичність. Вітамін РР активізує
кровообіг у судинах шкіри, коригує набряки. Вирівнює рельєф шкіри,
прибирає лущення.

4

Universe Cream
Універсальний крем для
чоловічої шкіри

Артикул на сайті: 6901
Універсальний засіб для щоденного догляду за чоловічою
шкірою, що забезпечує профілактику вікових змін. Значно
покращує загальний стан шкіри.

2

Живить, зволожує, захищає від негативного впливу довкілля.
Освіжає шкіру завдяки тонізуючим ментоловим гранулам. Усуває
відчуття стягнутості, подразнення та лущення. Забезпечує ідеальний
комфорт шкіри протягом дня. Заспокоює після гоління.
Рекомендація косметолога: для швидкого відновлення шкіри, крім
крему, використовуйте маску Intense Rescue (арт. 6904) 2–3 рази на
тиждень.
Основні активні інгредієнти: екстракт та ефірна олія м'яти у
поєднанні з ментолом зменшують подразнення та дискомфорт,
нормалізують виділення шкірного сала, охолоджують. Екстракт
планктону Artemia Salina підвищує пружність, стимулює вироблення
важливих для шкіри білків. Заряджає клітини енергією. Seamollient®
зволожує шкіру на клітинному рівні, стимулює процеси регенерації.
Попереджає сухість та відчуття стягнутості.
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Anti-Age Cream
Омолоджуючий крем для чоловічої шкіри

Артикул на сайті: 6902
Високоефективний anti-age комплекс крему здатний не тільки уповільнити вікові зміни, але й
скоригувати ознаки старіння чоловічої шкіри, що важко усунути.
Повертає шкірі тонус та еластичність, значно зменшує глибину зморшок. Забезпечує ефект
ліфтінгу. Зменшує виразність пігментних плям. Вирівнює рельєф та колір шкіри. Знімає підвищену
чутливість та реактивність.
Рекомендація косметолога: за наявності статичних зморшок використовуйте під крем сироватку
Botolifter (арт. 041) При змінах овалу обличчя щодня використовуйте під крем сироватку
Hydralifter (арт. 027)
Основні активні інгредієнти: молочний пептидний комплекс протидіє процесам старіння,
підвищує виробництво колагену та гіалуронової кислоти. Скорочує глибину зморшок та
підтягує контур обличчя. Гідролізат протеїнів плаценти повертає шкірі пружність та молодість.
Розгладжує дрібні зморшки та коригує глибокі. Відбілюючий комплекс КАD15 вирівнює тон шкіри,
усуває гіперпігментацію, стримуючи синтез меланіну. Ефірна олія пачулі – потужний афродизіак,
відновлює та тонізує шкіру. Нормалізує роботу сальних залоз. Розгладжує шкіру, значно збільшує
її пружність та еластичність.

6

Intense Rescue Mask
Інтенсивно відновлююча маска для чоловічої шкіри

Артикул на сайті: 6904
Моментально знімає сліди стресу та втоми, надає шкірі доглянутого вигляду.
Також забезпечує тривалий накопичувальний ефект при регулярному застосуванні.
Маска прискорює оновлення клітин шкіри, активізує процеси регенерації після будь-яких
ушкоджень. Помітно та швидко покращує загальний стан шкіри. Підвищує пружність та
еластичність, розгладжує зморшки. Тонізує, покращує структуру, рельєф та колір шкіри. Усуває
темні кола та набряки навколо очей.
Рекомендація косметолога: для швидкого усунення видимих наслідків недосипання, перевтоми
та інтоксикації наносьте під маску сироватку Lucent (арт. 6903).
Основні активні інгредієнти: Hydrovance® та гліцерин мають ефект інтенсивного та тривалого
зволоження. Підвищують еластичність шкіри. Знімають подразнення та запалення. Комплекс
GP4G підвищує пружність, стимулює вироблення важливих для шкіри білків. Заряджає клітини
енергією. Вітамінний комплекс покращує текстуру шкіри, позбавляє сухості та лущення, зміцнює
стінки судин, зменшує гіперпігментацію. Комплекс ретиноїдів відлущує, вирівнює поверхню
шкіри, омолоджує. Запобігає утворенню судинної сітки.
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Patchouli Shampoo-Body Wash 2 in 1
Чоловічий шампунь-гель для душу з пачулі

Артикул на сайті: 6906/6916
Шампунь-гель по-справжньому бадьорить рано-вранці і знімає втому після важкого дня або
інтенсивного тренування в спортзалі.
Ефективно очищує шкіру та волосся, нормалізує вироблення шкірного сала, зволожує.
Попереджає появу лупи. Заряджає енергією. Не викликає сухості та відчуття стягнутості. Залишає
на шкірі та волоссі ненав'язливий аромат пачулі.
Рекомендація косметолога: використовуйте шампунь-гель після тренувань у спортзалі для
ефективного очищення шкіри та запобігання розвитку запалень.
Основні активні інгредієнти: ментол охолоджує, зменшує подразнення та дискомфорт. Нормалізує
виділення шкірного сала, активізує волосяні цибулини. Наносрібло має протизапальну дію, сприяє
швидкому загоєнню існуючих подразнень. Гіалуронова кислота миттєво зволожує, розгладжує та
підтягує шкіру. Ефірна олія пачулі – потужний афродизіак, відновлює та тонізує шкіру. Нормалізує
роботу сальних залоз. Розгладжує шкіру, значно збільшує її пружність та еластичність.
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www.ua.pielcosmetics.com
Тел.:

+38 044 469 43 38,
+38 068 525 11 85,
+38 098 943 15 83,
+38 050 469 43 38.

E-mail: info@pielcosmetics.com

