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Суха 018 012 040 001 006 001 024 0475 009
Суха/зневоднена 0341 009 040 001 034 001 032 0475+0477 009

Суха/чутлива 0341 012 040 0451 005 0451 005 0474 009
Суха/гіперкератоз 018 012 046 045 006 028 031 047 009

Суха/гіперпігментація 018 012 046 0452 006/0502 0452 040 0471 009
Суха/поверхневі зморшки 0341 0342 040 028+041 034 028+041 033 047/0475 0343

Суха/глибокі зморшки 0341 0342 040 027+041 032 027+041 032 0421+0471 0343
Нормальна 018 011 046 001 024 001 024 0475 007

Нормальна/зневоднена 018 007 046 021 006/024 021 024 047 007
Нормальна/проблемна 038 012 046 002 037 036/0421 024 0421+0472 007
Нормальна/постакне 018 011 046 028 004 0452 031 0421+0474 007
Нормальна/чутлива 018 012 040 045 005 045 005 0475 009

Нормальна/гіперкератоз 019 0381 046 028 004 028 040 047 007
Нормальна/гіперпігментація 018 011 046 0452 004+0502 0452 024 0471 007

Нормальна/поверхневі зморшки 018 0342 046 041+022 034 041+022 031 0421+047 0343
Нормальна/глибокі зморшки 0341 0342 046 041+027 034 041+027 033 0421+0477 0343

Нормальна/зміна овалу 018 0342 046 027 033 027 032 0421+0471 0343

Комбінована 019 012 046 002 004 002 024 0475 007
Комбінована/зневоднена 018 009 046 021 006 021 005 0475 009
Комбінована/проблемна 038 038 046 036 037 002/0421 037 0473т/0472 007
Комбінована/постакне 018 012 046 021 004 021 040 0421+0474 007
Комбінована/чутлива 018 012 046 045 005 0451 005 0475/0472 009

Комбінована/гіперкератоз 019 0381 046 021 004 021 040 0472/047 007
Комбінована/гіперпігментація 019 012 046 0452 004 0452 040 0471 009

Комбінована/поверхневі
зморшки 018 0342 046 041+022 031 041+022 031 0421+0477 0343

Комбінована/глибокі зморшки 0341 0342 046 041+027 033 041+027 033 0421+0471 0343
Комбінована/зміна овалу 018 0342 046 027 032 027 032 0421+0471 0343

Жирна 038 0381 046 036 037 002 005 0472 007
Жирна/зневоднена 018 009 046 002 037 001 024 0475 009
Жирна/проблемна 038 0381 046 036 037 036/0421 037 0472 007
Жирна/постакне 038 011 046 028 004 028 040 0421+0474 009
Жирна/чутлива 018 012 040 0451 005 0451 005 0475 009

Жирна/гіперкератоз 038 0381 046 045 004 021 040 047 007
Жирна/гіперпігментація 018 0381 046 0452 004 0452 040 0471 007

Жирна/поверхневі зморшки 018 0342 046 041+022 031 041+022 040 0421+0474 0343
Жирна/глибокі зморшки 018 0342 046 041+027 033 041+027 040 0421+0471 0343

Жирна/зміна овалу 018 0342 046 027 032 027 040 0421+0471 0343
Контур очей 017 023 025 023 0303 0476

Контур очей/темні круги 017 0431 025 0431 0303 0471
Контур очей/набряки 017 043 0303 043 0303 0476

Контур очей/поверхневі зморшки 0431 023 0303 029 0303 0476
Контур очей/глибокі зморшки 0431 041 0303 029 0303 0476
Контур очей/гіперпігментація 018 029 025 0452 0303 0471
Мімічні зморшки/ контур очей 041 0303 041 0303 0476

Мімічні зморшки/обличчя 041 033 041 033 0471
Еритоз/купероз 012 0451 005 0451 005 0474 009

Постпроцедурне експрес-відновлення 012 021 034 021 024 0421
Експрес-краса 046 045 024 027 024 0421+047

Чоловіча шкіра/молода 054 046 6903 6901 6903 6901 0421+6904 054
Чоловіча шкіра/зріла 6905 054 046 6903 6902 6903 6902 0421+6904 054

Чоловіча шкіра/купероз 6905 054 0451 6902 6903 6902 0421+6904 054
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МАТРИЦЯ ДОБОРУ КОСМЕТИЧНОГО ДОГЛЯДУ  
За допомогою цієї таблиці ви зможете легко дібрати клієнту ефективний комплекс 
засобів для домашнього догляду. Оберіть тип шкіри чи косметологічну проблему 
клієнта у колонці зліва і прослідкуйте по горизонталі артикули, які відповідають 
всім етапам догляду.
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ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ СУХОЇ І ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ

 

Мета догляду: 
• відновлення ліпідного бар'єру та властивостей, що утримують вологу
• зміцнення та підтримка захисних структур шкіри
• стимуляція відновлювальних систем шкіри

Рекомендований домашній догляд для сухої та зневодненої шкіри
1. Очищення 

• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж 
(доцільно застосовувати при віковій сухості та зневодненні)
або 
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри (прекрасно підходить для очищення шкіри будь-якого 
типу. За винятком вікової виражено сухої шкіри)

 

2. Тонізування
• 009 Silver Aqua Spray Зволожуючий спрей для сухої та чутливої шкіри 
(може застосовуватися протягом усього дня, особливо: в умовах сухого 
клімату, в приміщеннях з кондиціонованим повітрям, у дорозі, як вечірній 
догляд на гірськолижних курортах)

 

або  
• 012 Silver Aqua Tonic Зволожуючий тонік для сухої та чутливої шкіри 
(може використовуватись вранці як самостійний засіб очищення, оптимальна 
основа для нанесення сироваток)

3. Догляд

Денний догляд - сироватка та крем:
• 001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча сироватка гіалуронової 

кислоти (доцільно використовувати двічі на день при поєднанні сухості 
та зневоднення)

 

або 
• 021 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка
• 024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем день/ніч (універсальний 
для шкіри будь-якого типу)
або
• 006 Nutrition Cream Денний живильний крем (слід використовувати 
при наявності гіперпігментації)
Нічний догляд - сироватка та крем:  
• 001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча сироватка гіалуронової кислоти
• 024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем день/ніч

4. Інтенсивний догляд  — 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
    від потреб шкіри:

• зволоження: 0475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска
• відновлення: 0474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска  
• живлення: 0477 Nutrition Mask Живильна маска
• регенерація: 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерації   

 
Для підвищення результативності специфічних сироваток та масок, під них 
доцільно використовувати 042 Enhancer G2 Serum Сироватку-активатор

Після 30 років відновлення ліпідного бар'єру відбувається повільніше. У ньому 
накопичуються ушкодження, що призводить до підвищення проникності шкіри, 
підвищення ТЕВВ, розвитку симптомів сухості, появи дрібних зморшок. Збільшується 
не тільки випаровування води, а й зростає ризик проникнення в шкіру речовин, 
здатних пошкодити живі клітини. До хронічного порушення бар'єрних властивостей 
шкіри призводить дефіцит незамінних жирних кислот.
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Стимулююча процедура для сухої 
та зневодненої шкіри

 

Тривалість: 45-60 хвилин.  
Курс процедур: 2-3 процедури.   
Кратність: 1 раз на тиждень.

Інтенсивне зволоження для сухої та зневодненої шкіри

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

Процедура має прекрасну очищувальну та відлущувальну дію, при цьому 
нормалізує кислотно-лужний баланс, інтенсивно зволожує та живить. 
Сприяє стимуляції, регенерації, активізує синтез гіалуронової кислоти, хондроїтину 
та колагену. Повертає шкірі молодість та красу, значно підвищуючи пружність 
та еластичність.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть демакіяж. 
Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя 
і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть демакіяж. 
Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 
2 мл Тоніка. 

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожувальна 
сироватка гіалуронової кислоти 

Нанесіть 2 мл сироватки на обличчя, контур очей, шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча 
гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски на обличчя, контур очей і шию. Залиште 
маску на 15-20 хвилин. Залишки маски зніміть теплим 
компресом. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл тоніка. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 3 
мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і контур очей. 
Для активації використовуйте теплий компрес. Час експозиції: 
3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими спонжами. 
Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

Процедура відновлює гідроліпідний баланс, знижує трансепідермальну 
втрату води. Має виняткові зволожуючі та регенеруючі властивості. 
Стимулює мікроциркуляцію та детоксикацію. Активізує синтез колагену, 
значно підвищуючи тонус та еластичність. Забезпечує профілактику 
передчасного старіння. Ефективно та швидко відновлює шкіру. 
Вирівнює її рельєф та колір, зменшує глибину зморшок, підвищує 
тонус та еластичність.
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Відновлювальна процедура для сухої шкіри

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг 
крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і 
контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11474 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожувальна 
сироватка гіалуронової кислоти 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора, потім 2 мл Gialur Serum 1%  
сироватки на обличчя, контур очей, шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски на обличчя, контур очей і шию. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште маску 
на 15-20 хвилин. Залишки маски зніміть теплим компресом. 
Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл тоніка. 

Процедура відновлює та значно підвищує гідратацію на всіх рівнях,
зберігаючи її тривалий час. Регулює водний баланс, перешкоджає
втраті води. Стимулює процеси регенерації. Пом'якшує, прибирає
дискомфорт, пов'язаний із сухістю та стягнутістю. Повертає шкірі пружність,
зменшує глибину зморшок.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть демакіяж. 
Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 
2 мл Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг 
крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і 
контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації Нанесіть 2 мл гелю на обличчя, контур очей, шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски на обличчя, контур очей і шию. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште маску 
на 15-20 хвилин. Залишки маски зніміть теплим компресом. 
Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл тоніка. 



Процедура проти стресового старіння

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратність: 2 рази на тиждень.

Інтенсивний живильний коктейль для сухої 
та зневодненої шкіри

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

8

Процедура знижує зовнішнє стресове навантаження. Зменшує сприйнятливість шкіри 
до негативних факторів довкілля. Покращує енергообмін, активізує мікроциркуляцію 
та процеси регенерації. Допомагає втомленій шкірі, що зазнала стресу, відновити 
природний баланс. Повертає їй відчуття виняткового комфорту. Омолоджує, суттєво 
уповільнює процеси старіння.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. 
Проведіть демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води 
на ватні диски і проведіть демакіяж зони навколо 
очей. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл 
Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і 
контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожувальна 
сироватка гіалуронової кислоти 
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur Serum 1%, потім 2 мл сироватки 
Mesoprof на обличчя, контур очей, шию.

1147 Brilliance Mask Ульразволожуюча крем 
маска моментальної дії  
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски на обличчя, контур очей і шию. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште маску 
на 15-20 хвилин. Залишки маски зніміть теплим компресом. 
Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл тоніка. 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура глибоко зволожує, пом'якшує та живить шкіру. Відновлює 
епідермальний бар'єр, оберігає від втрати вологи. Захищає від кліматичних 
впливів та УФ-випромінювання. Попереджає утворення зморшок, 
бореться зі втратою пружності шкіри та її стоншенням. Тонізує, активізує 
синтез колагену. Чинить протизапальну та заспокійливу дію. Вирівнює рельєф 
шкіри. Здатна творити дива з сухою шкірою, що лущиться, значно 
покращуючи її загальний стан.



Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 
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1147 Brilliance Mask Ульразволожуюча крем 
маска моментальної дії  
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски на обличчя, контур очей і шию. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште маску 
на 15-20 хвилин. Залишки маски зніміть теплим компресом. 
Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і 
контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча 
сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки Enhancer G2 ,потім 2 мл сироватки 
Mesoprof на обличчя, контур очей, шию.

11477 Nutrition Mask Живильна крем-маска
A1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска 

Нанесіть 3 мл маски Nutrition на обличчя та шию. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку на 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи лобом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим.

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ КОНТУРА ОЧЕЙ

Мета догляду: 
• активізація мікроциркуляції
• усунення пастозності та набряклості, корекція темних кіл
• забезпечення багаторівневої оптимальної гідратації
• розгладжування середніх та глибоких зморшок, усунення мережі дрібних.

Рекомендований домашній догляд для шкіри контуру очей
1. Очищення  

• 017 Micellar Water Міцелярна вода для зняття макіяжу 
або  
• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж

2. Тонізування 
• 012 Silver Aqua Tonic Зволожуючий тонік для сухої та чутливої шкіри

3. Догляд
Денний / нічний догляд - крем:
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем для контуру очей 
та губ день/ніч

 

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень використовувати маску
• 0476 Eye Mask With Botox Effect Зволожуюча маска для контуру очей 
з botox-ефектом

 

Спеціалізований домашній догляд для шкіри контуру очей
За наявності набряків:
3. Догляд

Денний/нічний догляд - сироватка + крем:
• 043 Eye Savior Serum Сироватка проти набряків навколо очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 

За наявності темних кіл:
3. Догляд

Денний догляд - сироватка + крем:
• 0431 Eyecircle Serum Сироватка проти темних кіл навколо очей
• 025 Eye Cream SPF 15 Денний крем, що активує, для контуру очей 
Нічний догляд - сироватка + крем:
• 0431 Eyecircle Serum Сироватка проти темних кіл навколо очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 
  

За наявності зморшок:
3. Догляд

Денний догляд - сироватка + крем:
• 043 Eye Savior Serum Сироватка проти набряків навколо очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 

Сучасні професійні процедури догляду за периорбітальною областю, базуючись на 
принципах фізіологічної косметології, дозволяють досягти реального якісного 
поліпшення еластин-колагенового каркаса, що підтримує оптимальні біомеханічні 
властивості шкіри навколо очей.



Нічний догляд - сироватка + крем:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолоджуюча сироватка з еластином, 
колагеном і ретинолом для контуру очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 
   

За наявності поверхневих зморшок:
3. Догляд

Денний догляд - сироватка + крем:
• 023 Gialur Magnifique Eye Serum Активуюча сироватка з колагеном 
та шовком для контуру очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 

Нічний догляд - сироватка + крем + маска:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Омолоджуюча сироватка 
з еластином, колагеном і ретинолом для контуру очей
по парних днях:
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 
   

по непарних днях:
• 0476 Eye Mask With Botox Effect Зволожуюча маска 
для контуру очей з botox-ефектом

 

За наявності глибоких зморшок:
3. Догляд

Денний догляд - сироватка + крем:
• 041 Botolifter Serum Сироватка з botox-ефектом проти мімічних зморшок 
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 

Нічний догляд - сироватка + крем:
• 029 Gialur Rejuvenate Eye Serum Сироватка, що омолоджує, 
з еластином, колагеном і ретинолом для контуру очей
• 0303 Eye And Lip Cream Антивіковий зволожуючий крем 
для контуру очей та губ день/ніч

 
   

Для підвищення результативності специфічних сироваток та масок під них 
доцільно використовувати 042 Enhancer G2 Serum Сироватку-активатор.
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Ліфтингова процедура для контуру очей з ефектом 
корекції темних кіл

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур та їх кратність добираються індивідуально, залежно від основних 
процедур догляду та можуть проводитись у поєднанні з ними.

Інтенсивна омолоджуюча процедура з botox-ефектом 
для контуру очей

 

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур та його кратність добирається індивідуально залежно від основних 
процедур догляду і може проводитися разом із ними.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: активація, стимуляція

 

 

3 етап: відновлення, регуляція

4 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: активація, стимуляція

Процедура забезпечує моментальне видиме підтягування шкіри, 
вирівнювання рельєфу, розгладжування зморшок – ефект біологічного 
армування. Має інтенсивну зволожуючу дію, дещо освітлює. Коригує 
набряклість та темні кола навколо очей.

1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 
2 мл Тоніка. 

0303 Eye and lip cream антивіковий 
зволожуючий крем для контуру очей 
і губ день/ніч

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 
2 мл Тоніка. 

1041 Botolifter Serum Сироватка з botox-ефектом 
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча 
сироватка

Нанесіть 0.5 мл сироватки Botolifter, потім нанесіть 0.5 мл 
сироватки Mesoprof на контур очей, уникаючи рухомої повіки.

0431 Eyecircle Serum Сироватка проти темних 
кругів навколо очей
029 Gialur Rejuvenate eye Serum Омолоджуюча 
сироватка з еластином, колагеном і ретинолом 
для контуру очей

Нанесіть 0.5 мл сироватки Eyecircle, потім нанесіть 0.5 мл 
сироватки Gialur Rejuvenate Eye на контур очей, уникаючи 
рухомої повіки.

11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча 
гель-маска
11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 1 мл гель-маски Ultramoister та 1 мл маски Lifting 
на контур очей, уникаючи рухомої повіки.
Залиште маску на 10-15 хвилин. Змийте маску. 
Протонізуйте шкіру контуру очей 2 мл тоніка.

Процедура забезпечує інтенсивну біоревіталізацію, глибоку реструктуризацію 
та оптимальне зволоження. Миттєвий та бездоганний стабільний результат корекції
всіх вікових змін у зоні контуру очей.
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Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур та їх кратність добираються індивідуально залежно від основних 
процедур догляду та можуть проводитись у поєднанні з ними.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: активація, стимуляція

3 етап: відновлення, регуляція

4 етап: зволоження, захист 

   

3 етап: відновлення, регуляція

4 етап: зволоження, захист 

   

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур та їх кратність добираються індивідуально залежно від основних 
процедур догляду та можуть проводитись у поєднанні з ними.

11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
А1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна 
маска для шкіри обличчя, контуру очей та губ

Нанесіть 2 мл маски Regeneration на контур очей. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 10 г порошку 35 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску навколо очей, залиште на 20
хвилин. Зніміть одним цілим.

0303 Eye and lip cream антивіковий 
зволожуючий крем для контуру очей і губ 
день/ніч

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і 
шиї 2 мл Тоніка. 

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожувальна 
сироватка гіалуронової кислоти 
1041 Botolifter Serum Сироватка з botox-ефектом 

Нанесіть 0.5 мл сироватки Gialur 1%, потім нанесіть 0.5 мл 
сироватки Botolifter на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

0476 Eye Mask With Botox Effect Зволожуюча 
маска для контуру очей з botox-ефектом 
А1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна 
маска для шкіри обличчя, контуру очей та губ

Нанесіть 2 мл маски Eye Mask на контур очей. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 10 г порошку 35 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску навколо очей, залиште на 
20 хвилин. Зніміть одним цілим.

0303 Eye and lip cream антивіковий зволожуючий 
крем для контуру очей і губ день/ніч

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

Ревіталізуюча зволожуюча процедура з botox-ефектом 
для контуру очей
Процедура має потужну біостимулюючу дію. Інтенсивно зволожує, підтягує. Помітно 
покращує стан, структуру та рельєф шкіри. Попереджає утворення та зменшує 
профіль зморшок.

Інтенсивна заспокійлива зволожуюча процедура 
для контуру очей
Процедура оптимально зволожує. Вирівнює колір шкіри. Покращує її текстуру та 
рельєф. Підвищує щільність та пружність. Значно покращує зовнішній вигляд шкіри, 
зменшує гіперкератоз та гіперпігментацію, коригує зморшки. Заспокоює, повертає 
шкірі відчуття комфорту.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: активація, стимуляція

 

3 етап: відновлення, регуляція

4 етап: зволоження, захист 

  

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: активація, стимуляція

3 етап: відновлення, регуляція

4 етап: зволоження, захист 

   

 

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур та їх кратність добираються індивідуально залежно від основних 
процедур догляду та можуть проводитись у поєднанні з ними.

1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і 
шиї 2 мл Тоніка. 

1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом

Нанесіть 0.5 мл сироватки Mesoprof,  потім нанесіть 0.5 мл 
сироватки Hydralifter на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска 
моментальної дії
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри

Нанесіть 2 мл маски Brilliance на контур очей. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 10 г порошку 35 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску навколо очей, залиште на 
20 хвилин. Зніміть одним цілим.

0303 Eye and lip cream антивіковий зволожуючий 
крем для контуру очей і губ день/ніч

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

0303 Eye and lip cream антивіковий зволожуючий 
крем для контуру очей і губ день/ніч

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча 
гель-маска
11477 Nutrition Mask Живильна маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 1 мл гель-маски Ultramoister та 1 мл маски Nutrition 
на контур очей, уникаючи рухомої повіки. Залиште маску на 
10-15 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру контуру 
очей 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожувальна 
сироватка гіалуронової кислоти 
043 Eye Savior Serum Сироватка проти набряків 
навколо очей

Нанесіть 0,5 мл крему на контур очей, уникаючи рухомої 
повіки.

1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру обличчя і 
шиї 2 мл Тоніка. 

Стимулююча процедура для контуру очей з ефектом 
корекції набряклості
Процедура значно коригує набряклість, активізує мікроциркуляцію. 
Вирівнює колір та рельєф. Забезпечує оптимальну гідратацію. Зміцнює 
та живить шкіру.
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Мета догляду:
• регуляція та нормалізація секреції шкірного сала, зміна якісних та кількісних 
характеристик себуму

 

• корекція гіперкератозу, покращення процесів кератинізації
• формування нормального ліпідного бар'єру
• перешкоджання зростанню мікрофлори
• відновлення та зволоження, боротьба із запаленням
• профілактика загального та локального стресу.

Рекомендований домашній догляд жирної шкіри
1. Очищення

• 038 Purifying Gel 4 in 1 Демакіяж-гель для вмивання проблемної шкіри  
2. Тонізування

• 0381 Silver Aqua Tonic Тонік для проблемної шкіри
3. Догляд

Денний догляд - сироватка + крем:
• 036 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемної шкіри день/ніч 
або 
• 004 Matte Cream SPF 20 Денний крем з ефектом матування 
Нічний догляд - сироватка + крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантна сироватка з екстрактом 
плаценти та вітамінами С+Е

  
    

• 005 Destress Cream Ультразволожуючий крем з натуральним SPF день/ніч      
або
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемної шкіри день/ніч 

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
від потреб шкіри

 

• 0475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска в поєднанні 
з 0472 Calm Mask Заспокійлива маска
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерації 

За наявності запальних елементів
1. Очищення

• 038 Purifying Gel 4 in 1 Демакіяж-гель для вмивання проблемної шкіри
2. Тонізування

• 0381 Silver Aqua Tonic Тонік для проблемної шкіри (зволожувати 
протягом дня)

 

3. Догляд
Денний догляд - сироватка + крем:
• 036 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри 
• 037 Basic Treat Cream Крем для проблемної шкіри день/ніч
Нічний догляд - сироватка + крем:
• 036 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри 

ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА ЖИРНОЮ, КОМБІНОВАНОЮ 
ТА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ
Процедури забезпечують комплексний та багаторівневий косметичний 
догляд. Надають кератолітичну, себо- та бактеріостатичну, депігментуючу, 
ремоделюючу та зволожуючу дію. Значно покращують стан шкіри, 
запобігають розвитку запальних елементів та зменшують ймовірність 
формування постакне.
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• 040 Detox Cream Нічний регенеруючий з пілінг-ефектом   
4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень.

• 0472 Calm Mask Заспокійлива маска  
• 0473Т Anti-Blemish Mask Маска із протизапальним ефектом 
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерації 

Усунення гіперкератозу:
• 046 Detox Peeling Mask Очищуюча крем-маска з ефектом пілінгу 

Регуляція сальної секреції, зняття подразнення та лущення
• 0472 Calm Mask Заспокійлива маска

Рекомендований домашній догляд для комбінованої шкіри
1. Очищення

• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри

 

2. Тонізування
• 007 Silver Aqua Spray Зволожуючий спрей для нормальної та комбінованої шкіри
або
• 011 Silver Aqua Tonic Тонік для зволоження нормальної та комбінованої 
шкіри 

3. Догляд
Денний догляд - сироватка + крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантна сироватка з екстрактом плаценти 
та вітамінами С+Е 

 
    

• 004 Matte Cream SPF 20 Денний крем з матуючим ефектом  
Нічний догляд - сироватка + крем:
• 002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантна сироватка з екстрактом плаценти 
та вітамінами С+Е

 
    

• 024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем день/ніч
4. Інтенсивний догляд - 2-3 рази на тиждень застосовувати маску 
в залежності від потреб шкіри

Усунення гіперкератозу:
• 046 Detox Peeling Mask Очищуюча крем-маска з ефектом пілінгу 

Регуляція сальної секреції, зняття подразнення та лущення
• 0472 Calm Mask Заспокійлива маска

Для восстановления и увлажнения: 
• 0475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска. 

Для підвищення результативності специфічних сироваток та масок під них доцільно 
використовувати 042 Enhancer G2 Serum Сироватку-активатор.
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Тривалість: 45-60 хвилин. 
Курс процедур: 10-12 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

 

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Очищуюча процедура для проблемної шкіри
Процедура має відлущувальну, в'яжучу, порозвужувальну та очищувальну 
дію. Абсорбує надлишок шкірного сала, виводить шлаки та токсини, 
дезінфікує та злегка відбілює шкіру. Стимулює регенерацію. Зменшує 
прояви гіперкератозу, вирівнює рельєф та тон. Забезпечує профілактику 
та корекцію комедоногенезу. Зменшує вираженість гіперпігментації. 
Значно покращує стан шкіри.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. 
Потім нанесіть 2 мл сироватки Salvation на обличчя та шию.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і контур 
очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11472 Calm Mask Заспокійлива маска
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2мл маски Anti-Blemish на проблемні зони, а на 
решту обличчя 3 мл маски Calm. Очі накрийте ватними 
дисками, змоченими тоніком. Залиште маски на 10-15 хвилин. 
Відновіть маски, змочивши руки у теплій воді, проведіть 
легкий 5-хвилинний масаж. Змийте маску. Протонізуйте 
шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Балансуюча процедура для жирної 
та комбінованої шкіри
Процедура має кератолітичну, себорегулюючу, заспокійливу та зволожуючу дію. 
Значно вирівнює рельєф та колір шкіри, відбілює, ефективно коригує 
гіперпігментацію, у тому числі постакне. Зменшує діаметр пор. Активізує процеси 
відновлення, прискорює загоєння шкіри за будь-яких ушкоджень. Сприяє швидкому 
усуненню наявних запальних елементів та забезпечує профілактику виникнення 
нових.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

 

5 етап: зволоження, захист 

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 2-4 процедури.
Кратність: 1 раз на 2-4 тижні.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

 

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і контур 
очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг 
крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию, уникаючи  контуру очей. Для активації використовуйте 
теплий компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки 
ретельно змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. 
Потім нанесіть 2 мл сироватки Salvation на обличчя та шию.

11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча 
гель-маска
11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2мл маски Ultramoister на проблемні зони, а на 
решту обличчя 3 мл маски Anti-Blemish. Очі накрийте ватними 
дисками, змоченими тоніком. Залиште маски на 10-15 хвилин. 
Відновіть маски, змочивши руки у теплій воді, проведіть 
легкий 5-хвилинний масаж. Змийте маску. Протонізуйте 
шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

Ідеальна чистка
Процедура ідеально готує шкіру до проведення мануального, ультразвукового 
чи вакуумного очищення, усуваючи всі негативні наслідки самого очищення. 
Чинить себорегулюючу, порозвужувальну і протинабрякову дію. Забезпечує 
корекцію та профілактику постакне. Стимулює процеси регенерації 
та детоксикації. Сприяє якнайшвидшому усуненню запальних елементів 
та інфільтратів. Нормалізує процеси ороговіння в епідермісі, вирівнює 
рельєф, відбілює шкіру.
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3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Процедура корекції пост вугрових ускладнень

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 10-12 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию.

11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації
A1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна 
маска для шкіри обличчя, контуру очей та губ 

Нанесіть 2 мл стимулятора регенерації на обличчя та шию. 
Поверх нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20 ° С). Розмішайте до 
отримання однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя 
та область навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску 
на 20-25 хвилин. Зніміть одним цілим.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. 
Потім нанесіть 2 мл сироватки Mesoprof на обличчя та шию.

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і контур 
очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски 
і проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте 
шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое 
вера

Нанесіть 5 мл гідруючого гелю під плівку середнім шаром на 
обличчя та шию. Час експозиції: 5-10 хвилин. Проведіть чистку.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти 

Нанесіть 2 мл сироватки на обличчя, контур очей та шию.

11472 Calm Mask Заспокійлива маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 4 мл маски Calm на обличчя та шию, уникаючи контуру 
очей. Очі накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. 
Залиште маску на 10-15 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте 
шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

Процедура сприяє прискоренню ексфоліації та оновленню клітинного складу 
епідермісу, прибирає гіперкератоз. Забезпечує корекцію та профілактику 
комедоногенезу, регулює секрецію шкірного сала, послаблює запальний процес. 
Інтенсивно зволожує, пом'якшує та зменшує лущення. Відновлює структуру, вирівнює 
рельєф та тон шкіри. Опосередковано стимулює синтез колагену та еластину, 
підвищуючи тонус та еластичність. Повертає сяйво, освітлює. Ефективна у 
комплексній терапії рубців.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

Інтенсивна протизапальна процедура 
для проблемної шкіри

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

Процедура має інтенсивну очищувальну та абсорбуючу дію. 
Нормалізує роботу сальних залоз. Знімає подразнення, позбавляє 
свербіння і лущення. Стимулює мікроциркуляцію, насичує тканини киснем, 
посилюючи обмінні та відновлювальні процеси. Ідеально підсушує, 
миттєво усуває почервоніння, зменшує діаметр пор. Забезпечує ефективну 
профілактику виникнення незапальних та запальних елементів, зменшує 
ймовірність формування постакне. Вирівнює рельєф та колір обличчя, 
надає шкірі матовості.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода;
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри
11472 Calm Mask Заспокійлива маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3 мл маски Anti-Blemish для проблемної шкіри з 3 мл 
маски Calm, нанесіть на обличчя та шию, уникаючи контуру 
очей. Очі накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. 
Залиште  маску на 15-20 хвилин. Змийте маску. 
Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. Потім 
нанесіть 2 мл стимулятора регенерації на обличчя та шию.

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию і контур 
очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

Процедура профілактики акне для жирної 
та комбінованої шкіри
Процедура має виняткову детоксикуючу, ремінералізуючу, ревіталізуючу 
та потужну антисептичну дію. Активізує мікроциркуляцію та лімфодренаж. 
Сприяє регенерації, корекції рубцевих змін. Зменшує секрецію шкірного 
сала. Забезпечує профілактику утворення комедонів та запальних елементів. 
Освітлює, знижує вираженість гіперпігментації. Пом'якшує, заспокоює 
та розгладжує шкіру.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

Заспокійлива процедура для жирної 
та комбінованої шкіри

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию і контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і 
шиї 2 мл Тоніка. 

1003 Hydrjgenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 2 мл гідруючого гелю на все обличчя, потім нанесіть 
3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию і контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя і 
шиї 2 мл Тоніка. 

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної 
шкіри

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя та шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Salvation на обличчя та шию.

11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска 
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3 мл маски Anti-Blemish з 3 мл маски Regeneration, 
нанесіть на обличчя та шию, уникаючи контуру очей. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште  
маску на 15-20 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура широкого спектра має виражену ребалансуючу дію, 
інтенсивно заспокоює і пом'якшує шкіру, виявляючи при цьому 
виняткову протизапальну, детоксикуючу та антибактеріальну 
активність. Знімає почервоніння та лущення. Має виражену 
зволожуючу дію, покращує мікроциркуляцію. Чудово очищає, 
відбілює та освіжає.
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3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної 
шкіри

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. 
Потім нанесіть 2 мл сироватки Salvation на обличчя та шию.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 3 мл маски Brilliance на обличчя та шию. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи лобом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте шкіру обличчя та 
шиї 2 мл тоніка.
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ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА ЧУТЧОЮ ШКІРОЮ

Мета догляду:
• вплив на сенсорний апарат шкіри
• посилення та зміцнення бар'єрної функції
• покращення капілярного кровообігу
• підвищення тонусу та еластичності судинної стінки
• посилення лімфодренажу та усунення набряку
• активізація процесів регенерації
• підвищення опірності та підтримання шкіри у стресових ситуаціях.

Рекомендований домашній догляд для чутливої шкіри
1. Очищення

• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж   
2. Тонізування

• 009 Silver Aqua Spray Зволожуючий спрей для сухої та чутливої шкіри 
(може застосовуватися протягом усього дня для зняття почервоніння, 
подразнення та лущення безпосередньо на макіяж) 

 

або  
• 012 Silver Aqua Tonic Зволожуючий тонік для сухої та чутливої шкіри 
(може використовуватись вранці як самостійний засіб очищення, оптимальна 
основа для нанесення сироваток) 

 

3. Догляд
Денний догляд - сироватка + крем:
• 0451 Anti-Couperose Serum Антикуперозна сироватка (рекомендується 
використовувати для корекції судинної сітки, зняття подразнення 
та підвищеної чутливості шкіри)
або  
• 045 4D Elixir Активуючий комплекс ДНК молодості 
• 005 Destress Cream Ультразволожуючий крем з натуральним 
SPF день/ніч (більшою мірою підходить для власників жирної 
та комбінованої шкіри) 

   

Нічний догляд - сироватка + крем:
• 0421 Gel Thermage Стимулятор регенерації  
• 005 Destress Cream Ультразволожуючий крем з натуральним SPF день/ніч   
або 
• 024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем день/ніч (Більшою 
мірою підходить для власників нормальної та сухої шкіри) 

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень чергувати маски
• Усунення подразнення: 0472 Calm Mask Заспокійлива маска
• Відновлення: 0474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска

Для підвищення результативності специфічних сироваток та масок під них 
доцільно використовувати 042 Enhancer G2 Serum Сироватку-активатор.

Шкіра будь-якого типу може бути або стати чутливою, що проявляється 
почервонінням, печінням, свербінням, а в деяких випадках – набряком 
та висипом. Практично завжди ключовою ланкою у розвитку підвищеної 
чутливості шкіри є порушення цілісності та підвищення проникності рогового 
шару, гіперчутливість рецепторного апарату. Впливаючи комплексно, 
процедури забезпечують повноцінний специфічний догляд, профілактику 
розвитку еритрозу, куперозу та розацеа. Також значно зменшують їх зовнішні 
прояви за короткий проміжок часу.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Зволожуюча процедура для чутливої шкіри

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

Очищаюча заспокійлива процедура
для чутливої шкіри
Процедура має м'яку, але, при цьому, інтенсивну дію, що відлущує. 
Забезпечує посилення процесів детоксикації, усунення набряку, активізацію 
регенерації, значну корекцію судинної стіки. Протидіяє негативним чинникам 
довкілля. Зменшує та усуває симптоми подразнення шкіри (печіння, 
почервоніння, набряк, сухість).

Процедура забезпечує миттєве підвищення гідратації на клітинному 
рівні та зберігає цей ефект тривалий час. Стимулює процеси регенерації, 
вирівнює рельєф шкіри. Відновлює та зміцнює структуру епідермального 
бар'єру, активно перешкоджає втраті шкірою вологи. Сприяє нормалізації 
водно-ліпідного балансу. Пом'якшує та живить шкіру, оберігаючи її від 
лущення та зневоднення під впливом негативних факторів. Зміцнює стінки 
капілярів, забезпечує профілактику розвитку еритрозу та куперозу. 
Нормалізує мікроциркуляцію та лімфодренаж. Заспокоює подразнену 
та чутливу шкіру.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию 
та контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної 
шкіри

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя та шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Salvation на обличчя та шию.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Brilliance на обличчя, контур очей та шию. 
Очі накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залишіть 
маску на 10-15 хвилин. Залишки маски зніміть теплим 
компресом. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Інтенсивна заспокійлива процедура 
для чутливої шкіри

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур.
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию 
та контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию та 
контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

11477 Nutrition Mask Живильна маска
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Nutrition на обличчя та шию. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя та шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Hydralifter на обличчя та шию.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура має миттєву заспокійливу дію, знімає запалення та подразнення. 
Покращує мікроциркуляцію та обмінні процеси у клітинах шкіри, зміцнює 
судинну стінку. Перешкоджає надмірному розвитку та значно зменшує 
вираженість вже наявної капілярної сітки. Забезпечує профілактику розвитку 
розацеа. Сприяє епітелізації та регенерації. Повертає шкірі максимальне 
почуття комфорту.
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Антикуперозна процедура

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя та шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Mesoprof на обличчя та шию.

11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри

Нанесіть 4 мл маски Regeneration на обличчя та шию. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску
на 20-25 хвилин. Зніміть одним цілим.

Процедура активізує мікроциркуляцію та процеси детоксикації. Має яскраво 
виражену антиеритемну, протинабрякову, судинозвужувальну та протизапальну 
дію. Нормалізує периферійну циркуляцію крові. Зменшує проникність стінок 
судин, захищає та підвищує їх тонус. Незамінна при венозному застої, дифузних 
почервоніння, куперозі.
Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур.
Кратність: 1 раз на тиждень.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11472 Calm Mask Заспокійлива маска
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3 мл маски Calm з 3 мл маски Regeneration, 
нанесіть на обличчя та шию, уникаючи контуру очей. Очі 
накрийте ватними дисками, змоченими тоніком. Залишіть 
маску на 15-20 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, шию 
та контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор 
11451 Anti-Couperose Serum Антикуперозна 
сироватка 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя та шию. 
Потім нанесіть 2 мл сироватки Anti-Couperose на обличчя 
та шию.
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ПРОЦЕДУРИ ANTI-AGE ДОГЛЯДУ

 

 

Мета догляду:
• стимуляція клітинного оновлення епідермісу
• зміцнення бар'єрних властивостей та природних захисних механізмів шкіри
• поповнення локального дефіциту певних речовин
• відновлення та покращення мікроциркуляції та лімфодренажу
• активізація синтезу компонентів дермального матриксу
• підвищення енергетичного та антиоксидантного потенціалу
• захист шкіри від шкідливих факторів, здатних ініціювати перекисне
окислення ліпідів

Рекомендований домашній догляд для вікової шкіри 
Тип старіння «Стомлене обличчя»
1. Очищення

• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж   
2. Тонізування

• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для відновлення молодості шкіри 
або
• 0342 Silver Aqua Tonic Тонік для відновлення молодості шкіри 

3. Догляд
Денний догляд - сироватка + крем:
• 021 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка 
• 031 Anti-Wrinkle Cream Крем проти перших зморшок день/ніч   
Нічний догляд - сироватка + крем:
• 028 Gialur Rejuvenate Serum Омолоджуюча сироватка з еластином, 
колагеном і ретинолом
• 040 Detox Cream Нічний регенеруючий крем з пілінг-ефектом   

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
від потреб шкіри

• Зволоження: 0475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска
• Відновлення: 0474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска  

Тип старіння «Дрібнозморшковий»
1. Очищення

• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж   
або 
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри

2. Тонізування
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для відновлення молодості шкіри
або 
• 0342 Silver Aqua Tonic Тонік для відновлення молодості шкіри

3. Догляд
Денний Нічний догляд - сироватка та крем:
• 041 Botolifter Serum Сироватка з botox-ефектом проти мімічних зморшок

Сьогодні наука ще не може чітко відповісти на запитання: що таке старіння, чим воно 
спричинене, які його механізми та як його зупинити. Але розвиток інноваційних 
технологій та наукові дослідження останніх років у галузі медицини та косметології 
призвели до розробки процедур косметичного догляду, здатних суттєво уповільнити 
старіння. Грамотно збудований косметичний догляд дозволить значно покращити 
зовнішній вигляд шкіри. Ремоделювати її структуру та відновити функції, 
забезпечивши профілактику вікового в'янення.
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• 032 Duolift Cream Ліфтінг-крем з рослинним естрогеном день/ніч    
або
• 033 Botolifter Cream Ліфтинговий крем проти мімічних зморшок 
день/ніч    
4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
від потреб шкіри

 

• Зволоження: 0475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска
• Живлення: 0477 Nutrition Mask Живильна маска
• Ліфтинг: 0471 Lifting Mask Маска з ефектом ліфтингу і відбілювання

Тип старіння «Деформуючий тип старіння»
1. Очищення

• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри 

 

2. Тонізування
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для відновлення молодості шкіри
або
• 0342 Silver Aqua Tonic Тонік для відновлення молодості шкіри

3. Догляд
Денний догляд - сироватка та крем:
• 001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча сироватка гіалуронової кислоти
• 033 Botolifter Cream Ліфтинговий крем з проти мімічних зморшок 
день/ніч    
Нічний догляд - сироватка та крем:
• 027 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка з ліфтинг-ефектом
• 033 Botolifter Cream Ліфтинговий крем з проти мімічних зморшок 
день/ніч    

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
від потреб шкіри

• Усунення гіперкератозу: 046 Detox Peeling Mask Очищуюча крем-маска 
з ефектом пілінгу
• Ліфтинг: 0471 Lifting Mask Маска з ефектом ліфтингу і відбілювання    

Тип старіння «Змішаний тип старіння»
1. Очищення

• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри 

 

2. Тонізування
• 0343 Silver Aqua Spray Спрей для відновлення молодості шкіри
або 
• 0342 Silver Aqua Tonic Тонік для відновлення молодості шкіри

3. Догляд
Денний догляд - сироватка та крем:
• 027 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка з ліфтинг-ефектом
• 034 Anti-Age Cream SPF 20 Денний інтенсивний омолоджуючий крем  
Нічний догляд - сироватка та крем:
• 028 Gialur Rejuvenate Serum Омолоджуюча сироватка з еластином, 
колагеном і ретинолом
• 032 Duolift Cream Ліфтінг-крем з рослинним естрогеном день/ніч    

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень застосовувати маску залежно 
від потреб шкіри 

• Ліфтинг: 0471 Lifting Mask Маска з ефектом ліфтингу і відбілювання
• Зволоження, ліфтинг, відновлення: 047 Brilliance Mask Ультразволожуюча 
крем-маска моментальної дії.
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Детоксикуюча процедура з anti-age ефектом

Тривалість: 45-60 хвилин. 
Курс процедур: 2-4 процедури. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Інтенсивна зволожуюча процедура з anti-age ефектом 

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

 

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

Процедура стимулює мікроциркуляцію, зволожує, відновлює та живить 
шкіру, збагачує її необхідними мікроелементами. Підвищує адаптаційний 
та регенераторний потенціал. Омолоджує, ефективно протидіє 
біологічному та фотостарінню. Вирівнює колір обличчя, матує 
та дещо відбілює.

Процедура має комплексну зволожуючу дію. Зміцнює структуру епідермального 
бар'єру, живить. Сприяє глибокому рівномірному зволоженню, забезпечуючи 
гідратацію на клітинному рівні. Чинить регенеруючу дію, активізує обмінні 
процеси, покращує капілярне кровообіг, стимулює синтез колагену 
та еластину. Відновлює енергетичний потенціал і життєві сили в'янучої шкіри. 
Освіжає, тонізує. Повертає пружність, зменшує глибину зморшок, коригує 
овал обличчя.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий 
компрес. Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно 
змийте вологими спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка.

11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри 
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 2 мл маски Anti-Blemish для проблемної шкіри з 3 мл 
маски Regeneration, нанесіть на обличчя, контур очей та шию. 
Очі накрийте ватними дисками, змоченими Тоніком. Залиште 
маску на 15-20 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте 
шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантна 
сироватка з екстрактом плаценти та вітамінами С+Е

Нанесіть 3 мл сироватки на обличчя та шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Ревіталізуюча процедура з anti-age ефектом 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

11477 Nutrition Mask Живильна маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Nutrition на обличчя та шию. Залиште 
маску на 10-15 хвилин. Змийте Маску. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1%, потім 3 мл сироватки 
Hydralifter на обличчя, контур очей та шию.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1%, потім 3 мл сироватки 
Mesoprof на обличчя, контур очей та шию.

11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска
A1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна маска 
для шкіри обличчя, контуру очей та губ
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл гель-маски Ultramoister на обличчя та шию. 
Поверх нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 
мл води кімнатної температури (20°С). Розмішайте до 
отримання однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя 
та область навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 
20-25 хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте 2 мл тоніки.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура стимулює природні функції шкіри, оновлення та регенерацію. Підсилює 
оксигенацію, насичує шкіру вітамінами, мікро- та макроелементами, підвищує 
клітинну активність, зміцнює та впорядковує структуру дермального матриксу. 
Знижує зовнішнє стресове навантаження, реструктурує тканини в’янучої шкіри. 
Повертає їй свіжість та сяйво.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 
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Інтенсивна ліфтінгова процедура

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 4-6 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Інтенсивна ультраоновлювальна процедура

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур. 
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

 

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Процедура активізує оновлення клітинного складу шкіри та міжклітинних 
структур. Відновлює склад та функції природного епідермального бар'єру, підтримує 
у шкірі оптимальний рівень зволоження, живить. Ремоделює, 
коригує овал обличчя, покращує текстуру шкіри. Має видимий ефект ліфтингу, 
значно скорочує кількість і глибину зморшок, підвищує тонус та еластичність 
шкіри.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска 
A1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна маска 
для шкіри обличчя, контуру очей та губ
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3 мл маски Lifting з 2 мл маски Regeneration, 
нанесіть на обличчя, контур очей та шию. Поверх нанесіть 
альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 мл води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте шкіру обличчя та 
шиї 2 мл тоніка.

1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом 

Нанесіть 3 мл сироватки на обличчя, контур очей та шию.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура забезпечує комплексний адекватний захист від зовнішніх 
факторів, що ушкоджують шкіру. Стимулює нормальне повноцінне оновлення 
клітин епідермісу, коригує гіперкератоз. Активізує процеси регенерації 
та синтез міжклітинних компонентів дермального матриксу. Відновлює 
мікроциркуляцію, підвищує насичення тканин киснем. Має потужну 
біостимулюючу та біоревіталізуючу дію. Інтенсивно зволожує, підтягує. 
Розгладжує шкіру, зменшує профіль зморшок. Значно уповільнює процес 
старіння, повертаючи шкірі чарівність юності.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

Омолоджуюча моделююча процедура 
з botox-ефектом

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур. 
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом 

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора, потім 3 мл сироватки 
Hydralifter на обличчя, контур очей та шию.

11477 Nutrition Mask Живильна маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл. маски Nutrition на обличчя, контур очей та 
шию. Залиште маску на 20-25 хвилин. Зніміть теплим 
компресом. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1041 Botolifter Serum Сироватка з botox-ефектом

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора, потім 3 мл сироватки 
Botolifter на обличчя, контур очей та шию.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура має комплексний омолоджуючий та інтенсивний ліфтинговий 
ефект. Сприяє відновленню та структурному омолодженню в’янучої шкіри. Стимулює 
процеси клітинного оновлення, нормалізує водний баланс шкіри, оптимально та 
глибоко зволожує. Моделює овал обличчя, розгладжує 
та значно зменшує глибину зморшок, забезпечуючи їх заповнення. Забезпечує 
багаторівневий захист шкіри.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Процедура «Експрес-краса»

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
A1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна маска 
для шкіри обличчя, контуру очей та губ
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Lifting на обличчя, контур очей та шию. 
Поверх нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 
мл води кімнатної температури (20°С). Розмішайте до 
отримання однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя 
та область навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску 
на 20-25 хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації Нанесіть 3 мл стимулятора регенерації на обличчя та шию.

Процедура має інтенсивну омолоджуючу, антиоксидантну, регенеруючу дію. 
Значно зменшує глибину зморшок, стимулює продукування колагену та гіалуронової 
кислоти в дермі. Вирівнює рельєф. Оптимально живить та зволожує. Коригує овал 
обличчя. Ефективно нейтралізує наслідки вільнорадикального окиснення, 
уповільнюючи старіння шкірних покривів. Повертає шкірі життєву 
енергію та молодість.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії
A1500 Lifting Algojet Ліфтингова альгінатна маска 
для шкіри обличчя, контуру очей та губ
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 5 мл маски Brilliance на обличчя та шию. Поверх 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим. Протонізуйте шкіру обличчя та 
шиї 2 мл тоніка.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Моделююча біоревіталізуюча процедура

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур. 

Процедура запускає природні процеси оновлення та омолодження шкіри, 
зміцнює її структуру, розгладжує зморшки. Негайно відновлює водний 
фізіологічний баланс, підвищуючи гідратацію. Покращує мікроциркуляцію, 
перешкоджає розвитку капілярної мережі, значно підвищує тонус 
та еластичність судинної стінки.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка 
з ліфтинг-ефектом

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя та шию. Потім нанесіть 
3 мл сироватки Hydralifter на обличчя та шию.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Brilliance на обличчя та шию. Залиште маску на 
10-15 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл 
тоніка.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ З ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЄЮ

Мета догляду:
• відлущування рогового шару
• зменшення продукування меланіну
• антиоксидантна дія
• підвищення ступеня гідратації.

Рекомендований домашній догляд при гіперпігментації
1. Очищення

• 0341 Cleansing Milk (Face and Eye Makeup Remover) Молочко-демакіяж 
(рекомендується за наявності вікової зневодненої шкіри 
з гіперпігментацією) 
або
• 018 Cleansing Gel 3 in 1 Демакіяж-гель для вмивання нормальної 
та комбінованої шкіри (підходить для всіх типів шкіри за винятком дуже сухої) 

2. Тонізування
• 007 Silver Aqua Spray Зволожуючий спрей для нормальної та комбінованої шкіри
або
• 011 Silver Aqua Tonic Тонік для зволоження нормальної та комбінованої 
шкіри (Засоби 007 та 011 оптимальні при наявності післязапальної 
гіперпігментації) 

 
  

• 009 Silver Aqua Spray Зволожуючий спрей для сухої та чутливої шкіри   
або   
• 012 Silver Aqua Tonic Зволожуючий тонік для сухої та чутливої шкіри 
(Засоби 009 та 012 підходять для сухої та чутливої шкіри з наявністю 
гіперпігментації) 

  

3. Догляд
Денний догляд - сироватка та крем:
• 0452 Illuminos Serum Інтенсивна відбілююча сироватка.   
• 006 Nutrition Cream SPF 20 Денний живильний крем (призначається 
при сухій шкірі з гіперпігментацією) 
• 004 Matte Cream SPF 20 Денний крем з ефектом матування 
(призначається при нормальній шкірі з гіперпігментацією) 

 

(При інтенсивній інсоляції використовувати 0502 Spectrum SPF 50 
Сонцезахисний спрей для тіла)
• 034 Anti-Age Cream SPF 20 Денний інтенсивний омолоджуючий крем 
(при віковій шкірі з гіперпігментацією). 

 

Нічний догляд - сироватка та крем:
• 0452 Illuminos Serum Інтенсивна відбілююча сироватка.  
• 040 Detox Cream Нічний регенеруючий крем з пілінг-ефектом   

4. Інтенсивний догляд – 2-3 рази на тиждень чергувати маски
• Усунення гіперкератозу: 046 Detox Peeling Mask Очищувальна крем-маска 
з ефектом пілінгу (Спочатку використовувати 1 раз на тиждень протягом 2-х тижнів, 
потім перейти на 1 раз на 2 тижні протягом 2-3 місяців).
• Відбілювання: 0471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом (2 рази на тиждень)

 

Для підвищення результативності специфічних сироваток та масок під них доцільно 
використовувати 042 Enhancer G2 Serum Сироватку-активатор.

Комплексне регулярне проведення професійних процедур забезпечить суттєве 
освітлення вже наявної гіперпігментації та знизить ризик її розвитку. Зміцнить захисні 
системи шкіри, дозволить прискорити оновлення клітинного складу епідермісу та 
значно знизити зовнішнє стресове навантаження та інтенсивність 
меланогенезу без токсичної дії на меланоцити.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Освітлювальна процедура з кератолітичним ефектом

Тривалість: 45-60 хвилин.
Курс процедур: 6-8 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Інтенсивна відбілююча процедура

 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 8-10 процедур. 
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Процедура надає комплексний різнобічний вплив на меланогенез. Поряд із 
прямою дією (інгібує тирозиназу, знижує синтез меланіну), має відлущувальний, 
протизапальний, антиоксидантний ефект, допомагаючи клітинному «ансамблю» 
повернутися в стан рівноваги. Забезпечує м'яке та поступове освітлення, покращує 
загальний стан шкіри.

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11473 Anti-Blemish Mask Маска для проблемної шкіри 
11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3мл маски Anti-Blemish з 3 мл маски Lifting, нанесіть 
на обличчя та шию, уникаючи контуру очей. Очі накрийте 
ватними дисками, змоченими тоніком. Залиште маску на 15-20 
хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор 
11452 Illuminos Serum Інтенсивна відбілююча 
сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя і шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Illuminos на обличчя та шию.

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура інтенсивно знижує активність тирозинази та вміст меланіну 
в клітинах, освітлює шкіру при гіперпігментаціях різного походження 
та фотостарінні. Покращує мікрорельєф, вирівнює текстуру шкіри. Завдяки 
винятковим зволожуючим компонентам оптимально зволожує, оберігаючи шкіру 
від зневоднення. Активізує енергетичний та регенераторний потенціал 
шкіри. Дозволяє домогтися загального освітлення та позбутися нерівномірної 
пігментації. Забезпечує потрійний захист від передчасного старіння. Значно 
підвищує тонус та еластичність, розгладжує зморшки. Надає м'якість та 
бархатистість.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл маски Detox середнім шаром на обличчя, 
шию та контур очей. Для активації використовуйте теплий компрес. 
Час експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор 
11452 Illuminos Serum Інтенсивна відбілююча 
сироватка

Нанесіть 2 мл сироватки-активатора на обличчя і шию. Потім 
нанесіть 2 мл сироватки Illuminos на обличчя та шию.

11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри

Нанесіть 4 мл маски Lifting на обличчя та шию. Поверх маски 
нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку 90 г води 
кімнатної температури (20°С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 20-25 
хвилин. Зніміть одним цілим.

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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УНІВЕРСАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
Універсальна зволожуюча процедура

Тривалість: 60-90 хвилин.
Рекомендується: для всіх типів шкіри.

Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Ультраоновлююча процедура для всіх типів шкіри

Рекомендується: для всіх типів шкіри.
Тривалість: 45-60 хвилин.
Кратність: 1-2 рази на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

Процедура має виняткову зволожуючу, тонізуючу та омолоджуючу дію. 
Підвищує тонус та еластичність в’янучої шкіри, сприяє розгладжуванню 
зморшок. Забезпечує профілактику передчасного старіння. Усуває 
лущення та відчуття стягнутості, насичує шкіру необхідними поживними речовинами.

Процедура має очищувальну, пом'якшувальну, зволожуючу, заспокійливу та 
регенеруючу дію, покращує мікроциркуляцію та захисні функції. Має виражений 
протизапальний, освіжаючий і легкий освітлювальний ефект. Зменшує секрецію та 
прибирає надлишок шкірного сала, забезпечує профілактику утворення комедонів та 
запальних елементів.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть демакіяж. 
Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть демакіяж. 
Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і проведіть 
демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл гідруючого гелю на обличчя. Середнім шаром на 
обличчя шию, уникаючи контуру очей, під плівку. Залиште на 5 
хвилин. Залишки ретельно змийте вологими спонжами. 
Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча 
крем-маска моментальної дії
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 4 мл маски Brilliance на обличчя та шию. Залиште 
маску на 10-15 хвилин. Змийте маску. Протонізуйте шкіру 
обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча 
сироватка гіалуронової кислоти

Нанесіть 2 мл сироватки Gialur 1% на обличчя, контур очей 
та шию.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

5 етап: зволоження, захист 

Універсальне чищення
 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 2-4 процедури. 
Кратність: 1 раз на 2-4 тижні.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

3 етап: активація, стимуляція

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл гідруючого гелю на обличчя. Середнім шаром на 
обличчя шию, уникаючи контуру очей, під плівку. Залиште на 5 
хвилин. Залишки ретельно змийте вологими спонжами. 
Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

002 Gialur Antiox Serum Антиоксидантна сироватка 
з екстрактом плаценти та вітамінами С+Е

Нанесіть 2 мл сироватки на обличчя, контур очей та шию.

11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска 
11471 Lifting Mask Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Змішайте 3 мл маски Regeneration та 2 мл маски Lifting, нанесіть 
на обличчя, шию та контур очей. Очі накрийте ватними дисками, 
змоченими тоніком. Залиште маску на 15-20 хвилин. 
Змийте маску. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1034 Anti-Age Cream SPF 20 Інтенсивний 
омолоджуючий крем

Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 

Процедура ідеально готує шкіру до проведення мануального, ультразвукового чи 
вакуумного очищення. Значно полегшує проведення екстракції. Забирає запальні 
елементи, сприяє усуненню інфільтратів. Активізує регенерацію, коригуючи та 
запобігаючи постакне.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1017 Micellar Water Міцелярна вода
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанести 2 мл Гелю на шкіру обличчя і шиї. Проведіть 
демакіяж. Нанесіть 2 мл міцелярної води на ватні диски і 
проведіть демакіяж зони навколо очей. Протонізуйте шкіру 
обличчя і шиї 2 мл Тоніка. 

11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації
А1501 Sensitive Algojet Заспокійлива альгінатна 
маска для чутливої шкіри

Нанесіть 2 мл стимулятора регенерації на обличчя та шию. 
Поверх нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20 ° С). Розмішайте до 
отримання однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя 
та область навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску 
на 20-25 хвилин. Зніміть одним цілим.

1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл гідруючого гелю на обличчя. Середнім шаром 
на обличчя шию, уникаючи контуру очей, під плівку. Залиште 
на 5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими спонжами. 
Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера Нанесіть 3 мл гідруючого гелю середнім шаром на обличчя та 
шию під плівку на 7-15 хвилин, уникаючи контуру очей. 
Потім проведіть чистку.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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Універсальна процедура для чоловіків

 
 

Тривалість: 60-90 хвилин.
Курс процедур: 10-12 процедур. 
Кратність: 1 раз на тиждень.

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: очищення, демакіяж

2 етап: глибоке очищення, ексфоліація

 

3 етап: активація, стимуляція

 

4 етап: відновлення, регуляція

 

5 етап: зволоження, захист 

Процедура забезпечує інтенсивний догляд з урахуванням усіх особливостей 
чоловічої шкіри, її потреб, схильності до певних проблем та специфічного сценарію 
старіння. Сприяє прискоренню ексфоліації та оновленню клітинного складу 
епідермісу, прибирає гіперкератоз. Відновлює структуру, вирівнює рельєф та тон 
шкіри. Опосередковано стимулює синтез колагену та еластину, підвищуючи тонус та 
еластичність. Регулює секрецію шкірного сала, інтенсивно зволожує, пом'якшує та 
зменшує лущення.

1018 Cleansing Gel 3 in 1 Очищувальний гель 3 в 1
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя та шиї. Проведіть 
очищення обличчя та шиї. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 
2 мл тоніка.

1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера
1146 Detox Peeling Mask Ензимний пілінг крем-маска
1012 Silver Aqua Tonic Тонік для всіх типів шкіри 

Нанесіть 3 мл гідруючого гелю на обличчя. Потім нанесіть 3 мл 
маски Detox середнім шаром на шию обличчя, уникаючи контур 
очей. Для активації використовуйте теплий компрес. Час 
експозиції: 3-5 хвилин. Залишки ретельно змийте вологими 
спонжами. Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка.

A1500 Lifting Algojet Ліфтингова маска 
альгінатна для шкіри обличчя, контуру 
очей і губ

Поверх нанесіть альгінатну маску. Розведіть 25 г порошку на 90 
г води кімнатної температури (20 ° С). Розмішайте до отримання 
однорідної маси. Нанесіть маску на шию, обличчя та область 
навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 
20-25 хвилин. Зніміть одним цілим.

11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації 
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска

Нанесіть 3 мл стимулятора регенерації на обличчя та шию. 
Поверх нанесіть 4 мл маски.

1024 Hydra-Repair Cream Відновлюючий крем Нанесіть 2 мл на обличчя і шию. 
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МАСАЖНІ ЗАСОБИ

Необхідні засоби Призначення Застосування

1040 Massage Cream Green Tea 
Масажний крем для обличчя 
з ароматом зеленого чаю

Засіб для проведення 
тривалих масажних 
методик

На очищену шкіру обличчя, шиї 
та декольте нанесіть 5 мл крему
(тривалість масажу 30 хв)/10 мл 
(тривалість масажу 60 хв).
Проведіть класичний масаж
або
моделюючий масаж
або
лімфодренажний масаж.

Зволоження

1147 Brilliance Mask 
Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії 

Засоби для посилення ефекту 
основного масажного засобу 
різноспрямованої дії

Змішайте 3 мл маски із 5 мл
масажного кремуРегенерація

11474 Regeneration Mask 
Регенеруюча гель-маска

Живлення 

11477 Nutrition Mask Живильна маска

ЗАСОБИ ПІД АПАРАТНІ МЕТОДИКИ

Проблема Препарат 
(арт.)* Витрата Апаратна методика/курс

Сухість і зневоднення

1001 3-5 мл
Електрофорез/10-15 хвилин, негативний полюс, 
10-12 процедур через день, 
повторний курс через 3-4 місяці

 
 

11475 3-5 мл
Мікрострумова терапія / 30 хвилин,
10 процедур через день, 
повторний курс через 4-6 місяців

 
 

Зморшки

1142+1041 2/3 мл
Мікрострумова терапія / 30 хвилин,
10 процедур через день, 
повторний курс через 4-6 місяців

 
 

11421+1147 2/5 мл
Ультрафонофорез/10-15 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

 

Зміна овалу 1127+11475 2/5 мл
Мікрострумова терапія / 30 хвилин,
10 процедур через день, 
повторний курс через 4-6 місяців

 
 

Носогубні складки 1127+11475 2/5 мл
Ультрафонофорез/10-15 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

 
 

Зниження тонусу
та еластичності

1035 5 мл RF-ліфтинг / 15-25 хвилин, 4-6 процедур

11421+1121   2/3 мл
Мікрострумова терапія / 30 хвилин,
10 процедур через день, 
повторний курс через 4-6 місяців
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Запальні елементи

1003 3-5 мл Ультразвуковий пілінг / 15 хвилин 1 раз на 2-4 тижні

1136 3-5 мл
Ультрафонофорез/10-15 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

 

Постпроцедурна
корекція

11421+1121 2/3 мл
Мікрострумова терапія / 30 хвилин,
10 процедур через день, 
повторний курс через 4-6 місяців

 
 

11421+11475 2/5 мл
Ультрафонофорез/10-15 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

Постакне 1121+11474 3/5 мл
Ультрафонофорез/10-15 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

Розтяжки та стриї

1001 10-15 мл
Електрофорез/20-25 хвилин, негативний полюс, 
10-12 процедур через день, 
повторний курс через 3-4 місяці

 

1121+11474 3/5 мл
Ультрафонофорез/20-25 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

Целюліт 053D+0531 5/10 мл
Ультрафонофорез/20-25 хвилин,
8-10 процедур через день, 
повторний курс через 2-3 місяці

*Препарати (арт) :

1001 Gialur Serum 1% Інтенсивно зволожуюча сироватка гіалуронової кислоти
1142 Enhancer G2 Serum Сироватка-активатор
1121 Mesoprof Serum Ультраревіталізуюча сироватка
1127 Hydralifter Serum Зволожуюча сироватка з ліфтинг-ефектом
1041 Botolifter Serum Сироватка проти мімічних зморшок
1136 Salvation Serum Сироватка для проблемної шкіри 
11421 Gel Thermage Стимулятор регенерації
1147 Brilliance Mask Ультразволожуюча крем-маска моментальної дії  
11475 Ultramoister Mask Ультразволожуюча гель-маска 
11474 Regeneration Mask Регенеруюча гель-маска 
1003 Hydrogenating Gel Гідруючий гель з алое вера 
1035 RF-Lifting Cream Крем для процедури RF-ліфтингу
053D Anti-Cellulite Tonic Антицелюлітний засіб для тіла з екстрактом перцю
0531 Slim Anti-Cellulite Cream Антицелюлітний крем для тіла
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www.pielcosmetics.com

Тел.:

E-mail:  info@pielcosmetics.com

+38 044 469 43 38, 
+38 068 525 11 85,
+38 098 943 15 83, 
+38 073 472 62 42.
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