
O R T H O M O L E C U L A R  E S S E N C E S



Думата „ортомолекулярност” е с гръцко-латински произход - 
от гръцкото ортос /правилно, хубаво, добро/ и латинското 
молекулус /най-малката частица на веществата/. Това е 
наименованието на нов клон на медицината, който 
поразява лекарската общност по света със своята 
ефективност. Ортомолекулярната медицина използва 
вещества, които по напълно естествен път попадат в 
човешкото тяло – чрез храната или се намират по начало 
там. Това са жизненоважни вещества, витамини, минерали и 
aминокиселини, които много често нашият организъм не 
може да ги синтезира самостоятелно. За да може човек да 
бъде здрав и да се чувства работоспособен, в тялото му 
трябва да постъпват постоянно микронутриенти.

Основател на ортомолекулярната медицина е 
американският биохимик, двукратният лауреат на Нобелова 
награда Лайнус Полинг. Той формулира принципа на 
действие на Ортомолекулярната медицина така: 
“Съхранението на здравето и лечението на болестите става 
по пътя на промяната на концентрацията на веществата, 
които естествено и постоянно присъстват в организма на 
човека.“
Ортомолекулите са витамините, минералите, 
аминокиселините, фосфолипидите, мастните киселини и още 
ред други биологично активни вещества /БАВ/. При 
неблагоприятни състояния или заболявания, клетките на 
организма изпитват силен дефицит или повишена 
потребност от ортомолекулите. Непълноценното клетъчно 
хранене става първопричина за много болести. Спасението 
е постоянно поддържане на ортомолекулярните дози 
т.е. на оптимални количества БАВ, необходими за реалните 
потребности на човешкото тяло в момент, когато то е силно 
уязвимо. Това налага т. нар. „дневни потребности” да 
превишават нормалните дози в десетки и даже стотици пъти, 
за да бъде излекуван човек.

Правилното хранително вещество, синергично 
комбинирано в оптимални концентрации, прието 
в правилния момент.



Binella Medical Beauty разработи съвсем нова концепция за 
постигане на трайно красива и здрава кожа – наречена 
ORTHOMOLEKULARЕ COSMETOLOGIE (ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА 
КОЗМЕТОЛОГИЯ) - концепция, основана на науката за 
ортомолекулрния баланс и храненето в едно с 
високоефективни, чисти, безопасни и синергично свързани 
действащи съставки. В хода на интензивни проучвания и 
тестове ние трансформирахме ортомолекулярната медицина 
в ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА КОЗМЕТОЛОГИЯ 
(ORTHOMOLEKULARE COSMETOLOGIE), чиято концепция 
утвърдихме и защитихме с патент.
Нашата философия е „NO AGE “ - без възраст вместо 
„ANTI-AGE“ - борба срещу стареенето.  Кожата не се нуждае от 
продукти, които да се борят с бръчките в краткосрочен план, а 
в дългосрочен. За това и ние от BINELLA medical beauty логично 
се отказахме от всички вредни и съмнителни съставки, които 
лишават клетките от енергия, необходима за тяхната 
правилна регенерация.
Докато традиционните концепции против стареене само
маскират в краткосрочен план симптомите, при това често 
за сметка на здравето на кожата, философията „NO AGE“ на
BINELLA medical beauty си поставя за задача, да снабди 
кожата с индивидуално липсващите й хранителни вещества.
Активирани по този начин, кожните клетки се справят с 
процесите на преждевременно стареене.
Затова нашата козметика на основата на хранителни 
вещества е ново поколение на индивидуално ориентираната 
грижа за кожата. 
Вместо да се използват чужди за кожата активни вещества 
против стареене, се приемат идентични, естествени за 
кожата - винаги правилните хранителни вещества в 
правилното време в правилната концентрация. Целта е 
целенасочено да се балансират дефицитите и да се подпомогне 
организма в естествените му функционални процеси и по този 
начин красотата на кожата да се разгърне в цялото си 
великолепие.

Моника Хьоншер,
Създател на 
ОРТОМОЛЕКУЛЯРНАТА 
КОЗМЕТИКА 
на Binella Medical Beauty 



ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК
Е УНИКАЛЕН,
САМ ПО СЕБЕ СИ!

ЛИЧНОСТТА, НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ, 
НАВИЦИТЕ, ТАЛАНТИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ  
ОТЛИЧАВАТ ХОРАТА ЕДИН ОТ ДРУГ И ГИ 
ПРАВЯТ УНИКАЛНИ И НЕПОВТОРИМИ
 
Ортомолекулярните козметици на BINELLA 
medical beauty при разработка на своите 
продукти се запознават и съобразяват с 
индивидуалността на своите клиенти и с всички 
фактори и житейски навици, които могат да 
окажат влияние на състоянието на кожата.
Генетичните предпоставки на всяка кожа са
различни, всяка кожа има различна предистория
и личните битови условия я натоварват по
различен начин.
Кожата е огледало на душевното и физическото
състояние на индивида, а това означава, че
всяка кожа се нуждае от напълно индивидуален 
подход и прием на хранителни вещества, за да
компенсира натоварванията и да остане здрава,
млада и красива.



От много десетилетия козметичната индустрия се опитва да направи грижата за кожата колкото е 
възможно по-специфична. Досега резултатът винаги е бил компромисен. Кремовете и лосионите 
са фокусирани към типа или състоянието на кожата, възрастта или пола. А истински прецизната, 
насочена към индивидуалните потребности грижа за кожата беше само една мечта...

Ние от BINELLA medical beauty преобърнахме представите и разработихме концепция за 
грижа, която е толкова уникална, колкото и Вашата кожа.

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB - първата патентована система за
индивидуална грижа за кожата.
 
BINELLA medical beauty създава специално и единствено за Вас Вашия индивидуален серум от  
ортомолеклярни есенции CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCE предвид Вашия хранителен 
режим, житейски навици, предвид Вашата индивидуалност.
Този индивидуален серум снабдява целенасочено Вашата кожа с хранителните вещества, които 
отговарят точно на Вашите лични нужди и условия на живот, като по този начин CELL IQ® 
ORTHOMOLECULAR ESSENCES гарантират оптимална ефективност и изящна красота.
 
Индивидуален серум от CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES - Вашата грижа, препоръчана и 
създадена единствено и само за Вашата кожа!

КОЖАТА НА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК 
Е ТОЛКОВА УНИКАЛНА,
КОЛКОТО САМИЯ НЕГО!



Индивидуалност, професионализъм и ноу-хау в сферата на медицинската
козметология – това са опорните стълбове на CELL IQ® ORTHOMOLECULAR
ESSENCES LAB.

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB е комбинация от ортомолекулярна медицина и 
наука за храненето, приложени в индивидуална козметика, посредством най-новите научни 
постижения в козметологията.
Патентованата концепция се основава на високи дози на микронутриенти, витамини, минерали, 
микроелементи, активни екстракти, овлажняващи фактори и формули за активна защита. 
Кожата се нуждае от тези вещества, за да подновява клетките и да поддържа всички функции. 
Недостатъчното снабдяване с хранителни вещества води до намаляване на регенерацията на 
кожата, което се проявява под формата на бръчки, признаци на стареене и кожни проблеми.

Над 40 000 възможни комбинации от 24 есенции

8 микронутриенти

6 активни екстракта

4 доказани овлажняващи фактора

6 защитни формули 
 
покриват необходимостта от изглаждащи бръчките вещества, грижат се за цялостна
превенция против стареенето, започвайки от защита на липидните бариери, през укрепване на
имунната система и стигайки до защита на стволовите клетки на кожата. Всички активни
екстракти са еднокомпонентни вещества, които сами по себе си имат широк спектър на
действие и синергично допълват или подсилват действието и потенцират това на другите 
съставки в дадената комбинация на съответния индивидуален серум.

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES не съдържат изкуствени оцветители и аромати,
денатуриран алкохол, минерални масла, силикони, парабени или увреждащи кожата консерванти 
и стабилизатори.



Винаги!
Правилното хранително вещество 
в правилната комбинация в 
правилното време 

Правилното снабдяване с хранителни 
вещества реактивира отслабените функции 
на кожата 

подпомага системното подновяване       
на кожата 

подобрява ефективността на другите 
продукти за грижа за кожата 

стяга и изглажда кожата 

противодейства на признаците на 
стареене 

помага дори в трудно лечими кожни 
проблеми като купероза и нечиста кожа

 



Вашият индивидуален серум от ортомолекулярна есенция е резултат на
професионализма и опита на Вашия личен Binella medical beauty козметолог

За да направим възможно целенасоченото снабдяване на Вашата кожа с хранителните вещества,
от които има нужда, патентованата лаборатория CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB 
поддържа в готовност многообразие от микрохранителни вещества, активни екстракти,
овлажняващи фактори и защитни формули.

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB
индивидуалната козметика, създадена за Вас, единствено за Вас
 
Висша мода в козметиката !

Вашият BINELLA ортомолекулярен козметолог ще определи въз основа на анамнеза и кожен
анализ състоянието на Вашата кожа, ще установи кое е в повече и кое е недостатъчно във Вашата
кожа и ще обсъди резултата с Вас. Така ще бъде възможно да се вземат предвид особеностите
на кожата, аномалиите, алергиите, собствените за кожата условия за обмен на веществата,
хранителните навици, начина на живот, работата, стреса и битовите условия. Въз основа на тази 
информация се определя кои активни съставки в какъв състав са оптимални за Вас в този момент 
и при това състояние на Вашата кожа.
След това Вашият BINELLA ортомолекулярен козметолог ще изготви план за специализирана
индивидуална грижа и ще смеси, ще създаде, специално за Вас индивидуалната рецепта на
Вашия индивидуален серум на BINELLA Medical Beauty: Уникален микс от 24-те есенции на 
CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB. От над 40 000 възможности за комбинация ще 
бъде направен серум, който специално да отговаря на нуждите на Вашата кожа: 

Висша мода, вместо конфекция! Ще Ви позволи да се радвате на блестящ 
успех още след две до три седмици.



Защото всеки ден е различен ...
може Вашият ортомолекулярен серум 
от CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCE 
да варира и да бъде адаптиран всеки път към
текущите нужди на Вашата кожа. Така могат
да се вземат под внимание по-особени
обстоятелства, като например промяна в
храненето, нова житейска ситуация или
променени външни влияния през почивката.
Така кожата Ви винаги ще получава това, от
което има нужда, за да блести в пълното си
великолепие.



Микрохранителни вещества:
Сигурна основа за здраве и 
красота
Към микрохранителните вещества 
спадат всички витамини, минерали, 
микроелементи и ензими.
Те са от съществено значение за 
поддържане на всички функционални 
процеси на тялото, включително 
регенерацията на кожата.
Затова балансираният прием на 
микро-хранителни вещества е основа 
за трайна жизненост и хубав и 
здравословен външен вид на кожата



Последните изследвания
показват, че още след
първия месец кожата
изглежда с две години

по-млада. Когато
целенасочено се снабдява

с микрохранителни
вещества, тя става

по-еластична, по-жизнена
и по-сияйна. Тенът видимо

се освежава.

AMINO PEPTID COMPLEX
подпомага почти всички 
биологични процеси в кожата

предлага биологична 
регенеративна енергия за 
остарелите фибробласти и за 
възобновяването на синтеза на 
колаген

системно работи срещу 
процеса на стареене

подсилва и стимулира 
клетъчното вещество

има съществен принос за 
укрепването, стабилизацията и 
регенерацията на клетките на 
стените на кръвоносните 
съдове

подобрява външния вид на 
кожата при купероза

Аминокиселините са градивните 
елементи на клетките. Този
активатор на матрици съдържа
освен AminoProSyn3 и всичките
14 срещащи се в кожата амино-
киселини.
Целта на този уникален коктейл
е да подсили матрицата на
тъканта с нейните фибробласти,
колагеновите влакна и особено
стените на кръвоносните съдове.

COENZYME Q10
активира, регулира и ускорява 
обмяната на веществата на клетките  

в качеството на антиоксидант 
неутрализира свободните радикали, 
повишава клетъчната енергия 

активира митохондриите в клетките 

контролира аквапорините и по този 
начин регулира преминаването на 
водни молекули навътре и навън от 
клетката 

мобилизира и ускорява обмяната на 
веществата на клетките  

дава тласък на регенерационните 
процеси и по този начин пази кожата 
от  признаците на преждевременно 
стареене 

намалява бръчките

Изследванията отдавна са показали,
че класическото средство срещу
стареене - Коензим Q10, може много
повече от това да противодейства на
бръчките.
Убихинонът - уловител на свободни
радикали и средство за динамична
защита на клетките против стареене -
участва като биокатализатор във
всички метаболитни процеси и 
генерира около 95% от цялата клетъчна 
енергия. Затова има огромно влияние 
върху външния вид и здравето.



FOLIC ACID
предпазва РНК и ДНК 

подсилва собствените за 
кожата бариерни функции 

оптимизира клетъчния            
метаболизъм

стимулира клетъчното деление 
и клетъчния растеж  

дава на кожата повече           
съпротивителни сили

веднага осигурява видима  
свежест на кожата

Фолиевата киселина играе 
ключова роля във важните за 
организма процеси, като напри-
мер клетъчния метаболизъм, 
клетъчното деление и клетъчния 
растеж.  Поради това тя има и 
значителен принос и за свежия 
външен вид на кожата. 

MINERAL COMPLEX
регулира pH-стойността на 
кожата 

оптимизира усвояването на 
витамини за кожата 

изгражда хидротъканни 
структури, прави чувствител- 
ната кожа по-устойчива 

дава тласък на метаболизма

бори се със себореята,             
нечистата кожа, куперозата и 
възпалителните процеси

Минералите регулират хигроско-
пичната способност на кожата.  
Затова те са от съществено 
значение за стегнатия и свежия 
външен вид на кожата.
Този високоефективен препарат 
съдържа минералите: калций, 
селен, магнезий, цинк и мед.

OPC
има силен антиоксидантен 
ефект 

регулира киселинно-алкалния 
баланс на кожата 

изхвърля шлаката и отстранява 
натрупването на течности  

има положително влияние 
върху клетъчния метаболизъм

тази супер активна съставка 
действа с пълен размах!

OPC - или олигомерни проциани-
дини, както е пълното наимено-
вание - е антиоксидант 20 пъти 
по-силен от витамин С и 50 пъти 
по-силен от витамин Е. 
Благодарение на това защитава 
тялото ефективно от агресивни 
натоварвания и е ценен детокси-
киращ активатор.


