
ЕНЕРГИЯ И
ПЪЛНОЦЕННО
КЛЕТЪЧНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 
Забавяне на биологичния процес на стареене зависи от 
запазване на способността на клетките да се делят на 
оптимално ниво. Борбата с недостиг на хранителни 
вещества, загубата на влага и свободните радикали са 
основна причина за преждевременното стареене. 

Основна активна съставка: CAVIAR

Резултати след употребата на Cell IQ CAVIAR: Доставя 
необходимите микро нутриенти, снабдява
клетката с допълнително енергия, противодейства на
предварителното стареене, стимулира клетъчното делене, 
подкрепя регенеративните процеси в кожата

ПОВИШАВА КЛЕТЪЧНАТА 
ЕНЕРГИЯ - КЛЮЧЪТ

КЪМ ЖИЗНЕНА,
МЛАДА КОЖА,

ОСИГУРЯВА БОГАТО
НА ЕНЕРГИЯ

КЛЕТЪЧНО
ДЕЛЕНЕ

CELL IQ® STEM CELLS

Концентрат с висока слънцезащита                             
и удвоена сила на стволовите клетки                          
за всяка кожа 
Ефективната слънцезащита е важна за 
предотвратяване на увреждане на кожата                 
от фотостареене и за поддържане на активността 
на фоточувствителните кожни стволови клетки. 
Ето защо този ефективен и високо концентриран 
биотехнологичен активен комплекс съдържа 
устойчива на светлина UV-A и UV-B защита в 
допълнение към активните съставки в CELL IQ® 
STEM CELLS ULTIMATE CONCENTRATE.

STEM CELLS ULTRA SUN
PREVENTION

STEM CELLS ULTIMATE CONCENTRATE

Концентрат с удвоена сила на стволовите клетки за всяка кожа
Този високо концентриран серум предпазва и активира дермалните и 
епидермалните стволови клетки. Кожата е предпазена от вредните UV-лъчи и 
ускорява собствения си възстановителен процес. Комплексът  за дегликация 
предпазва колагеновите влакна от озахаряване (гликиране). Резултатът е 
по-стегната кожа със значително по-малко бръчки. 

ПОДОБРЕНА ПОДХРАНВАЩА ФОРМУЛА 

CELL IQ® STEM CELLSCELL IQ® STEM CELLS

Интензивна маска против стареене с незабавен ефект
Тази нежна като кадифе крем-маска се грижи за бързо и видимо изглаждане на 
кожата благодарение на ефективния и високо концентриран биотехнологичен 
комплекс  от активни вещества. Иновативният състав на маската предпазва, 
активира и регенерира епидермалните и дермалните стволови клетки чрез 
двойния растителен екстракт стволови клетки от арганово дърво и гроздови 
семки. След 15-минутно действие външният вид на кожата е видимо подобрен. 
Освен това преждевременното стареене се предотвратява в голяма степен. 
Редовната седмична употреба оптимизира клетъчната защита,  като достига до 
дермата, грижи се за запазване на влагата и подобрява здравината и 
еластичността на кожата.

STEM CELLS ULTIMATE REPAIR MASK

Възстановяваща 24-часова грижа с двойна доза стволови клетки от арган и 
гроздови семки
Укрепва и витализира епидермалните и дермалните стволови клетки като прави 
кожата жизнена и здрава. Високо концентрираният комплекс за дегликация се 
грижи за здравината и еластичността на кожата. Запълва моментално бръчките и 
изглажда фините линии. Биоактивният генистеин възстановява увредените клетки 
и активно противодейства на стареенето, причинено от недостига на естроген. 
Богатият на хранителни вещества екстракт от хайвер на белуга снабдява кожата с 
всички важни микронутриенти.

STEM CELLS ULTIMATE 24H CREAM

STEM CELLS ULTIMATE EYE GEL
Стягаща грижа за околоочен контур
Двойният екстракт от растителни стволови клетки 
защитава стволовите клетки на кожата и 
оптимизира естествените механизми за 
възстановяване в чувствителната зона на очите, 
така че да запази младежкия си блясък. Двойно 
активният витамин С, комбиниран с витамин В1, 
активира биосинтеза на колаген,  а хиалуроновата 
киселина предотвратява трансепидермалната 
загуба на влага, грижейки се за еластичността и                       
здравината на кожата.

ЖИЗНЕНИ
И ЗАЩИТЕНИ 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 
С възрастта активността на кожните стволови клетки се 
намалява и те губят способност да се делят. Растителните 
стволови клетки заместват увредени и стари клетки, 
съхраняват активността и жизнеността на кожата.

Основна активна съставка: STEM CELL EXTRACTS

Резултати след употребата на Cell IQ STEM CELL 
EXTRACTS: Спират озахаряването на колагеновите 
влакна. Специална формула с действие в дълбочина  и 
създаваща ресурсни депа за оптимална защита и бъдеща 
витализация на клетките. Кожата се подмладява от 
дермата и е защитена до епидермиса. Дойна защита - 
екстра доза стволови клетки от арганово дърво и гроздови 
семки

ЗДРАВА И КРАСИВА
 КОЖА ЧРЕЗ

 ОПТИМАЛНА
 КЛЕТЪЧНА

 ЗАЩИТА

CELL IQ® CAVIARCELL IQ® CAVIAR
CAVIAR LIFT DAY CREAM

CAVIAR NIGHT CREAM

CAVIAR LIFT EYE CREAM

Енергизираща дневна грижа с лифтинг ефект
Този енергизиращ дневен крем с висококачествен 
екстракт от хайвер на белуга, ценно арганово масло и 
масло от шеа се грижи за поддържането на всички 
епидермални защитни функции, активира регенерацията 
на клетките, спира трансепидермалната загуба на вода, 
изглажда бръчките и бързо компенсира недостига на 
влага в междуклетъчните пространства. Линиите и 
бръчките са изгладени, тенът изглежда жизнен, кожата 
придобива младежки блясък и стегнат вид.

Богата на хранителни вещества нощна грижа
Възстановяващият нощен крем с висококонцентриран екстракт от хайвер на 
белуга възстановява изморените слаби клетки, активира регенеративните 
процеси и спира цялостния процес на стареене на кожата. В същото време 
снабдява кожата с важни мастни киселини, витамини и аминокиселини, така че 
еластичността се увеличава и бръчките се изглаждат.

Изглаждаща грижа специално за зоната около очите
В допълнение към луксозния екстракт от черен хайвер, този 
богат крем за деликатна кожа около очите съдържа 
патентования от BINELLA комплекс от активни съставки Eyeliss 
T.E.C.A.®, който намалява торбичките под очите, тъмните 
кръгове и отоците. Снабдява околоочния контур с всички 
основни хранителни вещества и стабилизира клетъчната 
структура, повишавайки еластичността и плътността. 

ЖИЗНЕНО ВАЖНИТЕ ЗА
КЛЕТКИТЕ ХРАНИТЕЛНИ
ВЕЩЕСТВА И ЕНЕРГИЙНИ
СТИМУЛАТОРИ СА ТАЙНАТА
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА

Производител: BINELLA AG SWITZERLAND
Вносител: МАКАВЕ ЕООД         0879 98 95 93
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Anti-Stress-Program with CELL IQ® GENISTEIN
Поддържа в добра кондиция клетките на кожата, като осигурява 
оптимален баланс между свободните радикали               и 
ендогенните антиоксиданти

Anti-Wrinkle-Program with CELL IQ® MATRIX PREVENT
Гладка и еластична кожа, благодарение на оптималния 
хидробаланс и подобрената структура на решетката                         
на колагеновите фибри

Anti-Aging-Program with CELL IQ® CAVIAR
Висока доза енергия за клетките с най-богатия носител                    
на микронутриенти и енергия -черен хайвер от белуга

Age-Protect-Program with CELL IQ® STEMCELLS
Здрава и красива кожа с осигурена оптимална защита, 
стабилизирана тъкан и създадени депа от активни вещества, 
които да подействат тогава, когато е необходимо

БЪДИ НА 4О, НО ИЗГЛЕЖДАЙ НА 
20... КОЯ ЖЕНА
НЕ БИ ИСКАЛА ТОВА?

Благодарение на ортомолекулярната козметология, на която е 
базирана CELL IQ® на BINELLA medical beauty, това вече е 
постижима мечта.
За да осигури естествено и бързо протичане на биологичните 
процеси във всяка една клетка и по този начин да предотврати 
преждевременното стареене, BINELLA medical beauty разработи 
ексклузивна, базирана на ортомолекулярния принцип козметика. 
Тя се състои от четири фази, които взаимно се надграждат и 
засилват естествената за кожата защитна способност и 
регенериращ механизъм, стимулирайки кожата сама да търси 
решение на проблема със стареенето.                                                                             
За жизнена, здрава и бляскава кожа на всяка възраст.

ПОДОБРЕНА ПОДХРАНВАЩА ФОРМУЛА 

CELL IQ® CLEANING

Нежен измиващ гел за всеки тип кожа
Измиващият гел няма добавени минерални масла. Не изсушава кожата и я 
почиства в дълбочина. Освежава и омекотява кожата на лицето, шията и 
деколтето, като я прави мека и еластична. 

CELL IQ® LIQUID CLEANSER

CELL IQ® FOAM CLEANSER

Нежен тоник за всеки тип кожа 
Високата концентрация на активни съставки омекотява и освежава кожата. 
Подходящ за много чувствителна кожа. Специалната спрей технология прави 
кожата хидратирана и ревитализирана. 

CELL IQ® HYDRO ACTIVE SPRAY
 

Тоалетно мляко за всеки тип кожа 
Комбинация от нежни активни вещества, които осигуряват деликатно и 
безвредно почистване на кожата. Успешно премахва повърхностните 
замърсявания от кожата. Подходящо за всеки тип кожа, както и за първи 
почистващ продукт. 

CELL IQ® GENISTEINCELL IQ® GENISTEIN CELL IQ® MATRIX
PREVENT

CELL IQ® MATRIX
PREVENTGENISTEIN DAY CREAM

GENISTEIN NIGHT CREAM

GENISTEIN THROAT CREAM

Антиоксидантна дневна защита
Този дневен крем с антиоксидантно действие съдържа 
генистеин, който улавя свободните радикали. 
Допълнителният градивен комплекс, състоящ се от 
аминокиселини, витамини А, С и Е, биотин, 
бета-каротин, хиалуронова киселина и серамид, се 
грижи за изграждането на собствените за кожата 
антиоксиданти, изглажда бръчките и предпазва от 
фотостареене. Маслото от жожоба и аргановото масло 
снабдяват кожата с важни мастни киселини.

Интензивен стягащ 24-часов крем                                  
против бръчки 
Интензивна регенерираща грижа, осигуряваща 
24-часова хидратация и стягане. Противодейства  на 
признаците на стареене в дългосрочен план. 
Комбинацията от биомиметични пептиди, хиалуронова 
киселина и копринен протеин, укрепва и защитава 
матрицата на кожата. Обемът и плътността на кожата са 
възстановени, бръчките минимизирани, а тенът 
изглежда равномерен и свеж. Кожата е оптимално 
снабдена с влага. Изразените линии са видимо 
намалени.

MATRIX PREVENT CONCENTRATE

MATRIX PREVENT 24 CREAM
Детоксикираща нощна грижа за отпусната кожа
В края на деня кожата е натрупала свободни радикали от различни фактори, 
умора и стрес. Този антиоксидантен нощен крем с високо  съдържание на 
генистеин свежда до минимум излишъка от свободни радикали и осигурява 
регенерацията на собствените антиоксиданти на кожата. Допълнителният 
градивен комплекс, състоящ се от екстракт от червена детелина, ретинол, 
витамин C и E, коензим Q10, аминокиселини, хиалуронова киселина и серамиди, 
укрепва защитните механизми на кожата. Кремът активира деленето на клетките, 
заздравява кожата и укрепва имунната система. Сусамовото и аргановото масло 
снабдяват кожата с важни мастни киселини и подпомагат изхвърлянето на 
токсините.

GENISTEIN RADIANCE MASK
Антиоксидантна маска за всяка кожа, особено при липса на енергия, 
фотоувреждане и алергии 
Тази възстановяваща, укрепваща клетъчните мембрани маска съдържа Омега-3 
и Омега-6 мастни киселини, генистеин, изофлавон, семки от дюля и идентични за 
кожата минерали. Тя укрепва и възстановява клетъчните мембрани, 
благоприятства хидрогенното и еластогенното възстановяване на тъканта и 
стабилизира антиоксидантните защитни механизми на кожата срещу свободните 
радикали.

Крем за изглаждане и омекотяване на линиите по шията 
и деколтето
Подмладява и омекотява кожата в зоната на шията                
и деколтето. Ефикасно детоксикира кожата и подсилва 
клетките и регенерира тъканите. Има незабавен стягащ 
ефект. Снабдява кожата с голяма доза енергия.

ЗАЩИТА И ВИТАЛИЗАЦИЯ,                         
УСТОЙЧИВОСТ НА КОЖАТА, 
АНТИ-СТРЕС ГРИЖА 
Здравата кожа зависи от баланса на свободните радикали 
и собствените за човешкото тяло антиоксиданти.

Основна активна съставка: GENISTEIN

Резултати след употребата на Cell IQ Genestein: Намалена 
дълбочина на бръчките, видимо по-млада и устойчива 
кожа.                                                                                  
Всички продукти съдържат: 6-компонентна формула, 
базирана на биоактивен Genestein, Coenzym Q10, Vitamin 
C, Retinol, Beta-Carotin, Vitamin B7

БОРИ СЕ СЪС
СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ 

В КОЖАТА

ВЪЗСТАНОВЯВА 
ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА, 
ЗАЗДРАВЯВА 
СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН, 
ПОДОБРЯВА СИНТЕЗА НА 
КОЛАГЕН 
Стегната и еластична кожа, благодарение на оптимална 
хидратация и висококонцентриран колаген

Основна активна съставка: Amino Pro Syn 3

Спира трансепидермалната загуба на вода,  заздравява 
мембраните, възстановява способността да се задържа 
влага от клетките, хидратира и стяга тъканта, прави кожата 
по-еластична и устойчива. Превенция на процесите на 
преждевременно стареене и преждевременен естрогенен 
дефицит. Основен комплекс от съставки: Hyaluronic Acid + 
Ceramide II & III, Amino Acids & Vitamins, 
De-Glycations-Complex

ХИДРОГЕННОТО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

СТРУКУРАТА ДЕЙСТВА КАТО 
ЕЖЕДНЕВЕН МИНИ ЛИФТИНГ

Гел маска за стягане и балансиране                                         
на тена на лицето
Комбинацията от богата на минерали морска вода, 
биомиметични пептиди, екстракт от ацерола и Amino Pro 
Syn 3, запълват кожните депа с влага, като по този 
начин придават обем и видимо намаляват бръчките. 
Естествените за кожата защитни процеси са активирани. 
Маската може да се остави върху кожата за една нощ, 
за ударна доза хидратация. Като бърз и мигновен 
booster преди специален случаи, с цел стягане на 
бръчките, оставяме маската да подейства за 15 минути, 
след което измиваме остатъците. 

MATRIX PREVENT RESTRUCTURE MASK 

Стягащ концентрат против бръчки 
Тази силно концентрирана текстура съдържа специален 
пептиден разтвор, хиалуронова киселина и ортомолекулярен 
комплекс, които укрепват колагеновите влакна, стягат 
съединителната тъкан, спират трансепидермалната загуба на 
влага и придават обем и младежки гладък, жизнен тен. С 
уникални предпазни фактори, MATRIX PREVENT 
CONCENTRATE предпазва от преждевременно стареене, 
изглажда фините линии и бръчките, детоксикира кожата и я 
предпазва от вредното замърсяване на околната среда и UV 
лъчи.
Серумът е подходящ като самостоятелна дневна грижа   или в 
комбинация с продукт за грижа BINELLA.

CELL IQ® ТЕРАПИЯ
ЗА БЪРЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ
УНИКАЛНА, РАЗЛИЧНА, ЕФЕКТИВНА


