CAVIAR
ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС ЗА ВАШАТА КОЖА

Разнообразните процеси на тялото гарантират, че кожата непрекъснато
се регенерира, предпазва от негативни външни въздействия и по този
начин може напълно да развие потенциала за естествена красота.
Ако всички тези процеси са в хармонично равновесие, кожата е здрава
и сияе в цялата си прелест.
Често обаче сложните процеси на саморегулация излизат от равновесие.
Причините са най-различни - генетични характеристики, като например
прекомерното производство на себум или лошата водозадържаща
способност, също и възрастта или външните въздействия, като
ултравиолетови лъчи и замърсяване, стресиращ начин на живот,
чести престои в климатизирани или силно загрети помещения или
пък индивидуалните хранителни навици.
dermaGetic® е концепция за диференцирана грижа за кожата, която е
специализирана за различните състояния на кожата и нейните специални
нужди - компенсиране на дефицитите, възстановяване на естествения
баланс на кожата, като по този начин се поддържа нейното здраве и
блестящо сияние. Целта е запазването на тези състояния.

ТВОЯТ ТИП КОЖА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
ЗА КОЖА, ЗАГУБИЛА ЕНРГИЯТА СИ
Около 40-годишна възраст биологичните процеси в тъканите драстично се
забавят. Клетките губят енергия, намаляват активността си и вече не могат да
се обновяват толкова бързо. Това е основа за видими и тактилни признаци на
стареене като бръчки и намалена еластичност. Фактори като стрес, липса на сън,
неправилен хранителен режим и ултравиолетови лъчения могат да ускорят
загубата на енергия, като така стимулират преждевременното стареене на
кожата.
ВЕЧЕ С ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА С ЧЕРВЕН ХАЙВЕР МОЩЕН ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЗА КОЖАТА
Червеният хайвер, получен от сьомга е богат на липиди (омега-3 и омега-6 мастни
киселини, лецитин, холестерол), витамини, аминокиселини, растежни фактори,
протеини, минерали и микроелементи, които осигуряват на кожата интензивна
грижа, ускоряват процесите на регенерация и спомагат за запазването на
колагеновите влакна цели. Богатата му формула намалява дълбочината на
бръчките, овлажнява кожата и прави тена гладък, плътен и жизнен.ЧЕРВЕНИЯТ
ХАЙВЕР спомага за значително подобряване на външния вид на кожата.
НОВО!!! Хайверът от есетра беше заменен с хайвер от сьомга, тъй като сьомгата
не попада в списъка на Вашингтонската конвенция за застрашените видове.
Всички аромати в новата линия с хайвер са постигнати без употребата на
продукти с животински произход. Консистенцията е модернизирана към
по-меки, кремообразни и некомедогенни формули. Добавихме повече
съставки с НАТУРАЛЕН произход като масла от ший,
авокадо, бадем и др.

НОВ

О

Богата на енергия грижа против стареене с червен хайвер и хиалуронова
киселина. Повишава активността на клетката и намалява дефицита на
хранителни вещества, подобрява нейното дишане и защитава клетъчната
мембрана, повишава способността й да задържа вода и запълва бръчките;
защитава кожата от влиянията на околната среда и преждевременното
остаряване, намалява уморения вид, кожата изглежда отново блестяща и свежа.

CAVIAR NIGHT НОЩЕН КРЕМ
За бедна на енергия и хранителни вещества, уморена кожа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРИЖА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
СУХА КОЖА, БЕДНА НА ЛИПИДИ
Ако сухата кожа, бедна на липиди не се намаже с крем веднага след почистване,
се усеща груба, изпъната, сърбяща и дори люспеста. Склонна е към по-ранно
застаряване и преждевременна поява на бръчки. Изключително чувствителна
е към външни въздействия, заради нарушения хидро-липиден слой.
Много сухата кожа се нуждае от продукти с богат състав, съдържащи много
мазнини и влага. Правилният избор е особено важен. Комбинацията от
идентични на кожата липиди и вещества, които оптимално задържат влагата,
прави сухата кожа еластична и гладка.

нуждаеща се от допълнително овлажняване отвън

Подсилва защитната способност на кожата през нощта, когато регенерацията
е интензивна. Омекотяващите масла от авокадо и карите противодействат на
формирането на бръчки вследствие на сухота. Маслото от вечерна иглика прави
кожата мека, нежна и приятна на допир. Хиалуроновата киселина увеличава
способността на кожата да задържа вода.

CAVIAR THROAT КРЕМ ЗА ШИЯ И ДЕКОЛТЕ
За стресирана и уморена кожа на шията и деколтето

SEASONAL CREAM

НОВА по-лека текстура за интензивна регенерация и стягане на кожата на шията
и деколтето с червен хайвер, масло от бадем и хиалуронова киселина. Активира
синтеза на колаген и подобрява еластичността, изглажда и намалява участъците
с т. нар. „пилешка кожа”. Спира процеса на стареене. Абсорбира се бързо от
кожата и не оставя петна по дрехите.

Подхранващ крем с липозоми - специална грижа за бедна
на липиди, дехидратирана и лющеща се кожа
Осигурява увеличено количество овлажняващи и свързващи фактори
в кожата. Комбинацията от хиалуронова киселина с 3 тегла и
Ceramide 2+3 намалява трансепидермалната загуба на вода и
оптимизира съдържанието на влага в междуклетъчното
пространство. Маслота от авокадо защитава против допълнителна
дехидратация и изглажда бръчките и линиите, предизвикани от
сухота. Богатата формула премахва неприятното усещане за
опънатост и напрежение. Кожата изглежда свежа и по-млада.

CAVIAR EYE КРЕМ ЗА ОЧИ

IMPERIA SUPER RICH КРЕМ
Особено богат, възстановяващ влагата крем с важни микронутриенти,
хиалуронова киселина и изключително високо липидно съдържание
За зряла, бедна на липиди кожа

За уморената и свръхстресирана зона около очите

нуждаеща се от възстановяване на хидролипидния слой

Ефикасно незабавно лечение срещу тъмни кръгове и подпухване на деликатната
област около очите. Намалява отока и подутините, активизира синтеза на колаген
и предотвратява образуването на бръчки, освежава уморената кожа около очите
и премахва тъмните кръгове.

КОМБИНИРАНА И МАЗНА КОЖА,

склонна към замърсяване, нуждаеща се от регулиране
на хиперсебумната секреция

BOTO LIFT EYE ГЕЛ ЗА ОЧИ
CAVIAR FIRMING MASK
Power Mask – действа незабавно. За кожа, бедна на енергия и цвят
Мощната детоксикираща формула с екстракт от червен хайвер и екстракт
от стриди моментално снабдява кожата с минерали, микроелементи и
аминокиселини. Подпомага възстановяването на енергийния баланс в кожата.
Стимулира деленето на клетките и осигурява чист, равномерен и свеж тен.
Фините линии и бръчки са изгладени.

Специална грижа за торбички под очите
За зряла кожа около очите, която е склонна към образуване на торбички.
Хидролитичен и ефикасен гел за очи с патентования ингредиент T.E.C.A.®.
Намалява торбичките под очите, стяга кожата и увеличава еластичността й,
активизира способността на кожата да синтезира колаген и премахва сенките
под очите. Пептидите постигат моментален лифтинг ефект. Овлажняващият гел
за очи охлажда и освежава уморената и напрегната област около очите и е
идеален за хора, които носят очила и контактни лещи.

Обогатената формула стабилизира естествения за кожата хидро-липиден баланс.
Маслата от авокадо, карите и вечерна иглика заместват липсващите мазнини.
Активират регенеративните процеси в кожата и предотвратяват бъдеща
дехидратация. Серамидите изглаждат линиите вследствие на сухота. Пантенолът
и Витамин Е незабавно премахват напрежението и чувството на опънатост
вследствие на сухотата.

Интензивна подхранваща грижа, омекотяваща бръчките през нощта
За много суха кожа, предразположена към атрофия

CAVIAR EYE FIRMING
МАСКА ЗА ОКОЛООЧНАТА ОБЛАСТ

БЕДНА НА ЛИПИДИ МНОГО СУХА КОЖА,

PRECIOUS DAY ДНЕВЕН КРЕМ
Стабилизираща дневна грижа.
За много суха кожа, предразположена към атрофия

PRECIOUS NIGHT НОЩЕН КРЕМ

Интензивна регенерираща грижа за през нощта с пчелен восък, червен хайвер и
хиалуронова киселина. Подсилва структурата на клетката и създава пълноценно
депо от хранителни вещества през нощта, от което кожата може да черпи
енергия. Активира метаболизма на клетката и намалява загубите на обем,
реанимира слабите клетки и увеличава броя здрави клетки, намалява бръчките и
противо- действа на процеса на преждевременно стареене, подсилва и стяга
тъканите.

Изглажда бръчките в околоочната област и подобрява метаболизма на клетката.
Премахва бръчките, предизвикани от сухота и запълва лицевите мимически
линии, подобрява еластичността на кожата и предотвратява образуването на
нови линии. Засилва защитния механизъм на чувствителната кожа около очите
и я прави устойчива на негативните влияния на околната средата.

ДЕХИДРАТИРАНА КОЖА,

нуждаеща се от допълнителна доза подхранване отвън

CAVIAR DAY ДНЕВЕН КРЕМ
За бедна на енергия, уморена кожа

DRY SKIN

DRY SKIN

За стресираната и бедна на енергия кожа в областта около очите

DERMAGETIC® Е КОНЦЕПЦИЯ,
ПРЕДЛАГАЩА ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

ЗАГУБИЛА ЕНЕРГИЧНОСТТА СИ КОЖА,

CAVIAR

KEY INGREDIENTS:
• AVOCADO OIL
• PREGNENOLONE ACETATE
• 3-FOLD HYALURONIC ACID
• CERAMIDE 2 + 3

• THIAMINE HCL
• BIOTIN
• TOCOPHEROL
• ALLANTOIN
• LECITHIN
• CHOLESTEROL

Комбинацията от активни съставки активизира отслабените кожни функции.
Спира трансепидермалната загуба на вода и намалява бръчките. Маслото от
авокадо, заедно с микронутриенти като калций, магнезий, цинк и мед поддържат
клетъчната структура и ускоряват регенерацията на клетките. Аминокиселините
се борят със свободните радикали и защитават кожата от климатичните промени.
Маслата от макадамия и вечерна иглика придават плътност и мекота на лицето.

OPTIMA EYE КРЕМ ЗА ОЧИ
Крем за очи, за бедна на мазнини кожа
Снабдява чувствителната и бедна на мазнини суха, подложена на ежедневно
напрежение кожа около очите, с комплекс от ценни овлажняващи микронутриенти
и липиди. Подобрява регенерацията на клетките, предотвратява образуването на
нови „мимически „ бръчки. Кожата е видимо по-мека, свежа и изгладена. Пчелният
восък омекотява сухите участъци и успокоява чувствителната зона около очите.

ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС ЗА ВАШАТА КОЖА

Производител: BINELLA AG SWITZERLAND
Вносител: МАКАВЕ ЕООД
София
0879 98 95 93
binella.eu
Binella Medical Beauty

CLEANING
MOUSSE HYDRO MARINE ПОЧИСТВАЩ МУС
Почистваща пяна с неутрално pH. Подходяща за всеки тип кожа
Нежната комбинация от Марис Лимус (екстракт от морска кал), екстракт от
черупки на стрида и екстракт от Ирландски мъх почиства интензивно и деликатно
кожата, без да я раздразнява. Предпазва от изсушаване и придава свеж вид на
кожата.

HYDRO MARINE SPRAY ТОНИК
Освежаващ и дълбоко хидратиращ спрей тоник за всеки тип кожа
Комплексът от морски полизахариди и екстракти от дребнолистна липа премахват
моментално следите от умора. Хидратират кожата и запазват еластичността й

GENTLE CALM CLEANSER ТОАЛЕТНО МЛЯКО
Ултра-нежно почистващо мляко
Специално създадено за чувствителна кожа

PEELING
ПИЛИНГ - ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ
ЗА РАВНОМЕРЕН ТЕН

ПРОБИОТИЧНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА ОСНОВА ЗА КРАСИВА КОЖА

Ексфолиацията е не само чувствено
удоволствие, благодарение на
успокояващия и ободряващ масажен
ефект - тя е преди всичко ефективен
начин за повишаване на резултатите от
грижите за красота. Пилингът премахва
мъртвите клетки, като стимулира
кръвообращението. Кожата се
регенерира по естествен начин,
несъвършенствата и възпаленията
се потушават, а активните съставки
от продуктите за основна грижа се
абсорбират по-добре от кожата.
По този начин ексфолиацията прави
лицето гладко, меко и сияйно.

Супер бактерии за здрава
и блестяща кожа
Последните изследвания показват, че
кожата формира сложна екосистема.
Кожната флора се населява от
микроорганизми, бактерии и гъбички.
Тази общност от микроорганизми
представлява неразделна част от важните
функции на повърхността на кожата.
Кожната флора действа като бариерен щит предпазва кожата от стресиращи негативни
външни въздействия. Първата стъпка към
оптимално балансирана здрава кожа се
състои в крехкото целенасочено
заздравяване на кожната флора с цел
поддържане и устойчивост. Защото само
ако над кожата функционира защитен
щит, тя може да осигури създаването на
допълнителни витализиращи импулси.

Формулата, създадена да почисти нежно чувствителната кожа, съдържа женшен,
сквалан и пшеничен протеин. Активните съставки почистват порите в дълбочина,
без да предизвикват раздразнения, като едновременно с това хидратират и
запазват еластичността.

HYDRATION
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕХИДРАТИРАНАТА КОЖА
В междуклетъчното пространство, което придава на кожата стегнат и плътен
външен вид, запазвайки тъканните структури еластични, се съдържа 20 - 25 %
от водата в кожата. Тя е есенциална за редица процеси, свързани с
обновяването на клетките. Като източник на младостта, тя запазва кожата свежа
и еластична. Дехидратираната кожа, често изглежда крехка, неравна и
набръчкана, реагира чувствително и показва ранни признаци на бръчки.

GENTIL PEELING НЕЖЕН ПИЛИНГ
Изключително нежно дълбоко почистване за свръхчувствителна кожа

Кожа с
нарушена флора

Стресирана и
увредена кожа

Нежните перли от костилките на Жожоба премахват мъртвите клетки по
повърхността на кожата. Екстрактът от стриди активира клетъчния метаболизъм,
а бадемовото масло дава фин, гладък, равномерен външен вид на кожата.

RE-BALANCE

Гликолова киселина транспортира мъртвите клетки по-бързо до повърхността на
кожата. Ензимите от папая, ананас и грозде стимулират регенерацията на
клетките и успокояват кожата. Морската сол укрепва имунната система, повишава
абсорбционния капацитет на кожата. Лицето изглежда копринено меко, фините
линии са загладени, а тенът балансиран.

ABRASION PEELING АБРАЗИВЕН ПИЛИНГ
Интензивно ексфолиране. За всеки тип кожа
Финият абразивен пилинг премахва мъртвите клетки по повърхността.
Пшеничният протеин предотвратява вроговяването, увеличава абсорбиращата
способност на кожата и намалява дълбочината на бръчките. Елиминира
неравностите. Пантенолът подобрява структурата на епителната повърхност
и успокоява зачервяванията.

Изграждане
на здрава кожа

HYDRO ACTIVE ДНЕВЕН КРЕМ
Екстрактът от черупки на стриди моментално хидратира и освежава кожата, като
я прави да се чувства мека и еластична. Екстрактът от ирландски дъб регулира
хидробаланса, като предпазва кожата от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на Алое Вера всички раздразнения по кожата бързо се успокояват.

Загладени пори и равномерен тен за всеки тип кожа

ULTRA MARIS NIGHT НОЩЕН КРЕМ
Интензивна хидратация през нощта за дехидратирана млада кожа

ПРОБИОТИЧЕН ЩИТ ЗА КОЖАТА
Микробиотичен гел за грижа за жизнена и здрава кожа.
Подходящ за всекидневна употреба от всеки тип кожа.
Формулата, съчетаваща в себе си Biolactoin, Laminaria
Saccharina и екстракт от кората на Мимоза възстановява
собствената микробна защитна бариера на кожата и
предпазва оптимално от външни стресови фактори.
Забавя стареенето на кожата и възстановява баланса
на кожната флора. Успокоява раздразненията и има
противовъзпалителни свойства. Оптимизира
водозадържащата способност на кожата и придава
еластичност.

Комплексът от активни съставки, сред които водорасли, зелен хайвер и Epidernew
(извлечен от морския планктон) стяга и хидратира кожата, като й придава енергия
и я защитава. Bs2 Technology (Биомиметичен пептиден комплекс = Biomemetic
skin stracture tecnology) намалява бръчките, изглажда фините линии и придава
обем. Бадемовото масло оптимизира и укрепва бариерната функция на кожата,
като предпазва от трансепидермална загуба на вода

Маслата от жожоба, авокадо и евкалипт снабдяват кожата с необходимата й доза
хидратация. Незабавно премахват следите от умора. Биотинът и серамидите
помагат на кожата да се бори със свободните радикали. Алантоинът премахва
следите от стрес по кожата като й придава освежен и балансиран вид.

Дневна доза хидратация
Подходящ за дехидратирана, комбинирана към мазна кожа

ENZYM PEELING ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ

HYDRO MARINE PLUS CREAM
Богата витализираща грижа за много суха и дехидратирана кожа

ECLAIR MASK ВИСОКОХИДРАТИРАЩА МАСКА

Чрез специални процеси, мощният екстракт е извлечен от млечно-кисела
бактерия.
Biolactoin стимулира израстването на здрава кожна флора и укрепва естествените
за кожата защитни функции. Уникален резултат, базиран на научни изследвания.

Безалкохолен лек тоник за всяка кожа, особено чувствителната

HYDRATION

Омекотяваща, освежаваща и хидратираща маска за много суха кожа

BIOLACTOIN - НАТУРАЛНО КРАСИВА КОЖА

GENTLE CALM SPRAY ТОНИК
Коренът от сладник Glycerrhetinique има успокояващо и противовъзпалително
действие. Комбинацияата от метличина и цвят от липа възвръща баланса на
кожата. Премахва усещането за опънатост и хидратира в дълбочина

PROBIOTIC

Морската кал стимулира производството на колаген. Хидратира кожата за дълго.
Укрепва и предпазва клетъчната мембрана. Екстрактът от черупки на стриди
подобрява способността на кожата да задържа вода и спира трансепидермалната
загуба на влага. Маслото от манго предпазва от преждевременно стареене,
омекотява кожата и я успокоява.

HYDRO MARINE КРЕМ
Коктейл от морски минерали за млад и свеж тен.
За дехидратирана и зряла кожа
Ceramide 2+3 запълват бръчките и изглаждат фините линии. Запазват тъканите
стегнати и меки. Екстрактът от морска кал изгражда невидима защитна бариера
върху кожата през нощта. Екстрактът от черупки на стриди спира
трансепидермалната загуба на влага и предотвратява появата на бръчки.

СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА КОМБИНИРАНА И МАЗНА
КОЖА, ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНА КЪМ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
Разширените пори, пъпки, черни точки и свръх производството на себум са
типични характеристики на мазната кожа. Тази свръх активност на мастните жлези
не винаги се дължи само на генетична предразположеност или хормонален
дисбаланс. Стресът,
неподходящата диета и
неправилната козметична
грижа могат също да
увеличат себумната
секреция. Мазната кожа
се нуждае от
допълнителна грижа,
защото замърсяванията са
не само естетически
проблем, но могат да
доведат до сериозни
възпалителни процеси.

RE-BALANCE
RE-BALANCE FLUID
Освежаващ флуид с регенериращ ефект и матов завършек
За суха комбинирана кожа
Коприненият протеин нежно, но ефикасно се бори с несъвършенства вследствие
на замърсявания като черни точки, пъпки и др. Патентованият ARB-Complex
регулира прекомерната себумна секреция, кератинизацията и предотвратява
замърсяването на кожата. Колоидното сребро намалява порите и белезите.
Хиалуроновата киселина запазва еластичността на кожата.

RE-BALANCE КРЕМ
Хидратираща, балансираща грижа за дехидратирана комбинирана кожа
Съчетанието от активни съставки като екстракт от черупки на стриди, млечна
киселина и биотин регулира производството на себум. Уреята ускорява
заздравяването на рани и хидратира в дълбочина. Екстрактът от семена на соя
има антиоксиднатно действие. Балансира тена и еластичността на кожата.

SEBUM CONTROL ДНЕВЕН ФЛУИД
Деликатен матиращ флуид за мазна кожа
Иновативният AHB Complex (алантоин, хамамелис, коприва) абсорбира
прекомерната себумна секреция. Предотвратява натрупването и формирането
на комедони. Микросреброто спира развитието на бактерии по повърхността на
кожата. Успокоява раздразненията. Активният въглен предотвратява запушването
на порите. Флуидът попива бързо и матира кожата.

SEBUM CONTROL
НОЩЕН КРЕМ ЗА КОНТРОЛ НА СЕБУМА
Двойна регулираща себума нощна грижа за мазна кожа,
склонна към замърсяване
Маслото от жожоба намалява производството на себум, комплексът AHB
подобрява себумния поток. Соевото масло отслабва влиянието на хормоналните
фактори, докато лецитинът осигурява интензивно проникване на влага за
дълготрайна хидратация на кожата. Кожата става по-чиста, по-мека и фина.
Ефективно противодейства на запушените пори, отлагания и възпаления.

AHA RETARD GEL
Регенерация с пилинг ефект за мазна и нечиста кожа
Нежна и ефективна грижа срещу несъвършенства като
пъпки, черни точки и др. Bio- AHA- Gel регулира
прекомерната себумна секреция, кератинизацията и
предотвратява замърсяването на кожата. Phycozinc
намалява порите и белезите. Без да дразни или изсушава,
матира кожата и стяга порите.

