
EGO Skin Care 

EGO skin care Active regenerating day & night 

face cream 

/ Регенериращ и хидратиращ  крем за 

лице/ 

 

 

С многостепенно действие : 

 хидратира 

 успокоява 

 подхранва 

 регенерира 

 омекотява 

 естествена и дълготрайна анти-

бактериална  защита 

Ниско,средно и високо молекулната  

хиалуронова киселина възстановява 

хидробаланса на кожата, стимулира 

производството на колаген ,  спомага за 

намаляване на бръчките, нормализира 

пигментацията , иновативна 

антибактериална защита  посредством 

чисто СРЕБРО защитава кожата от вредното влияние на околната среда. Среброто има 

противовъзпалително и упокояващо действие с дълготрайна  защита. 
 

Характеристики на трите типа молекулни  хиалуронови киселини: 
Високо молекулната   задържа хиалуроновата киселина на повърхността на кожата, по този начин образува невидим 
защитен филм, който "препречва" пътя на изходящите водни молекули.  
По този начин се ограничават изпарителните процеси, които лишават кожата от водния ѝ запас и я излагат на риск от 
дехидратация, а оттам и последващото преждевременно стареене на кожата. 
Средно молекулната  хиалуронова киселина хидратира кожата, освен това играе роля на нейна бариера, като ѝ 
осигурява необходимата подкрепа да запази еластичността и фината си текстура с минаване на годините. 
Ниско молекулната  хиалуронова киселина навлиза  дълбоко в кожата и се активира, като в същото време допринася за 
физиологичното производство на колаген - протеин, отговорен за еластичността на кожата. 
 
Подобрява обмяната на веществата на клетъчно ниво, което води до повишаване на синтеза на колаген . 
Този ефект на хиалуронавата киселина  води до видимо подмладяване на кожата и редуциране на бръчките .  
За засилване на регенериращото и антиоксидантното действие  кремът  съдържа витамин А и Е Благодарение на 
екстракта от Лайка кремът е с доказан успокояващ и антибактериален ефект . 

Употреба: нанася се сутрин и вечер на лице, шия и деколте, върху предварително почистена кожа 

с леки масажни движения. При контакт с очите, изплакнете с вода.  

За кожа от суха до нормална , подходящ и за чувствителна кожа 

 За всякаква възраст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANTI WRINKLES GEL WITH BOTOX EFFECT 15 ml 

СТЯГАЩ ГЕЛ с BOTOX ефект система  

С многостепенно действие : 
 

 намалява бръчките 

 редуцира появата на нови бръчки 

 хидратиращо действие без мазен ефект  

 дълготрайна защита на кожата 
 
 

 

 

ЕСТЕСТВЕН BOTOX И АНТИ-БАКТЕРИАЛНА  ЗАЩИТА 

BOTOX ефектът се постига чрез влагането на екстракт от тропическото 

растение  Acmella oleracea.Екстрактът проявява своето действие , като намалява 

честотата на мускулните съкращения, както възпрепятства образуването на бръчки 

.Иновативна антибактериална защита  посредством чисто СРЕБРО защитава от 

вредното влияние на околната среда. Среброто има противовъзпалително и 

упокояващо действие с дълготрайна  анти- бактериалнa защита 

Употреба: 

Нанесете необходимото  количество гел в зоните където се появяват бръчки : 

 мимически бръчки-хоризонтални линии и бразди между веждите. 

 пачи крак-по външните ъгълчета на очите изразени като фините линии, които стават по-изразени с течение на времето. 

 назолабиалните гънки- появяват се в зоната между носа и устата. Започват от двете страни на носа и се спускат надолу от 

двете страни на ъглите на устата 

 фини линии –по цялото лице 

 радиални бръчки около устата 

 марионетни линии-  бръчките, които се получават под външните ъгли на устата, издърпват ъгълчетата на устата надолу и 

придават на нашето лице тъжен или нещастен вид. 

Препоръчително след употреба на гела да се нанесе УЛТРАХИДРАТИРАЩ КРЕМ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 

За кожа от суха до мазна , подходящ и за чувствителна кожа 

За всякаква възраст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGENERATING & HYDRATING  
EYE CREAM 
3 Hyaluronic acids 15 ml 

 

С многостепенно действие : 

 хидратира 

 успокоява 

 подхранва 

 регенерира 

 омекотява 

 естествена и дълготрайна анти-бактериална  

защита 

Нежна грижа за деликатната зона около очите, ускоряваща 

процеса на възстановяване, съчетаваща в себе си 

ниско,средно и високо молекулни  хиалуронови киселини , 

които гарантират  хидратация на всички слоеве на кожата и 

антиоксидантната мощ на витамин А и Е. 

Специално разработената лека текстура хидратира и 

подхранва в дълбочина нежната зона на околоочния контур, 

спомага за намаляването на бръчките и тъмните кръгове. 

Поддържа естествения хидробаланс на кожата иновативна антибактериална защита  посредством чисто СРЕБРО защитава от 

вредното влияние на околната среда. Среброто има противовъзпалително и упокояващо действие с дълготрайна защита. 

Характеристики на трите типа молекулни  хиалуронови киселини: 
Високо молекулната   задържа хиалуроновата киселина на повърхността на кожата, по този начин образува невидим защитен филм, 
който "препречва" пътя на изходящите водни молекули.  
По този начин се ограничават изпарителните процеси, които лишават кожата от водния ѝ запас и я излагат на риск от дехидратация, а 
оттам и последващото преждевременно стареене на кожата. 
Средно молекулната  хиалуронова киселина хидратира кожата, освен това играе роля на нейна бариера, като ѝ осигурява необходимата 
подкрепа да запази еластичността и фината си текстура с минаване на годините. 
Ниско молекулната  хиалуронова киселина навлиза  дълбоко в кожата и се активира, като в същото време допринася за физиологичното 
производство на колаген - протеин, отговорен за еластичността на кожата. 
Този ефект на хиалуронавата киселина   видимо подмладява кожата и редуцира на бръчките .  
За засилване на регенериращото и антиоксидантното действие  кремът съдържа витамин А и Е Благодарение на екстракта от Лайка 
кремът е с доказан успокояващ и антибактериален ефект . 
 
Употреба: нанася се сутрин и вечер, в зоната на околоочния контур, върху предварително почистена кожа с върха 

на пръстите, с леки потупващи движения. 

За кожа от суха до нормална , подходящ и за чувствителна кожа 

 За всякаква възраст. 

 

 

 


