
Активен дневен крем, който защитава и подмладява 

кожата, благодарение на уникалния природен 

комплекс от 100%-ов екстракт от охлюви и 

натурално българско розово масло.  

 

Екстрактът от охлюви и розовото масло са добре 

познати антиоксиданти, с изразено противостареещо 

и хидро-енергизиращо върху кожата действие, 

благодарение на съдържащите се в тях естествени 

витамини, протеини и ценни микроелементи. 

  

Подходящ за нормална и суха кожа.Без парабени.  

Не съдържа оцветители  и аромати , за да не дразни 

чувствителната кожа. 

ACTIVE REJUVENATING DAY CREAM 

50 ml 



Активен нощен крем, който защитава и подмладява 

кожата, благодарение на уникалния природен 

комплекс от  100%-ов екстракт от охлюви и 

натурално българско розово масло.  

 

Екстрактът от охлюви и розовото масло са добре 

познати антиоксиданти, с изразено противостареещо 

и хидро-енергизиращо върху кожата действие, 

благодарение на съдържащите се в тях естествени 

витамини, протеини и ценни микроелементи. 

  

Подходящ за нормална и суха кожа.Без парабени.  

Не съдържа оцветители  и аромати , за да не дразни 

чувствителната кожа. 

ACTIVE REJUVENATING NIGHT CREAM 

50 ml 

Цена партньор 

36.00 лв 



Високоефективна грижа, създадена за 

деликатната зона около очите, ускоряваща 

процеса на възстановяване, намалява 

образуването на фини линии и бръчки, 

забележително коригира околоочния контур и 

възвръща плътността на кожата,благодарение на 

уникалния природен комплекс от 

100%-ов екстракт от охлюви и натурално 

българско розово масло.  

 

Подходящ за нормална и суха кожа.Без 

парабени.  

Не съдържа оцветители  и аромати , за да не 

дразни чувствителната кожа. 

ACTIVE REJUVENATING EYE CREAM 

15 ml 



Интензивен регенериращ серум за лице с 

изключително висока концентрация на 100%-ов 

екстракт от охлюви и натурално българско розово 

масло, който удължава живота на фибропластите, а 

кожата изглежда видимо подмладена. 

 

Екстрактът от охлюви и розовото масло са добре 

познати антиоксиданти, с изразено противостареещо 

и хидро-енергизиращо върху кожата действие, 

благодарение на съдържащите се в тях естествени 

витамини, протеини и ценни микроелементи. 

 

Подходящ за нормална и суха кожа.Без парабени.  

Не съдържа оцветители  и аромати , за да не дразни 

чувствителната кожа. 

ULTRA INTENSIVE REJUVENATING 

SERUM 

30 ml 


