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ТОЛКОВА МНОГО НАУЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ,
ТОЛКОВА МНОГО КРАСОТА
Нашата история се състои от хора, от наука, от 
красота и преди всичко от страст, за да направим 
възможно най-голямото ни предизвикателство: 

SCIENCE CREATES BEAUTY
От  1966 година насам в Skeyndor сме поставили 
знанията и  уменията си в служба на новото в  
концепция за красотата - правим го с искрено 
отношение на ангажираност, отдаденост и 
внимание. Нашите близки контакти  с Вас 
-   професионалистите в областта на красотата 
и крайните потребители на нашите продукти 
направихте всичко това възможно.



JORDI MORCILLO
CEO

Успешната история на Skeyndor започва в Тераса, Испания преди повече от 
50 години, през 1966 г., когато д-р Хуан Морсило - доктор по индустриално 
инженерство, и д-р Пулие Пуенте - доктор на химическите науки, и двамата 
професори в Училището по индустриално инженерство в Тераса (ETSEIT) 
решават да приложат своите научни и технически познания в името на 
красотата.

Оттогава насам в Skeyndor сме изминали дълъг път до това да станем водеща 
марка в професионалната грижа за кожата, каквато сме днес. От малък семеен 

бизнес ние наложихме присъствието си не само в Испания, но и в над 50 страни от 
петте континента на Земята.

През цялото това време нашата страст и призвание бе наука, която остава в нашето ДНК и е 
основата, която ни позволи да предложим високо иновативни и ефективни козметични продукти 
и решения за нашите най-взискателни потребители.

Тази философия, заедно с опита на фантастичен екип от квалифицирани специалисти, 
постоянното проучване на нови активни вещества и технологичния напредък, особено видим 
в козметиката, ни позволи да развием концепция за красотата, а именно SCIENCE CREATES 
BEAUTY, отразяваща нашите ценности и нашата същност.

Искам да обърна специално внимание на ключовата роля, която професионалистите в областта 
на красотата са изиграли в нашата успешна история. Без тях ние просто нямаше да сме тук, 
където сме. Техният доказан професионализъм и опит, но и доверието в нас и ентусиазма, са 
двигател, който ни вдъхновява и мотивира да продължим да се развиваме и да не признаваме 
бариери в света на козметиката.

Това бяхме ние в началото, такива ще останем и в бъдеще!



НАУКА

ИНОВАЦИИ

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

ДОВЕРИЕ

АВТЕНТИЧНОСТ



Мисия
Страстта към науката и иновациите е в нашето ДНК още от нашето 
захранване. Постигането на научно потвърдените резултати върху 
кожата Ви е основната причина, поради която  съществуваме. 
Заедно с професионалистите от козметичната индустрия поемаме и 
най-трудните предизвикателства, за да трансформираме науката във 
видимата красота на Вашата кожа.

Ценности
Ценностите ни  се зараждат още от самото ни създаване, и прозират 
през над 50-годишния ни опит в областта на козметиката и от 
широкия капацитет постоянно да се адаптираме към променящите 
се нужди на нашия сектор, на професионалистите и клиентите.

Нашата МИСИЯ,
нашите ЦЕННОСТИ

50 ГОДИНИ:
едно невероятно и 
вълнуващо пътешествие 
през женската кожа
За Skeyndor, тези 50 години са стотици хиляди часове, посветени 
на изследванията, хиляди мисли, насочени към кожата, стотици 
предизвикателства, постижения и успешни истории ...

През тези години Skeyndor се превърна в световен лидер в 
професионалната козметика.
В седалището ни в Terrassa (Барселона), Skeyndor има екип от 
над 100 души и съоръжения, обхващащи 6 700 м2, включително 
собствена лаборатория, в услуга на най-напредничавите технологии 
в професионалната козметика и създаване на най-иновативните 
анти-ейдж формули.



Иновативни формули, подкрепени от 
клинични проучвания за ефективност.

Ефикасност

Над 2000 иновативни формули, 
регистрирани в цял свят.

2000 формули

Повече от 4500 регистрации в 
повече от 50 държави.

4500 регистрирани 
продукти

Научно доказани резултати.
Резултати

Висока концентрация на дерматологично 
тествани активни съставки.

Концентрация

Продукти, които не съдържат: парабени, 
минерални масла, съставки от животински 
произход и не са тествани върху животни.

Без парабени

Основна ценност на Skeyndor е нашият екип от 
квалифицирани учени и дълбокото им познание за 
кожата на жените.

Нашата същност,НАУКАТА

Качество и безопасност
Най-висок стандарт за качество и контрол на 
формулите и произведените продукти(ISO 22716).



SKEYNDOR 
по СВЕТА

ЕВРОПА
Албания 
Германия 
Австрия 
Беларус 
Босна 
България 
Кипър
Хърватия
Словакия 
Словения
Испания
Естония
Гърция
Холандия
Унгария

Англия
Италия
Латвия
Литва 
Молдова 
Монтенегро 
Полша
Португалия 
Чехия
Румъния 
Русия
Сърбия 
Швейцария 
Турция
Украйна

БЛИЗКИЯ ИЗТОК
Саудитска Арабия
Арабски емирства
Иран
Кувейт
Ливан
Оман
Катар

ОКЕАНИЯ
Австралия
Нова Зеландия

АЗИЯ
Бруней 
Камбоджа
Южен Китай
Корея 
Филипините
Грузия
Хонг Конг
Индия
Индонезия 
Малайзия 
Сингапур 
Тайланд
Тайван 
Узбекистан

АМЕРИКА
Бразилия
Канада
Ел Салвадор
Мексико

Skeyndor е международен лидер в козметиката  благодарение 
на научните изследвания и нашите изключителни резултати в 
професионалната грижа за кожата.

SCIENCE CREATES BEAUTY е концепция за красота на Skeyndor, която 
вече присъства в повече от 50 страни.



ТЕРМАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ
Почистващ гел с висока поносимост, 
специално разработен за всекидевна 
грижа за чувствителна кожа, 
предразположена към омазняване.
За всички типове кожа, особено 
чувствителна.

ДЕЛИКАТНО ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО
Почистващо мляко за чувствителна кожа. 
Премахва ефикасно замърсяванията 
без да предизвиква зачервяване или 
дразнене.
За всички типове кожа, особено 
чувствителна.

КОНЦЕНТРИРАНА ТЕРМАЛНА ВОДА
Концентрирана термална вода за 
ежедневна грижа за чувствителна кожа. 
Намалява незабавно дискомфорта от  
опъната кожа, създавайки приятното 
усещане за свежест и хидратация.
За всички типове кожа, особено 
чувствителна.

МИЦЕЛАРНА ВОДА 
Бързо и ефективно почиства замърсяванията 
и грима от очите, устните и лицето като цяло. 
Съдържа естествен овлажняващ фактор (NMF) и 
масло от макадамия, което има антиоксидантно 
действие и възстановява защитните функции на 
кожата.
За всички типове кожа, особено чувствителна.

ПОЧИСТВАЩА ЕМУЛСИЯ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ОЧИ
Емулсия за разтваряне на грима от нежната 
зона на околоочния контур, без необходимост 
от търкане. Формулата е съвместима 
със секрецията на очите,  което я прави 
подходяща и за най-чувствителните очи.
Намалява риска от дразнене, сълзене и болка. 
За всички типове кожа, особено чувствителна.

250 мл. 250 мл. и 500 мл. 100 мл. и 250 мл. 200 мл. 150 мл. 

PRO

Идеално решение за чувствителна кожа, благодарение на ексклузивната си формула с термална изворна вода от Сали 
де Беарн от френските пиринеи и минерално-термална вода, съдържаща голямо количество соли и над 25 важни 
микроелемента. Ежедневната употреба на Aquatherm спомага за нормализирането на чувствителната кожа, чрез 
възвръщане баланса в епидермиса. Възобновява нейната естествена защита и я предпазва от агресивното влияние на 
околната среда. Намалява чувството на дразнене и поява на петна, създава усещане за комфорт.

ПОДАРИ НА КОЖАТА СИ ЖИВОТ



НЕЖНА МАСКА
Крем маска с успокояващ и освежаващ 
кожата ефект, дължащ се на високото 
съдържание на концентрирана термална 
вода и билкови екстракти. Препоръчва се 
за грижа за чувствителна,  дехидратирана 
кожа, както и такава склонна към образуване 
на купероза.
За всички типове кожа, особено 
чувствителна и дехидратирана.

КРЕМ S.O.S. ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНЕ
Серум с лечебен ефект, който незабавно 
освежава, изглажда и облекчава опънатата 
и зачервена чувствителна кожа. Особено 
подходящ при пътуване, тъй като помага на 
кожата да се адаптира към климатичните 
промени и агресивните външните влияния.
За всеки тип кожа, особено чувствителна.

ТОНАЛЕН КРЕМ С ФАКТОР SPF15
Унифициращ крем за деликатна и 
чувствителна кожа, склонна към 
зачервявания, раздразнения и купероза. 
Защитава я от вредното въздействие на 
слънчевите лъчи, съдържа фактор SPF15 
и защити UVA/UVB. Идеален успокояващ 
и хидратиращ дневен крем, който 
уеднаквява цвета на кожата и заличава 
малките несъвършенства.
За всеки тип кожа, особено чувствителна.

ХИДРАТИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ 
ЗАЧЕРВЯВАНЕ
Хидратиращ концентрат с високо 
съдържание на растителни екстракти 
и термална вода, предназначен за 
чувствителна кожа, която проявява 
склоност към зачервяване и 
раздразнения. Ампулата предотвратява 
моментално реакцията на кожата спрямо 
неподходяща козметика.

РЕБАЛАНСИРАЩ НЕЖЕН КРЕМ FI
Хидратиращ крем за комбинирана и мазна 
кожа. Грижливо подбраният му балансиран 
състав допринася за постепенното 
нормализиране на чувствителната кожа, 
като я прави по-устойчива на външни 
агресивни влияния и възстановява 
нарушените й защитни функции.
За всеки тип кожа, особено 
чувствителна.

50 мл. 30 мл. 50 мл. 12 амп. x 2,5 мл. 50 мл. 

ДЪЛБОКО ХИДРАТИРАЩ КРЕМ FII
Интензивен хидратиращ крем. Създава 
усещане за комфорт и успокояване на 
раздразнената, нежна кожа от лицето 
и деколтето. Възобновява защитните й 
функции и повишава поносимостта към 
външни влияния.
За суха и чувствителна кожа.

РЕВИТАЛИЗИРАЩ КРЕМ, ЗАБАВЯЩ 
ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ
Нежен стягащ крем,  за отпусната, 
чувствителна кожа с първи признаци на 
стареене, бръчки и загуба на блясък.
За всеки тип кожа, особено чувствителна.

ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН 
КОНТУР
Подхранващ крем, забавящ процесите 
на стареене, специално създаден, за да 
се грижи за нежната зона на околоочния 
контур. Ежедневната му употреба 
смекчава мимическите бръчки и възвръща 
младежкия вид на кожата около очите.
За всеки тип кожа, особено чувствителна.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
Професионална терапия за чувствителна и реактивна кожа. Облекчава, успокоява и 
възстановява защитните функции срещу външни агресивни фактори. Предотвратява 
преждевременното стареене.
За всеки тип кожа, особено чувствителна.

50 мл. и  200 мл. 50 мл. и 200 мл.  15 мл. 4 процедури

PRO PRO
PRO



БОГАТ ТОНИК С АЛОЕ
Тоник без съдържание на алкохол със 
стягащи, хидратиращи и изглаждащи 
резултати. Съдържа аминокиселини, 
протеини и карбохидрати от растителен 
произход, които придават на 
кожата гладък, копринен завършек. 
Всеки тип кожа.

НЕЖНО ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО
Нежна почистваща емулсия за ежедневна 
употреба. Идеална за премахване на грим. 
Подходяща за всеки тип кожа. Неутралното 
pH, оставя кожата гладка и нежна.
Всеки тип кожа.

СВЕЖА СТЯГАЩА МАСКА
Нежна и освежаваща крем маска, която 
хидратира, стяга и има изглаждащ ефект. 
След като отстраните маската с вода, 
кожата остава чиста и копринено мека. 
Всеки тип кожа.

BB КРЕМ
Хидратираща, унифицираща емулсия. 
Уеднаквява  тона на кожата  и  
прикрива  малките несъвършенства. 
Анти-ейдж формулата   е   с лека 
текстура и има антиоксидантно и 
реминерализиращо действие  против  
процесите  на  стареене. SPF 15 
Всеки тип кожа.

CC КРЕМ
Коригира несъвършенствата в цвета 
на кожата, хидратира и уеднаквява 
тона. Cъдържа екстракт от Jambu и 
Витамин С, които намаляват бръчките 
и помагат на кожата да възвърне 
стегнатия си и сияен вид. SPF30. 
Всеки тип кожа.

250 мл. и 500 мл. 250 мл. и  500 мл. 50 мл. 40 мл. 40 мл. 

PROPRO

0101 0202

Съвършена комбинация от витамини, олигоминерали, аминокиселини и протеини, които изграждат истинска 
защита за кожата срещу външни влияния като слънце, стрес, замърсяване и процесите на стареене. Продукти, 
които хидратират, стягат  и предотвратяват появата на бръчки.

КОГАТО КРАСОТАТА Е ВАШАТА СИЛА



ДНЕВЕН ПРЕДПАЗВАЩ КРЕМ SPF 8
Дневен крем с комплекс от хидратиращи 
и защитни вещества, които регулират 
клетъчния метаболизъм на кожата. Негова 
основна цел е да създаде добри условия за 
всекидневна защита на епидермиса срещу 
външни влияния – слънце, замърсяване и 
други. Идеална база за грим, SPF 8.
За всеки тип кожа, особено дехидратирана

СИЛНО ХИДРАТИРАЩ КРЕМ 24H
Дневен крем с хидратиращи съставки 
и дълготраен ефект. Съдържа L–PCA 
комплекс, който заедно с хидратиращите 
съставки преповтаря естествения 
овлажняващ фактор и поддържа нивото на 
хидратация на кожата в продължение на 24 
часа. Обогатен с морски планктон, който 
активира синтеза на серамиди. Подходящ 
за всеки тип кожа.
За суха/ много суха кожа

ИНТЕНЗИВЕН КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ 
Нощен крем с многостранно действие: 
подновява клетъчното дишане и 
следователно регенерацията на кожата. 
Повишава нивото на енергия (АТФ). 
Подновява увредената защита на кожата 
и едновременно с това хидратира. 
Предпазва външния слой от вредното 
действие причинено от UV лъчите. При 
продължителна употреба бръчките от 
епидермиса се запълват от основата.
Преждевременно състарена кожа.

БОГАТ ПОДХРАНВАЩ КРЕМ 
Подхранващ и стягащ нощен крем, 
комбинация от аминокиселини, 
олигоелементи и витамини. Прави 
кожата по-стегната и сияйна.
Девитализирана и отпусната кожа.

СТЯГАЩ КРЕМ ЗА ШИЯ И ДЕКОЛТЕ С 
КАЛЦИЙ
Стягащ крем за шията и деколтето с 
биоабсорбиращ се калций и натурални 
масла. Ревитализира в дълбочина кожата, 
постепенно възстановява нейната стегнатост 
и естествена еластичност.
Кожа изгубила жизнеността си. За шия и 
деколте.

50 мл. 50 мл. и  200 мл. 50 мл. и  200 мл. 50 мл. и 200 мл. 50 мл. 

СИЯЕН БЛЯСЪК 8H.
Биологичен продукт от растителен произход, 
създаден за да изглади и направи кожата 
сияйна и мека, да премахне признаците на 
стрес и умора. Незабавен ефект. Идеална 
основа за грим.
Всеки тип кожа.

BI-ФАЗОВ ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КОМПЛЕКС 
ЗА ОЧИ
Прозрачен гел за контура около очите 
и устните. Съдържа течни кристали 
с възстановяващ ефект. Намалява 
подпухналостта, хидратира и се бори с 
появата на бръчки.
Всеки тип кожа.

АКТИВЕН КЛЕТЪЧЕН КОНЦЕНТРАТ
Ампули с 4 мл екстракт от соя, богат на 
протеини, гликопротеини и полизахариди, 
които подновяват междуклетъчното вещество 
с цел намаляване на бръчките и подсилване 
на естествената защита на кожата.
Всеки тип кожа.

ХИДРАТИРАЩ КОМПЛЕКС
Интензивен хидратиращ комплекс, 
задоволяващ нуждите от хидратация на 
различните пластове на кожата. Съдържа 
хиалуронова киселина. Преповтаря 
естествения овлажняващ фактор на кожата 
с невероятни резултати.
Всеки тип кожа.

АКТИВЕН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ 
ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ 
Ревитализиращ комплекс в ампули от по 2,5 мл. 
за цялостно третиране на бръчките в дълбочина, 
ефикасен в борбата със свободните радикали 
и процесите на стареене. При продължителна 
употреба придава гладък, копринен завършек.
Всеки тип кожа.

5 амп. x 1,6 мл. 20 мл. 6 x 4 мл. 12 амп. x 2,5 мл. 12 амп. x 2,5 мл. 

PROPRO
PRO

PRO PROPRO



ПОЧИСТВАЩА ЕМУЛСИЯ С ЛАЙКА
Емулсия за отстраняване на грим с 
екстракт от лайка, идеалнa за подхранване 
и предпазване на сухата и нормална кожа, 
с видим хидратиращ ефект.
Всеки тип кожа, особено суха

ТОНИК С ЛАЙКА
Почистващ тоник за суха кожа. С 
ободряващ, освежаващ и омекотяващ 
ефект.
Всеки тип кожа, особено суха.

ПОЧИСТВАЩА ЕМУЛСИЯ С ЕКСТРАКТ ОТ 
КРАСТАВИЦА
Емулсия за почистване на грим със специални 
съставки за премахване на излишното 
омазняване на кожата.
Мазна и комбинирана кожа.

ТОНИК С ХАМАМЕЛИС
Тоник с високо съдържание на екстракт 
от хамамелис, който има нежно стягащо 
действие. Освежава и балансира. 
Препоръчва се за завършване на 
почистването на мазния и комбиниран тип 
кожа.
Мазна и комбинирана кожа.

250 мл. и 1000 мл. 250 мл. и 1000 мл. 250 мл. и 1000 мл. 250 мл. и 1000 мл. 

 

НЕЖЕН ПИЛИНГ
Пилинг тип гомаж за премахване на 
мъртвите клетки от външния слой на 
кожата и стимулиране на биологичния 
цикъл в епидермиса, след което кожата е 
готова за следващи процедури.
Всеки тип кожа.

ЕКСФОЛИРАЩ СКРАБ
Ексфолиращ кремообразен пилинг 
за премахване на мъртвите клетки от 
външния слой на кожата. Подходящ 
за всеки тип кожа. Съдържа кръгли 
ексфолиращи частици и масло от жожоба, 
което оставя кожата мека и успокоена.
Всеки тип кожа

ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ 
Ексфолиране на  кожата с помощта на 
ензими. Съдържа протеаза, получена 
по биотехнологичен метод, която бързо 
отстранява мъртвите клетки от външния слой 
и способства за обновяването на епидермиса. 
Не предизвиква раздразнения.
Всеки тип кожа.

ГЛИКО 30
Козметичен продукт, който прави кожата 
по-сияйна и хидратирана. Подпомага 
процеса на премахване на мъртвите 
клетки, които естествено се отделят от 
епидермиса посредством буферирана 
гликолова киселина с концентрация 30%. 
Всеки тип кожа.

50 мл. и 200 мл. 50 мл. и 500 мл. 6 процедури 10 амп. x 2,5 мл.

 

ХИДРАТИРАЩА ЕМУЛСИЯ
Хидратиращ крем с лека текстура за 
употреба сутрин или преди нанасянето на 
грим. Кожата придобива матиран вид, без 
oмазняване и нежелан блясък. Предпазва 
от дехидратация. Не запушва порите.
За млада кожа, комбинирана или мазна.

ХИДРАТИРАЩ КРЕМ С АМИНОКИСЕЛИНИ
Аминокиселините са допълнени с 
вещества, които регулират нивото на ph, 
и активни съставки, хидратиращи кожата. 
Кремът предпазва хидролипидния слой на 
епидермиса. Има защитен фактор.
Суха кожа.

ПОДХРАНВАЩ КРЕМ С МАСЛО ОТ 
ПШЕНИЧЕН ЗАРОДИШ
Маслото от пшеничен зародиш подхранва 
ефективно кожата и се справя с недостига на 
еластичност. Богат на витамини, сред които 
витамин Е. Съдържа екстракт от семки на 
ябълка, богат на фитоензими, които се борят с 
признаците на стареене, стероли, токофероли 
и есенциални мастни киселини.
Суха кожа

КОЛАГЕН + ЕЛАСТИН ФАКТОР

Продуктът съдържа аминокиселини,  
получени от белтъци от морски произход и 
хидратиращи вещества с незабавен ефект. 
Имат тонизиращо, стягащо и предпазващо 
от свободните радикали действие, което 
може да бъде подсилено с йонизация 
или обикновен мануален масаж. 
Всеки тип кожа.

50 мл. и 200 мл. 50 мл. и  200 мл. 50 мл. и 200 мл. 20 амп.

es
se

nt
ia

l

PROPRO

PRO PRO

PRO

PROPRO

PRO PRO

PRO

PRO

PRO

Essential линия за почистване, 
хидратиране и стягане на кожата. 
Достъпна козметична линия, която 
посреща нуждите на всеки тип кожа. 
Продуктите са в удобна опаковка, 
изчистена визия и младежки дух, 
което позволява линията да бъде 
предложена и на най-младите 
клиенти, без това да доведе 
до пренебрегване на високото 
качество и комфорт, отличаващи 
продуктите на SKEYNDOR.

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ 
КРАСОТАТА



ХИДРАТИРАЩА КРЕМ МАСКА 
Маска със стерилизирана глина и екстракт 
от лайка, които подобряват обмяната на 
вещества в епидермиса и овлажняват 
кожата незабавно, запазвайки оптимално 
ниво на хидратация. 
Суха кожа.

50 мл. и 500 мл. 

НОРМАЛИЗИРАЩА КРЕМ МАСКА
Глинена маска с екстракт от хамамелис. С 
леко стягащ ефект, регулира секрецията 
на мастните жлези. Абсорбира 
замърсяванията от кожата като я оставя 
стегната и матирана.
Мазна и комбинирана кожа.

50 мл. и 500 мл. 

PRO

PRO MyMASK
EARTH MASKS COLLECTION

получи максимума 
от природата само 

за 5 мин

Линия напълно натурални маски за лице, подходящи за 
всяка възраст и дами със забързано ежедневие, които имат 
постоянен недостиг на време, но въпреки това не искат да 
лишават кожата си от грижи. Три неустоими маски, които 
пречистват, озаряват и хидратират кожата, идеални като 

допълнение на ежедневното почистване.

НАТУРАЛНА МАСКА БЛЯСЪК “FRUIT JAM”
Обновяваща кожата на лицето маска с лека 
гел текстура. Действа върху първи бръчици и 
тъмни петна посредством комбинация от два 
вида ексфолиране – киселинно и абразивно.
Всеки тип кожа.

НАТУРАЛНА МАСКА ХИДРАТАЦИЯ “FRESH SORBET”
Освежаваща структура на сорбет, която овлажнява 
кожата, особено когато усетите опъване и дискомфорт. 
Чрез нея кожата Ви ще възстанови хидратацията и 
блясъка си, изглежда жива и … сияйна! Маската е 
подходяща за дехидратирана кожа или когато искате да 
й набавите допълнителна порция хидратация.
Всеки тип кожа.

НАТУРАЛНА МАСКА ДЕТОКС “DARK CHARCOAL”
Пречистваща маска с глинена текстура, която съдържа 
активен въглен, вулканичен пясък от Исландия и термална 
концентрирана вода от Южна Франция. Препоръчва се за 
кожа, изложена на градско замърсяване и голямо количество 
свободни радикали, като има пречистващо и свиващо порите 
действие. Успокоява, пречиства и изглажда релефа на кожата. 
Всеки тип кожа.

50 мл. 50 мл. 50 мл. 



UNIQCURE
КОНЦЕНТРИРАНАТА СИЛА НА УНИКАЛНИ 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СЪСТАВКИ



ОБНОВЯВАЩ ПИЛИНГ КОНЦЕНТРАТ 
Концентрат за всеки тип кожа, която има 
разширени пори.
Резултати: обновява, хидратира и 
изсветлява. 
Всеки тип кожа.

SOS ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КОНЦЕНТРАТ
Възстановяващ концентрат за възпалена, 
реактивна кожа със зачервяване и купероза.
Резултати: успокоява, балансира, защитава 
и създава чувство на комфорт.
Всеки тип кожа.

ЛИФТИНГ КОНЦЕНТРАТ 
Лифтинг концентрат за отпусната кожа или кожа, 
която има изморен вид. 
Резултати: стяга кожата, премахва следите от 
умора, прави кожата по-плътна.
Всеки тип кожа.

7 амп. x 2 мл. 7 амп. x 2 мл. 7 амп. x 2 мл. 

ИНТЕНЗИВНО  ХИДРАТИРАЩ КОНЦЕНТРАТ
Интензивно хидратиращ концентрат за суха и/
или силно дехидратирана кожа
Резултати: хидратира в дълбочина и 
балансира кожата.
За всеки тип кожа.

КОНЦЕНТРАТ ЗА БЛЯСЪК
Концентрат, който подобрява сияйността на 
матовата кожа с дребни несъвършенства и 
петънца.
Резултати: придава свежест, блясък и 
изравнява цвета на кожата.
Всеки тип кожа.

КОРИГИРАЩ ТЪМНИТЕ ПЕТНА КОНЦЕНТРАТ 
Концентрат, който коригира хиперпигментацията 
и жълтеникавия тен на кожата. 
Резултати: изсветлява кафевите петна, 
уеднаквява цвета на кожата, коригира 
жълтеникавия тен на кожата.
Всеки тип кожа.

7 амп. x 2 мл. 7 амп. x 2 мл. 7 амп. x 2 мл. 

ПОПЪЛВАЩ БРЪЧКИТЕ КОНЦЕНТРАТ
Запълващ бръчките концентрат, особено 
подходящ за зоната на челото и околоочния 
контур. 
Резултати: изглажда кожата и заличава 
бръчките.
Всеки тип кожа.

КОНЦЕНТРАТ ЗА  ПЛЪТНОСТ
Концентрат, който придава плътност 
на зрялата кожа с вертикални бръчки, 
мимически бръчки и бръчки в областта на 
шията. 
Резултати: кожа с по-жизнен и“плътен” вид. 
Всеки тип кожа.

7 амп. x 2 мл. 7 амп. x 2 мл. 

8 АМПУЛИ ЗА 8-ТЕ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМА НА 
КОЖАТА.
Подходящи за професионална употреба, като 
допълнение към терапии, както и за домашна грижа 
за поддрържане на оптимални резултати. 
Засилват естетическите предимства на останалите 
продукти чрез над 35 специално подбрани активни 
съставки, оптимизирани с помощта на технологията 
на SKEYNDOR за постигане на изключителни 
резултати върху кожата.

НОВА ЕРА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА ЕДНА РЪКА 
РАЗСТОЯНИЕ



ИНТЕНЗИВЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
Хидратиращ крем за лице, чиято формула 
има високо съдържание на концентрирана 
хиалуронова киселина с ниска и с висока 
молекулна маса.
Суха / много суха кожа

ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТИРАЩА ЕМУЛСИЯ 
Хидратираща емулсия за лице, чиято 
формула има високо съдържание на 
концентрирана хиалуронова киселина с 
ниска и с висока молекулна маса.
Нормална и комбинирана кожа.

КОНЦЕНТРИРАН СЕРУМ С ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА
Хидратиращ бустер за лице, който се ползва 
самостоятелно и преди други продукти със 
специфична цел (нощен крем, дневен крем с 
предпазващ фактор, грим и др.). Подобрява 
проникването и многократно увеличава 
ефективността на продукта нанесен след него. 
Всеки тип кожа.

ГЕЛ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР И МИГЛИ 
Хидратира, има лифтинг ефект и 
изглажда мимическите бръчки. Редуцира 
торбичките под очите като подобрява 
микроциркулацията в областта на 
околоочния контур и премахва тъмните 
кръгове. Подхранва миглите.
Всеки тип кожа.

МАСКА ЗА ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ
Дълбоко хидратираща маска, която дарява 
на кожата 100% хидратация незабавно, 
особено там където е най-необходима 
като сухи участъци от кожата. Подобрява 
микрорелефа на кожата и създава чувство 
на пълен комфорт.
Дехидратирана кожа.

50 мл. 50 мл. 30 мл. 15 мл. 50 мл. 

ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТИРАЩА ТЕРПИЯ
Професионална програма, която балансира естествената хидродинамика на кожата, 
постигайки оптимално ниво на хидратация.
Всеки тип кожа.

ХИДРАТИРАЩА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР И 
МИГЛИ
Професионална програма за подмладяване на околоочния контур и укрепване на миглите. 
Повдигащ ефект върху клепачите, изглажда бръчките на околоочния контур и намалява 
торбичките под очите. 
Всеки тип кожа.

6 процедури. 6 процедури.

POWER
HYALURONIC

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА С ВИСОКА И НИСКА МОЛЕКУЛНА 
МАСА + АКТИВАТОР НА АКВАПОРИНИТЕ

ЕСТЕСТВЕНА ХИДРО-ДИНАМИЧНА ГРИЖА
100% МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЯ 

PROPRO



ЕНЕРГИЗИРАЩ КРЕМ SPF 15
Дневен крем с витамин С с висока 
абсорбация и екстракт от нар – мощна 
антиоксидантна комбинация за 
изключителен сияен ефект. Формулата 
дарява кожата с блясък и уеднаквява цвета 
й. 
Нормална/суха кожа

ЕНЕРГИЗИРАЩА ЕМУЛСИЯ
Емулсия с витамин С с висока абсорбация и 
екстракт от нар – невероятна антиоксидантна 
комбинация за изключителен сияен ефект. 
Формулата дарява кожата с блясък и 
уеднаквява цвета й.
Комбинирана/мазна кожа.

ОКОЛООЧЕН КОНТУР 
Кремообразен  гел  за околоочния контур, 
който съдържа витамин С с висока 
абсорбация и  екстракт от нар. Заличава 
мимическите бръчки и изсветлява 
тъмните кръгове от околоочния контур. 
Всеки тип кожа.

АНТИОКСИДАНТЕН ИЗСВЕТЛЯВАЩ 
СЕРУМ
Серум с тройно антиоксидантно 
действие с витамин С и екстракт от Нар 
и Акай. Той действа като щит срещу 
фотостареенето на кожата. Интензивен 
изсветляващ ефект върху кожата. Мощен 
стимулатор на производството на колаген.
Унифициращ ефект върху петна и малки 
несъвършенства.
Всеки тип кожа

ЧИСТ КОНЦЕНТРАТ  ВИТАМИН С 7,5%
Шок терапия за възстановяване на блясъка 
и  сияйността на кожата само  с няколко 
употреби. Високо съдържание на аскорбинова 
киселина и  други естествени киселини, които 
незабавно подобряват външния вид на кожата. 
Всеки тип кожа.

50 мл. 50 мл. 15 мл. 30 мл. 14 амп. x 1 мл. 

POWER C+ is formulated with a new generation of vitamin 
C, which is more effective thanks to its greater ability to 
penetrate and be absorbed by cells. The action of vitamin C is 
complemented by the HG pomegranate extract, resulting in 
younger-looking, more radiant skin.

THE STRONGEST ANTIOXIDANT 
COMBINATION EVER CREATED

АНТИОКСИДАНТНА ИЗСВЕТЛЯВАЩА ТЕРАПИЯ 35% 
Професионална терапия с високо концентрирана антиоксидантна формула за осигуряване на по-бляскава, съживена 
и видимо по-млада кожа. 
Девитализирана кожа с липса на блясък, фотосъстарена кожа.

6 процедури.

PRO

POWER C+

Козметика с висока концентрация на антиоксидантни съставки 
за по-бляскава, съживена и видимо по-млада кожа.

ТРОЙНА АНТИОКСИДАНТНА КОМБИНАЦИЯ 35%
ПО СИЛНА ОТ ВСЯКОГА



КРЕМ С КИСЛОРОД И БЛОКАТОРИ НА 
ГРАДСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ  
Разработен с оксигениращи, пребиотични и 
защитни активни съставки срещу замърсяване 
за съживяващ, оксидиращ ефект.
Нормална към суха кожа.

ЕМУЛСИЯ С КИСЛОРОД И БЛОКАТОРИ НА 
ГРАДСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Възстановяваща емулсия-гел за кожа, 
която има изморен и посърнал вид и 
страда от недостиг на кислород. 
За комбинирана/мазна кожа.

СЕРУМ-БУСТЕР С БЛОКАТОРИ  НА ГРАДСКО 
ЗАМЪРСЯВАНЕ
Серум, който блокира ефекта на замърсената среда 
върху кожата, подходящ за лице  и шия. Съдържа 
антоксидантни съставки, които предпазват от 
повишеното количество свободни радикали и имат 
детоксикиращ ефект.
Всеки тип кожа.

КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ С БЛОКАТОРИ НА ГРАДСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Терапия с двойно действие, която възстановява кожата от ефекта на градското 
замърсяване и я насища с  чист кислород. Подходяща за кожа с „уморен”, 
посърнал и обезжизнен вид, с редуцирани възможности да се защитава 
от свободните радикали на замърсената градска среда, както и следи от 
преждевременно стареене и бръчки. 
Всеки тип кожа.

50 мл. 50 мл. 30 мл. 6 процедури

POWER
OXYGEN
ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ
БЛОКАТОРИ НА ГРАДСКОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ + O2

PRO

POWER OXYGEN е линия продукти за кожа с „уморен”, посърнал 
и обезжизнен вид, с намалени възможности да се защитава от 
свободните радикали на замърсената градска среда, както и следи 
от преждевременно стареене и бръчки. Стимулира насищането с 
кислород и възстановява нормалните процеси в кожата, стимулира 
производството на колаген, свива порите, възвръща свежия тен и 
намалява появата на бръчки



ИНТЕНЗИВЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ
Крем против стареене с чист ретинол. 
Подмладяващо действие върху бръчките и 
петната от акне.
 Нормална до суха кожа.

ИНТЕНЗИВНА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА 
ЕМУЛСИЯ
Емулсия против стареене с чист ретинол. 
Интензивно подмладяващо действие върху 
бръчките, петната от акне и широки пори. 
За комбинирана/мазна кожа.

ИНТЕНЗИВЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ-
СЕРУМ
Серум с чист ретинол. Подмладяващо 
действие върху бръчките и петната от акне. 
Незабавен изсветляващ ефект върху петната 
от хиперпигментация.
Всеки тип кожа.

ИНТЕНЗИВНА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ С РЕТИНОЛ
Троен възстановяващ анти – ейдж комплекс от три вещества с „ретиноло подобно” действие 
съставен от чист ретинол, Bakuchoil и водно разтворим екстракт от соя, които подпомагат 
подмладяващото действие на ретинола. Прекрасна подмладяваща терапия, която 
възстановява и възобновява структурата на кожата по начин, че тя отново да придобие 
качествата на младата кожа.
Всеки тип кожа.

50 мл. 50 мл. 30 мл. 6 процедури. 

POWER
RETINOL

POWER RETINOL is the result of a in-depth investigation 
into retinoids and substances with retinoid or retonoid-like 

action to be applied in the field of professional aesthetics 
or aesthetic medicine. Its mission is to rejuvenate naturally 

aged skin or skin which has aged due to the sun  
(photo ageing).

A NEW GENERATION  
OF PURE RETINOL

PRO

POWER
RETINOL

Неговата мисия е да подмлади зрялата кожа, чието 
състаряване е причинено от възрастта или слънцето 
(фотостареене). 

ТРОЕН ПОДМЛАДЯВАЩ ЕФЕКТ, 
МАКСИМАЛНА СТАБИЛНОСТ, 
МИНИМАЛНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ



Ново поколение козметични пилинги с незабавни 
резултати върху несъвършенствата на кожата без 
излющване.

DERMA PEEL PRO е единственият продукт на пазара, който съчетава 
всичките познати 5 пилинг техники в една процедура. 



ОБНОВЯВАЩ КРЕМ SPF 20
Ексфолиращ крем с a-хидрокси киселини 
и биологически пептиди. Стимулира 
регенерирането на епидермиса, изглажда и 
изсветлява кожата и петната.
Суха кожа.  
Не се препоръчва при чувствителна кожа.

ОБНОВЯВАЩА ЕМУЛСИЯ SPF 20
Ексфолираща емулсия с a-хидрокси киселини 
и биологически пептиди. Стимулира 
регенерирането на епидермиса, изглажда и 
изсветлява кожата и петната.
Нормална/комбинирана кожа.  
Не се препоръчва при чувствителна кожа.

ПИЛИНГ КОНЦЕНТРАТ 15%
Интензивен ексфолиращ концентрат 
с висока концентрация на киселини и 
обновяващи биомиметични  пептиди, 
които спомагат за производството на нова, 
чиста, гладка, здрава и сияйна кожа.
Не се препоръчва при чувствителна кожа.

ЕКСФОЛИРАЩ ИЗМИВЕН ГЕЛ
Почистващ и ексфолиращ гел с а-хидрокси 
киселини и ензими. Продуктът почиства 
и обновява най- горния слой на кожата. 
Използвайте веднъж или два пъти на 
седмица.
Не се препоръчва при чувствителна кожа.

50 мл. 50 мл. 30 мл. 200 мл. 

DERMA PEEL ЕКСФОЛИРАЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАК
Терапия, комбинираща действието на 3 АНА киселини: гликолова киселина и млечна 
киселина - с възстановително действие за третиране на финни или средно дълбоки бръчки 
и бадемова киселина, за свиване на порите.
Всеки тип кожа.

DERMA PEEL ИЗБЕЛВАЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАК
Терапия, съчетаваща гликолова киселина за дълбоко подмладяващо действие, лимонена 
киселина и фитинова киселина за изсветляване на повърхностната пигментация, 
унифицира тона на кожата.
Всеки тип кожа.

6 процедури 6 процедури

PROPRO



ПОЧИСТВАЩА ПЯНА НОВА КОЖА
Почистваща пяна с млечна киселина комбинирана с аргинин. 
Патентована AHA освобождаваща система, за устойчиво 
възстановяване на кожата, която не причинява раздразнение. 
Всеки тип кожа.

НОЩЕН СЕРУМ
Депигментиращият серум е предназначен да предотврати 
и изсветли появили се петна след акне, хормонален 
дисбаланс, слънце и др. Помага за обновяване на 
епидермиса, уеднаквяването на тена и намаляване на малките 
несъвършенства на кожата.
Всеки тип кожа, особено мазна.

ЗАЩИТЕН ДНЕВЕН КРЕМ SPF 20
Депигментиращ крем, който изсветлява появилите се 
недостатъци и уеднаквява цвета на кожата. Съдържа 
екзополизахариди, които защитават кожата от главните 
градски замърсители причиняващи потъмняването на 
кожата.
Всеки тип кожа.

150 мл. 30 мл. 50 мл. 

ЗАЩИТЕН КРЕМ ЗА РЪЦЕ С SPF 15
Продукт за луксозна грижа за суха кожа на ръцете и появили 
се петна, независимо от техния произход. Уеднаквява цвета 
на кожата, противодейства на вредите причинени от слънцето, 
цигарите, замърсената градска среда.
За зряла кожа.

КРЕМ ПРЕМАХВАЩ ПЕТНАТА
Специфична формула, съдържаща широко спектърен 
депигментиращ агент, създаден за бързо избелване цвета 
на кожата от всякакъв вид петна или пигментация на кожата. 
Прилага се единствено върху хиперпигментираните участъци.
Всеки тип кожа

75 мл. 15 мл.

URBAN
WHITE

URBAN WHITE е част от ново поколение продукти за избелване на кожата, които действат 
директно върху ядрото на клетките, които произвеждат меланин и имат биологично, 
депигментиращо действие. Разработена за борба с петна по кожата, причинени от 
слънцето и стареене. Постепенно възстановяват естествения тон на кожата.

ПЪРВАТА ЛИНИЯ ИЗБЕЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ НА ГЕНЕТИЧНА ОСНОВА



PRO PRO

 

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА
Продукт за всекидневна употреба 
подходящ за мазна и отделяща прекомерно 
количество себум кожа. Интензивното 
действие на формулата предотвратява 
поява на пъпки, почиства в дълбочина 
кожата като предотвратява запушването 
на порите и развитието на бактерии.
Мазна, акнеична или кожа със себорея.

ФАКТОР НОРМАЛИЗИРАЩ ПОРИТЕ
Формула създадена за подобряване на 
външния (естетически) вид на порите и 
нормализиране на отделянето на себум и 
процесите на омазняване на мазната или 
акнеична кожа.
Мазна, акнеична или кожа със себорея.

ЗАЩИТЕН ГЕЛ
Намалява разпространението на пъпки, 
които са характерни за външния вид 
на мазната и акнеична кожа.  Съдържа 
матиращи компоненти и предпазващ 
фактор SPF15. Без мазнини.
Мазна и акнеична кожа.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ПОРИТЕ СЕРУМ
Серум, който намалява и подобрява вида на 
пъпки и зачервявания асоциирани с мазната, 
акнеична кожа. Действието му е подобно 
на ретинола като нормализира кожата и 
подпомага процесите на възстановяване. 
Подобрява естетическия вид на разширените 
пори. Не съдържа мазнини.
Мазна кожа, кожа с акне или себорея.

УСПОКОЯВАЩА МАСКА
Успокояваща маска с лек свиващ порите 
ефект. Освежава мазната кожа без да 
я изсушава агресивно и спомага за 
подобряване на вида на порите. Формулата 
не съдържа мазнини, хидратира и 
възстановява баланса, без да омазнява и 
да придава блясък. 
Мазна кожа, кожа с акне или себорея.

150 мл. 75 мл. 50 мл. 50 мл. 75 мл. 

КОРИГИРАЩ СТИК
Коригиращ молив за третиране на 
спонтанните прояви на акнеичната 
кожа като пъпки и зачервени участъци. 
Покривната му формула скрива 
несъвършенствата на кожата и подпомага 
лекуването на пъпката посредством 
антибактериална формула.
Мазна, акнеична или кожа със себорея.

ПАЧОВЕ ОН-СПОТ
Пачове предназначени за локално 
почистване на замърсяването. Поетапното 
освобождаване на активните съставки 
позволява по-добра ефективност на продукта 
и подпомага изчезването на пъпките. 
Мазна, акнеична или кожа със себорея.

КИТ МАЗНА КОЖА
Формула създадена да нормализира 
мастната секреция и предотврати появата 
на петна или малки белези по кожата в 
резултат на акне.  За кожа с невъзпалени 
лезии.
Всеки тип кожа.

ЧИСТА РЕБАЛАНСИРАЩА МАСКА
Професионална успокояваща и стягаща 
порите маска. Освежава кожата, хигиенизира 
местата, където са били почистени комедони 
и пъпки. Неомазняващата й формула 
хидратира и балансира кожата, създавайки 
защита за липидния й слой, без да я оставя 
лъщяща и мазна. 
Всеки тип кожа.

УНИФИЦИРАЩ ЦВЕТА НА КОЖАТА ГЕЛ
Гел, унифициращ цвета на кожата, който 
коригира зачервяванията след почистване 
на пъпки и комедони. Има дълготраен 
матиращ  ефект и не съдържа мазнини. 
Базов продукт за всекидневна употреба, 
както и след процедура. Има защитен 
фактор SPF15.
Всеки тип кожа.

1 бр. 2 x 12 броя. 3 процедури. 150 мл. 30 мл. 

CLEAR
BALANCE
ПРАВИЛНИЯТ БАЛАНС
НА ПРОБЛЕМНАТА КОЖА
CLEAR BALANCE е професионална линия от продукти разработени 
специално за нормализиране на трите главни причинители на 
проблемната кожа: хиперсеборея, хиперкератоза и склонност на 
кожата към инфекции.



 

КРЕМ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ С 
ФИЛЪРИ
Крем за запълване на дълбоките и 
омекотяване на мимическите бръчки на 
лицето. Съдържа вещества, които правят 
кожата по-плътна, стегната и изглаждат 
бръчките.
За кожа с бръчки и отспуснатост.

КРЕМ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ ОТ 
ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР
Продукт предназначен за изглаждане на 
мимическите бръчки около очите. Съдържа 
комбинация от стягащи кожата вещества. 
Съдържанието на перлен микропигмент, 
придава свеж вид и намалява мимическите 
бръчки.
За кожа с бръчки и отспуснатост.

50 мл. 20 мл. 

СЕРУМ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ
Серум за изглаждане на дълбоките и 
мимически бръчки на лицето. Съдържа 
безвредни инхибиторни вещества и 
изглаждащи кожата пептиди. Подсилен е 
със запълващи бръчките съставки.
За кожа с бръчки и отспуснатост.

КРЕМ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ КОНТУР 
УСТНИ
Продукт, предназначен за запълване и 
изглаждане на дълбоките бръчки около устните. 
Съдържа вещества, които правят кожата 
по-плътна, гладка и стегната. Подхранва и 
хидратира нежната кожа на устните.
За кожа с бръчки и отспуснатост.

30 мл. 15 мл. 

ТЕРАПИЯ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ НА БРЪЧКИТЕ  CORRECTIVE
Чрез комбиниране в едно на запълващи техники и вещества, които отпускат микро контракциите 
на кожата бе създаден един интензивен, изглаждащ продукт, прекрасно оръжие за борба с 
мимически бръчки, до най-дълбоки такива. В резултат на ефекта на терапията още след първите 
няколко процедури бръчките постепенно и естествено започват да изчезват.
За кожа с бръчки и отпуснатост.

4 процедури. 

Corrective е козметична линия продукти, която елиминира 
дори най-дълбоките бръчки, подмладява и възстановява 
гладкия и младежки вид на кожата. Corrective комбинира 
9 основни активни съставки, включително: “botox-like” 
пептиди, алтернатива на змийска отрова и лиофилизирана 
хиалуронова киселина.

ЕФЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА НА 
ИНВАЗИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

PRO



GEL LIMPIADOR TERMAL
Peeling cremoso exfoliante para eliminar 
las células muertas de la capa córnea. 
Todo tipo de pieles
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ETERNAL КРЕМ
Крем, който съдържа недиференцирани 
клетки от растителен произход в 
нанолипозоми. Неговата формула има за 
цел да компенсира недостига на хранителни 
вещества и да възобнови загубения с 
годините обем на кожата. 
За суха, зряла и недостатъчно подхранена 
кожа.

ETERNAL ИНТЕНЗИВЕН СЕРУМ
Серум с висока концентрация на активно вещество, 
който съдържа недиференцирани клетки от 
растителен произход. Елексир, който ревитализира, 
обновява и подхранва недиференцираните клетки 
на епидермиса. Повишава скоростта, с която се 
възобновяват клетките, както и количеството на 
хранителни вещества в кожата. Като резултат тя 
възвръща загубения си обем, има по-мадежки, 
сияен и стегнат вид.
За отпусната кожа с бръчки.

50 мл. 30 мл. 

ЕТЕРНАЛ ОХЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА 
ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР
Крем за околоочния контур с 
недиференцирани клетки от растителен 
произход. Обогатен с чистата вода от 
Швейцарските глетчъри. Прави кожата на 
околоочния контур по-свежа, по-сияйна и 
нежна.
За отпусната кожа с бръчки.

ETERNAL  МАСЛО ЗА СЪН
Възстановяващо в дълбочина кожата масло с 
анти-ейдж действие за употреба преди сън. 
Уникална комбинация от натурални масла, есенции 
и екстракти със сатенен, немазен завършек и 
попиваемост, този продукт е истински подхранващ 
елексир за кожата, който след употреба я оставя 
гладка и мека.
За отпусната кожа с бръчки.

15 мл. 30 мл. 

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ СЕРУМ ЗА ТЯЛО
Крем против стареене на тялото с 
недиференцирани клетки от растителен 
произход. Подновява и подмладява кожата.
Всеки тип кожа.

ETERNAL ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАК
Богата и луксозна анти-ейдж терапия за първи следи 
от стареене като повяхнал, отпуснат вид на кожата 
и следи от фотостареене. Недиференцираните 
клетки в нанолипозоми подпомагат производството 
на нови, здрави клетки в кожата и по този начин 
стимулират обновяването на кожата отвътре навън.
Всеки тип кожа.

200 мл. 4 процедури. 

PRO

eternal
Първата линия, при която се използват недиференцирани клетки от растителен 
произход, които имат дълготраен анти-ейдж ефект. Основната им функция е да 
насърчава производството на нова, здрава и сияйна кожа.

ПЪРВАТА ЦЯЛОСТНО РЕГЕНЕРИРАЩА 
КОЗМЕТИЧНА ЛИНИЯ



ЕЛЕКСИР ЗА ЛИФТИНГ НА КОНТУРА НА 
ЛИЦЕТО
Еликсир за лице и шия с технология 
против стареене [ProGEN-in]. Съвременна 
козметика, която предизвиква цялостен 
стягащ ефект и възстановява плътността 
на кожата и контура на лицето.
Нормална/комбинирана кожа

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ С ЛИФТИНГ 
ЕФЕКТ
Стяга кожата и намалява бръчките и 
отпуснатостта на кожата. Цялостно 
стягащо действие със Skeyndor [ProGEN-
in] технология.
Нормална/комбинирана кожа

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ И ШИЯ С ЛИФТИНГ 
ЕФЕКТ
Стяга кожата и намалява бръчките и 
отпуснатостта на кожата. Цялостно 
стягащо действие със Skeyndor [ProGEN-
in] технология.
Суха кожа

ОКОЛООЧЕН КРЕМ ЛИФТИНГ ЕФЕКТ
Лифтинг крем за околоочен контур, който 
нежно и забележимо повдига отпуснатите 
клепачи, намалява бръчките, умората и 
видимите процеси на стареене. Подобрява 
микроциркулацията.
Всеки тип кожа

ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ
Ремоделира овала на лицето, изпълва дермата 
и възстановява загубения от влиянието 
на процесите на деградация на колагена 
и еластина обем, намалява дължината и 
дълбочината на вертикалните бръчки.
Всеки тип кожа

30 мл. 50 мл. 50 мл. 15 мл. 4 процедури

GLOBAL LIFT [ProGEN-in] е ексклузивна технология в козметиката 
разработена от SKEYNDOR®, която се основава на принципа на терапиите 
спиращи процесите на стареене (връщат времето назад в старите клетки и 
отлагат процесите на стареене в новите).
Цялостна анти-ейдж стратегия, която има за цел да постигне ремоделиращ 
ефект върху лицето, като възстановява овала (изпълва) областта на 
челюстта и скулите и има видим лифтинг ефект още от първата процедура.

РЕМОДЕЛИРАНЕ НА КОНТУРА· 
ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕТО И ДЕКОЛТЕТО · 
ОФОРМЯНЕ НА СКУЛИТЕ

PRO



Най-ексклузивните технологии в козметиката съчетани 
в бижу за твоята кожа вече са тук. Името им е TIMELESS 
PRODIGY. Създадена посредством последно поколение 
мултигенна технология, TIMELESS PRODIGY е резултат от 
перфектното съчетание на три стратегии за обновяване 
на кожата: активатори на клетъчното производство, 
подобрители на качеството и функционалността на 
клетката. С тези продукти SKEYNDOR слага в ръцете Ви 
най-революционната козметика, с която да върнете назад 
часовника на времето. 

СЪБУДИ ГЕНИТЕ 
НА МЛАДОСТТА СИ

КРЕМ TIMELESS PRODIGY 
Продукт, който обновява, изпълва, прави 
кожата жизнена и плътна, възстановява, 
стяга, хидратира и я оставя копринено 
мека. Формула с Liquid Crystal технология, 
което позволява на крема да има структура 
възможно най-близка до тази на кожата и 
подпомага биоабсорбацията на съставките. 
Всеки тип кожа

СЕРУМ TIMELESS PRODIGY 
Продукт, който обновява, изпълва, прави 
кожата жизнена и плътна, възстановява, 
стяга, хидратира и я оставя копринено 
мека. Формула с Bright&Velvety технология 
– изкусно съчетание на растителни восъци 
и биозахариди, които създават дълготраен 
ефект на комфорт, хидратация и кадифена 
мекота на кожата.
Нормална/суха кожа

TIMELESS PRODIGY - КРЕМ ЗА 
ОКОЛООЧЕН КОНТУР
Формулата на крема за околоочен контур 
подобрява качеството на нежната кожа 
около очите – намалява бръчките, придава 
плътност, повдига отпуснатите клепачи, 
хидратира, детоксикира, както и придава 
блясък на цялата зона.
Всеки тип кожа

TIMELESS PRODIGY - ПАЧОВЕ ЗА ОЧИ
Пачовете за очи са воал от естествен 3D 
колаген, импрегнирани с разтвор богат на 
хиалуронова киселина с висока молекулна 
маса, чиито основни предимства 
са регенериране на стресираната 
кожа, възстановяване и хидратиране, 
намаляване на появилите се бръчки около 
очите с незабавен ефект.
Всеки тип кожа

TIMELESS PRODIGY - ПРОФЕСИОНАЛНА 
ТЕРАПИЯ
Изключителна терапия против 
стареене, 25 високо концентрирани 
съставки, ефективни върху 42 000 от 
съществуващите човешки гени, 3-те 
най-високо технологични анти-ейдж 
стратегии подбрани и комбинирани в едно 
за възвръщането на вечната и съвършена 
красота!
Всеки тип кожа

50 мл. 50 мл. 20 мл. 4 процедури 4 процедури



SUN
EXPERTISE
Най-модерната технология за защита от слънцето

UVA  UVB IR HEVis

Skeyndor разработи Sun Expertise - най-пълната на 
специфични слънцезащитни продукти линия. Sun Expertise 
изгражда три вътрешни и външни защитни прегради и 
предпазва кожата по време на излагане на слънце.



GEL LIMPIADOR TERMAL
Peeling cremoso exfoliante para eliminar 
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Todo tipo de pieles
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КРЕМ С ВИСОКА ЗАЩИТА SPF50+ И BLUE LIGHT 
ТЕХНОЛОГИЯ
Защитен крем с много висока защита SPF50+. 
Подходящ за предпазване на изключително 
деликатна кожа с висок риск от изгаряне Продуктът 
има голям спектър на защита – UVB, UVA, HEVis и IR. 
Съдържа ексклузивната BLUE LIGHT ТЕХНОЛОГИЯ. 
Не оставя мазен слой след нанасяне. Водоустойчив.
За кожа с висок риск от изгаряне

ЗАЩИТЕН ЛОСИОН SPF30 С BLUE LIGHT 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Флуид с SPF30 и широк спектър на защита – 
UVB, UVA, HEVis и IR. Продуктът е подходящ 
за всички типове кожа и възраст, има леко 
нанасяне и не оставя неприятен мазен 
слой. Подходящ за употреба за лице и тяло. 
Водоустойчив.
Всеки тип кожа.

КРЕМ С ВИСОКА ЗАЩИТА SPF 50+ 
(УНИФИЦИРАЩ)
Унифициращ цвета на кожата защитен крем 
за лице и изключително висока SPF50 + 
слънчева защита. Водоустойчив.
Максимална UVA + UVB + IR защита.
За всеки тип кожа.

КРЕМ С ВИСОКА ЗАЩИТА SPF 50 DRY TOUCH
Крем за лице с висок защитен фактор (SPF 
50), който защитава кожата с висок риск или 
чувствителна към слънцето. Не омазнява 
кожата, Лека текстура Максимална UVA + UVB + 
IR защита. Водоустойчив. Подходящ за деца над 
3 години.
За всеки тип кожа, особено комбинирана/
мазна.

75 мл. 200 мл. 75 мл. 75 мл. 

 

СПРЕЙ С ВИСОКА ЗАЩИТА SPF 50
Слънцезащитен продукт за лице и тяло в аерозолен 
формат с висок защитен фактор SPF 50, който 
предпазва кожата, с висок риск или чувствителна 
към слънцето. Водоустойчив. Спрей с освежаваща 
текстура, която не оставя бял остатък, ако се нанесе 
върху влажна кожа.
Всеки тип кожа.

ЗАЩИТНА КОМПАКТНА КРЕМООБРАЗНА 
ПУДРА С SPF50
Грим с висок защитен фактор и копринено 
гладък завършек. Дълготраен. Не съдържа 
мазнини. Нанася се лесно като крем с 
помощта на гъбичката. Кожата придобива 
веднага копринено гладък завършек, който 
остава такъв в продължение на целия ден. 
Всеки тип кожа.

ЛОСИОН ЗАБАВЯЩ ПРОЦЕСИТЕ НА 
СТАРЕЕНЕ SPF 30
Емулсия за тяло с висока слънчева защита 
SPF 30. Водоустойчив.
Всеки тип кожа.

КРЕМ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАГАРА SPF 20
Крем с умерена слънчева защита SPF 20. 
Водоустойчив.
Максимална UVA + UVB + IR, предпазва кожата 
от фотостареене.
За кожа, която не е много чувствителна към 
слънцето.

200 мл. 9 гр. 200 мл. 75 мл. 

 

СУХО МАСЛО СПРЕЙ ПРОТЕКТОР SPF50 
Защитен спрей с висока защита от слънце (SPF50) за 
кожа с висок риск от изгаряне. Продуктът има много 
широк спектър на защита - UVB, UVA, IR и HEVis. 
Намалява щетите причининени от HEVis - “синята 
светлина”, като защитата, която осъществява е 
индиректна. Има действие на силен антиоксидант. 
Защитава ДНК на клетките и увеличава капацитета 
на кожата за възстановяване.
Продукт подходящ за тяло и коса.

БРОНЗИРАЩ ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
Бронзиращ, освежаващ и овлажняващ 
крем. С необходимите активни съставки за 
получаване на интензивен златист тен. Без 
слънцезащитен фактор.
За тъмна кожа с нисък риск от изгаряне.

S.O.S ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ АМПУЛИ ПРИ 
ИЗГАРЯНЕ
Възстановяващ, успокояващ балсам при 
изгаряне. Специалната бустер формула 
засилва естествените механизми за 
възстановяване на кожата, помагайки 
предотвратяване на негативните ефекти като 
фотостареене или зачервяване.
За кожа с фоточувствителни зони. 

ОСВЕЖАВАЩ ЛОСИОН ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ
Възстановяваща емулсия, която подпомага 
възвръщането на естествения комфорт на 
кожата и защита след излагане на слънце. 
Продуктът съдържа успокояващи, удължаващи 
тена съставки и възстановяващ екстракт с 
подобно на вит. Д действие. Изключително 
необходим продукт при продължителна 
употреба на слънцезащитни фактори.
Всеки тип кожа.

150 мл. 400 мл. 12 амп. x 2 мл. 150 мл. 
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АНТИЦЕЛУЛИТЕН КРЕМ ЗА УПОРИТ ЦЕЛУЛИТ
Антицелулитен крем, който третира проблеми 
асоциирани и с най-упоритият целулит и 
„портокаловата кожа”. Формулата съдържа кетони 
от малина, които имат благотворно действие 
върху освобождаването на натрупаните мазнини.
За кожа с целулит.

ДРЕНИРАЩ ГЕЛ ЗА „МЕК ЦЕЛУЛИТ”
Антицелулитен дрениращ гел, който 
подобрява външния вид на кожата като 
намалява обема и тонизира и оформя 
контура. Освежаваща формула със зелено 
кафе и екстракт от Мате. Не съдържа кофеин.
За кожа с целулит и задържане на вода.

200 мл. 200 мл. 

КАДИФЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
Силно хидратиращ крем за тяло, който 
защитава и се грижи за сухата кожа. Формула 
с ксилитол и негови производни, ново 
поколение овлажнители, които структурират 
и хармонизират естествената хидродинамика 
на кожата.
За суха кожа.

КАДИФЕНА ХИДРАТИРАЩА ЕМУЛСИЯ 
Основна емулсия за защита и подхранване 
на кожата, поддържаща оптимална 
хидратация на кожата. Формула с ксилитол 
и негови производни, ново поколение 
овлажнители, които структурират и 
хармонизират естествената хидродинамика 
на кожата. Обогатено с cupuacu  масло.
Всеки тип кожа.

250 мл. 500 мл. 

АНТИЦЕЛУЛИТНА ПРОГРАМА ЗА УПОРИТ 
ЦЕЛУЛИТ 
Интензивна отслабваща програма с изгарящо 
мазнините и дрениращо действие. Съдържа 
кетони от малини и зелено кафе, глауцин, 
кофеин и деривати 5%, карнитин 3%, Мате, 
чист колаген и отслабващи растителни 
екстракти.
За кожа с целулит.

ДРЕНИРАЩА ТЕРАПИЯ 
Дренираща процедура с бързо действие 
и охлаждащ ефект, която намалява 
естетическия ефект на „мекия целулит”, 
стяга, редуцира и оформя контура. 
Продуктите от терапията намаляват 
ефикасно обема на третираната зона, с 
помощта на растителни и екстракти от 
водорасли.
За крака и корем със задържане на вода.

6 процедури. 4 процедури.

ЕФЕКТИВНИ ТЕРАПИИ 
ЗА ТЯЛО

BODY
SCULPT

Body Sculpt е резултат от нашите изследвания 
върху нови активни вещества, способни 
да въздействат на най-често срещаните 
състояния като целулит или отпусната 
кожа, като осигуряват видими и ефективни 
резултати.

PROPRO
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НОЩНО МАСЛО ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Двуфазно нощно масло. Специална 
формула STOP NOCTURNIN, протеинът, 
отговорен за натрупването на мазнини през 
нощта. Намалява  портокаловата кожа и 
оформя контура на тялото Ви докато спите.
Всеки тип кожа.

ИНТЕНЗИВЕН ОФОРМЯЩ КОНЦЕНТРАТ
Редуцираща шокова терапия за 
получаване на бързи ремоделиращи 
резултати. Интензивна формула, 
съдържаща  тествани антицелулитни и 
дрениращи съставки.
За кожа с целулит.

ОХЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА УМОРЕНИ/
ОТИЧАЩИ КРАКА
Изстудяващ гел, който съдържа вода от 
глетчъри, която незабавно облекчава 
тежките, уморени крака и чувството на 
подутост.
За тежки крака и глезени.

РЕМОДЕЛИРАЩА КАЛ/СКРАБ ЗА ДУШ
Обновяваща и ре-минализираща кал за 
тяло, създадени от естествени съставки 
като термална вода, органична кал, ензимни 
ексфолианти и вулканичен прах.  Продуктът 
е обогатен с кафяви водорасли и органичен 
активен въглен, който има ремоделиращ и 
детоксикиращ ефект върху кожата. 
Всеки тип кожа.

150 мл. 15 амп. X 5 мл. 250 мл. 200 мл. 

СТЯГАЩА ЕМУЛСИЯ ЗА СТРИИ
Емулсия, специално разработена за 
предотвратяване и омекотяване на появата 
на стрии и облекчаване на признаците на 
увиснала кожа. Мултивитаминна формула, 
обогатена с купауаско масло.
Всеки тип кожа.

СТЯГАЩА ЕМУЛСИЯ ЗА КОРЕМНАТА 
ОБЛАСТ
Специфична емулсия, предназначена 
за стягане на корема и намаляване на 
талията. Редукционна формула с масло 
от купуаку, което действа върху целулита 
и излишните мазнини, натрупани в 
областта на корема.
За отпусната кожа с целулит.

СТЯГАЩА ЕМУЛСИЯ ЗА БЮСТ
Специална емулсия за постепенно и 
естествено добавяне на обем и тонизиране 
на кожата на бюста. С ефекта на лифтинг-
тензор. Специална формула с масло от шеа 
и не съдържа фитохормони.
Всеки тип кожа.

GLYCO-30 (ЗА ТЯЛО)
Професионален биологичен продукт за 
интензивно ексфолиране на кожата. Високото 
съдържание на алфа хидрокси киселини 
(AHA) хидратира и придава блясък на кожата, 
като ускорява елиминирането на мъртвите 
клетки.
Всеки тип кожа.

УНИВЕРСАЛЕН ГЕЛ ЗА АПАРАТУРА
Универсален гел за електро-козметично 
приложение, предназначен за 
провеждане на електричество, ултразвук 
и диатермия. Не дразнеща или мазна 
формула, продукт необходим във всеки 
салон за красота или естетична клиника.

Всеки тип кожа.

250 мл. 250 мл. 250 мл. 150 мл. 500 мл. 

ОФОРМЯЩ ТЯЛОТО КОНЦЕНТРАТ
Йонизиращ се професионален, биологичен 
концентрат за лечение на упорит целулит. 
Подходящ за твърд целулит, съдържа 
фибролитен агент, който подобрява 
външния вид на портокаловата кожа. 
Съдържа кофеин и производни на кофеин.
За упорит целулит.

ДРЕНИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА МАСАЖ
Йонизиращ се, професионален, 
биологичен концентрат, създаден за 
подобряване на външния вид на кожата 
със  целулит в резултат от задържане на 
течности. Съдържа кофеин и производни 
на кофеин.
За мек целулит.

ОФОРМЯЩ МАСАЖЕН КРЕМ
Масажен крем за  третиране на естетични 
проблеми, свързани с целулит и 
задържането на течностите. Емулсия, която 
съдържа екстракт от малина, обогатен с 5% 
про-вит Е.
За кожа с целулит.

СТЯГАЩ КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ СТРИИ
Йонизиращ се, професионален, биологичен 
концентрат, създаден за да подобри външния 
вид на кожата със стрии и / или явни признаци 
на отпускане. Повдигащ ефект. Помага да се 
смекчи процесът, който причинява стрии и 
увисване, причинени от възрастта, бременност 
или отслабване.
За отпусната кожа със стрии.

СТЯГАЩ МАСАЖЕН КРЕМ ПРОТИВ СТРИИ
Масажен крем за работа върху естетични 
проблеми, свързани със стрии и отпусната 
кожа. Мултивитаминна формула с масло от 
манго.

За отпусната кожа със стрии.

300 мл. 300 мл. 1000 мл. 300 мл. 500 мл. 
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Терапиите от линията Spa Senses са създадени да премахнат всяка 
следа от негативна енергия и напрежение в тялото. Събудете 
отново жизнения тонус на кожата си, активирайте енергията на 
тялото си и си създайте усещането за ново, вътрешно състояние 
на благоденствие.

СЪБУДИ СЕТИВАТА В НОВО ПОЗНАНИЕ 
ЗА ТЯЛОТО СИ

ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО С ТЕРМАЛНИ СОЛИ
Ревитализира тялото, ексфолира, 
освежава и енергизира. Съдържа 
термални соли с обновяващ ефект върху 
кожата.
Всеки тип кожа.

ПИЛИНГ МАСЛО С ИНДИЙСКИ ПОДПРАВКИ
Енергизиращ продукт, който служи за нежно 
обновяване на кожата и съдържа масла от 
авокадо, сусам и  куркума. Естествен ексфолиант 
с балансиращо, енергизиращо и подхранващо 
кожата действие. 
За всеки тип кожа.

ПОРТОКАЛОВ ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО
Ексфолиант за тяло. Съдържа частици от 
портокал, кайсия, грозде и личи, които 
почистват, изглаждат и овлажняват кожата.
Всеки тип кожа.

НЕЖЕН СЕРУМ ЗА ТЯЛО С ОРХИДЕЯ И ДИВИ РОЗИ
Хидратираща емулсия за тяло, която нежно подхранва кожата, като балансира 
нейното състояние и я парфюмира. Формулата съдържа екстракти и аромати на 
червени цветя (орхидея, иланг иланг, диви рози и божур), които имат пречистващо 
свойство върху тялото и ума. 
Всеки тип кожа.

300 мл. и 800 мл. 200 мл. и  600 мл. 200 мл. и  600 мл. 400 мл.
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GEL LIMPIADOR TERMAL
Peeling cremoso exfoliante para eliminar 
las células muertas de la capa córnea. 
Todo tipo de pieles

GEL LIMPIADOR TERMAL
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Todo tipo de pieles
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GEL LIMPIADOR TERMAL
Peeling cremoso exfoliante para eliminar 
las células muertas de la capa córnea. 
Todo tipo de pieles

250 ml. Cod. 1234567 250 ml. Cod. 1234567 250 ml. Cod. 1234567 250 ml. Cod. 1234567 250 ml. Cod. 1234567
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МАСАЖНО МАСЛО С МАЛАХИТ ЗА 
ПРЕМАХВАНЕ НА УМОРАТА
Масажен гел, който при контакт с 
топлината на кожата се превръща в 
ароматно масажно масло, съдържащ 
микронизиран прах от малахит. 
Малахитът има силно антиоксидантно 
и омекотяващо кожата действие. 
Спомага за отпускане на напрежението 
и хармонизирането на тялото и ума. 
Възстановява защитните сили на кожата.
Всеки тип кожа.

ХОЛИСТИЧЕН МАСАЖЕН КРЕМ С 
БАМБУК
Релаксиращ и тонизиращ крем, който 
прави масажа едно изключително 
преживяване. Неговите активни съставки 
– бамбук, цвете лотос и водна лилия – 
доставят енергия, спокойствие и баланс.

Всеки тип кожа.

ТРИДОША МАСАЖНО МАСЛО С 
ИНДИЙСКИ ПОДПРАВКИ
Масажно масло със сусам, кокос, черен 
кимион, индийски шафран, неме и 
градински мак. Това са шест елемента, 
които могат да работят върху трите доша 
или жизненоважни енергии.
Всеки тип кожа.

КОНЦЕНТРАТ ЗА ВАНА С ЕКСТРАКТ ОТ 
ЧЕРВЕНИ ЦВЕТЯ
Продукт, който балансира тялото и духа!
Концентрат за вана с цветни екстракти 
и аромати от орхидея, иланг иланг, диви 
рози и божур. Пречиства и освобождава 
тялото от натрупаните токсини и излишни 
течности, като има и ароматерапевтично 
действие за балансиране на духа и тялото.
Всеки тип кожа. 

КОНЦЕНТРАТ ЗА ВАНА С ТЕРМАЛНИ 
СОЛИ
Продукт, който релаксира и освобождава 
от натрупаното напрежение!
Концентрираната термална вода от 
Сали де Беарн тонизира и „съживява” 
кожата, създавайки незабавно чувство на 
благоденствие като възстановява баланса 
на минерали в кожата.
Всеки тип кожа.

600 мл. 600 мл. 1000 мл. 250 мл. 250 мл. 

 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА АЮРВЕДА
Етерични, хроматични масла от иланг-
иланг, лимон, нероли, лавандула и мирта. 
Те стимулират чакрите или основните 
канали, които регулират нашата енергия.
Всеки тип кожа

РЕЛАКСИРАЩА ОХЛАЖДАЩА ОБВИВКА 
С ЕКСТРАКТ ОТ АРКТИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ
Гел обвивка, създадена с екстракт от  
червени плодове, които стимулират 
микроциркулацията, подобряват силата 
на капилярните съдове и намаляват 
усещането за тежки крака.
Всеки тип кожа.

ПРЕЧИСТВАЩА ОБВИВКА ЗА ТЯЛО СЪС 
ЗЕЛЕН ЧАЙ
Обвивка за тяло със зелен чай и цитрусови 
плодове с детоксикиращи свойства. 
Техният ефервесцентен ефект помага 
да се елиминират течностите, токсините 
и примесите, натрупани върху кожата, 
като се стимулира нейното насищане с 
кислород. 
Всеки тип кожа.

РЕМИНАЛИЗИРАЩА КАЛНА ОБВИВКА С 
ХЕМАТИТ
Органична кал с екстракт от хематит, който 
укрепва защитните функции на кожата, с 
регенериращо действие и овлажняващ 
ефект.
Всеки тип кожа.

ОБОДРЯВАЩА ОБВИВКА ЗА ТЯЛО СЪС 
САПФИР
Обвивка за тяло  със сапфирни частици. 
Придава жизненост, подновява 
положителната енергия и възстановява 
свежестта на кожата
Всеки тип кожа.

100 мл. 2000 мл. и 5000 мл. 2500 мл. и  5000 мл. 2500 мл. и   5000 мл. 2500 мл. 
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ЕНЕРГИЗИРАЩ СЕРУМ, ЗАБАВЯЩ ПРОЦЕСИТЕ 
НА СТАРЕЕНЕ
Серум, който набавя на кожата една ободряваща 
доза енергия. Продуктът съдържа екстракт от 
растението сибирски женшен, адаптоген, който 
възстановява клетъчния метаболизъм и активира 
имунната система като подобрява устойчивостта й 
на стрес и вредни атмосферни влияния. Серумът 
предотвратява и намалява вече налични следи на 
времето по кожата на лицето. Съдържа защитен 
фактор от слънцето SPF10.
Преждевременно състарена кожа.

ГЕЛ ПРОТИВ ТОРБИЧКИ ПОД ОЧИТЕ
Гел, който подпомага оттичането на 
течности от околоочния контур, като се 
бори ефективно с торбичките и видимите 
признаци на умора. Съдържа свежи клетки 
от манго и вода от Швейцарските глетчъри 
в липозоми.  Формулата на гела спомага 
намаляването на признаците на стрес по 
кожата и запазва оптималните нива на 
хидратация. Продуктът има успокояващ, 
освежаващ ефект върху нежната кожа от 
околоочния контур.
Изморена кожа.

ЕМУЛСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА 
ОМАЗНЯВАНЕТО 24Ч
Дълбоко хидратираща 
емулсия, която намалява 
блясъка и омазняването на 
мъжката кожа. Създадена с 
дълготрайни хидратиращи 
съставки и таурин, както и 
осморегулиращи съставки, 
които подобряват устойчивостта 
й към дехидратация.
Преждевременно състарена 
кожа.

30 мл. 15 мл. 50 мл. 

АФТЪРШЕЙВ ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНЕ
Силно освежаващ балсам, който намалява 
раздразненията по кожата след бръснене. 
Формулата на продукта съдържа екстракт от 
растението „кръвта на дракона”, който засилва 
оздравителните процеси в кожата и заедно 
с биотехнологичния комплекс от вещества 
ускорява процесите на заздравяване на малките 
порязвания, намалява зачервяването и има 
антимикробно действие.
Всеки тип кожа.

ГЕЛ ЗА ГЛАДКО БРЪСНЕНЕ
Гел, който позволява бързо и гладко 
бръснене без наранявания и дразнене. 
Компактната му текстура помага бръсначът 
да премине гладко по кожата, без да 
причинява зачервяване.

ДНЕВЕН ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА 
ЛИЦЕ
Почистваща пяна с тройно 
действие, а именно да почиства 
в дълбочина и възстановява 
външния баланс на кожата, 
подобрявайки естествените й 
процеси на обновяване.
Всеки тип кожа.

100 мл. 150 мл. 150 мл. 

ИНТЕНЗИВЕН ХИДРАТИРАЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ПАК
Професионална терапия за суха или увредена кожа 
от метеорологични условия и свободни радикали.
Всеки тип кожа.

ЕКСПРЕСЕН ЕНЕРГИЗИРАЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАК
Професионална енергизираща терапия с компоненти, които освобождават 
кислород. Възстановява уморената кожа или кожа, увредена от хроничен стрес.
За кожа с бръчки и отпуснатост.

1 процедура.  1 процедура.

SKEYNDOR MEN е линия професионална козметика за мъже, 
създадена с две основни цели според специфичните нужди на 
мъжката кожа:
 •ДА ПОДДЪРЖА баланса на мъжката кожа, основен фактор, на който 
тя дължи отличните си качества. 
•ДА КОРИГИРА  малките най-често срещани естетични недостатъци 
при младите или по-възрастни мъже. 

ВЕЧНО ПРИВЛИЧАНЕ



SKIN SMART 
DIAGNOSIS

Персонализирана система за диагностика на кожата, 
която помага за привличане на повече клиенти и за 
повишаване на тяхната лоялност, чрез предоставяне 
на персонална грижа и внимание към техните нужди.

MESO INFUSION 
DCS

Неинзвазивна мезотерапия - 4 функции 
в 1, съчетаваща активираща приставака, 
хидроелекторофреза, електропорация и 
криотерапия. С апликатори за лице и тяло. 

MESO FILLER

МЕЗО
КОНЦЕНТРАТИ

DP 110 PLUS 
УЛТРАЗВУКОВА ШПАТУЛА

Устройство за ексфолиране на лице и тяло, 
което използва ултразвукови микро-вибрации.

SKEYNDOR IN TECH СА ГРУПА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 
АПАРАТИ СЪЗДАДЕНИ 
В ЛАБОРАТОРИИТЕ НА 
SKEYNDOR

SKEYNDOR
IN TECH

MESO BRIGHT MESO SLIM MESO BT-LIFT



0884 971 597
0878 971 808

tradingbulg.com
info@tradingbulg.com
Fb: Skeyndor Bulgaria


