
за красотата в домашни условия...  и още нещо
10 КОЗМЕТИЦИ В 10 - ТКАТА



СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС НАПРАВИХМЕ ЗАПИТВАНЕ СРЕД НЯКОЛКО ОТ 
НАЙ-ДОБРИТЕ КОЗМЕТИЦИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО РАБОТЯТ С НАС И 
СЪБРАХМЕ СЪВЕТИТЕ ИМ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА.





АЛБЕНА ПЕКОВА
Козметик в
„Киприда“, с. Неофит Рилски, област Варна
телефон за връзка: 0988 864 867

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Правилно почистване. 
2.Ежедневна хидратация – хидратиращи продукти и консумация на 
повече вода.
3.Защита от замърсяване и всякакъв вид облъчване – слънцезащитни 
продукти и такива с блокатори на градско замърсяване.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Почистване с Clear Balance, защото не оставя зачервяване и раздразнение  
след екстракция. Aquatherm - прекрасно успокоява, хидратира и не 
дразни и най-чувствителната кожа, а линията UniqCure – концентрати 
за всички проблеми свързани с кожата е прекрасен помощник във всяка 
ситуация!

CLEAR BALANCE

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
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.



АНИ БОРИСОВА
Козметик в
„CashmmiR beauty studio“, гр. Шумен
телефон за връзка: 0893 590 593

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
Правилно подбраната домашна грижа, съчетана с професионални 
терапии, е най-важна за здравето и състоянието на кожата. Първата 
стъпка е диагностика от козметик-специалист. След нея, той подбира най-
добрата програма за подобряване вида и здравето на кожата и инструкции 
как да се ползва вкъщи, като допълнителна поддържаща грижа. 
1.На първо място е продуктът за почистване на кожата. Той се определя 
според нуждата на кожата като двата топ продукта са Aquaterm термален 
почистващ гел и почистваща пяна Cear Balance.
2.На второ място са серумите, продукти, които доста от клиентите пропускат 
в грижата за кожата си, но те са едни от най-важните за задържане на по-
млада, подхранена, хидратирана и свежа кожа. Те работят в дълбочина и 
доставят необходимите съставки на кожата, там където крема не успява 
да достигне. Използват се предимно вечер или под дневния крем за да се 
засили неговото действие. Определят се според нуждите на кожата.
3.На трето, но не на последно място по важност са кремовете, те са 
важна част от поддръжката на здравата кожа. Определят се според типа и 
нуждата на кожата на клиента. 

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
През зимния сезон препоръчвам Derma peel процедурите, с които да 
обновим кожата. Съчетани с подходяща терапия (Retinol, Vit. C, Hyal-

POWER HYALURONIC

uronic) в зависимост от необходимостта на кожата, изготвям програма и 
препоръчвам необходимата домашна грижа. Други процедури, подходящи 
за всеки сезон и предпочитани от моите клиенти са: Oxygen (насищане на 
кислород и детоксикация); Corrective (с Ботокс и Филър ефект) и Global Lift 
(с анти ейдж и лифтинг ефект).



ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА
Козметик в
Студио за красота „Его-Макс“, 
гр. София, ж.к. “Света Троица”, бл. 381
телефон за връзка: 0878 809 903

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Правилно и редовно почистване, в зависимост от типа кожа. 
2.Редовно нанасяне на крем за лице и околоочен крем.
3.Целогодишно използване на крем с SPF.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
За да бъде една кожа здрава и красива, се изисква постоянство. 
Ежедневните грижи в домашни условия са задължителни, както и 
редовното посещение при професионалист, където да бъдат прилагани 
процедури и да се следи състоянието на кожата. Също така е много важно, 
за да се увеличи ефектът от кремът, било то за лице или околоочен контур 
той да бъде нанасян чрез масаж, до пълното му попиване, а не просто 
намазан върху кожата. За този сезон определено препоръчвам продуктите 
и терапията от линията Power Oxygen, също така и пилинг процедурите от 
линията Derma Peel Brightening.

POWER OXYGEN



ВИЛИЯНА БОЖИНОВА
Козметик в
„Beauty Boutique One“, гр. Варна
телефон за връзка: 0889 075 820

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
Правилната домашна грижа е от изключително значение за поддрържане 
на здрава и красива кожа.
1.Почистането е първата и най-важна стъпка. Кажете да, на подходящ 
измивен продукт според типа кожа.
2.Хидратация. Използвайте хидратиращ продукт – (крем, серум). Това 
е първата анти-ейдж грижа, която трябва да предприемем от по ранна 
възраст, за да забавим стареенето на кожата. Пиенето на достатъчно вода 
също е задължително за добре хидратирана кожа.
3.Използвайте слънцезащитен крем целогодишно! Макар и не толкова 
силни през зимата, слънчевите лъчи увреждат кожата, предизвикват 
фотостареене и пигментация. В допълнение препоръчвам да изберете 
продукт със защита от синята светлина, за да се предпазите от лъчите 
излъчвани от комютри, таблети, телефони и изкуствено осветление. 
Доказано е че синята светлина е причинител на сериозна и дълготрайна 
пигментация, както и на фотостареене на кожата.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Работя с марката Skeyndor от самото ѝ навлизане на българския пазар. 
За мен тя съчетава наука и иновация. Радвам се да споделя с вас 
моите впечатления от една от процедурите на Skeyndor, която активно 
препоръчвам на клиентите си през есенно-зимния сезон. Това е Der-

ma peel PRO, програма която съчетава 5 различни вида пилинг техники, 
които действат на различните слоеве на кожата, с цел премахване на 
мъртвите клетки и обновяване на кожата. Derma peel PRO предлага две 
програми адаптирани към нуждата на кожата и нейните несъвършенства: 
едната коригира проблеми, причинени от признаците на възрастта, а 
другата е специализирана в намаляване на пигментацията. Derma peel 
pro отговаря на съвременните нови поколения химични пилинги, при 
които се постигат максимални резултати за една здрава и красива кожа, 
без странични ефекти и период на възстановяване.

DERMA PEEL PRO



ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Правилно почистване според типа кожа. 
2.Добра хидратация.
3.Подхранване с подходящите ампули и маски.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Работя с всички терапии на Skeyndor и препоръчвам домашната грижа 
линиите Aquatherm, Power Hyaluronic, ампулите и маските от всички 
линии.

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА
Козметик в
„Sense of beauty“, гр. Пловдив, бул. Освобождение 142 
телефон за връка: 0897 709 324

AQUATHERM

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Aquatherm е 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.



ИВЕЛИНА ГАДЖЕВА
Козметик в
„Ivy Beauty“, гр. Ихтиман
Телефон за връзка: 0899 544 478

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Почиствайте лицето си сутрин и вечер с подходящи за вашият тип кожа 
продукти!
2.След почистване нанасяйте крем за лице, съобразен с нуждите на 
кожата!
3.Не забравяйте и продукт за околоочния контур! Това е най-нежната част 
от кожата на лицето. Там се появяват и първите признаци на стареене.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Трите основни процедури, които препоръчвам на клиентите си през този 
сезон, са Derma Peel, Power vit. C и Aquatherm. Зимата е най-подходящият 
сезон за пилинг и цялостно обновяване на кожата. Пилинг терапията 
Derma Peel PRO дава моментални резултати, без лющене на кожата в 
пост периода между процедурите, което изключително допада на моите 
клиенти. Част от клиентите ми са с много чувствителна кожа. На тях горещо 
препоръчвам терапията Aquatherm, която успокоява раздразненията, 
неутрализира зачервяванията и изгражда защита. Терапията POWER vit 
C горещо препоръчвам на клиентите, които имат широки пори, пигментни 
петна, кожата им е изгубила блясъка си и изглежда уморена.

POWER VIT C



ИРЕНА КАСАБЯН
Козметик в
„Aestetic & laser studio“, София, бул. “Витоша” 66. 
Телефон за връзка: 0888 328 640

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Почистването е изключително важна стъпка, за да може кожата да 
поеме съставките, които трябва да й се нанесат след това. Зависи кой 
каква нужда има, но в почти всички случаи кожата трябва да е добре 
хидратирана. За да е добре хидратирана преди това трябва да е добре 
почистена. 
2.Хидратацията е нещо, без което няма как кожата да изглежда добре. 
3.Защитата е много важна, защото знаем в какъв свят живеем. За да не 
води това до неприятни последствия за нашата кожа, много важно е да й 
осигурим правилна защита. Дори и в затворени помещения – тук говорим 
за защита от синята светлина.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Препоръчвам терапиите с киселини и ретинол. Съответно RETINOL, UR-
BAN WHITE и DERMA PEEL. Препоръчвам ги, понеже са подходящи за 
сезона. Те не могат да се използват във време, в което слънцегреенето 
е по-силно. Другата причина, поради която ги препоръчвам е, че доста 
често напоследък клиентите ни имат проявяване на петна от прекалено 
често излагане на слънце, поради хормонални проблеми или други 
фактори, а терапиите и продуктите с ретинол помагат за справянето с 

тези проблеми. Съставките в тези продукти имат антиейдж ефект, което 
също е доста търсено от клиентите. Ефектът се вижда още след втората 
процедура. Всички тези факти са причината терапиите с киселини и 
ретинол да са ми любими.

URBAN WHITE



МАРИЯ ИКОНОМОВА
Козметик в
„МилМар“, гр. Хаджидимово.
Телефон за връзка: 0896 679 550

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Използвайте измивен продукт!
2.След него нанасяйте серум!
3.Накрая нанесете и крем за съответния тип кожа!

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
За поддържането на здрава кожа препоръчвам редовни процедури при 
козметик и консултация за най-подходящите продукти за домашна грижа 
според нуждите на кожата. Лебими процедури на мен и моите клиенти са 
най-мощната антиоксидантна линия с витамин C - Power C+, оръжието 
за борба с мимически бръчки Corrective и  богатата и луксозна антиейдж 
линия Eternal.

ETERNAL

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Eternal е 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.



РЕНЕТА НЕСТОРОВА
Козметик в
„Boni’s beauty studio“, ул. Кирил Ботев 3 Д
Телефон за връзка: 0887 555 377

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Почиствайте редовно кожата си с подходящ измивен продукт, за 
да отстраните мазните наслагвания, прах, грим, бактерии и други 
замърсявания по повъхността на кожата. 
2.Зоната около очите е по-деликатна и чувствителна. За нея е необходим 
отделен почистващ продукт, който да е нежен и да не предизвиква 
алергии и дразнене.
3.НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ зоната на шията и деколтето, които издават възрастта!

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Поддържането на здрава и красива кожа днес не е лукс, а начин на 
живот. Нужно е постоянство, информираност и адекватно действие 
спрямо състоянието и вида на кожата. Правилната грижа е от основно 
значение, а не просто увличане по нашумели и модерни за момента 
продукти, процедури, манипулации... Зимата е сезон, през който може 
да се погрижим по-активно за обновяването на кожата, нейното 
ревитализиране и витализиране. 
Derma Peel терапиите и продуктите за домашна грижа с деликатно 
ексфолиращо действие са добро решение за обновяването на кожата, 

а ампулите са мини дози от концентрати, според нуждата на кожата за 
регенерация и сияен вид. Други ценни продукти през зимата са терапиите 
с витамин С и ретинол. Важно е да се отбележи че подборът на продуктите 
и начинът за грижа на кожата трябва да става съвместно със специалист 
(козметик,дерматолог), а не съвет от приятел или подмамваща реклама.

POWER RETINOL



ТАТЯНА КОРОТКОВА
Козметик в
Козметично студио Lili Marleen, 
гр. Варна ул. Сирма Войвода 3А
Телефон за връзка: 0899 908 339

ТОП 3 ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА В 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ:
1.Ексфолирайте кожата - Почти всички жени вече знаят за важността 
на почистването на кожата и използването на дневен крем, но за да 
е полезен всеки крем, е важно да ексфолирате кожата, за да може 
крема да работи и да проникне възможно най-дълбоко, а не само да 
подхранва горния слой на мъртвите клетки.
2.Използвайте Маски за лице - важна роля в подхранването на 
кожата играят маските, които също препоръчвам да използвате 1-2 
пъти седмично. Топ продукт маска за хидратация за моите клиенти е 
от серията My Mask -  „Fresh Sorbet“.
3.Не забравяйте да използвате слънцезащитни продукти и през 
летните и през зимните месеци, тъй като слънцето много активно 
води до бързо стареене на кожата.

ЛЮБИМИ SKEYNDOR ПРОЦЕДУРИ И 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАТЕ 
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН?
Зимата е най-доброто време за обновяване на кожата, подхранване и 
терапии за коригиране на несъвършенства (пигментни петна, широки 
пори, акне и др.) 
Най-добри резултати получаваме, когато комбинираме терапиите – 

например пилинг система Derma PeeL + Power Vitamin C + Power Ret-
inol. За да се борим със свързаните с възрастта промени много добри 
резултати виждам от терапии Corrective NEW и Global Lift - аз и моите 
клиенти сме много доволни! Любимият ми продукт е маската за блясък 
„Fruit Jam“.

MY MASK



Адрес: София 1000, ул. Г.С. Раковски 125
тел: +359 884 971 597,  e-mail: skeyndorbulgaria@gmail.com

@skeyndorbulgaria

www.shop.tradingbulg.com


