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Soskin Paris (Франція) – натуральна екологічно-чиста 
і безпечна французька космецевтика. Преміальний бренд, що 
пропонує повний спектр засобів та протоколів для дерматологів, 
лікарів-естетистів і косметологів.)

ФІЛОСОФІЯ 
БРЕНДУ:

SOSKIN-PARIS ПРЕДСТАВЛЯЄ:

КОНЦЕПЦІЯ 
БРЕНДУ:

Космецевтика SOSKIN:

В кінці 80-років французький біохімік, доктор Олександр Дінгас, заснував на півдні Франції косметичну лабораторію 

SOSKIN. Натхнений передовими відкриттями в клітинній біології та маючи в своєму арсеналі найчистіші природні 

компоненти, він приступив до створення професійної марки для фахівців естетичної медицини SOSKIN-Paris, 

спрямованої на омолодження і стимуляцію природної регенерації.

Зберегти шкіру і 
перезапустити її власні 
ресурси, не завдаючи 
жодної шкоди. 

1 / Перезапустити
2 / Виправити
3 / Активувати

•Неінвазивну альтернативу для естетичної 

медицини.

• Транспортування активних інгредієнтів, 

в максимально можливій концентрації, в 

незміненому чистому вигляді.

• Більше 100 препаратів з вираженою anti-age 

спрямованістю в професійному та домашньому 

догляді.

• Програми профілактики передчасного 

старіння.

• Механізми ревіталізації.

• Ретельно розроблені протоколи із 

застосуванням французького досвіду і традицій.

• Професійні хімічні пілінги, які «обнуляють» стан 

шкіри клієнта .

Перезапускає молекулярну структуру шкіри 

гіалуроновою кислотою і протеїнами. Виправляє 

епідерміс факторами росту і активними 

рослинними складовими. Активує клітинне 

оновлення і регенерацію дерматологічно 

схваленими інгредієнтами для anti-age терапії.

Згідно бачення доктора 
А.Дінгаса ефективність 
косметологічних процедур 
полягає не в тому, щоб 
перевантажити шкіру, а в 
підтримці і перезапуску її 
здорового балансу.

ДОСВІД,
Заснований на застосуванні біоміметричних 

рослинних інгредієнтів, які компенсують 

дисбаланс і борються з агресивними 

факторами навколишнього середовища.



[ 03 ]

ПІЛІНГ НАБОРИ - ГОТОВЕ 
І ШВИДКЕ РІШЕННЯ, ЩО 
ДОЗВОЛЯЄ СПЕЦІАЛІСТУ:

ПЕРЕВАГИ:

100% ФРАНЦУЗЬКИЙ 
ДОСВІД виробництва і 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

ТОП ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ - Унікальні інноваційні пілінг- набори SOSKIN для будь-

якого типу шкіри , на основі гліколевої кислоти  30%, 40%, 50%. Набори розроблені з метою відновлення 

здоров’я шкіри. До складу пілінгів для посилення дії також входять додаткові кислоти SALYCILIC ACID, 
AZELAIC ACID, PHYTIC ACID, KOJIC ACID.

• Провести повноцінний хімічний пілінг за 30-40 

хвилин (в обідню перерву клієнта).

• Без реабілітаційного періоду.

• Застосовувати всесезонно.

• Використовувати навіть на чутливій шкірі.

•«Обнулити шкіру клієнта», щоб потім провести 

насичення активними сироватками-бустерами.

Пілінги від SOSKIN вирішують численні 

проблеми: вікові зміни, фотостаріння, 

гіперпігментацію, гіперкератоз, лікування будь-

якого типу шкіри, постакне, втрату еластичності 

і т.д.

Ми зробили свій вибір на користь 

натуральних рослинних інгредієнтів, які 

підходять для всіх типів шкіри незалежно 

від щільності, кольору та віку. Вони 

«імітують» біологічні механізми епідермісу, 

характерні для тих чи інших станів і типів 

шкіри, та задовольняють різноманітні 

потреби.

Захист активних інгредієнтів від 

окислення, світла, високих температур.

Забезпечення максимального ефекту.

Посилення біодоступності.
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ФОРМУЛИ КОСМЕЦЕВТИКИ ДІЮТЬ ЗСЕРЕДИНИ 
З НАКОПИЧУВАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ:

Працюють з причиною, а не з усуненням наслідків 

дисфункції шкіри.

SOSKIN РОЗРОБИВ ДВА МЕТОДИ 

ІНКАПСУЛЮВАННЯ АКТИВНИХ 

ІНГРЕДІЄНТІВ В ОБОЛОНКУ, ДЛЯ 

ПОСИЛЕННЯ ЇХ ДІЇ І ЦІЛЕНАПРАВЛЕНОГО 

ПРОНИКНЕННЯ В ШКІРУ: 

1 / Ліпосоми – micro-Caps, що містять 

водорозчинні активні інгредієнти.

2 / Мікрокапсули - micro-Caps, що містять 

активні інгредієнти, які не розчиняються у 

воді.

Містять ефективні дози рослинних інгредієнтів, не 

перевантажуючи шкіру.

Ґрунтуються на клінічно доведених дослідженнях, 

щоб уникнути порожніх обіцянок.

Розроблені з використанням натуральних 

консервантів для досягнення максимального ефекту 

без шкоди для шкіри клієнта.

1 2

3 4
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ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ



MICELLE WATER
Міцелярна вода ph 5.0

Основні активні інгредієнти:
Вода альфа-глюкан олігосахарид (PEG-в), каприлік каприк гліцериди, цетрімонія бромід, екстракт 
огірка.

Властивості:
Міцелярна вода відмінно видаляє макіяж і підходить для будь-якого типу шкіри. Миттєво емульгує 
забруднення, не порушує цілісність гідро-ліпідної мантії. Завдяки глюко-олігосахаридам і екстракту 
огірка, зволожує і освіжає шкіру.

MAKE UP REMOVER 
MICELLE GEL  
Міцелярний гель для зняття 
макіяжу

Дом. 100 мл 

Дом. 100 мл 

Основні активні інгредієнти:
Міцелярний розчин, полісахаридна камідь (0.5%), волошкова вода (0.5%), гліцерин, каприліл 
гліколь.

Властивості:
Інноваційна освіжаюча формула гелю включає запатентований комплекс м’яких очищувальних 
компонентів, що утворюють міцелярну структуру. Препарат ефективно знімає макіяж, дбайливо 
очищає, помітно заспокоює шкіру. Міцелярний розчин: міцели, що містяться в його формулі, 
забезпечують ідеальне очищення, зберігаючи при цьому баланс шкіри. Полісахаридна камедь одна 
з натуральних зволожуючих факторів, підтримує вологу в роговому шарі епідермісу, за допомогою 
зв’язування з кератином. Ослаблення алергічних реакцій завдяки насиченості L-фукози. Волошкова 
вода (0.5%): із заспокійливими властивостями, щоб захистити чутливу область довкола очей.

GENTLE MAKE-UP 
REMOVER ALL SKIN TYPES
Лосьйон для зняття макіяжу (двофазний) ph 6.5

Основні активні інгредієнти:
Екстракт дамаської троянди 4%, тіаміну гідрохлорид (вітамін групи В), Д-пантенол (вітамін групи 
В), аллантонін, токоферил ацетат (вітамін Е), лимонна кислота.

Властивості:
Легкий двофазний лосьйон для швидкого і делікатного видалення будь-якого макіяжу з очей і 
губ. Завдяки великому вмісту екстракту дамаської троянди має потужні косметичні властивості: 
пом’якшує, зміцнює, бореться із сухістю і лущенням. Рожева вода покращує колір обличчя і сприяє 
гармонізації функцій шкіри, будучи відмінною профілактикою передчасного старіння. Лосьйон 
прискорює процеси регенерації (вітамін Е), відновлює пошкоджені ділянки ніжної шкіри вік і губ 
(вітаміни групи В).

ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ
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ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

Проф. 500 мл Дом. 250 мл 

Дом. 100 мл

Показання: 
Очищення для всіх типів шкіри.

Показання: 
Очищення для всіх типів шкіри, включаючи 

чутливу реактивну шкіру.

Показання: 
Видалення макіяжу, в тому числі 

водостійкого, з очей і губ.



SOOTHING CLEANSING 
MILK DRY & SENSITIVE SKIN
Пом’якшувальне молочко
для сухої і чутливої шкіри ph 6.5

Основні активні інгредієнти:
Екстракт дамаської троянди 4%, рослинний гліцерин, олія абрикосових кісточок, екстракт ромашки, 
екстракт арніки гірської, Д-пантенол (вітамін групи В), аллантонін, сечовина.

Властивості:
М’яко видаляє макіяж і будь-які забруднення, зберігаючи природний pH. Має виражену 
заспокійливу дію, що робить препарат ідеальним засобом для очищення сухої і чутливої   шкіри. 
Екстракт дамаської троянди має потужні косметичні властивості: пом’якшує, зміцнює шкіру, бореться 
з сухістю, лущенням. Рожева вода покращує колір обличчя і сприяє гармонізації функцій шкіри, є 
відмінною профілактикою передчасного старіння. Екстракт арніки має виражену протизапальну 
дію, Д-пантенол відновлює і розгладжує шкіру, олія абрикосових кісточок активізує ліпідний обмін 
і відновлює захисні функції епідермісу.

ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ
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ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

Проф. 500 мл 

Проф. 500 мл 

Дом. 250 мл 

Дом. 250 мл 

Показання: 
Очищення нормальної, сухої і 
чутливої шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Екстракт троянди дамаської, Д-пантенол (вітамін групи В), екстракт ромашки, екстракт арніки 
гірської, сечовина.

Властивості:
Ніжний лосьйон з делікатною формулою і натуральними активними інгредієнтами ідеально 
підходить для тонізації сухої і чутливої   шкіри. Завдяки квітковому екстракту дамаської троянди 
допомагає утримувати вологу, живить і пом’якшує шкіру, позбавляє від лущення, допомагає 
боротися з проявами куперозу, надає шкірі гладкість і освіжає колір обличчя. Екстракти рослин 
заспокоюють чутливу шкіру. Володіє антиоксидантними властивостями.

TONIC LOTION 
DRY & SENSITIVE SKINGEL
Тонік-лосьйон для сухої та чутливої шкіри 
ph 6.3

Показання: 
Тонізація сухої і чутливої   шкіри, 
відновлення pH.

PURIFYING CLEANSING GEL
Гель очищуючий для жирної та комбінованої 
шкіри ph 5.0

Основні активні інгредієнти:
Протизапальний рослинний комплекс: екстракт кореня реп’яха, екстракт мальви, екстракт міри, 
екстракт листя подорожника, екстракт чебрецю,ефірне масло австралійського чайного дерева, 
екстракт огірка, молочна кислота.

Властивості:
М’який гель з протизапальним рослинним комплексом активно очищує жирну і комбіновану 
шкіру, не порушуючи її природний баланс. Завдяки своїм складовим, володіє антибактеріальними 
і заспокійливими властивостями, регулює і нормалізує вироблення шкірного сала. Комплекс 
рослинних екстрактів і масло австралійського чайного дерева надає пом’якшувальну, 
ранозагоювальну, антисептичну дію. Екстракт огірка тонізує, зволожує і освіжає шкіру, знімає стрес.

Показання: 
Очищення жирної та 
комбінованої шкіри.

Проф. 500 мл Дом. 250 мл 

Дом. 100 мл



ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

CLEANSING MILKY 
EMULSION 

GENTLE PURIFYING LOTION – 
COMBINATION OR OILY SKIN 

Очищаюча емульсія-молочко.

Очищуючий лосьйон (тонік) для жирної та 
комбінованої шкіри ph 4.8

Проф. 500 мл

Дом. 250 мл

Основні активні інгредієнти:
Тригліцериди, пантенол, молочна і гліколева кислота, екстракт папайї.

Властивості:
Комплексне очищення шкіри, включає роботу кислот та ензимів, чинить очисну, освітлюючу і 
регенеруючу дію. Володіє розгладжувальними властивостями, молочна емульсія об’єднала в собі 
міцелярний ефект, м’яко видаляючи макіяж і надаючи, при цьому, шкірі гладкість, оптимізує процес 
очищення всіх типів шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Екстракт огірка, ретинил пальмітат (вітамін А), цинк, сірка, рослинний гліцерин, триклозан, молочна 
кислота.

Властивості:
Лосьйон ефективно освіжає і очищає шкіру, сприяє звуженню пор і відновленню pH. Ретинил пальмітат 
(вітамін А) чинить ефективну протизапальну дію і нормалізує роботу сальних залоз, допомагає 
запобігти появі запальних елементів. Цинк і сірка регулюють жирність шкіри, сприяють процесу 
відлущення епідермісу. Екстракт огірка тонізує, зволожує і відмінно заспокоює роздратовану шкіру. 
Використання лосьйону є важливим етапом у догляді за жирною і комбінованою шкірою. 

Показання: 
Підходить для всіх типів шкіри на пiдготовчому 
етапі процедури. М’яка текстура молочка без 
зусиль розчиняє забруднення, видаляє залишки 
макіяжу.

Показання: 
Тонізація жирної та 
комбінованої шкіри, 
відновлення pH.
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ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

AKN FOAMING CLEANSING GEL 
Очищаюча гель-пінка для проблемної та жирної 
шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Нікотинамід або В3 0,05%, мідь і цинк 0.01% і 0.01%, глюконолактон 1,11%, ацелогліцин (гліцин 
і азелаїновий кислотний комплекс) 0.2%, D-пантенол 0.25%, екстракт насіння моринга 0.5%, 
саліцилова кислота 0.1%.

Властивості:
Ідеально підходить для шкіри з висипаннями. Ніацинамід має виражену кератолітичну, 
антисеборейну і протизапальну дію. Мідь і цинк мають антисептичну та антибактеріальну дію, також 
є себорегуляторами завдяки інгібіторній дії на 5-альфаредуктазі. Глюконолактон - зволожуючий 
засіб для відлущування, який м’яко видаляє ороговілі клітини шкіри. Ацелогліцин дбайливо 
відлущує, нормалізує секрецію сальних залоз і вирівнює колір обличчя. D-пантенол допомагає 
відновити захисний шар шкіри, підвищити зволоженість, знизити шерхуватість і зменшити 
запалення. Екстракт насіння моринга зволожує і відновлює захисний шар шкіри. Саліцилова 
кислота виконує глибоке очищення шкіри, діючи як модулятор для відлущування епідермісу і 
очищення пір.

Показання: 
Очищення жирної та 
комбінованої шкіри, акне.

Дом. 250 мл 



CLARIFYING PREPARATORY 
LOTION 
Освітлюючий тонік-ексфоліант.

Дом. 250 мл 

Основні активні інгредієнти:
Кислота гліколева (2.1%), SOSKIN D-WHITE-КОМПЛЕКС (гексилрезорцин, альфа-арбутин, Вітамін 
PP), глюконолактон, лімонен.

Властивості:
Лосьйон з делікатною формулою і натуральними активними інгредієнтами ідеально підходить 
для всіх типів шкіри. Збалансована формула впливає на процес транспортування меланоцитів до 
кератиноцитів, інгібує синтез тирозинази, стимулює синтез кератину. Застосовується при проявах 
пігментації, ознаках пост-акне, зневодненні шкіри. Значно згладжує сліди гіперпігментації, сприяє 
глибокому зволоженню, вирівнюванню тону шкіри і поліпшенню її кольору. Відновлює бар’єрну 
функцію шкіри.

Показання: 
Пігментація, тьмяний колір обличчя, 
пост-акне, кератоз. Не змивати.

ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

Проф. 500 мл 

PRIMING GEL LOTION 
Прайм гель-лосьйон.

Основні активні інгредієнти:
Гліцерин, молочна і гліколева кислота, екстракт папайї, пантенол, пропилен гліколь.

Властивості:
Гелева текстура лосьйону відмінно справляється із забрудненнями. Має протизапальну дію, 
освітлює шкіру, має відлущуючий ефект. Лосьйон готує шкіру до подальшого догляду, вирівнює, 
паралельно підвищуючи біодоступність засобів (як підготовка), відновлює і перешкоджає 
трансепідермальну втрату вологи.

Показання: 
Підходить для всіх типів шкіри, видаляючи 
залишки макіяжу одним рухом. Готує 
шкіру до професійної процедури. Уникати 
область навколо очей. Дати висохнути або 
промокнути залишки лосьйону серветкою. 
Не змивати.
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ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

CLARIFYING CLEANSING 
FOAM
Очищаючий мус (з освітлюючим 
ефектом) ph 6.5

Дом. 150 мл

Основні активні інгредієнти:
Освітлюючий комплекс: ніацинамід (вітаміни РР), альфа арбутин, гексилрезорцинол, рослинний 
гліцерин, лимонна кислота, лауринова кислота, стеоринова кислота.

Властивості:
Мус прекрасно очищує шкіру. Освітлюючий комплекс зменшує вироблення меланіну за рахунок 
інгібування ферменту тирозинази. Ідеальний засіб для підготовки перед застосуванням 
освітлюючих препаратів.

Показання: 
Є ідеальним засобом на етапі очищення. 
Застосовується у всіх освітлюючих 
програмах для прискорення регенерації, 
також для вирівнювання тону обличчя, 
також гарно підходить для проблемної 
шкіри після акне.
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГИ
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ПІЛІНГИ

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ПІЛІНГИ

GENTLE PEELING
Крем-ексфоліант

Основні активні інгредієнти:
Пудра з абрикосових кісточок, екстракт папайї, біла глина, масло авокадо, гліцерин.

Властивості:
Кремова текстура з ексфолюючими частками (перетерті абрикосові кісточки) делікатно вирівнює 
текстуру шкіри. Шкіра стає чистою, сяючою, м’якою і гладкою.

Показання: 
Біопілінг, спрямований на легке відлущування 
верхніх шарів епідермісу і для вирівнювання 
шкірного рельєфу. Також використовується 
в якості підготовлювального засобу в проф. 
процедурі.

Проф. 150 мл 

Проф. 150 мл 

Дом. 50 мл 

Дом. 60 мл 

Показання: 
М’який крем-ексфоліант для глибокого очищення 
шкіри. Вирівнює текстуру шкіри. Ідеально підходить 
для щільної, сухої, збезводненої шкіри без запальних 
елементів. Готує шкіру до інших професійних процедур, 
наприклад апаратних технологій для підвищення 
здатності шкіри до сприйняття активних засобів.

Проф. 100 мл

Показання: 
Підготовлюючий (знежирюючий) лосьйон, готує 
шкіру до застосування поверхневого хімічного 
пілінгу, забезпечуючи рівномірне проникнення 
альфа і бета гідрокислот. Згладжує нерівності і 
прибирає залишки стійкого макіяжу.

GLYCOLIC NEW SKIN 
CREAM
Крем - маска «Нова шкіра» 
(з гліколевою кислотою 15%) ph 4.5

Основні активні інгредієнти:
Гліколева кислота, 18 бета-гліцеретинова кислота, масло жожоба, масло Ши, екстракт квітів 
гібіскуса, екстракт алое вера.

Властивості:
Нежирний крем-пілінг легкої текстури. Завдяки 15%-ій гліколевій кислоті сприяє злущуванню 
рогових клітин і поліпшенню кольору обличчя. Стимулює процес регенерації, покращує 
мікроциркуляцію, зменшує вираженість пігментації. Нормалізує функцію сальних залоз і сприяє 
звуженню пор. Зменшує глибину і протяжність зморшок, підвищує тургор шкіри, активно відновлює 
гідроліпідну мантію. Курсове застосування крему-маски є відмінною профілактикою передчасного 
старіння.

PRE-PEELING 
LOTION   
Лосьйон перед-піл ph 3.8

Основні активні інгредієнти:
20% - гліколева кислота, 20% - спирт.

Способ применения: 
Нанести 3 мл лосьйону на зону, де безпосередньо буде проводитися процедура пілінгу. Залишити 
на 3-4 хвилини. Не змивати водою, при необхідності промокнути паперовою серветкою. При появі 
яскраво виражених суб’єктивних відчуттів нетерпимого поколювання і наростаючій гіперемії 
негайно змити водою і не приступати до подальшої процедури.

NEW



ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ПІЛІНГИ

Показання: 
Профілактика вікових змін шкіри, 
фотостаріння, гіперпігментація, 
гіперкератоз, жирна і комбінована шкіра, 
постакне, чутлива шкіра.

Показання: 
Вікові зміни шкіри, фотостаріння, 
гіперпігментація, фолікулярний гіперкератоз, 
жирна і комбінована шкіра, постакне.

Показання: 
Обов’язковий етап в процедурі проводити 
хімічний пілінг для нейтралізації і 
вирівнювання РН шкіри після пілінгу.

Проф. 60 мл 

Проф. 60 мл 

Проф. 100 мл 
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ПІЛІНГИ

GLYCOLIC PEELING 
30%
Гліколевий пілінг 30% ph 3.5

Основні активні інгредієнти:
30%-а нейтралізована гліколева кислота.

Властивості:
Нейтралізована 30%-а гліколева кислота має високу біологічну (фізіологічну) активність, низьку 
подразнюючу здатність і відмінний ексфоліативний ефект. Вона стимулює відлущування ороговілих 
клітин. Використання гліколевої кислоти дає гарний естетичний ефект і дозволяє проводити 
процедуру навіть при підвищеній чутливості шкіри. Оскільки гліколева кислота значно підвищує 
шкірну проникність, відбувається більш глибоке проникнення активних інгредієнтів на наступних 
етапах проведення протоколів процедур. Нейтралізована 30%-а гліколева кислота не повинна 
викликати видимого лущення і дозволяє значно поліпшити стан шкіри і зберегти повну соціальну 
активність пацієнта. Застосування пілінгу з 30%-ою гліколевою кислотою призводить до більш 
швидкого відновлення шкіри й забезпечує поверхневий, м’який ефект: розгладжує сітку дрібних 
зморшок, нормалізує водний баланс і  поліпшує колір обличчя.

GLYCOLIC PEELING 
50%
Гліколевий пілінг 50% ph 2.6

Основні активні інгредієнти:
50%-а нейтралізована гліколева кислота.

Властивості:
Нейтралізована 50%-а гліколева кислота має високу біологічну (фізіологічну) активність, низьку 
подразнюючу здатність і відмінний ексфоліативний ефект. Вона стимулює відлущування ороговілих 
клітин. Використання гліколевої кислоти дає гарний естетичний ефект і дозволяє проводити 
процедуру навіть при підвищеній чутливості шкіри. Оскільки гліколева кислота значно підвищує 
шкірну проникність, відбувається більш глибоке проникнення активних інгредієнтів на наступних 
етапах виконання протоколів процедур. Нейтралізована 50%-а гліколева кислота не повинна 
викликати видимого лущення і дозволяє значно поліпшити стан шкіри і зберегти повну соціальну 
активність пацієнта. Застосування пілінгу з 50%-ою гліколевою кислотою призводить до більш 
швидкого відновлення шкіри й забезпечує поверхневий, м’який ефект: розгладжує сітку дрібних 
зморшок, нормалізує баланс і поліпшує колір обличчя.

NEUTRALIZER LOTION   
Лосьйон нейтралізатор ph 8.1

Основні активні інгредієнти:
5% - гліцерин, 5% - бікарбонат натрію.

Властивості:
Лосьйон з лужним рh нейтралізує ефект поверхневого хімічного пілінгу, що містить альфа і бета 
гідрокислоти. Відновлює PH шкіри, заспокоює шкіру після пілінгу.

Спосіб застосування:
Нанести 3 мл нейтралізатора на зону, де застосовувався пілінг. У зоні проведення нейтралізації 
утворюється біла пінка, яка буде свідчити про повну нейтралізацію. Після застосування залишки 
змити водою.
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ПІЛІНГИ

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ПІЛІНГИ

KIT «PURE SKIN» 
Пілінг набір «Чиста шкіра»

Проф. набор 3*60 мл 

Проф. набор 3*60 мл 

Активні інгредієнти:
- гліколева кислота 40%
- саліцилова кислота 2%

Властивості:
Гліколева кислота має здатність потрапляти в міжклітинний простір епідермісу і руйнувати 
білкові сполуки між клітинами. Відлущування ороговілих клітин ініціює поділ і диференціювання 
розташованих нижче кератиноцитів, скорочуючи їх життєвий цикл. Саліцилова кислота має 
виражену бактерицидну, антисептичну, протизапальну і антиоксидантну дію.

Результат: 
Застосування пілінгу з 40%-ою гліколевою кислотою призводить до більш швидкого відновлення 
шкіри та забезпечує поверхневий, м’який ефект: розгладжує сітку дрібних зморшок, нормалізує 
водний баланс і поліпшує   колір обличчя.

Показання: 
Жирна та комбінована шкіра, постакне, 
фолікулярний гіперкератоз, інволюційні зміни.

KIT «CLEAR SKIN» 
Пілінг набір «Сяйво шкіри»

Активні інгредієнти:
- гліколева кислота 50%
- коєва кислота 0.5%
-фітинова кислота 5%

Властивості:
Гліколева кислота порушує когезію корнеоцитів, стимулює проліферативні процеси. Володіє 
високим ступенем пенетрації. Фітинова кислота запускає механізм оновлення клітин епідермісу 
і дерми, стимулює синтез колагену і глікозаміногліканів. Коєва кислота має антимікробну і 
антиоксидантну дію. 
Є потужним інгібітором тирозинази, блокує одно- двовалентні іони металів, які запускають 
окислювальну функцію в біологічних системах.

Результат: 
Запобігає УФ індуковану еритему, в комплексі з фітиновою кислотою виражено освітлює шкіру 
обличчя.

Показання: 
Корекція і профілактика гіперпігментації.

Форма выпуска:  набір 3x60 мл

- Передпілінговой лосьйон 60 мл 
- Пілінг-гель 60 мл

- Нейтралізуючий 
лосьйон 60 мл

+  1 Пензлик
+  1 Мірний стаканчик

Форма выпуска:  набір 3x60 мл

- Передпілінговой лосьйон 60 мл 
- Пілінг-гель 60 мл

- Нейтралізуючий 
лосьйон 60 мл

+  1 Пензлик
+  1 Мірний стаканчик

РЕКОМЕНДАЦІЯ :
Проводити процедури 
пілінгу відповідно до 
протоколів.

PH 2.6 - 3.5
ПЕРЕВАГИ ПІЛІНГІВ У НАБОРАХ :
• розроблені протоколи «ланч-тайм процедур» для активних клієнтів
• безпечні, перевірені формули
• негайний і видимий результат
• відсутність необхідності у постпілінговій реабілітації, як після агресивних методів
• орієнтовна кількість процедур у киті: 40-50
• розроблені протоколи для роботи з різними типами шкіри, що дозволяють косметологу 
швидко, безпечно і якісно вирішити численні проблеми



PEEL CLEAR SKIN 
«LUMINIZER»
Пілінг-гель «Люмінайзер» 53% 
ph 3.25

Основні активні інгредієнти:
50% - гліколева кислота, 2,5% - фітинова кислота, 0,5% - коєва кислота.

Властивості:
Інгібує ферментативні механізми меланогенезу, усуває поверхневу і епідермальну пігментацію, 
запускає процеси регенерації, відновлює, усуває ознаки фотостаріння, епідермальну сухість. 
Володіє освітлюючою, омолоджувальною дією, м’який інгібітор ферменту тирозинази, що блокує 
синтез меланіну.

PEEL CLEAR SKIN 
«NORMALIZER»
Пілінг-гель «Нормалайзер» 41% 
ph 3.25

Основні активні інгредієнти:
40% - гліколева кислота, 
1% - саліцилова кислота.

Властивості:
Гліколева кислота має здатність потрапляти в міжклітинний простір епідермісу і руйнувати 
білкові сполуки між клітинами. Відлущення ороговілих клітин ініціює поділ і диференціювання 
розташованих нижче кератиноцитів, скорочуючи їх життєвий цикл. Саліцилова кислота має 
виражену бактерицидну, антисептичну дію.

PEEL CLEAR SKIN 
«HYDRALIZER»
Пілінг-гель «Гідралайзер» 
51,05% ph 3.25

Основні активні інгредієнти:
50% - гліколева кислота, похідні азелаїнової кислоти, фітинової кислота, 5% аргінін.

Властивості:
Гліколева кислота сприяє більш швидкому оновленню шкіри, розгладжує дрібну сітку зморшок. 
Азелоіл дігліцинат калію інгібує білковий синтез бактерій, також блокує активність ферменту 5-альфа-
редуктаза, що призводить до зниження рівня дегідротестостерона, гормону, стимулюючого сальні 
залози. Фетинова кислота забезпечує інактивацію ферменту тирозинази, тим самим запобігаючи 
появі пігментних плям.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛІНГІВ:
Використовувати пілінги з інтервалом 1 процедура в 2 тижні, курсом не більше трьох. Не поєднувати в один період з іншими пілінгами. 
Не використовувати для чутливої, сухої і подразненої шкіри, уникати область навколо очей, шию і слизові оболонки. Рекомендується 
не перебувати на відкритому сонці до процедури пілінгу за 48 годин. Щоб оптимізувати ефект від процедури переконайтеся, що шкіра 
не страждає від нестачі вологи і захищена від сонячних променів препаратами з мінімальним захистом - spf 30 протягом 3 днів після 
застосування пілінгу.
Використовувати 3 мл гель пілінгу на одне застосування (препарат розрахований на 10 процедур), починаючи з Т-зони і закінчуючи 
областю підборіддя. Залишити на обличчі на 3-4 хв, в залежності від стану шкіри. Негайно нейтралізувати і промити водою в разі 
сильного почервоніння і печіння.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ 
ТА ПІЛІНГИ

Проф. 30 мл + мірний стаканчик 
1 шт. + пензлик 1 шт.

Проф. 30 мл + мірний стаканчик 
1шт. + пензлик 1шт.

Проф. 30 мл + мірний стаканчик 
1шт. + пензлик 1шт.

Показання: 
Пігментація, гіперпігментація, тьмяна шкіра, 
глибокі зморшки. Постакне, дисхромія, порушення 
роботи меланоцитів. При незначних ознаках 
фотостаріння.

Показання: 
Жирна та комбінована шкіра, постакне, 
фолікулярний гіперкератоз, інволюційні зміни.

Показання: 
Дрібні і глибокі зморшки, втрата об’єму і пружності, 
тьмяна шкіра, постакне, поверхнева пігментація.
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ПІЛІНГИ
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МАСКИ

PURIFYING MASK – 
COMBINATION OR OILY SKIN
Очищаюча маска для жирної та комбінованої 
шкіри ph 5.3

Основні активні інгредієнти:
Каолін 5%, вівсяне борошно (клітковина), зелена глина 2%, сірка 0,015%, камфора, алантоін, вітамін 
Е, лактобактерії, натуральні мінеральні компоненти жожоба та зародків пшениці, екстракт кокосу, 
лимонна кислота

Властивості:
Ефективний догляд за жирною і комбінованою шкірою. Маска забезпечує глибоке очищення, 
регулює секрецію сальних залоз і покращує колір обличчя. Каолін і зелена глина, які входять до 
складу, активно абсорбують надлишок шкірного сала і глибоко очищають пори, відновлюючи 
при цьому її мінеральний баланс і імунітет. Сірка має антибактеріальну та себорегулюючу дію, 
будучи відмінним антисептиком. Камфора, що чинить антибактеріальну дію, тонізує шкіру, надає їй 
гладкість і еластичність.

ULTIMATE WHITENING 
MASK
Маска для обличчя «Чиста шкіра» 
(освітлення) ph 6.8

Суперзволожуюча маска ph 6.5

Основні активні інгредієнти:
Сечовина, масло авокадо, олія жожоба, біосахариди, олія зародків пшениці, гіалуронова кислота, 
рослинний гліцерин, Д-пантенол (вітамін групи В).

Властивості:
Легка, гідрогелева текстура маски чинить виражену зволожуючу, живильну і пом’якшувальну дію. 
Створює відчуття комфорту, моментально заспокоює і відновлює роздратовану шкіру. Біосахаріди 
і гіалуронова кислота на довгий час зволожують, підвищують пружність і еластичність. Завдяки 
олії жожоба можливе застосування маски для проблемної шкіри (запобігає появі акне), а також при 
дерматитах. Вітамін В5 має себорегулюючі властивості, знімає запалення і подразнення, властиві 
зневодненій шкірі. Олія зародків пшениці запобігає появі зморшок, активно живить і пом’якшує 
шкіру.

SUPER MOIST MASK

Основні активні інгредієнти:
Каолін, діоксид титану, глина, аллантоїн, гексилрезорцин, альфа-арбутин, екстракт ундарії перистої.

Властивості:
Спеціальна формула маски чинить виражену відбілюючу дію за рахунок зменшення синтезу 
меланіну. Альфа-арбутин блокує окислення тирозину. Екстракт бурих водоростей активізує шкірний 
імунітет, прискорює процеси синтезу колагену і еластину. Екстракт водорості ундаріі перистої, 
окрім вираженого освітлення шкіри, сприяє відновленню капілярного кровообігу. Каолін абсорбує 
надлишки шкірного сала, сприяє очищенню, звужує пори. Маска має виражену освітлюючу дію.

Проф. 150 мл

Проф. 150 мл

Проф. 150 мл

Дом. 60 мл

Дом. 75 мл

Показання: 
Пігментні плями різного генезу, інтенсивне 
освітлення шкіри, вирівнювання кольору 
обличчя.

Показання: 
Інтенсивний догляд за зневодненою, чутливою, 
після агресивних методик і хронічної інсоляції.

Показання: 
Інтенсивний догляд за жирною і 
комбінованою шкірою в процедурі 
атравматичної чистки.



МАСКИ
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МАСКИ

SOOTHING CREAM MASK
Крем-маска 
для чутливої   шкіри ph 6.0

Основні активні інгредієнти:
Рослинний гліцерин, сквалан, олія Ши, бісаболол, токаферилу ацетат (вітамін Е), олія лляного 
насіння, гліцеритинова кислота, екстракт морських водоростей, амінокислота (саркозин), калій, 
магній, етилгексилгліцерин.

Властивості:
Спеціальна крем-маска для догляду за чутливою і реактивною шкірою. Інноваційний заспокійливий 
і антистресовий комплекси «3D Щаслива шкіра» створені для збільшення «толерантності» шкіри 
і роблять її більш стійкою до зовнішньої агресії. Сквалан, лляна олія і масло Ши, що входять 
до складу, швидко проникають у шкіру, пом’якшують і живлять її. За рахунок великого вмісту 
поліненасичених жирних кислоти омега-3 і омега 6, вітамінів А, В, К, Е, F (що входять до складу олій) 
крем-маска чудово відновлює суху, схильну до подразнення, потьмянілу від нестачі вітамінів шкіру. 
Гліциретинова кислота відіграє важливу роль і має заспокійливі, протизапальні, пом’якшуючі шкіру 
властивості. Саркозин - амінокислота природного походження, нормалізує вироблення шкірного 
себуму і є відмінним кондиціонером. Комбінація крему-маски і заспокійливого концентрату серії 
«3D Щаслива шкіра» - ідеальне поєднання в програмі по догляду за чутливою, схильною до 
подразнень шкірою.

Проф. 150 мл

Показання: 
Догляд за чутливою і 
реактивною шкірою.

COLLAGEN SHEET 
MASK

MODELLING MASK 

Колагенова маска

Моделююча альгінатна маска

Основні активні інгредієнти:
Колагеновий лист (92% розчинного колагену)
Потужний зволожуючий агент. Гіпоалергенно, без консервантів, без віддушок.

Призначення засобу:
Професійна маска для всіх типів шкіри, яка прекрасно зволожує і відновлює еластичність і обсяги 
шкіри. Після контакту з водою маска перетворюється на “другу шкіру”, забезпечуючи ідеальну 
пенетрацію активних компонентів і розчинного колагену.

Результати на шкірі:
Забезпечує подвійний рівень зволоженості: миттєвий результат і довгостроковий, накопичувальний 
ефект. Шкіра набуває текстуру персика.

Основні активні інгредієнти:
Альгінатна пудра (екстракт коричневої водорості) заповнює нестачу мінералів, зволожує і підтягує 
шкіру.

Призначення засобу:
Універсальна маска підкреслить професіоналізм спеціаліста. Маска-плівка - це оригінальний 
догляд, який наноситься за пару секунд і легко знімається одним дотиком.

Результати на шкірі: 
Тон шкіри вирівнюється, сяйво і свіжість - повертаються. Відчуття здорової шкіри. Рекомендовано 
для перегрітої шкіри. Гелевий охолоджуючий ефект маски мінімізує прояв почервоніння і надає 
моментальне відчуття комфорту.

Проф. Індивідуальне саше для 
одноразового використання: 
сухий білий аркуш формату А-4 
товщиною 1.55 мм
Тільки для професійного 
використання

Проф. Індивідуальне саше 
30г для одноразового 
використання

Показання: 
Застосовується в етапах професійних процедур для 
глибокого зволоження і зміцнення шкіри.

Показання: 
Застосовується в етапах професійних процедур 
для всіх типів шкіри включаючи чутливу, реактивну 
шкіру.

NEW

NEW



СЫВОРОТКИ 
И КОНЦЕНТРАТЫ
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СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Показання: 
Використовується в перших етапах протоколу для 
оптимізації подальшої процедури, підходить після 
пілінгів, мікродермабразії як відновлюючий засіб.

Показання: 
Висипання, гіперкератоз, розширені пори, 
лікування проблемної шкіри.
Використовувати як самостійний продукт або 
змішувати з базовою сироваткою “Гідро-захист”.

Показання: 
Застосовується при тьмяному кольорі обліччя, для 
сяйва шкіри. Зменшує глибину дермальних заломів. 
Використовувати як самостійний продукт або 
змішувати з базовою сироваткою “Гідро-захист”.

HYDRA-DEFENSE 
Базова сироватка
“Гідро-захист”

Сироватка-бустер 
зміцнююча

Основні активні інгредієнти:
Гіалуронова кислота середньої молекулярної маси (LW: 400-1000 kDa), гідроксипролін, 
гідрокситирозол, оливкова олія.
Властивості:
Базова сироватка.
Відновлює пошкоджену водно-ліпідну оболонку ефектом прискореної гідратації, спеціальна 
формула покращує еластичність шкірних покривів, запобігає передчасному опущенню лицьового 
каркасу, ефективно відновлює шкірні покриви, знімає відчуття зтягнутості і дискомфорту. 
Забезпечує високий ступінь захисту від забруднень навколишнього середовища. Сироватка 
розроблена для максимального зволоження шкіри, допомагає зберегти її фізіологічні функції. 
Профілактує хроностаріння. Поєднання низькомолекулярних і високомолекулярних зволожуючих 
компонентів значно підвищує ефективність засобу і дозволяє використовувати сироватку як базу 
для оптимізації проникнення препаратів, які будуть використовуватися після неї.

Основні активні інгредієнти:
Сечовина, молочна кислота, аргінін.
Властивості:
Антивіковий догляд, впливає на поверхневу і глибоку гідрацію корнеоцитів, збільшуючи їх водний 
обсяг. Покращує колір обличчя. Надає сяйво шкірі, глибоко зволожує і профілактує втрату вологи, 
розгладжує дермальні зморшки і зменшує їх глибину.

PLUMP SERUM 
BOOSTER

Проф. 60 мл

Проф. 60 мл

Проф. 60 мл

СИРОВАТКИ 
ТА КОНЦЕНТРАТИ

MAT SERUM 
BOOSTER
Сироватка-бустер матуюча

Основні активні інгредієнти:
Екстракт верби (містить близько 10% саліцилової кислоти), Salix Alba.
Властивості:
Протизапальна сироватка, що усуває нерівності шкіри. Забезпечує високу концентрацію 
саліцилової кислоти, що допомагає усунути мертві клітини рогового шару шкіри, покращуючи 
процеси відновлення в клітинах. Сироватка робить поверхню шкіри більш гладкою, запобігає 
закупорювання пір, що в свою чергу допомагає уникнути виникнення висипань. Підсилює клітинне 
оновлення, знімає запалення, сприяє загоєнню шкіри. Заміна синтетичної саліцилової кислоти.

Показання: 
Профілактика і корекція пігментації, 
рекомендовано для захисту шкіри від окисних 
пошкоджень. Профілактує хроно- і фотостаріння. 
Використовувати як самостійний продукт або 
змішувати з базовою сироваткою “Гідро-захист”.

Проф. 60 мл

Сироватка-бустер 
«Сяйво шкіри»

Основні активні інгредієнти:
Похідні азелаїнової кислоти, стабілізований вітамін С, Potassium azeloyl digly-cinate  (водорозчинна 
похідна азелаїнової кислоти, Sodium ascorbyl phosphate (стабілізована форма вітаміну С).
Властивості:
Сироватка для сяйва шкіри працює безпосередньо з причиною гіперпігментації, допомагає 
скоротити появу видимих   пігментних плям на поверхні шкіри і запобігти появі нових. Зменшує 
кількість пігменту в епідермісі, знижує інтенсивність процесів, що призводять до пігментації шкіри, 
відбілює, зволожує шкіру. Потужний антиоксидант.

BRIGHT SERUM
BOOSTER



СИРОВАТКИ 
ТА КОНЦЕНТРАТИ

Показання: 
Комбінована і жирна шкіра, шкіра 
з акне (профілактика).

Проф. 60 мл
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СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

PIMPLE & OILY SKIN 
CONCENTRATE – PHASE 2
Концентрат рослинний для шкіри 
з акне - фаза 2 ph 5.5

Основні активні інгредієнти:
Протизапальний комплекс: екстракт кореня реп’яха, екстракт мальви, екстракт міри, екстракт 
подорожника, екстракт чебрецю, глюконат, цинк, сірка, ефірна олія лаванди, ефірна олія меліси, 
піридоксин (вітамін групи В).
Властивості:
В основі дії концентрату унікальний протизапальний рослинний комплекс. Завдяки збалансованому 
складу, препарат володіє потужною антибактеріальною і заспокійливою дією, регулює і нормалізує 
вироблення шкірного сала. Концентрат має пом’якшувальну, ранозагоювальну і антисептичну дію. 
Цинк і сірка надають антибактеріальний і кератолітичний ефект (процес відлущування епідермісу), 
знищують бактерії, що викликають акне, регулюють роботу сальних залоз. Ефірна олія лаванди 
і меліси забезпечать тривалий освіжаючий ефект і додатковий контроль секреції сальних залоз.

Показання: 
Почервоніння, печіння шкірного покрову. 
Використовувати як самостійний продукт або 
змішувати з базовою сироваткою “Гідро-захист”.

Проф. 60 мл

Сироватка-бустер «Комфорт»

COMFORT SERUM 
BOOSTER

Основні активні інгредієнти:
Екстракт вівса (Avena Sativa), гліцерин.
Властивості:
Заспокійлива сироватка-концентрат з антиоксидантами, завдяки своїм натуральним заспокійливим  
властивостям екстракт вівса безпосередньо впливає на причини почервоніння і печіння в шкірі. 
Прибирає відчуття дискомфорту, надає профілактичну дію, зупиняючи процеси куперозу шкіри на 
самому початку. Чинить тонізуючу, підтягуючу дію. Стимулює внутрішні клітинні процеси ослабленої 
шкіри. Вирівнює шкірний рельєф, зменшує глибину зморшок, відновлює цілісність шкіри. Володіє 
потужними захисними властивостями, відновлює пошкоджені ділянки шкіри. Запускає в шкірі 
природний механізм вироблення необхідних їй речовин за рахунок власних ресурсів.

Показання: 
Втрата пружності шкіри. Використовувати як 
самостійний продукт або змішувати з базовою 
сироваткою “Гідро-захист”.

Проф. 60 мл

NUTRI-LIFT 
SERUM BOOSTER
Сироватка-бустер «Нутрі-ліфт»

Основні активні інгредієнти:
Nutri-lift комплекс, Sodium-DNA
Властивості:
Зміцнююча сироватка-концентрат з ефектом наповнення, стимулює епідермальні чинники росту 
до поліпшення еластичності шкірних покривів і підтримки форм лицьового каркасу. Володіє 
регенеруючою, зволожуючою та антиоксидантною дією. Чинить імуномодулюючу дію на клітинному 
і гуморальному рівнях. Відновлює функціональну активність імунної системи шкіри, володіє 
радіопротекторним потенціалом, підвищує трофіку тканин. Стимулює проліферацію кератиноцитів, 
активує процеси регенерації і репарації. Сильний стимулятор відновлення клітин шкіри, працює на 
глибинному рівні пригнічуючи активність вільних радикалів.
Зміцнює структуру епідермісу, відновлює, репарант і імуномодулятор.



Показання: 
Вікова шкіра, 
гравітаційний птоз.

Показання: 
Купероз, чутлива, стан після: 
інсоляції, поверхневого пілінгу, 
гігієнічної чистки.

Показання: 
Профілактика утворення мімічних 
зморшок в програмах омолоджувальних 
процедур.

Проф. 60 мл

Проф. 60 мл Дом. 30 мл

Проф. 60 мл Дом. 30 мл

Сироватка від мімічних зморшок з n-BTX 
(в ліпосомах, з ботуліноподібним ефектом) 
ph 6.5

Основні активні інгредієнти:
Лецитин 20%, гексапептид-8 (аргірелин) -10% в ліпосомах, токоферолу ацетат (вітамін Е). 
Властивості:
Активний концентрат-міорелаксант володіє ботулоподібним ефектом. Зменшує зморшки, зумовлені 
скороченням мімічних м’язів. Для оптимізації дії концентрату лабораторія Soskin розробила 
систему інкапсулювання аргірелину в ліпосомальні структури. Цей метод захищає активні 
інгредієнти від впливу зовнішнього середовища і дозволяє доставити їх у глибокі шари шкіри 
без втрат. Під впливом гексапептиду-8 м’язи розслабляються за рахунок зменшення рухливості і 
зморшки вирівнюються.

MICROCAPS OF N-BTX

LIFTING CONCENTRATE
Ліфтинговий концентрат ph 5.0

Концентрат для чутливої   шкіри ph 5.3

Основні активні інгредієнти:
Екстракт центелли азіатіки в ліпосомах, ліфтинговий комплекс -10%: гідролізовані протеїни пшениці, 
екстракт паростків ячменю, квітів гірської арніки, екстракт мімози, ефірну олію рожевого дерева, 
олію шавлії мускатної, касторове масло, рослинний гліцерин. 
Властивості:
Інкапсульований екстракт центели азіатіки сприяє синтезу колагену, еластину і глікозамінгліканів, 
тим самим значно покращує еластичність і пружність шкіри. Екстракт гірської арніки має 
протизапальну, загальнозміцнюючу дії. Екстракт мімози протидіє вільним радикалам, стимулює 
капілярну циркуляцію, чинить заспокійливу дію. Комплекс рослинних екстрактів і гідролізовані 
протеїни пшениці забезпечують видимий ліфтинговий ефект. Ефірні масла концентрату створюють 
тривалий освіжаючий ефект і додатковий контроль за секрецією сальних залоз, істотно зменшує 
набряки.

Основні активні інгредієнти:
Екстракт дамаської троянди -6%, екстракт алое вера -20%, екстракт календули.
Властивості:
Унікальна комбінація рослинних інгредієнтів в максимальній концентрації забезпечить негайний 
комфорт чутливій шкірі, швидко зніме подразнення і запалення. Багатий мікроелементами, 
амінокислотами і вітамінами 20%-й екстракт Алое Віра заспокоює і зволожує шкіру, сприяє 
регенерації клітин. Екстракт дамаської троянди має потужні косметичні властивості: пом’якшує, 
зміцнює шкіру, бореться із сухістю і лущенням. Рожева вода покращує колір обличчя і сприяє 
гармонізації функцій шкіри, є відмінною профілактикою передчасного старіння. Екстракт календули 
має антиоксидантну і антисептичну дії.

SOOTHING CONCENTRATE 
FOR SENSITIVE SKIN
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Показання: 
Інтенсивний догляд для всіх типів 
шкіри, пігментні плями, фотостаріння, 
відновлення шкіри в постпілінговий 
період.

Показання: 
Інтенсивний догляд за зневодненою 
шкірою, експрес-відновлення вікової 
шкіри, догляд за шкірою після ін’єкційних 
методики в постпілінговий період.

Показання: 
Щоденна інтенсивна сироватка для шкіри з 
запальними елементами.

Дом. 30 мл

Дом. 30 мл

Дом. 30 мл

BRIGHTNESS – VITALITY 
SERUM

HYDRAWEAR 
HYALURONIC SERUM

Сироватка для обличчя «Сяйво» з вітаміном 
С 20% (в мікрокапсулах) ph 7.4

Сироватка гіалуронова 
високомолекулярна 2MW

Основні активні інгредієнти:
Рослинний гліцерин, 20%-й вітамін С в ліпосомах (аскорбілфосфат натрію), лецитин, кремній, 
токоферол ацетат (вітамін Е), гіалуронова кислота.
Властивості:
Сироватка гель з високим вмістом вітаміну С. Стимулює синтез колагену, зміцнює місцевий імунітет, 
омолоджує і перетворює шкіру. Має виражену антиоксидантну дію, зміцнює стінки судин, чинить 
профілактичну дію на розвиток куперозу і сприяє скороченню зморшок. Завдяки рослинному 
гліцерину і гіалуроновій кислоті активно утримує вологу. Гель має потужну антиоксидантну 
властивість, перешкоджає старінню шкіри, підвищує її тонус і покращує еластичність.

Основні активні інгредієнти:
- Фрагменти гіалуронової кислоти заповнюють сітку шкіри, щоб допомогти відновити природний 
процес гідратації. (Розмір XS: 10-20 кДа - Глибока і відновлююча гідратація).
- Екстракт вівса: збільшує поріг толерантності до зовнішніх подразників (кліматичні атаки, тертя, 
засоби гігієни), щоб обмежити появу почервоніння.
- Плями гіалуронової кислоти з високою молекулярною масою просочують шкіру водою і діють 
на поверхню для підтримки оптимального зволоження. (Розмір XL: 400-1000 кДа - гідратація 
швидкого треку)
Властивості:
Бореться із зневодненням шкіри і заспокоює подразнення. Дует гіалуронової кислоти, який працює 
на різних епідермальних шарах.
Підвищує поріг чутливості до зовнішніх стимулів (екстремальні погодні умови, тертя, жорсткі миючі 
засоби), що зменшує прояв почервоніння. [екстракт вівса]
8 годинне зволоження.

Сироватка протизапальна, яка усуває 
недоліки

Основні активні інгредієнти:
Молочна кислота і саліцилова кислоти (0.3%): матуюча пудра 1%, полісахаридна камедь (0.5%), 
вітамін A (0.05%), ефірна олiя чайного дерева, ефірна олія лаванди.
Властивості:
Молочна кислота і саліцилова кислота мають зволожуючі і очисні властивості, усувають ороговілі 
клітини, роблять шкіру більш гладкою і м’якою, підсилюють регенерацію. Матуюча пудра забезпечує 
створення «оксамитової» шкіри, прибирає жирний блиск.
Полісахаридна камедь одна з натуральних зволожуючих факторів. Підтримує воду в роговому 
шарі епідермісу за допомогою зв’язування з кератином.
Ефірна олія чайного дерева і ефірна олія лаванди мають виражену антисептичну, протизапальну 
дію, заспокоюють роздратовану шкіру і нормалізують секрецію сальних залоз. Вітамін A: регулює 
ріст клітин епідермісу і їх діяльність, в цілому поліпшує шкіру, вирівнює мікрорельєф, зменшує 
кератинізацію, підвищує еластичність шкіри.

STOP IMPERFECTION
SERUM

NEW



CONTOUR LIFT SERUM 
face and neck 
Сироватка для обличчя, шиї і декольте

Основні активні інгредієнти:
Ліпосоми центели азіатської (1%), кофеїн (0.5%), екстракт суцвіть Spilanthes аcmella (2%), Олія 
жожоба (1%)
Властивості:
Інкапсульований екстракт центели азіатської та екстракт суцвіть сприяє синтезу колагену, еластину 
і глікозаміногліканів, тим самим значно покращує еластичність, пружність шкіри і розгладження 
зморшок. Кофеїн чинить виражений тонізуючий ефект, розгладжує зморшки, забезпечує ліфтинг-
ефект, прибирає набряклість.
Олія жожоба живить і захищає, надає сяйво, заспокоює шкіру і робить її шовковистою.

Показання: 
Відновлення тургору і пружності, 
усунених горизонтальних і вертикальних 
заломів. Відновлення природних об’ємів 
обличчя, шиї і декольте.

Показання: 
Легка вирівнююча база для поліпшення 
текстури шкіри з ефектом рідкого шовку, надає 
згладжування заломів і зморшок, усунення 
тьмяного кольору шкіри.

Показання: 
Усунення слідів постакне, вирівнювання тону 
шкіри. Усунення пігментації у світлих фототипів. 
Профілактика порушень пігментоутворення.

Дом. 30 мл

Дом. 15 мл

Дом. 30 мл

LISSE ULTRA BASE 
COMBLANTE
INSTANT WRINKLE SMOOTHING BASE
Вирівнюючий флюід від зморшок 
миттєвої дії «рідкий шовк»

Основні активні інгредієнти:
Мікросфери з гіалуроновою кислотою 2%, вітамін Е(токоферол)0,5%, світлоприломлюючі частинки 
«sof focus»

Властивості:
Містить мікросфери гіалуронової кислоти. Заповнює зморшки і збільшує об’єм за рахунок 
поглинання води, природно присутній в епідермісі. Також захищає шкіру від зневоднення.
- М’які фокусуючі пігменти для розмивання мікрорельєфів, тонких ліній і дефектів.
- Вітамін Е захищає епідерміс, пом’якшує шкіру і робить її яскравішою.
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Інтенсивна освітлююча 
сироватка

Основні активні інгредієнти:
Пропіленгліколь, ніацинамід, гліцерин, гексилрезорцин, феноксиетанол, кроссполімер акрилатів 
/ С10-30 алкілакрилат, триетаноламін, молочна кислота, етилгексилгліцерин, арфінат натрію, 
парфюмін-альбіна альфа Цитронелол.
СВОЙСТВА АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ: 
SOSKIN D-WHITE, концентрований в гексилрезорцині, призначений для виникнення феноменів 
гіперпігментації. Допомагає зменшити появу видимих   плям на поверхні і запобігає появі плям, що 
зароджуються.
- Молочна кислота забезпечує м’яке відлущування і швидке об’єднання кольору обличчя. Для 
корекції інтенсивності темних плям і появи пігментних плям.

SÉRUM INTENSE 
CLARIFIANT

NEW

NEW
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Показання: 
Догляд за віковою та проблемною 
шкірою, відновлення дермального 
матриксу та епідермального бар’єру, 
фотостаріння.

Показання: 
Вікові зміни (зморшки, знижений тургор при 
гормональному спаді), інтенсивне зволоження, 
для курсу анти-вікових процедур.

Показання: 
Догляд за віковою шкірою, відновлення 
дермального матриксу та епідермального 
бар’єру, фотостаріння, зневоднена суха 
шкіра.

Дом. 50 мл

Проф. 150 мл Дом. 50 мл

Дом. 50 мл
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C-VITAL INTENSIVE 
CARE ANTI – WRINKLES
Інтенсивний крем від зморшок з вітаміном 
С і ретинолом в мікрокапсулах ph 5.5

Основні активні інгредієнти:
Чистий ретинол в мікрокапсулах (хітозанових), аскорбілфосфат магнію (вітамін С), рослинний 
гліцерин, масло абрикосових кісточок, сонцезахисні фільтри (проти UV-B / UV-A), очищений 
бджолиний віск.
Властивості:
Інноваційний антивіковий крем є гордістю лабораторії Soskin. Він містить чистий ретинол (в 
хітозанових мікрокапсулах) і вітамін С, які сприяють активному омолодженню, відновленню 
пружності і зволоженості шкіри, а також розгладженню зморшок. Вітамін С зміцнює стінки капілярів, 
нормалізує синтез колагену, має антиоксидантну активність і покращує колір обличчя. Масло 
абрикосових кісточок прекрасно доповнює формулу крему, розгладжує мікрорельєф і відновлює 
захисні функції епідермісу. Рекомендується для всіх типів шкіри з ознаками старіння. Забезпечує 
помітний омолоджуючий ефект. Містить ультрафіолетові фільтри.

Крем зміцнюючий і регенеруючий 
антивіковий ph 5.8

Основні активні інгредієнти:
Сквалан, морський колаген, рослинний гліцерин, олія абрикосових кісточок, олія Ши, 
ліпоамінокислота - SepiliftTM (дипальмітоіл гідроксипроліну), інкапсульований екстракт центели 
азіатіки, інкапсульований екстракт дикого ямсу, інкапсульований екстракт протеїнів сої, гіалуронова 
кислота, лецитин, токоферолу ацетат (вітамін Е).
Властивості:
Унікальний крем ефективно зменшує глибину і протяжність зморшок, а також їх кількість, завдяки 
введеному в склад гідроксипроліну. Активно стимулює вироблення колагену першого типу, 
підвищує еластичність і пружність шкіри, сприяє її зміцненню. Композиція з центели азіатіки, 
екстракту дикого ямсу і протеїнів сої, заключених в ліпосоми, активно проникають в епідерміс 
(передова система доставки) і забезпечують синтез колагену, захищаючи клітини шкіри від вільних 
радикалів, заряджає їх енергією, нормалізує при цьому гормональний фон. Крем має високу 
ефективність і активно живить шкіру обличчя, завдяки найціннішим оліям каріте та абрикосових 
кісточок. Зміцнюючий крем має потрійну дію по регенерації: стимулює, демоделює і зволожує. 
Результатом є поліпшення структури, пружності і текстури шкіри.

DENSIFYING CREAM

Регенеруючий омолоджуючий нічний крем 
ph 5.8

Основні активні інгредієнти:
Рослинний гліцерин, олія Ши, олія зародків пшениці, олія жожоба, екстракт дикого ямсу в ліпосомах, 
екстракт центели азіатіки в ліпосомах, токоферил ацетат (вітамін Е), лецитин.
Властивості:
Крем багатої текстури, має виражену регенеруючу та омолоджуючу дії. Інкапсульовані екстракти 
центели азіатіки і дикого ямсу значно підвищують синтез колагену, еластину і глікозамінгліканів, 
роблять шкіру більш пружною. Вітамін Е відновлює баланс зволоженості шкіри, знижуючи при 
цьому її чутливість. Регулярне застосування крему покращує структуру шкіри, підтягує, розгладжує 
її рельєф і відновлює оптимальний гідроліпідний баланс. Крем є ефективною профілактикою 
передчасного старіння і має виражену антиоксидантну дію.

REGENERATING ANTI – 
AGING CREAM



MOISTURIZING 
ANTI-AGING CREAM
Зволожуючий омолоджуючий 
крем ph 6.0

Зволожуючий крем «Енергія життя» (з 
вітаміном С 10% в ліпосомах) ph 7.0

Основні активні інгредієнти:
Біосахаріди, сечовина, олія солодкого мигдалю, олія Ши, Д-пантенол (вітаміни групи В), ретініл 
пальмітат (вітамін А), вітамін F, токоферол ацетат (вітамін Е), екстракт центели азіатіки в ліпосомах, 
лляна олія, рослинний гліцерин, лецитин.
Властивості:
Інкапсульований екстракт центели азіатіки, сприяє синтезу колагену, еластину і глікозаміногліканів. 
Крем покращує еластичність і пружність шкіри, зменшує глибину наявних зморшок і перешкоджає 
утворенню нових. Вітамінний комплекс відновлює, активно перешкоджає атрофію і старіння 
шкіри. Олія солодкого мигдалю і олія Ши прекрасно доповнюють формулу крему, покращуючи 
мікрорельєф шкіри і відновлюючи її.

Основні активні інгредієнти:
Біосахаріди, рослинний гліцерин, лецитин, сечовина, 10%-ий вітамін С в ліпосомах (аскорбілфосфат 
магнію), олія солодкого мигдалю, олія Ши, очищений бджолиний віск. 
Властивості:
Використовуючи передові технології доставки активних інгредієнтів (систему мікрокапс), крем 
сприяє швидкому перетворенню структури шкіри: підвищує пружність і тонус, сприяє згладжуванню 
зморшок, зменшує вираженість пігментації і покращує колір шкіри. Має зволожуючу дію, відновлює 
гідроліпідну мантію, чинить могутню антиоксидантну дію і є відмінною профілактикою передчасного 
старіння.

ENERGIZING 
MOISTURIZING CREAM

Суперзволожуючий крем ph 6.0

Основні активні інгредієнти:
Біосахаріди, гідрохітозан, сонцезахисні фільтри від UVA променів, гліцирретинова кислота, 
сквалан, гіалуронова кислота, Д-пантенол (вітамін групи В), рослинний гліцерин. 
Властивості:
Гиалуроновая кислота, хитозан и биосахариды обеспечивают длительное и интенсивное 
Гіалуронова кислота, хітозан і біосахаріди забезпечують тривале і інтенсивне зволоження шкіри, 
повертають їй еластичність і гладкість. Завдяки сквалану і олії Ши чудово живить і відновлює 
гідроліпідну мантію шкіри, а сонячні фільтри захищають її від шкідливої   дії УФ променів. Крем легко 
вбирається, завдяки легкій текстурі, що дозволяє використовувати його в будь-який час року. Не 
залишає жирного блиску, підходить для будь-якого віку.

SUPER MOISTURIZING 
CREAM

КРЕМИ
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Показання: 
Інтенсивний догляд для всіх типів 
шкіри, пігментні плями, anti-age терапія, 
фотостаріння, відновлення шкіри в 
постпілінговий період. Профілактика 
старіння шкіри.

Показання: 
Догляд за віковою шкірою, відновлення 
дермального матриксу та епідермального 
бар’єру, фотостаріння, зневоднена шкіра.

Показання: 
Догляд за сухою і зневодненою шкірою, 
відновлення епідермального бар’єру, 
фотостаріння.

Проф. 150 мл

Проф. 150 мл

Проф. 150 мл

Дом. 50 мл

Дом. 50 мл

Дом. 50 мл



Показання: 
Щоденний догляд за чутливою і пошкодженої 
шкірою (відновлення захисних функцій).

Дом. 40 мл

[ 27 ]
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Заспокійливий крем «3D 
Щаслива шкіра» ph 6.0

Основні активні інгредієнти:
Рослинний гліцерин, кальцій алюмінат боросилікат (природний мінерал), гіалуронова кислота, 
каприлик / каприк тригліцерид; олія лляного насіння, токоферил ацетат (вітамін Е), бісабол, 
гліцеринова кислота, амінокислота (саркозин), магній і калій.
Властивості:
Інноваційний заспокійливий крем серії «3D Щаслива шкіра» спеціально створений для догляду за 
чутливою шкірою, схильною до лущення і подразнення. Завдяки ефекту утримання вологи, крем 
забезпечить миттєву і тривалу гідратацію. Лляна олія містить велику кількість поліненасичених 
кислот омега-3 і омега 6, вітамінів А, В, К, Е, F і ідеально відновлює суху, схильну до подразнення 
шкіру. Саркозин - амінокислота природного походження, нормалізує вироблення шкірного себуму 
і є відмінним кондиціонером. Бісаболол покращує зовнішній вигляд пошкодженої шкіри, ефективно 
стимулює процес загоєння, відновлює її еластичність.

SOOTHING CREAM

HYDRAWEAR
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ / КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ 
ЛЕГКІЙ, НЕВАГОМИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДОГЛЯД
КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЖИВИЛЬНИЙ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ 
ЖИВИЛЬНИЙ І ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ

Заспокійливий і 
відновлюючий гель.

Основні активні інгредієнти і їх властивості:
[Фрагменти гіалуронової кислоти розміру XS: 10-20kDa]
• Відновлює баланс вологи і оптимальний рівень зволоженості поверхні шкіри [Високомолекулярна 
гіалуронова кислота розміру Size XL: 400-1000kDa - ШВИДКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ] - Крем
• Захищає бар’єрну функцію шкіри і обмежує проникнення потенційних подразників в шкіру [Масло 
шипшини]
• Підвищує поріг чутливості до зовнішніх стимулів і знижує прояв почервоніння [Екстракт вівса]

Основні активні інгредієнти:
Каприлілметикон, Диметикон, Ізогексадекан, Ксиліт, Лаурил ПЕГ-10 Тріс (Триметилсилокси) 
сілілетилдиметикон, Фруктова олія Рози Каніни, Хлорид натрію, Декстрансульфат натрію, 
Пропіленгліколь,  Гліцерин 18/18 Метикон, батіловий спирт, екстракт ядра авени сативи (вівса ), 
гіалуронат натрію, глюконат цинку, ацетилгідроксипролін, аргінін, олія Butyrospermum Parkii 
(Shea), етилгексилгліцерин, мальтодекстрин, ізостеариловий спирт, бути- бути Екстракт насіння 
гіркокаштана (кінського каштана), токоферол, масло насіння соняшнику Helianthus Annuus.
Властивості:
- Duet Acetyl L-Hydroxyproline - Гіалуронова кислота: забезпечує гідратацію і поживні речовини, 
необхідні для клітинної згуртованості.
- Глюконат цинку: очищає епідерміс і ізолює бактеріальну проліферацію.
- Екстракт вівса: заспокоює і зменшує відчуття дискомфорту і перегріву.
- Декстран сульфат і екстракт кінського каштана: протинабрякові, для швидкого зменшення 
набряклості і знебарвлення шкіри.
Переважні результати:
Його цільова дія оптимізує бар’єрну функцію шкіри і обмежує випаровування шкіри. Покращує 
час відновлення після втручання. Невидима нежирна текстура.

CICAPLEX

Сприяє відновленню природного процесу зволоження, що насичує епідермальні шари 
шкіри.

Показання: 
Гель-репарант для швидкого відновлення цілісності шкіри.

Проф. 150 мл Дом. 50 мл

Дом. 60 млДом. 60 мл

NEW

NEW
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Показання: 
Щоденний зволожуючий догляд з 
антибактеріальною дією для жирної та 
комбінованої шкіри з акне.

Показання: 
Щоденний догляд для жирної та 
комбінованої шкіри.

Показання: 
Щоденний догляд для жирної 
та комбінованої шкіри, акне, 
матування

Дом. 50 мл

Проф. 150 мл Дом. 40 мл

Дом. 125 мл

AKN STOP IMPERFECTION 
MOISTURISER
Зволожуючий крем для проблемної шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Нікотинамід 2%, матуюча пудра 3%, мідь і цинк 0,05%, Глюконолактон 0,74%, етил лінолеат 0.2%, 
екстракт ірису 1%, саліцилова кислота 0.2%, вітамін А.

Властивості:
Ніацинамід має виражену кератолітичну, антисеборейну і протизапальну дію. Мідь і Цинк чинять 
антисептичну та антибактеріальну дію, також є себорегуляторами завдяки інгібіторній дії на 
5-альфаредуктазі.
Матуюча пудра створює ефект «оксамитової» шкіри, прибирає жирний блиск.
Глюконолактон - зволожуючий засіб для відлущування, який м’яко видаляє ороговілі клітини шкіри.
Етил лінолеат має протизапальну дію, зменшує секрецію сальних залоз, коригує фолікулярну 
кератинізацію. Екстракт ірису має протизапальні властивості, протизастойні і в’язкі властивості. 
Присутність цинкової солі дозволяє мати антисептичні властивості.

Основні активні інгредієнти:
Біосахаріди, рослинний гліцерин, молочна кислота, саліцилова кислота, гіалуронова кислота, 
гліцирретинова кислота, ретинил пальмітат (вітамін А), сквалан, ефірна олія австралійського 
чайного дерева, ефірна олія лаванди, олія соняшнику, матуючий агент (пудра).

Властивості:
Ніжний гель-крем регулює секрецію сальних залоз завдяки вмісту саліцилової кислоти. 
Молочна кислота покращує колір обличчя, регулює кислотність шкіри, підсилює відлущування 
ороговілих клітин і активно утримує вологу. Ефірні масла забезпечують тривалий заспокійливий, 
освіжаючий і антистрес ефекти. Гель-крем надає комплексну дію: матує, зволожує, заспокоює і має 
протизапальний і кератолітичний ефект. Не залишає жирного блиску, підходить для будь-якого 
віку. Ідеально підходить для чоловіків.

Матуюча абсорбуюча емульсія для жирної і 
комбінованої шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Ніацинамід 1%, мигдальна кислота 0.2%, матуюча пудра 10%, мідь 0.01%, екстракт ірису 5%,
D-пантенол 0.25%, етил лінолеат 0.2%, глюконолактон 0.2%

Властивості:
Ніацинамід має виражену кератолітичну, антисеборейну і протизапальну дію. Мигдальна кислота 
- отримана з гіркого мигдалю виступає як антибактеріальний засіб, відрізняється молекулярними 
розмірами, які набагато більші, ніж інші AHA, ця особливість дозволяє їй мати кератолітичну дію, 
не подразнюючи шкіру. Матуюча пудра забезпечує ефект «оксамитової» шкіри, прибирає жирний 
блиск, підсушує запальні елементи.
Емульсія містить екстракт ірису, який має протизапальні властивості, протизастойні і в’язкі 
властивості. D-пантенол допомагає відновити захисний шар шкіри, підвищити зволоженість, 
знизити шорсткість і зменшити запалення. Етил лінолеат протизапальний засіб, зменшує секрецію 
сальних залоз, коригує фолікулярну кератинізацію.
Глюконолактон - зволожуючий засіб для відлущування, який м’яко видаляє ороговілі клітини шкіри.

MAT PERFECTING SOLUTION 
SHINE-CONTROL 

MATTIFYING GEL-CREAM
Матуючий гель-крем ph 5.5
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Показання: 
Щоденний зволожуючий догляд для 
жирної та комбінованої шкіри з акне. У 
комплексному догляді призначається як 
нічний крем.

Дом. 40 мл

HYDRA ULTRA-COMFORT 
COMPENSATING CARE
Ультразволожуючий крем для проблемної і 
комбінованої шкіри.

Основні активні інгредієнти:
Маслянистий розчин календули 1%, 18 бета гліцирретинова кислота (0.1%), фітосквалан 2%, матуюча 
пудра 3%, D-пантенол 0.25%, бетаїн 3%

Властивості:
Крем дозволяє насолоджуватися тривалим відчуттям комфорту і зволоженості навіть найжирнішої 
шкіри. Маслянистий розчин календули пом’якшує шкіру, усуває подразнення, дезінфікує шкіру 
і загоює мікроранки. Гліцирретинова кислота (головний компонент - корінь лакриці) заспокоює 
роздратовану шкіру, знімає почервоніння, лущення. Фітосквалан, вилучений з оливкової олії, 
відновлює гідроліпідний баланс шкіри, запобігає зневодненню. Матуюча пудра забезпечує ефект 
«оксамитової» шкіри, прибирає жирний блиск. D-пантенол допомагає відновити захисний шар 
шкіри, підвищити зволоженість, знизити шорсткість і зменшити запалення. Бетаін-осмоліт, який 
покращує захисну функцію шкіри і її цілісність, діє в якості захисного УФ-фільтра, що утримує 
вологу в шкірі, захищає кератиноцити від негативного впливу зовнішньої середовища.

Показання: 
Освітлення, профілактика 
гіперпігментації.

Показання: 
Легка емульсія для усунення запальних 
елементів на шкірі всього тіла. Так само 
підходить для щільної шкіри з гіперператозом.

Дом. 50 мл

Дом. 150 мл

Флюїд з освітлюючою дією SPF 25

Емульсія для тіла проти висипань.

Основні активні інгредієнти:
SOSKIN D-WHITE-КОМПЛЕКС (гексилрезорцин, альфа-арбутин, Вітамін РР) фізичні сонцезахисні 
фільтри, екстракт алое, олія каріте.

Властивості:
Флюїд легкої ніжної текстури, підійде для всіх типів шкіри. D-White комплекс перешкоджає 
меланогенез, освітлює вже наявну пігментацію і сприяє її профілактиці. Вітамін Е, потужний 
антиоксидант, захищає клітини від вільних радикалів, що відповідає за раннє старіння шкіри. 
Завдяки вмісту екстракту листя алое вера і олії каріте стимулює оновлення клітин шкіри, живить і 
відновлює гідроліпідний баланс.

Властивості активних інгредієнтів:
- Саліцилова кислота і похідні азелаїнової кислоти усувають лупу і очищають шкіру від забруднень.

- Вітамін РР і мікроелементи допомагають звести до мінімуму існуючі недоліки і запобігти їх появі.

- Пантенол, допомагає зберегти функціонування шкірного бар’єру і обмежує ризик виникнення 
ефекту відскоку.

CLARIFYING FLUID SPF25

EMULSION STOP 
IMPERFECTIONS

NEW
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Показання: 
Нічна інтенсивна корекція дрібних і глибоких 
зморшок при втрати пружності, глибоке 
зволоження шкіри, освітлення поверхневої 
пігментації. Рекомендовано використовувати 
денний крем з SPF.

Показання: 
Зморшки, зниження пружності і тургору шкіри, 
пігментація, зневоднення, тьмяний колір  обличчя.

Дом. 50 мл

Дом. 50 мл

A&B SMOOTH 
STRUCTURE 
OVERNIGHT CREAM

GLYCO-C 

Нічний крем з A&B кислотами.

Основні активні інгредієнти:
Альфа- і бета - гідроксикислоти (гліколева і саліцилова кислоти), аскорбінова кислота і кремній: 
стабілізована похідна вітаміну С, лапосомна центела азіатіки, дикий ямс, соя, вода, гліцерин, 
тридекан (пом’якшувальний компонент), етиловий спирт, гідроксид натрію, вітамін Е , мангова олія, 
соєві протеїни, бета-глюканат - полісахарид.
Властивості:
Забезпечує шкіру необхідними живильними речовинами, зміцнюючи її структуру, підтримує 
функціональність опорних волокон, бореться зі старінням, пов’язаним із зовнішнім стресом. 
Завдяки проколлагеновим відновлюючим властивостям, робить шкіру більш гладкою і рівною, 
глибокі зморшки менш помітними. Допомагає прибрати клітини з поверхневого ороговілого шару, 
покращує процеси відновлення в шкірі. Сприяє збереженню вологи в глибоких шарах епідермісу. 
Овес багатий амінокислотами, вітамінами групи В, мінеральними речовинами (фосфором, залізом, 
кобальтом, марганцем), а також вітамінами А, К, Е. Ці речовини вкрай важливі для формування 
структури білків, в тому числі і шкірного покриву. Виконує потужне зволожуючу і ранозагоювальну 
дію, а також виступає в якості стимулятора імунної системи. Відновлює клітини після УФ-
опромінення. Знижує активність матриксних протеїназ, відновлює активність фібробластів, 
регенерує волокна дерми, профілактує запалення. Стимулює синтез колагену.

Коригувальний догляд проти 
зморшок і пігментації

Основні активні інгредієнти:
Гліколева кислота (5%), стабілізований вітамін С (1%), освітлюючий комплекс SOSKIN D-White, 
кремній.
Властивості:
Ніжний нічний омолоджуючий крем з унікально підібраною формулою активних інгредієнтів 
сприяє миттєвому перетворенню структури шкіри. Ніч за ніччю розгладжуються глибокі зморшки, 
зникають дрібні і тонкі зморшки. Помітно вирівнює тон і текстуру шкіри, активує формування 
колагену, регулює пігментацію.

Відбілюючий коректор.

Переваги активних інгредієнтів:
Цільовий догляд за шкірою посилюється за допомогою комплексу SOSKIN D-WHITE. Ніжна 
ефективність дозволяє щоденне використання.
- SOSKIN D-WHITE, концентрований в гексилрезорцині, призначений для виникнення 
гіперпігментації. Допомагає зменшити появи видимих   плям на поверхні і запобігає появі плям, що 
виникають.
- Аскорбінова кислота і кремній: стабілізована похідна вітаміну С. Як відомо, допомагає зменшити 
кількість пігментів в епідермісі. Допомагає зменшити інтенсивність коричневих плям і дефектів 
пігментації.
Властивості:
Інтенсивність коричневих плям і дефектів пігментації зменшується. Гіперпігментовані ділянки як 
би вицвілі і згладжені. Рідка, легка і зволожуюча текстура підходить для локального використання.

DRAMATICALLY WHITENING 
BROWN SPOT CORRECTOR

Показання: 
Підходить для всіх типів шкіри. 
Без небажаних побічних 
ефектів.

Дом. 30 мл

NEW
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ОЧЕЙ

Показання: 
Для анти-вікових процедур, 
експрес-догляд за шкірою 
навколо очей.

Показання: 
Для анти-вікових процедур, експрес-догляд 
за шкірою навколо очей.

Показання: 
Інтенсивний догляд за шкірою навколо очей.

Проф. 50 мл

Проф. 50 мл

Проф. 60 мл

Дом. 30 мл

Дом. 15 мл

Сироватка для догляду за областю очей «Екстра - 
догляд» ph 7.0 (проти набряків, зморшок і темних кіл)

Основні активні інгредієнти:
Біосахариди, рослинний гліцерин, олія солодкого миндалю, кофеїн, гліцирретинова кислота, 
глюконат цинку (0,02%), глюконат магнію (0,02%), содіум аскорбіл фосфат (вітамін групи С), 
токоферолу ацетат (вітамін Е), Д-пантенол (вітамін групи В), ніацинамід (вітамін групи В), лінолева 
кислота (вітамін Е), гіалуронова кислота, лецитин, екстракт центели азіатіки в ліпосомах, лимонна 
кислота.
Властивості:
Легка сироватка для чутливої   шкіри навколо очей надає комплексну антивікову і антиоксидантну 
дію. Активна формула препарату в поєднанні з кофеїном та екстрактом центели азіатіки в 
ліпосомах, забезпечує вражаючий результат: розгладжуються дрібні зморшки, зменшуються 
«мішки» і темні кола під очима. Сироватка стимулює вироблення ліпідів, шкірних церамідів і синтез 
колагену, тим самим сприяє відновленню шкірного бар’єру. Завдяки активним інгредієнтам, що 
входять до складу, виробляється шкірний імунітет до впливу негативних факторів навколишнього 
середовища.

EYE CARE SERUM 
(WRINKLES+PUFFINESS +
DARK CIRCLES)

EYE CONTOUR FILLER
Крем-філер для повік ph 7.0

Основні активні інгредієнти:
Морський колаген, сквалан, олія Ши, SepiliftTM – ліпоамінокислота (дипальмітоіл гідроксипроліну), 
гіалуронова кислота, інкапсульований екстракт дикого ямсу, інкапсульований екстракт протеїнів 
сої, олія абрикосових кісточок, вітамін Е, лецитин.

Властивості:
Крем-філер для зменшення зморшок навколо очей і інших ознак вікових змін. Завдяки 
ліпоамінокислоті (гідроксипролін), стимулює вироблення колагену першого типу і чинить 
антиоксидантний захист, помітно зменшує глибину і кількість зморшок. Завдяки вмісту морського 
колагену і гіалуронової кислоти забезпечує ідеальну пролонговану гідратацію. Композиція з 
екстрактів центели азіатіки, дикого ямсу і протеїнів сої, укладених в ліпосоми, активно проникає 
в епідерміс (передова система доставки) і забезпечує синтез колагену, регенерацію клітин, 
захищає їх від вільних радикалів, заряджає енергією, нормалізує гормональний фон. Крем має 
високу ефективність і активно живить шкіру навколо очей, завдяки найціннішим оліям каріте та 
абрикосових кісточок.

Маска для очей ph 6.5

Основні активні інгредієнти:
Очищений бджолиний віск, екстракт волошки, протеїни сої, гіалуронова кислота, екстракт насіння 
гречки, рослинний гліцерин.

Властивості:
Унікальна професійна маска призначена для глибокого зволоження і живлення шкіри навколо 
очей. Повертає шкірі тонус, забезпечує потужну протинабрякову дію. Омолоджуюча дія маски 
обумовлена наявністю в складі гідролізованих протеїнів сої (ізофлавони) і екстракту волошки. 
Екстракт насіння гречки зміцнює стінки судин, нормалізує кровообіг, чинить заспокійливу дію. 
Гіалуронова кислота підтримує оптимальний баланс зволоженості, покращуючи структуру шкіри і 
повертаючи їй еластичність.

EYE MASK
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ТІЛА ТА МАСАЖУ

Показання: 
Інтенсивний догляд за шкірою 
тіла, «моделювання силуету», 
антицелюлітна програма

Показання: 
Використовується при проведенні 
ручного і апаратного масажу.

Показання: 
Щоденний догляд для всієї сім’ї, 
активне зволоження шкіри, відновлення 
епідермального бар’єру пролонгованої дії.

Проф. 500 мл

Проф. 500 мл

Дом. 150 мл

Дом. 200 мл

Термо-гель для схуднення.

Основні активні інгредієнти:
Кофеїн, екстракт плюща, екстракт червоної водорості пальмарія пальмату, лецитин, екстракт 
центели азіатіки, нікотинова кислота, токоферол ацетат (вітамін Е).
Властивості:
Завдяки активному комплексу і зігріваючому ефекту гелю, основні інгредієнти препарату швидко 
проникають в епідерміс і впливають на клітини шкіри. Синергичний вплив активних компонентів 
дозволяє впливати навіть на «застарілі» жирові відкладення. Термогель має виражену 
лімфодренажну і ліполітичну дію, покращує мікроциркуляцію крові і лімфи, відновлює структуру 
епідермісу і пружність шкіри. В результаті локальні жирові відкладення «тануть», рельєф шкіри 
розгладжується, видимі прояви целюліту зменшуються. Підвищується еластичність і пружність 
шкіри.

THERMO-SLIMMING GEL

ULTRA-EMOLLIENT 
CREAM
Ультра-пом’якшувальний крем.

Основні активні інгредієнти:
Олія Ши, гліцерин, каприлові тригліцериди, олія солодкого мигдалю, екстракт бурої водорості 
Алярії, алантоїн.
Властивості:
Екстракт бурої водорості Алярії має зволожуючі, регенеруючі і ранозагоювальні властивості. 
Створює бар’єр, що запобігає втраті рідини, доставляє живильні речовини в глибокі шари шкіри, 
стимулюючи вироблення колагену. Олія Ши (каріте) і солодкого мигдалю - зміцнюють природний 
захисний бар’єр шкіри, підтримують процеси шкірної регенерації. Крем компенсує недолік 
природної зволоженості.

MODELLING CREAM (FOR 
FACE & BODY MASSAGE)
Моделюючий масажний крем для обличчя 
та тіла ph 6.6

Основні активні інгредієнти:
Рослинний гліцерин і емоленти.
Властивості:
Базовий крем для проведення масажних технік, моделювання контурів обличчя і тіла. Ідеально 
поєднується з сироватками і концентратами, які наносяться перед застосуванням препарату, 
відповідно до протоколів процедур. 
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ТІЛА ТА МАСАЖУ

Показання: 
Глибоке очищення шкіри тіла, гіперкератоз. 
Профілактика і корекція стрий.

Показання: 
Інтенсивний антивіковий догляд за тілом. 
Зміцнення і омолодження шкіри всього тіла.

Проф. 250 мл

Проф. 250 мл

GLYCOLIC NEW SKIN 
EMULSION 
Гліколева емульсія для тіла 
“Нова шкіра”

Основні активні інгредієнти:
Гліколева кислота, рослинна суміш з 5 АХА кислот (1%), каприк тригліцериди, екстракт чорниці, 
олія каріте, олія солодкого мигдалю, камедь сенегальській акації, екстракт коріння рускусу 
колючого, екстракт плодів апельсина, екстракт лимона, аскорбіл метилсиланол пектинат, екстракт 
цукрового очерету.
Властивості:
Гліколева кислота з комплексом з рослинним комплексом з 5 АХА кислот сприяє злущуванню 
рогових лусочок і стимулює процес регенерації. Стабілізована похідна вітаміну С сприяє 
зменшенню гіперпігментації. Олія каріте активно зволожує, пом’якшує відновлює гідро-ліпідну 
мантію. Емульсія надає шкірі м’якість і шовковистість, зменшує глибину і протяжність зморшок, 
підвищує тургор, вирівнює мікрорельєф.

Скраб для тіла з AXA-кислотами.

Основні активні інгредієнти:
Порошок зі шкаралупи кокосового горіха (1%), кварц, морська сіль, екстракт водорості хлорели, 
рослинна суміш з 5 АХА кислот (1%), гіалуронова кислота (0.01%), сечовина (1%), рослинний 
гліцерин (24%).
Властивості:
Скраб для тіла з унікальним поєднання подрібненого кварцу, кокосової стружки і комплексом 
фруктових кислот делікатно і ефективно видаляє ороговілі клітини епідермісу, очищає шкіру, 
стимулює і прискорює оновлення клітин, має зігріваючий ефект. Рослинна суміш з 5 АХА кислот 
допомагає видалити поверхневі ороговілі клітини шкіри, щоб поліпшити процес відновлення 
шкіри. Морська сіль стимулює кровообіг, насичує шкіру життєво важливими мінералами. Екстракт 
водорості хлорели забезпечує потужне дезінтоксикаційну дію. Гіалуронат натрію зволожує, знімає 
відчуття дискомфорту, підвищує пружність і еластичність шкіри.

BODY SCRUB
WITH AХA 
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД СОНЦЯ

Показання: 
Крем для повсякденного використання з 
фотостабільним захистом від UVA/UVB широкого 
спектру. Для всіх типів шкіри. Водостійкий.

Показання: 
Захист і зволоження для сухої і чутливої   шкіри. 
Водостійкий.

Дом. 50 мл

Дом. 50 мл

Сонцезахисний крем SPF 30

Основні активні інгредієнти:
Вітамін Е, комплекс олії макадамії і рослинного гліцерину.
Властивості:
Крем захищає від агресивного впливу сонячних променів, перешкоджає розвитку процесів 
фотостаріння. Запобігає появі гіперпігментації і передчасних зморшок. Разом з фотозахистом має 
виражену зволожуючу, антисептичну та антиоксидантну діями. Містить хімічні і фізичні фактори 
захисту. Ідеально для жирної шкіри. 
Спосіб застосування:
Наносити на обличчя і тіло перед інсоляцією, після купання не потрібно повторне нанесення 
засобу.

SUN CREAM 
HIGH PROTECTION 
SPF 30+

SUN CREAM VERY 
HIGH PROTECTION 
SPF 50+
Крем сонцезахисний SPF 50+

Основні активні інгредієнти:
Октокрилен, етилгексил саліцилат, гліцерин, олія Ши.
Властивості:
Крем з SPF 50 захищає від агресивного впливу сонячних променів, перешкоджає розвитку процесів 
фотостаріння. Запобігає появі гіперпігментації і передчасних зморшок. Разом з фотозахистом 
має виражену зволожуючу, антисептичну та антиоксидантну дії. Містить хімічні і фізичні фактори 
захисту.
Спосіб застосування:
Наносити на обличчя, шию і чутливі ділянки шкіри перед інсоляцією, після купання потрібно 
повторне нанесення засобу.

Показання: 
Ультра легкий крем-флюїд для 
нормальної та комбінованої шкіри з 
фотостабільним захистом від UVA/UVB 
широкого спектру.

Дом. 50 мл

Основні активні інгредієнти:
Алантоін, вітамін Е, кремній, циклометикон, фізичні та хімічні фільтри, рослинний гліцерин.
Властивості:
Ультра легкий крем-флюїд для нормальної та комбінованої шкіри з фотостабільні захистом 
від UVA / UVB широкого спектру. Крем-флюїд з SPF 50+ легкий і нежирний за текстурою засіб, 
підходить для всіх типів шкіри. Захищає шкіру від зневоднення, фотостаріння і появи пігментації. 
Антиоксиданти і вітамін Е перешкоджають утворенню вільних радикалів. Разом з фотозахистом 
має виражену зволожуючу, заспокійливу і антисептичну дію.
Спосіб застосування:
Захист від UVA і UVB-променів. Наносити на обличчя і тіло перед інсоляцією, після купання, 
потрібно повторне нанесення засобу.

Сонцезахисний крем-флюїд з високим 
рівнем захисту SPF 50+

SUN CREAM VERY HIGH 
PROTECTION  SPF50
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Показання: 
Для захисту шкіри від UVA/UVB променів 
широкого спектру. Ідеально підходить для 
шкіри з незначними дефектами. Вирівнює 
тон шкіри, надає шкірі сяйво.

Показання: 
Інтенсивний захист шкіри від UVA/UVB променів. 
Підходить для захисту як тіла так і обличчя

Дом. 50 мл - Тон 1

Дом. 50 мл - Тон 2

Дом. 50 мл - Тон 3

Дом. 125 мл

SUN CREAM VERY HIGH 
PROTECTION SPF 50+
SPF 50+ Крем високого ступеня захисту з 
тональним ефектом

Основні активні інгредієнти:
Октокрилен, етилгексил саліцилат, гліцерин, олія Ши.
Властивості:
Крем з SPF 50 захищає від агресивного впливу сонячних променів, перешкоджає розвитку процесів 
фотостаріння. Запобігає появі гіперпігментації і передчасних зморшок. Разом з фотозахистом має 
виражену зволожуючу, антисептичну та антиоксидантну діями. Містить хімічні і фізичні фактори 
захисту.
Спосіб застосування:
Наносити на обличчя, шию і чутливі ділянки шкіри перед інсоляцією, після купання потрібно 
повторне нанесення засобу.

Сонцезахисний спрей c високим 
рівнем захисту SPF50 + для дорослих 
і дітей

Основні активні інгредієнти:
Алантоін, Вітамін Е, кремній, циклометикон, фізичні та хімічні фільтри, рослинний гліцерин.
Властивості:
Ідеально підійде для всієї родини. Забезпечує максимальний захист від руйнівного впливу сонячних 
променів і інших шкідливих факторів навколишнього середовища, перешкоджає розвитку процесів 
фотостаріння. Спеціальний склад запобігає появі гіперпігментації і передчасних зморшок. Поряд 
з фотозахисною дією має виражену зволожуючу, антисептичну та антиоксидантну дії. Водостійкий.
Спосіб застосування:
Захист від UVA і UVB-променів. Наносити на обличчя і тіло перед інсоляцією, після купання не 
потрібне повторне нанесення засобу.

SUN SPRAY SPF50+
ADULT & CHILD

Показання: 
Інтенсивний захист шкіри від UVA / UVB 
променів. Підходить для захисту як тіла 
так і обличчя.

Дом. 125 мл

Пом’якшувальний крем для обличчя та тіла з 
дуже високим ступенем захисту SPF 50

Основні активні інгредієнти:
Вітамін Е, олія Ши і рослинний гліцерин, діоксид титану, сонцезахисний фільтр UVA і UVB.
Властивості:
Ідеальний захист для дорослих і дітей (старше 3-х років) від негативного впливу сонячних 
променів. Легка, стійка і водонепроникна текстура крему активно перешкоджає фотостарінню, 
появі пігментних плям і запобігає зневодненню шкіри.
Спосіб застосування:
Наносити на обличчя, шию і чутливі ділянки шкіри перед інсоляцією, після купання не потрібно 
повторне нанесення засобу.

SMOOTH CREAM BODY & 
FACE VERY HIGH 
PROTECTION SPF 50+
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Показання: 
Зволожуючий догляд з коригувальним 
ефектом, для всіх типів шкіри, включаючи 
пігментовану і вікову шкіру.

Показання: 
Зволожуючий догляд для всіх 
типів шкіри, акне, вирівнювання 
тону.

CC CREAM COLOR 
CONTROL 3 IN 1
СС крем для обличчя Контроль 
кольору 3 в 1

Дом. 20 мл - Світло-бежевий
Дом. 20 мл - Бежевий
Дом. 20 мл – Темний бежевий

Основні активні інгредієнти:
Полісахариди, слюда (МИКА CI77019), гідролізований екстракт дріжджів, кремній, глюкуронова 
кислота, екстракт водорості ламінарії, ефірна олія лаванди, токоферолу ацетат (вітамін Е), 
сонцезахисні фільтри, мінеральні пігменти.

Властивості:
Глибоке зволоження на 24 години. Відмінна маскуюча здатність приховає найменші сліди втоми. 
SPF 30 забезпечує захист від шкідливої   дії UVA і UVB променів. Крем сприяє розгладженню 
зморшок, підвищує пружність шкіри і ідеально вирівнює колір обличчя.

BB CREAM SKIN-PERFECTOR 
MOISTURIZING CREAM
Зволожуючий ВВ

Дом. 40 мл - Тон 1
Дом. 40 мл - Тон 2
Дом. 40 мл - Тон 3

Основні активні інгредієнти:
Мінеральний пігмент, матуюча пудра (4.5%), фізичні сонцезахисні фільтри. 

Властивості:
Крем з легкою текстурою на водній основі поєднує кращі властивості денного крему і маскуючого 
засобу: SPF 30 захищає від згубного впливу UVA і UVB променів, зволожує, має себорегулюючу 
і протизапальну дію, матує, ідеально вирівнює колір шкіри і миттєво додає здоровий і сяючий 
вигляд. Некомедоногенний. Без силікону.
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Показання: 
Для щоденного догляду за ніжною шкірою 
дитини.

Показання: 
Для щоденного догляду за ніжною шкірою 
дитини в області підгузку.

Показання: 
Для щоденного очищення ніжної шкіри 
дитини.

Дом. 500 мл

Дом. 100 мл

Дом. 500 мл

Дом. 50 мл

DIAPER PROTECTIVE 
CREAM
Захисний крем під підгузок.

Зволожуюче очищувальне молочко.

Основні активні інгредієнти:
Оксид цинку (8%), мигдальне масло (0,01%), ланолін (5%), D-пантенол (0.05%).
Властивості:
Оксид цинку м’який всмоктуючий мінеральний порошок, який формує бар’єр для інфекції і 
намокання. Володіє антибактеріальними і протизапальними властивостями, захищає шкіру від 
подразнення. Мигдальна олія багата ненасиченими жирними кислотами, незамінними жирними 
кислотами і вітамінами. Ця пом’якшувальна рослинна олія швидко проникає через епідерміс, 
живить і захищає шкіру, відновлюючи захисний ліпідний шар. Відновлює гладкість і надає сяйво 
шкірі внаслідок її заспокійливих, пом’якшувальних і відновлювальних властивостей. Також має 
протизапальні властивості. Ланолін зволожує і захищає ніжну шкіру дитини. D-пантенол володіє 
пом’якшуючими властивостями, що дозволяють відновлювати і підтримувати оптимальне 
зволоження. Без сульфатів. Без барвників і штучних ароматизаторів. Дерматологічно тестований 
для використання дітьми.

Основні активні інгредієнти:
Мигдальне масло (0,01%), гліцерин, каприл глюкозид, гідрогенізована касторова олія, натрію 
бензоат, лимонна кислота.
Властивості:
Освіжаюча і зволожуюча формула міцелярної води ідеальна для щоденної гігієни малюка з перших 
днів життя. Підходить для самої ніжної шкіри. Засіб можна використовувати в будь-який час доби, 
він чудово освіжає і зволожує шкіру малюка. Також пом’якшує і захищає, завдяки вмісту рослинних 
олій. Мигдальна олія багата ненасиченими жирними кислотами, незамінними жирними кислотами 
і вітамінами. Ця пом’якшуюча рослинна олія швидко проникає через епідерміс, живить і захищає 
шкіру, відновлюючи захисний ліпідний шар. Відновлює гладкість і надає сяйво шкірі внаслідок 
її заспокійливих, пом’якшувальних і відновлювальних властивостей. Також має протизапальні 
властивості. Без сульфатів. Без барвників і штучних ароматизаторів. Гіпоалергенний. Дерматологічно 
тестований для використання дітьми. Після використання дитячого очищувального зволожуючого 
молочка / Moisturizing cleansing milk, за допомогою ватних дисків нанесіть міцелярну воду і 
акуратно протріть шкіру обличчя і тіла. Не потребує змивання.

Основні активні інгредієнти:
Мигдальна олія (1%): олія каріте (1%), вітамін Е (0,1%).
Властивості:
М’яке і ніжне зволожуюче молочко миттєво очищає шкіру дитини від забруднень. Мигдальна 
олія багата насиченими жирними кислотами, незамінними жирними кислотами і вітамінами. 
Ця пом’якшуюча рослинна олія  швидко проникає через епідерміс, живить і захищає шкіру, 
відновлюючи захисний ліпідний шар. Відновлює гладкість, надає сяйво і пружність шкірі внаслідок 
її заспокійливих,  пом’якшувальних і відновлюючих властивостей. Також має протизапальні 
властивості. Олія каріте відома своїми поживними і заспокійливими властивостями, допомагає 
відновити ліпідний шар шкіри, схильний до впливу кліматичних умов (вітер, холод, сонце) або в 
зв’язку з використанням миючих засобів з вмістом мила. Без мила. Без сульфатів. Без барвників і 
штучних ароматизаторів. Гіпоалергенний. Дерматологічно тестований для використання дітьми. 
Зволожуюча формула. Захищає ніжну шкіру дитини від водного пересушування. Не змивати.

MOISTURIZING 
CLEANSING MILK

Очищаюча міцелярна вода.

CLEANSING MICELLE
WATER
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Показання: 
Для щоденного очищення нiжної шкіри 
дитини.

Показання: 
Пом’якшувальна і поживна олія для масажу 
SOSKIN допомагає розвивати чуттєве 
сприйняття дитини.

Дом. 500 мл

Дом. 250 мл

CLEANSING GEL 
BODY & HAIR 
Очищуючий гель для тіла і 
волосся.

Основні активні інгредієнти:
Вода, кокамідопропіл бетаїн, гліцерин, кокоглюкозид, децил глюкозид, натрію бензоат, лимонна 
кислота, олія солодкого мигдалю, сорбат калію.
Властивості:
Дерматологічно розроблена делікатна формула для ніжного очищення шкіри на безмильній основі. 
Ця зволожуюча формула гелю для купання м’яко очищає шкіру голови і тіла дитини. Не подразнює 
очі. Олія солодкого мигдалю захищає ніжну шкіру немовлят, сприяє зміцненню шкірного бар’єру. 
Легка текстура легко змивається.

MASSAGE OIL BODY &
HAIR SCALP
Олія для масажу тіла і голови.

Властивості:
Олія легко засвоюється, при цьому не залишає жирної плівки.
Захищає і зволожує шкіру малюка завдяки комбінації рослинних масел і вітамінів. Нежирна 
текстура дозволяє використовувати олію на шкірі голови. Олія створена спеціально для дитячої 
шкіри, підходить для догляду за шкірою новонародженого. Без сульфатів. Без барвників і штучних 
ароматизаторів. Гіпоалергенний. Дерматологічно тестований для використання дітьми.
Способ применения: 
Масаж: Нанесіть кілька крапель олії на ваші руки і трохи зігрійте. Потім делікатно проведіть 
масажну методику. Видалення молочних кірочок: перед тим, як прибрати кірочки на голові у 
новонародженого, їх потрібно розм’якшити. Для цього візьміть кілька крапель олії і нанесіть 
ніжними масажними рухами на ділянки з кірочками. Таку процедуру потрібно зробити за 2 години 
до купання малюка.

Основні активні інгредієнти:
Олія соняшнику, олія солодкого мигдалю, каприлікові тригліцериди, токоферил ацетат.
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