
ПРОФЕСІЙНА ЛІНІЯ

ЧАС РЕЗУЛЬТАТІВ



«За багато років розробки продукції я 

навчився «слухати» шкіру людей, чути, що 

їй потрібно та що їй подобається. Створені 

мною формули – це ефективні рішення для 

тих, хто відчуває свою шкіру і бажає 

надати їй те, чого вона насправді  

потребує.

SkinClinic пропонує засоби, які піклуються 

про вас і надають ті реальні результати, які 

ви відчуєте. Наш асортимент космецевтики 

є результатом багаторічного досвіду і 

практики лікарів у всьому світі, які 

щоденно працюють зі шкірою своїх 

пацієнтів».

КАЕТАНО ГУТІЕРРЕС

Засновник SkinClinic
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Представляємо повний асортимент високоефективної 

космецевтики, створеної у наших лабораторіях з 

активними інгредієнтами європейського походження.

Кожний тип продукту базується на ексклюзивній 

перевіреній формулі, яка відповідає реальним 

потребам певного типу шкіри.

Ми надаємо змогу обрати найбільш необхідний 

продукт у відповідності до ваших потреб для 

досягнення дієвих результатів у роботі з Вашими 

пацієнтами.

ІННОВАЦІЯ
І ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ПРОФЕСІЙНА ЛІНІЯ
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SkinClinic розробив цілу низку косметичних 

засобів для професійного та домашнього 

використання, які завдяки своїй ретельно 

розробленій рецептурі, засновані на поєднанні 

активних інгредієнтів у великих дозах, тому це 

ідеальне доповнення для професійних 

дермокосметичних методів лікування.
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Cleansing Milk 
Sensitive Cleanser
Facial Cleansing Soap
Foam Cleansing

Glicolic Gel Clean
Facial Toner
Refresh Toner
Balance Lotion

Crème Peel
Silica Gel Scrub
Vita C 6 Cream
Vita C 8 Cream

ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ШКІРИ

ТОНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
БАЛАНСУ 

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

Facial Cream Mask
Carbon Cream
Alginate Powder

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

DMAE Gel 15%
Virtual Syringe Gel
Aloe Vera 200%
Skin Care Hydrogel
Hialucos
Proteo С
Resfill Day
Resfill Night
Ferulast
Melanyc Serum
P.R.P. Serum
Fitoproteoglicanos
Anti-Aging  Fito-C SPF15
Retinol 1 Million
Musk Rose Oil

ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Clay Cleanser
Melanyc Clay
Melanyc Clay K
C-Powder
Additional Solution
Global Peel Solution
Glycolic Exfoliating Solution
Lactic Cleansing Solution
Mandelic Renovation Solution

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ
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Eye Contour Emulsion
Melanyc Eyes

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗОНИ НАВКОЛО ОЧЕЙ
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Antiaging Peptide HA 1%
Vit-Hial
Eyes Peptide
Bioflash Care
Melanyc Peptide
Lipolytic Peptide
Hair Peptide
Hial-DMAE
DMAE + Organic Silicon
Rutin + Coumarine
Vitamin C 20%
Hyaluronic Acid 3,5%
Organic Silicon
Carnitine 20%
Caffeine 20%
Centella Asiatica
Artichoke Extract 2%

36

Hydro-Nourishing  Facial Cream
Hydro-Nourishing  Facial Cream 
SPF30
Hydro-Nourishing  Facial Cream 
SPF 30 Clair
Hydro-Nourishing  Facial Cream 
SPF 30 Dore
Peeling Effect Glycolic Cream
Dmae Cream
Dmae Cream SPF 15
Dmae Flash Cream
Nutrisyl
Ovalift Cream
Liposom Cream
Active – Plus Day Cream
Active – Plus Night Cream
Regenerating Cream
Lifting Cream
Syl 100 50+
Syl 100 Sun Lux
Syl 100 50+ Color

ОМОЛОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ
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Regulacne
Hidrasyl
Glicosyl
Mattisyl

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

25
АМПУЛИ SKINCLINIC
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Melanyc 
Melanyc Daily
M Cream

ОСВІТЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
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Post-Peeling Restoring Cream
Arni-K Vita Cream
Helixyl
Rosanic
Skin Cover

ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ 
АГРЕСИВНИХ ПРОЦЕДУР
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Hand Cream
Hydrasol

ЗАСОБИ ДЛЯ РУК
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Anti-Cellulite Gel
Anti-Cellulite Cream
Active-Plus Cellulite Cream
Active – Plus stretch marks
Body Glycolic Cream
Firming Cream
Firming Gel
Arnicor
Neutral Massage Cream
Hot and Cold Massage Cream
Pressotherapy Gel
Laser Gel
Radiofrequency Gel
Glycerin
Sweet Almond Oil
Thermo-active For Cold Therapy Wraps
Cremy Aloe Vera-oat Soap
Bust Firming Gel
Intimate Soap
Intima
Neck and Décolleté Cream
Tired Legs Gel

ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА 
ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК

29
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FACIAL
CLEANING SOAP

Об’єм: 250 мл

Щоденне очищення за комбінованою, жирною та 
схильною до вугрів шкірою. Мильний засіб для зняття 
макіяжу. Має інтенсивну протизапальну дію.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Активні екстракти ромашки 5%, вівса 5% та алое вера, 
триклозан, рослинний гліцерин 7%, цетримід та 
гіпоалергенні ПАВи.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Застосовувати один або два рази на день. Після 
нанесення добре змийте водою.

Очищення обличчя сама основна процедура 

для збереження шкіри здоровою та 

красивою.

ЩОДЕННИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ
ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ШКІРИ

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ АБО СУХОЇ ШКІРИ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ

Засіб для зняття макіяжу та делікатного очищення 
нормальної і сухої шкіри.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Олія солодкого мигдалю 10%, пом'якшувальні засоби 
середнього ланцюга, екстракти гліцерину, ромашки та 
вівса, зволожувальні та допоміжні безвоскові 
пом'якшувальні речовини для обличчя.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть засіб за допомогою ватного диска на обличчя 
та шию. Видаліть надлишки також за допомогою 
ватного диску, попередньо змоченого у FACIAL TONER.

Об’єм: 200 мл / 400 мл

МОЛОЧКО ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

Ультрам’який засіб, який містить мильну основу. 
Нормалізує PH шкіри, прискорює відновлення 
шкіри. Глибоко зволожує, та запобігає 
зневодненню та порушенню цілістності шкіри 
внаслідок контакту з водою. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Алое вера, овес, ромашка і масло солодкого 
мигдалю.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

В професійних процедурах: засіб застосовується 
в якості підготовки, а також на этапі нейтралізації 
хімічного пілінгу. В домашньому застосуванні 
використовується для щоденного догляду усіх 
типів шкіри, особливо чутливої.

Об’єм: 250 мл

КРЕМ-МИЛО  ВИРІВНЮЮЧЕ PH ШКІРИ

CLEANSING MILK

SENSITIVE CLEANSER

ТОП
-

про
даж



REFRESH
TONER PH - 5,0

Зволожуючи та оновлюючи шкіру всіх типів в рамках 
щоденної процедури очищення обличчя, засіб запобігає 
появі будь-яких несприятливих реакцій шкіри. 
Нормалізує себорегуляцію, звужує пори, ідеально 
підходить для жирної та чутливої шкіри з проявом 
куперозу.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Вода з гамамелісом, екстракти ромашки та вівса, 
гліцерин та природний зволожувальний фактор.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть ватним диском і акуратно розподеліть по 
всьому обличчю.

Об’єм: 200 мл/ 400 мл / 800 мл

Об’єм: 200 мл / 400 мл

Очищення обличчя без масла. Для комбінованої, жирної 
та схильної до вугрів шкіри.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Екстракт ромашки 6%, гліколева кислота, 
стеароксидиметикон, очищувальна поверхнево-активна 
речовина та рослинний гліцерин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть за допомогою ватного диску і очистіть, 
виконуючи м’який масаж. Немає потреби у 
використанні FACIAL TONER після цього. Засіб можна 
використовувати як мило.

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ,
БЕЗМАСЛЯНА ОСНОВА З
ГЛІКОЛЕВОЮ КИСЛОТОЮ
PH 4,5

GLYCOLIC
GEL CLEAN

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД, ЗВОЛОЖЕННЯ 
ТА СВІЖІСТЬ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ

Заспокійливий та зволожуючий засіб - доповнення для 
очищення обличчя. Балансує кислотність, заспокоює та 
підтримує оптимальний рівень гідратації.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Екстракт ромашки 10%, природний зволожуючий 
фактор 2%, вода троянди 2,5%, ланолін та природній 
гліцерин 5%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть ватним диском і акуратно розподеліть по 
всьому обличчю.

Об’єм: 200 мл/ 400 мл / 800 мл

ДЛЯ ТОНIЗУВАННЯ 
ТА ПІДГОТОВКИ ШКІРИ

Засіб дня глибокого очищення, стимулює процеси 
відновлення клітин, вирівнює текстуру, абсорбує себум 
та запобігає появі запалення. Очищує шкіру та сприяє її 
підготовці до подальших процедур догляду за шкірою. 
Ідеально підходить для зняття масок і пілінгів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гліколева кислота, овес, ромашка та гліцерин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на руки велику кількість і легким масажем 
розподіляйте її по обличчю протягом 1 - 2 хвилини. 
Уникайте контакту з очима. Після цього змийте великою 
кількістю води. Назавершення нанесіть звичайний крем.

Об’єм: 50 мл / 150 мл

ЩОДЕННЕ ОЧИЩЕННЯ 
PH 4,0

ТОНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ
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FOAM CLEANSER

FACIAL 
TONER PH - 5,5



Балансуючий та регулюючий утворення себуму лосьйон-тонік для комбінованого та 
жирного типів шкіри. Повна формула засобу, яка дозволяє отримати комплексну 
косметичну дію: чинить в’яжучу, очищувальну, балансуючу та зволожуючу дію, здатен 
регулювати та підтримувати pH-баланс шкіри після щоденного очищення. Наявність 
компоненту Cytobiol ™ Iris A2, який за умови тривалого застосування здатен зробити пори 
менш помітними, зменшивши їх розмір. На відміну від інших лосьйонів, завдяки рецептурі 
засобу ми бачимо результат вже за 15 днів. Текстура лосьйону засобу дозволяє покращити 
його поглинання.  Його приємний запах сприяє щоденному використанню.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Природній фактор гідратації (3%), CYTOBIOL ™ IRIS A2 (3%), молочна кислота (1%), 
ніацинамід (0,5%), кореня лопуха екстракт (0,5%), экстракт квіллаї (0,5%), екстракт лимону 
(0,5%), яблучна кислота (0,5%), фітинова кислота (0,5%), Алантоїн (0,2%), олія чайного 
дерева

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть за допомогою змоченого водою ватного диска легкими постукуючими рухами на 
обличчя і шию. У разі появи почервонінь, рекомендуємо використовувати його через день.

Об’єм: 200 мл / 400 мл

БАЛАНСУЮЧИЙ, РЕГУЛЮЮЧИЙ УТВОРЕННЯ СЕБУМУ

ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ

BALANCE LOTION

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

Фізичне очищення зі скраб-ефектом. Догляд перед пілінговими процедурами. Прискорює 
процес відновлення епідермісу, бореться із гіперкератозом. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Нанокристали кальцію 18,7 %, отримані в нейтральному вітаміні Е.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на вологу шкіру за допомогою легкого масажу круговими рухами, поки не 
отримаєте потрібний ефект скрабування. Добре промийте водою.

Об’єм: 60 мл / 200 мл / 1000 мл

ФІЗИЧНИЙ ПІЛІНГ ОНОВЛЕННЯ ШКІРИ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ

SILICA
GEL SCRUB PH – 4,0

Об’єм: 50 мл

Сольовий ефект вітаміну С робить крем віта с-6 кращою знахідкою для нормальної та сухої 
шкіри. М'яко ексфолює  і регулює вироблення себума, нейтралізує вільні радикали, стимулює 
синтез колагену, забезпечує антиоксидантний захист, надає сяйво і вирівнює тон шкіри.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Стабілізований вітамін С 6%, масло жожоба, морінга та ліпіди гліцерину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАНННЯ:

1) Професійний догляд: нанесіть невелику кількість крему після тонізації та проведіть скатку. 
Можна застосовувати перед нанесенням пілінгу для більш інтенсивного очищення шкіри.

2) Домашній догляд: при першому нанесенні доцільно зробити скатку. Всі наступні прийоми 
застосування крему наносити після тонізації, залишивши засіб на обличчі.

КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ З ВІТАМІНОМ С 6%

VITA-C6 CREAM

ВІДРОДЖЕННЯ ШКІРИ. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБЛЕННЯ СЕБУМА. СЯЙВО ШКІРИ.
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Очищення та відлущування шкіри перед будь-якими естетичними процедурами. Активні 
компоненти видаляють відмерлі клітини і очищують зовнішній шар шкіри, захищають 
клітини від вільних радикалів, має зволожуючу та депігментуючу дію.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Ацетилцестиїн 20%, мочевина 10%, миндальне масло 7%, рослинний глiцерин 3%, пантенол.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

На злегка змочену шкіру рівномірно нанесіть 4-6 крапель крему по всьому обличчю (1 грам), 
щоб вийшов дуже тонкий шар (наносити так, як це звичайний зволожуючий крем). Після 
нанесення втирайте його акуратно протягом 1-2 хвилин, почекайте 2-3 хвилини і змийте 
водою з Cleansing Soap. Можна змішати CREAM-PEEL з 20% АМПУЛОЮ ВІТАМІНУ С і 
нанести таким же чином. Рекомендується повторювати процедуру щотижня.

Об’єм: 50 мл

CREAM-PEEL PH – 4,0

Об’єм: 50 мл

Завдяки високій концентрації вітаміну С, крем має сольовий ефект, що ідеально підходить 
для лікування шкіри, схильної до акне. Усуває патогенні мікроорганізми, регулює 
вироблення себума, покращуючи зовнішній вигляд шкіри, запобігає появі і зменшує сліди та 
шрами від акне, ексфолюючий вплив крему надає сяйво і вирівнює тон шкіри. 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Стабілізований вітамін С 8%, масло жожоба, морінга і ліпіди гліцерину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАНННЯ:

1) Професійний догляд: нанесіть невелику кількість крему після тонізації та проведіть скатку. 
Можна застосовувати перед нанесенням пілінгу для більш інтенсивного очищення шкіри.

2) Домашній догляд: при першому нанесенні доцільно зробити скатку. Всі наступні прийоми 
застосування крему наносити після тонізації, залишивши засіб на обличчі.

КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ВІТАМІНОМ С 8%

VITA-C8 CREAM

РЕГУЛЮВАННЯ СЕБУМА ТА ОЧИЩЕННЯ ПОР

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

Гель-маска з мікроексфоліантом, вітамінний пілінг, доповнений збалансованою 
концентрацією койєвої кислоти. Забезпечує яскравість та очищення; покращує зовнішній 
вигляд шкіри, схильної до фото-старіння та акне.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Чистий Вітамін С 90% та койєва кислота 3%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

1. ОСВІТЛЮЮЧА МАСКА: 

Додайте в миску порошок і воду в рівній кількості. Добре перемішайте пензликом до 
утворення гелю. Нанесіть на обличчя або інші частини тіла і залиште маску на 20-30 хвилин, 
а після - видаліть теплою водою. Застосовуйте ампули ANTIAGING FITO-C 15 SPF Ampoules 
як завершуючий крем.

2. ВІТАМІННИЙ ПІЛІНГ: 

Насипте невелику кількість порошку та акуратно побризкайте 2 - 4 рази на дуже вологі 
руки, втирайте до утворення гелю, і додайте ще кілька крапель води. Нанесіть на обличчя і 
залиште на 5 хвилин до висихання, а зверху нанесіть SKIN COVER, додавши кілька крапель 
води.

Об’єм: 40 г / 100 г

ПОРОШОК ВІТАМІНУ С З КОЙЄВОЮ КИСЛОТОЮ

КЕРАТОЛИТИК, ВІДЛУЩУВАЧ

C-POWDER
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Additional Solution – це важливий косметичний продукт 
для застосування після будь-якої косметичної 
процедури, коли необхідно скоригувати рівень pH 
шкіри. Крім того, цей засіб містить гліцин, який має 
заспокійливий та освіжаючий ефект завдяки здатності 
відновлювати пошкоджену шкіру.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гідрокарбонат натрію, гліцин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть великий шар одразу на шкіру, видаліть 
надлишок великою кількістю води або вологою 
тканиною. Завжди захищайте очі ватними тампонами 
для зняття макіяжу.

Об’єм: 250мл

ADDITIONAL 
SOLUTION

РОЗЧИН ІЗ СТАБІЛІЗУЮЧИМ, 
ЗАСПОКІЙЛИВИМ ЕФЕКТОМ.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

Формула мікро-відлущування, забезпечує яскравість та 
покращує зовнішній вигляд шкіри, що схильна до 
фотостаріння та акне. Завдяки формулі посиленої 
компонентом АНА і ВНА кислот, надає 
багатофункціональність данному засобу. Шкіра 
розгладжується, регенерується та вирівнюється колір 
обличчя.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

40% мигдальної кислоти, 2% саліцилова кислота та 8% 
койєва кислота.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість продукту (розміром з 
невеликий горішок) на вологу шкіру. Додайте кілька 
крапель води на руку і нанесіть, масажуючи при цьому 
(круговими рухами) протягом 2 хвилин. Змийте 
великою кількістю води, або окремо змішайте 1:1 з водою 
до появи гелевої текстури. Нанесіть на шкіру, залиште 
на 2-3 хвилини,  попередньо нейтралізуючи sensitive 
cleanser.

Об’єм: 90 г

ПІЛІНГ З МИГДАЛЬНОЮ 
ТА АНА-КИСЛОТАМИ.
ОЧИЩЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ КЛІТИН 
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ PH 4,5

CLAY CLEANSER

Для нормальної та сухої шкіри з 1-3 фототипом. 
Освітлюючий ефект та легкий мікроексфоліант. 
Зменьшує меланодермальні шкірні дефекти. Анти-Ейдж 
ефект. Регулює гідро-ліпідний баланс. При 
довгостроковому використанні досягає ефекту пілінгу. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гексилрезорцин 4%, арбутин 4%, мигдалева кислота 
20%, саліцилова кислота 2%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Готується за декілька хвилин до початку процедури. Час 
експозиції залежить від типу шкіри. Потребує 
пост-пілінгового догляду. Детально спосіб 
застосування у повному протоколі.

Об’єм: 90 мл

ПІЛІНГ ВІДБІЛЮЮЧИЙ

MELANYC CLAY

Впливає на пігментацію шкіри: пятна та мелазма . Має 
ефект відлущення. Для нормальної, комбінованої та 
жирної шкіри. Мікроексфоліація, освітлююча дія легкого 
– середнього ступеню. Наявність коєвої кислоти 
посилюю освітлюючий ефект.  Зменшує сліди мелазми 
та пігментації. Регулятор ліпідного шару шкіри. Глина 
підходить 3-4 фототипу шкіри. Довгострокова 
експозиція може спровокувати  інтенсивний 
відлущуючий ефект .  

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гексилрезорцин 4%, арбутин 4%, мигдалева кислота 
20%, саліцилова кислота 2%, коєва кислота  6%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 

Готується за декілька хвилин до початку процедури. Час 
експозиції залежить від типу шкіри. Потребує 
пост-пілінгового догляду. Детально спосіб застосування 
у повному протоколі.

Об’єм: 90 мл

ІНТЕНСИВНИЙ ПІЛІНГ 
З ВІДБІЛЮЮЧОЮ ДІЄЮ

MELANYC CLAY K
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ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

Global Peel – це оновлюючий розчин із рівнем pH 4 для всіх типів шкіри, призначений для 
процедур відбілювання та омолодження.  

Завдяки своїй формулі цей засіб здатний здійснювати широку косметичну дію на різні шари 
шкіри, в результаті створюючи загальний ефект омолодження та яскравості шкіри, 
відбілювання обличчя та тіла, зокрема зони декольте, рук та ніг. 

Завдяки здатності очищувати та оновлювати клітини шкіри він може використовуватися у 
комбінації зі спеціальними естетичними засобами та/або ампулами, в залежності від потреб 
Вашої шкіри та процедури, обраної за професійними критеріями. 

Засіб можна наносити на обличчя, шию, зону декольте та тіло цілий рік.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гліколева кислота (30%), молочна кислота (13%), 
лимонна кислота (12%) , коєва кислота (3%) , саліцилова 
кислота (2%)

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть 3-4 мл Global Peel Solution на усе обличчя та 
залишіть на деякий час (в залежності від типу шкіри та 
процедур, що проводяться за професійними 
критеріями). 

Детально спосіб застосування у повному протоколі.
Об’єм: 50мл

GLOBAL PEEL SOLUTION

ДЕПІГМЕНТАЦІЯ, ФОТОСТАРІННЯ

Lactic Cleansing Solution – це 50% розчин молочної кислоти із рівнем pH 4, який має 
очищувальну дію та здійснює дуже м’яке мікровідлущення поверхні, зокрема, чутливої шкіри, 
та призначений для застосування відповідно до професійних потреб.  Засіб для застосування 
на найбільш чутливих ділянках, таких як найбільш сухі та тонкі ділянки шкіри шиї та зони 
декольте, який надає шкірі пружності завдяки стимулюванню утворення колагену.Може 
використовуватися для догляду за шкірою обличчя для зменшення ознак фотостаріння, 
червоних плям та червоних вугрів чутливої шкіри.  Засіб можна наносити на обличчя, шию, 
зону декольте цілий рік.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Молочна кислота (50%)

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

3-4 мл Lactic Cleansing Solution на усе обличчя та залишіть на деякий час (в залежності від 
типу шкіри та процедур, що проводяться за професійними критеріями). 

Детально спосіб застосування у повному протоколі.

Об’єм: 50мл

LACTIC CLEANSING 
SOLUTION

ДОГЛЯД ЗА ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ
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ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

Glycolic Exfoliating Solution – це 50% розчин гліколевої кислоти із рівнем pH 4, який має 
середню чи помірну очищувальну та оновлюючу дію на клітини шкіри та призначений для 
застосування відповідно до професійних потреб. 

Ідеальний засіб для покращення тьмяної, втомленої сухої чи дуже сухої шкіри, якій не 
вистачає яскравості. Може використовуватися для жирної шкіри для запобігання утворенню 
вугрів, одночасно покращуючи текстуру та загальний вигляд шкіри. 

Завдяки здатності оновлювати клітини шкіри та надавати шкірі яскравості він покращує 
результати застосування спеціальних естетичних засобів та/або блістерів, в залежності від 
потреб Вашої шкіри та процедури, обраної за професійними критеріями. 

Засіб можна наносити на обличчя, шию, зону декольте та будь-які ділянки тіла цілий рік.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гліколева кислота (50%)

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

3-4 мл Global Exfoliating Solution на усе обличчя та 
залишіть на деякий час (в залежності від типу шкіри та 
процедур, що проводяться за професійними 
критеріями). 

Детально спосіб застосування у повному протоколі.

Об’єм: 50мл

GLYCOLIC 
EXFOLIATING SOLUTION

ЯСКРАВІСТЬ ШКІРИ

Mandelic Renovation Solution – це 40% розчин мигдалевої кислоти із рівнем pH 4, призначений 
для ніжного очищення шкіри відповідно до професійних потреб. Це дуже добрий засіб для 
очищення комбінованої та жирної шкіри, а також шкіри, ураженої себореєю. Він також може 
використовуватися для попередньої обробки шкіри перед застосуванням, наприклад, Global 
Peel Solution (Розчин із загальним відлущувальним ефектом). Завдяки здатності оновлювати 
клітини шкіри він покращує результати застосування спеціальних естетичних засобів та/або 
ампул, в залежності від потреб Вашої шкіри та процедури, обраної за професійними 
критеріями. Засіб можна наносити на обличчя, шию, зону декольте та тіло цілий рік.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Мигдалева  кислота (50%)

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ВАРІАНТ Б: Розчин для очищення. 

Залиште на 20 хвилин, масажуючи шкіру руками у 
рукавичках перші 3-5 хвилин. Якщо розчин висихає при 
застосуванні, ми рекомендуємо кожні три хвилини 
додавати дві порції води.  

Потім змийте водою. 

Продовжуйте відповідну процедуру за професійними 
критеріями.

ВАРІАНТ А: Підготовка шкіри до пілінгу. 

Залиште на 10 хвилин, ніжно масажуючи шкіру руками у 
рукавичках перші 3 хвилини. 

Потім змийте водою. 

Продовжуйте відповідну процедуру за професійними 
критеріями.

Об’єм: 50мл

MANDELIC 
RENOVATION SOLUTION 

РОЗЧИН ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕД ПІЛІНГОМ
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РЕГЕНЕРУЮЧІ ПРОДУКТИ SKINCLINIC 
ПОЄДНУЮТЬ ІННОВАЦІЙНІ, 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА 

ЗМІЦНЕННЯ ШКІРИ. ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ 
ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ.

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ЖИВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Засіб 3 в 1: маска, масаж, живлення. Для масажу 
обличчя, шиї та декольте. Зволожує та відновлює шкіру 
після проведення естетичних процедур. Заспокоює, 
прискорює регенерацію клітин, знімає відчуття 
дискомфорту при зневодненні шкіри.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Олія мускусної троянди, олія пшениці та авокадо 5%, 
олія морінги, зволожуючі силікони, екстракт мімози та 
гамамелісу, вітамін Е.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Виконуйте масаж, рухаючись вгору (на обличчі) та 
рухаючись вниз (на шиї та декольте). Для масажу 
нанесіть товстий шар крему і виконайте масаж на 
обличчі (круговими рухами), а на шиї і декольте – 
рухами вгору/вниз. Оскільки маска живильна, слід 
залишити її на шкірі протягом 10-30 хвилин.

Об’єм: 500 мл

MASK
FACIAL CREAM

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

1. КОСМЕТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В 
ЯКОСТІ ДЕТОКСНОЇ МАСКИ: 

• Детоксикація шкіри. 

• Поверхневе очищення шкіри. 

• Вуглець абсорбує забруднення та токсини з шкіри.

2. ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 

АПАРАТНИХ МЕТОДИК:

•   Сумісний з Q-комутованим лазером.

• Модулює абсорбацію енергії при догляді з 
використанням конкретного обладнання, що сприяє:

- Гладкому пілінг-ефекту та оновленню шкіри. 

- Глибокому очищенню шкірних шарів.

- Контрольованому відлущуванню шарів епітелію.

- Розгладженню шкіри, закриттю пор і зменшення 
зморшок.

- Сяянню шкіри. 

- Себорегуляції та посиленню ефектів проти акне.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Мікронізований активний вуглець рослинного 
походження.

Об’єм: 50 мл / 200 мл 

ДЕТОКСНА АБСОРБАЦІЯ

CARBON CREAM
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МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

ЧАС ФОРМУВАННЯ ГЕЛЮ:

Гель сформований тоді, коли він більше не прилипає до 
пальців. Цей параметр використовується як контроль-
ний показник готовності продукту; цей час становить 
приблизно 7-10 хв при температурі 20°C. Потенційні 
зміни в параметрах: час утворення гелю залежить від 
температури розчину алое вера або від температури в 
приміщенні.

НАНЕСЕННЯ:

Шпателем нанесіть на шкіру в міру товстий шар і 
залиште його на шкірі приблизно на 13-15 хвилин. Після 
цього зніміть зі шкіри смужки маски. Після закінчення 
нанесіть відповідний крем залежно від типу шкіри.

ПРИГОТУВАННЯ:

Зважте 25 г АЛЬГІНАТНОГО ПОРОШКУ у 
пластиковому контейнері, 25 г РОЗЧИНУ АЛОЕ ВЕРА 
і 50 мл води 20°С.

Влийте рідину в порошок. Одразу після цього слід 
негайно запустити таймер. Помішуйте шпателем 
приблизно протягом 1 хвилини, щоб уникнути 
утворення грудочок, поки не отримаєте однорідну 
пасту.

Дочекайтеся, коли гель загусне (слід перевірити 
дотиком пальців).

Живлення та зволоження обличчя. Маска для 
обличчя.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Альгінати натрію, діатомова земля та кальцієві солі.

Об’єм: 1000 мл

Розчин застосовується щоб дати альгінатному 
порошку осісти.

Об’єм: 800 мл

АЛЬГІНАТНИЙ ПОРОШОК

РОЗЧИН АЛОЕ ВЕРА

ALGINATE POWDER FACE MASK:
ALGINATE + ALOE VERA SOLUTION PH - 6,0

МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
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ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Надає ліфтинг шкірі, відновлює тонус м'язової тканини, 
стимулює неоколагеногенез, підвищує тургор шкіри. 
Має антиоксидантну та протизапальну дію. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Діметіламіноетанол(DMAE) 15%, рослинний гліцерин 
30%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на очищену шкіру тонкий шар гелю і 
використовуйте будь-яке обладнання (під час 
проведення масажу, електропорації, процедур з 
використанням радіочастот тощо, або під маски). 
Рекомендовано застосовувати на ділянки, які 
потребують скорочення шкіри (атонічні ділянки  тіла, 
нижня та середня третина обличчя).

DMAE GEL 15%

ЕФЕКТ МИТТЄВОГО 
ЛІФТИНГУ

Об’єм: 125 мл

VIRTUAL 
SYRINGE GEL PH - 6,0

КОНЦЕНТРОВАНИЙ ГЕЛЬ
З АКТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Антивіковий та зволожуючий гель, зміцнює шкіру, 
стимулюючи синтез колагену. Розгладжує зморшки і 
вирівнює рельєф шкіри, шрами, спричинені акне та 
втратою пружності шкіри.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Чиста гіалуронова кислота на безводній безмасляній 
основі, Phytoproteoglycans® і Argireline®

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну ділянку або перед 
використанням будь-якого крему для посилення 
ефекту останнього. Можна використовувати як маску 
для обличчя (у такому випадку слід наносити у великій 
кількості). Можна наносити під маску для обличчя або 
плівку.

Об’єм: 100 мл

ГЕЛЬ З КОНЦЕНТРАТОМ
АЛОЕ ВЕРА

Ідеально підходить для лікування чутливої, атопічної 
шкіри. Ефективний засіб, який надає зволожуючу, 
пом'якшуючу дію, володіє протизапальною та 
антиоксидантною активністю. Стимулює регенерацію та 
підходить для догляду при усіх пошкодженнях шкіри. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Алое, що надходить з концентрату соку, містить 
подвійну діючу речовину через усунення вмісту води. 
Гліцерин як зволожуючий фактор.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Слід наносити так часто, як того потребує стан шкіри, на 
оброблювану ділянку, при цьому м’яко масажуючи її, до 
повного всмоктування. Гель також можна 
застосовувати як оклюзійну маску з алое вера. 

Об’єм: 60 мл / 200 мл / 400 мл / 1000 мл

200%
ALOE VERA GEL PH - 6,5

ЕСТЕТИЧНИЙ ДОГЛЯД
ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ

Для зволоження та відновлення шкіри після лазерних, 
епіляційних та пілінг-процедур, рекомендується 
використовувати під час PRP-терапії, застосування 
вітамінів, після гоління та після перебування на сонці для 
чутливої та атопічної шкіри. Надає пролонговане 
зволоження та прискорює відновлення шкіри.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Висока концентрація діючої речовини алое, 
альфабісабололу та екстракту арніки 6%. 
Гіпоалергенний допоміжний засіб.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на шкіру тонкий шар гелю і використовуйте 
відповідне обладнання в залежності від стану шкіри 
(масаж або електропорація). Також можна 
застосовувати в якості заспокійливої маски.

Об’єм: 60 мл / 200 мл / 1000 мл

SKIN CARE
HYDROGEL PH - 6,5
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Об’єм: 30 мл

Покращує зовнішній вигляд шкіри з проявами мелазми і 
темними пігментними плямами. Депігментаційний 
бустер – ідеальне доповнення до вашого щоденного 
крему.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Арбутин, гексилрезорцин, транексамова кислота, 
запатентований комплекс хромабрайт® 
(chromabright®), ферулова кислота і ніацин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість на очищенну шкіру під 
крем. 

 

MELANYC SERUM

ВІДБІЛЮЮЧА СИРОВАТКА

ТОП
-

про
даж

Об’єм: 50 мл / 100 мл

Запобігає розвитку зморшок, усуває прояви старіння і 
пігментації шкіри, зміцнює контури обличчя, надає шкірі 
щільність, відновлює в'ялу, втомлену шкіру за лічені 
секунди, має дію вітамінного пілінгу, який активізує 
периферійну мікроциркуляцію обличчя, покращує 
проникність поживних компонентів, отриманих ззовні, 
зміцнює і відновлює епідермальні клітинні функції, 
посилюючи метаболізм клітин шкіри.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість на очищенну шкіру під 
крем. 

PROTEO C

АНТИОКСИДАНТНА СИРОВАТКА 
З ЛІФТИНГ-ЕФЕКТОМ.

Вітамін С, гінкго білоба, запатентований
комплекс фітопротеогліканів® (phytoproteoglycanos®)
і дмае.

ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Підтягує за лічені секунди, надає блиск, згладжує 
зморшки, живить шкіру зсередини, відновлює 
епідермальні клітинні функції.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Низько-, середньо-і високомолекулярна гіалуронова 
кислота, стабілізований вітамін С, гінкго білоба, дмае, 
вітамін Е і запатентований комплекс фітопротеогліканів
®(phytoproteoglycanos®).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість на очищенну шкіру під 
денний крем. 

RESFILL DAY

ЛІФТИНГ-СИРОВАТКА ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ ЗМОРШОК ТА 
НАДАННЯ СЯЙВА ШКІРІ.

Об’єм: 30 мл

Містить високе дозування активних косметичних 
інгредієнтів, підсилює вплив будь-якого засобу, що 
використовується після сироватки, зменшує видимість 
зморшок, надає шкірі приємну оксамитовість, вирівнює 
тон шкіри.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Запатентований комплекс фітопротеогліканов® 
(phytoproteoglycanos®), органічний кремній, алое вера, 
ретинол, вітамін Е; низько-, середньо- і 
високомолекулярна гіалуронова кислота.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість на очищенну шкіру під 
нічний крем.

RESFILL NIGHT

РЕГЕНЕРУЮЧА СИРОВАТКА 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ  ПРОТИ ЗМОРШОК, 
ВПЛИВАЄ НА ЗМОРШКИ, 
ЗАПОБІГАЄ ЇХ ПОДАЛЬШИЙ 
РОЗВИТОК. ЗРІЛА ШКІРА

Об’єм: 30 мл
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ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Зволоження та регенерація шкіри; догляд під час процедур після пілінгу; зволоження при 
дерматиті, сприяння відшаровуванню шкіри з антивіковим ефектом.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Мікросфери гіалуроната натрію.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

При застосуванні на шкірі з дерматитом або шкірі, яка має незначні проблеми, або на 
делікатних ділянках слід нанести велику кількість розчину, а потім нанести гель алое вера 
або гіпоалергенний крем. Мікросфери гіалурону набудуть гелевого стану і дадуть миттєвий 
ефект. В якості маски для обличчя: нанесіть велику кількість засобу на оброблювану ділянку 
(на тілі чи обличчі) і при бажанні накрийте маскою для обличчя або вологим рушником; слід 
оприскувати ділянку термальною водою кожні 5 хвилин. Засіб також може бути 
застосований самостійно.

Нанесіть на обличчя, шию, декольте. Рекомендовано для всіх типів шкіри, особливо для 
шкіри після плазмотерапії. 

ДЕГІДРОВАНА ГІАЛУРОВАНА КИСЛОТА. OIL-FREE ФОРМУЛА

Об’єм: 50 мл / 150 мл

HIALUCOS PH - 6,0

Антиоксидантний активний концентрат стимулює 
синтез колагену та прискорює відновлення тканин, 
сприяє ефективному зволоженню, відновлює 
еластичність колагену, має інтенсивну антиоксидантну 
дію, захищає шкіру від вільних радикалів та ефективно 
впливає на процеси фотостаріння та вивельнення 
меланіну. Надає захист мембранам клітин завдяки 
астаксантину та вітаміну С і Е, зменшує процес 
окислення та розпаду ліпідів, які прискорюють старіння. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Ферулова кислота, астаксантин, гіалуронова кислота, 
вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін Е. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на обрану поверхню: обличчя, шия, декольте 
або кисті рук, нанесіть ваш стандартний крем. 
Рекомендовано для всіх типів шкіри, у тому числі - 
гіперчутливої. Уникайте контакту з очима та слизовими 
оболонками. Поверхневе використання.

СИРОВАТКА ПРОТИ ФОТОСТАРІННЯ

FERULAST

Об’єм: 30 мл

Об’єм: 30 мл

Розгладжує зморшки для більш молодого зовнішнього вигляду шкіри, має ефект вітамінного 
пілінгу, що зміцнює шкіру, активізує периферійну мікроциркуляцію, покращує проникнення 
поживних елементів, отриманих ззовні.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

вітамін С, гінкго білоба, запатентований комплекс фітопротеогліканов® 
(phytoproteoglycanos®), ДМАЕ.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на обличчя, шию, декольте. Рекомендовано для всіх типів шкіри, особливо для 
шкіри після плазмотерапії. 

СИРОВАТКА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШКІРИ З P.R.P-ТЕРАПІЄЮ

SÉRUM P.R.P.

ПІКЛУЄТЬСЯ І ПІДТРИМУЄ РЕЗУЛЬТАТИ ШКІРИ, ЩО ЛІКУЄТЬСЯ  P.R.P-ТЕРАПЄЮ.

ТОП
-

про
даж
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ЗРУЧНА
КРИШКА

ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

Розчин призначений для профілактики та догляду за 
зморшками обличчя. Він містить багато активних 
інгредієнтів, які допомагають відновити тьмяну і 
стомлену на вигляд шкіру за лічені секунди. Сприяє 
регенерації шкіри, пошкодженої сонячним впливом.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

5% рhytoproteoglycanos®, органічний кремній, 3% 
стійкий вітамін С, гіалуронова кислота низької, 
середньої та високої молекулярної маси та 
альфабісаболол 3,3%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на обличчя, шию та декольте, виконуючи 
ніжний масаж. Після того, як ампула буде відкрита, її 
можна використовувати протягом 2-3 днів; просто 
переконайтесь, що вона є правильно закритою після 
кожного застосування. Можна застосовувати щоденно, 
виконуючи при цьому легкий масаж наніч.

Об’єм: 
· Одинарні ампули x 2 мл
· Коробка з 10 ампулами x 2 мл
· Коробка з 30 ампулами x 2 мл

«КОНЦЕНТРАТ КРАСИ»
ОНОВЛЕННЯ ТА СЯЙВО

FITOPROTEOGLICANOS
AMPOULES PH - 5,5

Щоденна емульсія з пом'якшуючими властивостями для 
всіх типів шкіри. Має антивіковий ефект, захищає від 
сонячних пошкоджень. Зміцнює та відновлює 
пошкоджену шкіру, розгладжує зморшки.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

5% стабільний вітамін С, 5% рhytoproteoglycanos®, 
гіалуронова кислота низької, середньої та високої 
молекулярної маси, органічний кремній, 
альфабісаболол та сонячний фільтр.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на обличчя, шию та декольте, виконуючи 
ніжний масаж. Після того, як ампула буде відкрита, її 
можна використовувати протягом 2-3 днів; просто 
переконайтесь, що вона є правильно закритою після 
кожного застосування. Можна застосовувати щоденно, 
виконуючи при цьому легкий масаж зранку.

Об’єм: 
· Одинарні ампули x 2 мл
· Коробка з 10 ампулами x 2 мл 
· Коробка з 30 ампулами x 2 мл

АНТИВІКОВИЙ ФІТОКОКТЕЙЛЬ
З ВІТАМІНОМ С ТА SPF

ANTIAGING FITO-C 
SPF 15 AMPOULES
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Найвища концентрація чистого ретинолу на краплю засобу : 11 000 U.I. ретинил пальмітату. 
Ідеальний БУСТЕР для комбінування з вашим нічним кремом для поліпшення його 
властивостей і впливу на шкіру, а також - задоволення особливих потреб шкіри. Він 
стимулює синтез таких фундаментальних білків, як фибронектин (дуже насичений 
глікопротеїн позаклітинної матриці, що відповідає і об'єднує інші білки, наприклад, 
колагенові волокна) і запобігає розриву клітинних мембран. Відлущуючий вплив ретинолу 
на клітини шкіри епідермісу, зменшує зморшки та сліди від постакне. Має протизапальну дію.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Ретинил пальмітат 1 700 000 ui, вітамін Е.

Об’єм: 9 мл

RETINOL ONE MILLION

СПОСІБ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Використовувати 3-5 крапель засобу на 2-3 мл крему в 
якості фінального етапу в будь-якому омолоджуючому 
догляді.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

В разі пошкодження цілісності шкіри, використання 
ретинолу не рекомендовано. Використання в якості 
фінального засобу після процедури пілінгу може 
посилити запалення та дію самого пілінгу. Враховуючи 
всі можливі побічні дії засобу, слід наносити тільки на не 
пошкоджену шкіру та не більше 15 крапель на 1 мл 
крему.

ВИКОРИСТАННЯ В ДОМАШНІХ УМОВАХ:

Завжди застосовувати на ніч за наступною схемою: 1-2 
краплі засобу на 1 мл крему

1-й тиждень: Почніть застосовувати КОНЦЕНТРАТ 
РЕТИНОЛ "ONE MILLION" кожні три дні

2-й тиждень: Якщо шкіра реагує на засіб позитивно, 
переходимо на застосування через день

3-й тиждень: Якщо шкіра реагує на засіб позитивно, 
переходимо на щоденне використання.

Обов’язковий захист від  сонця: кожен день 
використовувати крем SUN LUX чи SYL 100 50+ на всю 
поверхню обличчя.

ГЕЛІ, СИРОВАТКИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

ВІДНОВЛЕННЯ, ЗВОЛОЖЕННЯ

Олія сприяє регенерації клітин, зволоженню та відновленню шкіри. Покращує зовнішній 
вигляд шкіри завдяки відновленню природніх бар'єрних функцій шкіри. Застосовується при 
наявності сухості, свербіння, при дерматитах та дерматозах, а також для відновлення шкіри 
після дерматологічних процедур та процедур пілінгу.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

10% олія мускусної троянди та вітамін Е.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Один-два рази на день слід наносити 3-4 краплі олії на шкіру та масажувати до повного 
всмоктування. Також рекомендується наносити олію для дуже сухої шкіри для підвищення 
зволоження перед нанесенням щоденного крему.

Об’єм: 30 мл / 100 мл

MUSK ROSE OIL PH - 6,0
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Переорбітальна зона схильна до 
сухості, втрати еластичності, появі 

зморшок, набряків під очима та інших 
недосконалостей шкіри. Доглядаючи за 
очима на щоденній основі, ви зможете 
відстрочити прояв слідів старіння. Ми 

використовуємо ексклюзивні формули 
для ефективного догляду за делікатною 

зоною навколо очей.

ДОГЛЯД ЗА ЗОНОЮ
НАВКОЛО ОЧЕЙ

Підходить для будь-якого типу шкіри. Розслаблює 
періорбітальні м'язи, в результаті розгладжуються 
заломи та «гусячі лапки».

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Запатентований комплекс аргірелін® (argireline®), 
запатентований комплекс айсеріл® (eyeseryl®), 
запатентований комплекс матрикс 3000® (matrixyl 
3000®), альфа-бісаболол, гіалуронова кислота, 
запатентований комплекс рамнософт® (rhamnosoft®) і 
колаген.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Один-два рази на день наносити на зону навколо очей.

EYE CONTOUR 
EMULSION

ЛІФТИНГ, ЗМЕНШУЄ НАБРЯКИ, 
ЗМЕНШУЄ ЗМОРШКИ 
І ТЕМНІ КОЛА.

Об’єм: 15 мл

Об’єм: 15 мл

Косметичний догляд для усунення темних кіл під очима. 
Оксид, Вітамін К, рослинні екстракти і відбілюючі агенти 
покращують стан темної шкіри навколо очей. Крем має 
потужну дренажну і заспокійливу дію.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт лакриці, запатентований комплекс 
хромабрайт® (chromabright®), арбутин, екстракт 
багаторічної маргаритки, нікотинамід, альфа-бісаболол, 
транексамова кислота та вітамін К.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Один-два рази на день наносити на зону навколо очей.

MELANYC EYES

ПРОТИ ТЕМНИХ КІЛ ПІД 
ОЧИМА ТА ПЕРЕОРБІТАЛЬНОЇ
ПІГМЕНТАЦІЇ.

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗОНИ НАВКОЛО ОЧЕЙ
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ОМОЛОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ

Об’єм: 50 мл

Щоденне зволоження для нормальної та сухої шкіри, 
пошкодженої віком та захист від вільних радикалів, 
впливом негативних факторів навколишнього 
середовища.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Олія пшениці, авокадо та солодкого мигдалю, алое 
вера, колаген, гліцерин, альфа-бісаболол і ліпіди 
морінгі.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

HYDRO-NOURISHING
FACIAL CREAM

ВІДНОВЛЮЄ ВОДНИЙ 
БАЛАНС ШКІРИ.

ВІДНОВЛЮЄ ВОДНИЙ 
БАЛАНС ШКІРИ. SPF

Об’єм: 50 мл

З сонцезахисним фактором, зволожує та піклується про 
нормальну та суху шкіру, пошкоджену віком і 
негативними факторами навколишнього середовища, 
яка має потребу в захисті від вільних радикалів.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Алое вера, олія пшениці та авокадо, колаген, гліцерин, 
альфа-бісаболол, вітамін Е, сонцезахисні фактори і 
ліпіди морінгі.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

HYDRO-NOURISHING 
30 CREAM

ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 
ТА ОНОВЛЕННЯ ШКІРИ. SPF

Об’єм: 70 мл

Завдяки збалансованій концентрації гліколевої кислоти, 
засіб ідеально підходить для догляду за шкірою перед 
проведенням пілінгу.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Буферна гліколієва кислота, алое вєра, 
альфа-бісаболол, природний зволожуючий фактор, 
олія мускусною троянди та мімоза.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

PEELING-EFFECT 
GLYCOLIC CREAM

Об’єм: 50 мл

Гідроживильний догляд для комбінованої та жирної шкіри, розслаблює, регенерує шкіру, 
надає спрямований вплив на глибокі і мімічні зморшки.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Буферна гліколева кислота, натуральний зволожуючий фактор (NMF), алое вера, мімоза, 
масло календули; альфа-бісаболол, похідні авокадо; біоактивні поліпептиди (цитокіни), 
запатентований комплекс аргірелін® (argireline®), вітамін С, сонцезахисний фактор, 
безмасляна основа.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте.

NUTRISYL

ДОГЛЯД ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЗАГАЛЬНИМИ ТА МІМІЧНИМИ 
ЗМОРШКАМИ. НЕ МІСТИТЬ ОЛІЙ, З SPF

Об’єм: 50 мл Clair, Dore

ВІДНОВЛЮЄ ВОДНИЙ 
БАЛАНС ШКІРИ, З SPF 
І ВІДТІНКОМ.

Ця версія гідроживильного крему з SPF 30 забезпечує 
сяючий та рівний тон, що приховує недосконалості 
шкіри.

- Світло-бежевий відтінок: для незасмаглої та світлої 
шкіри.

- Бежевий відтінок: для засмаглої та темного тону шкіри.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Олія ши, колаген, екстракт алое вера, олія зародків 
пшениці, аскорбіл пальмітат, бісаболол, вітамін E, 
діоксид титану, оксид кремнію та алюмінію.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

HYDRO-NOURISHING 
30 CREAM COLOR

ТОП
-

про
даж
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ОМОЛОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ

Об’єм: 50 мл

Підтягує контури обличчя, шиї та декольте, запобігає 
втраті тургору шкіри, містить дмае, який забезпечує 
ліфтінг ефект, підвищує м'язовий тонус і підсилює 
еластичність тканин.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

5% ДМАЕ, вітамін С, альфа-ліпоєва кислота, алое вера, 
вітамін Е, гліцерин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

DMAE CREAM

ДМАЕ + ВІТАМІН С 

Об’єм: 50 мл

Підтягує контури обличчя, шиї та декольте, запобігає 
втраті тургору шкіри, містить дмае, який забезпечує 
ліфтінг ефект, підвищує м'язовий тонус і підсилює 
еластичність тканин, має сонцезахисний фактор.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

5% ДМАЕ, вітамін С альфа-ліпоєва кислота, алое вера, 
вітамін Е, гліцерин і сонцезахисні фільтри (хімічний).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

DMAE CREAM
SUN PROTECTION 
FACTOR

ДМАЕ + ВІТАМІН С 
SPF.

Об’єм: 50 мл

Зміцнює шкіру обличчя та надає векторний ліфтинг, 
особливо в переорбітальній зоні та зоні чола. 

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

7% ДМАЕ, масло ему, органічний кремній.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте. Наносити на нижню третину 
обличчя.

DMAE FLASH 
CREAM

НАДАЄ МИТТЄВИЙ ЛІФТІНГ 
ЕФЕКТ, ПІДТЯГУЄ І ВІДНОВЛЮЄ 
ШКІРУ ОБЛИЧЧЯ.

Об’єм: 50 мл

Формула з активними інгредієнтами, які працюють в синергії для підвищення вироблення 
колагену, еластину і синтезу полісахаридів. Сприяє ремоделюванню шкіри обличчя, 
захищає структуру колагену, покращує скорочувальну здатність м'язових волокон, надає 
ліфтинг та антигравітаційний ефект, зменшує зморшки, покращує текстуру, еластичність і 
зовнішній вигляд шкіри, приємна кремова текстура.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Колаген clr, ідеаліфт ™ (idealift ™), запатентований комплекс коллагенер® (collageneer®), 
мажесті™ (majestem ™), тайтеніл ™ (tightenyl ™) і актіфол ™ 
(actifo™).
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте.

OVALIFT

ЗМІЦНЕННЯ ОВАЛУ ОБЛИЧЧЯ.

Об’єм: 50 мл

Догляд для втомленої, сухої шкіри, з яскраво 
вираженим проявом зморшок, зміцнює контури 
обличчя та зволожує, ідеально підходить в якості бази 
під макіяж.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Колаген, гіалуронова кислота, органічний кремній, 
натуральний зволожуючий фактор, гліцерин, олія 
авокадо та мускусною троянди, вітамін Е, 
альфабісаболол, алое вера.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

ANTIAGING LIPOSOM
CREAM

ЖИВИТЬ ТА ЗАПОВНЮЄ 
ЗМОРШКИ.

 

ТОП
-

про
даж

ТОП
-

про
даж

ТОП
-

про
даж
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Об’єм: 50 мл

Денний шоковий догляд проти зморшок для 
денного використання. Запобігає стресу шкіри, 
викликаного процесом окислення та вільними 
радикалами. Зменшує глибину зморшок, покращує 
якість шкіри, надає їй м'якість, ідеально підходить в 
якості бази під макіяж.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Коензим Q-10, запатентований комплекс матриксил 
3000® (matrixyl 3000®), ліпосомальні ізофлавони 
сої, супероксиддисмутаза, альфабісаболол, 
екстракт гамамелиса.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену 
шкіру обличчя, шиї та декольте.

ACTIV-PLUS 
DAY CREAM

ШОКОВА ТЕРАПІЯ ПРОТИ 
ЗМОРШОК.

 

ОМОЛОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ

Об’єм: 50 мл

Нічний шоковий догляд проти зморшок містить 
ретинол, підходить для щоденного використання, 
покращує стан і структуру епідермісу, ущільнює і 
«армує» зморшки.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ретинол, рослинний тензор, запатентований комплекс 
фітопротеогліканов® (phytoproteoglycanos®), екстракт 
лакриці, ліпосомальні ізофлавони сої, запатентований 
комплекс матриксил 3000® (matrixyl 3000®), 
альфа-бісаболол, алое вера, гамамелис, вітамін Е.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

ACTIV-PLUS 
NIGHT CREAM

ШОКОВА ТЕРАПІЯ ПРОТИ 
ЗМОРШОК. МІСТИТЬ РЕТИНОЛ.

Об’єм: 50 мл

Для всіх типів шкіри, який зменшує прояви старіння, 
запобігає утворенню зморшок і впливу негативних 
факторів довкілля, ідеально підходить в якості бази під 
макіяж.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Запатентований комплекс фітопротеогліканов® 
(phytoproteoglycanos®), вітамін Е, активні кераміди, 
колаген, гіалуронова кислота, лізат біфідобактерій, 
натуральний зволожуючий фактор, вітамін F, гліцерин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

REGENERATING
ANTIAGING CREAM

ВІДНОВЛЕННЯ КЛІТИН І
ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРШОК.
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ОМОЛОДЖУЮЧІ ЗАСОБИ

Об’єм: 50 мл

Ідеально підходить після ботулінотерапіі та інших 
ін'єкційних методик, підходить в якості бази під макіяж.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Запатентований комплекс матрикс 3000® 
(matrixyl3000®), запатентований комплекс аргірелін® 
(argireline®), запатентований комплекс лактокін® 
(lacktokine®), біоактивні поліпептиди (цитокіни), активні 
поліпептиди, вітамін Е, алое вера, натуральний 
зволожуючий фактор.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

LIFTING CREAM

ВІДНОВЛЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ 
КОРЕКЦІЇ МІМІЧНИХ ЗМОРШОК.

Об’єм: 50 мл
Об’єм: 50 мл

Формула крему містить колаген і гіалуронову кислоту, 
які активно зволожують і живлять шкіру. Засіб має легку 
текстура, швидко поглинається, не залишаючи білих 
слідів, також доступна відтіночна версія крему, який  
приховує недосконалості шкіри і ідеально вирівнює тон 
обличчя.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Колаген, гіалуронова кислота, сонцезахисні фільтри, 
безмасляна емульсійна база.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

SYL 100 SPF 50+ 
COLOR

ДУЖЕ ВИСОКИЙ СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ ВІД 
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ 
ПРОМЕНІВ ТИПУ А І Б

Формула із захистом від сонця SPF 50+ (результати, 
отримані в дослідженні in vivo (на живих тканинах). 
Засіб ефективно захищає від променів UVA / UVB. Він 
нейтралізує і захищає шкіру від пошкодження 
внаслідок перебування на сонці. Крем з гіалуроновою 
кислотою та колагеном для зволоження та живлення 
шкіри. Нежирна текстура, що швидко вбирається і не 
залишає білих слідів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гіалуронова кислота, колаген та сонцезахисні фільтри в 
безмасляній емульсії.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

Об’єм: 50 мл / 200 мл

ЗАХИСТ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ
ПРОМЕНІВ ТИПУ А І Б
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ

SYL 100 SPF 50+

Формула із захистом від сонця SPF 50+ (результати, 
отримані в дослідженні вимірювання in vivo (на живих 
тканинах). Засіб, що швидко поглинається, не залишає 
білих маслянистих слідів. Матовий, шовковистий, 
гладкий засіб не закупорює шкіру і завдяки бар'єрному 
ефекту забезпечує тривалий та інтенсивний захист. 
Засіб стійкий до води та поту, не потрапляє в очі після 
використання.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Хімічні фактори захисту від UVA, UVB променів. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
обличчя, шиї та декольте.

ЗАХИСТ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ
ПРОМЕНІВ ТИПУ А І Б
НЕ МІСТИТЬ МАСЛА
ВОДОСТІЙКИЙ

SYL 100 
SUN LUX SPF 50+

ТОП
-

про
даж
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ДОГЛЯД ЗА КОМБІНОВАНОЮ,
ЖИРНОЮ ШКІРОЮ, 

СХИЛЬНОЮ ДО АКНЕ.

Догляд за жирною, комбінованою шкірою, 
схильної до акне, завжди залишався складним 
завданням для лікарів-дерматологів. 

Довгі роки ми комбінували різні інгредієнти і 
наповнювачі, щоб вирішити кожну проблему, з 
якою стикаються власники цього типу шкіри, ми 
домоглися безпрецедентних результатів!

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

Об’єм: 50 мл

Регулює вироблення себума і працює як косметичний 
догляд для жирної шкіри з середньою або запущеною 
стадією акне на обличчі та тілі.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гліколева кислота, коева кислота, фітинова кислота, 
лимонна кислота, стабілізований вітамін С, фруктові 
кислоти, ніацин, екстракт лакриці, біоактивні пептиди і 
арбутин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на ніч невелику кількість крему на очищену 
шкіру приділяючи увагу проблемним зонам. 

REGULACNE

КОСМЕТИЧНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
АКТИВНОЇ СТАДІЇ АКНЕ ТА 
ЖИРНОЇ ШКІРИ. 

Об’єм: 50 мл

Mattisyl - це матуючий антивіковий крем для комбінованої та жирної шкіри, що зазичай має 
надмірний блиск. Mattisyl - це крем, спеціально розроблений для будь-якого віку, як для 
чоловіків, так і для жінок. Він здатний запобігти виникненню і бореться зі всіма ознаками 
природного старіння шкіри, забезпечуючи матовий ефект. Його матуюча та стійка до дії поту 
формула запобігає появі жирного блиску навіть влітку. Крем швидко вбирається та має текстуру, 
яка не додає шкірі жирного блиску.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

ARGIRELINE® (10%), природній фактор гідратації(5%), Матисфери (4%), GATULINE® IN-TENSE 
(3%), REVINAGE® (2%), ECTOIN® (1,5%), Біологічно-активні поліпептиди (цитокіни) (0,5%), 
альфа-бісаболол (0,5%).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на чисту шкіру два або більше разів на день.

MATTISYL

МАТУВАННЯ, АНТИВІКОВА ДІЯ 

Об’єм: 70 мл

Зволожуючий крем для обличчя із середнім ступенем 
захисту від сонця для комбінованої та жирної шкіри, 
схильної до акне. Не комедогенний, регулює 
вироблення себума і запобігає гіперсекреції та 
зростанню бактерій, середній фактор захисту від сонця.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт мімози 5%, метоксіціннаміат (Сонцезахисний 
фільтр проти UV-B / UV-A) 3%, гліколева кислота 2%, 
екстракт календули 2%, екстракт авокадо 2%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити зранку невелику кількість крему на очищену 
шкіру.

HIDRASYL
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, 
З СОНЦЕЗАХИСНИМ ФАКТОРОМ OIL FREE.

Об’єм: 50 мл

Зволожуючий догляд для шкіри, схильної до акне, 
завдяки гліколевій і саліциловій кислотам, а також 
іншим природним інгредієнтам регулює ріст бактерій.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Цітобіол ™ ірис а2 (cytobiol ™ iria2), буферна гліколева і 
саліцилові кислоти, ромашка, гамамелис, гіалуронат 
натрію, запатентований комплекс рамнософт® 
(rhamnosoft®).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на ніч невелику кількість крему на очищену 
шкіру приділяючи увагу проблемним зонам. 

GLICOSYL

ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ 
СХИЛЬНОЇ ДО АКНЕ.

НОВ
ИНК

А
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ОСВІТЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

Об’єм: 30 мл / 50 мл

Косметичний догляд для боротьби з мелазмою та темними пігментними плямами для 
обличчя та тіла,  містить активні інгредієнти, які мають властивість вибілювати пігментаційні  
плями або мелазми, блокуючи утворення меланіну та запобігаючи їх подальше утворення.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Койєва, фітинова та гліколева кислоти, арбутин, стабілізований вітамін C, нікотинамід, 
екстракт лакриці та запатентований комплекс хромабрайт® (chromabright®).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на ніч невелику кількість крему на очищену шкіру. Не використовується з 
Melanyc Serum.

 

 

MELANYC

ВІДБІЛЮЮЧИЙ КРЕМ

Об’єм: 50 мл

На відміну від крему меланік (melanyc), містить меньшу  концентрацію активних 
відбілюючих інгредієнтів, що дозволяє уникнути потенційного роздратування шкіри. 
Освітлює пігментаційні плями та мелазми, блокуючи утворення меланіну та запобігає їх 
подальше утворення. Ідеально підходить для підтримки результатів освітлюючої терапії, 
лазерних процедур або догляду після пілінгу.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Койєва, фітинова та гліколева кислоти, арбутин, нікотиномід, екстракт лакриці та 
запатентований комплекс хромабрайт® (chromabright®)

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на ніч невелику кількість крему на очищену шкіру. Використовується з Melanyc 
Serum.

MELANYC DAILY

ПІДТРИМУЮЧИЙ ДОГЛЯД

 

Об’єм: 50 мл

Поживний крем проти зморшок, який регулює 
вироблення та утворення меланіну, підходить в якості 
превентивного догляду за шкірою, схильної до проявів 
гіперпігментації та при проведенні депігментаційних 
доглядів, містить сонцезахисний фактор SPF 40.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

натуральний фактор зволоження, гліцерин, 
ліпосомальні ізофлавони сої, біоактивні поліпептиди 
(цитокіни), лізат біфідобактерій, алое вера, екстракт 
багаторічної маргаритки і сонцезахисний фільтр.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити зранку невелику кількість крему на очищену 
шкіру.

ЗМЕНШУЄ ПРОЯВИ ТЕМНИХ 
ПІГМЕНТАЦІЙНИХ ПЛЯМ З SPF

M CREAM
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ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ АГРЕСИВНИХ ПРОЦЕДУР

Підходить для догляду як за обличчям, так і за тілом; до 
та після проведення процедур. Прискорює процес 
загоєння та допомагає заспокоїти еритему. Зміцнює 
стінки судин, ідеально підходить для шкіри з проявом 
телеангеактазій.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Екстракт арніки, вітамін К, екстракт запашної мартінії, 
екстракт живокосту, rhamnosoft® та альфа бісаболол.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

В якості догляду за шкірою перед ін'єкційними 
процедурами чи іншим лікуванням, яке може 
спричинити синці; слід застосовувати двічі на день, 
легкими массажними рухами. Дотримуйтесь тієї ж схеми 
протягом одного-двох тижнів. Якщо засіб не 
застосовувався до лікування, його можна 
застосовувати тільки на ділянці, де з’являється синець 
після процедури.

Об’єм: 15 мл / 30 мл / 100 мл

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З АРНІКОЮ 
ТА ВІТАМІНОМ К

ARNI-K 
VITACREAM

Об’єм: 50 мл

Зволожує та регенерує жирну та  схильну до акне 
шкіру, відновлює пошкоджені ділянки шкіри: сліди від 
висипань та акне. Ідеально підходить для чоловіків після 
гоління.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт слизу перуанського равлика, екстракти кігелії, 
мімози, алое вера, органічний кремній, амінокислоти та 
мінерали, натуральний зволожуючий фактор, 
альфа-бісаболол, олія календули, безмасляна основа

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру.

HELIXYL

БЕЗМАСЛЯНИЙ ДОГЛЯД, 
ДЛЯ ЖИРНОЇ АБО КОМБІНОВАНОЇ 
ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО АКНЕ.

Силіконовий гель для застосування після лазерних 
процедур, татуювання, пілінгу або інших процедур, які 
потребують тривалого захисту з бар'єрним ефектом. 
Захищає шкіру від втратити вологи та від шкідливих 
впливів зовнішніх факторів. Гель усуває дискомфорт  
при дегідратованій та атопічній шкірі, запобігає відчуттю 
стянутості шкіри. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Вітамін Е, альфа-бісаболол, циклометикон, демитикон.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на оброблювану ділянку, при цьому виконуючи 
легкий масаж до повного всмоктування. Слід наносити 
так часто, як того потребує стан шкіри. Слід 
використовувати самостійно або в поєднанні з іншими 
кремами SkinClinic та фотопротекторами, щоб захистити 
їх дію завдяки ізоляційному бар'єрному ефекту. Можна 
застосовувати при необхідності тривалий час. 

Об’єм: 30 мл / 100 мл

БАР'ЄРНИЙ ГЕЛЬ

SKIN COVER

Об’єм: 50 мл / 200 мл

Регенерує клітини шкіри, зволожує та загоює шкіру, 
покращує зовнішній вигляд  після дерматологічних 
процедур, пілінгів, воскової депіляції, відновлює шкіру. 
Усуває опіки і подразнення, підходить для атопічної 
шкіри, ідеально використовувати як засіб після гоління 
для чоловіків.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт лакриці та календули, алое вера, 
альфа-бісаболол, гліцерин, алантоїн, паростки пшениці, 
олія авокадо та мигдалю, запатентований комплекс 
рамнософт® (rhamnosoft®), екстракт ромашки та 
живокосту.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити невелику кількість крему на очищену шкіру 
4-6 разів на день.

RESTORING 
CREAM

РЕГЕНЕРАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ.
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ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ АГРЕСИВНИХ ПРОЦЕДУР

Гіпоалергенна формула, з широким спектром дії, яка направлена на усунення запалень 
різного характеру (розацеа, акне, купероз)  Заспокоює, пом'якшує і захищає шкіру, що 
реагує на зміни температури, допомагає нормалізувати мікрофлору, комбінація активних 
інгредієнтів підвищують захисний бар’єр, зволожує і піклується про шкіру з подразненням, 
нейтралізує вогнище запалення.  

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Пшениця, олія авокадо та солодкого мигдалю, чисті мікрочастинки срібла, масло чайного 
дерева, екстракт чорниці, рамнософт® (rhamnosoft®), ліпіди морінгі, гінкго білоба, екстракт 
живокосту, календула, арніка, алое вера, альфа-бісаболол, активний екстракт рускуса та 
лакриці. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Наносити на шкіру тонким шаром, розподіляючи легкими масажними рухами декілька разів 
на день, за показанням. Можливо використовувати в якості основи під макіяж.

КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ З РОЗАЦЕА

ROSANIC CREAM

Об’єм: 50 мл

  ТІЛО

Об’єм: 70 мл

Зволожує і піклується про суху шкіру рук, з віковими 
змінами або негативним впливом зовнішніх чинників.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Алое вера, сечовина, вівсяний гліколевий екстракт, 
масло жожоба, алантоїн, пантенол, альфа-бісаболол, 
гліцерин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Протягом дня наносити на шкіру рук за потребою.

HAND CREAM

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ РУК. 

ЗАСОБИ ДЛЯ РУК

Об’єм: 50 мл

Засіб для рук з рослинними екстрактами, збагачений 
регенеруючими та дермазахисними активними 
інгредієнтами, гіалуроновою кислотою, надає швидке 
зволоження рук. Миттєво поглинається, безмасляний, 
залишає матовий фініш, руки - м'які та сухі.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гіалуронова кислота, гліколь, календула, мімоза, 
розмарин і ромашка.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Протягом дня наносити на шкіру рук за потребою.

HIDRASOL
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 
ЛОСЬЙОН-СПРЕЙ.

28



Об’єм: 200 мл / 1000 мл

Профілактика і лікування целюліту, містить інгредієнти, 
що активують циркуляцію і забезпечують дренажний 
ефект. Покращує зовнішній вигляд «апельсинової 
кірки» і скорочує контури тіла.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Кофеїн, l-карнітин, актив рускуса, фукус, плющ і 
кінський каштан.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанести на очищену шкіру та провести масаж або 
задіяти апаратні технології.

ANTI-CELLULITE 
CREAM

СПРИЯЄ СХУДНЕННЮ І 
ЗМІЦНЕННЮ ШКІРИ.

Сприяє активації процесу ліполізу в проблемних зонах, 
зменшує набряки, покращує венозний кровообіг . 
Зміцнює стінки поверхневих капілярів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Екстракт фукуса, екстракт плюща, екстракт іглиці, 
екстракт каштану кінського, кофеїн, карнетин. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанести гель на очищену шкіру та провести массаж або 
задіяти апаратні технології. Також можливе 
використання, як засіб для обгортання (під плівку на 
20-30 хв.)

СХУДНЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ

Об’єм: 1000 мл

ANTI-CELLULITE 
GEL

Об’єм: 200 мл

Косметичний антицелюлітний догляд, виняткові 
інгредієнти борються з целюлітом і виводять рідину що 
накопичується, зміцнює, підтягує і тонізує, підвищує 
еластичність, повертає пружність, значно зменшує 
прояв «апельсинової кірки».

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Спеціальний запатентований комплекс родістерол® 
(rhodysterol®), скульптозан® (sculptosane®), кофеїн, 
l-карнітин, актив рускуса, фукус, плющ і кінський 
каштан.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на очищену шкіру масажними рухами.

ACTIV-PLUS 
CELLULITE CREAM

СПРИЯЄ СХУДНЕННЮ ТА 
ЗМІЦНЕННЮ ШКІРИ, ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ 
ІНГРЕДИІЄНТІВ.

МИ РОЗРОБИЛИ СПЕЦІАЛЬНУ СЕРІЮ 
ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОГЛЯДУ 

ЗА ТІЛОМ. ЗАВДЯКИ КОМБІНАЦІЇ 
РОСЛИННИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В ВИСОКИХ 
ДОЗАХ, КОЖЕН ПРОДУКТ ГАРАНТУЄ 

РЕЗУЛЬТАТ. ВИ МОЖЕТЕ ОБРАТИ 
ВІДПОВІДНИЙ ПРОДУКТ, ЯКИЙ ПОМІТНО 

ПОЛІПШИТЬ СТАН ВАШОЇ ШКІРИ. 
ОТРИМАЙТЕ БАЖАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 

МЕНШИЙ ЧАС!

ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК
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ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК

Об’єм: 200 мл

Завдяки комбінації активних інгредієнтів підвищує 
еластичність і зволоження шкіри, необхідне для 
запобігання появи нових стрій, покращує зовнішній 
вигляд стрій, вирівнює колір і їх розмір.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Спеціальний запатентований комплекс ваністріл® 
(vanistryl®), колаген, органічний силікон, еластин, 
алантоїн, масло мигдалю і зародків пшениці, сечовина, 
гліцерин, актив центелли азіатської та мімози.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на очищену шкіру масажними рухами.

ACTIV-PLUS STRETCH MARKS 
CREAM

КРЕМ ЗМЕНШУЄ, СКОРОЧУЄ СТРІЇ
ВИКЛИКАНІ ВАГІТНІСТЮ, ГРУДНИМ 
ВИГОДОВУВАННЯМ, ОЖИРІННЯМ, ДІЄТАМИ, 
АКТИВНИМ РОСТОМ (ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД), 
СПОРТОМ І Т.Д. 

Зволожуючий та регенеруючий засіб для тіла, легкий 
пілінговий ефект.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гліколева кислота, гліцерин, діюча речовина вівса, 
календула та мигдальне масло, зволожуючий кремній, 
вітамін Е та неоклюзійна зволожуюча  основа.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість і застосовуйте з легким 
масажем для посилення ефекту крему. Найбільш 
ефективним є нанесення після прийняття ванни або 
душу.

Об’єм: 200 мл

АКТИВУЄ, ПОЛЕГШУЄ ТА ТОНІЗУЄ

BODY
GLYCOLIC CREAM

Масаж тіла з використанням рослинних екстрактів. Цей 
крем містить активні компоненти, які стимулюють 
регенеративні функції організму та покращують 
масажну дію. Добре використовувати в антицелюлітних 
програмах, так і при розтягненні м'язів і зв'язок, знімає 
напругу, посилює мікроциркуляцію та знімає набряки. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Олія арніки, живокосту, розмарину та солодкого 
мигдалю.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну ділянку, виконуючи легкий масаж 
до повного вбирання.

Об’єм: 200 мл / 1000 мл

МАСАЖНИЙ КРЕМ АРНІКА – 
ЖИВОКІСТ – РОЗМАРИН

ARNICOR PH - 6,0
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ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК

Ремоделює шкіру, прискорює вироблення еластину - 
колагену - ДМАЕ, підвищує рівень зволоженості  та 
пружності шкіри. Препарат покращує  мікроцеркуляцію, 
а також природні компоненти відновлюють бар'єрну 
захисну властивість шкіри. Лікує в'ялість після 
схуднення та вагітності; запобігає старінню.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Колаген, еластин, пантенол, диметиламиноетанол, олії 
солодкого мигдалю та пшеничних зародків, сечовина, 
гліцерин, індійський щитолисник, женьшень, овес, плющ 
та мімоза.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Слід наносити один-два рази на день на оброблювану 
ділянку, при цьому м'яко масажуючи, до повного 
вбирання матеріалу.

Об’єм: 200 мл / 1000 мл

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
ЛІФТИНГ ТІЛА

Відновлює структуру шкіри, нормалізує процес 
неоколлагенезу, покращує мікроцеркуляцію, надає 
антиоксидантну та регенеруючу дію. Бореться із 
в’ялістю після схуднення та вагітності; має антивіковий 
ефект. Для використання з косметичним устаткуванням.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Колаген, еластин, пантенол, ДМАЕ, центела азіатика,  
женьшень, плющ та мімоза.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну зону, виконуючи легкий масаж 
руками, або за допомогою косметичного устаткування 
(вакуумна терапія та радіочастоти).

Об’єм: 1000 мл

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
ЛІФТИНГ ТІЛА

FIRMING
CREAM

FIRMING
GEL

Легко наноситься і може використовуватися для 
будь-якого типу масажу обличчя та тіла.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гліцерин на безводній основі 5%, органічний емолент 
30%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну зону, виконуючи масаж.

Об’єм: 1000 мл

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ МАСАЖУ
ТА ВИКОРИСТАННЯ З АПАРАТНИМИ 
МЕТОДИКАМИ

NEUTRAL
MASSAGE CREAM

Для масажу кінцівок або будь-якої частини тіла, де б 
хотілося отримати помітне теплове відчуття. 
Антицелюлітний ефект.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Камфора, скипидар, ментол, ефір розмарину, есенція 
гвоздики та казепуту, гліцерин та масажна основа.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть, виконуючи масаж раз або два рази на день. 
Також можна використовувати як попередньо 
зігріваючий масажний крем.

Об’єм: 200 мл / 1000 мл

М’ЯЗОВИЙ ТА
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ

HOT & COLD
MASSAGE CREAM
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Косметичний антицелюлітний догляд, що бореться із 
затримкою води та жиру в організмі. Сприяє активації 
процесу ліполізу в проблемних зонах. Зменшує набряк, 
покращує венозний відтік, зміцнює стінки судин, 
зменшує травматизацію в період проведення процедур 
прессотерапії на інтенсивних режимах. Застосовувати 
при пресотерапії.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Екстракт гамамелісу 2%, гінкго дволопатеве, кінський 
каштан та активні компоненти рускуса, камфора, 
екстракт листя винограду 2%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну ділянку перед процедурою. 
Видаліть гель після пресотерапії.

Об’єм: 1000 мл

АНТИЦЕЛЮЛІТ - СХУДНЕННЯ

PRESSOTHERAPY GEL
PH - 5,5

Має максимально прогідривну дію, зволожує зони до, 
під час та після лазерної фотоепіляції та інших 
косметичних процедур з використанням апаратних 
методик, не змінює властивості в процесі процедури.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Гель-база Carbomer.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть велику кількість продукту на необхідну 
ділянку. Приберіть зайвий продукт шпателем або 
серветкою.

Виклад: 1000 мл / Упаковка 6000 мл (пакетик у 
коробці 5000 мл + контейнер для дозатора 1000 мл).

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МАСАЖУ ТА 
АПАРАТНИХ МЕТОДИК

LASER GEL PH - 7,0

Для зволоження та догляду за шкірою за допомогою 
масажу та/або в поєднанні з процедурами з апаратними 
методиками, що вимагають струмопровідний продукт на 
неводній основі.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Рослинний гліцерин 100%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть тонкий шар гелю на шкіру і виконайте будь-яку 
процедуру з використанням косметичного устаткування 
(масаж або електропорація).

Об’єм: 1000 мл

НА БЕЗВОДНІЙ ОСНОВІ

GLYCERIN

У разі в’ялості та втрати тонусу обличчя та тіла (по 
причині втрати ваги, вагітності та старіння).

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Колаген, еластин, пантенол, активні компоненти ДМАЕ 
та центела азіатика, женьшень, плющ, мімоза, масло 
солодкого мигдалю, гліцерин, сечовина, овес та 
емульсійна основа для можливості використання 
радіочастот.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на необхідну зону, виконуючи легкий масаж 
руками або апаратний масаж за допомогою апаратних 
методик (вакуумна терапія та/або радіочастотні 
процедури).

RADIOFREQUENCY
CREAM

КРЕМ ДЛЯ РАДІОЧАСТОТНИХ 
ПРОЦЕДУР

Об’єм: 1000 мл

ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК
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Лікування в'ялості бюсту і втрати тонусу через вагітність, схуднення або процеси старіння. 
Гель підвищує тонус грудей та покращує її форму превентивною дією. Моделює та тонізує 
шкіру за рахунок флаваноїдів та сапонінів, а також інших компонентів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

20% кігелія, 10% органічний кремній та гідрогель.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Використовуйте щодня, при цьому застосовуючи легкий масаж рухами від центру грудей 
вгору до пахв, а потім - донизу, щоб завершити коло.

Об’єм: 100 мл

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

BUST FIRMING GEL

Мило для щоденної гігієни. Не висушує шкіру та слизову, зберігає здорову мікрофлору. 
Зберігає нормальний РН шкіри. Заспокоює роздратовану шкіру, усуває почервоніння. 
Підходить для гігієни майбутніх мам. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Натуральна діюча речовина ромашки, гліцерин, цетримід, зволожувальні речовини та 
розчин Neutral Cleaning Solution.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть невелику кількість продукту на попередньо змочену ділянку; обережно розітріть і 
добре промийте. Можна використовувати так часто, як цього потребує стан шкіри, і як 
допоміжний засіб під час гінекологічних процедур.

Об’єм: 300 мл

ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

INTIMATE SOAP

Допомагає зменшити вертикальні і горизонтальні 
зморшки на шиї, захищає від  зневоднення шкіру 
декольте.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Лізат біфідобактерій, ліпосомальні ізофлавони сої, 
гліцерин, біоактивні поліпептиди (цитокіни), 
запатентований комплекс лактокін® (lacktokine®), 
маргаритка багаторічна і екстракт лакриці, олія ши.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть на очищену шкіру невелику кількість крему на 
зону шиї та декольте.

NECK AND DÉCOLLETÉ 
CREAM

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗМІЦНЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ 
ЗМОРШОК ДЛЯ ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ.

ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК

Об’єм: 50 мл
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ЗАСОБИ ДЛЯ ТІЛА ТА АПАРАТНИХ МЕТОДИК

Intima - це новий продукт SkinClinic для жінок. Це інтимний крем легкого нанесення, з 
інноваційною та різносторонньою формулою, який підтримує необхідний Ph-баланс в 
області та не змінює стан слизових оболонок, призначений для:

• Поліпшення атрофічних станів в області статевих органів шляхом стимуляції процесів 
самогідратації.

• Всіх жінок, які мають проблеми із сухістю, свербежем та подразненням в інтимній зоні, 
незалежно від причини їх виникнення.

• Покращує периферичний кровообіг в інтимній зоні, стимулюючи роботу залоз, що 
відповідають за вироблення рідини, тим самим покращуючи якість статевого акту 
природним чином шляхом власного вироблення рідини.

• Дерматологічний догляд для домашнього використання після відновлювального лікування 
інтимної зони, незалежно від причини захворювання.

• Дерматологічний догляд для домашнього використання після косметичних процедур в 
інтимній зоні.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанесіть кінчиками пальців на зону попередньо 
очищених зовнішніх статевих органів масажними 
рухами   до повного вбирання. Його можна 
використовувати по мірі необхідності, але бажано одне 
застосування вночі перед сном. Для використання при 
статевому акті ми рекомендуємо застосовувати значну 
кількість засобу за 15-20 хвилин до акту.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Амоксицилін та ксантин, низькомолекулярна 
гіалуронова кислота.

Об’єм: 50 мл

ГІДРАТАЦІЯ

INTIMA

НОВ
ИНК

А
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THERMO-ACTIVE 
FOR COLD THERAPY 
WRAPS

Засіб для комплексної корекції целюліту та жирових 
відкладань.  Має легку розігріваючу та охолоджуючу 
дію. Зміцнює судини, стимулює кровообіг та знімає 
набряки. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Цинк, кристалічний ментол 1,5%, камфора 2%, 
зволожуючий гель.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Нанести гель на очищену шкіру, обгорнути плівкою на 
20-30 хвилин, провести массаж. Змийте водою.

Об’єм: 800 мл

АНТИЦЕЛЮЛІТ - СХУДНЕННЯ

Об’єм: 800 мл

Щоденний очищуючий догляд для зволоження шкіри. 

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

Масло солодкого мигдалю, екстракт вівса, алое вера та 
ромашка.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Слід використовувати на мокрій шкірі обережно 
втираючи продукт рукою або губкою; не повинно 
утворюватися багато піни. Можна додавати у ванну. 
Наостанок слід добре змити водою.

ЗВОЛОЖУЮЧЕ КРЕМОВЕ МИЛО
ДЛЯ НІЖНОГО ТА СУХОГО ТИПІВ ШКІРИ

CREAMY ALOE
VERA-OAT SOAP

Об’єм: 200 мл

Знімає набряк і відчуття «розпирання» кінцівок, втому та 
важкість, яка часто з'являється в кінці дня. Наносити 
масажними рухами.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ментол, камфора, гліцерин, альфа-бисаболола, актив 
гінкго білоба, червоне вино, гамамелис, рускус, 
кінський каштан і зволожуюча база.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

Масажними рухами нанесіть невелику кількість гелю на 
кінцівки.

TIRED LEGS GEL

АКТИВУЄ, ТОНІЗУЄ І ЗНІМАЄ 
ПОЧУТТЯ ТЯЖКОСТІ.
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SkinClinic пропонує підбірку 
ампул для інтенсивного 
догляду та миттєвих 
результатів у найкоротший 
термін.

АМПУЛИ SKINCLINIC

Широкий асортимент 
косметичний ампул для 
місцевого застосування з
великою кількістю активних 
компонентів, які допомагають 
при інтенсивному догляді на 
тій ділянці тіла/обличчя, що 
потребує особливої уваги.

АМПУЛЬНІ
ПРЕПАРАТИ

Об’єм: флакон 5 мл

Препарат має потужний 
омолоджуючий ефект, відновлює 
шкіру після агресивних процедур. 
Прискорює етап реабілітації, а також 
ідеально підходить для підготовки до 
інвазивних процедур. Зволожує шкіру, 
насичує її активними компонентами, 
стимулює синтез колагену і еластину.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гіалуронат натрію, олігоелементи, 
амінокислоти, вітаміни, нуклеотиди.

ВІТ-ХІАЛ

Об’єм: флакон 5 мл

Ефективно зменшує ознаки старіння, 
стимулює проліферацію клітин шкіри і 
активність фібробластів, зменшує 
вираженість зморшок, нормалізує 
діяльність сальних залоз. Підходить 
для корекції акне, має протизапальну 
дію.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Аскорбат натрію, ретинил пальмітат, 
ніацинамід, пантенол, піридоксин HCL, 
содіум рибофлавін фосфат, тіамін 
HCL, токоферил ацетат.

БІОФЛЕШ

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

Об’єм: флакон 5 мл

Пептидний коктейль для 
периорбітальної зони чудово зміцнює 
судинну стінку і має виражену 
антиоксидантну дію. Призначений для 
корекції глибоких і дрібних зморшок. 
Усуває набряклість і зменшує темні 
кола під очима, має дренуючу дію. 
Прекрасний засіб для підвищення 
тонусу шкіри. Стимулює синтез 
колагену і глікозаміногліканів, 
відновлює дермальний матрикс.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт  листя артишок, гіалуронат 
натрію, аскорбіл фосфат магнію, 
кумарин, троксерутин, екстракт Гінко 
Білоба, гідроксисукцінімід, кризин, 
пальмитоїл олігопептид, пальмитоїл 
тетрапептид-7, ацетил тетрапептид-5.

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ 
ПЕРИОРБІТАЛЬНОЇ ЗОНИ

Об’єм: флакон 5 мл

Препарат інтенсивної дії для корекції 
вікових змін, глибоких і дрібних 
зморшок на обличчі, шиї, декольте. 
Має виражений ліфтинговий ефект і 
рекомендується при гравітаційному 
птозі, в'ялості, сприяє підвищенню 
тургору і тонусу шкіри.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

SH-олігопептиди-1, SH-поліпептид-2, 
SH-олігопептид-2, SH-поліпептид-1, 
трипептид міді-1, нуклеотиди, вітаміни, 
амінокислоти, гіалуронова кислота, 
олігоелементи.

КОНЦЕНТРАТ (КОКТЕЙЛЬ) 
ОМОЛОДЖУЮЧИЙ З ПЕПТИДАМИ

VIT-HIAL

BIOFLASH CAREEYES PEPTIDE

ANTIAGING 
PEPTIDE HA 1%
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Косметичні ампули слід використовувати тільки місцево (поверхнево). 
Виключно для професійного використання. Наносити, виконуючи легкий 
масаж. Ефективність продукту може бути підвищена, якщо 
використовувати разом із апаратними методиками, такими як валик, 
косметична ручка, електрофорез, іонофорез, трансдермальна 
мезотерапевтична електропорація, радіочастоти тощо.



Об’єм: флакон 7 мл

Препарат має потужний антивіковий ефект, коригує 
ознаки фотоіндукованого старіння. Забезпечує 
пролонгований ефект корекції овалу обличчя.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

DMAE, Гіалуронова кислота, органічний кремній.

КОНЦЕНТРАТ ХІАЛ - ДМАЕ

Об’єм: флакон 5 мл

Освітлюючий коктейль для корекції гіперпігментації та 
вікових плям. Зменшує вираженість пігментних плям, 
зволожує шкіру і вирівнює колір обличчя, попереджає 
фотопошкодження, чинить антиоксидантну і 
протизапальну дію. Може використовуватися після 
лазерного омолодження і хімічних пілінгів для 
профілактики постзапальної гіперпігментації.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Аскорбінова кислота (Вітамін С), альфа-арбутин, 
екстракт грибів мацутаке, екстракт кореня солодки 
китайської, олігопептид-34, глутатіон, ніацинамід, 2 
SH-Поліпептид-2.

КОКТЕЙЛЬ «МЕЛАНІК»

Об’єм: флакон 5 мл

Пептидний коктейль призначений для вирішення 
проблем, пов'язаних з випаданням волосся, відновлення 
волосяних цибулин, активізації зростання і зміцнення 
структури волосся в цілому.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

SH-поліпептид-9, SH-поліпептид-1, глутатіон, 
нуклеотиди, вітаміни, амінокислоти.

КОНЦЕНТРАТ (КОКТЕЙЛЬ) 
ДЛЯ ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ
ГОЛОВИ

Об’єм: флакон 5 мл

Коктейль з вираженою ліполітичною активністю на 
основі фосфатидилхоліну. Завдяки збалансованому 
складу надає дренуючу дію, стимулює процеси 
детоксикації, сприяє зменшенню обсягів надлишкових 
жирових відкладень.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Фосфатидилхолін, дезоксихолат, карнітин, екстракт 
листя артишок, екстракт червоної водорості гелідіум, 
SH-Олігопептид-2.

КОКТЕЙЛЬ ЛІПОЛІТИЧНИЙ 
З ПЕПТИДАМИ

АМПУЛИ SKINCLINIC

HIAL-DMAE

MELANYC PEPTIDE

HAIR PEPTIDE

LIPOLYTIC PEPTIDE

Об’єм: флакон 2 мл

Застосовується для стимуляції мікроциркуляції, 
профілактики венозного застою, підвищення тургору 
шкіри, корекції стрий, целюліту і локальних жирових 
відкладень. Значно потенціює антивікові і 
антиоксидантні властивості вітамінів С і Е.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Рутин, кумарин.

РУТИН-КУМАРИН

RUTIN + COUMARINE

Об’єм: флакон 5 мл

Застосовується для профілактики та корекції зморшок, 
покращує колір обличчя. Дозволяє ефективно боротися 
з розтяжками, целюлітом, наслідками швидкого 
схуднення, вторинним птозом бюста після імплантації.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

ДМАЕ, органічний кремній.

ДМАЕ + ОРГАНІЧНИЙ КРЕМНІЙ

DMAE + 
ORGANIC SILICON
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Об’єм: флакон 2 мл

Гіалуронова кислота - природний глікозаміноглікан. 
Препарат з гіалуроновою кислотою нормалізує процес 
неоколагеногенезу (стимулює активність фібробластів і 
синтез колагену) і підвищує імунітет шкіри. Є потужним 
детоксикантом і уповільнює процеси старіння шкіри. 
Забезпечує глибоку і пролонговану гідратацію шкіри.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА 
3,5% (1,2 KDA)

HYALURONIC ACID 3,5%

Об’єм: флакон 2 мл

Вітамін С (L-аскорбінова кислота) - потужний 
антиоксидант, який блокує вільні радикали і 
попереджає передчасне старіння. Нейтралізує 
окислювальний вплив УФ променів на клітини шкіри. 
Зміцнює стінки судин і капілярів, зменшує їх 
проникність. Стимулює синтез колагену, уповільнює 
процес його руйнування і має відбілюючий ефект 
(пригнічує вироблення колагенази і тирозинази). 
Знижує міцність зчеплення корнеоцитів, полегшуючи 
гідратацію дерми і епідермісу

ВІТАМІН С 20%

Об’єм: ампула 5 мл 

Основна функція L-карнітину полягає в перенесенні 
жирних кислот в мітохондрії. В процесі ліполізу 
тригліцерид розщеплюється на дві фракції: гліцерин і 
жирні кислоти. Ці вільні жирні кислоти мають обмежену 
можливість проникати в мітохондрії, для цього їм 
потрібен фізіологічний провідник. Цим провідником є 
  L-Карнітин, який робить можливим окислення 
активізованих жирних кислот. L-карнітин сприяє 
спалюванню жирів, прискоренню процесу ліполізу при 
лікуванні целюліту. Для посилення ліполітичного 
ефекту рекомендується коктейль з кофеїну і 
L-карнітину.

L-КАРНІТИН 20%

Об’єм: ампула 5 мл

Є структурним елементом сполучної тканини, сприяє 
зміцненню, запобігає пошкодженню і її подальшому 
руйнування. Бере участь в синтезі вироблення нового 
колагену і сприяє максимальному прояву 
рестуктуруючих властивостей гіалуронової кислоти (є 
необхідним компонентом в програмах біоревіталізації). 
Нестача органічного кремнію в дермі веде до 
передчасної атонії і птозу. Застосовується в комплексній 
терапії фотостаріння, локальних жирових відкладень, 
корекції стрий, набряків, профілактики та корекції 
куперозу, судинних зірочок. Для забезпечення 
дренуючого ефекту (зняття набряклості) ідеально 
поєднується з артишоком, для зміцнення стінок судин - з 
рутин-кумарином.

Рекомендується використовувати в алгоритмі 
професійних ліфтингових процедур

ОРГАНІЧНИЙ КРЕМНІЙ 0,5%

VITAMIN C 20%

ORGANIC SILICON CARNITINE 20%

АМПУЛИ SKINCLINIC

МОНОПРЕПАРАТИ SKINCLINIC
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Об’єм: ампула 2 мл

Екстракт центелли азіатики - комбінація основних трьох 
речовин, найбільш важливою з яких є азіатікозид - 
гетероциклічний тритерпеновий сапонін. Нормалізує 
синтез колагену I і III типу, активуючи захоплення 
гідроксипроліну фібробластами, таким чином, стимулює 
відновлення міжклітинного матриксу. Має 
протизапальну і антиоксидантну дію. Зміцнює стінки 
кровоносних і лімфатичних судин, зменшує їх 
проникність, перешкоджає розвитку міжклітинного 
набряку. Стимулює ліполіз і процеси регенерації дерми.

ЦЕНТЕЛЛА АЗІАТИКА

CANTELLA ASIATICA

Об’єм: ампула 2 мл

Кофеїн - хімічний компонент рослинних алколоідів, що 
мають пуринову основу, який володіє ліполітичною дією 
- прискорює розщеплення жирів всередині ліпоцитів і 
сприяє їх швидкому виведенню з жирової тканини. 
Використовується для лікування целюліту і 
надлишкових жирових відкладень. Принцип дії - 
блокатор ферментів фосфодіестераз. Застосування 
кофеїну дозволяє запустити процес гідролізу 
тригліцеридів жирової тканини в гліцерин і вільні жирні 
кислоти. Зменшує набряклість і підсилює обмін речовин.

КОФЕЇН 20%

Об’єм: ампула 5 мл

Екстракт Артишоку має виражену лімфодренажну і 
протинабрякову дію. Застосовується для обличчя і тіла, 
а також області повік, тому рекомендують 
використовувати його для корекції станів, пов'язаних з 
набряком (пастозність, набряклість облич і області 
навколо очей, набрякла форма целюліту, зменшення 
посттравматичних набряків (після пластичних операцій, 
глибоких пілінгів і дермабразії, після введення 
мезониток), зменшення набряклості, пов'язаної з 
передозуванням ботоксу). Екстракт артишоку - 
потужний гепатопротектор. Сприяючи виведенню 
токсинів. Застосовується для мікроголкової   терапії в 
нерозбавленому вигляді, наносячи рідину під голки за 
допомогою крапельниці або шприца. Концентрат можна 
змішувати з кофеїном або L-карнітином для досягнення 
не тільки протинабрякової, але і ліполітичної дії.

Протипоказаний при каменях в жовчному міхурі і 
нирках.

ЕКСТРАКТ АРТИШОКУ 2%

CAFFEINE 20%

ARTICHOKE
EXTRACT 2%

АМПУЛИ SKINCLINIC
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40

нормальна/ 
комбінована/ жирна

активна стадія 
акне

початкова 
стадія акне

профілактика та 
підтримання

ОЧИЩЕННЯ 
ТА ТОНІЗАЦІЯ

ДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

НІЧНИЙ 
ДОГЛЯД

СИРОВАТКА  
ІНТЕНСИВНИЙ 

ДОГЛЯД

МАСКИ

ЗАХИСТ 
ШКІРИ ВІД 
UVB / UVA

ОЧИЩЕННЯ 
ТА ТОНІЗАЦІЯ

ДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

НІЧНИЙ 
ДОГЛЯД

СИРОВАТКА  
ІНТЕНСИВНИЙ 

ДОГЛЯД

МАСКИ

ЗАХИСТ 
ШКІРИ ВІД 
UVB / UVA

суха або чутлива всі види шкіри

ПІГМЕНТНІ ПЛЯМИ АКНЕ

 

 

 
 

 
  

-

нормальна 
та суха

комбінована та 
жиран

дуже суха та 
зневоднена

вікова
шия та 

декольте 
догляд за 

контуром очей 

АНТИВІКОВІ ЗАСОБИ

 

 

FOAM CLEANSER або SENSITIVE 
CLEANSER + FACIAL TONER

CLEANSING MILK + 
FACIAL TONER

FOAM CLEANSER  + 
REFRESH TONER

GLYCOLIC GEL CLEAN або SENSITIVE CLEANSER + REFRESH 
TONER

REGENERATING 
ANTI-AGEING CREAM 

або OVALIFT        
ACTIV-PLUS DAY 

CREAM

NUTRISYL

REGENERATING 
ANTI-AGEING CREAM 

або OVALIFT        
ACTIV-PLUS DAY 

CREAM

ANTI-AGING 
LIPOSOM CREAM

NECK AND 
DECOLLETE 

CREAM

EYE CONTOUR 
EMULSION або MELANYC 

EYES

SYL 100 SPF 50+ або 
SYL 100 SPF 50+ 

COLOR
SUN LUX SPF 50+ SYL 100 SPF 50+ або SYL 100 SPF 50+ COLOR X

-
REGENERATING 

ANTI-AGEING CREAM 
або OVALIFT        

ACTIV-PLUS NIGHT 
CREAM

NUTRISYL

REGENERATING 
ANTI-AGEING CREAM 

або OVALIFT        
ACTIV-PLUS NIGHT 

CREAM

ANTI-AGING 
LIPOSOM CREAM

NECK AND 
DECOLLETE 

CREAM

EYE CONTOUR 
EMULSION або MELANYC 

EYES

RESFIL DAY або 
FERULAST + RESFIL 
NIGHT  або RETINOL 

ONE MILION 

RESFIL DAY або 
FERULAST + RESFIL 

NIGHT або 
ANTI-AGEING FITO-C 
SPF 15 AMPOULES + 

PHYTOPROTEOGLYCANS 

FERULAST або 
PROTEO C або 

ANTI-AGEING FITO-C 
SPF 15 AMPOULES + 
FITOPROTEOGLICANOS 

AMPOULES 

FERULAST або 
PROTEO C + 
HIALUCOS

FERULAST  + 
HIALUCOS

FERULAST 

CLEANSING MILK 

HIALUCOS+ 
FERULAST або    

FITOPROTEOGLICANOS 
або MUSK ROSE OIL

HIALUCOS+ 
FERULAST або    

FITOPROTEOGLICANOS 
або MUSK ROSE OIL

HIALUCOS + FERULAST або    FITOPROTEOGLICANOS або 
MUSK ROSE OIL

EYE CONTOUR EMULSION + 
HIALUCOS

FACIAL CLEANCING SOAP + 
REFRESH TONER

HIDRASYL або HELIXYL

REGULACNE 
або GLICOSYL

FERULAST (Day) + RETINOL ONE MILLION (Night)

CARBON CREAM або SILICA GEL SCRUB

SYL 100 SPF30 або SUN LUX SPF 50+

GLICOSYL або 
VITA-C8 CREAM

VITA-C6 
CREAM

NUTRISYL або HELIXYL

FOAM CLEANSE або GLYCOLIC 
GEL CLEAN + REFRESH TONER

M CREAM

MELANYC
MELANYC 

DAILY

MELANYC SERUM

CARBON CREAM SILICA GEL SCRUB

SUN LUX SPF 50+

MELANYC 
DAILY
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фаза 
загострення

фаза ремісії профілактика 
та підтримання

нормальна та 
комбінована

суха та дуже 
суха

всі типи шкіри

ОЧИЩЕННЯ 
ТА ТОНІЗАЦІЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗМІЦНЕННЯ

АНТИ ЦЕЛЮЛІТ

ПРОТИ СТРІЙ

ОСВІТЛЕННЯ

АКНЕ

МАСАЖ

ВІДНОВЛЕННЯ 
ШКІРИ

ЗАХИСТ ШКІРИ 
ВІД UVB / UVA

ГІГІЄНА

ДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

НІЧНИЙ 
ДОГЛЯД

СИРОВАТКА  
ІНТЕНСИВНИЙ 
ДОГЛЯД

МАСКИ

ЗАХИСТ 
ШКІРИ ВІД 
UVB / UVA

ОЧИЩЕННЯ 
ТА ТОНІЗАЦІЯ

ДЕННИЙ 
ДОГЛЯД

НІЧНИЙ 
ДОГЛЯД

СИРОВАТКА  
ІНТЕНСИВНИЙ 
ДОГЛЯД

МАСКИ

ЗАХИСТ 
ШКІРИ ВІД 
UVB / UVA

РОЗАЦЕА ТА КУПЕРОЗ ГІДРОЖИВЛЕННЯ СЯЯННЯ

NUTRISYL або 
OVALIFT

LIFTING CREAM 
або OVALIFT

DMAE SUN  
PROTECTION 
FACTOR або 

OVALIFT

X

DMAE CREAM або OVALIFT

RESFIL DAY  + RESFIL 
NIGHT або RETINOL ONE 
MILION  + DMAE FLASH

PROTEO C + DMAE 
FLASH

FOAM CLEANSER або 
GLYCOLIC GEL CLEAN  

+ REFRESH TONER

BODY GLYCOLIC 
CREAM

HAND CREAM 
HIDRASOL

FIRMING CREAM BUST FIRMING GEL

ANTI-CELLULITE 
CREAM, ACTIV-PLUSE 

CELLULITE CREAM, 
CELUNIGHT

SILICA GEL SCRUB

ACTIV-PLUSE 
STRETCH MARKS

MUSK ROSE OIL

MELANYC, MELANYC 
DAILY

C-POWDER

CLICOSYL, 
REGULACNE

C-POWDER, CLAY 
CLEANSER

ARNICOR, HOT&COLD 
MASSAGE CREAM TIRED LEGS GEL

ALOE VERA GEL 
200%, MUSK ROSE 

OIL, SKIN CARE 
HYDROGEL, 
HIALUCOS, 

RESTORING CREAM

SKIN COVER ARNI-K 
VITA C CREAM

SYL 100 SPF 50+ , 
SUN LUX SPF 50+

X

CREAMY ALOE VERA 
OAT SOAP , 

INTIMATE SOAP

SILICA GEL SCRUB, 
CREAM-PEEL

SENSITIVE CLEANSER або CLEANSING 
MILK + FACIAL TONER

SYL 100 SPF 50+ або SYL 100 SPF 50+ COLOR

SENSITIVE CLEANSER + FACIAL TONER FOAM CLEANSER + 
FACIAL TONER

FOAM CLEANSER + 
FACIAL TONER

ANTI-AGING FITO-C 
SPF 15 AMPOULES + 

PEELING EFFECT 
GLYCOLIC CREAM

VITA-C6 CREAM

FERULAST

HYDROGEL

SYL 100 SPF 50+ або 
SUN LUX SPF 50+

комбінована 
та жирнa

суха та/чи 
вікова шкіра

нормальна

FIRMING

REQUIREMENT SPECIFICBODY

BODY

CLEANSING MILK + 
FACIAL TONER

HYDRO NOURISHING 
30 CREAM або 

HYDRO NOURISHING 
30 COLOR CREAM 

HYDRO NOURISHING 
FACIAL CREAM або 

PEELING EFFECT 
GLYCOLIC CREAM

HYDRO 
NOURISHING 

FACIAL CREAM

HYDRO NOURISHING 
FACIAL CREAM або 

PEELING EFFECT 
GLYCOLIC CREAM

FERULAST або 
FITOPROTEOCLICANOS 

AMPOULES

ALOE VERA GEL або HYDROGEL

SYL 100 SPF 50+ або SUN LUX SPF 50+

FERULAST  або 
PROTEO C 

ROSANIC CREAM RESTORING CREAM

M CREAM або 
LIFTING CREAM або 

REGENERATING 
ANTI-AGEING CREAM

ROSANIC CREAM

FERULAST

CARBON CREAM або ALOE VERA GEL

 SUN LUX SPF 50+ або SUN LUX SPF 50+COLOR

ROSANIC CREAM

M CREAM або 
LIFTING CREAM або 

REGENERATING 
ANTI-AGEING 

CREAM або ROSANIC 
CREAM
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК



CARMADO S.L.

C/ Pelayo, 14. -03690

San Vicente del Raspeig (Alicante) Spain

T. +34 965 660 741

F. +34 966 143 462

export@carmado.com

www.skinclinic.es

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК SkinClinic™

УКРАЇНА, КИЇВ,

ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 26-Б

0 800 750 153 (БЕЗКОШТОВНО)

www.alfaspa.ua

www.skin-clinic.com.ua


