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ИЗЛЪЧВАЙКИ ЖИВОТ…ИЗЛЪЧВАЙКИ ЖИВОТ…

RADIATING LIFE ENERGY...

TianDe и ти -  
винаги в ритъма на живота!

TianDe – you’re always in the rhythm of life!

…ТИ ПРИДОБИВАШ ХАРМОНИЯ!

…НАСЛАЖДАВАШ СЕ НА ПРИРОДНАТА КРАСОТА!

…ИЗПЪЛВАШ СВЕТА С ЩАСТИЕ!

…ПОЛУЧАВАШ ВСИЧКО НАЙДОБРО  

ОТ ПРИРОДАТА, С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА!

…YOU HAVE MORE HARMONY!

…YOU ENJOY NATURAL BEAUTY!

…YOU FILL THE WORLD WITH HAPPINESS!

…YOU RECEIVE ALL THE BEST FROM NATURE,  

AT THE SAME TIME TAKING CARE OF IT!

TianDe – you’re always in the rhythm of life!
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декоративна козметика

 3 

Червило Allure

Разкошното червило изглежда 
върху устните изискано и 
благородно. Съчетава в себе си 
приятни тактилни усещания и ярък 
визуален ефект. Гладко се нанася,  
не се разтича, дълго се задържа. 

Код: 80115, 3,8 g

Allure lipstick

Tasteful lipstick presents itself on your 
lips in a sophisticated and noble way.  
It combines pleasurable sensations and 
stunning visual effect. It spreads evenly, 
does not move off your lips but stays 
on them for a long time. 

Code: 80115, 3,8 g

Дръзки разкош
Brave luxury

Разкошната жена е 
неповторима във всичко… 
Целият й облик е пронизан 
от безупречност…  
Покажи на света своя дръзки 
нрав и ненадминат вкус! 
Трептящите сочни устни  
ще ти помогнат да 
зашеметиш с красотата  
си всички около себе си.

A stylish woman is unique 
in every way... her whole  
image is imbued with 
impeccability. Show the world 
your claw and unmatched 
taste! Sensual luscious lips will 
help amaze others around you 
with your beauty.

22,9 лв.
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Marine Collagen е 
козметика, която работи 
върху всеки милиметър 

от твоята кожа. Използвай 
я и ще разбереш, че младостта 
няма граници.

Marine Collagen – cosmetics 
that work in every millimeter of 
your skin. Use them and you will 
understand that youth has no 
boundaries 

ЕНЕРГИЯТА 
НА МЛАДОСТТА 
Е В „СЪРЦЕТО”
НА КОЖАТА ТИ

THE ENERGY 
OF YOUTH IN THE 
„HEART” OF YOUR SKIN

Прониквайки във вътрешните 
слоеве на кожата, колагенът 
възстановява структурата 
на колагеновото влакно.  
Структурата на кожата се 
запълва с колаген, става 
гладка и еластична. 

Penetrating the inner layers 
of the skin, the collagen regen-
erates the structure of collagen 
fi bers. Skin structure is fi lled 
with collagen and becomes 
to be smooth and supple.

1. Възстановяващ тоник 

Освежава и тонизира 
кожата, хидратира, прави 
я гъвкава и еластична. По-
вишава ефективността на 
последващите продукти 
за козметична грижа. 

Код: 13504, 100 ml

2. Подхранващ възста-
новяващ нощен крем

Осигурява комплексно 
възстановяване на кожа-
та: редуцира фините ми-
мически бръчици, струк-
турата става по-плътна, 
повишава еластичността, 
стяга контура на лицето. 
Кожата изглежда по-елас-
тична и по-плътна. 

Код: 13502, 30 g

3. Изглаждащ гел-крем 
за очен контур

Намалява тъмните 
кръгове под очите и 
фините мимически 
бръчки, изглажда 
повърхността 
на кожата. 

Код: 13503, 15 g

4. Подмладяващ 
дневен крем

Осигурява продължи-
телна хидратация и 
подхранване на кожата. 
Изглажда фините бръчи-
ци, повишава тургора на 
кожата. Придава свеж и 
сияещ вид. 

Код: 13501, 30 g

Marine Collagen
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грижа за лицето
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Морският колаген по състав е аналогичен 
на човешките протеини, затова лесно 
попива в кожата, оказва върху нея активно 
комплексно подмладяващо действие, повишава 
еластичността й, хидратира, регенерира, 
подхранва, изглажда фините мимически 
бръчици, има лифтингов ефект.

Морските водорасли активизират 
защитните механизми на кожата, стимулират 
кръвообращението и процеса на регенерация 
на клетките, регулират киселинно-основния 
баланс, като подобряват състоянието на 
кожата.

Морските перли съдържат 22 вида 
аминокиселини – основен материал за 
създаване на нови здрави клетки, 18 
микроелемента, магнезий, калций, желязо, 
силиций, витамини В, D, протеини. Спомага за 
регенерацията на тъканите, забавя стареенето 
на клетките.

Хиалуроновата киселина хидратира 
кожата, спомага за по-продължителното 
действие на биологично активните вещества, 
които влизат в състава на козметиката, 
повишавайки тяхната ефективност.

Провитаминът В5 стимулира обновяването 
на кожата, прави я мека и еластична.

Също така в състава влизат: токоферол, 
азиатска центела, ретинол, алантоин, масло от 
жожоба, сквален и др.

Revitalizing Tonic 

Refreshes and tones the 
skin, moisturizes and 
makes it becomes supple 
and elastic. Increases the 
effectiveness of cosmetics 
used later. 

Code: 13504, 100 ml

Nutritious  
Regenerating Night 
Cream 

Provides a complete 
reconstruction of the 
skin; reduces fine mimic 
wrinkles, increases skin 
texture density, improve 
elasticity, increase the 
contours of your face. Skin 
looks firmer and denser. 

Code: 13502, 30 g

Smoothing Eye Gel 
Cream

Reduces dark circles 
under the eyes and 
reduces fine mimic 
wrinkles, smoothes  
skin texture. 

Code: 13503, 15 g

Rejuvenating Day 
Cream

Provides long-
lasting hydration and 
nourishment of the skin. 
It smoothes fine wrinkles 
and improves skin 
elasticity. Gives your face 
a fresh shining look. 

Code: 13501, 30 g КозметиКа Клас  

ЛУКС 

LUX class  

cosmetics

1

2

3

4

64 лв.

64 лв.

60 лв.

64 лв.
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Плацентна серия
1. Пилинг за лице 
на основата на плацента 
Обновява кожата, засилва мета-
болизма.
Код: 10301, 80 g

2. Заглаждащ крем 
Възстановява релефа и цвета на 
кожата. Ефикасен в периода след 
акне.
Код: 10302, 50 g

3. Тонален крем за лице 
Комбинира качествата на коре-
ктиращото средство и подхран-
ващия крем.
Код: 10305, 10305/01, 50 g

4. Овлажняващ крем 
с подхранваща основа 
Възстановява хидролипидния 
баланс на кожата, ликвидира лю-
щенето и чувството за стегнатост.
Код: 10304, 50 g

5. Крем за клепачи 
против бръчки 
Освежава кожата на клепачите. 
Редуцира видимите признаци 
на стареене. Изглажда фините 
мимически бръчици, тонизира и 
укрепва кожата.
Код: 10306, 50 g

6. Възстановяващ крем за лице 
против бръчки 
Възвръща на кожата на лицето 
жизнената сила и еластичност, 
предпазва от появата на бръчки.
Код: 10303, 50 g

Sheep Placenta Peeling 
for Face
Renews the skin, 
accelerates metabolism.
Code: 10301, 80 g

Sheep Placenta 
Dispel Spot Cream for Face
Rebuilds skin texture and tone. 
E� ective in � ghting acne.
Code: 10302, 50 g

Sheep Placenta Natural 
Look Facial Cream-Foundation
Blends the properties of a correcting 
product and nourishing cream.
Code: 10305, 10305/01, 50 g

Sheep Placenta Moisturizing 
Nourishing Cream for Face
Restores the hydro-lipid balance, 
prevents peeling and protects 
your skin from being taut.
Code: 10304, 50 g

Anti-Wrinkle Eye Cream
Refreshes your eyelid skin. 
Reduces visible signs of age-related 
changes. Smoothes � ne mimic 
wrinkles, tones and strengthens 
the skin.
Code: 10306, 50 g

Sheep Placenta Anti-Wrinkle 
Recovering Cream for Face
It restores skin vitality and elasticity, 
prevents the appearance of wrinkles.
Code: 10303, 50 g

16,5 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.
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грижа за лицето
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Младост и красота!

Youth and beautY!

Как да напълним кожата на лицето с жизнена сила? TianDe предоставя грижа, 
отговаряща на високи изисквания. „Плацентната серия” е множество жизненоважни 
елементи, които ще защитят кожата на лицето ти от възрастови промени.

How to fill your face the vital force? TianDe offers care which meets high 
expectations. „Line of placenta” means a lot of vitally important elements that 
protect your facial skin from aging.

10305/01                10305
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1. Подмладяваща енергийна емулсия  

Възстановява жизнената сила на клетките, като 
възвръща на зрялата кожа тонуса и младежкото 
сияние. Спомага за заглаждане на фините бръчици и 
мимическите линии.

Код: 12805, 45 ml

2. Фино козметично мляко за измиване 

Меко почистване на кожата. Оставя великолепно 
усещане за комфорт, дарява еластичност.

Код: 12802, 90 g

3. Експресен пилинг 

Деликатно премахва загрубелия слой на кожата, като 
стимулира обновяването на клетките. Намалява 
фините мимически бръчки и пигментните петна.

Код: 12801, 90 g

4. Интензивен крем-грижа против бръчки 

Ефективен продукт за нощна грижа. Стимулира 
естественото производство на колаген, спомага за 
повишаването на еластичността на кожата.

Код: 12804, 55 g

5. Интензивно овлажняващ крем 

Възстановява хидробаланса на кожата, стимулира 
регенерацията на клетките, изглажда фините 
мимически бръчици.

Код: 12803, 55 g

6. Крем-гел за очи против бръчки  

Продукт с тройно действие: подхранване, 
уплътняване на кожата и изглаждане на бръчките.

Код: 12806, 30 g

7. Стягащ околоочен крем-гел  

Освежаващата текстура на крем-гела лесно 
попива, насищайки кожата с влага. 
Премахва напрежението, отстранява 
тъмните кръгове и торбичките под очите.

Код: 12807, 30 g

Rejuvenating Energy Emulsion for Face

Restores vitality to cells and gives the mature skin 
elasticity and the sheen of youth. Promotes 
smoothing � ne mimic wrinkles and furrows.

Code: 12805, 45 ml

Gentle Cleansing Milk for Face

Gentle cleansing of the skin. The lotion 
leaves an incredible sense of comfort 
and makes the skin supple.

Code: 12802, 90 g

Facial Express Peeling

Gently removes rough skin, stimulating 
cell renewal. Reduces � ne mimic wrinkles 
and discolorations.

Code: 12801, 90 g

Anti-Wrinkle Intensive Care Cream for Face

E  ective care cosmetic for night. It stimulates 
the natural secretion of collagen, promotes the 
increase of smoothness and elasticity of the skin.

Code: 12804, 55 g

Intensive Hydrating Cream for Face

Restores the hydro-lipid balance, 
stimulates cell regeneration, reduce 
� ne mimic wrinkles.

Code: 12803, 55 g

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel 

The cosmetic of a triple e  ect: nourishing, thickening 
of skin texture, smoothing out wrinkles.

Code: 12806, 30 g

Lifting Eye Cream-Gel 

A refreshing cream- gel texture is easily 
absorbed to the skin, saturating it with moisture. 
The cosmetic reduces fatigue and removes 
dark circles and bags under the eyes.

Code: 12807, 30 g

Zhenfei perfect

27,7 лв.

31,6 лв.

29,5 лв.

25,3 лв.

30 лв.

31,3 лв.

31,5 лв.
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грижа за лицетоОчарОвание  
и безупречнОст!

Grace and impeccability!

„Женфей перфект” – седем съвременни ефективни продукта! С тяхната 
помощ кожата на лицето ти ще стане безупречна! А ти – млада и красива!

„Zhenfei perfect” – seven modern effective measures. Thanks to them the skin 
of your face will be flawless! And you will be young and beautiful!

1

2 3

4

7

5

6
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Tibetan Herbs
1. Пилинг за лице
Хидратира, почиства.

Код: 12107, 75 g

2. Козметично мляко за измиване 
против бръчки
Дава копринен ефект. Много добре 
почиства, подхранва, дарява усещане 
за комфорт.

Код: 12108, 100 g

3. Мултифункционален лосион 
за лице  
Почиства и успокоява кожата, 
нормализира рН баланса. Възвръща 
еластичността и свежестта.

Код: 12109, 120 ml

4. Подхранващ крем против 
бръчки с матиращ ефект 
Активизира дишането на клетките, 
стимулира обменните процеси в тъ-
каните. Подхранва, намалява фините 
мимически бръчки и пигментацията.

Код: 12110, 50 g

5. Високоефективен хидратиращ 
крем за лице
Възстановява тонуса и оптималното 
ниво на хидратация. Защитава от въз-
действието на негативните климатич-
ни явления.

Код: 12111, 50 g

6. Околоочен интензивен комплекс 
Маска-мулажът и фитоесенцията 
осигуряват подхранване на кожата 
около очите, успокояват, премахват 
„пачи крак”. Овлажняват кожата и й 
придават сияние.

Код: 12106, 100 бр. + 10 ml

Peeling for Face
Moisturizes and cleanses the skin.

Code: 12107, 75 g

Anti-Wrinkle Cleansing Milk for 
Face
Makes your skin silky. Perfectly 
cleanses, nourishes and gives a 
sense of comfort.

Code: 12108, 100 g

Multi-Action Lotion for Face 
Cleanses and soothes the skin, 
normalizes pH balance. 
Restores   rmness 
and freshness.

Code: 12109, 120 ml

Anti-Wrinkle Nourishing 
Mat-E� ect Cream for Face 
It activates cellular respiration, 
stimulates metabolic processes in 
the tissues. It nourishes, reduces 
  ne mimic wrinkles and reduces 
pigmentation.

Code: 12110, 50 g

E�  ciently Moisturizing 
Cream for Face
Restores elasticity and optimum 
moisture level. Protects against 
negative climatic factors.

Code: 12111, 50 g

Intensive Eye Skin Complex 
Moulage mask and herbal essence 
provide nourishment of the skin 
around the eyes, soothe and remove 
„crow's feet”. They moisturize your 
skin and make it glow.

Code: 12106, 100 pcs. + 10 ml

16 лв.

17,4 лв.

17,4 лв.

36,8 лв.

18,6 лв.

17,4 лв.
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грижа за лицетоРазцвет  
и пРивлекателност!

Flourishing and attractiveness

Ефективност и деликатно въздействие – всичко това е проява на силата на растенията, 
която ти дават продуктите Tibetan Herbs. Съчетанието от овлажняващи и успокояващи кожата  
растителни екстракти и леки подхранващи масла спомага за разкриването на природната красота.

Efficacy and delicate effect – all this is a manifestation of plant power, which 
is offered by Tibetan Herbs cosmetics. Combination of skin moisturizing  
and soothing plant extracts with light and nourishing  
oils favors release of natural beauty.
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1. Крем-пяна за измиване 
(антиакне) „Олива”

Меко почиства.  Предпазва от появата 
на мазен блясък и черни точки.

Код: 12024, 100 g

Olive Facial Cleanser

Provides gentle cleansing.  
Prevents greasiness of the skin and 
the formation of the blackheads.

Code: 12024, 100 g

2. Дълбоко почистващ  
лосион за лице (антиакне) 
„Олива”

Успокоява кожата, стяга порите.

Код: 12027, 100 ml

Olive Facial Lotion

Soothes the skin,  
tightens the pores.

Code: 12027, 100 ml

3. Лек енергиен крем 
(антистрес) „Олива” 

Укрепва и възстановява 
уморената кожа, дарява 
енергия и хидратация.

Код: 12028, 50 g

Olive Energy Light Cream 

Strengthens, restores tired skin, 
provides energy and hydration.

Code: 12028, 50 gВ
к

у
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о
ЕнЕргия на кожата 

Life energy 
ден след ден

every day

За кожа, 

намираща 

се в стресово 

състояние 

For stressed 

skin

1

2

3

„203040…”

Маслината, влизаща в състава на продуктите „203040...”, укрепва и регенерира 
клетките на кожата и я омекотява. Успокояващите свойства позволяват с право 
да наречем това растение истински витамин, даряващ на кожата енергия и сила

Енергия и сила на кожата, 
без стрес, без възпаление

Чистота и свежест,  
хидратация и тонус

Защита и възстановяване  
на чувствителна кожа

незабавно подмладяване, лиф-
тинг и насищане с витамини

гладък цвят и гладкост  
на кожата, невероятен  
комфорт и чистота

Млад и сияен поглед,  
намаляване на бръчките

СоЧната ЗЕлЕнина 
на алоЕ, Златото 
на МаСлината, 
нЕбЕСният 
ултраМарин на 
коприната –  
иЗуМитЕлЕн 
колорит За 
краСотата на 
твоята кожа

Lush aLoe 
green, goLd of 
oiL, heavenLy 
uLtramarine  
of siLk – amazing 
tone for the 
beauty of your skin

22,2 лв. 23,8 лв. 29 лв.
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грижа за лицето

4. Крем-гел за 
измиване „Алое”  

Почиства без ефект 
на стегнатост.

Код: 12001, 100 g

Aloe Facial Cleanser

Cleanses without making 
your skin taut.

Code: 12001, 100 g

5. Крем-пяна за измиване 
(антиакне) „Алое” 

Деликатно почиства. Помага 
да се премахне акнето.

Код: 12025, 100 g

Aloe Facial Cleanser 

Gently cleanses. 
Helps 	 ghting acne.

Code: 12025, 100 g

7. Тонизиращ хидрогел за 
лице „Алое”

Осигурява ефект на 
продължителна хидратация.

Код: 12026, 100 ml

Aloe Facial Hydrating Tonic

Provides long-lasting 
hydration.

Code: 12026, 100 ml

6. Балансиращ тоник 
за лице „Алое”

Нежно освежава и 
хидратира.

Код: 12002, 100 ml

Aloe Balance Facial Toner

Gently refreshes and 
moisturizes.

Code: 12002, 100 ml

8. Балансиращ дневен 
крем „Алое”

Хидратира и нормализира 
функцията на мастните жлези.

Код: 12016, 50 g

Aloe Balance Cream

Hydrates and normalizes the 
activity of sebaceous glands.

Code: 12016, 50 g

LIFE ENERGY 
ИДЕАЛЕН БАЛАНС 

PERFECT BALANCE 

през целия ден
ИДЕАЛЕН БАЛАНС 

през целия ден
ИДЕАЛЕН БАЛАНС 

for the whole day

За всички 

типове 

кожата

For all skin 

types

4
5

8

Кожата ти често „капризничи”? Става суха и стегната или мазна и проблемна? Необходими са витамини, 
необходимо е алое! То ще възвърне на личицето ти свежест, ще възстанови оптималния баланс

6 7

18,2 лв. 18,8 лв. 20,1 лв. 23,8 лв. 22 лв.
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1. Почистващо мляко  
за измиване 

Грижливо почиства кожата, 
нормализира рН- и хидробаланса.

Код: 12003, 100 g

Cleansing Milk for Face 

Carefully cleans the skin, normalizes 
the pH and moisture levels.

Code: 12003, 100 g

2. Хидратиращ тоник за лице 

Възстановява хидробаланса  
на кожата, изравнява 
текстурата.

Код: 12004, 100 ml

Moisturizing Toner for Face

Restores proper moisture level, 
evens out skin texture.

Code: 12004, 100 ml

3. Хидратиращ дневен крем  
с SPF-12

Насища с влага, спомага за 
регенериране на кожата.

Код: 12017, 50 g

Optimum Hydration Day Cream

Saturates with moisture,  
promotes skin regeneration.

Code: 12017, 50 g

За чувстви-

телна кожа 

For sensitive 

skin

Деликатна грижа 

Gentle care 

от сутрин  
        до вечер

from morning to evening
1

2

3

„203040…”

Да се наслаждаваш само като 
докоснеш своята кожа?  Това 
е реално с възхитителните 
продукти „203040...”. 
Тяхната успокояваща 
фитокомпозиция е събрала 
в себе си нежността на 
растителния свят. И всичко 
това е само за теб!

18,8 лв. 20,2 лв. 23 лв.
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грижа за лицето

4. Укрепващ и стягащ крем 
за лице  

Колагенът и хиалуроновата 
киселина осигуряват лифтинг 
ефект.

Код: 12020, 50 g

Firming and Lifting Cream 

Collagen and hyaluronic acid 
provide a lifting effect.

Code: 12020, 50 g

6. Нощен 
възстановяващ крем 

Възвръща на кожата 
цветущ вид и младост.

Код: 12019, 50 g

Night Recovery Cream

Restores the skin flourishing 
appearance and youth.

Code: 12019, 50 g

5. Овлажняващ крем за лице 
(24-часово действие)

Комплексът от растителни масла 
и екстракти осигурява наситена 
хидратация.

Код: 12018, 50 g

24-Hr Hydrating Cream

The combination of plant oils and 
extracts provides intense hydration.

Code: 12018, 50 g

7. Активна есенция против бръчки 

Спомага за намаляване на проявите на 
възрастовите промени на кожата, възстановява 
нейната защитна и влагозадържаща способност.

Код: 12011, 30 g

Anti-Wrinkle Active Essence for Face

Helps reduce the visibility of skin changes caused  
by aging, restores skin's properties to maintain  
the level of hydration and protection.

Code: 12011, 30 g

За зряла 

кожа от всич-

ки типове

For all types 

of mature 

skin

Вечерно EvEning  обновяване  renewal

gEntlE carE 

4 5
6

7
Какво е необходимо на кожата, за да изглежда свежа, еластична и стегната? Почивка и 
възстановяване! Продуктите за вечерна грижа  „203040...” насищат клетките с подхранва-
щи вещества, докато спиш. Сутринта те очаква по-гладка и по-еластична кожа.

30,8 лв. 28,9 лв. 22,1 лв. 25,3 лв.
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5. Пилинг гел за лице (активен)

Код: 12029, 3 g

Active Peeling Gel

Код: 12029, 3 g

6. Овлажняващ крем 
с копринени протеини

Код: 12030, 3 g

Silk Touch Moisturizing Cream

Код: 12030, 3 g

ИНТЕНЗИВНА INTENSIVE 
грижа care

За всички 

типове 

кожа 

For all skin 

types

2 3
5

6

„203040…”

Копринен протеин в продуктите „203040...” - невероятни 
тактилни усещания и превъзходен резултат. Задействайки 
механизма на обновяване на клетките, коприненият протеин 
възвръща на кожата свежест и сияещ вид

1. Овлажняващ крем с копринени 
протеини 

Спомага за възстановяване на увре-
дените клетки, хидратира и изглаж-
да фините мимически бръчици. 

Код: 12022, 50 g

Silk Touch Moisturizing Cream

Promotes the reconstruction of 
damaged cells, moisturizes and 
smoothes � ne mimic wrinkles. 

Code: 12022, 50 g

4. Пилинг гел за лице (деликатен) 

Деликатно почиства, изравнява 
повърхността на кожата, 
обогатява с кислород.

Код: 12009, 100 g

Delicate Peeling gel for Face

Gently cleanses and balances 
the skin's surface, enriching it 
with oxygen.

Code: 12009, 100 g

2. Хидратираща маска с копринени 
протеини  

Вълшебни усещания и действен ре-
зултат. Лицето придобива свеж вид. 

Код: 12023, 38 g

Silk Touch Intensive Moisture Mask 

Wonderful sensations and visible 
results. Your face becomes fresh in 
appearance. 

Code: 12023, 38 g

3. Пилинг гел за лице (активен) 

Дарява гладкост и поддържан 
вид. Намалява фините мимиче-
ски бръчки, свива порите. 

Код: 12008, 80 g

Active Peeling Gel for Face

Provides smoothness and well-
groomed appearance. Reduces � ne 
mimic wrinkles, tightens the pores. 

Code: 12008, 80 g

1 4

11,2 лв.28,5 лв. 24,5 лв.

25,2 лв.

1 лв.

1 лв.
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грижа за лицето

7. Околоочен крем-гел  
с био-злато  
(лифтинг ефект)  

Намалява тъмните кръгове 
под очите.

Код: 12012, 30 g

Firming and Lifting  
Eye Cream-Gel  

Reduces dark circles under 
the eyes.

Code: 12012, 30 g

9. Околоочен крем-гел  
с био-злато (ревитализация)

Дава витаминно подхранване, 
възражда функциите на кожата в същия 
обем, както и в младата възраст.

Код: 12021, 30 g

Revitalizing Eye Cream-Gel

Provides nourishment with vitamins, 
restores the skin's functions so that they 
achieve the level they had at a young age.

Code: 12021, 30 g

8. Околоочен крем-гел  
с био-злато (против бръчки)

Намалява фините мимически 
бръчки, повишава 
еластичността на кожата.

Код: 12013, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel

Reduces the number of fine 
mimic wrinkles, improves skin 
elasticity.

Code: 12013, 30 g

10. Околоочен гел против бръчки 

Съчетава в себе си природни 
подмладяващи съставки. Редуцира 
фините мимически бръчици, намалява 
кръговете под очите.

Код: 12014, 30 g

Anti-Wrinkle Eye Gel

It combines the natural rejuvenating 
ingredients. Reduces fine mimic wrinkles,  
and dark circles under the eyes.

Code: 12014, 30 g

Грижа за 

кожата на 

клепачите

Eyelid skin 

care

Пленяващ 

Seductive 
 поглед

 look
7

8
9

10

Био-златото и пептиди-
те са съставки, които 
регенерират клетките 
на кожата. Те пови-
шават еластичността 
и гъвкавостта, пре-
дотвратяват нежела-
телните възрастови 
промени. Резултат – 
подмладяващ ефект и 
сияние.

27,5 лв. 27,5 лв. 36,3 лв.27,5 лв.
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ТвояТ убедиТелен аргуменТ 
срещу времеТо!

Your major 
argument against 
the passage of time!

Collagen Active

Сияние, еластичност, стегнатост,  
здрав цвят на лицето - качества, по които 
съдим за състоянието на кожата, а чрез  
него и за възрастта! Колагенът  
е неразделна съставка на младостта  
и красотата на твоето лице.

Почистване 
Cleansing

2. Крем-гел за измиване

Деликатно почиства, омекотява и 
успокоява кожата, дарява усещане 
за комфорт и нежност.

Код: 12701, 100 g

Delicate Cleanser for Face

Gently cleanses, softens and 
soothes the skin, providing a sense 
of comfort and softness.

Code: 12701, 100 g

1. Нежен овлажняващ тоник  

Почиства, освежава, тонизира 
и успокоява кожата на лицето, 
шията и деколтето. 

Код: 12712, 150 g

Delicate Moisturizing Toner  
for Face 

Cleanses, refreshes, tones and 
soothes the skin of the face, neck 
and décolletage. 

Code: 12712, 150 g

Антирозацея грижа 
Care for skin with dilated skin vessels
3. Укрепваща есенция против 
розацея  

Възстановява тонуса и еластичността 
на капилярите, спомага за премахва-
нето на съдовата мрежа и зачервява-
нията по повърхността на кожата. 

Код: 12706, 30 g

Anti-Couperose Firming 
Essence for Face 

Restores firmness and elasticity to 
the blood vessels, promotes the 
disappearance of the couperose 
and redness on the skin surface. 

Code: 12706, 30 g

1 2

3

4

5 6

7

18,7 лв. 27,5 лв.34,6 лв.
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грижа за лицето

6. Моделиращ гел  
за овала на лицето 

Повишава еластичността 
на кожата, изглаждайки 
текстурата й. Намаля-
ва обема на мастните 
натрупвания по бузите 
и двойната брадичка. 
Укрепва овала на лицето.

Код: 12707, 150 g

Facial Contour 
Sculpting Gel 

Improves skin firmness, 
evens its structure. 
Tightens the skin around 
the cheeks and double 
chin. Strengthens the 
contour of the face.

Code: 12707, 150 g

Лифтинг ефект Lifting effect 
4. Интензивен  
лифтинг крем  

Стяга, подмладява 
кожата, повишава то-
нуса и еластичността й. 
Предотвратява появата 
на фини мимически 
бръчици, омекотява и 
насища с витамини. 

Код: 12703, 50 g

5. Укрепваща  
и стягаща емулсия  
за лице и шия  

Регенерира клетките 
на кожата, повишава 
тонуса и еластичността. 
Изглажда фините мими-
чески бръчици.

Код: 12705, 100 g

Firming Face and Neck 
Emulsion 

Regenerates skin cells, 
improves skin firmness 
and elasticity. Reduces 
appearance of fine mimic 
wrinkles.

Code: 12705, 100 g

Активно  Active 
възстановяване regeneration

Максимална еластичност 
The maximum firmness

11. Кристална колагенова 
маска за клепачи  

Освежава, хидратира и 
укрепва кожата на клепачите. 
Притежавайки подмладяващ 
и лифтинг ефект, изглажда 
фините мимически бръчици.

Код: 12710, 1 бр.

Crystal Collagen Eyelid Mask 

Refreshes, moisturizes and 
strengthens the skin of the 
eyelids. It has rejuvenating and 
lifting properties. Reduces ap-
pearance of fine mimic wrinkles.

Code: 12710, 1 pc.

8. Укрепващ  
антицелулитен гел  

Бори се с целулита, подобрява 
микроциркулацията, нормали-
зира лимфотока, формира стро-
ен силует. Придава на кожата 
еластичност и гладкост.

Код: 32708, 150 g

Anti-Cellulite Firming  
Body Gel 

Fights cellulite, accelerate blood 
microcirculation, normalizes  
the flow of lymph and forms 
a shapely body. Gives the skin 
firmness and smoothness.

Code: 32708, 150 g

8

9

7. Околоочен  
лифтинг крем 

Стяга кожата около очите, 
като й възвръща мла-
достта, премахва умората 
и чувството на тежест 
в клепачите. Намалява 
торбичките и тъмните 
кръгове под очите. 

Код: 12704, 15 g

Lifting Eye  
Contour Cream 

Tightens the skin around 
the eyes, restoring its youth, 
removes fatigue and the 
sense of heavy eyelids. 
Reduces dark circles and 
bags under the eyes. 

Code: 12704, 15 g

10

11

9. Коригираща маска за лице 
„Интензивен лифтинг”  

Комплексът от растителни 
екстракти в тандем с 
хидролизирания колаген 
насищат кожата с влага, укрепват 
я, предпазват от стареене. 
Сигурно фиксиране на мулажа 
(зад ушите) осигурява ефект 
„стягане” на лицето.

Код: 12711, 1 бр.

Intensive Lifting Corrective 
Facial Mask 

The complex of plant extracts 
in combination with hydrolyzed 
collagen saturates the skin 
with moisture and strengthens 
it, preventing aging. Reliable 
fixing of the mask (behind ears) 
provides the effect of "lifting" 
the face.

Code: 12711, 1 pc.

10. Кристална колагенова 
маска за лице 

Плътното прилепване на маската 
и термоефектът осигуряват най-
доброто попиване на активните 
вещества. Укрепва и тонизира 
кожата, като изравнява релефа 
й, коригира контура на лицето. 

Код: 12709, 1 бр.

Crystal Collagen Facial Mask 

Well fitted mask and thermal ef-
fects provide better absorption 
of active ingredients. The mask 
strengthens and tones the skin, 
balances skin structure and cor-
rects the shape of the face. 

Code: 12709, 1 pc.

Intensive Lifting Cream 
for Face 

Tightens, rejuvenates 
the skin, improves its 
elasticity and flexibility. 
Prevents the appearance 
of fine mimic wrinkles, 
softens the skin and satu-
rates it with vitamins. 

Code: 12703, 50 g

8,4 лв.

25,6 лв.

10,6 лв.

34,6 лв.

31,6 лв.

25 лв.

34,6 лв.
27,1 лв.



За теЗи, които 
искат да иЗглеждат 
иЗцяло на 100%

For those who want 
to look like a million 
dollars
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2. Околоочен 
възстановяващ серум 
Eye Corrective Serum

Овлажняващ и 
регенериращ продукт за 
кожата около очите.

Код: 10102, 36 бр. х 0,7 g

Eye Corrective Serum in 
Capsules 

Moisturizing and regenerating 
cosmetic for the skin around  
the eyes.

Code: 10102, 36 pc. х 0,7 g

1. Възстановяващ серум в капсули 
Corrective Serum 

Прави кожата кадифена и мека. Лесно 
попива, като не оставя мазен блясък. 
Поддържа младостта на клетките, 
подобрява метаболизма.

Код: 10101, 36 бр. х 0,7 g

Corrective Serum in Capsules 

It makes the skin silky and soft. It 
is easily absorbed, leaving no oily 
film. Maintains the youth of the 
cells and improves metabolism.

Code: 10101, 36 pc. х 0,7 g

1

2

ТвояТа кожа е гладка  
и еласТична!

Your skin is smooth 
and supple

44 лв. 49,6 лв.
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грижа за лицетоВъзраждане на клетките 
на кожата към живот!

Силата на младостта 
е скрита отвътре! 

Събуди я с помощта 
на мезоролера! 

Изпрати импулс за 
самовъзстановяване на 

клетките на кожата!

Power of youth 
lies within! 
Wake it up with 
mezoroller! Give 
a boost to self-
renewal of the 
skin cells!

4. NANO 
CORRECTOR 
ботокс ефект 

Намалява фините 
бръчици при 
пълно запазване 
на мимиката. 

Код: 12202,  
3 g /7 ml

Botox Effect 
Transdermal  
Complex 

Reduction of fine wrin-
kles while preserving 
all facial expressions. 

Code: 12202, 3 g /7 ml

3. NANO 
CORRECTOR 
лифтинг ефект 

Еластична кожа, 
стегнати конту-
ри на лицето и 
шията. 

Код: 12201,  
3 g /7 ml

Lifting Effect 
Transdermal 
Complex 

Supple skin, lifted face 
features and neck. 

Code: 12201,  
3 g /7 ml

5. Мезоролер

Увеличава синтеза на колаген и 
еластин, възстановява младата 
цялостна структура на кожата. 
За сметка на микропробож-
данията от 0,2 мм нанесените 
козметични продукти бързо по-
пиват, „работят” c двойна сила. 

Код: 90141, 1 бр. 

Mezoroller

Increases collagen and elastin 
synthesis, restores young overall 
structure of the skin. Thanks to micro 
punctures of the depth of 0.2 mm the 
cosmetics used are easily absorbed 
and „work” two times stronger. 

Code: 90141, 1 pc. 

3

5

4

1

2

Луксозни продукти  
за невероятни резултати в борбата срещу  
възрастови промени!

Lux cLass cosmetics 
to achieve amazing results in the fight with 
the changes caused by aging

твоята кожа е гЛадка  
и еЛастична!

97,3 лв. 97,3 лв. 87,5 лв.
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Solution

Избелващ  
крем за лице

Намалява пигментните 
петна, изравнява цвета  
на лицето. 

Код: 13202, 15 g

Depigmenting Face Cream 

Reduces discoloration  
and evens skin color. 

Code: 13202, 15 g

Лосион за проблемна кожа 
„Стоп акне”

Почиства кожата, премахва 
дефектите след акне.

Код: 13203, 7 ml 
Stop Acne Lotion 

Cleanses the skin, removes post-
acne imperfections.

Code: 13203, 7 ml 

Заглаждащи пластири за клепачи

Премахват „пачи крак” и торбички.

Код: 13204, 1 бр.

Smoothing Eye Patch 

Remove „crow 's feet” and bags 
under the eyes.

Code: 13204, 1 pc.

АкНе? ПигмеНтАция? 
„ЗвеЗдички”? 
„ПАчи крАк”? 
ОсвОбОди се  
От ПрОблемите!

ACne? DisColoRAtions? 
CoupeRose?  
„CRow’s feet”? 

Да Се 
ИЗбавИш 
ЛеСно от 
пробЛема!

Get RiD of  
the pRoblems!
възстановяващ крем против розацея 

Предотвратява образуването  
на съдови звездички.

Код: 13201, 15 g

Capillary Restoring Cream 

prevents the creation of couperose.

Code: 13201, 15 g48,8 лв. 38 лв.

5,4 лв.

24,4 лв.



1 2 3 4
5

6
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грижа за лицетоVitamin C
1. Почистващо 
козметично мляко 
Нежно почиства кожата
на лицето от 
замърсявания и грим, 
дарява усещане 
за комфорт. 
Код: 13801, 100 g

Cleansing Milky 
Emulsion 
Gently cleanses the skin of 
impurities and make up, 
giving a sense of comfort. 
Code: 13801, 100 g

3. Лек хидратиращ 
крем
Осигурява 
продължителна 
хидратация на кожата, 
придава й здрав вид. 
Код: 13803, 50 g

Light Facial 
Moisturizing Cream 
Provides long-lasting 
hydration to the skin, 
giving it a healthy look. 
Code: 13803, 50 g

4. Възстановяващ 
крем
Осигурява подхранване 
и хидратация на кожата, 
предотвратява и изглаж-
да фините мимически 
бръчици.
Код: 13804, 50 g

Renewal Facial Cream
Provides nourishment 
and hydration to the skin, 
prevents the creation and 
reduces already existing 
� ne mimic wrinkles.
Code: 13804, 50 g

5. Крем за очен контур
Предотвратява 
преждевременната 
поява на фини бръчици, 
намалява тъмните 
кръгове.
Код: 13805, 25 g

Eye Contour Cream 
Prevents premature creation 
of � ne wrinkles, reduce dark 
circles under the eyes.
Code: 13805, 25 g

6. Почистваща 
кърпичка
Код: 90139, 1 бр.

Make up Remover
Code: 90139, 1 pc.

  защитава кожата от вредни въздействия
  стимулира синтеза на колаген
  подобрява еластичността 

 на кръвоносните съдове

  protects the skin against harmful factors
  stimulates the synthesis of collagen
  strengthens the elasticity of blood vessels

Ви
та

м
ин

 С
Vi

ta
m

in
 C

ЗАПАЗИ МЛАДОСТТА
KEEP YOUTH 2. Освежаващ тоник

Истински витаминен 
взрив и помощ за 
дехидратираната кожа. 
Код: 13802, 100 g

Refreshing Toner 
A real vitamin explosion and 
rescue for dehydrated skin. 
Code: 13802, 100 g

13 лв.

18,6 лв.

13 лв.

13 лв.

16,2 лв.

6,3 лв.



1
2

3
4
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SPA technology

1. Измиващо 
мляко „Морски 
водорасли”  

Код: 10204, 150 g

Seaweed Cleansing 
Milk

Code: 10204, 150 g

2. Измиващ 
гел „Океан от 
красота” 

Код: 10202, 150 g

Beauty Ocean 
Cleansing Gel 

Code: 10202, 150 g

За здравословно 
сияние на кожата!

For a healthy  
   skin glow 

3. Измиващ гел 
„Зелен чай”  

Код: 10201, 150 g

Green Tea 
Cleansing Gel 

Code: 10201, 150 g

4. Измиващ  гел 
„Естествена  
красота” 

Код: 10203, 150 g

Natural Beauty 
Cleansing Gel 

Code: 10203, 150 g

15,5 лв. 12,6 лв. 12,6 лв. 12,6 лв.
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грижа за лицетоЗа пилинг и специална 
грижа за кожата!

For peeling and special 
skin care

2. Универсален 
пилинг 
„Маслина”

Код: 30207, 120 g

Olive Peeling 

Code: 30207, 
120 g

1. Универсален 
пилинг 
„Грозде”

Код: 30205, 120 g

Grape Peeling

Code: 30205, 
120 g

6. Универсален 
пилинг 
„Ябълка” 

Код: 30209, 120 g

Apple Peeling 

Code: 30209, 
120 g

4. Универсален 
пилинг 
„Праскова” 

Код: 30208, 120 g

Peach Peeling 

Code: 30208, 
120 g

3. Универсален 
пилинг 
„Краставица”

Код: 30204, 120 g

Cucumber 
Peeling

Code: 30204, 120 g

8. Универсален 
пилинг 
„Нар” 

Код: 30206, 120 g

Pomegranate 
Peeling 

Code: 30206, 120 g

5. Универсален 
пилинг 
„Лимон” 

Код: 30201, 120 g

Lemon Peeling 

Code: 30201, 
120 g

7. Универсален 
пилинг 
„Млечен” 

Код: 30203, 120 g

Milk Peeling 

Code: 30203, 
120 g

15,1 лв.
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1. Гел за измиване 
Почиства порите, 
успокоява. 
Код: 11319, 100 g

Cleansing Gel for Face 
Cleans pores and 
soothes. 
Code: 11319, 100 g

3. Фитокоректор
Притежава 
подсушаващ ефект. 
Код: 11322, 10 g

„PhytoCorrector” 
Anti-Acne Facial 
Lotion 
It has gently drying 
properties. 
Code: 11322, 10 g

Чиста работа – 
               прекрасна кожа!

2. Противовъзпа-
лителен лосион 
Освежава, успо-
коява, стимулира 
възстановяването 
на увредената кожа.
Код: 11320, 60 ml

Anti-Acne Lotion for Face
Refreshes, soothes 
and stimulates 
the regeneration 
of damaged skin.
Code: 11320, 60 ml

Всеки продукт от серията 
действа в своята насока и 
започва борба на своите 
„фронтовете”. Съчетание от 
почистващо и възстановяващо 
действие дава отличен 
резултат и помага да се решат 
проблемите на кожата.

ЗАЩО ТАКА Е ВАЖЕН 
КОМПЛЕКСНИЯТ ПОДХОД?

1

2

3

Master Herb

Each line center is active in a particular 
direction and � ghts on its own "battle� eld”. 
The combination of cleansing and 
reconstructive action gives excellent results 
and helps solve skin problems.

WHY IS HOLISTIC APPROACH 
SO IMPORTANT?

17,4 лв.

19,7 лв.

19,4 лв.
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грижа за лицето

5. Крем против акне и белези 

Изравнява цвета и релефа на 
кожата, успокоява. 

Код: 11323, 20 g

Anti-Acne and Scar Cream for Face 

Evens the color and texture of the 
skin as well as soothes the skin. 

Code: 11323, 20 g

7. Почистваща лепенка за нос 
„Бамбуков въглен”  

По естествен начин абсорбира 
замърсяванията.

Код: 11325, 1 бр.

Bamboo Charcoal  
Purifying Strip

Absorbs impurities naturally.

Code: 11325, 1 pc.

Clean work - excellent skin!
ЛИцето тИ трябва да бъде ИдеаЛно?  

ПродуктИте MAstEr HErb са готовИ да тИ Помогнат!

9. Козметична гъба за 
измиване 

деликатно почиства кожата. 
натурална основа.

Код: 90137, 2 бр.

Cleansing Sponges 

Gently cleanses the skin.  
Natural base.

Code: 90137, 2 pc.

4. Биокомплекс 

спомага за регенерацията на 
увредената кожа.

Код: 11321, 25 g

„BioComplex” Anti-Acne Facial Gel 

Promotes regeneration  
of damaged skin.

Code: 11321, 25 g

6. Почистваща лепенка за нос 
„Чисти пори”  

Почиства порите, помага за 
премахване на черни точки.

Код: 11317, 1 бр.

Clear Pore Purifying Strip

Cleanses pores and helps to 
reduce black dots.

Code: 11317, 1 pc.

4

5 6

8

7

9

8. Маска за лице против акне 
и белези 

Почиства кожата, намалява 
петната и белезите след акне.

Код: 11307, 35 g

Anti-acne and Scars  
Cleansing Mask 

Cleanses the skin, reduces post-acne 
discoloration and scars.

Code: 11307, 35 g

19,3 лв.

23,7 лв.

2,5 лв.

3 лв.

5,7 лв.

3,2 лв.
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Pro Comfort ТОНУС
И СИЯНИЕ

5. Избелваща маска за лице 
и шия „Витамин C” 
Равен и сияещ цвят на лицето.
Код: 52905, 1 бр.

Vitamin C Clarifying 
Face and Neck Mask 
Even and glossy skin color.
Code: 52905, 1 pc.

7. Тонизираща маска 
за лице и шия „Лотос” 
Освежава и подмладява.
Код: 52906, 1 бр.

Lotus Rejuvenating 
Tonic Mask 
Refreshes and rejuvenates.
Code: 52906, 1 pc.

6. Придаваща сияние 
маска за лице и шия 
„Перли”
Предпазва от появата на 
възрастови промени.
Код: 52907, 1 бр.

Pearl Vibrant 
Beauty Face 
and Neck Mask
Prevents changes 
resulting from aging.
Code: 52907, 1 pc.

8. Подхранваща маска 
за лице и шия „Пчелно 
млечице и прополис” 
Повишава еластичността, 
изглажда фините мимически 
бръчици.
Код: 52908, 1 бр.

Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face 
and Neck Mask 
Improves elasticity, reduces 
� ne mimic wrinkles.
Code: 52908, 1 pc.

„Про Комфорт” – платнени 
маски-мулажи, напоени с 
активен състав. Притежавайки 
подхранващи, овлажняващи, 
тонизиращи и възстановяващи 
качества, те осигуряват ефект 
на подмладяване и красота. 

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ 
ЛИЦЕТО

1. Ревитализира-
ща маска за лице
и шия „Линчжи” 
Регенерация.
Код: 52902, 1 бр.

Lingzhi 
Revitalizing Face 
and Neck Mask 
Regeneration.

Code: 52902, 1 pc.

3. Възстановяваща 
маска за лице и 
шия „Минерален 
комплекс”
Подобряване
на тургора 
и еластичността.

Код: 52904, 1 бр.

Mineral Complex 
Regenerating 
Face and Neck 
Mask 
Improvement 
of skin � rmness 
and elasticity.

Code: 52904, 1 pc.

2. Подмладяваща 
маска за лице и 
шия „Коензим Q10” 
Лифтинг ефект.

Код: 52903, 1 бр.

Q10 Intensive 
Rejuvenating Face 
and Neck Mask 
Lifting e� ect.

Code: 52903, 1 pc.

4. Овлажняваща 
маска за лице и 
шия „Хиалуроно-
ва киселина”  
Подхранване 
и стягане.

Код: 52901, 1 бр.

Hyaluronic Acid 
Hydro Intensive 
Face and Neck Mask 
Nourishment and 
lifting of the skin.

Code: 52901, 1 pc.

1
5

2
6

3

7

4
8

5,7 лв.



 29 

грижа за лицето

3. Плацентно-
колагенова маска за 
лице и шия с екстракт 
от червен хайвер
Регенерация и 
намаляване на фините 
мимически бръчки.
Код: 51405, 1 бр.

Placental Collagen 
Mask for Face and 
Neck with Red Caviar 
Extract
Regeneration and 
reduction of � ne mimic 
wrinkles.
Code: 51405, 1 pc.

2. Плацентно-
колагенова маска за 
лице и шия с био-злато
Лифтинг.
Код: 51404, 1 бр.

Placental Collagen 
Mask for Face and 
Neck with Biogold
Lifting.
Code: 51404, 1 pc.

FIRMNESS 
AND SHINE

Dual System 

Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face 
and Neck Mask 
Improves elasticity, reduces 
� ne mimic wrinkles.
Code: 52908, 1 pc.

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ 
ЛИЦЕТО

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ 
ЛИЦЕТО

Съвременните маски-мулажи 
за кожата около очите 

благодарение на своето насо-
чено действие намаляват фините 

мимически бръчици, зачервяване-
то и тъмните кръгове под очите. 

Емулсията укрепва резултата.

Маските „Дуъл Систем” притежават 
ефект на продължително действие. 
Те включват два етапа грижа: 
платнена кърпичка, напоена със 
специален активен състав, и 
възстановяваща емулсия. Лифтингът, 
тонусът, жизнената сила на кожата 
са ти осигурени.

1. Подмладяваща маска 
с плодови киселини за 
лице и шия
Изравняване на тургора 
на кожата.
Код: 51403, 1 бр.

Rejuvenating Mask 
for Face and Neck 
with Fruit Acids
Evens the � rmness of 
the skin.
Code: 51403, 1 pc.

6. Околоочна маска 
против бръчки с ос-
нова 100% колаген 
Свеж сияещ поглед. 
Код: 51401, 1 бр.

Anti-wrinkle Mask for 
Skin around Eyes with 
100% Collagen
Refreshed shiny look. 
Code: 51401, 1 pc.

4. Колагенова маска 
за лице и шия с екс-
тракт от женшен 
Защита от преждевре-
менно стареене.
Код: 51409, 1 бр.

Collagen Mask 
for Face and Neck with 
Ginseng Extract 
Protection against 
premature aging.
Code: 51409, 1 pc.

5. Маска за лице 
против 
подпухналост след 
вечерно парти 
Премахване 
на зачервявания.
Код: 51406, 1 бр.

Smoothing 
Mask for Face 
after Party
Reduces 
redness.
Code: 51406, 1 pc.

7. Околоочна пла-
центна маска с мас 
от акула и екстракт 
от листа на маслина 
Намаляване на тъмните 
кръгове и торбички 
под очите.
Код: 51402, 1 бр.

Placental Eye Mask 
with Shark Oil and 
Olive Leaves Extract 
Reduction of dark 
circles and bags under 
the eyes.
Code: 51402, 1 pc.

1

5

2

6

3

7

4

4 лв.

5,8 лв.
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6. Освежаваща 
крем-маска 
„Ледникова вода” 

Сияеща свежест.

Код: 50110, 35 g

Glacier Water 
Refreshing 
Cream Mask 

Shining freshness.

Code: 50110, 35 g

5. Избелваща крем-
маска „Галантус”

Равен цвят на кожата.

Код: 50108, 35 g

Galanthus Clarifying 
Cream-Mask

Harmonious skin tone.

Code: 50108, 35 gЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Дневните крем-маски – ексклузи-
вен продукт TianDe и истинско 
спасение за мобилните жени. 
Провеждайки процедурата на-
пример по време на сутрешната 
си вана или чаша кафе, ти ще 
подготвиш кожата за напрегнатия 
ден, ще я заредиш с енергия до 
късната вечер.

4. Успокояваща 
крем-маска „Кала”  

Намаляване на 
раздразненията.

Код: 50112, 35 g

Calla Soothing 
Cream-Mask

Irritation 
reduction.

Code: 50112, 35 g

3. Възстановяваща 
крем-маска 
„Морски еликсир” 

Хидратация.

Код: 50111, 35 g

Marine Elixir 
Repairing 
Cream-Mask

Moisturizing.

Code: 50111, 35 g

2. Овлажняваща 
крем-маска „Алое”

Оптимален баланс на 
кожата.

Код: 50109, 35 g

Aloe Moisturizing 
Cream-mask

Optimal balance of 
the skin.

Code: 50109, 35 g

1. Овлажняваща 
крем-маска 
„Праскова и саке”  

Витаминно 
възстановяване.

Код: 50106, 35 g

Peach Rehydrating 
Cream-Mask 

Vitamin 
reconstruction.

Code: 50106, 35 g

ПРЕЗ 
ДЕНЯ…

7. Тонизираща крем-
маска „Синовилсония”  

Защита от преждевре-
менното стареене.

Код: 50107, 35 g

Sinowilsonia Refresh-
ing Cream-Mask 

Prevents premature 
aging of the skin.

Code: 50107, 35 g

ЕНЕРГИЯ 
И СВЕЖЕСТ1

4

2

5

3

6

7

6,2 лв.
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13. Козметична 
гъба за 
почистване

Деликатно 
почистване на 
кожата.

Код: 90136, 12 бр.

Cleansing Sponges

Gentle cleansing of 
the skin.

Code: 90136, 12 pc.

12. Крем-маска 
„Домат” 

Обновяване.

Код: 50102, 1 бр.

Tomato Cream 
Mask 

Renewal.

Code: 50102, 1 pc.

11. Крем-маска 
„Мушмула” 

Здравословна 
еластичност.

Код: 50105, 1 бр.

Loquat Cream 
Mask 

Healthy elasticity.

Code: 50105, 1 pc.

10. Крем-маска 
„Боровинка” 

Свиване на порите 
и стягане.

Код: 50103, 1 бр.

Blueberry Cream 
Mask

Narrowing the pores 
and improving face 
contour.

Code: 50103, 1 pc.

9. Крем-маска 
„Грозде”

Свежест.

Код: 50104, 1 бр.

Grape 
Cream Mask

Freshness.

Code: 50104, 1 pc.

8. Крем-маска
„Зелен чай”

Младост на кожата.

Код: 50101, 1 бр.

Green Tea 
Cream Mask

Skin youth.

Code: 50101, 1 pc.

ЕФЕКТЪТ 
Е ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Нощните крем-маски не само 
ще премахнат напрежението 
в кожата след тежкия ден, но 
също така ще помогнат да се 
справите със стреса. Резул-
татът от тяхното прилагане 
е хидратирана, стегната и 
свежа кожа.

…И 
ВЕЧЕРТА

ENERGY AND 
FRESHNESS

10

8

11

9

12

13

5,6 лв.

12,6 лв.
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5. Разтворима маска 
„Перлена пудра” 

Насища с витамини, 
освежава и подмладява.

Код: 50224, 100 g

Pearl Powder Water 
Soluble Mask 

Saturates with vitamins, 
revitalizes and rejuvenates.

Code: 50224, 100 g

4. Маска-филм 
„Плацентна”

Предотвратява прежде-
временното увяхване.

Код: 50202, 80 g

Placenta Film Mask

Prevents premature
loss of youth.

Code: 50202, 80 g

3. Маска-филм „Алое”

Ще премахне 
черните точки.

Код: 50201, 80 g

Aloe Film Mask 

Reduces black dots.

Code: 50201, 80 g2. Антиоксидант-
на моделираща 
маска „Зелен 
чай” 

Забавя процесите 
на стареене.

Код: 50222, 100 g

Green Tea 
Antioxidant 
Modelling Mask 

Inhibits the aging 
process.

Code: 50222, 100 g

1. Подхранваща 
моделираща 
маска „Пшеничен 
зародиш”

Изглажда фините 
мимически бръ-
чици.

Код: 50221, 100 g

Wheat Germ 
Nourishing 
Modelling Mask 

Reduces � ne mimic 
wrinkles.

Code: 50221, 100 g

SPA technology 

Моделиращите маски даряват 
на кожата истински релакс. Тези 
продукти по своите качества са 
подобни на скъпоструващите 
салонни маски. Застивайки, те 
„фиксират” контурите на лицето 
и тялото, като ги стягат. Такива 
маски са подходящи за всеки 
участък от тялото: лицето, шия-
та, ръцете, бедрата и др.

Разтворимата маска TianDe е продукт 
за тези, които искат всичко наведнъж: 
млада, свежа и здрава кожа. Натро-
шените перли са подходящи както 
за млада, така и за увяхваща кожа. 
Ефектът от прилагане на пудрата: 
изсветляване и матовост на кожата.

Моделиращите 
маски трябва да се 

нанасят с плътен слой. За една 
процедура е необходима 1 опаковка 

от маските (100 г)..

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ 
ЛИЦЕТО

Маски-филми TianDe – алтернатива на 
механичното почистване на лицето. 
Притежавайки ексфолиращ ефект, те 
освобождават кожата от мъртвия рогов 
слой, като я правят гладка, еластична и 
стегната. Преди нанасяне на маските не 
се препоръчва използването на пилинг.

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ ЛИЦЕТО

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ ЛИЦЕТО

КРАСОТА И 
МЛАДОСТ

9,8 лв.

13,9 лв.

10,7 лв.
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ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ 
ЛИЦЕТО

ЕФЕКТЪТ Е ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Маски „Скин Триумф” – 
последователен и основателен 
подход към красотата ти. Всяка 
опаковка съдържа 10 маски – толкова, 
колкото са необходими за пълен 
козметичен курс.

Всяка опаковка съдържа маска-
мулаж за лице, за шия и овлаж-
няваща емулсия. Платното на 
маската покрива кожата, създава 
топлинно въздействие, като дава 
възможност на порите да се от-
ворят. Това увеличава ефектив-
ността от прилагането на про-
дукта и подобрява доставянето 
на подхранващите вещества към 
клетките на кожата.

9. Маска за лице 
и шия „24 карата”

Подхранва, намалява 
пигментните петна.

Код: 50141, 1 бр.

"24-Carat" Face 
and Neck Mask

Nourishes, reduces 
discolorations.

Code: 50141, 1 pc.

6. Маска за лице и шия 
„Активен кислород”

Намалява фините мими-
чески бръчици, придава 
еластичност.

Код: 54101, 10 бр.

Active oxygen Face 
and Neck Mask

Reduces � ne wrinkles, 
gives skin elasticity.

Code: 54101, 10 pc.

10. Маска за лице 
и шия „Коприна”

Изглажда кожата, 
премахва лющенето.

Код: 50142, 1 бр.

"Silk" Face and 
Neck Mask

Smoothes the skin and 
eliminates scaling.

Code: 50142, 1 pc.

7. Маска за лице и шия 
„Гроздова семка”

Тонизира и освежава 
кожата.

Код: 54102, 10 бр.

Grape seed Face 
and Neck Mask

Tones and revitalizes 
the skin.

Code: 54102, 10 pc.

8. Лента за коса

Позволява да се 
избегне попадането 
на продукта върху 
косата.

Код: 90101, 1 бр.

Hairband

Protects against 
cosmetics getting 
into your hair.

Code: 90101, 1 pc.

BEAUTY AND 
YOUTH

5 лв.

32,4 лв.

6,2 лв.
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2
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КласиКа 
на вКуса
ClassiC taste 03

06 07

02

05

01

04

2. Механичен молив  
за очи и устни
Максимално комфортно и меко 
нанасяне. Наситеният цвят не се 
променя през целия ден.
Код: 80914, 1 бр.

Retractable Eye & Lip Liner

Maximum of comfort and soft 
application. Rich color lasts all day.

Code: 80914, 1 pc.

1. Козметична гъба за грим
Отлично подхожда за нанасяне на 
тонални продукти. Има идеална форма 
за тониране на труднодостъпни 
участъци (около носа и очите).
Код: 90138, 2 бр.
Foundation Sponge
Ideal for application of foundations.  
It has a perfect shape for the 
application of cosmetics in areas 
difficult to reach (nose and eyes areas).
Code: 90138, 2 pcs.

3. Крем-пудра
Коригира недостатъците 
на кожата,  адаптира се към 
естествения тон, създава 
фино копринено покритие.
Код: 80803, 32 ml

4. Крем-пудра
Код: 80806, 38 ml

Cream-Powder
corrects skin imperfections, 
adapts to the natural skin tone; 
provides subtle silky cover.
Code: 80803, 32 ml

Cream-Powder
Code: 80806, 38 ml

10,1 лв.

22,8 лв.

21,9 лв.

4,9 лв.
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5. Овлажняващо 
червило
Създава потресаващ 
гланцов ефект.
Код: 80202, 3,8 g

Moisturizing Lipstick
Provides an incredible 
velvety effect.
Code: 80202, 3,8 g

6. Спирала
Съвременната полимерна основа осигурява рав-
номерно нанасяне навсякъде дори и в ъгълчета-
та на очите. Лесно се измива с обикновена вода.
Код: 80203, 9 ml

7. Спирала за мигли City Chic
Огъващата се четчица  с пластични влакна разделя, 
огъва и приповдига миглите. Ефектно боядисва 
миглите.
Код: 80804, 9 ml

Mascara
Modern polymer base ensures smooth application 
and covering lashes even in the corners of the eyes. 
It is easy to wash with plain water.
Code: 80203, 9 ml

Glam Lash Mascara City Chic
Elastic brush with plastic fibers separates, curls up and 
lifts up the lashes. Effectively accentuates the lashes.
Code: 80804, 9 ml

8. Руж бронзант
Придава на лицето естествен 
летен тен. Визуално освежава, 
подчертава скулптурността на 
чертите.
Код: 80805, 9 g

9. Четки за грим
Удобни съвременни четки за 
ефективен, устойчив грим.
Код: 90102, набор от 5 бр

Bronzing Blush
Provides face with a natural tan 
shade. Visually refreshes and 
highlights face features.
Code: 80805, 9 g

Make-Up Brush Set
Handy, modern brushes for long-
lasting and effective make-up.
Code: 90102, Set of 5 pcs.

07 
Интензивен 
Intensity

14  
Съвършенство 
Perfection

26  
Нежност 
Gentleness

37  
Теракота 
Copper

48  
Феерия 
Blaze

79  
Шампанско 
Champagne

93  
Корал 
Coral

105  
Олимпия 
Olympia

12  
Фантазия 

Fantasy

22  
Блясък 

Glamour

34  
Шик 
Chic

40  
Фламинго 

Flamingo

55  
Изкушение 
Temptation

86  
Мистерия 

Mystery

95  
Елада 
Hellas

109  
Барок 

Baroque

01 02

Четки за пудра и руж 
Powder brush

Четки за червило
Lipstick brush

 
Четки за сенки
Shadows brush

Апликатор за сенки
Eyeshadow brush

Четчица  
за мигли и вежди

Eyelashes and brow brush

18,8 лв.

44 лв.

9 лв.

27,6 лв.

13,4 лв.
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Luxury radiance

Сияние  
на разкоша

1
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22

33

37

74

85

115

2. Перлен гланц за устни

Има гъста седефена текстура, 
даваща блясък и обем. Благода-
рение на светлоотразяващите 
частици усмивката изглежда 
ослепителна.

Код: 80110, 10 ml

Glamour lip gloss 

It has a thick pearly 
consistency, providing shine 
and optical zoom of the lips. 
With light reflecting particles 
your smiles will be stunning.

Code: 80110, 10 ml

2

3

4

1. Сенки за очи Fantasy

Иновативната технология на 
сенките позволява да се създа-
ва както много наситен грим, 
така и акварелен полутон. 
Отразяващите светлина седе-
фени частици дават неповто-
рим блясък.

Код: 81201, 11 g

Eye Shadow Palette

The innovative technology of 
the shadows production will 
create a both soft and very 
expressive makeup. Reflective 
pearlescent particles will 
provide a unique glow.

Code: 81201, 11 g

3. Лак за нокти Miss Te Ria

Леки и наситени, класически 
и екстравагантни, матови 
и седефени…Оттенъци на 
всички стилове и за всякакви 
ситуации.

Код: 80303, 8 ml

Miss Te Ria nail polish 

Delicate and expressive, 
classic and extravagant, 
matt and shiny... Shades to 
suit every taste and every 
occasion.

Code: 80303, 8 ml

Блестяща 
теракота

Северно  
сияние

Антична роза

Звезден прах

Веселият  
лотос

Златна Савана

Захар

Розов неон

Ревнива роза

343 

338

348

349

351

355

363

379

380

Планински кристал 
(топ лак)

Златна мечта

Деликатно 
изкушение

Пурпорен 
карамфил

Ледена градина

Сладкa черешa

Ягодов пунш

Ягодов шербет

Розово щастие

301

303

304

306

310

311

312

322

331

4. Дискове за почистване  
на лак

Качествено почистват лака от 
ноктите. Имат деликатно напо-
яване без ацетон. 

Код: 90140, 32 бр.

Nail Polish Remover Pads

Carefully remove nail polish. 
They are saturated with an 
agent which doesn’t contain 
acetone. 

Code: 90140, 32 pc.

5. Стъклена пила за нокти 
Master Nail 

Кристалното покритие от ка-
лено стъкло действа деликат-
но. Придава на разслоените 
нокти поддържан вид.

Код: 90201, 1 бр.

Glass Nail File Маster Nail 

Crystal cover made of hardened 
glass works very gently. Prevents 
splitting nails with a well-
groomed appearance.

Code: 90201, 1 pc.

25,5 лв.

9,7 лв.

7,8 лв.

7,2 лв.

9,1 лв.



  38

Lip & Eye Cream Crayon

Comfortable to apply and 
long-lasting. The pencil does 

not tighten the skin. In order to 
achieve a natural makeup - gently 

spread the line with a brush.

Code: 80904, 1 pc.

1. Молив 
за очи и устни

Комфортно се 
нанася и отлично 

се задържа. Не 
разпъва тънката 
кожа. За ефект на 

естествен грим – 
разнесете с четчица.

Код: 80904, 1 бр.

NATURAL BEAUTY

ЕСТЕСТВЕНА 
КРАСОТА

01 

02 

03 

05 

08 

10 

14 

38 

35 

34 

31 

25 

19 

15 

1

Твоята задача е 
да подчертаеш 
природната красота. 
От какво да започнеш? 
От гъстите мигли! 
Спиралата няма да е 
необходима… Миглите 
ти ще станат пухкави 
и дълги след две 
седмици на използване 
на подхранващия 
серум за растеж на 
мигли (за това трябва 
да се погрижиш 
предварително). 
А очите, леко очертани 
с молив, ще добавят 
загадъчност към твоя 
образ.

3,9 лв.
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2. Подхранващ серум 
за растеж на миглите

Отлична алтернатива  
на удължавани  
и изкуствени мигли. 
Ускорява растежа  
на миглите, увеличава 
обема и яркостта.

Код: 80902, 5 ml

Deluxe Lash Serum

Great alternative to 
achieve the look of thick 
and artificial lashes. 
Accelerates the growth of 
eyelashes, increases their 
volume and makes them 
become more expressive.

Code: 80902, 5 ml

Your task is to highlight your natural beauty.  
Where do you start? From thick eyelashes!  

Mascara will not be needed... Your eyelashes will become 
fluffy and long after a few weeks of using a nourishing 

eyelash growth serum (you have to take care of this  
a little earlier). And your eyes, gently  

highlighted with a pencil, will  
add mystery to your look.

2

3

4

3. Сенки Stylish 
Tricolor

Изпечените сенки с лу-
минесцентни частици 
дават възможност да 
се създадат меки пре-
ходи между тоновете. 
Запазват блясъка през 
целия ден.

Код: 80111, 3,5 g

Stylish Tricolor Diamond 
Glow Make up

Baked shadows with 
glittering particles 
provide a gentle transition 
between the shades. 
They maintain their shine 
throughout the day.

Code: 80111, 3,5 g

4. Блясък за лице

Фината сияеща пудра с 
удобно пухче-дозатор 
ще придаде на кожата 
на лицето/деколтето 
възхитително нежно 
блещукане. Акцентира 
вниманието върху 
достойнствата.

Код: 80107, 5 g

Face Gloss

Loose shimmering powder 
with a comfortable dozing 
sponge will provide 
the face / neckline 
with amazing delicate 
shine. It highlights your 
advantages.

Code: 80107, 5 g

5. Червило за устни

Наситено със седеф. 
Нежната текстура даря-
ва усещане за невероя-
тен комфорт.

Код: 80701, 3,8 g

Lipstick 

Saturated with pearl. 
Light consistency 
provides a feeling of 
incredible comfort.

Code: 80701, 3,8 g

03-2 05  09 10-2  15 32-2 33 57 59  64 75  87 780-2 

11
ЕстЕствЕНИ 

пЕрлИ
nATurAL  

peArL

27
ЗлАтИст 

ОНИкс
GoLd  
onYx

5

42,4 лв.

19 лв.

10,7 лв.

18,5 лв.



  40

City Style 
Модните експерименти са твоята страст? 
Въплъщавай индивидуалността си в грима! 
Повече цвят, повече наситени оттенъци! 
Смело нанасяй наситените оттенъци на 
бляскавите сенки върху целия горен клепач. 
В тон с избраните сенки подчертай долния 
клепач с тънка линия сенки-молив. Ще 
завършат „наситения” образ нежните устни. 
Гланцът за устни „Вуала” ще добави нежност, 
без да засенчи очите.

Are fashionable experiments your passion ? 
Express your individuality through your makeup! 
More colors, more vivid tones! Go ahead and use 
rich hues of shimmering shadows on the upper 
eyelids. Then � nd shadows in pencil whose color 
will match the shadows you selected and use 
them to emphasize the lower eyelids. Finish the 
"juicy look " with a highlight on the lips. "Voila" 
lip gloss will give your look delicacy and beauty 
which will not outshine your eye makeup.

В ЯРКИЯ РИТЪМ 
НА ГОЛЕМИЯ ГРАД 
IN THE FRANTIC PACE OF A BIG CITY
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1. Бляскави сенки за очи 

Наситени цветови и супер блясък. 
Разнообразна палитра за всяка 
премяна! Сенките се разстилат като 
копринен блещукащ воал, лесно се 
разнасят.

Код: 80401, 10 g

Sparkling Eye Shadow

Saturated colors and extra shine.  
The varied palette of shades to match 
any outfit. The shadows create a 
shimmering veil on the skin of the 
eyelids and are easy to spread.

Code: 80401, 10 g

2. Сенки-молив 

Безтегловна кремова тек-
стура и ефект на блещукане. 
Може да се разнесе по целия 
клепач или да се използва 
като очна линия. 

Код: 80403, 18 g

Star Sparkling Pencil

Light creamy consistency and 
shiny effect. It is possible to 
spread a shadow over the entire 
eyelid, or you can use it as a 
pencil to make lines. 

Code: 80403, 18 g

3. Гланц за устни Voila

Предава меко седефено сияние на 
устните, отразява светлината, създа-
вайки ефект на уголемяване на обема. 
Гланцът „Вуала” е нежен, чувствен об-
раз, свежест и устойчив цвят задълго! 

Код: 81101, 6 ml

Voila Lip Gloss

Provides the lips with a pearly glow, 
reflects light, creating the effect of 
increasing the lips volume. „Voila” 
lip gloss - a delicate sensual image, 
freshness and a long-lasting color! 

Code: 81101, 6 ml

4. Острилка за моливи

Позволява завинаги да за-
бравиш за счупените моливи 
по време на острене. За два 
вида моливи: голям и малък 
диаметър. 

Код: 90107, 1 бр.

Pencil Sharpener

You can totally forget the 
broken pencils during 
sharpening them. For two 
types of pencils : with large 
and small diameter. 

Code: 90107, 1 pc.
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31

150

166

07

85

155

173

14

114

165

301

В яркия ритъм  
на големия град 
In the frantIc pace of a bIg cIty

розов 
pink

металик 
metallic

кафяв 
brown

зелен 
green

люляков 
lilac

син 
blue

01 02 03 04 05 06

1
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3
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19 лв. 8,2 лв. 24,9 лв. 3,9 лв.
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Silver 

Женствеността  
е в центъра на вниманието 
Femininity – in the center oF attention

Разкрий своята женственост! За това ще ти 
помогне съблазнителният безупречен грим. 
Много добре очертай веждите с молив, като 
им придадеш правилна форма. В края на 
миглите на горния клепач направи линия 
с черен молив, размажи границите, нане-
си върху горния клепач сенки с оттенък, 
който ти харесва, а най-важното – сложи 
ярко червило. С такъв грим винаги ще си в 
центъра на вниманието. 

Unleash your femininity! This seductive 
perfect makeup will help you do this. Carefully 
apply the pencil to your brows, giving them 
the correct shape. Make a line with a black 
pencil along the growth line of the eyelashes, 
efface the borders, apply shadows of any 
color you like to the upper eyelid, and most 
importantly... cover your lips with an intensive 
color. With this makeup you will be in the 
center of attention.
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Женствеността  
е в центъра на вниманието 
Femininity – in the center oF attention

1. Двойни сенки с копринена текстура

Изисканите сенки имат копринена текстура, 
идеално се нанасят. Създават блещукащ, 
полупрозрачен очен грим. 

Код: 81001, 4 g

Silver Satiny Eye Shadow Duo

Sophisticated shadows with a silky consistency 
ensure perfect application. They give a sleek, 
nearly invisible eye makeup. 

Code: 81001, 4 g

3. Червило за устни

Лесно и гладко се нанася върху 
устните, осигурявайки устойчив 
интензивен блясък.

Код: 81002, 3,8 g

Silver Lipstick

Spreads easily and evenly, ensuring 
long-lasting intense shine. 

Code: 81002, 3,8 g

2. Молив за очи и устни

Притежава оптимално мек графит 
за създаване на безупречно равна 
линия. 

Код: 80109, 1 pc.

Eye & Lip Crayon

It has an optimal degree of 
hardness to create immaculately 
straight lines. 

Code: 80109, 1 pc.
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5,4 лв.13,7 лв. 12,3 лв.
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3. Гел за измиване

Почиства кожата 
на лицето, без да я 
пресушава. Омекотява 
кожата и помага да се 
задържи влагата.

Код: 10124, 100 g

Facial Cleansing Gel for 
Men

Cleanses the face skin 
without drying it. Softens 
the skin and helps to 
maintain optimal hydration.

Code: 10124, 100 g

1. Възстановяващ 
балсам след бръснене

Успокоява кожата след 
бръснене, премахва 
раздразнението. Дарява 
усещане за комфорт през 
целия ден.

Код: 10122, 100 ml

Regenerating After
Shave Balm

Soothes your skin after 
shaving and removes 
irritations. Provides 
a feeling of comfort 
throughout the day.

Code: 10122, 100 ml

2. Подхранващ крем за 
ръце

Омекотява кожата, 
възстановява еластич-
ността. Бързо попива, 
като оставя върху кожата 
усещане за комфорт.

Код: 40126, 50 g

Nourishing Hand 
Cream for Men

Softens the skin and 
restores its elasticity. 
It is quickly absorbed, 
leaving the skin with the 
feeling of comfort.

Code: 40126, 50 g

4. Възстановяващ крем

Разработен специално за 
мъжката кожа. Подхран-
ва, хидратира, стимули-
ра кръвообращението, 
забавя процесите на 
стареене на кожата и 
предпазва от лющене.

Код: 10123, 50 g

Face Cream for Men 

It was created 
speci� cally for men's 
skin. It nourishes, 
moisturizes, 
stimulates blood 
circulation, inhibits 
the aging process of 
the skin and prevents 
it from scaling.

Code: 10123, 50 g

Покоряване на свежестта
Taming of freshness

Енергия на новите начинания
Energy of new beginnings
Енергия на новите начинания
Energy of new beginnings
Енергия на новите начинания

Силата е в твоите ръце
Power is in your hands

Уверени през целия ден 
Self-con� dence throughout the day

1

2 3 4

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ! 
ВРЕМЕ Е ЗА ПОБЕДА!

TIME TO ACT!
TIME TO WIN!

22,4 лв. 23,6 лв.

10,6 лв.

18,5 лв.
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Точност и самоконтрол 
Accuracy and self-control

Решителен темперамент 
Determined temperament

МЪЖЪТ Е ЕНЕРГИЧЕН И РЕШИТЕЛЕН. ТОЙ Е СВИКНАЛ ДА ДОСТИГА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ. 
УСПЕХЪТ Е НЕГОВАТА СТИХИЯ! ЕКСКЛУЗИВНО ЗА ИСТИНСКИТЕ МЪЖЕ, СЪС СИЛЕН ДУХ 
И СИГУРНИ В СЕБЕ СИ, УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ TIANDE… ЗА НОВИ ПОДВИЗИ!

A MAN - ENERGETIC AND DETERMINED. HE IS USED TO ACHIEVE THE SET OF OBJECTIVES. 
SUCCESS IS INHERENT IN HIS ELEMENT! EXCEPTIONAL TIANDE COSMETICS ESPECIALLY 
FOR REAL MEN, STRONG IN SPIRIT AND SELF-CONFIDENT... FOR NEW ACTS!

5. Парфюмна вода Joss 

Композиция: открита свежест 
на зеленината, засилена 
с ароматни подправки, 
чувствена амбра, откровен 
кедър и карамфил.

Код: 10125, 30 ml
Joss Eau de Toilette 

Composition: open green 
freshness enhanced with aromatic 
herbs and sensual amber, direct 
note of cedar and cloves.

Code: 10125, 30 ml

7. Парфюмна вода 
Power 

Разкошен, елегантен 
аромат за солидния 
мъж, на когото не му 
е чуждо усеща-
нето за енергия, 
чувството за стил и 
своебразие.

Код: 70114, 30 ml

Power Eau 
de Toilette

Chic and elegant 
aroma for a reli-
able man who is 
no stranger to the 
sense of energy, 
style and originality.

Code: 70114, 30 ml

Аромат на свобода 
Aroma of freedom

6

7

5

TIME TO ACT!
TIME TO WIN!

6. Парфюмна вода 
Dominance 

Жив и оптимистичен 
парфюм за 
съвременния мъж, 
изкусно съчетаващ 
новите модерни 
тенденции и 
собствен стил. 

Код: 70112, 50 ml

Dominance Eau 
de Toilette 

Expressive and opti-
mistic fragrance for 
a modern man, who 
skillfully combines 
new fashion trends 
and personal style. 

Code: 70112, 50 ml

34,8 лв. 31,7 лв.

24,4 лв.
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3. Гел за зъби „Течен калций”

Истинско откритие за тези, които 
страдат от повишена чувствителност 
на зъбите. Отстранява неприятните 
усещания, укрепва емайла.

Код: 60140, 120 g

Liquid Calcium Tooth Gel

The real invention for those who suffer 
from tooth sensitivity. It frees you from 
the painful feeling, strengthens the 
enamel.

Code: 60140, 120 g

2. Гел за зъби  
„Натурална бамбукова сол”

Гелът ефикасно премахва зъбния 
налеп, без да уврежда емайла. 

Код: 60141, 120 g

Natural Bamboo Salt Tooth Gel

The gel effectively removes plaque 
without damaging the enamel. 

Code: 60141, 120 g

1. Паста за зъби „Естествени 
океански перли”

Перлите в състава на продукта 
помагат за укрепване на зъбите. 

Код: 60142, 120 g

Natural Oceanic Pearl Tooth Paste

Pearl included in the composition 
of the toothpaste is conducive to 
strengthening the teeth. 

Code: 60142, 120 g

1 2 3

Джинджифилов чай  

Cъдържа витамини А, В1, В2, В3, 
В4, В5, В6, В9, С, Е, К, множество 
незаменими киселини и минерали. 

Код: 120105, 1 пакетче, 18 g

Ginger tea

It contains vitamins А, В1, В2, В3, В4, 
В5, В6, В9, С, Е, F, many irreplaceable 
acids and minerals. 

Code: 120105, 1 sachet, 18 g

GeTTInG beneFITs  
day aFTer day

ПоЕмайКи ПолзаТа  
ДЕН слЕД ДЕН

9,8 лв.

7,1 лв.

7,1 лв.3,9 лв.
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4. Паста за зъби „Продентал”

Ефективно отстранява зъбния налеп, 
активизира обменните процеси в 
пародонта. Почистващите съставки 
грижливо почистват зъбите, без да ги 
травмират.

Код: 60143, 120 g 

5. Четка за зъби „Продентал”

Уникалните силиконови власинки, 
прониквайки между зъбите, ефективно 
премахват бактериалния налеп, 
запазвайки при това зъбния емайл. 
Внимателно масажира венците.

Код: 90148, 1 pc.

01
розова

pink

02
синя
blue

03
зелена
green

04
оранжева

orange

„Продентал” – залог за здрава  
и красива усмивка! Prodental” – a Prerequisite  

for a healthy and beautiful smile!
Търсихте сполучлива  
паста за зъби, а получихте цял комплекс  
за грижа за устната кухина:

You were looking for a good toothpaste,  
and you found a whole set for oral hygiene:

 намалява кървенето,
 укрепва венците,
 нормализира киселинно-основния  

баланс в устната кухина,
 предпазва от развитието на кариес

 reduces bleeding,
 strengthens the gums,
 normalizes the acid - base balance 

in the mouth,
 prevents tooth decay

5

4

ProDental Tooth Paste

Effectively removes plaque, activates 
metabolic processes in the case of gum 
disease. Cleaning components gently cleanse 
the teeth without damaging the gums. 

Code: 60143, 120 g 

Prodental Toothbrush

Exceptional silicone filaments which  
penetrate between the teeth, effectively 
removing plaque and protecting enamel.  
The toothbrush carefully massages the gums.

Code: 90148, 1 pc. 14,5 лв.42,6 лв.
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Открийте за себе си 
природния източник на 
истинската свежест!

Discover for 
yourself the 

natural source  
of true freshness!

Кристален дезодорант Natural Veil

100% се състои от планинско-вулканичен 
минерал, премахващ миризмата на пот. 

Код: 30101, 60 g

Natural Veil Crystal Body Deodorant

100% made up of mountain and volcanic mineral, 
removing the smell of sweat. 

Code: 30101, 60 g

•	Универсален
•	икономичен
•	премахва		
раздразне		
нието

•	universal
•	economic
•	removes	

irritations

•	Миризма		
на	пот

•	петна
•	температурни		

ограничения
•	вреда		
за	организма

•	the	smell		
of	sweat

•	spots
•	limitations		
due	to	the	heat

•	harm		
to	the	body

Да! Yes!

Не! No!

Discover for 
yourself the 

natural source  
of true freshness!

46 лв.
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lip balm
„WITH TASTE”!  балсам за устни  

„С ВКУС”

Strawberry Fruit 
Lip Balm
Code: 80112/07, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Ягода”
Код: 80112/07, 3,5 g

Vanilla Fruit Lip Balm
Code: 80112/03, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Ванилия”
Код: 80112/03, 3,5 g

Apple Fruit Lip Balm
Code: 80112/02, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Ябълка”
Код: 80112/02, 3,5 g

Peach Fruit Lip Balm
Code: 80112/09, 3,5 g

Плодов балсам за устни 
„Праскова”
Код: 80112/09, 3,5 g

Cherry Fruit Lip Balm
Code: 80112/05, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Вишна”
Код: 80112/05, 3,5 g

Grape Fruit Lip Balm
Code: 80112/10, 3,5 g

Плодов балсам за устни „Грозде”
Код: 80112/10, 3,5 g

Mint Fruit Lip Balm
Code: 80112/01, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Мента”
Код: 80112/01, 3,5 g

Raspberry Fruit Lip Balm
Code: 80112/08, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Малина”
Код: 80112/08, 3,5 g

Оrange Fruit Lip Balm
Code: 80112/06, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Портокал”
Код: 80112/06, 3,5 g

Bilberry Fruit Lip Balm
Code: 80112/04, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Боровинка”
Код: 80112/04, 3,5 g

Pineapple Fruit Lip Balm
Code: 80112/11, 3,5 g

Плодов балсам 
за устни „Ананас”
Код: 80112/11, 3,5 g

4,8 лв.
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SPA technology 

1. Антицелулитна сол с масло от чили  
Ускорява обменните процеси, изравнява 
повърхността на кожата.
Код: 30210, 80 g

Anti-Cellulite Chili Pepper Salt 
Speeds up the metabolism, balances 
the skin's surface.
Code: 30210, 80 g

3. Маска-мулаж за корем  
с екстракт от чили 
Спомага за намаляването на обема,  
гънките и отпуснатата кожа.
Код: 30212, 1 бр.

Chili Pepper Model Mask 
Helps reduce the circuit of the body,  
eliminates flaccidity and folds of fat.
Code: 30212, 1 pc.

2. Антицелулитен крем с масло от чили 
Притежава затоплящ ефект, подобрява кръ-
вообращението, „разбива” мастната тъкан, 
намалява ефекта „портокалова кора”.
Код: 30211, 100 g

Anti-Cellulite Chili Pepper Cream 
Has warming properties, improves blood 
circulation, „breaks” fatty tissue, reduces the 
effect of „orange peel”.
Code: 30211, 100 g

1

2

3

Лют червен пипер 
безмиЛостен  
към изЛишните 
киЛограми

Spicy, hot pepper  
iS mercileSS  
with exceSS weight

6,9 лв.

5,4 лв.27,5 лв.
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4. Маска-мулаж за корем 
„Морски водорасли” 
Намалява обема на подкож-
но-мастната тъкан, спомага 
за изглаждането на стрии, 
повишава еластичността.
Код: 50241, 1 бр.

Seaweed Waist Shaping Mask 
Reduces fatty tissue under 
the skin, promotes smoothing 
stretch marks, improves 
elasticity.
Code: 50241, 1 pc.

5. Маска-мулаж за бюст 
„Морски водорасли” 
Спомага за възстановяване-
то на формата на гърдите, 
стяга, предотвратява поява-
та на стрии.
Код: 50242, 1 бр.

Seaweed Bust Firming Mask 
Promotes reconstruction of 
breast structure, has a lifting 
effect, prevents from stretch 
marks.
Code: 50242, 1 pc.

Подаръците на водната стихия  
ще се Погрижат за вас и вашето тяло!
Подаръците на водната стихия  
ще се Погрижат за вас и вашето тяло!

4

5

Gifts of the water element will 
take care of you and your body!

5,4 лв.

6,3 лв.
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Model UP

КаК да създадем мечтаната фигура
You want to have a bodY shape of Your dreams 

Пълният комПлекс от 5 Продукта 
ще Помогне да станат реалност 
най-смелите ти мечти!

Full complex consisting oF 
5 agents will help make your 
wildest dreams come true!

„Модел ЪП”
за твоята идеална фигура!

Model UP everything for yoUr Perfect body shaPe!

1
2

3
4

5

?
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1. Антицелулитен крем  
с екстракт от тахуа 
Средство за борба с признаците на 
целулит и излишен обем.
Код: 32505, 100 g

Body Shaping Cream with Da Huang Extract
Effective means to fight the signs of cellulite 
and unnecessary pounds. It has the perfect 
consistency to perform massage.
Code: 32505, 100 g

6. Моделираща маска за еластичност 
на бюста 
Стимулира производството на колаген в 
клетките на кожата. Спомага за възста-
новяване на формата, придава на кожа-
та на гърдите и деколтето еластичност.
Код: 32501, 35 g

Bust Beauty Mask
Stimulates the secretion of collagen 
in the skin cells. Promotes shape 
reconstruction, gives firmness to the bust 
and neckline skin.
Code: 32501, 35 g

7. Моделиращ крем за еластичност 
на бюста 
Нивелира стриите и отпуснатата кожа. 
Подмладява кожата на гърдите, стиму-
лирайки обновяването на клетките.
Код: 32502, 100 g

Bust Beauty Cream
Reduces stretch marks and sagging skin. 
Rejuvenates the breast skin, stimulating 
cell renewal.
Code: 32502, 100 g

„Модел ЪП” ще ти  
    докаже обратното!
The UP Model Proves ThaT iT is noT TrUe! 

Смяташ, че краСивият 
бюСт е изключително 
природен дар
Do you think that  
a beautiful bust is 
only a gift of nature 

НежНа грижа  –

Gentle care –
съблазнителен резултат! 

tempting result!

6
7

3. Антицелулитен комплекс 
Помага да се „разбие” мастната прослой-
ка. Намалява проявите на целулит.
Код: 32504, 150 ml

Lipo Reduction Complex 
Helps to „break” fat deposits. 
Reduces cellulite.
Code: 32504, 150 ml

2. Солен гомаж с екстракт  
от джинджифил 
Почиства кожата, стимулира кръвото-
ка и микроциркулацията в тъканите, 
подобрява процесите на дренажа и 
защитните функции на кожната обвивка. 
Използва се в борбата с целулита. 
Код: 32507, 380 g

Ginger Salt Body Gommage
Cleanses the skin, stimulates the flow 
of lymph and microcirculation in 
the tissues, improves the process of 
drainage and immune functions of the 
skin. Used in the fight against cellulite. 
Code: 32507, 380 g

4. Фитосол за вана 
Морската сол в съчетание с комплекс 
от билки ще помогне да се намалят 
мастните натрупвания и количеството 
на излишната течност. Ще предостави 
възможност за приятна отмора и чув-
ство на лекота.
Код: 32506, 80 g

Bath Phyto Salt
Sea salt combined with a blend of herbs 
will help you fight fat deposits and re-
move excess water from the body. It will 
also ensure a pleasant relaxation and a 
feeling of lightness.
Code: 32506, 80 g

5. Трансдермален антицелулитен 
пластир  
Оказва антицелулитно действие, спома-
га за намаляването на обема на тялото. 
Код: 32503, 2 бр.

Transdermal Anti-Cellulite Patch
Has anti-cellulite effects and helps 
reduce body circuit. 
Code: 32503, 2 бр.

?42,4 лв.

30,5 лв.

6,3 лв.

5,1 лв.

13,2 лв.

48,9 лв.

31,5 лв.
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Без сулфати! No sulphates!

Измаващо средство  
за измиване на съдове  
на основата на сапунени 
орехи

Ефективно измива съдовете, 
разтваря и премахва мазнини, 
без да причинява негативно 
въздействиe върху кожата  
на ръцете и екологията.

Код: 144303, 500 ml

Soap Nut Dishwashing Liquid

It effectively cleans the crockery, 
dissolves and eliminates fat 
without causing negative skin 
reactions.

Code: 144303, 500 ml

29,9 лв.

Ecosphere

Безупречно чисти  
съдове и меки ръце!  
Без компромиси!

SpotleSSly clean  
diSheS and Soft handle! 
no compromiSe!



* Сапонин (от лат. - soap- „сапун”) –  
природен пянообразовател, 
съдържащ се в черупката 
на сапунения орех.

* Saponins (lat. sāpō, gen. sāpōnis - 
„soap”) – natural soap-like  
foam-forming compounds. Can  
be found in the soap nut shells. 

грижа за косата
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•	 плодове на гледичия
•	 сапунен орех
•	 корени на многоцветно 

пиперче
•	 джинджифил
•	 листа от алое
•	 корен от ангелика
•	 мента

•	 Gleditsia fruits
•	 Soapnut
•	 Polygonum  

multiflorum root
•	 Ginger
•	 Aloe leaf
•	 Angelica root
•	 Mint

•	 помага за борбата с пърхута
•	 възвръща блясъка на косата  

и жизнената и сила
•	 спомага за нормализирането 

на кожния и мастен баланс
•	 позволява по рядко миене 

на косата
•	 може да се използва в каче-

ството на душ гел

•	 helps fight dandruff
•	 makes the hair shiny 

and vital again 
•	 helps to normalize 

hydrolipid balance of 
the scalp

•	 makes less frequent 
washing possible

•	 can be used as a 
shower gel

Без сулфати! No sulphates!

В състаВа  
екстракти от:

INcludes the 
extracts from:

Feel the innovAtive cAre!

ПочуВстВай  
иноВациона 
грижа!

Шампоан	на	основата		
на	сапунен	орех

Шампоан на основата на  
сапонин* е обогатен с екстрак-
ти от билки и други натурални 
инградиенти. Почиства кожата 
на главата, косите, укрепва ги 
по цялата дължина. Придава 
им блясък, наситен цвят и сила. 
Способства за лесно оформяне 
на прическа. Подходящ за еже-
дневна употреба.

Код:	24302,	300 ml

Soap	nut	based	shampoo

Saponins* based shampoo, 
enriched with herbal extracts 
and other. Cleanses the scalp 
and the hair, effectively 
strengthening them. Gives 
the hair the shine, saturated 
colour and strength. Helps to 
maintain the hairstyle. Suit-
able for everyday hair care.

Code:	24302,	300 ml

44,4 лв.
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Hair Repair Leave-in Serum

Restores hair vitality. Prevents splitting ends. 
Restores shine, elasticity and healthy appearance. 

Cod: 20121, 15 pcs. x 1,1 g

Възтановяващ неизмиващ серум 

Възтановява жизнения тонус на косата. 
Предотвратява цъфтежа. Възвръща блясъка 
на косата, еластичността и здравия и вид. 

Cod: 20121, 15 бр x 1,1 г

Косите под Контрол

Hair under control 

 z Разресва косите, прави ги послушни и меки
 z Облекчава разресването
 z Гарантира създаването на безупречни прически
 z Прави косите блестящи
 z Гарантира ефекта на салонна процедура

 z smoothes the hair and makes 
 it obedient and soft;

 z facilitates combing;
 z guarantee the creation  

 of perfect hairstyle;
 z makes hair shiny;
 z provides the effect of the visit 

 at the hairdresser’s

27,8 лв. 
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Красота и сигурна  
защита от стрес

Beauty and reliaBle 
protection against stress

Хидратация  
и обем

Жизнена сила  
и блясъК

Hydration 
and volume

vitality  
and sHine

Възстановяваща маска  
за коса „Крокодил” 

Възстановява увредените 
участъци на косата, възвръ-
ща й здрав и поддържан 
вид. Защитава от агресив-
ните фактори.

Код: 20119, 500 g

Crocodile Restorative Hair Mask

Rebuilds damaged hair parts, 
restoring a healthy and well-
groomed appearance. Protects 
against negative factors.

Код: 20119, 500 g

Възстановяваща маска  
за коса „Акула”

Спомага за уплътняването 
и укрепването на косата. 
Притежава превъзходни 
подхранващи и тонизира-
щи качества.

Код: 20120, 500 g

Укрепваща маска за 
коса „Змийска мас”

Идеална за сухи, чупещи 
се и повредени коси, нуж-
даещи се от овлажняване 
и подхранване. Препоръч-
ва се за възтановяване, 
така също и за поддържа-
не на оптималното състоя-
ние на косите.

Код: 20127, 500 g

Shark Nutritive Hair Mask

Promotes thickening and 
strengthening the hair. It has 
excellent nutritional and  
refreshing properties.

Код: 20120, 500 g

Snake Oil Strengthening 
Hair Mask

Perfect for dry, damaged 
and brittle hair, needing 
hydration and nourishment. 
Recommended for rebuild-
ing the hair and keeping it 
in good condition.

Code: 20127, 500 g

ПревъзХодтвото 
на Косата ви...

supremacy  
of your Hair

23,4 лв.

23,4 лв.

26,9 лв.



1
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Bio Rehab В какВо е тайната на красиВата коса          от корена до ВърхоВете?
1. Шампоан-активатор  
на растежа на косата 
Екстрактът от планински джинджифил 
подобрява кръвоснабдяването  
на космените луковици, предпазва  
от косопад. 
Код: 23401, 250 g

Hair Growth Activator Shampoo 
The extract of mountain ginger improves 
blood flow to the hair follicles and 
prevents hair loss. 
Код: 23401, 250 g

2. Маска-активатор на растежа на косата 
Растителният комплекс в продукта спомага за 
възстановяването на белтъчната структура на косата и 
повишаването на активността на космените фоликули. 
Ускорява растежа на косата. 
Код: 23402, 250 g

Hair Growth Activator Mask
Plant complex promotes recovery of hair protein 
structure, improving the activity of the hair 
follicles. Accelerates hair growth. 
Код: 23402, 250 g

29,3 лв. 29,3 лв.



3
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В какВо е тайната на красиВата коса          от корена до ВърхоВете?

What is the secret  
of beautiful hair from  
the root to the tip?

3. Шампоан с екстракт от алое 

Мека грижа за слаба и тънка коса.  
Дава обем и блясък.

Код: 20117, 200 g

Aloe Rich Volume Up Shampoo 

Gentle care for weak and thin hair. 
Provides volume and shine.

Code: 20117, 200 g

4. Балсам за коса с екстракт от алое 

Насища косата с влага и необходими 
подхранващи елементи, укрепва,  
дава обем. 

Код: 20116, 460 ml

Aloe Rich Glossy Volume Balm 

Saturates the hair with moisture  
and essential nutrients, strengthens,  
and provides volume. 

Code: 20116, 460 ml

В подхранВането на кожата на глаВата

In the nourIshment  
of the scalp

Продуктите „Био Рехаб” обогатяват кожата на главата  
и косата с витамини, микроелементи и аминокиселини.

„Bio Rehab” cosmetics enrich the scalp 
and hair with vitamins, microelements and 
amino acids.

 z стимулират растежа на косата и предотвратяват косопада; 
 z премахват пърхота;
 z нормализират функцията на мастните жлези

 z stimulate hair growth and prevent hair from 
falling out;

 z eliminate dandruff;
 z normalize the activity of sebaceous glands

В оВлажняВане и праВилна грижа

DurIng hyDratIon  
anD proper care they

 z овлажняват косата; 
 z възстановяват структурата;
 z възвръщат жизнената сила и блясъка.

 z moisturize your hair;
 z rebuild hair structure;
 z restore vitality and radiance

14,2 лв.

18,1 лв.



1

2
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1. Комплект с екстракт от 
женшен: шампоан+маска
Интензивно подхранване и растеж.
Код: 20101, 220 + 100 g

Panax Special Anti Dandru�  
Shampoo and Mask
Intense nutrition and growth.
Code: 20101, 220 + 100 g

2. Подхранващ шампоан 
с корен от женшен
Женшенът, насищайки косата с комплекс 
от витамини и микроелементи, възста-
новява природната й красота и сила. 
Код: 20102, 450 ml

Nourishing Shampoo with Ginseng Root
Ginseng, saturating the hair with vitamins 
and microelements complex, restores their 
natural beauty and strength. 
Code: 20102, 450 ml

3. Възстановяващ балсам 
с екстракт от женшен
Предпазва от загубата на 
влага, стимулира растежа 
на косата, предотвратява 
косопада.
Код: 20115, 500 g

Ginseng hair repair balm
Protects against moisture loss, 
stimulates hair growth and 
prevents hair loss.
Code: 20115, 500 g

ШАМПОАНИТЕ И БАЛСАМИТЕ НА ОСНОВАТА 
НА НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ СА ОТЛИЧЕН 
ПРОДУКТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СИЛА И ЕНЕРГИЯ 
НА ТВОЯТА КОСА!

SHAMPOOS AND LOTIONS BASED ON NATURAL 
INGREDIENTS  THE PERFECT REMEDY FOR 

RESTORING STRENGTH AND ENERGY TO YOUR HAIR.

Женшен - коренът на живота

Ginseng - the root of life

ВЪРНИ НА КОСАТА 

  Подмладява клетките на кожата на главата; 
  предотвратява косопада;
  насища косата с витамини и микроелементи. 

  rejuvenates the scalp cells;
  prevents hair loss;
  saturates the hair with vitamins 

 and microelements

24,8 лв. 22,2 лв. 26,5 лв.
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7. Подмладяващ балсам за 
коса с екстракт от билка шоу ву 
Код: 20110, 220 g

Shou Wu Hair 
Rejuvenating Balm 
Code: 20110, 220 g

6. Подмладяващ шампоан 
с екстракт от билка шоу ву
Код: 20108, 220 g

Shou Wu Hair Rejuvenating 
Shampoo 
Code: 20108, 220 g

GIVE YOUR HAIR 
WILLINGNESS TO LIVE!

ВКУСА КЪМ ЖИВОТА!

4. Укрепващ корените шампоан 
с екстракт от гъба линчжи 
Код: 20107, 220 g

Love Elixir Gluehwein Mix  
Code: 20107, 220 g

5. Укрепващ корените балсам за 
коса с екстракт от гъба линчжи 
Код: 20109, 220 g

Hajgyökér-erősítő balzsam pecsétvi-
aszgomba (ganoderma) kivonattal
Code: 20109, 220 g

Show Wu means 
"to prevent graying"

„Линчжи” означава 
„билка на безсмъртните”

  restores pigment;
  prevents changes caused 

 by aging;
  prevents graying and hair 

 breakage

  Стимулира синтеза на кола 
 ген в стъблото на косъма; 

  укрепва корените;
  възстановява косата 

 след боядисване 
 и студено къдрене

  Възстановява пигмента; 
  предпазва от възрастови 

 промени;
  предотвратява побелява-

 нето и чупливостта. 

  stimulates collagen synthesis 
 in the structure of the hair;

  strengthens hair follicles;
  reconstructs hair structure after 

 dyeing and permanent chemical 
 treatments

„Шоу ву” означава 
„предпазващ 
от побеляване на косата”

Ganoderma means
"the herb of the immortal"

4

6

7

5

26,5 лв.

22,4 лв.20,7 лв.

17,7 лв.17,3 лв.
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Master Herb

Забрави За проблемите!  
иЗбери продукти индивидуално  
За себе си!

Forget about your probleMs! 
adjust tHe cosMetics  
individually to yourselF!

•	 силно омазняване на корените
•	 сухи връхчета
•	 чуплива безцветна коса
•	 пърхот

активират кръвообращението  
и растежа на здрава коса
насищат косата със сияеща енергия
възстановяват структурата на косата 
нормализират дейността на мастните жлези

Проблеми:

1.	Шампоан		
„Златен	джинджифил”

Стимулира космените луковици, 
защитава косата, увеличава обе-
ма, възстановява структурата.

Код:	21308,	300 ml

Gold	Ginger	Shampoo

Stimulates hair follicles, protects 
the hair, increases volume, 
rebuilds the structure.

Code:	21308,	300 ml

2.	Балсам	за	коса	„Златен	джинджифил”

Укрепва косата, спомага за растежа й. Подобрява 
структурата, придава копринена мекота, еластич-
ност, засилва кръвообращението и подхранването 
на кожата, премахва пърхота. 

Код:	21309,	300 ml

Gold	Ginger	Hair	Balm

Strengthens the hair and promotes its growth. 
Strengthens hair structure, gives it silkiness, 
elasticity, strengthens blood circulation and 
nourishes the skin, removes dandruff. 

Code:	21309,	300 ml

Master Herb – уникален комПлекс от Продукти, 
които оказват фитотераПевтично въздействие 
върху структурата на косата и кожата на главата. 

"Master Herb" - a unique coMplex of agents Having 
a pHyto-tHerapeutic influence on tHe structure of 
tHe Hair and scalp. 

1
2

30,5 лв. 30,5 лв.



грижа за косата

 63 

6. Крем-балсам за увредена коса 
Насища косата с подхранващи съставки  
и витамини, притежава регенериращо  
и хидратиращо действие. 
Код: 21316, 500 g

Damage-Erasing hair Balm 
Saturates the hair with nutrients and vitamins, 
has regenerative and moisturizing properties. 
Код: 21316, 500 g

4. Крем-балсам против оплешивяване 
Стимулира деленето на клетките. Възстановя-
ва междуклетъчните обменни процеси.
Код: 21311, 500 g

Hair-loss reversal Cream Balm 
Stimulates cell division. Rebuilds 
intercellular metabolism.
Код: 21311, 500 g

Проблеми:

5. Шампоан против побеляване на косата 
Стимулира производството на меланин, 
спомага за възстановяването на естествения 
пигмент, възсъздава структурата на външните 
и вътрешните слоеве на косъма.
Код: 21315, 420 ml

Anti Grey Hair Shampoo 
Stimulates the production of melanin, promotes 
reconstruction of natural pigment, restores proper 
structure of internal and external layers of the hair.
Код: 21315, 420 ml

3. Шампоан против оплешивяване 
Засилва кръвоснабдяването в областта на 
огнището на оплешивяване. Укрепва корените, 
възстановява увредената космена кутикула. 
Код: 21310, 420 ml

Hair-loss reversal Shampoo 
Enhances blood circulation in the area of hair 
loss. Strengthens the roots, rebuilds damaged 
hair follicles. 
Код: 21310, 420 ml

3

4

5

възстановяват пигментацията
предпазват от появата на побеляла коса
регенерират и овлажняват косата
насищат с подхранващи съставки

укрепват корените
стимулират деленето на клетките
засилват кръвоснабдяването 
ускоряват растежа на косата

Problem:
• hair graying
• split ends
• damaged and 
unruly hair

Problem: 
• intensive hair loss 
• slow hair growth
• thin and weak hair

• интензивен косопад
• забавен растеж 
• тънка слаба коса

Проблеми:
• поява на побеляла коса 
• цъфтящи връхчета
• увредена, непослушна коса

Solution – phyto-therapy:
• strengthens hair roots
• stimulates cell division
• improves blood circulation
• quickens hair growth

Solution – phyto-therapy:
• Restores pigmentation
• prevents the appearance of gray hair
• regenerates and moisturizes the hair
• saturates the hair with nutritional 
ingredients

6

35,9 лв.

35,9 лв.

25,1 лв.

25,1 лв.



Да възроДиш 
косата? Лесно!.. 
как Да я срешеш
Твоята коса е суха, чуплива и непослушна?  
Тя има нужда от възстановяване! Зареди косата си  
с „енергия”, подари нов живот на своята прическа! 

  64  64

Fruit Energy

3. крем балсам „ананас”
Допълнителна грижа за твоите коси. 
Възвръща еластичността, мекотата и 
здравия вид. Облекчава разресването, 
без да прави косата по тежка и не оставя 
мазен блясък по нея. 
код: 20126, 300 g

Pineapple Cream Balm
Additional care for your hair. Restores the 
elasticity, softness and healthy looks of your 
hair. Makes the hair manageable without 
weightng it down. Doesn’t leave a layer of 
greasy film.  
Code: 20126, 300 g

Мекота и копринен блясък

Softness and silky smooth feel

1. крем-балсам за коса „ягода”
Повишава жизнената способност на 
косата, тонизира и подхранва. Решава 
проблемите на мазната коса. 
код: 20113, 250 g

2. крем балсам „зелен чай”
Укрепва и възтановява повредените коси. 
Придава им копринен блясък, обезпечава 
леко разресване. 
код: 20125, 250 g

Strawberry Hair Cream-Balm
Restores hair vitality, refreshes and nourishes 
the hair. Solves the problem of greasy hair. 
Code: 20113, 250 g

Green Tea Cream Balm
Strengthens and restores the damaged hair. 
Makes the hair shiny, silky and manageable. 
Code: 20125, 250 g

Тонизиране

Възраждане на повредените коси

Refreshment

Restoration of the damaged hair

1

3

2

20,6 лв.

15,9 лв.

20,6 лв.



Thinking of hair revival? 
iT’s easy! how To comb iT
Is your hair dry, fragile and unmanageable?  
It needs restoration! Boost your hair with energy; 
grant your hair do with a new wave of life!
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5. Крем-балсам за коса „Папая” 
Отстранява разслояването 
и косопада, неутрализира 
въздействието на вредните 
компоненти на лакове, пяни и 
гелове. 
Код: 20114, 250 g

Papaya Hair Cream-Balm
reduces splitting and hair loss, 
neutralizes the influence of harmful 
ingredients included in hair styling 
lacquers, foams and gels. 
Code: 20114, 250 g

3. Крем-балсам за коса „Жожоба”
Екстрактът от жожоба притежава 
овлажняващи свойства.  
Придава на косата мекота  
и копринен блясък. 
Код: 20112, 250 g

Jojoba Hair Cream-Balm
Jojoba extract has moisturizing 
properties. it gives hair softness  
and silky shine. 
Code: 20112, 250 g

Природен блясък 

Natural glow

4. Възстановяващ шампоан 
срещу чупливост „Плодова 
енергия” 
Плодовите екстракти укрепват 
косата, придават гланцов блясък и 
еластичност. Активните съставки 
спомагат за премахването на 
пърхота. 
Код: 20118, 200 ml

Fruit Energy Recovery Shampoo 
with fruit essences 
fruit ingredients strengthen the hair, 
giving it a velvety luster and elasticity. 
The active ingredients eliminate 
dandruff. 
Code: 20118, 200 ml

Витаминно възстановяване 

Vitamin reconstruction 

5. Крем-балсам за коса „Гуава”
Прониква в косата, насищайки  
я с подхранващи вещества,  
витамин С и кислород. 
Код: 20111, 250 g

Guava Hair Cream-Balm 
Penetrates the hair, filling it with 
nutrients, vitamin c and oxygen. 
Code: 20111, 250 g

Защита срещу пърхот

Protection against dandruff

Да се отървем  
от раздвоените краища

Deliverance from split ends

5

6

7

4

14,2 лв.

15,9 лв.

15,9 лв.

15,9 лв.

15,9 лв.
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Крем-гел за душ „Шоколадова фантазия”

Избор за любителите на сладкото! Възхити-
телният крем-гел с великолепна сметанова 
текстура ще превърне твоето къпане в 
истинска наслада и ще напълни ваната с 
опияняващ аромат на шоколад. Оказва ре-
лаксиращо и успокояващо действие върху 
кожата, правейки я гладка, като коприна. 

Код: 33703, 200 ml
Chocolate Fantasy Shower Cream Gel

Excellent choice if you have a sweet tooth 
! Amazing creamy gel with a creamy con-
sistency will turn your bath into a fabulous 
pleasure and � ll your bathroom with a 
wonderful aroma of chocolate. The gel has 
relaxing properties and makes the skin 
smooth as silk.

Code: 33703, 200 ml

Dolce Vita 

THE AROMAS CHARM AND CONSISTENCIES SEDUCE, YOU ARE IN HEAVEN

АРОМАТИТЕ ОЧАРОВАТ, ТЕКСТУРИТЕ ПОКОРЯВАТ,
ТИ СЕ НАСЛАЖДАВАШ…
АРОМАТИТЕ ОЧАРОВАТ, ТЕКСТУРИТЕ ПОКОРЯВАТ,
ТИ СЕ НАСЛАЖДАВАШ…

Душ гел 
„Мандаринов десерт”

Ярък и радостен, нежен, 
сладък, дразнещ аромат на 
мандарина освежава и ободря-
ва. Гелът почиства и тонизира 
кожата, прояснява съзнанието 
и помага в борбата с умората.

Код: 33701, 200 ml
Mandarin Dessert 
Shower Gel

Bright and cheerful, 
gentle, sweet, 
invigorating scent of 
mandarin refreshes and 
gives you energy.

Code: 33701, 200 ml

Душ гел „Сутрешно кафе”

Най-приятното, с което може да 
започне новият ден – ободряващ 
и тонизиращ душ. Позволи си това 
удоволствие всяка сутрин с душ 
гела „Сутрешно кафе”. Гелът ще 
освежи кожата ти и ще ободри с 
аромата на кафе. 

Код: 33702, 200 ml
Morning Co� ee Shower Gel

The most pleasant way to start a good 
day is an energizing and invigorating 
shower. Give yourself this pleasure every 
morning with the „Morning Co  ee” 
shower gel. The gel refreshes your skin 
and stimulates with the wonderful 
aroma of co  ee. 

Code: 33702, 200 ml

Крем-гел за душ „Ябълков пай” 

Нежността на плодовете и разкош-
ната сметаново-кремова текстура 
на крем-гела ще подарят истинско 
блаженство. Леката въздушна пяна 
деликатно почиства кожата, като 
й придава мекота, гладкост и лек 
аромат на лято.

Код: 33704, 200 ml
Apple Pie Shower Cream Gel 

The delicacy of fruit and a lovely 
creamy consistency of the gel will 
give your skin a sense of real bliss. 
Light and � u  y foam gently cleanses 
the skin, making it soft, smooth and 
smelling of summer aroma.

Code: 33704, 200 ml

10,4 лв.
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ПОЗИТИВНА 
                     НОТКА

A NOTE OF POSITIVE ENERGY

Крем-суфле за тяло 
„Мандаринов десерт”

Нежният крем-суфле с 
ободряващ, омайващ аромат ще 
ти подари истинско удоволствие и 
релакс. Лесно попивайки, кремът 
овлажнява и защитава кожата, 
като я прави мека и кадифена. 

Код: 33705, 240 g

Mandarin Dessert Body Sou  e

This most delicate creamy foam 
with an energetic, seductive 
aroma will give you a real 
pleasure and relaxation. Eas-
ily absorbed, moisturizes and 
protects the skin, making it soft 
and velvety. 

Code: 33705, 240 g

Крем-суфле за тяло 
„Шоколадова фантазия”

Възхитителният десерт за 
твоята кожа от първия миг ще 
очарова със своя сладък аромат. 
Овлажнявайки и защитавайки 
кожата от сухота, въздушният 
крем я възстановява и дарява 
невероятно усещане на нежност.

Код: 33707, 240 g

Chocolate Fantasy 
Body Sou  e

From the � rst moment this 
amazing dessert for your skin will 
charm you with its sweet aroma. 
Moisturizing and protecting the 
skin from drying, this � u� y foam 
rebuilds the skin and provides a 
fabulous feeling of delicacy.

Code: 33707, 240 g

Крем-суфле за тяло 
„Сутрешно кафе”

Меката, топящата се текстура на 
крема възстановява оптималното 
ниво на хидратация на кожата 
след душ, без да оставя и следа от 
чувството на сухота и стегнатост. 

Код: 33706, 240 g

Morning Co� ee Body Sou  e

Delikatna, topniejąca konsys-
tencja pianki przywraca opty-
malny poziom nawilżenia skóry 
po prysznicu, nie pozostawiając 
na skórze uczucia przesuszenia 
i ściągnięcia. 

Code: 33706, 240 g

Крем-суфле за тяло 
„Ябълков пай”

Безтегловният нежен крем 
поддържа оптимално ниво на 
хидратация на кожата, подхранва, 
правейки я невероятно мека, елас-
тична и ароматна задълго. 

Код: 33708, 240 g

Apple Pie Body Sou  e

Heavenly light cream 
maintains optimum 
moisture level of the skin, 
nourishing it and making it 
soft, supple and fragrant for 
a long time. 

Code: 33708, 240 g

19,3 лв.
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Hainan Tao
Сол за тяло 
„Планинска лавандула”
Етеричното масло от 
лавандула почиства и 
подхранва кожата, пре-
махва раздразнението и 
лющенето.
Код: 32610, 60 g

Alpine Lavender 
Body Salt Scrub
Lavender essential oil 
cleanses and nourishes 
the skin, prevents scaling 
and soothes irritations.
Code: 32610, 60 g

Сол за тяло
„Кралски жасмин”
Жасминът подмладява. 
Ароматът освобождава 
от безсънието, подобря-
ва настроението.
Код: 32608, 60 g

Royal Jasmine 
Body Salt Scrub
Jasmin rejuvenates. 
The aroma will help you 
fall asleep and improve 
your mood.
Code: 32608, 60 g

Сол за тяло 
„Листа от роза” 
Розата притежава овлаж-
няващ ефект. 
Код: 32606, 60 g

Rose Petals 
Body Salt Scrub 
Rose has moisturizing 
properties. 
Code: 32606, 60 g

Сол за тяло 
„Ободряващ лимон”
Лимонът повишава тонуса 
на кожата, нормализира 
обмяната на веществата.
Код: 32611, 60 g

Fresh Lemon 
Body Salt Scrub
Lemon increases skin 
elasticity, normalizes 
metabolism.
Code: 32611, 60 g

Сол за тяло „Зелен чай”
Екстрактът от зелен 
чай придава на кожата 
еластичност, засилва 
защитните качества.
Код: 32614, 60 g

Green Tea 
Body Salt Scrub
Green tea extract gives the 
skin elasticity and strength-
ens the immune system.
Code: 32614, 60 g

Сол за тяло 
„Ментова свежест”
Маслото от мента освежа-
ва, повишава защитните 
функции на кожата.
Код: 32612, 60 g

Mint Splash
Body Salt Scrub
Mint oil perfectly re-
freshes and increases 
skin resistance.
Code: 32612, 60 g

Сол за тяло 
„Млечен блус” 
Млечният протеин под-
хранва кожата, спомага за 
обновяването на клетките.
Код: 32615, 60 g

Milky Blues 
Body Salt Scrub 
Milk proteins nourish the 
skin and promote cell 
regeneration.
Code: 32615, 60 g

Сол за тяло 
„Ягодов шейк” 
Оказва регенериращо 
действие върху кожата, 
обогатява я с макро- 
и микроелементи, повиша-
ва еластичността. 
Код: 32607, 60 g

Strawberry Shake 
Body Salt Scrub 
The salt has a regenerating 
e� ect on the skin, enriching 
it with macro- and microele-
ments and improving its 
elasticity. 
Code: 32607, 60 g

Сол за тяло 
„Вълшебна маслина”
Маслината регенерира 
клетките на кожата, 
притежава омекотяващо 
действие.
Код: 32609, 60 g

Magical Olive Body Salt 
Scrub
Olive oil regenerates skin cells 
and has softening e� ects.
Code: 32609, 60 g

Сол за тяло 
„Морски водорасли”
Екстрактът от морски 
водорасли повишава 
еластичността на кожата, 
овлажнява и я укрепва.
Код: 32613, 60 g

Seaweed 
Body Salt Scrub
Algae extract improves 
skin elasticity, moisturizes 
and strengthens it.
Code: 32613, 60 g

Сол за тяло „Източно 
сандалово дърво”
Сандаловото дърво 
подмладява, съживява, ос-
вежава и тонизира кожата. 
Код: 32616, 60 g

Oriental Sandal Body Salt Scrub
Sandalwood rejuvenates, nour-
ishes, revitalizes and refreshes 
the skin. 
Code: 32616, 60 g

A collection 
of otherworldly 
sensations

Колекция от приятни усещания

A collection 
of otherworldly 
sensations

4,8 лв.
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Relax foR a moment and feel 
the RefReshing sensation and 
poweR supply. feel the hainan 
tao line cosmetics RestoRing 
softness, health and natuRal 
glow of youR skin... 

Отпусни се, а след 
тОва пОчувствай 
ОбОдряване и прилив на 
сили. пОчувствай, как 
прОдуктите „Хайнан таО” 
възвръщат на кОжата 
ти нежнОст, здраве и 
естественО сияние…

2. крем-мляко за тяло 
„слънчеви маслини”

Маслината и витаминът Е 
подхранват кожата, даряват 
мекота и кадифен допир.

код: 32604, 350 g

sunny olives cream-milk

Olive oil and vitamin C 
nourish the skin, making it 
soft and velvety.

code: 32604, 350 g

4. пяна за вана  
„сладки сънища”

Помага за премахване на 
напрежение, подобрява 
общото състояние. 

код: 32605, 60 g

sweet dream Bath foam

Helps to relieve tension 
and improves well-being. 

code: 32605, 60 g

1. крем-гел за душ 
„слънчеви маслини”

Екстрактът от маслини в 
съчетание с меки измиващи 
съставки грижливо 
почиства, удължава 
младостта на кожата.

код: 32602, 350 g

sunny olives shower cream

Olive extract combined with 
gentle cleansing ingredients 
carefully cleans and increases 
the youthfulness of your skin.

code: 32602, 350 g

3. крем-гел за душ  
„алое” 

Екстрактът от алое е 
ненадминат хидратант на 
кожата, придава гъвкавост 
и еластичност. 

код: 32601, 350 g

aloe shower cream 

Aloe extract perfectly 
moisturizes the skin,  
making it supple and flexible. 

code: 32601, 350 g

2

3

4

5

1

5. лосион за тяло 
„копринена роза”

Чувствената роза 
великолепно освежава, 
насища кожата с 
неповторим аромат.

код: 32603, 350 g

silk Rose Body lotion 

Sensual rose perfectly 
refreshed and saturates the 
skin with a unique flavor.

code: 32603, 350 g

25,2 лв.

17,6 лв.

17,6 лв.

2,8 лв.

25,2 лв.
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АРОМАТИ И ТЕКСТУРИ, ПЪЛНИ 
С ПРИРОДНИ УСЕЩАНИЯ

ЗАПОЧВАМЕ СЕЗОНА СЪС СПА ПРОЦЕДУРИ: 
СОЛТА ЩАТЕЛНО ЩЕ ПОЧИСТИ ПОРИТЕ, 

ПОЗВОЛЯВАЙКИ НА КОЖАТА ПО-ЛЕСНО ДА ДИША, 
ЩЕ ОБНОВИ ГОРНИЯ СЛОЙ, ЩЕ ПОМОГНЕ 

ДА ИЗГЛЕЖДА ПО-МЛАДА И ПО-ЕНЕРГИЧНА. 

1

2

3

1. Аква мус за душ „Лятна праскова” 

Прави кожата гладка, еластична, кадифено 
мека и чиста. Благодарение на екстракта 
от праскова притежава омекотяващи и 
успокояващи свойства на този плод. 

Код: 30107, 240 g

Summer Peach Shower Mousse 

Makes the skin smooth and elastic, 
velvety soft and clean. Thanks to the 
peach extract the mousse has softening 
and soothing e� ects. 

Code: 30107, 240 g

13,6 лв.
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SPA technology

FLAVORS AND CONSISTENCIES, FULL 
OF ENERGETIC NATURAL SENSATIONS

2. Аква мус за душ „Африканско манго” 
Образува нежна кремова пяна, която меко 
почиства и хидратира кожата. Екстрактът 
от манго притежава свойство да изравнява 
релефа на кожата, изглажда фините бръчици.
Код: 30108, 240 g

African Mango Shower Mousse
Creates a � u� y creamy foam that gently 
cleanses and moisturizes the skin. Mango 
extract has properties of leveling the structure 
of the skin and reducing � ne wrinkles.
Code: 30108, 240 g

3. Аква мус за душ 
„Сочно киви” 
Деликатно почиства и се 
грижи за кожата всеки 
ден. Благодарение на 
екстракта от киви и под-
държащите съставки по-
вишава тонуса и укрепва 
кожата, премахва следите 
от умора, придава здра-
вословно сияние. 
Код: 30109, 240 g

Juicy Kiwi Shower 
Mousse
Gently cleanses and cares 
for your skin every day. 
Thanks to the kiwi extract 
and beauty ingredients, 
the mousse increases the 
elasticity and strengthens 
the skin, removes signs of 
fatigue and gives the skin 
a healthy glow. 
Код: 30109, 240 g

WE START THE SEASON OF SPA PROCEDURES : THE SALT WILL THOROUGHLY 
CLEANSE THE PORES, ALLOWING THE SKIN TO BREATHE. IT WILL ALSO RENEW THE 
TOP LAYER OF THE SKIN MAKING IT LOOK MORE YOUTHFUL AND VIGOROUS

7. Сол за тяло „Зелен чай”
Екстрактът от зелен чай 
ще помогне на кожата да 
повиши тонуса.
Код: 30215, 380 g

Green Tea Body Salt
Green tea extract helps 
to restore skin elasticity.
Код: 30215, 380 g

6. Сол за тяло 
„Лавандула”
Етеричното масло от 
лавандула ще премахне 
напрежението.
Код: 30214, 380 g

Lavender Body Salt
Lavender essential oil 
removes tension.
Код: 30214, 380 g

8. Сол за тяло 
„Медена праскова”
Код: 30221, 50 g

Honey Peach Body Salt
Код: 30221, 50 g

4. Сол за тяло „Роза”
Розата прекрасно ще 
овлажни, освежи и 
подмлади кожата. 
Код: 30216, 380 g

Rose Body Salt
Rose perfectly moisturizes, 
refreshes and rejuvenates 
the skin. 
Код: 30216, 380 g

5. Сол за тяло 
„Медена праскова”
Екстрактът от праскова ще 
направи кожата ти удиви-
телно мека и гладка.
Код: 30213, 380 g

Honey Peach Body Salt
Peach extract will make 
your skin amazingly soft 
and smooth.
Код: 30213, 380 g

4 5 6
7

8

19,8 лв.

4,1 лв.
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Най-доброто от природата – 
На твоите ръце!

4. Крем за ръце „Слънчеви маслини”
Възстановява мекотата и 
еластичността на кожата на ръцете. 
Kod: 40109, 80 g

Sunny Olives Hand Cream
Restores softness and elasticity to 
your hands. 
Code: 40109, 80 g

3. Крем за ръце „Сладък лимон”
Осигурява хидратация на кожата на ръцете, 
възстановява защитните й качества. 
Kod: 40110, 80 g

1. Крем за ръце „Златен женшен„
Подхранва, омекотява и защитава  кожата на 
ръцете от външни въздействия. Екстракта 
от женшен тонизира  и подмладява кожата, 
повишава нейната еластичност . 
Kod: 40111, 80 g

2. Крем за ръце „Морски водорасли„
Хранителната формула на крема е обогатена 
с екстракт от морски водорасли, премахва 
раздразнението и успокоява кожата на ръцете. 
Kod: 40112, 80 g

Sweet Lemon Hand Cream
Provides moisturizing effects to your hands, 
restores their immune function. 
Code: 40110, 80 g

Golden Ginseng Hand Cream
Provides hand nourishing, softens and protects 
the skin from external harmful factors. Ginseng 
extract tones and rejuvenates the skin, 
improving its elasticity. 
Code: 40111, 80 g

Seaweed Hand Cream
The nourishing formula of the cream, enriched 
with the marine algae extract, reduces the 
irritation of the skin and soothes it. 
Code: 40112, 80 g

5. Подмладяващ крем за ръце с екстракт от линчжи
Екстрактът от гъба линчжи ще изглажда кожата ти през 
целия ден и цялата нощ.
Код: 40106, 80 ml

Ling Zhi Rejuvenating Hand Cream
Ling Zhi mushroom extract will smoothe your skin - 
all day and all night long.
Code: 40106, 80 ml

1
2

3
4

5

3,6 лв.

6,5 лв.

4 лв.

3,6 лв. 11,4 лв.
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All the best from nature – 
                     for your hands!

6
7 8

6. Защитен крем за ръце
Защитава кожата на ръцете от 
неблагоприятните въздействия 
на околната среда, успокоява, 
премахва лющенето. 
Kod: 40107, 80 g
Intensive Hand Care
Protects the skin on your hands 
against the harmful environmental 
factors, soothes and reduces scaling. 
Code: 40107, 80 g

7. Плацентно-колагенова 
подхранваща маска за ръце
Хидратира, подхранва, 
омекотява и стяга кожата на 
ръцете.
Kod: 51407, 1 бр.
Placental Collagen Nourishing 
Hand Mas
Moisturizes, nourishes, softens and 
tightens the skin on your hands.
Code: 51407, 1 бр.

8. Комплект „Копринено съвършенство”
Пилинг гел + нежен солен скраб + крем за 
ръце. Комплексната процедура възвръща 
на ръцете мекота, копринена кожа, 
възстановява структурата.
Kod: 43301/01/02/03, 120+150+80 g
Soft Touch Hand Care Set 
Scrub-gel + gentle salt scrub + hand cream. 
This comprehensive procedure restores 
beauty and silkiness to your hands, by 
rebuilding their structure.
Code: 43301/01/02/03, 120+150+80 g5,3 лв.5,9 лв. 41 лв.
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1

2
3

За да усетиш, че целият свят е в краката ти, 
а щастието вече е в ръцете, е необходима 
специална грижа. активиЗирай красотата  
си 100% - бъди в центъра на вниманието!

Мекота  
   за ръцете

Soft hands

1. Крем за ръце  
със змийска мас 
Спомага за възстановяването 
на кожата и я омекотява.
Код: 41102, 80 ml

Snake Oil Hand Cream
Promotes the 
reconstruction of the skin, 
softens the skin.
Code: 41102, 80 ml

3. Възстановяващ крем за 
ръце с екстракт от алое вера 
В състава на крема  
е алое вера – фитохидратант.  
Срещу лющене.
Код: 40102, 80 ml

Aloe Vera Repairing  
Hand Cream 
Included in the cream – Aloe 
Vera – perfect herbal hydrating 
ingredient. Against skin peeling.
Code: 40102, 80 ml

2. Подхранващ хидратиращ 
крем за ръце с овче мляко 
Съчетание на качества – 
подхранване и хидратация –  
за поддържани ръце.
Код: 40105, 80 ml

Nourishing Moistening Hand 
Cream with Sheep Milk 
Unique fusion of nourshing and 
hydrating properties – for your 
well cared-for hands.
Code: 40105, 80 ml

4. Млечен крем за ръце
Ще подари на кожата ти нежност  
и гладкост. 
Код: 40101, 80 ml

Milk Hand Care Cream
Let your skin become tender  
and smoother. 
Code: 40101, 80 ml

5. Крем за ръце с плацента  
и перли
Спомага за регенерацията  
на клетките, избелва и изравнява 
цвета на кожата.
Код: 40104, 80 ml

Sheep Placenta and Pearl  
Hand Cream
Enhances cell regeneration, brightens 
and evens out the skin tone.
Code: 40104, 80 ml

6. Крем за ръце с екстракт  
от овчи ембрион и алое вера 
Успокоява кожата на ръцете,  
намалява лющенето и разслояването  
на ноктите.
Код: 40103, 80 ml

Hand Cream with Sheep Embryo 
and Aloe Vera Extract 
Soothes hand skin, reduces the 
peeling of the skin and nail splitting.
Code: 40103, 80 ml

5

4 6

6,9 лв.

4,2 лв.

4,2 лв.

6,9 лв.

6,9 лв.

11,4 лв.
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7
8

9

10

11

7. Профилактичен 
крем със змийска мас 
Намалява неприятната 
миризма и потенето.
Код: 41104, 100 ml 

Snake Oil Preventive 
foot cream 
Eliminates unpleasant 
smell and sweating.
Code: 41104, 100 ml 

10. Крем за крака 
със змийска мас 
Възстановява 
напуканата кожа. 
Дарява мекота.
Код: 41101, 80 ml

Snake Oil  
Foot Cream
Restores cracked skin. 
Provides softness.
Code: 41101, 80 ml

11. Затоплящ крем  
за крака 
Предотвратява появата 
на грапавост и мазоли. 
Дава усещане на 
приятна топлина.
Код: 40108, 50 g

Warming  
Foot Cream
Prevents the creation 
of abrasions and corns. 
Provides a pleasant 
feeling of warmth.
Code: 40108, 50 g

9. Пилинг от кожа  
и мас на змия 
Премахва загрубелия 
слой на кожата. Повиша-
ва ефективността при 
употреба на последва-
щите продукти. 
Код: 31104, 30 g 

Snake Oil  
Preventive  
foot cream 
Eliminates unpleasant 
smell and sweating. 
Code: 31104, 30 g 

8. Възстановяващ 
крем за стъпала 
със змийска мас 
Омекотява, спомага за 
намаляването на втвър-
дявания и пукнатини. 
Код: 41103, 30 g

Snake Oil Repairing 
Foot Cream 
Softens, promotes the 
reduction of calluses 
and cracks. 
Code: 41103, 30 g

Лекота 
 за краката

Light legs

4,2 лв.

4,2 лв.

13 лв.

12 лв.

16,1 лв.



1. Фитогел за крака „Славитон”
Помага да се подобри микроциркулацията 
на кръвта и да се укрепят стените на 
кръвоносните съдове.
Код: 43103, 125 ml

Slaviton Foot Phytogel
Improves blood circulation, strengthens vascular walls.
Code: 43103, 125 ml

Екстракти от конски кЕстЕн, лайка, 
хмЕл, мащЕрка, розмарин, хамамЕлис.

Extracts of horsE chEstnut, 
chamomIlE, hops, thymE, 
rosEmary, wItch hazEl

 z Премахва умората в краката 
 z Възвръща на краката лекота

 z Removes leg fatigue 
 z Restores lightness to the leg
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Talasso & Altai

4. Тонизираща вана  
за крака

намалява усещането на 
тежест в краката. 

Код: 42303, 30/32/10 g

Refreshing Jeely Foot 

reduces the feeling of heavy 
legs. 

Code: 42303, 30/32/10 g

3. Фитована за крака

освежава, спомага 
за регенерацията на 
увредената кожа.

Код: 42301, 26/8/12 g

Herbal Tonic Foot Bath

refreshes, promotes 
regeneration of damaged skin.

Code: 42301, 26/8/12 g

5. Затопляща вана  
за крака

оказва общоукрепващо 
действие, притежава 
затоплящ ефект, премахва 
усещането за умора в 
краката.

Код: 42302, 24/38/10 g

Warming Jeely Foot Bath

strengthens the overall immune 
system, warms and reduces the 
feeling of tired legs.

Code: 42302, 24/38/10 g

2. Пила за крака   
Master Quartz 

Едната страна премахва 
грубата кожа. Втората – 
полира стъпалата.  
особено видим ефект се 
постига след вани за крака.

Код: 90202, 1 бр.

Foot File Маster Quartz

one side removes horny skin while 
the reverse one polishes your feet. 
more visible effect can be achieved 
after foot bath.

Code: 90202, 1 pc.

Цялата сила и енергия на 
природата е у вашите крака!
All the strength and energy  
of nature at your feet!

3

1

2

4

5

10,2 лв.

18,4 лв.

19 лв. 12 лв.

10,2 лв.
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Master Herb
Солна вана за крака 
„Лавандула”

Успокоява, освобождава от 
тежест в краката, омекотява 
загрубялата кожа. 

Код: 41321, 50 g

Lavender Foot Phyto Salt

Sooths, reduces the feeling of 
heavy legs, soften horny skin. 

Code: 41321, 50 g

Солна вана за крака  
„Чаено дърво”

Омекотява кожата на стъпалата, 
стимулира имунната система. 

Код: 41320, 50 g

Tea Tree Foot Phyto Salt

Softens the skin of the feet 
and stimulates the immune 
system. 

Код: 41320, 50 g

Солна вана за крака „Китайски билки”

Продукт за премахване на умора  
и тежест в краката.  
Притежава освежаващ ефект. 

Код: 41322, 50 g

Chinese Herbs Foot Phyto Salt

The way to eliminate fatigue and  
the sense of heaviness in the legs.  
The bath provides a refreshing effect. 

Код: 41322, 50 g

ТонизираТ, оТпуСКаТ, заТопЛяТ, оСвежаваТ…  
и вСиЧКо Това едновременно! продуКТиТе  TianDe  
не Само ще Се погрижаТ за КраСоТаТа на КраКаТа Ти,  
но и ще допринеСаТ Към обиКновенаТа водна 
процедура оСобено оЧарование!
THey Tone, reLax, warm, reFreSH ... anD aLL THiS aT  
THe Same Time ! TianDe CoSmeTiCS noT onLy Care abouT  
THe beauTy oF your LegS, buT aLSo aDD an unuSuaL  
CHarm To THe orDinary waTer ProCeDure.

3,6 лв. 3,6 лв. 4,1 лв.



Козметичен 
фитопластир за тяло 
„Вутонг” 
Код: 30104, 5 бр.

Wutong Cosmetic  
Phyto Patch 
Code: 30104, 5 pc.

Източник на живителна сила
Source of vitality 

Фитопластири – съчетание на вековни знания  
на китайските лечители и достижения на медицината 
от  XXI век...за твоя активен живот!
Herbal patcHes - a combInatIon of centurIes-old tradItIons 
and knowledge of cHInese doctors and acHIevements of tHe 
twenty-fIrst century medIcIne ... for your actIve lIfe!

Фитопластири – съчетание на вековни знания 
на китайските лечители и достижения на медицината  
от  XXI век...за твоя активен живот!
Herbal patcHes - a combInatIon of centurIes-old tradItIons 
and knowledge of cHInese doctors and acHIevements of tHe 
twenty-fIrst century medIcIne ... for your actIve lIfe!

Козметичен 
фитопластир за тяло 
„Янканг” 
Код: 30103, 5 бр.

Jian Kang Cosmetic 
Phyto Patch 
Code: 30103, 5 pc.защитен филм за съхраня-

ване на системата
protection foil to 
protect the system

смес, която задържа в 
себе си лечебния състав, 
залепя се върху кожата и 
освобождава действащите 
компоненти с постоянна 
скорост през продължите-
лен период от време 

a mixture which 
contains the preventive 
composition, adheres 
to the skin and releases 
the active substances 
at a constant rate over a 
longer period of time

активен състав, съдържащ 
билкови екстракти, смоли, 
масла, етерични масла

active ingredients 
containing extracts of 
herbs, tar, oils,  
essential oils

платнена основа и 
каучуково лепило, в което 
се поставя пастата 

natural material base 
and India rubber 
adhesive, into which the 
paste is put on

От какво се състоят фитопластирите?  
What are herbal patches made from?

Source of vitality 
Източник на живителна сила

  78  78

11,3 лв.

10,1 лв.



Козметичен 
фитопластир за тяло 
„Донфенг” 
Код: 30119, 4 бр.

Dong Feng Phyto Patch 
Code: 30119, 4 pc.

Козметичен 
фитопластир за тяло 
„Чжуйфен” 
Код: 30114, 4 бр.

Zhui Feng Phyto Patch
Code: 30114, 4 pc.

Козметичен 
фитопластир за тяло   
„Тегао”
Код: 30113, 2 бр.
Tie Gao Phyto Patch
Code: 30113, 2 pc.

Детоксикационен пластир за крака 

Помага да се нормализира микроциркулацията, 
да се възстанови жизнената дейност на клетките, 
стимулира възстановяването на функциите на 
организма, помага да се избегнат страничните 
ефекти от приема на лекарства. 

Код: 41314, 2 бр.

Feet Detoxifying Patch 

Improves microcirculation, restores cell 
vitality, stimulates renewal of the body 
functions, helps to avoid the 
side e� ects of medications. 

Code: 41314, 2 pc.

ПРИЛАГАЙ ЗА:

APPLY TO 

 повишаване на тонуса на организма,
 укрепване на имунитета.

 increase the effi  ciency of the body,
 strengthen immunity!

Залепи пластира върху суха чиста 
кожа по време на нощния сън 
(желателно преди 21.00).
Stick the patch on clean and dry 
skin before going to bed 
(preferably before 9 pm)

Сутринта махни използвания 
пластир, изплакни ходилата с вода. 
In the morning peel off  
the used patch and rinse 
your feet with water

КУРС ЗА ПРИЛАГАНЕ  ОТ 7 ДО 90 ДНИ
DURATION OF APPLICATION  FROM 7 TO 90 DAYS
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11,8 лв.

11,3 лв.

10,1 лв.

13,6 лв.

5,2 лв.

8 лв.



Nephritic Freshness Night  
Sanitary Pads with Herbal Extract 
Code: 61907, 10 pc.

Дамски превръзки с билки  
за критични нощи  
„Нефритена свежест” 
Код: 61907, 10 бр.Сигурна 

защита – 
увереност  
в себе си
Reliable 
protection - 
self-confidence

Nephritic Freshness Day Sanitary 
Pads with Herbal Extract 
Code: 61906, 10 pc.

Дамски превръзки с билки  
за критични дни  
„Нефритена свежест” 
Код: 61906, 10 бр.

Nephritic Freshness Panty Liners 
with Herbal Extract
Code: 61905, 20 pc.

Ежедневни дамски превръзки  
с билки „Нефритена свежест” 
Код: 61905, 20 бр.

Ежедневни дамски 
превръзки с билки и 
ментол „Нефритена 
свежест” 
Код: 61909, 20 бр.

Nephritic Freshness 
Panty Liners with Mint 
And Herbal Extracts
Code: 61909, 20 pc.

Супер тънки ежедневни 
дамски превръзки 
с билки „Нефритена 
свежест” 
Код: 61908, 18 бр.
Nephritic Freshness 
Ultra Thin Panty Liners 
with Herbal Extracts
Code: 61908, 18 pc.

Супер тънки ежедневни 
дамски превръзки 
с билки и ментол 
„Нефритена свежест” 
Код: 61910, 18 бр.

Nephritic Freshness 
Ultra Thin Panty Liners 
With Mint and Herbal 
Extracts
Code: 61910, 18 pc.

Ежедневни дамски 
превръзки с екстракт 
от алое „Нефритена 
свежест”
Код: 61911, 20 бр.

Nephritic Freshness 
Panty Liners with 
Aloe Extract
Code: 61911, 20 pc.

Сигурна 
защита – 
увереност  
в себе си
Reliable 
protection - 
self-confidence
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11,3 лв.

11,3 лв.

12,1 лв.

10,6 лв.

11,2 лв.

9,9 лв.

12,1 лв.



Life Energy Daily Panty Liner

The effectiveness of the pantyliner is 
ensured by the herbal content of dense 
extracts and dry herbs.  
The Chinese healers called it „the soul of 
the plant”.

Code: 63601, 1 pc.

Ежедневна хигиенична превръзка  
„Енергия на живота” 

Ефективността на превръзката се 
осигурява от фитопълнител от гъсти 
екстракти и сухи билки. Китайските 
целители ги наричат „същност на 
растението”. 

Код: 63601, 1 pc.
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Gentle Gel for Delicate Care 

Gently cleanses and softens the skin, 
provides a light pleasant aroma and 
long-lasting feeling of freshness. 
Suitable for daily use.

Code: 63104, 360 ml

Нежен гел за деликатна грижа  

Нежно почиства и омекотява 
кожата, задълго дарява фин 
приятен аромат и чувство на 
свежест. Подходящ за постоянно 
използване.

Код: 63104, 360 ml

Дамски превръзки  
за критични дни  
„Енергия на билките”
Код: 61902, 8 бр.

Herbal Energies  
Day Phytomembrane 
Hygiene Pads
Код: 61902, 8 pc.

Ежедневни  
дамски превръзки  
„Енергия на билките”  
Код: 61901, 20 бр.

Herbal Energy Phyto
membrane Panty Liners 
Код: 61901, 20 pc.

•	осигуряват свежест и комфорт
•	блокират неприятната миризма
•	надеждно задържат влагата

•	ensure freshness and comfort
•	eliminate unpleasant smell 
•	perfectly retain moisture

Дамски превръзки  
за критични нощи  
„Енергия на билките”
Имат удължена форма, ле-
пящата повърхност надежд-
но се фиксира, отлично 
предпазва от протичане.
Код: 61903, 8 бр.

Herbal Energies Night Phy
tomembrane Hygiene Pads
They have an extended 
shape. Their sticky surface ad-
heres well and they provide 
reliable protection against 
leaking.
Код: 61903, 8 pc.

18 лв.

18 лв.

20,6 лв.

22,1 лв.

4,4 лв.
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Зелена свежест Green freshness
Парфюмна вода Green Fresh 

Искрящ аромат, изтъкан 
от букет екзотични цветя 
и подправки за нежната и 
изисканата. 

Код: 70107, 30 ml

Green Fresh Eau de Toilette 

Shiny aroma, woven from a 
bouquet of exotic flowers 
and herbs – for a delicate and 
tasteful woman. 

Code: 70107, 30 ml

Кристална любов Crystal love
Парфюмна вода Cristal Love 

Въздушен, цветен ненатрапчив 
аромат за дръзката и 
привлекателната.

Код: 70111, 25 ml

Crystal Love Eau de Toilette

Heavenly, floral and casual 
aroma for an energetic and 
seductive woman.

Code: 70111, 25 ml

Абсолютна лейди Absolute lady
Парфюмна вода  

Absolute Lady 

Взривяващ и нежен пикантно-
цитрусов аромат за женствената 
и съблазнителната.

Код: 70110, 30 ml

Absolute Lady Eau de 

Toilette

Explosive gentle herbal-
citrus aroma for a feminine 
and seductive lady.

Code: 70110, 30 ml

Моят ангел My Angel
Парфюмна вода My Angel 

Великолепен цветен букет за 
романтичната и окрилената от 
любовта.

Код: 70113, 30 ml

My Angel Eau de Toilette 

Amazing floral bouquet for a 
romantic and winged with love 
woman.

Code: 70113, 30 ml

Женствена стихия на лекотата 
и изтънчеността

Feminine element of lightness  
and sophisticated taste 

19,5 лв.

35,2 лв.

37,1 лв.

33,9 лв.



РЕВОЛЮЦИОННА  
 ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРАНЕ

REVOLUTIONARY 
TECHNOLOGY

Турмалинови сфери за пране

Kod: 144301, 2 бр., 476 g

Tourmaline washing spheres 

Code: 144301, 2 pc., 476 g

Средство за екологично и икономично пране. Сферите са 100% 
от естествени съставки - турмалинови пелети, зеолити, рядко-
земни метали, сребро. Те не включват повърхностно активни 
вещества, фосфати и други синтетични вещества. Благодарение 
отсъствието на агресивни химически компоненти сферите са 
безвредни за околната среда. Не предизвиква дразнене. Заменят 
перилният препарат и омекотител. Един комплект от турмалино-
вите сфери стигат за 2 години всекидневно пране. Гранулите на 
сферите имат анти-бактериално действие, премахва неприятни 
миризми. Даряват на тъканите мекота, свежест и защита на цве-
товете. Подходящ за ръчно и машинно пране както в топла, така 
и в студена вода. Средството не е предназначено за избелване и 
премахване на петна от различен произход. Не се препоръчва да 
се използват сферите за пране на продукти от вълна, коприна и 
деликатни тъкани.

Ecological and economical laundry detergent. The spheres con-
tain 100% natural ingredients – tourmaline beads, zeolites, rare 
earth elements, silver. Spheres don’t contain surface active agents, 
phosphates and other synthetic substances. Because no aggressive 
chemical substances were used to produce the spheres, they cause 
no harm to the environment. They don’t trigger allergic reactions. 
Can be used instead of both washing powder and fabric softener. 
One set of the tourmaline washing spheres can be used every day for 
about two years. The beads in the spheres have antibacterial prop-
erties and can remove unpleasant odors. The spheres provide color 
protection, as well as make the fabric soft and fresh. Can be used for 
hand and machine washing in both warm and cold water. The deter-
gent is not supposed to be used as a bleach or a stain remover, used 
in order to remove the stains of various origin. It is not advisable to 
use the spheres for washing products made from wool, silk or other 
delicate fabrics.

Buying this product you sponsor
the planting of one tree coniferous*

Купувайки този продукт, вие 
спонсорирате засаждане на едно  
иглолистно дърво*

* Off er Terms and Conditions -  www.tiande.eu

* Условия на акцията на сайта - www.tiande.eu

СHARITY

БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
АКЦИЯ

ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ YOUR CONSULTANT


