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#3 – ХИДРАТИРАЩА ЕСЕНЦИЯ

CLINICCARE™ есенциите са 
гелообразни, свръх-интензивни 
овлажнители, които инфилтрират 
кожата със значителни количества 
хранителни и овлажняващи вещества. 
В есенцията CLINICCARE 
концентрацията на активни съставки е 
много по-висока, отколкото при 
обикновените овлажняващи кремове, 
като нашите есенции могат да се 
справят с проблеми като: възрастна 
кожа без жизненост, акне, 
хиперпигментации и фини бръчки.

Чрез добавяне на есенция 
CLINICCARE към ежедневната си 
грижа за кожата (след тоник, преди

серум / овлажняващ крем), можете 
ефективно да се погрижите за 
основните нужди на вашата кожа.

#2 - ХИДРАТИРАЩ ТОНИК
С естествени екстракти и 
органични активни съставки, 
хидратиращият тоник предлага на 
кожата най-безопасния начин за 
получаване на младост и здраве. 
Тези продукти с подмладяващ и 
дълбоко хидратиращ ефект са 
необходими за всеки съществен 
режим за грижа за кожата, като 
резултатът е балансирана и 
перфектно чиста кожа.

Ÿ Помага за възстановяване на
баланса на влагата.

Ÿ Предпазва от несъвършенства,
причинени от дразнители, суха
кожа, дехидратация или
прекомерен себум.

Ÿ Успокоява възпалителните процеси
и предотвратява преждевременното
стареене.

ДОМАШНА 
ГРИЖА
#1 - ПОЧИСТВАНЕ
Правилната грижа за кожата 
започва с дълбокото почистване на 
лицето. Висококачествената 
почистваща пяна за лице е първият 
продукт, на който наистина можем 
да разчитаме за успокояване на 
акне, дразнене и отстраняване на 
замърсяванията от повърхността на 
кожата, които са отговорни за 
преждевременното стареене, 
прекомерния себум, мъртвите 
кожни клетки, грима, замърсяване, 
външни агенти. Най-важният 
аспект е, че чрез дълбокото 
почистване на кожата ние я 
подготвяме за продуктите на 
CLINICCARE, увеличавайки тяхната 
ефективност.

#4- ОВЛАЖНЯВАЩ СЕРУМ

Изглажда, омекотява и овлажнява. 
Неговата комплексна формула от 
хранителни и овлажняващи 
съставки е обогатена с активни 
вещества, които имат важна роля за 
поддържане на балансирана кожа с 
интензивен ревитализиращ ефект. 
Хидратиращият серум предпазва 
кожата от дехидратация, като я   
освежава, подпомага лечението на 
акне, намалява 
хиперпигментацията, балансира 
тонуса, намалява бръчките, 
предотвратява увисването и други 
признаци на стареене. Резултатът е 
сияеща и балансирана кожа, дори и 
при стресов начин на живот.

#5  - LIP & EYE КРЕМ ЗА ОЧИ И
УСТНИ
Кожата около очите и устните е много
чувствителна, крехка и изложена на
влошаване. Ето защо тук се появяват
първите признаци на стареене.
Висококачественият крем за очи и
устни може да намали и предотврати
появата на признаците на стареене.
Фините линии и бръчки и
чувствителността се подобряват с
ежедневната употреба на Крем за ощи
и устни.

#6 – СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Повечето от нас вероятно използват 
слънцезащитни средства всеки път, 
когато тръгнат към плажа, но слънцето 
е 365 дни в годината и имаме нужда от 
защита от слънцето през цялата година. 
Слънцезащитният крем SPF 30+ 
предлага защита през целия ден срещу 
увреждащи UVA и UVB лъчи със своята 
специална 13 часова хидратираща 
формула. Растителните екстракти 
осигуряват на кожата влага и основни 
хранителни вещества. Комплексната 
формула осигурява копринена кожа. 
Може да се използва и като основа.

ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА С НИСКА 
МОЛЕКУЛНА МАСА (5%) !
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ЕПИДЕРМАЛЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР (EGF) И НИСКО МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО НА ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА (LMWHA) 


