
AGE DEFENSE TREATMENT
360 ° АНТИ ЕЙДЖ ТЕРАПИЯ

ЕКОНАТУРАЛНА ЛИНИЯ
АКТИВНИ ИНГРАДИЕНТИ С ECOCERT® СЕРТИФИКАТ

POLLU BLOCK - анти полутационен детокс комплекс. 
Създава биоматрица - щит срещу UV лъчи, 
атмосферно замърсяване и химически фактори.
DRY OIL COMPLEX - подхранващ и антиоксидантен 
комплекс, с екстракт от корейски Сладък корен, 
Маслиново, Бадемово и Кайсиево масло.
SKINADAPT -  активен пробиотичен комплекс.  
Стимулира производството на протеини и ензими, 
подобрява структурата на кожата. Бързо и ефективно 
адаптира кожата към околната среда. 
ACTIDEFENSE - пептиди с пробиотично действие, 
подобряват защитата на кожата.
МАСЛО ОТ МАКАДАМИЯ - богато на омега киселини.
Подхранва, реактивира и успокоява кожата.

ФАЗИ:

ФАЗА 1. Вискозен флуид – LIME CAVIAR натурален 
пилинг. Отстранява мъртвите клетки и токсините.  
Стимулира обновяването на кожата. 
Нанася се с четка или мануално.

ФАЗА 2. Концентрат – реструктурираща и анти ейдж 
ампула с озаряващ ефект. Съдържа D-PROTECT и 
ЯПОНСКИ КЕДЪР –  СТВОЛОВИ КЛЕТКИ.

ФАЗА 3. Крем – 360 °анти ейдж грижа. Интензивно 
анти ейдж, възстановяващо, хидратиращо и детокс 
действие  отвън и отвътре с патентованите комплекси 
PRO & PREBIOTIC, JOJOBA & BEE WAX, POLLU BLOCK.

ФАЗА 4. Крем – анти ейдж, подхранващ и защитен. 
Съдържа SKINADAPT, ACTIDEFENSE, DRY OIL COMPLEX, 
МАСЛО ОТ МАКАДАМИЯ.

ФАЗА 5. Маска –  PREBIOTIC MASK 3020. 
Иновативна Peel-Off алгинатна маска /гел+гел/.  
Съдържа патентования комплекс PRO & PREBIOTIC .
Мощно анти ейдж и лифтинг  действие.

ФАЗА 6. Крем - 360 ° анти ейдж грижа. Съдържа  
PRO & PREBIOTIC, JOJOBA & BEE WAX, POLLU BLOCK.

ДЕЙСТВИЕ:
AGE DEFENSE – ексклузивен бюти план с пребиотици, 
пробиотици и натурални инградиенти от висок клас. 
Цялостна защита срещу следите на времето – 
физиологично и преждевременно стареене – бръчки, 
дехидратация, тъмни петна, неравномерен тен. 
AGE DEFENSE – 360 ° трансформация на кожата.
Отвън – хармонизира екологичния баланс на кожата. 
Отвътре – ускорява клетъчното обновяване, 
многократно стимулира синтеза на колаген, еластин и 
хиалуронова киселина.   
Мощно анти ейдж, фирминг и лифтинг действие за 
лъчиста и безупречна кожа. 

РЕЗУЛТАТИ:
Мощен анти ейдж ефект – редуциране на 
количеството и дълбочината на бръчките.
Подобрена цялостна текстура на кожата – обновена, 
реактивирана, плътна, стегната и тонизирана.
Лифтинг ефект на лицевия контур. 
Нова, сияйна и копринено гладка кожа.
За всеки тип кожа. Унисекс формула. 

АКТИВНИ ИНГРАДИЕНТИ:

PRO & PREBIOTIC – патентован комплекс. 
360 ° анти ейдж грижа. Многократно увеличава 
производството на колаген и еластин, детоксикира. 
Кожата превъзмогва ефектите на стреса. 
LIME CAVIAR – ефективен, неагресивен ексфолиант с 
Хайвер от австралийски Лайм.
D-PROTECT  – уникална комбинация от пробиотици и 
пребиотици. Реструктурира и изглажда микрорелефа, 
озарява тена. Подобрява защитата на кожата. 
ЯПОНСКИ КЕДЪР – СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – мощен 
клетъчен активатор с реструктурираща сила. 
Обновява кожата - редуцира бръчките. 
JOJOBA & BEE WAX  – подхранващ и хидратиращ  
комплекс с Жожоба и пчелен восък. 
Дълготраен ефект.

ПРОФЕСИОНАЛНА АНТИ ЕЙДЖ ТЕРАПИЯ С PRO&PREBIOTIC TECHNOLOGY – 6  ФАЗИ.  



Една авангардна тенденция в козметиката, която 
извлича най доброто от науката и природата, за да 
Ви предложи иновативна и ексклузивна козметична 
колекция.

Age Defense 360 ° 
PRO&PREBIOTIC TECHNOLOGY
Анти ейдж натурален крем с PRO & PREBIOTIC 
TECHNOLOGY. 
Съдържа пребиотици, пробиотици и активни 
инградиенти от висок клас.

Крем с лека текстура. 
Мощен анти ейдж ефект - редуцира количеството и 
дълбочината на бръчките.
Подобрява цялостната текстура на кожата - обновена, 
реактивирана, плътна, стегната и тонизирана.
Лифтинг ефект на лицевия контур. 
Нова, сияйна и копринено гладка кожа.

За всеки тип кожа, включително чувствителна, 
реактивна и проблемна. 
Унисекс формула. 

АКТИВНИ ИНГРАДИЕНТИ:

PRO & PREBIOTIC - патентован комплекс.
360 ° анти ейдж грижа. 
Многократно увеличава производството на 
колаген и еластин, детоксикира. 
Кожата превъзмогва ефектите на стреса. 
DRY OIL COMPLEX – подхранващ и антиоксидантен 
комплекс, с екстракт от корейски Сладък корен, 
Маслиново, Бадемово и Кайсиево масло.
POLLU BLOCK  – анти полутационен детокс комплекс. 
Създава биоматрица - щит срещу UV лъчи, 
атмосферно замърсяване и химически фактори. 
JOJOBA & BEE WAX  – подхранващ и хидратиращ  
комплекс с Жожоба и пчелен восък. 
Дълготраен ефект.

ОПАКОВКА: 50 мл
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