
PURIFYING TREATMENT
ПОЧИСТВАЩА, ДЕТОКС, ОКСИ ТЕРАПИЯ

АВАНГАРДНА ТЕРАПИЯ – COSMETIC DRONE TECHNOLOGY – 6 ФАЗИ.

Cosmetic Drone Technology

PURIFYING OXYGENATING INTELLIGENT TREATMENT

D+E CELL COMPLEX - мощен детокс с екстракт Мирабилис. 
Отстранява токсините. Удължава живота на клетките. 

ACTIVE OXYGEN - интензивно насища с кислород. 
Увеличава притока на нутриенти. 
Експоненциално увеличава метаболитната активност. 
Оптимизира клетъчната репродукция с 20 %. 

OXY MOVER - комплекс с екстракт от Латинка. 
Иновативен инградиент достигащ всяка клетка. 

D-RIBOSE - енергизиращ оксиджен комплекс с Рибоза. 
Стимулира производството на нови ATP молекули.

ФАЗИ:

ФАЗА 1. Флуид - химичен пилинг FUTURE PEEL. 
Отстранява мъртвите клетки и токсините.  
Стимулира обновяването на кожата. Нанася се с четка.

ФАЗА 2. Концентрат - почистващa емулсия с 
дилатационен ефект. Съдържа комплекса OPEN PORE. 

ФАЗА 3. Маска - окси маска - почиства, енергизира. 
Съдържа ACTIVE OXYGEN и D-RIBOSE. За сияйна кожа.

ФАЗА 4. Серум - интелигентен енергизиращ флуид за 
ревитализация в дълбочина. 
Удивителен резултат - метаболитна активност 100 %. 
Съдържа CHLORELLA DRONE TECH, D+E CELL COMPLEX, 
OXY MOVER. 

ФАЗА 5. Маска - GREEN MASK 2025 
Peel-Off алгинатна маска със SEAWEED EXTRACT и МЕНТА. 
Мощно ревитализиращо и лифтинг действие. 

ФАЗА 6. Крем - анти ейдж крем с интензивно окси и 
хидратиращо действие. Съдържа D-RIBOSE и                   
нано молекули Хиалуронова киселина. Филър ефект.

ДЕЙСТВИЕ:

PURIFYING - интелигентна терапия дрон технология. 
Мощен капацитет на проникване до ядрото на клетката.
Двойно действие в дълбочина. 
Перфектно почистване - без апарати.
Отвън – премахва мъртви клетки, себум, комедони.
Отвътре – отстранява токсини на ниво дерма.
Интелигентно окси действие. 
Доставя кислород директно в клетката.
Оптимизира клетъчния метаболизъм на 100 %.

РЕЗУЛТАТИ:

Перфектно чиста, сияйна и копринено гладка кожа. 
Подобрена цялостна структура на кожата - 
подмладена, плътна, тонизирана.

За всеки тип кожа, включително деликатна. 
Унисекс формула. Целогодишна.

АКТИВНИ ИНГРАДИЕНТИ:

CHLORELLA DRONE TECH - патентован комплекс. 
Интелигентна дрон технология - целенасочено 
действие във фибробластите за интензивно 
ревитализирана дерма. Освобождава 
микрокапсулиран екстракт от водорасли Chlorella.
Експоненциално умножава енергията в клетките.  

FUTURE PEEL – ефективен неагресивен химичен пилинг
с Ябълкова, Лимонена, Винена киселини, 
Копринени пептиди и натурални екстракти.

OPEN PORE - почистващ комплекс с иновативни 
сурфактанти, натурални масла и хидролизиран овес. 
Отваря порите, почиства себума в дълбочина, 
омекотява комедоните. 



PURIFYING-OXYGENATING
INTELLIGENT TREATMENT

PURIFYING - OXY MASK
ПОЧИСТВАЩА МАСКА - 4D - 150 мл

Авангардна маска за лъчиста, сияйна кожа.
SURFACTANT - натурален ПАВ без сулфати, 
перфектно почиства кожата.
RIBOXYL® - моментално подмладяващо действие. 
Синтезира колаген и еластин. 
МАСЛО АВОКАДО - възстановява липидния слой и 
подхранва. 

За всеки тип кожа 

PURIFYING - PURE OXYGEN O1
ОКСИДЖЕН O1 - ХИДРАТИРАЩ КРЕМ - 50 мл    

Анти ейдж крем с интензивно оксиджен и 
хидратиращо действие за плътна, 
ревитализирана и сияйна кожа без бръчки.
RIBOXYL® - моментално подмладяващо действие. 
Синтезира колаген и еластин. 
BASHYAL® - филър за бръчки с нано молекули 
хиалуронова киселина. 

За нормална и смесен тип кожа

PURIFYING - PURE OXYGEN O2
ОКСИДЖЕН O2 - ПОДХРАНВАЩ КРЕМ - 50 мл

Анти ейдж крем с интензивно оксиджен и 
подхранващо действие за плътна, 
ревитализирана и сияйна кожа без бръчки.
CERASOME OXYGEN® - високотехнологичен 
комплекс с липозоми - мощна ревитализация. 
BASHYAL® - филър за бръчки с нано 
молекули хиалуронова киселина. 
МАСЛА ОТ МАКАДАМИЯ И ЖОЖОБА - 
възстановяват липидния слой и подхранват. 

За суха и много суха кожа

PURIFYING - PURE OXYGEN O3
ОКСИДЖЕН O3 - ПОДМЛАДЯВАЩ СЕРУМ - 50 мл

Анти ейдж оil free серум с интензивно 
оксиджен и хидратиращо действие за плътна, 
ревитализирана и сияйна кожа без бръчки.
CERASOME OXYGEN® - високотехнологичен 
комплекс с липозоми - мощна ревитализация.  
RIBOXYL® - моментално подмладяващо действие.  
Синтезира колаген и еластин. 
BETAFIN BP20® - инградиент за супер хидратация.

За всеки тип кожа


