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HISTOMER BIO HLS - НЕИНВАЗИВНА БИОСТИМУЛАЦИЯ

•   ИНОВАТИВЕН МЕТОд С МОщЕН пОдМЛАдЯВАщ ЕфЕкТ И МАкСИМАЛНА СТАБИЛНОСТ

•   3D кОрЕкЦИЯ НА БръчкИ - ИЗгЛАждАНЕ В дъЛжИНА, дъЛБОчИНА, шИрИНА

•   МОдЕЛИрАНЕ кОНТУрА НА ЛИЦЕТО

•   рЕдУЦИрАНЕ НА дВОйНА БрАдИчкА И ЛИфТИНг НА шИЯТА

•   НЕОпЕрАТИВЕН фЕйС ЛИфТИНг, БЕЗ СТрАНИчНИ ЕфЕкТИ

•   ЛУкСОЗЕН кЛАС С ИЗИСкАНИ ТЕкСТУрИ И ЕЛЕгАНТНИ АрОМАТИ   

•   СпЕЦИАЛИЗИрАН ЗА ВъЗрАСТ 45-65 г

ABSOLUTE  POWER  -  ABSOLUTE  YOUNG  -  ABSOLUTE  LIFTING

BIO HLS - THE GOLDEN AGE OF BEAUTY

НОВО В СВЕТА НА ЕСТЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ



Биостимулацията на кожата е подмладяваща 
процедура с директно инжектиране в кожата на 
инградиенти - хиалуронова киселина, минерали, 
аминокиселини, антиоксиданти, нуклеотиди, 
автоложни растежни фактори.
Целта е стимулиране образуването на ендогенна 
хиалуронова киселина и цялостно укрепване 
на еластиновите и колагеновите влакна. 
Биостимулацията на кожата е перфектната 
терапия за подмладяване, специално разработена 
за възраст 45-65 г.

HISTOmER BIO HLS 
Неинвазивна биостимулация на кожата 
с ударни резултати, сравними с тези на 
микроинжектиране в естетичната дерматология.

HISTOmER BIO HLS
Иновативна линия за биостимулация на кожата. 
Глобална метаморфоза вдъхновена от 
инжекционните филъри.
Формула на основата на 3 биологични комплекса 
с мощен интрадермален капацитет за проникване. 
Високи концентрации на стволови клетки на 
Жасминовидна гардения и Будлея - 
биоревитализация за свеж равномерен тен.

HISTOMER ИНТЕГРИРА 
БИОСТИМУЛАЦИЯТА НА КОЖАТА 
В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕСТЕТИКА

БИОСТИМУЛАЦИЯ НА КОЖАТА 
В ЕСТЕТИЧНАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ

BIO HLS - НЕИНВАЗИВНИ
ТЕРАПИИ ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ  



НА ОСНОВАТА НА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАНТИ

АКТИВНИ БИОСТИМУЛАНТИ

BIO HLS
VITAL COmPLEX

СТВОЛОВИ кЛЕТкИ НА
жАСМИНОВИдНА гАрдЕНИЯ

BOTOX ALOE 
CONCENTRATE

BIO HLS
SUPREmE COmPLEX

СТВОЛОВИ кЛЕТкИ НА 
БУдЛЕЯ

BOTOX ALOE 
CONCENTRATE

ТЕРАПИИ

BIO HLS
VITAL FILLER
45-55 г

BIO HLS
SUPREmE 
FILLER
55-65 г

ДИФЕРЕНЦИРАНИ АНТИ ЕЙДЖ РЕШЕНИЯ
СПОРЕД ВЪЗРАСТ И ХОРМОНАЛЕН СТАТУС

BIO HLS - НЕИНВАЗИВНИ
ТЕРАПИИ ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ  
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СТВОЛОВИ кЛЕТкИ НА БУдЛЕЯ

ДЕЙСТВИЕ

Биостимулация на папиларната 
и ретикуларната дерма

Биостимулация на папиларната 
дерма и дермо-епидермалния 
възел 

РЕЗУЛТАТИ

2
BIO HLS SUPREmE COmPLEX 

ПРОГРЕСИВНО РЕДУЦИРАНЕ НА 
ПРИЗНАЦИТЕ НА СТАРЕЕНЕ В 
ПЕРИОДА ДО И ПО ВРЕМЕ НА 
МЕНОПАУЗА

ФИРМИНГ И ХИДРАТАЦИЯ

ЕКСПРЕСНО РЕДУЦИРАНЕ НА 
МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ

ПРОГРЕСИВНО РЕДУЦИРАНЕ НА 
ПРИЗНАЦИТЕ НА СТАРЕЕНЕ В 
ПЕРИОДА СЛЕД МЕНОПАУЗА

ФЕЙС ЛИФТ И ХИДРАТАЦИЯ

ЕКСПРЕСНО РЕДУЦИРАНЕ НА 
МИМИЧЕСКИТЕ БРЪЧКИ

BIO HLS Supreme Complex - биологичен анти ейдж комплекс, предназначен за жени в зряла възраст 55-65 г.
Дълбок стимулиращ ефект. Подобрява образуването на хиалуронова киселина, еластин и колаген в папиларната дерма и 
дермо-епидермалния възел. Ексклузивен комплекс от витамин С, екстракт от африканското дърво Manilkara Multinervis, 
Карнозин, Елагова киселина, Глюкуронова киселина, Силамарин, екстракт от африканското дърво Anogeissus Leiocarpa.

BIO HLS Vital Complex - биологичен анти ейдж комплекс, предназначен за  жени на възраст  45-55 г. 
Дълбок стимулиращ ефект. Подобрява образуването на хиалуронова киселина и на колагенови влакна в 
ретикуларната и папиларната дерма. Ексклузивен комплекс от Глюкуронова киселина, Силимарин, Витамин Е, 
Карнозин и екстракт от африканското дърво Anogeissus Leiocarpa.

BIO HLS VITAL COmPLEX

Botox-Aloe Concentrate - концентрат от активни съставки с изключителен, моментален и дълготраен лифтинг ефект. 
Третира бръчките и тъмните петна, като ги прави по-малко видими.
Ексклузивна синергия на биопептидите Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18 и екстрактa от Алое. 

BIO HLS BOTOX ALOE CONCENTRATE

Стволови клетки на жасминовидна гардения - стимулират производството на нови колагенови и еластинови влакна. 
С течение на времето ензимите ММР (колагеназа, еластаза, хиалуронидаза) деградират структурата на ретикуларната 
и папиларната дерма. Стволовите клетки от Жасминовидна гардения играят важна роля за предотвратяване загубата на 
плътност и еластичност на кожата, забавят процесите на Хроно-стареенето и Фото-стареенето.

СТВОЛОВИ кЛЕТкИ НА жАСМИНОВИдНА гАрдЕНИЯ 

Стволови клетки на Будлея - получени чрез иновативен биотехнологичен процес, изключително ефективни при 
третиране процесите на Фото-стареенето. Редуцират бръчките, причинени от многократното излагане на слънце и 
прогресивно заличават тъмните петна и неравномерния тен следствие на зрялата възраст и хормоналния дисбаланс. 
Редуцират ROS (реактивни форми на кислорода) и инхибират ензима хиалуронидаза, който разрушава хиалуроновата 
киселина.

Анти ейдж при фото-стареене +++

Анти ейдж при Хроно-стареене ++++

Ботокс-лайк ++++

Анти ейдж при фото-стареене +++

редукция на тъмни петна ++++

Анти ейдж при Хроно-стареене ++++

Ботокс-лайк ++++



j рЕдУЦИрА БръчкИТЕ 72%*

j пОдОБрЯВА пЛъТНОСТТА 75,5%*

j ВИдИМ ЛИфТИНг ЕфЕкТ 75,5%*

* Bio HLS Absolute Lifting    |  тест с 20 субекта   |  Университет в Павия
     Институт по дерматологични изследвания 

Дерматологични тестове, проведени под контрол. Ефикасността се оценява при 20 субекта през различни интервали, 
за да се открие както непосредствения ефект след първата терапия, така и прогресивния ефект /след 56 дни терапия/.

Субект № 2/20 преди терапията - след 30 мин - след 56 дни

Субект № 5/20 преди терапията - след 30 мин - след 56 дни

КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

T 0 T 30’ T 56 gg

T 0 T 30’ T 56 gg

ЛИФТИНГ ЕФЕКТ
МОМЕНТАЛЕН И ПРОГРЕСИВЕН

“ Bio HLS има доказан ревитализиращ,
   анти бръчки и лифтинг ефект ” * 



Bio HLS Supreme Filler – 50 мл – SPF 10
24ч анти ейдж филър за бръчки - зряла кожа
Специализиран филър за възраст 55-65 г  с тотален регенериращ и фирминг ефект, мощно 
действие срещу тъмни петна и неравномерен тен.
Формула с високи концентрации на патентования комплекс Bio HLS Supreme Complex и 
на стволови клетки на Будлея с мощно биостимулиращо действие. 
Реструктурира кожата в дълбочина. Стимулира производството на Хиалуронова киселина. 
Обновява и защитава колагеновите и еластиновите влакна. 
Изглажда бръчките. Хармонизира лицевия контур. 
Ефективно редуцира тъмните петна.
Инградиенти: Bio HLS Supreme Complex, стволови клетки на Будлея, екстракт от Бял трън, 
Хиалуронова киселина, витамин Е, масла от Жожоба и Ший, Лецитин    
Начин на приложение: Ежедневно приложение на крема 24h Bio HLS Supreme Filler върху 
лицето, шията и деколтето. Последвано от употребата на интензивния серум 
Bio HLS Absolute Lifting върху зоните с изразени бръчки и тъмни петна.

Bio HLS Micellar Cleansing Water – 200 мл
Регенерираща мицеларна вода  - проактивно почистване 
Перфектно почиства всички следи от грима, себума и замърсяванията, само с едно движение. 
Идеалният продукт за регенериране на кожа с признаци на умора. 
Подготвя кожата за проникване на активните съставки в дълбочина, с отличен резултат.
Подобрява биостимулиращото и анти ейдж действие на терапиите Bio HLS.  
Инградиенти: Мицели, Хиалуронова киселина, екстракти от Пчелник и африканските 
дървета Manilkara Multinervis и Anogeissus Leiocarpa
Начин на приложение: Нанесете с помощта на памучен тампон върху лицето, очите и 
деколтето. Без отмиване.

Bio HLS Absolute Lifting – 30 мл
Серум концентрат - интензивен анти ейдж и анти гравитационен серум
Специализиран серум с много високи концентрации на биостимулиращи активни съставки, 
съчетани с изключителния патентован комплекс Botox-Aloe Concentrate.
Моментално редуцира дълбоките бръчки, дълготраен ботокс-лайк и лифтинг ефект.
Инградиенти: Botox-Aloe Concentrate, стволови клетки на Жасминовидна гардения, 
Хиалуронова киселина, Глюкуронова киселима, Елагова киселина, екстракти от Бял трън, 
Цезалпиния, корен на Amorphophallus Konjac, червени водорасли Kappaphycus Alvarezii
Начин на приложение: Нанесете върху бръчките на челото, околоочния контур и 
назолабиалните бръчки. Масажирайте с леки потупващи движения. 
Не нанасяйте други продукти след серума.

Bio HLS Vital Filler – 50 мл – SPF 10
24ч анти ейдж филър за бръчки
Специализиран филър за възраст 45-55 г  с мощен регенериращ и фирминг ефект.
Формула с високи концентрации на патентования комплекс Bio HLS Vital Complex и на 
стволови клетки на жасминовидна гардения с мощно биостимулиращо действие.
Реструктурира кожата в дълбочина. Стимулира производството на Хиалуронова киселина. 
Обновява и защитава колагеновите и еластиновите влакна. 
Изглажда бръчките. Хармонизира лицевия контур. 
Инградиенти: Bio HLS Vital Complex, стволови клетки на Жасминовидна гардения, 
екстракт от Бял трън, Хиалуронова киселина, витамин С, Маслиново масло, Лецитин  
Начин на приложение: Ежедневно приложение на крема 24h Bio HLS Vital Filler върху 
лицето, шията и деколтето. Последвано от употребата на интензивния серум 
Bio HLS Absolute Lifting върху зоните с бръчки.

BIO HLS
ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНА ГРИЖА



Bio HLS Micellar Cleansing Oil – 200 мл
Мицеларно олио - дегриматор
Перфектно почиства всички следи от грим, дори най тежкия, само с едно движение. 
Идеален продукт за почистване на порите и мастните фоликули блокирани от замърсяванията. 
Насища с кислород. 
Подготвя кожата за проникване на активните съставки в дълбочина, с отличен резултат.
Инградиенти: Мицели, екстракти от Пчелник и африканското дърво Anogeissus Leiocarpa, 
витамини Е и С, масло от Макадамия, Лецитин
Начин на приложение: Нанесете продукта с  масажни движения върху лицето, включително 
очите и устните, както и зоните с най тежък грим. Отмийте остатъците с навлажнена с вода 
еднократна кърпа. Тонизирайте кожата с Bio HLS Hyaluronic Toning Lotion.

Bio HLS Hyaluronic Toning Lotion – 400 мл
Тонизиращ, хидратиращ и успокояващ  лосион
Идеалното допълнение към всички терапии за биостимулация на кожата. 
Патентованият комплекс PHER Complex /Хиалуронова киселина, Глюкуронова киселина,  
Ацетил Глюкозамин/ регулира про-хиалуроновите ензими и стимулира образуването на нова 
хиалуронова киселина в дермата. 
Забавя стареенето на кожата като подобрява нейния тонус, мекота и еластичност.
Инградиенти: PHER Complex, екстракти от Алое и африканското дърво Manilkara Multinervis, 
Млечна киселина, Глицерин
Начин на приложение: Нанесете с помощта на памучни тампони. 
Масажирайте с леки потупващи движения, до пълното абсорбиране.

Bio HLS Exfoliating Facial Scrub – 150 мл
Ексфолиращ крем 
Деликатно отстранява мъртвите клетки на епидермиса и стимулира появата на нова кожа - свежа 
и ярка, наситена с кислород, хидратирана. Стимулира процесите на обновяване на клетките. 
Редуцира бръчките, тъмните петна и разширените пори.
Инградиенти: Захарни кристали, прах от Кайсиеви ядки, екстракти от Пчелник и африканското 
дърво Anogeissus Leiocarpa, витамини Е и С, масло от Макадамия, Лецитин
Начин на приложение: Нанесете с кръгови движения, като избягвате зоната на околоочния контур. 
Отмийте с навлажнена с вода еднократна кърпа. Подсушете.

Bio HLS Fine Wrinkle Treatment – 3 мл
Концентрат - ампула. Редуцира мимическите бръчки и признаците на стареене
Интензивен анти ейдж концентрат с Botox-Aloe concentrate, PHER Complex 
/Хиалуронова киселина, Глюкуронова киселина, Ацетил Глюкозамин/ и стволови клетки на 
жасминовидна гардения. Редуцира мимическите бръчки. 
Стимулира образуването на хиалуронова киселина и нови колагенови влакна.
Инградиенти: Botox-Aloe Concentrate, PHER Complex, стволови клетки на Жасминовидна 
гардения, екстракти от Цезалпиния и червени водорасли Kappaphycus Alvarezii, Бизаболол, 
Алантоин, витамини Е и С, масла от Ший и Маслина, Лецитин   
Начин на приложение: Нанесете цялото съдържание върху зоните за третиране.  
Масажирайте до пълното абсорбиране.

BIO HLS
ПРОФЕСИОНАЛНИ  ПРОДУКТИ



Bio HLS Dark Spots Treatment – 3 мл
Концентрат - ампула. Редуцира тъмните петна и хроматичните несъвършенства
Интензивен анти ейдж концентрат със стволови клетки на Будлея, Elestan LS /екстракт от
листата на африканското дърво Manilkara Multinervis/ и PHER Complex /Хиалуронова 
киселина, Глюкуронова киселина, Ацетил Глюкозамин/. 
Ефективно редуцира тъмните петна. 
Стимулира образуването на хиалуронова киселина и нови еластинови влакна.
Инградиенти: Elestan LS, PHER Complex, стволови клетки на Будлея, Бетаин, Бизаболол, 
Алантоин, витамини Е и С, масла от Ший и Маслина, Лецитин
Начин на приложение: Нанесете цялото съдържание върху зоните за третиране.  
Масажирайте до пълното абсорбиране.

Bio HLS Total Booster Facial Mask – 36 г
Рeel- off алгинатна маска за биостимулация на кожата
Peel-off алгинатна маска - увеличава многократно анти ейдж действието на Bio HLS терапиите 
за биостимулация на кожата.
Съдържа PHER Complex и 3 различни вида Хиалуронова киселина, всяка с различно 
молекулно тегло. Моментално и тотално се абсорбират от епидермиса, като позволяват 
бързото проникване на активните съставки, нанесени преди и след маската. 
Инградиенти: PHER Complex, Хиалуронова киселина, Глюконолактон, екстракт от Водорасли, 
Диатомит 
Начин на приложение: Смесете съдържанието на едно пакетче маска на прах със 100 мл вода. 
Разбъркайте добре за около 2 мин и моментално нанесете със шпатула. 
Оставете да действа 15 мин, след което отстранете маската с издърпване.

Bio HLS Vital Filler – 125 мл  
Професионален филър за бръчки 45-55 г
Специална анти ейдж формула с Bio HLS Vital Complex и стволови клетки на 
жасминовидна гардения с високоефективно действие - изглажда бръчките, стяга и 
тонизира кожата.
Изключителен биостимулиращ ефект в папиларната и ретикуларната дерма - най дълбоките 
слоеве на кожата.
Инградиенти: Bio HLS Vital Complex, стволови клетки на Жасминовидна гардения, екстракт 
от Пчелник, Хиалуронова киселина, витамин С, Глюкозиди, Маслиново масло, Лецитин 
Начин на приложение: Нанесете с масажни движения върху лицето, шията и деколтето, 
до пълното абсорбиране.

Bio HLS Supreme Filler – 125 мл 
Професионален филър за бръчки - зряла кожа 55-65 г
Специална анти ейдж формула с Bio HLS Supreme Complex и стволови клетки на Будлея 
с високоефективно действие - изглажда бръчките, подобрява еластичността на кожата и 
редуцира тъмните петна.
Изключителен биостимулиращ ефект в дълбочина на кожата - папиларна дерма и дермо-
епидермален възел.
Инградиенти: Bio HLS Supreme Complex, стволови клетки на Будлея, екстракт от Бял трън, 
Хиалуронова киселина, витамин Е, Глюкозиди, масла от Жожоба и Ший, Лецитин  
Начин на приложение: Нанесете с масажни движения върху лицето, шията и деколтето, 
до пълното абсорбиране.

Bio HLS Absolute Lifting – 45 мл
Професионален серум - интензивен анти ейдж и анти гравитационен серум 
Ексклузивна формула с много високи концентрации на биостимулиращи активни съставки, 
комбинирани с изключителния патентован комплекс Botox-Aloe Concentrate. 
Бързо редуцира дълбоките бръчки, дълготраен ботокс-лайк и лифтинг ефект.
Инградиенти: Botox-Aloe Concentrate, стволови клетки на Жасминовидна гардения, 
Хиалуронова киселина, Глюкуронова киселина, Елагова киселина, екстракти от Бял трън, 
Цезалпиния, корен на Amorphophallus Konjac, червени водорасли Kappaphycus Alvarezii
Начин на приложение: Нанесете малко количество върху бръчките на челото, околоочния 
контур и назолабиалните бръчки. Масажирайте с леки потупващи движения. 
Не нанасяйте други продукти след серума.



СТъпкИ

Почистете лицето, шията и деколтето с Bio HLS micellar Cleansing Oil върху суха кожа с лек масаж. 
Отстранете с еднократна кърпа, напоена с вода. Подсушете.

Тонизирайте кожата с памучни тампони, напоени с Bio HLS Hyaluronic Toning Lotion.

Ексфолирайте лицето, шията и деколтето с Bio HLS Exfoliating Facial Scrub, масажирайте 3-5 мин. 
Отмийте с еднократна кърпа, напоена с вода. Подсушете. 
Тонизирайте кожата с Bio HLS Hyaluronic Toning Lotion.

Направете 10 минутен ревитализиращ масаж с масажния крем от Базовата формула - Histomer 
Revitalising Massage Face Cream - Basic Formula.

Продължете с „фаза - маска”. Смесете маската на прах Bio HLS Total Booster Facial mask със 100 мл 
топла вода. Разбъркайте добре за около 2 мин и нанесете моментално със шпатулата върху лицето, 
шията и деколтето. Оставете да действа 15 мин. Отстранете, като издърпате маската от краищата. 
Почистете остатъците с навлажнена с вода еднократна кърпа. 
Тонизирайте кожата с Bio HLS Hyaluronic Toning Lotion.

Завършете терапията с професионалния серум Bio HLS Absolute Lifting. 
Нанесете върху лицето - предимно върху бръчките на челото, околоочния контур и назолабиалните бръчки. 
Масажирайте с леки потупващи движения.

ПРОТОКОЛ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

В случай на изразени тъмни петна и неравномерен тен - нанесете с масажни движения емулсията 
Bio HLS Dark Spots Treatment върху лицето, шията и деколтето, до пълното абсорбиране.

В случай на дълбоки бръчки - нанесете с масажни движения емулсията Bio HLS Fine Wrinkle 
Treatment върху лицето, шията и деколтето, до пълното абсорбиране.

За възраст 45-55 г - нанесете с масажни движения професионалния крем Bio HLS Vital Filler 
Professional Cream върху лицето, шията и деколтето, до пълното абсорбиране.

За възраст 55-65 г - нанесете с масажни движения професионалния крем Bio HLS Supreme Filler 
Professional Cream върху лицето, шията и деколтето, до пълното абсорбиране. 
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