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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

для всіх типів шкіри, включаючи чутливу. Підходить для щоденного засто-
сування в салоні і вдома. Ідеальний засіб в підготовці шкіри до пілінгу та 
інших професійних процедур.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гліколева кислота 10% – сприяє легкому відлущенню ороговілих 
лусочок, помітно зменшуючи прояви розширених пор і зморшок, 
розм’якшує десмосоми (міжклітинні зв’язки), тим самим сприяє м’якому 
процесу відновлення клітин.

Гліцерин – натуральний зволожувач. Збільшує зволоження і бар’єрну 
функцію шкіри. Прискорює процеси обміну речовин, має протизапальні 
властивості.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

лаурилсульфат амонію, аква (вода), гліколева кислота 10%, кокамідопропілбетаїн, гліцерин, гліколь стеарат, 
гідроксид натрію, діазолідініл сечовина, лимонна кислота.

ЗАСТОСУВАННЯ:
рекомендується використання вранці та ввечері. Під час вмивання нанесіть достатню кількість засобу 
на вологу шкіру, ретельно обробіть обличчя і шию масажними легкими рухами, після чого змийте піну чистою 
прохолодною водою.

М’який засіб, призначений для вмивання, що забезпечує ефек-
тивне видалення всіх можливих забруднень з поверхні шкіри 
і глибоке очищення пор. Має в своєму складі 10% гліколевої кис-
лоти, яка сприяє процесу десквамації і посиленню проникнення 
всіх наступних засобів в епідерміс. Стимулює оновлення шкірного 
покриву, допомагає боротися зі старінням, проявами акне, пігмен-
тацією, вирівнює колір обличчя, повертає шкірі молодість і сяяння.

Очищуючий засіб володіє антивіковими і відлущуючими 
властивостями і є досить м’яким для використання навіть для 
самої ніжної шкіри.

Професійні продукти GlyMed Plus лінії Age Management призначені для корекції 
і усунення поширених проблем, пов’язаних з проявом ознак старіння шкіри і можуть 
використовуватися індивідуально або в якості комплексної системи догляду за шкірою. 
Спеціалізовані процедури призначені для шкіри обличчя з ознаками пігментації, фото 
і хроно- старіння, втомленою, атонічною шкірою. Система являє собою повну лінію 
продуктів, які ніжно очищають, активно лікують, балансують і захищають всі стани 
і типи шкіри, сприяючи клітинній реабілітації.

Професійна косметика GlyMedPlus, є піонером і ліде-
ром в області засобів по догляду за шкірою обличчя 
фармацевтичного класу. Компанія GlyMedPlus була 
заснована в 1991 році в США з того часу були ство-
рені кілька ліній інноваційної лікувальної косметики 
GlyMedPlus.

Американська професійна косметика для обличчя 
GlyMedPlus – це чудова альтернатива ін’єкційним мето-
дикам. Використовуючи наші продукти, ви можете 
розраховувати на отримання позитивного і стійкого 
результату в програмах лікування акне, усунення гіпер-
пігментації, розацеа, в комплексних програмах anti-age 
терапії, корекції хроно і фото старіння шкіри, застосу-
вання професійних пілінгів.

Управління з контролю за продуктами і ліками FDA, 
розділяє засоби по догляду за шкірою обличчя на дві 
категорії: косметичні і фармацевтичні. Професійна 
косметика для обличчя GlyMedPlus (США) відноситься 
до фармацевтичного класу, який проходить набагато 
більш ретельне тестування. Фармацевтичні продукти, 
які ви використовуєте місцево, проникають через шари 
епідермісу і впливають на функцію і структуру шкіри.

Фармацевтична продукція GlyMedPlus проходить 
ретельне тестування, яке може тривати більше 10 років. 
Вони містять більш високий відсоток активних інгреді-
єнтів, і  більш високу якість кожного інгредієнту.

Професійна косметика GlyMedPlus, надає повний 
спектр продуктів для проведення професійних проце-
дур в салоні і для використання в домашньому догля-
ді,а висока якість та інноваційні технології, гарантують 
вам одержання дивовижних результатів.

Age Management Gentle Facial Wash
Ніжна емульсія для вмивання з 10% АНА Gentle Facial Wash 

AGE MANAGEMENT  
(Омолоджуюча система догляду за шкірою)

ОЧИЩУЮЧИ ЗАСОБИ

GM-1

236 мл
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GM-27

177 мл

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх станів і типів шкіри. Може бути використана в якості первинного або 
вторинного засобу для очищення будь-якого типу шкіри, особливо добре 
підходить для пошкодженої шкіри з передчасними ознаками старіння.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Амінокомплекс PC-10 – антиоксиданти, амінокислоти, рослинні 
інгредієнти – сприяє відновленню клітин, нейтралізує дію вільних 
радикалів, має протизапальну і заспокійливу дію.

Арніка Монтана екстракт квіток – прекрасний антисептик, має 
сильну протизапальну і стимулюючу кровообіг дію. Зміцнює капіляри 
і судинну сітку. Вирівнює тон шкіри.

Алое Віра – природний цілитель шкіри. Забезпечує поверхневий 
захисний шар, який пригнічує інфекцію та заспокоює шкіру, підвищує 
шкірний імунітет.

Лаванда – стимулює процес регенерації шкіри, регулює роботу сальних 
залоз, розгладжує зморшки і живить шкіру.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Алое Барбаденсис (Алое Віра), Босвеллія екстракт, Арніка Монтана екстракт квіток, етилен 
сульфонат, кокамідопропіл бетаїн, гліцерин, Комплекс PC- 10, олія Лаванди, ефірна олія Апельсину, 
ефірна олія Мандарину, ефірна олія грейпфрута, ефірна олія бергамота, каприлова кислота, екстракт 
листя Оливи (поліфенол), Марганець глюконат, Калій Сорбат (вітамін С), токоферол (вітамін Е), натрій 
Хлорид (морська сіль).

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Використовуйте вранці та ввечері, розподіляючи невелику кількість піни і рівномірно масажними рухами 
наносячи на шкіру обличчя і шиї. Змийте прохолодною водою.

Легка піна з найніжнішою текстурою, м’яко змиває макіяж 
і забруднення, одночасно наповнюючи шкіру амінокислотами, 
необхідними для відновлення клітин. PC-10 – амінокомплекс 
з унікальним складом, що перешкоджає виникненню вільних 
радикалів і постачає у шкіру необхідні для запуску відновних 
процесів амінокислоти і мікроелементи. Збалансований склад 
універсальний і може застосовуватися в програмі щоденного 
догляду за шкірою незалежно від її типу. Освіжаючий аромат 
суміші апельсину, мандарину, олій грейпфруту і бергамоту пере-
творюють використання піни в справжній ритуал задоволення.

PC-10 Foaming Cleanser
Пінка для вмивання з РС-10 пептидний комплекс 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри, а також для проблемної, схильної до жирності і появи 
різних висипань шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт настурції – помилка в механізмі кисневої регуляції 
клітини призводить до зміни тканин, накопиченню в них продуктів 
розпаду. Настурція стимулює збагачення клітин шкіри киснем, 
відбувається процес очищення пор від токсинів, і відновлення 
життєдіяльності клітини.

Лактат натрію – один з натуральних зволожуючих факторів, 
що містяться в шкірі і необхідних для підтримки рівня природної 
вологості. Прекрасний зволожувач, підвищує вміст вологи в шкірі 
до 84%. У порівнянні з іншими поширеними зволожувачами, його 
здатність зв’язувати вологу, поступається лише Гіалуронат натрію.

Екстракт трутовика лакованого (гриб Рейши) – володіє 
великими загоюючими і антиоксидантними властивостями, сприяє 
активізації обмінних процесів, підвищенню імунітету, завдяки вмісту 
в ньому полісахаридів, тритерпеноїдів і германію, які допомагають 
запобігти віковим змінам в шкірі. Ефективний інгібітор тирозинази. 
Підвищує ефективність використання організмом кисню.

Олія шкірки грейпфрута – вносить унікальну м’яко-гіркувату, трохи освіжаючу ароматичну ноту, гальмує 
дію ферменту еластази, руйнує еластин і колаген в шкірі, а тому сприяє збереженню пружної гладкої 
шкіри, живить, пом’якшує і зволожує її.

Молочна кислота – є складовою натурального зволожуючого фактора (NMF). М’який і ніжний ексфоліант, 
допомагає зменшити товщину верхнього (рогового) шару епідермісу, робить шкіру гладкою і рівною, 
запобігає закупорювання протоків сальних залоз і утворення комедонів (чорних цяток).

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, лауроілметілізетіонат натрію, кокамідопропілбетаїн, гліцерин, сополімер акрілатпалмета-25, 
кокоілізетіонат натрію, полігідроксістеарінова кислота, перфтороізогексан, лактат натрію, екстракт з квітів, листя 
і стебел настурції великий, екстракт трутовика лакованого, екстракт японського гриба, екстракт кореня евтреми 
японської, ферментований молочнокислою бактерією, екстракт саке, екстракт кавуна, екстракт сочевиці, 
екстракт яблука, Хондрус кучерявий (карагенан), олія цедри грейпфрута, пірролідонкарбонат натрію, пантенол 
(вітамін B5), ізононіл ізононаноат, етілексіл ізононаноат, слюда, діоксид титану, бутиленгліколь, сорбіт, сорбат 
калію, кокамідопропіл PG-дімоніум хлорідфосфат натрію, феноксіетанол, етілгексілгліцерін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

на попередньо очищену шкіру нанесіть засіб і розподіліть рівномірним шаром, не втираючи. Залиште 
на 10 хвилин, після чого акуратно видаліть за допомогою вологої теплої серветки. Можливе відчуття печіння 
і гіперемія.

Збагачений потужними кисневими компонентами засіб, має 
здатність глибокого проникнення в пори, завдяки чому, акти-
візує дезінкрустаційні і відновні процеси на клітинному рівні. 
Найбільш активним дійовим компонентом в складі очисника 
є екстракт настурції, яка стимулює кисневий обмін на внутріш-
ньоклітинному рівні і виводить токсичні продукти розпаду. 
Сприяє швидкому загоєнню ранок, відновленню шкіри і вирів-
нюванню тону обличчя. Усуває чорні цятки і сприяє звуженню 
навіть дуже розширених пор. Стимулює здорове оновлення клі-
тин, зміцнює і підтягує шкіру, роблячи її гладкою і сяючою.

OXYGEN Deep Pore Cleanser
Кисневий очищувач пор 

GM-16

50 мл
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для застосування в рамках програми догляду за шкірою, схильною до фото 
і хроно-старіння, а також в лікуванні гіперпігментації.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Гліколева кислота 7% – знижує рН в роговому шарі, таким чином 
розриваючи міжклітинні зв’язки, знижуючи зчеплення клітин рогового 
шару і стимулюючи процеси відновлення поверхневих шарів шкіри. 
Помітно освітлює і омолоджує шкіру, м’яко, без лущення і сухості.

Молочна кислота 7% – АНА кислота, чинить активну зволожуючу 
дію, нейтралізує ознаки окисного стресу, прискорює процес клітинного 
оновлення і стимулює синтез колагену.

Саліцилова кислота 7% – ВНА кислота, кератолітик, розм’якшує 
і руйнує зв’язок між ороговівшими клітинами епідермісу, сприяє 
швидкому й ефективному відлущуванню відмерлих клітин шкіри. 
Використовується в поєднанні з іншими інгредієнтами, щоб покращити 
їх проникнення в шкіру.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, екстракт лаванди, екстракт женьшеню, екстракт ромашки, екстракт розмарину, соняшникова 
олія, цетеаріловий глюкозид, гліцерилстеарат, олія жожоба, гліцерин, олія виноградних кісточок, 
гліколева кислота, ефірна олія фенхеля, оксид цинку, каприлова кислота, гліцин, цетеариловий спирт, 
цетилстеариловий ефір-20, молочна кислота, алантоїн, ксантанова камедь, саліцилова кислота, папаїн, 
вітамін Е, лецитин, сорбат калію, феноксіетанол, метілізотіазолінон, імідазолідиніл, сечовина.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Попередньо очистивши шкіру за допомогою відповідних засобів серії Age Management, нанесіть маску тонким 
шаром на 5-10 хвилин. Після цього, помасажуйте шкіру легкими рухами протягом 1 хвилини і видаліть 
за допомогою вологого спонжа.

Омолоджуюча маска ексфоліант завдяки поєднанню фізичних 
(механічних) і хімічних інгредієнтів: 7% гліколевої, 7% молочної 
і 7% саліцилової кислот і кульок жожоба, надає яскраво вира-
жений освітлюючий і омолоджуючий ефекти. Сприяє м’якому 
злущуванню ороговілих частинок, вирівнюючи текстуру і колір 
шкіри, покращує проникнення активних речовин, таким чином 
активізуючи всі життєві функції шкіри. Фаворит генерального 
директора GlyMed Plus!

Anti-Ageing Exfoliant Masque
Омолоджуюча відлущуюча маска з АНА 

МАСКИ

GM-8

118 мл

GM-8В

473 гр

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

до застосування для всіх типів шкіри в рамках програми догляду за шкірою 
з фотопошкодженнями і в лікуванні гіперпігментації. Даний продукт не реко-
мендований в період вагітності і лактації.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гідрохінон 2% – концентрація, схвалена FDA для використання 
в освітленні пігментації. Потужний інгібітор синтезу меланіну в шкірі, 
найефективніший інгредієнт в боротьбі з усуненням різноманітних 
пігментних плям і гіперпігментацій – починаючи від веснянок 
і закінчуючи хлоазмою, лентіго і мелазма.

Фітинова кислота – антиоксидант природного походження, 
перешкоджає появі ознак старіння, і таким чином діє як освітлювач 
шкіри, блокуючи надходження заліза і міді в процесах синтезу меланіну.

Лимонна кислота – руйнує білкові зв’язки між клітинами епідермісу, 
в результаті чого мертві клітини легко видаляються, залишаючи шкіру 
чистою гладкою і сяючою.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Гідрохінон 2%, сік алое вера, вода, бутилен гліколь, лимонна кислота, натрій 
ЕДТА, феноксіетанол, фітинової кислота, калій Azeloyl Diglycinate, метабісульфіт натрію, сульфіт натрію, ксантанова 
камедь.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

На попередньо очищену шкіру, нанесіть засіб локально на зону пігментації. Для досягнення найкращих 
результатів використовуйте вночі під Treatment Cream (нічний крем з 15% АНА). Обов’язкове використання 
SPF захисту протягом дня.

Потужна антивікова відбілююча сироватка, локальної дії. 
Містить 2% гідрохінону, дерматологічно затвердженого ком-
поненту для придушення вироблення меланіну через старіння 
шкіри, надмірного впливу сонця і гормонального дисбалансу. 
Швидкодіючий склад глибоко проникає в шкіру і взаємо-
діє з довгими і товстими дендритними відростками мелано-
цитів, перешкоджаючи виробленню пігменту і відновлюючи 
функції клітини, пов’язані з процесом меланогенеза. Уже 
після 2-х тижнів застосування характерне значне освітлення 
пігментних плям.

Derma Pigment Bleaching Fluid
Відбілюючий флюїд 2% гідрохінону 

GM-7

52 гр

ЗВОЛОЖУЮЧІ ОСВІТЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

до застосування для всіх типів шкіри в рамках програми догляду за шкірою 
з фотопошкодженнями і в лікуванні гіперпігментації.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Фітинова кислота – антиоксидант природного походження, 
перешкоджає появі ознак старіння, а також діє як освітлювач шкіри, 
блокуючи надходження заліза і міді в процесах синтезу меланіну.

1-метілгідантоін-2-имид – амінокислота, яка уповільнює транспорт 
готового пігменту від меланоцитів до кератиноцитів. Таким чином 
відбувається відбілювання поверхневих шарів епідермісу.

Гліколева кислота – знижує рН в роговому шарі, таким чином 
розриваючи міжклітинні зв’язки, знижуючи зчеплення клітин рогового 
шару і стимулюючи процеси відновлення поверхневих шарів шкіри. 
Помітно освітлює і омолоджує шкіру, м’яко, без лущення і сухості.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Фітинова кислота, Екстракт листя алое Барбаденсис (алое вера), Екстракт 
листя зеленого чаю, бісабалол, токоферол (віт. Е), Гліколева кислота, 
Аскорбінова кислота (вітамін С), Пантенол (Вітамін В), 1-метілгідантоін-
2-имид, гідроксиетилцелюлоза, тетранатрію ЕДТА, феноксіетанол, 
Етілгексілгліцерін, Гідроксид натрію. 

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Нанести на все обличчя, шию і декольте, на очищену шкіру. 
Рекомендується застосування вранці і ввечері. Протягом дня використовуйте крем з SPF 15 або 
з SPF 30 фактором захисту. 

Революційна сироватка, створена для захисту від фото-
старіння, пігментації, меланодермії і вікових плям, без вико-
ристання гідрохінона!!! Зміст фітінової кислоти і Метілгідантоіл 
2-имид (пептиду) – інгібітора тирозинази, захищає вашу шкіру 
і освітлює пігментацію, запобігаючи її утворенню. Містить також 
природні антиоксиданти, які запобігають перекисному окис-
ленню ліпідів, блокуючи формування вільних радикалів і запо-
бігаючи проявам ранніх ознак старіння.

Безпечне застосування в період вагітності і лактації.

Derma Pigment Skin Brightener
Протипігментний освітлювач шкіри

GM-26

59 мл

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Фульвова кислота – це могутнє антиоксидантне з’єднання вважається 
одним з найбільш хімічно активних в грунті. Містить повний спектр 
мінералів, амінокислот і мікроелементів, а саме: природні полісахариди, 
пептиди, мінерали, до 20 амінокислот, вітаміни, стерини, гормони, 
жирні кислоти, поліфеноли, токофероли, кетони. Має антибактеріальну, 
протигрибкову, противірусну, протизапальну та протиалергічну дію. Має 
більш низьку молекулярну вагу і розмір, і володіє високою біодоступністю 
і проникаючою здатністю. Фульвова кислота активно переносить поживні 
речовини в глибокі тканини шкіри, що сприяє збільшенню гідратації 
в тканинах, зменшенню зморшок і зменшення запалень.

Екстракт квіток Лофант Мексиканський: вважається найпотужнішим 
біостимулятором, тому його часто називають «північним женьшенем». 
Використовується для зміцнення і підвищення імунітету, а також володіє 
здатністю уповільнювати процеси старіння і нормалізувати метаболізм, 
зменшує почервоніння і подразнення шкіри.

Екстракт квіток календули: Заспокійлива, протизапальна, загоююча 
і терпка дія.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

вода, сік листя алое Barbadensis, гліцерин, фульвова кислота, полісорбат 20, пентілен гліколь, пропандіол, 
екстракт червоної водорості Hypnea, натрію гіалуронат, гамма-поліглутаміновая кислота, алантоїн, пантенол, 
сорбіт, лактоза, молочний білок, гідроксиетилцелюлоза, екстракт бурої водорості Gellidiela Acerosa, екстракт Fucus 
зубчастий, екстракт водорості Sargassum Filipendula, Лофант Мексиканський, Окопник лікарський, Ascophyllum 
Nodosum (водорості), екстракт ромашки квітки, екстракт календули, екстракт лаванди, Токоферол, олія Грейпфута, 
олія бергамоту, ефірна олія апельсина, ксантанова камедь, феноксіетанол, етілгексілгліцерін, гексиленгліколь, 
гідроксид натрію.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

1 – 2 краплі рівномірно розподіліть на область обличчя, шиї, декольте. Використовуйте 2 рази в день 
для лікування подразнення шкіри.

Абсолютно новий інноваційний продукт в косметології, 
створений в науковій лабораторії GlyMed Plus, володіє найпо-
тужнішими функціями відновлення і лікування шкіри. Містить 
в своєму складі фульвову кислоту, унікальний інгредієнт 
з антибактеріальною, протигрибковою, противірусною і про-
тизапальною дією. Легка, що володіє високою біодоступністю, 
сироватка, стимулює процеси загоєння, відновлення і омоло-
дження шкіри. Фульвова кислота є потужним антиоксидантом, 
що захищає клітини шкіри від вільних радикалів, які є голов-
ними винуватцями старіння.

Skin Restoring Fulvic Elixir
Відновлюючий еліксир з фульвовою кислотою

GM-32

30 мл
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри. У протоколах проведення хімічних пілінгів і домаш-
нього догляду для профілактики утворення гіперпігментації і захисту шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ: 

Екстракт мучниці (ведмеже вушко) – природний гідрохінон, 
який стабільніший, ніж синтетичний. Використовується у формулі 
капсульованих ліпосом для доставки активних інгредієнтів 
безпосередньо на клітинний рівень. Освітлює гіперпігментовані ділянки, 
пригнічуючи синтез меланіну.

Екстракт солодки – освітлює шкіру ефективніше, ніж койєва кислота 
або вітамін С.

Фітинова кислота – антиоксидант природного походження, 
перешкоджає появі ознак старіння, а також діє як освітлювач шкіри, 
блокуючи надходження заліза і міді в процесах синтезу меланіну.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

вода, екстракт мучниці, екстракт шовковиці, екстракт солодки (лакриці), 
аскорбілфосфат магнію, екстракт з дріжджів, екстракт цукрового очерету, 
екстракт апельсину, екстракт яблука, екстракт камелії китайської (зеленого 
чаю), екстракт аськофіллуму вузлуватого (бурої водорості), гліцерин, 
сорбіт, аскорбат кальцію, вітамін Е, вітамін А (ретінілпальмітат), фітинова 
кислота, ксантанова камедь, сорбат калію, феноксіетанол, каприліл гліколь, 
хлорфенезін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Попередньо скористайтеся засобом, призначеним для очищення шкіри GlyMed Plus. Нанести 2-3 краплі 
сироватки на область обличчя та шиї. Або згідно з протоколом проведення процедури лікування шкіри 
або пілінгу.

Потужний антиоксидантний коктейль, в який входять при-
родні інгібітори тирозинази. Мучниця, солодка і шовковиця, 
а також фітинова кислота для зниження вироблення меланіну 
і освітлення шкіри. Ефективний захист від вільних радикалів, 
запальних процесів і пігментації, викликаних фото і хроно- 
старінням, акне, гормональним, хімічним або іншим дисбалан-
сами. Природно бореться з віковими та сонячними плямами, 
висвітлюючи їх і запобігаючи утворенню нових.

Покращує природний процес загоєння шкіри, прискорює від-
новлення і підвищує комфорт, наповнює шкіру багатою дозою 
вологи.

Living Cell Clarifier
Сиворотка освітлювач Жива клітина

GM-37

59 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Октіноксат – отримують з кориці і коричної олії, володіє захистом 
від УФВ. Менш подразнює, ніж парааминобензойна кислота.

Діоксид титану – фізично блокує ультрафіолетове випромінювання 
спектру А і В.

Екстракт Зеленого чаю – потужний антиоксидант, допомагає 
покращити крово- і лімфовідтік, вивести шлаки і токсини з підшкірної 
клітковини, зміцнити стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає 
її від зів’янення.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Октіноксат 7,50%, оксибензон 2,0%, діоксид титану 1,0%, вода, ізопарафінов 
C13-14, екстракт зеленого чаю на олії камелії, каприліл гліколь, карбомер, 
екстракт ромашки, хлорфенезін, вітамін В12, ціклопентасілоксан, 
ароматизатор, гліцерин, гліцерилстеарат, лаурет-7, лецитин, стеарат Peg-
100, феноксіетанол, поліакриламід, пропіленгліколь, екстракт каскару, 
триетаноламін, ксантанова камедь.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Перед виходом на вулицю нанесіть крем на обличчя, шию і декольте. 
Рекомендується відновлювати нанесення кожні дві години протягом дня.

Захистіть і зволожте шкіру за допомогою цієї перевіреної 
і схваленої FDA ультралегкої формули широкого спектру дії 
на основі UVA / UVB на водній основі. Крем об’єднує в собі 
потужні інгредієнти професійного рівня для негайної тран-
сепідермальної доставки антиоксидантів і захисту шкіри 
від фото і хроно- старіння та пошкодження вільними ради-
калами. Комбінація активів дозволяє використовувати крем 
незалежно від типу і стану шкіри.

Photo-Age Protection Gel 15+
Захисний гель від фотостаріння SPF 15+

GM-17-15

118 мл

GM-17-15В

473 мл

ЗВОЛОЖУЮЧІ ЗАСОБИ С SPF ЗАХИСТОМ
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Октіноксат – отримують з кориці і коричної олії, володіє захистом 
від УФВ. Менш подразнює, ніж парааминобензойна кислота.

Діоксид титану – фізично блокує ультрафіолетове випромінювання 
спектру А і В.

Екстракт Зеленого чаю – потужний антиоксидант, допомагає 
поліпшити крово- і лімфовідтік, вивести шлаки і токсини з підшкірної 
клітковини, зміцнити стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає 
її від зів’янення.

Екстракт ехінацеї – блокує вироблення гіалуранідази, таким чином 
підтримує природний рівень зволоження. Посилює імунітет шкіри, 
регенерує тканини, запобігаючи лущенню і зневодненню, стимулює 
лімфовідтік, прискорюючи виведення токсинів і шлаків.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Октіноксат 7,50%, октісалат 5,0%, октокрилен 5,0%, оксибензон 
1,0%, діоксид титану 2,0%, алюміній крохмаль октенілсукцінат, вода, 
ізопарафін C13-14, екстракт камелії китайської (зеленого чаю), каприліл 
гліколь, карбомер, хлорфенезін, вітамін В12, ціклопентасілоксан, діетаноламін цетилфосфат, екстракт ехінацеї, 
ароматизатор, гліцерин, імідазолідініл-мочевина, лаурет-7, гідрогенізована касторова олія PEG-40, феноксіетанол, 
поліакриламід, пропіленгліколь, триетаноламін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Перед виходом на вулицю нанесіть крем на обличчя, шию і декольте. Рекомендується відновлювати нанесення 
кожні дві години протягом дня.

Захистіть шкіру від шкідливого впливу навколишнього 
середовища за допомогою формули повного спектру SPF захи-
сту, яка має легку текстуру і прекрасно служить основою 
під макіяж. А також щоденним денним кремом або засобом 
по догляду за шкірою після гоління. Крем об’єднує в собі 
потужні інгредієнти професійного рівня для негайної транс
епідермальної доставки антиоксидантів та імуномодуляторів 
для захисту шкіри від фото і хроностаріння і пошкодження 
вільними радикалами. Ліпосомальний склад володіє віднов-
лювальними та зволожуючими діями.

Photo-Age Protection Gel 30+
Захисний гель від фотостаріння SPF 30+

GM-17-30

118 мл

GM-17-30В

473 мл

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів і станів шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Удосконалена технологія Drone – це система доставки, 
яка використовує суперпептиди з двома капсулами для безпосередньої 
обробки цільових ділянок клітин шкіри. Спеціально націлений 
на нейрони, щоб допомогти тимчасово заблокувати канали зв’язку 
для скорочення м’язів, одночасно збільшуючи вироблення колагену. 
Допомагає згладити і пом’якшити мімічні зморшки. Результатом 
є збільшення еластичності на 93% і збільшення пружності шкіри на 82%.

Екстракт Стовбурових клітин Швейцарських яблук – допомагає 
захистити стовбурові клітини шкіри, сприяючи продовженню життєвого 
циклу клітин. Захищає їх від фотостаріння, стимулює вироблення молодих 
волокон колагену і еластину. Відновлює мікроциркуляцію в шкірних 
тканинах, таким чином посилюючи доступ кисню і поживних речовин 
в шкіру.

Зелений чай потужний антиоксидант, допомагає поліпшити крово- 
і лімфовідтік, вивести шлаки і токсини з підшкірної клітковини, зміцнити 
стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає її від зів’янення.

Гліколева кислота – зволожує шкіру, освітлює і підсилює оновлення 
шкіри. Стимулює роботу фібробластів.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, Гліцерин, Сквалан, Коко-каприлат / Капрат, диметикон, цетеариловий спирт, цетиловий спирт, 
Феноксіетанол, Гіалуронат натрію, пальмітоіл гексапептид-52, пальмітоіл гептапептид-18, трифторацетил 
трипептид-2, пантенол (вітамін B), Фосфоліпіди, глюкозаміноглікани, розчинний колаген, гліцерил каприлат, 
ірландський мох, Морська сіль, Пентіленгліколь, екстракт Spätlauber Apple, Фруктова клітинна культура, гліколева 
кислота, молочна кислота, стеаринова кислота, гамма-поліглутамінова кислота, Camellia Sinensis (Зелений чай) 
екстракт листя, гуарана екстракт, епілобіус вузьколистий Екстракт квітів / листя / стебел, лляне насіння екстракт 
насіння, Argania Spinosa екстракт, вітамін В, токоферол (вітамін Е), лецитин, полівініловий спирт.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Наносити на обличчя, шию і область навколо очей вранці і ввечері.

Поверніть своїй шкірі молодість дитинства. Розкішна окса-
митова формула Засобу проти зморшок з використанням пере-
дових наукових технологій (DRONE), націлена на відновлення 
колагену до рівня молодості клітин. Природним чином запов-
нює ваші зморшки, піднімає провислу шкіру, націлюючись 
на інтелектуальні рецептори клітин. Підвищує вміст гіалуро-
ноподібної кислоти, рясно міститься в шкірі немовлят, таким 
чином повертає шкірі її молодість і пружність.

Wrinkle Remedy with Drone
Засіб від зморшок з передовою технологією ДРОН

GM-36

30 мл 

ОМОЛОДЖУЮЧІ, ЛІКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Пальмітоіл пентапептид 3 – пептид, що стимулює розвиток нового 
колагену і еластину в шкірі. Помітно збільшує щільність шкіри, усуває 
дрібні і глибокі зморшки. Однією з переваг є зняття набряклості 
і усунення темних кіл під очима.

Пальмітоіл тетрапептид 3 – пептид, що імітує 
дегідроепіандростерон в шкірі. Потужний протизапальний засіб, 
що прискорює відновлення і загоєння тканин.

Ацетил гексапептид 3 – нейропептид, перешкоджає появі та усуває 
існуючі зморшки, завдяки блокуванню зв’язку між сигнальним протеїном 
(катехоламіном) і клітиною, таким чином зменшуючи скорочення м’язів, 
але зберігаючи натуральність міміки.

Олігопептид – сприяє відновленню дерми і володіє потужною 
загоюючою дією. Результати, отримані від застосування, аналогічні дії 
ретиноєвої кислоти, посилюють регенерацію, але без подразнення.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, алкіл бензоат C12-15, каприлово-капріевий тригліцерид, пальмітоіл 
пентапептид-3, екстракт амли (індійського агрусу), циклометикон, гліцерин, 
галактоарабінан, діпальмітоіл гидроксипролін, олія солодкого мигдалю, 
трібехенін, церамід-2, ріпаковий стерол PEG- 10, пальмітоіл олігопептид, бутиленгліколь, гліцерилстеарат, 
стеарат PEG-100, екстракт сигезбекії східної, ацетил гексапептид-3, стеарет-20, пальмітоіл тетрапептид-3, 
поліакриламід, ізопарафін C13-14, лаурет-7, стеаринова кислота, олія американської ліщини, цетилфосфат, 
екстракт восьмипроменевих корал, вітамін Е, олія какао, олія Ши (каріте), екстракт з морських водоростей, 
екстракт з дріжджів, глюкозамін гідрохлорид, екстракт ехінацеї, екстракт центелли азіатської (готу кола), екстракт 
мучниці, екстракт солодки (лакриці), сечовина, диметикон, кроссполімер акрилатів (C10-30) і алкілакрілатів, 
екстракт лаванди, триетаноламін, ксантанова камедь, двонатрієва ЕДТА, феноксіетанол, хлорфенезін, каприліл 
гліколь, бутилокситолуол. 

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Наносити на обличчя, шию і декольте вранці і ввечері. Може використовуватися з іншими продуктами 
GlyMed Plus.

Інтенсивний пептидний комплекс для відновлення шкіри, 
містить чотири потужних амінокислотних комплекси, клінічно 
доведених і цілеспрямованих на боротьбу зі зморшками, 
в межах інфраструктури шкіри. Фрагменти мікропротеїну 
є клітинними будівельними білками, які сприяють утриманню 
вологи в шкірі, залучають специфічні клітини для ремонту 
і реконструкції дерми. Вони виступають посередниками 
між епідермісом і дермою, сприяючи відновленню мікроцир-
куляції в тканинах і підтримці обмінних процесів в клітинах. 
Виступають як системи доставки в шкіру активних інгредієн-
тів. Активізують антиоксидантний захист клітини.

Intense Peptide Skin Recovery Complex
Насичений пептидний комплекс

GM-83

30 мл 

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гліколева кислота 15% – знижує рН в роговому шарі, таким чином 
розриваючи міжклітинні зв’язки, знижуючи зчеплення клітин рогового 
шару і стимулюючи процеси відновлення поверхневих шарів шкіри. 
Помітно освітлює і омолоджує шкіру, м’яко, без лущення і сухості.

Олія виноградних кісточок – містить біофлавоноїди – природний 
естроген, гормон молодості, стимулює вироблення колагену, повертаючи 
шкірі пружність і еластичність.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, у багато разів перевищує 
її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає її зневоднення 
і підтримує необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, гліколева кислота, ізостеарілстеароілстеарат, гліцерин, стеаринова 
кислота, гліцерилстеарат, стеарат Peg-100, сорбіт, цетиловий спирт, 
октілпальмітат, олія виноградних кісточок, гіалуронова кислота, екстракт 
алое, екстракт огірка, екстракт зніту (іван-чаю), екстракт ромашки, екстракт 
календули, бета-глюкан, олія Ши (каріте), бісаболол, олія солодкого 
мигдалю, олія авокадо, сафлорова олія, олія рисових висівок, стабілізований 
вітамін Е, стабілізований вітамін А, сквалан, ксантанова камедь, 
сорбітанстеарат, алюмосиликат магнію, полісорбат-80, поліакриламід, 
ізопарафінов C 13-14, лаурет-7, олія герані, гідроксиетилцелюлоза, 
диметикон, феноксіетанол, етілгексілгліцерін, гідроксид натрію.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Рекомендується використовувати крем тільки вночі. Наносити тонким 
шаром на обличчя, шию і декольте 3-4 рази в тиждень.

Швидкодіючий крем стимулює вироблення нового колагену 
і еластину в шкірі, що усуває пошкодження вільними ради-
калами і помітно зменшує зморшки, поки ви спите!!! містить 
запатентовану суміш 15% гліколевої кислоти і цілющих рос-
линних засобів (сквалан, олія Ши, олія авокадо), відновлює 
зволоження шкіри, повертає їй здорове сяяння, вирівнює тон 
і підвищує тонус.

Treatment Cream
Нічний крем з 15% АНА Молода шкіра за ніч!!!

GM-3

50 мл
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для догляду за шкірою будь-якого типу – звужує пори, розгладжує зморшки, 
сприяє природній мінімізації рубців, усуває гіперкератоз.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гліколева кислота 10% – знижує рН в роговому шарі, таким чином 
розриваючи міжклітинні зв’язки, знижуючи зчеплення клітин рогового 
шару і стимулюючи процеси відновлення поверхневих шарів шкіри. 
Помітно освітлює і омолоджує шкіру, м’яко, без лущення і сухості.

Екстракт червоного сандалу – покращує тонус шкіри, відновлюючи 
її щільність. Володіє відбілюючою і себорегулюючою дією, ефективно 
знижує набряклість.

Бета-глюкан (дріжджі) – полісахарид з яскраво вираженою 
протизапальною дією, покращує здатність транспортування макрофагів 
до вогнища запалення. Знижує подразнення, усуває сухість, підвищує 
гідратацію тканин.

Екстракт зеленого чаю – потужний антиоксидант, захищає клітини 
від вільних радикалів і передчасного старіння. Активує основний обмін 
в тканинах, сприяючи виведенню надмірної рідини.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, денатурований етиловий спирт, гліколева кислота, екстракт червоного 
сандалу, гідроксиетилцелюлоза, полісорбат-20, сік алое, екстракт алтея, 
екстракт плюща, екстракт огірка, екстракт бузини, екстракт арніки, 
екстракт постенніци, бета-глюкан, гіалуронат натрію, сквалан , вітамін Е, 
вітамін А (Ретінілпальмітат), екстракт камелії китайської (зеленого чаю), 
феноксіетанол, імідазолідінілмочевина, гідроксид натрію, двонатрієва ЕДТА.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Після очищення нанесіть невелику кількість на обличчя, шию і декольте. Не змивайте. Почніть використовувати 
2-3 рази в тиждень, поступово збільшуючи, поки засіб не стане частиною вашого нічного догляду.

Це легка, зволожуюча і омолоджуюча сироватка, що містить 
10% гліколевої кислоти, яка допомагає прискорити процеси 
оновлення клітин. Містить імунний підсилювач, комплекс 
з бета-глюкана і гіалуронової кислоти, що забезпечує три-
вале і глибоке зволоження всіх шарів шкіри і захищає шкіру 
від шкідливої дії вільних радикалів. 

Facial Hydrator 
Зволожуючий засіб для обличчя 10% АНА

GM-2

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комплекс РС10 – комплекс з 4-х амінокислот, які допомагають 
утримувати вологу в шкірі, залучати специфічні клітини для ремонту 
і реконструкції дерми, мінімізувати появу дрібних і глибоких зморшок, 
запустити глибокі процеси відновлення і омолодження шкіри.

Церамид 1,2,6 – ліпідні молекули, що становлять верхній захисний 
шар шкіри, перешкоджають втраті вологи, захищаючи шкіру від впливу 
навколишнього середовища і підтримують в нормі природну бар’єрну 
функцію шкіри.

Екстракт спіруліни – містить потужний вітамінний комплекс, який 
помітно омолоджує шкіру, згладжуючи зморшки, надає сяяння, поліпшує 
тонус і еластичність шкірного покриву, наповнює шкіру мінералами 
і мікроелементами.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, екстракт ехінацеї, екстракт хвоща, екстракт листя маслини, екстракт спіруліни, соняшникова олія, 
олія виноградних кісточок, церамід-1, церамід-3, церамід-6, холестерин, фітосфінгозін, гліцерилстеарат, 
олія Ши (каріте), цетеаріловий глюкозид, комплекс PC10, оливкова олія, олія жожоба, сквален, гліцерин, 
каприлова кислота, гліцин, олія троянди болгарської, ксантанова камедь, вітамін Е , йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Наносьте крем на попередньо очищену шкіру вранці та ввечері, як завершальний засіб.

Амінокислотний крем з трансепідермальною доставкою 
активів розроблений для імітації природного захисного бар’єру 
шкіри і є ідеальним завершальним кремом для будь-якої про-
цедури. Ця елегантна, багата за складом формула, наповнює 
шкіру ідентичними природним церамідами і ліпідами, забез-
печуючи ідеальний баланс, за рахунок посилення природного 
ліпідного бар’єру, так необхідного шкірі при щоденних пошко-
дженнях і зміни сезонного характеру. 

Дуже добре підходить для тендітної, тонкої, сухої і чутли-
вої шкіри в період менопаузи або шкіри, схильної до стресу 
від сезонних впливів.

PC-10 Amino Acid Epidermal Sealant
Трансепідермальний захисний крем з пептидами

GM-9

118 мл
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ретинол 5% завдяки своїй жиророзчинній формулі, має високу 
проникаючу здатність, сприяє підвищенню швидкості оновлення клітин, 
стимулює фібробласти і виробництво колагену і еластину. Захищає 
шкіру і клітини Ларгенганса, обмежує активність металлопротеінази 
міжклітинної речовини, яка руйнує колаген та еластин. Дія ретинолу 
багатофункціональна, бореться з процесами старіння шкіри, захищає 
шкіру від фотостаріння і стимулює оновлення клітин, підвищуючи 
швидкість їх мітотичного поділу. Виступає в якості природного 
зволожувача, притягаючи вологу і підвищуючи її зміст в епідермісі. 
Відіграє величезну роль в усуненні акне, прискорюючи загоєння 
і відновлення шкіри.

Пальмітоіл Дипептид-5, пальмітоіл трипептиди-3 – комплекс 
потужних антиоксидантів і унікальних мультіпептидів, який покращує 
і вирівнює текстуру шкіри, розгладжуючи дрібні і глибокі зморшки. 
Підсилює дермоепідермальне з’єднання, покращує структуру шкіри 
і міжклітинну взаємодію.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, у багато разів 
перевищуючи її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневодненню і підтримує необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, ретинол, ізостеаріл стеароїл стеарат, гліцерин, пальмітоіл дипептид-5 діамінобутілоіл гідроксітреонін, 
пальмітоіл дипептид-6 діаміногідроксібутират, пальмітол трипептид-5, фільтрат ферментативного лізату дріжджів 
Saccharomyces, стеаринова кислота, гліцерил стеарат, стеарат ПЕГ-100, цетиловий спирт, октил пальмітат, 
сорбітол, олія насіння винограду, олія авокадо, олія насіння сафлору, сік листя алое, диметикон, сквалан, 
олія рисових висівок, олія Ши, сорбітан стеарат, полісорбат 80, бісаболол, поліакриламід, с13-14 ізопарафінів, 
лаурет-7, содіум гіалуронат, олія солодкого мигдалю, екстракт плодів огірка, екстракт квіток волошки, квіти 
ромашки аптечної, силікат магнію алюмінію, гідроксиетилцелюлоза, ксантанова камедь, содіум гідроксид, 
феноксіетанол, етілкексілгліцерін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Нанесіть на попередньо очищену шкіру. Злегка помасажуйте обличчя, шию і декольте до повного вбирання. 
Використовуйте один раз в день на ніч. Обов’язково в денний час використання крему з SPF захистом.

Містить ретинол 5% в унікальній запатентованій інкапсу-
льованій формі з комплексом пептидів, які стимулюють власну 
природну систему шкіри для регенерації тканин і виробництва 
колагену. Доказово обґрунтований при боротьбі з процесами 
природного старіння і в’янення шкіри або такими неестетич-
ними недоліками як рубці, пігментні плями, акне і постакне 
пігментація. До складу входять ретельно підібрані компоненти 
для відновлення ліпідного бар’єру шкіри, захисту від окислю-
вального стресу і дії вільних радикалів.

Retinol Restart Rejuvenation Cream
Омолоджуючий крем з 5% ретинолом

GM-92

30мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ретинол 5% завдяки своїй жиророзчинній формулі, має високу 
проникаючу здатність, сприяє підвищенню швидкості оновлення клітин, 
стимулює фібробласти та виробництво колагену і еластину. Захищає 
шкіру і клітини Ларгенганса, обмежує активність металлопротеінази 
міжклітинної речовини, яка руйнує колаген та еластин. Дія ретинолу 
багатофункціональна, бореться з процесами старіння шкіри, захищає 
шкіру від фотостаріння і стимулює оновлення клітин, підвищуючи 
швидкість їх мітотичного поділу. Виступає в якості природного 
зволожувача, притягаючи вологу і підвищуючи її вміст в епідермісі. 
Відіграє величезну роль в усуненні акне, прискорюючи загоєння 
і відновлення шкіри. 

Пальмітоіл Дипептид-5, пальмітоіл трипептиди-3 – комплекс потужних 
антиоксидантів і унікальних мультіпептидов, який покращує і вирівнює 
текстуру шкіри, розгладжуючи дрібні і глибокі зморшки. Підсилює 
дермоепідермальне з’єднання, покращує структуру шкіри і міжклітинну 
взаємодію.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, що у багато разів 
перевищує її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневоднення і підтримує необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, цетеариловий етілгексаноат, каприлово-капріевий тригліцерид, гіалуронова кислота, ретинол, пальмітоіл 
дипептид-5 діамінобутироіл гідроксітреонін, пальмітоіл дипептид-5 діаміногідроксібутірат, оливкова олія, 
олія пенника лугового, стабілізований вітамін Е, стабілізований вітамін А, гліцерин, тристеарат сахарози, 
біс-дігліцеріл-поліаціладіпат-2, полісорбат-60, PEG-20, кроссполімер акрилатів (C10-30) і алкілакрилатів, 
бутиленгліколь, розмаринова олія, олія герані, феноксіетанол, етілгексіл-гліцерін, триетаноламін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Нанесіть на попередньо очищену шкіру. Злегка помасажуйте обличчя, шию і декольте до повного вбирання. 
Використовуйте один раз в день на ніч. Обов’язково в денний час використання крему з SPF захистом.

Завдяки підвищеному вмісту активного ретинолу 5% в уні-
кальній інкапсульованій формі, дозволяє проникненню діючих 
речовин глибше в шкіру, при цьому залишаючись активними, 
тривалий час і зводить до мінімуму виникнення ретіноїд-
ного дерматиту. Стимулює процеси відновлення шкіри і при-
родного вироблення колагену, запускаючи механізм омоло-
дження. Шкіра стає більш пружною, розгладжуються мімічні 
зморшки. Вирівнюється рельєф, розсмоктуються рубці, викли-
кані вугрової хворобою, а також вирівнюється колір обличчя, 
повністю зникають або істотно освітлюються пігментні плями. 
До складу входять ретельно підібрані компоненти для від-
новлення ліпідного бар’єру шкіри, захисту від окислюваль-
ного стресу і дії вільних радикалів.

Retinol Restart Rejuvenation Serum
Омолоджуюча Сироватка з 5% ретинолом

GM-91

30мл
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри, передчасно старіючої шкіри курців.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комплекс амінокислот РС10-

Настурції екстракт – стимулюючи оксигенації клітин шкіри, 
удосконалює стан поверхні шкіри, надаючи їй здорове сяяння.

Гідролізований екстракт Кандиди Саітоани – потужний біологічний 
шлях до клітинної детоксикації і довголіття шкіри. Шкіра стане більш 
гладкою, сяючою з меншою видимістю дрібних і глибоких зморшок.

Тетрагексілдеціл аскорбат – стабільность, жиророзчинна форма 
вітаміну С з наступними властивостями: відбілювання, освітлення, 
інгібітор ММР, антиоксидант, синтез і захист колагену, захист ДНК.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

вода, ізодецілнеопентаноат, ізононілізононаноат, гліцерин, настурції 
екстракт, поліакрілат кроссполімер-6, гідроксістеаріл глюкозид, 
гідролізований екстракт Кандиди Саітоани, сорбітол, фермент кореня васабі, 
екстракт саке, ацетат токоферолу, тетрагексілдеціл аскорбат, гідроксістеаріл 
алкоголь, ефірна олія грейпфрута, фитат натрію , феноксіетанол, 
етілгексілгліцерін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Наносити на обличчя, шию і декольте вранці і ввечері. Може 
використовуватися з іншими продуктими GlyMed Plus.

Насичене киснем зволожуюче суфле повертає пошкодженій 
шкірі життя і дає суперзаряди клітинному оновленню. Сприяє 
скороченню зморшок і залишає на шкірі відчуття неймовірної 
м’якості, свіжості і сяяння. Крем розроблений для підвищення 
оксигенації на клітинному рівні шляхом посилення клітинної 
детоксикації, сприяє синтезу колагену і захисту ДНК. Шкіра 
буде виглядати більш сяючою і світитися, в той час як дрібні 
і глибокі зморшки стануть непомітними.

OXYGEN Treatment Cream
Кисневий лікувальний крем

GM-29

50 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Сік листя Алое Барбаденсис – потужний загоюючий засіб, 
що забезпечує переважаючий інфекції, захисний шар. Містить більше 
200 активних сполук, в тому числі віт А, В, С, Е, ферменти, мінерали, 
полісахариди, і 18 з 20 найбільш необхідних амінокислот для здорового 
клітинного обміну.

Сквален – легка олія, що отримується з маслин. Підвищує здатність 
шкіри зберігати вологу, таким чином збільшуючи природну функцію 
шкірного бар’єру. Добре сумісний з ліпідами шкіри людини.

Екстракт ромашки – клінічно доведений протизапальний 
та протисвербіжний засіб. Має антибактеріальну, антисептичну, 
очищуючу і заспокійливу дію.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, що у багато разів 
перевищує її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневоднення і підтримує необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

200% сік листя алое Барбаденсис, вазелін, сквален, гліцерин, цетиловий спирт, гліцерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, 
гіалуронова кислота, тетрагідродіферулоілметан, арбутин, екстракт коренів солодки, екстракт квіток ромашки, 
екстракт квіток календули, Пропілгалат, Галле глюкозид, галлат епігаллокатехін глікозид, алантоїн, вода, 
карбомер, феноксиетанол, етілгексілгліцерин, гідроксид натрію.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Наносити на будь-яке подразнення шкіри або запалення. Повторюйте так часто, як це необхідно. 
Можна використовувати щодня вранці і ввечері для відновлення балансу і зняття подразнення.

Крем, який поверне шкірі, що постраждала від клінічно 
активних процедур (пілінгів, чисток, ін’єкцій, лазера, депіляції) 
або впливу активного сонця, сезонних змін, лікарських препа-
ратів, негайне відчуття комфорту і захисту. Збагачений чистим 
концентрованим Алое віра, який зволожує, заспокоює, захищає 
і лікує шкіру з порушеним балансом ліпідів, істотно мінімізує 
алергічні прояви. Антибактеріальні властивості роблять його 
затребуваним при лікуванні вірусних інфекцій, грибкових і бак-
теріальних захворювань. Жоден професіонал не повинен зали-
шитися без цього клінічного рятівника!

Comfort Cream
Комфорт крем з Алое Віра

GM-56

59мл

БАЛАНСУЮЧІ, ЗАСПОКІЙЛИВІ ЗАСОБИ
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Арніка Монтана – відома своєю протинабряковою, антикуперозною, 
розсмоктуючою й протизапальною дією. Сприяє розсмоктуванню синців 
і крововиливів.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, 
нейтралізуючи перекісні радикали, що порушують цілісність біологічних 
мембран. Має виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію 
епітеліальних клітин шкіри.

Олія Ши – живить шкіру, підвищуючи її місцевий імунітет. Комплекс 
олеїнової, стеаринової і пальмітинової кислот захищає шкіру 
від зневоднення і шкідливого впливу навколишнього середовища.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, соняшникова олія, екстракт арніки, гліцерилстеарат, олія Ши (каріте), 
гліцерин, олія виноградних кісточок, цетеариловий глюкозид, вітамін Е, 
олія жожоба, екстракт мальви, екстракт м’яти перцевої, екстракт примули, 
екстракт манжети звичайної, екстракт вероніки, екстракт меліси, екстракт 
деревію, ксантанова камедь, олія кісточок бурачнику (бораго), пшеничні 
амінокислоти, каприлова кислота, гліцин, бета-глюкан (видобувається 
з вівса), вітамін А (ретінілпальмітат), аскорбілфосфат магнію, феноксіетанол, 
каприліл гліколь, хлорфенезін.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Використовуйте на будь-яке подразнення або запалення шкіри. Повторюйте так часто, як це необхідно, щодня 
вранці і ввечері.

Формула даного крему заснована на використанні гомео-
патичних властивостей різних лікарських рослин, що надають 
заспокійливу дію і знімають зовнішні і внутрішні прояви подраз-
нення на шкірі, незалежно від її типу. Підвищує опірність шкіри 
до виникнення висипань, прискорює процес загоєння саден, 
розсмоктування синців і швидкого усунення набряклості після 
малоінвазивних процедур. Відновлює еластичність шкіри, зав-
дяки підвищеному рівню вмісту чистого вітаміну Е, перешкод-
жає дегідратації шкіри.

Arnica + Healing Cream
Загоюючий лікувальний крем Арніка

GM-67

59мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ацетил гексапептид-6 – нейропептид, уповільнює передачу імпульсу 
від нервових закінчень, розслабляючи м’язи обличчя, що відповідають 
за міміку і таким чином запобігає утворенню мімічних зморшок 
та вирівнює вже наявні зморшки.

Церамід 1,2,3 – ліпідні молекули, є складниками верхнього захисного 
шару шкіри, перешкоджають втраті вологи, захищаючи шкіру від впливу 
навколишнього середовища, і підтримуючи в нормі природну бар’єрну 
функцію шкіри. Церамид 2 – відіграє ключову роль в запобіганні 
трансепідермальній втраті вологи.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, 
нейтралізуючи перекісні радикали, що порушують цілісність біологічних 
мембран. Має виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію 
епітеліальних клітин шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Ацетил гексапептид-6, каприловий / каприновий тригліцерид, 
цетеарил глюкозид, Гліцерил стеарат, цетеариловий спирт, цетеарет-20, 
Діпальмітоіл гидроксипролін, Керамід 1,2,3, фітосфінгозін, Гідролізований рисовий білок, Гліцин соєвий (соєвий ) 
білок, серин, пролін, Екстракт спіруліни платенсіс (водорості), олія Ши, олія Жожоба, Тетрагексілдеціл аскорбат 
(вітамін С), ксантанова камедь, Токоферол (вітамін Е), Гіалуронат натрію, екстракт Мальви, Екстракт листя 
М’ята перцева, Екстракт примули, Екстракт манжети звичайної, Вероніка лікарська екстракт, Меліса лікарська 
екстракт листя, Екстракт деревію звичайного, Каприлова кислота, Екстракт листя камелії сіненсіс (зелений чай), 
Ретиніл пальмітат (ефір вітаміну А), Роза дамаська олія, олива поліфеноли, Червоне вино поліфеноли, Гліцин, 
Сорбат калію (вітамін С).

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Використовуйте вранці та ввечері, після очищення. Нанесіть невелику кількість засобу на зону навколо очей..

Інтенсивно зволожуючий мультиактивний догляд за зоною 
навколо очей, який забезпечує клінічно доведений anti-age 
результат. Формула ніжного, легкого крему містить в собі 
захисну силу рослин, антиоксидантів, вітаміни С, А, Е, міорелак-
санти і сильнодіючі цераміди 1, 2 і 3, які зміцнюють природний 
ліпідний бар’єр і зменшують появу тонких ліній і зморшок, одно-
часно зміцнюючи і ущільнюючи ніжну шкіру навколо очей.

Anti-Wrinkle Eye Cream
Крем проти зморшок навколо очей

GM-13

10мл

ДОЛГЛЯД ЗА ЗОНОЮ НАВКОЛО ОЧЕЙ
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гіалуронова кислота – природний компонент шкіри, який відіграє 
велику роль в управлінні фізичними та біохімічними процесами 
в епідермісі. Відповідає за підтримку водного балансу в шкірі, 
її еластичності і розподілу поживних речовин між клітинами. Молекула 
гіалуронової кислоти здатна утримувати молекулу води, в тисячу 
разів перевищуючи власну вагу, тим самим запобігаючи зневодненню 
і сприяючи нормалізації водного балансу в глибоких шарах шкіри.

Розчинний колаген розроблений для глибокого проникнення в шкіру, 
який можна розглядати як наповнювач зморшок, так само сприяє 
відновленню і загоєнню тканин.

Вітамін C Потужний антиоксидант, який використовується для боротьби 
з вільними радикалами і запобігання надмірній стимуляції меланіну, 
а також придушення вироблення ММП. Сприяє формуванню нових 
колагенових волокон, ефективно освітлює шкіру

Сигнальний пептид ацетілдіпептіда-1 відновлює і зміцнює структуру шкіри, сприяє розслабленню мімічних 
м’язів, запобігає появі зморшок і мімічних складок.

Церамид 3 ліпідні молекули, що ствоюють верхній захисний шар шкіри, перешкоджають втраті вологи, захищаючи 
шкіру від впливу навколишнього середовища, і підтримуючи в нормі природну бар’єрну функцію шкіри.

Стовбурові клітини Едельвейса альпійського – містить леонтоподіеву кислоту. Ефективно захищає 
від оксидативного стресу і відновлює пружність шкіри, відновлюючи процес поділу мітохондрій. Захищає 
цілісність позаклітинного матриксу і сприяє виробленню колагену, стимулює життєздатність дорослих 
стовбурових клітин шкіри, захищає від клітинного старіння. І як наслідок, відновлює овал обличчя і підтягує 
шкіру повік і шиї. Розгладжує «гусячі лапки».

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, гліцерин, полісорбат 20, чорнослив мигдалеподібний, екстракт насіння дуліса (солодкого мигдалю), 
бутиленгліколь, гіалуронат натрію, цетиловий ефір ацетілдіпептіда-1, церамід 3, пантенол, пентіленгліколь, 
розчинний колаген, гідроксиетилцелюлоза, лаурат сорбітану, екстракт paullinia capana (гуарана) , стовбурові 

Легка сироватка з тонким запахом цитрусових, містить 
потужну антивікову суміш з гіалуронової кислоти, колагену, 
пептидів, керамідів і рослинних компонентів, які активно під-
тягують і зміцнюють шкіру, надаючи їй більш молодий вигляд. 
Забезпечує здорове сяйво тьмяной, втомленой шкірі.

Представляємо передову і унікальну подвійну систему DUAL SYSTEM DAILY LIFT (GM 200) 
від GlyMed Plus, яка поєднує в собі силу регенеруюючих і антивікових інгредієнтів для під-
тримки природнього здорового стану шкіри, запобігаючи і обертаючи назад процеси старіння.

Цей потужний коктейль Подвійної сили, допомагає доставити в шкіру необхідні поживні 
речовини, сприяє відновленню структури шкіри на клітинному рівні і стимулює процеси синтезу 
колагену. Якісно вирівнює поверхню, зменшує кількість і глибину зморшок і підвищує рівень 
гідратації шкіри. Значно ущільнює шкіру і створює ефект ліфтингу. Подвійна система допома-
гає підсилити ефект від мікронідлінга. Складається з двох продуктів:

Dayli Lift Serum 
Щоденна ліфтингова сироватка Частина 1

GM100

30 мл

DUAL SYSTEM
клітини Едельвейса альпійського, масло шкірки дульціса (апельсина), тетрагексілдеціласкорбат, ксантанова 
камедь, феноксіетанол, етілгексілгліцерін

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Домашній догляд: після очищення шкіри. Нанесіть ½ піпетки на долоні і нанесіть на обличчя, шию і декольте. 
Для посилення дії нанесіть Частина 2 Daily Smoothing Peel (Інтенсивний розгладжуючий пілінг), а потім 
нанесіть зволожуючий Photo-Age Protection Gel 15+ (Захисний гель від фотостаріння SPF 15+). Рекомендується 
використання 1-2 рази на тиждень.

У клініці: після очищення шкіри. Нанесіть ½ піпетки на долоню і нанесіть на обличчя, шию і декольте. Виконайте 
процедуру Micro Needling. Потім нанесіть розгладжуючий пілінг Daily Smoothing Peel і нанесіть зволожуючий 
крем Photo-Age Protection Gel 15+

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 

для всіх типів шкіри.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Фермент протеази: імітує дію ензиму катепсини D, який міститься 
в шкірі і тому легко сприймається. Даний ензим відповідає за розчинення 
мертвих клітин шкіри. Оновлює епідерміс, стимулюючи утворення 
молодих клітин базального шару.

Гіалуронова кислота: у вигляді нартріевой солі, пов’язує воду, збільшує 
вміст води в дермі і зменшує TEWL (втрату трансдермальною води).

Вітамін С: Потужний антиоксидант, який використовується 
для боротьби з вільними радикалами і запобігання надмірній стимуляції 
меланіну, а також придушення вироблення ММП. Доведено, що він 
зміцнює колагенову тканину і збільшує сяйво шкіри.

Вітамін Е: основний антиоксидант, покращує стан шкіри, нейтралізуючи 
перекісні радикали, які порушують цілісність біологічних мембран. Має 
виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію епітеліальних 
клітин шкіри.

Ця дивовижна подвійна система може використовуватися в лікуванні, щоб посилити вплив і глибину 
проникнення активних інгредієнтів. Так само абсолютно безпечна для використання в домашніх умовах, щоб 
підтримувати і досягати бажаних результатів.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, Екстракт гриба Mucor Miehei (протеаза), Гліцерин, Лимонна кислота, Гіалуронат натрію, Бензоат натрію, 
Сорбат калію, Аскорбил глюкозид, Цинк Pca, Диметикон Peg-8 Meadowfoamate, Метил Глюцет-20, бутиленгліколь, 
Екстракт Mucor Miehei, Екстракт листя оливи Olea Europaea, Гідроксіетілакрілат / акрілоілдіметіл натрію, Тауратний 
сополімер, Ксантанова камедь, Феноксіетанол, Етілгексілгліцерін, Аромат

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Домашній догляд: після очищення шкіри. Нанесіть ½ піпетки на долоні і нанесіть на обличчя, шию і декольте. 
Для посилення дії нанесіть Частина 2 Daily Smoothing Peel (Інтенсивний розгладжуючий пілінг), а потім 
нанесіть зволожуючий Photo-Age Protection Gel 15+ (Захисний гель від фотостаріння SPF 15+). Рекомендується 
використання 1-2 рази в тиждень.

У клініці: після очищення шкіри. Нанесіть ½ піпетки на долоню і нанесіть на обличчя, шию і декольте. Виконайте 
процедуру Micro Needling. Потім нанесіть розгладжуючий пілінг Daily Smoothing Peel і нанесіть зволожуючий 
крем Photo-Age Protection Gel 15+

Ця ультрасучасна формула регулює клітинний обмін і допома-
гає видалити омертвілі клітини шкіри, одночасно покращуючи клі-
тинні функції, роблячи шкіру більш яскравою і підтягнутою, нада-
ючи їй молодий сяючий вигляд. Частина 2 в системі з 2 частин.

Daily Smoothing Peel
Інтенсивний розгладжуючий пілінг Частина 2

GM101

30 мл
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

CBD (канабідіол) – антиоксидант, ще є більш потужним, ніж вітаміни 
C, E, A або омега-3 жирні кислоти, які присутні в конопляній олії, 
що робить CBD величезним джерелом потужних антиоксидантів. 
Допомагає позбутися токсинів, що накопичуються на поверхні 
шкіри через зовнішні чинники, наприклад, забрудненого повітря 
і UV-променів. Впливає на продукування шкірного сала. Зокрема, 
CBD пригнічує надмірне виробництво ліпідів в клітинах шкіри, 
що робить його ефективним засобом профілактики акне. CBD може 
діяти так само, як антибактеріальний агент, зменшуючи запалення. 
Впливає на регулювання життєвого циклу клітин, тим самим сприяючи 
відновленню і підтримці молодості шкіри.

Palmitoyl Tripeptide-5 це біоактивний, глибоко проникаючий в шкіру трипептид, який активує тканинний 
фактор зростання, який стимулює синтез колагену в шкірі, тим самим, покращуючи структуру шкіри 
і зменшуючи появу зморшок. Palmitoyl Tripeptide-5 – інноваційний підхід, що поєднує в собі як стимуляцію 
вироблення колагену, так і захист колагену від руйнівних ензимів. Обидві властивості посилюються 
в синергії, що дозволяє отримати максимальні результати для розгладження зморшок і захисту шкіри 
від старіння.

Пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл гідроксітреонін. Впливає на найбільш важливі протеїни дермо-
епідермального з’єднання (Dermal-Epidermal Junction), що забезпечують «зчеплення» епідермісу і дерми. 
Порушення цього з’єднання веде до появи в’ялості, обвисання і млявості шкіри. Комбінація цих пептидів 
сприяє зміцненню структурної цілісності шкіри і збереженню її пружності.

Ця розкішна маска для глибокого зволоження збагачена CBD 
і молекулами Micro Silver- краще рішення для збереження моло-
дої шкіри з використанням іноваційних інгредієнтів, в боротьбі 
з віком, для надчутливих клієнтів! 

Відновіть вироблення колагену за допомогою гіперенергетич-
ного CBD, суперпептідов і мікро-срібла, які допомагають змен-
шити кількість бактерій і регулювати природний мікробіом шкіри.

Миттєво робить зневоднену і пошкоджену сонцем шкіру глад-
кою, розгладжує зморшки і зменшує фактори стресу, які призво-
дять до загострень запалення і розацеа. Ця маска також освіт-
лює колір обличчя, сприяє загоєнню навіть розацеа і зменшує 
ознаки старіння.

Зустрічайте Нову анти вікову лінію  професійних засобів з  CBD (канабідіолом) від  
GlyMed Plus (USA) .CBD (канабідіол) - антиоксидант, ще є більш потужним, ніж вітаміни 
C, E, A або омега-3 жирні кислоти, які також  присутні в конопляній олії.

Цей фантастичний інгредієнт, отримав високу оцінку за його лікувальні та корисні 
властивості.  Суміш лікувальних  сполук CBD   та комплексу трипептидів забезпечує 
миттєве омолодження  шкіри обличчя. Якісно впливає на регулювання життєвого 
циклу клітин, тим самим сприяючи відновленню і підтримці молодості шкіри. Зміцнює 
ліпідний бар’єр та стимулює клітинне оновлення.

CBD-Micro Silver Hydratherapy Masque
Маска Micro Silver

CBD 
Лінія CBD (канабідіол)

GM407

30 мл

Micro-Silver Medical Grade – бореться з бактеріями, допомагаючи заспокоїти чутливу, роздратовану 
і запалену шкіру, а також підтримує природний процес загоєння шкіри.  Має мікро розмір, такий самий, 
як колоїдне срібло. Нецитотоксичний. При регулярному використанні він не тільки запобігає появі бактерій, 
але і зміцнює шкіру. У дослідженні 102х пацієнтів з псоріазом, екземою або атопічними розладами 
було виявлено значне поліпшення, і 93% з них змогли відмовитися від місцевих стероїдних кремів. 
Використовується при акне, розацеа, екземі, псоріазі, сухості

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, Гліцерин, пропандіол, Сополимер акрілоілдіметілтаурната амонію, Диметикон, Гіалуронат натрію, Масло 
стебла канабісу сатіва (CBD), пальмітоіл трипептид-5, пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл гідроксітреонін, 
Тетрадеціламінобутіроілваліламіно-масляний трифторацетат сечовини, сахаридами ізомерат, Пантенол, 
Ніацинамід, Каприл / каприновий тригліцерид, Сквалан, Розчинна колаген, Цитрат натрію, пальмітат сахарози, 
Глицерил лінолеат, Поліглутаміновая кислота, Срібло, Сік листя алое Барбаденсис, Екстракт плодів Cucumis 
Sativus (огірка), Екстракт листя Camellia Sinensis (зелений чай), Symphytum Officinale (живокіст ) кореневище / 
екстракт кореня, екстракт плодів ванілі планіфоліі, Масло насіння пінники лугового, Масло насіння Капуста 
польова, Олія насіння льону, Масло насіння жожоба, Токоферілацетат, Токоферол, Тетрагексілдеціл аскорбат, 
Феноксіетанол, Етілгексілгліцерін, Лимонна кислота

ЗАСТОСУВАННЯ:

Після очищення нанесіть на шкіру Відновлюючий спрей для обличчя Нанесіть CBD-Micro Silver Intensive 
Hydratherapy Masque на обличчя, шию і зону декольте. При необхідності використовуйте на інших ділянках. 
Залиште на 15 хвилин або довше, змийте прохолодною водою. Потім нанесіть додаткові сироватки, 
зволожуючі і сонцезахисні засоби GlyMed Plus.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

CBD (канабідіол) – антиоксидант, ще є більш потужним, ніж вітаміни 
C, E, A або омега-3 жирні кислоти, які також присутні в конопляній 
олії, що робить CBD величезним джерелом потужних антиоксидантів. 
Допомагає позбутися від токсинів, що накопичуються на поверхні 
шкіри через зовнішні чинники, наприклад, забрудненого повітря 
і UV-променів. Впливає на продукування шкірного сала. Зокрема, 
CBD пригнічує надмірне виробництво ліпідів в клітинах шкіри, 
що робить його ефективним засобом профілактики акне. CBD може 
діяти також, як антибактеріальний агент, зменшуючи запалення. 
Впливає на регулювання життєвого циклу клітин, таким чином 
сприяючи відновленню і підтримці молодості шкіри.

Капсаїцин – алкалоїд, що міститься в перці чилі – стимулює кровообіг, має здатність глибоко проникати 
в тканини, збільшуючи приплив крові і посилюючи обмін речовин на локалізованій ділянці. Активізує обмін 
речовин, що благотворно позначається на розщепленні жиру і виведенні токсинів, що накопичилися 
в организмі. Речовина, яка пригнічує ріст клітин жирової тканини і допомагає в боротьбі з целюлітом. 
Володіє аналгетичною (знеболюючою) дією.

Арніка Монтана – відома своєю протинабряковою, антикуперозною, розсмоктуючою й протизапальною 
дією. Сприяє розсмоктуванню синців і крововиливів.

Суміш лікувальних рослинних сполук чистої олії каннабідіола 
(CBD) забезпечує миттєве омолодження старіючої шкіри обличчя 
і тіла. Цей багатофункціональний крем впливає на зморшки 
і в’ялу шкіру, сприяє кровотоку в шкірі, допомагає зменшити 
прояв целюліту, забезпечує природне полегшення болю в м’язах 
і сприяє кращій клітинній функції для більш красивої і молодої 
шкіри обличчя і тіла. 

Рекомендується для: нормальної, комбінованої, жирної і сухої 
шкіри.

CBD 500 Miracle Massage Cream
CBD 500 Масажний крем

GM405

100 мл
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

CBD (канабідіол) –антиоксидант, ще є більш потужним, ніж вітаміни 
C, E, A або омега-3 жирні кислоти, які також присутні в конопляній 
олії, що робить CBD величезним джерелом потужних антиоксидантів. 
Допомагає позбутися від токсинів, що накопичуються на поверхні 
шкіри через зовнішніх чинників, наприклад, забрудненого повітря 
і UV-променів. Впливає на продукування шкірного сала. Зокрема, 
CBD пригнічує надмірне виробництво ліпідів в клітинах шкіри, 
що робить його ефективним засобом профілактики акне. CBD може 
діяти також, як антибактеріальний агент, зменшуючи запалення. 
Впливає на регулювання життєвого циклу клітин, таким чином 
сприяючи відновленню і підтримці молодості шкіри.

Вітамін В3 – ніацинамід, відновлює мікроциркуляцію для доставки кисню 
і поживних речовин до клітин, покращує стан стінок капілярів, посилює 
активність синтезу колагену і еластину. Ефективно бореться з проблема-
ми гіперпігментації і мелазму: нікотинамід блокує переміщення пігменту 
у верхні шари шкіри. Вітамін B3 не виробляється в організмі, якщо ми хо-
чемо скористатися перевагами вітаміну B3 для шкіри, його необхідно на-
носити на шкіру місцево або приймати всередину в якості їжі або добавки.

Ця чудова суміш чистого CBD, вітаміну B-3, суперсильного 
дипептида і комплексу тріпептидів, для боротьби зі зморшками 
і всіма проявами вікових змін шкіри. Зміцнює ліпідний бар’єр, 
стимулює клітинне оновлення, бореться з наслідками окисного 
стресу. Ендоканнабіноїдна система регулює безліч фізіологічних 
процесів, включаючи зростання і диференціювання клітин шкіри. 
За властивостями впливу на шкіру подібний до дії ретиноїдів.

• Звужує пори
• Зменшує запалення
• Регулює секрецію сальних залоз
• Зменшує гіперпігментацію
• Усуває тонкі лінії і зморшки
• Захищає шкіру від УФ-випромінювання.

CBD-B3 Age Delay Facial Dew 
CBD B3 Засіб для відновлення вікової шкіри

GM404

50 мл

Камфора – регулює діяльність сальних залоз, має протигрибкову і протизапальну дію, яка протистоїть 
вугровим висипання і акне. Ефективно вирівнює тон і рельєф шкіри, освітлює пігментні плями і веснянки. 
У застосуванні з масажними техніками покращує обмінні процеси шкіри, допомагає знизити біль в м’язах, 
усунути набряклість. Володіє стимулюючою і тонізуючою діями.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Органічний сік листя алое Барбаденсис, Ізопропіловий пальмітат, Диметикон, каприлові каприновий 
тригліцерид, Цетиловий спирт, Стеариловий спирт, олія стебла канабісу сатіва (CBD), Гліцерин, Ментол, 
Пантенол, Алантоїн, Капсаіцин, цетеариловий спирт, Кетеарет-20, Екстракт квітів арніки Монтана, Екстракт 
кореня живокосту, олія ши, олія насіння Helianthus Annuus (соняшнику), олія лемонграсу, Токоферол, Карбомер, 
Камфора, Феноксіетанол, Етілгексілгліцерин.

ЗАСТОСУВАННЯ:

ДЛЯ ТІЛА: нанесіть 1-2 натискання диспенсера на ділянки тіла, які страждають від старіння, сухості, 
запалення та інших шкірних проблем. Зробіть масаж, приділяючи особливу увагу максимально проблемним 
ділянкам. Протягом декількох хвилин ви відчуєте неймовірне розслаблююче тепло. 

ДЛЯ ОМОЛОДЖУВАННЯ ОБЛИЧЧЯ: нанести на шкіру, включаючи шию і зону декольте, помасажувати 
кінчиками пальців. Шкіра нагрівається, покращуючи кровообіг і транспортування необхідних поживних 
речовин в глибокі шари шкіри. Використовуйте щодня для запобігання зморшок.

Palmitoyl Tripeptide-5 – це біоактивні, глибоко проникаючий в шкіру трипептид, який активує тканинний 
фактор зростання, який стимулює синтез колагену в шкірі, таким чином, покращуючи структуру шкіри 
і зменшуючи появу зморшок. Palmitoyl Tripeptide-5 – інноваційний підхід, що поєднує в собі як стимуляцію 
вироблення колагену, так і захист колагену від руйнівних ензимів. Обидві властивості посилюються 
в синергії, що дозволяє отримати максимальні результати для розгладження зморшок і захисту шкіри 
від старіння.

Пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл гідроксітреонін. Впливає на найбільш важливі протеїни дермо-
епідермального з’єднання (Dermal-Epidermal Junction), що забезпечують «зчеплення» епідермісу і дерми. 
Порушення цього з’єднання веде до появи в’ялості, обвисання і млявості шкіри. Комбінація цих пептидів 
сприяють зміцненню структурної цілісності шкіри і збереженню її пружності.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Органічний сік листя алое Барбаденсис, Гліцерин, Полісорбат 20, олія стебла канабісу сатіва (CBD), Гіалуронат 
натрію, пальмітоіл трипептид-5, пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл гідроксітреонін, Глікозаміноглікани, 
Тетрадеціламінобутіроілваліламіномасляна сечовина, трифторацетат, Ніацинамід, пропандіол, Поліглутамінова 
кислота, Екстракт плодів Lycium Barbarum, Coffea Arabica (кава) Екстракт насіння, Екстракт плодів асаї, Екстракт 
Morinda Citrifolia (Ноні), Екстракт плодів граната, Екстракт листя камелії китайської, Екстракт плодів гарцинії 
мангустана, екстракт кореня живокосту, олія шкірки цитрусових Aurantium Dulcis (апельсин), Токоферол, 
Тетрагексілдецил аскорбат, Ретиніл пальмітат, Ксантанова камедь, Карбомер, каприліл Гліколь, гексиленгліколь, 
Феноксіетанол, Етілгексілгліцерин. 

ЗАСТОСУВАННЯ:

Після очищення нанесіть засіб Age Delay Facial Dew на обличчя, шию і зону декольте вранці і ввечері.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

CBD (канабідіол) –антиоксидант, ще є більш потужним, ніж вітаміни 
C, E, A або омега-3 жирні кислоти, які також присутні в конопляній 
олії, що робить CBD величезним джерелом потужних антиоксидантів. 
Допомагає позбутися від токсинів, що накопичуються на поверхні 
шкіри через зовнішніх чинників, наприклад, забрудненого повітря 
і UV-променів. Впливає на продукування шкірного сала. Зокрема, 
CBD пригнічує надмірне виробництво ліпідів в клітинах шкіри, 
що робить його ефективним засобом профілактики акне. CBD може 
діяти також, як антибактеріальний агент, зменшуючи запалення. 
Впливає на регулювання життєвого циклу клітин, таким чином 
сприяючи відновленню і підтримці молодості шкіри.

Palmitoyl Tripeptide-5 це біоактивний, глибоко проникаючий в шкіру 
трипептид, який активує тканинний фактор зростання, що стимулює 
синтез колагену в шкірі, таким чином покращуючи структуру шкіри 
і зменшуючи появу зморшок. Palmitoyl Tripeptide-5 – інноваційний 
підхід, що поєднує в собі як стимуляцію вироблення колагену, 
так і захист колагену від руйнівних ензимів. Обидві властивості 
посилюються в синергії, що дозволяє отримати максимальні результати 
для розгладження зморшок і захисту шкіри від старіння.

Чудовий крем для шкіри навколо очей потрійної сили, напов-
нений PUREST HEMP CBD, пептидами, колагеном, гіалуроновою 
кислотою і цілющими властивостями ботанічних рослин. Цей 
шовковистий крем для шкіри навколо очей, забезпечує клінічно 
доведений anti-age результат: бореться зі зморшками, регене-
рує, підтягує і зволожує, зменшуючи втрату колагену і поверта-
ючи шкірі молодий сяючий вигляд.

CBD Regenerative Eye Cream 
CBD Регенеруючий крем для шкіри навколо очей

GM401

10 мл
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Пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл гідроксітреонін. Впливає на найбільш важливі протеїни дермо-
епідермального з’єднання (Dermal-Epidermal Junction), що забезпечують «зчеплення» епідермісу і дерми. 
Порушення цього з’єднання веде до появи в’ялості, обвисання і млявості шкіри. Комбінація цих пептидів 
сприяють зміцненню структурної цілісності шкіри і збереженню її пружності.

Гіалуронова кислота – Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає її зневодненню і підтримує 
необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

вода, гліцерин, капрі / каприновий тригліцерид, цетиловий спирт, стеаринова кислота, цетеариловий спирт, 
кококапрілат / капрат, диметикон, пентіленгліколь, пропандіол, цетеарет-20, гіалуронат натрію, пальмітоіл 
трипептид-5, пальмітоіл дипептид-5 діамінобутіроіл, гідроксітреонін, пантенол, алантоїн, розчинний колаген, 
ксілітілглюкозид, сквалан, ангідроксілітол, ксиліт, тетрадеціламінобутіроілваліламіномасляна сечовина, 
трифторацетат, екстракт кореня (солодки), екстракт (очанки), екстракт листя звичайної (мучниці), іван-чай 
квітка / лист / екстракт стебла, (гуарана) екстракт, екстракт листя камелії китайської (зеленого чаю), екстракт 
ундарії перистої, екстракт кораллінової лікарської, олія butyrospermum parkii (ши), олія насіння канабісу сатіва 
(CBD), олія насіння капуста польова, олія шкірки цитрусових aurantium dulcis (апельсин), льон олія насіння, 
токоферол, тетрагексілдеціласкорбат, аскорбілфосфат магнію, ксантанова камедь, карбомер, феноксиетанол, 
етілгексілгліцерин.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовувати 1 раз в день. Наносіть невелику кількість засобу на зону навколо очей.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Олія Лаванди – володіє найбагатшою сферою дії з усіх ефірних олій. 
Прекрасно загоює шкіру і нормалізує її баланс. Володіє антисептичною, 
знеболюючою, антибіотичною і антистресовою дією. Стимулює 
оновлення шкіри. 

Екстракт Дягілю – ефективно бореться із запаленнями 
і подразненнями шкіри, має заспокійливу і загоюючу дію.

Олія Ши – живить шкіру, підвищуючи її місцевий імунітет. Комплекс 
олеїнової, стеаринової і пальмітинової кислот захищає шкіру 
від зневоднення і шкідливого впливу навколишнього середовища.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Анжеліка Архангеліка (дягель лікарський), Екстракт вівса, 
фруктовий екстракт оливи, Екстракт Юки, олія Соняшнику, децилів 
глюкозид, цетеарил глюкозид, Гліцерил стеарат, олія Ши, Гліцерин, 
цетеариловий спирт, Cetearth 20, Ксантанова камедь, Лавандула 
вузьколистна олія, Каприлова кислота, гліцин, Токоферол (вітамін Е), 
Лецитин, сорбітол, Аскорбат кальцію (вітамін С), Діазолідініл сечовина, 
Йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть 1 мл сухими долонями на суху шкіру. М’яко помасажуйте обличчя, шию і декольте, щоб видалити 
макіяж, бруд, олію і підготувати шкіру до 2-го етапу очищення. Додайте воду, щоб забезпечити ковзання. 
Може використовуватися як засіб для зняття макіяжу з очей. Змийте теплою водою.

Кремовий гідрофільний засіб моментально розчиняє макіяж 
і накопичені протягом дня забруднення шкіри. Цей продукт 
не тільки забезпечує глибоке очищення, а й містить активний 
антиоксидант, вітамін Е, необхідний шкірі в боротьбі з сухістю, 
впливом зовнішніх чинників і шкідливих подразників, що викли-
кають старіння. Використовуйте в якості 1-го етапу очищення, 
безпечно для нарощених вій.

Mega-Purifying Cleanser
Очищаючі вершки з олією Лаванди

GM-57

200мл

Професійна клітинна косметика для обличчя лінії Cell Science від GlyMed Plus 
(Америка), допомагає оновлювати шкіру обличчя на клітинному рівні. Створена 
на основі стовбурових клітин, церамідів, пептидів, ензимів, гіалуронової кислоти, 
що входять до складу очищувальних засобів, масок для обличчя, кремів і сироваток, 
швидко і ефективно поверне шкірі молодість, сяючий рівномірний тон шкіри, 
позбавлять від зморшок.

CELL SCIENCE 
Клітинна косметика

ОЧИЩУЮЧІ ЗАСОБИ
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт Алое Віра – потужний загоюючий засіб, що забезпечує 
переважний інфекції захисний шар. Містить більше 200 активних 
сполук, в тому числі віт А, В, С, Е, ферменти, мінерали, полісахариди, 
і 18 з 20 найбільш необхідних амінокислот для здорового клітинного 
обміну.

Екстракт з морських водоростей – багатий мінералами і протеїнами, 
одночасно володіючий високим вмістом антиоксидантів. Підвищує 
рівень гідратації в шкірі, захищаючи її від старіння і зневоднення, 
нормалізує обмінні процеси в клітинах, сприяючи виведенню токсинів.

Гіалуронова кислота – природний компонент шкіри, який відіграє 
велику роль в управлінні фізичними та біохімічними процесами 
в епідермісі. Відповідає за підтримку водного балансу в шкірі, 
її еластичності і розподілу поживних речовин між клітинами. Молекула 
гіалуронової кислоти здатна утримувати молекулу води, в тисячу 
разів перевищуючи власну питому вагу, таким чином запобігаючи 
зневоднення і сприяючи нормалізації водного балансу в глибоких 
шарах шкіри.

Вітамін В5 – пантенол, необхідний для синтезу ліпідів і протеїнів, 
сприяє швидкому загоєнню ран. Також є глибоко проникаючим в шкіру 
зволожувачем.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, екстракт з морських водоростей, екстракт алое, гліцерин, гіалуронова кислота, пантенол (вітамін B5), 
сорбат калію, алантоїн, діазолідінілмочевіна, йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Розпилюйте засіб на попередньо очищену шкіру обличчя і шиї (цілком достатньо 1-2 натискань помпи) 
в рамках щоденної програми догляду, а також наносьте засіб на шкіру кожні кілька годин під час тривалої 
подорожі.

Легкий тонік-спрей, повертає назад до життя зневоднену, 
роздратовану і тьмяну шкіру завдяки мегадозі зволожуючих 
і відновлюючих інгредієнтів, морських водоростей, гіалуронової 
кислоти і вітаміну В. Легкий спрей надає шкірі свіжість, сяяння, 
оживляє її!!! Може використовутатися протягом дня для підви-
щення рівня зволоженості шкіри без шкоди для макіяжу. Лег-
кий, невагомий засіб просто незамінний для подорожей в літаку 
і любителів відпочинку на відкритому повітрі.

Skin Recovery Mist
Відновлюючий шкіру тонік з гіалуроновою кислотою

GM33-4 

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Фульвова кислота – це могутнє антиоксидантне з’єднання 
вважається одним з найбільш хімічно активних в грунті. Містить 
повний спектр мінералів, амінокислот і мікроелементів, а саме: 
природні полісахариди, пептиди, мінерали, до 20 амінокислот, вітаміни, 
стерини, гормони, жирні кислоти, поліфеноли, токофероли, кетони. 
Має антибактеріальну, протигрибкову, противірусну, протизапальну 
та протиалергічну дію. Має більш низьку молекулярну вагу і розмір, 
і володіє високою біодоступністю і проникаючою здатністю. Фульвова 
кислота активно переносить поживні речовини в глибокі шари шкіри, 
що сприяє збільшенню гідратації в тканинах, зменшенню зморшок 
і зменшення запалень.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, її молекула здатна утримувати кількість 
води, у багато разів перевищуючи її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає її зневодненню 
і підтримує необхідний водний баланс.

Carageenan (ірландський мох) – морська водорость. Зменшує трансепідермальну втрату вологи (TEWL), 
звільняє після використання аргінін і цитрулін, які є незамінними для біосинтезу колагену та інших 
структурних протеїнів амінокислотами. Підвищує енергетичний метаболізм шкіри, стимулює ріст клітин 
і підсилює природний місцевий імунітет. Діє як протизапальний і протинабряковий засіб. Заспокоює шкіру 
і покращує мікроциркуляцію.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Aqua (вода), Сік листя алое Барбаденсис (алое вера), Гліцерин, фульвова кислота, Каприл / каприновий 
тригліцерид, Vitis Vinifera (олія кісточок винограду), Екстракт Hypnea Musciformis (водорості), Карбомер, 
Гіалуронат натрію, Натрій PCA, Глікозаміноглікани, Пантенол (вітамін B), Алантоїн, Carageenan (ірландський 
мох), Слюда, Діоксид титану, Сорбітол, Пентіленгліколь, гексиленгліколь, Гамма-поліглутамінова кислота, 
екстракт Gellidiela Acerosa (водорості), екстракт Sargassum Filipendula (водорості), екстракт кореня живокосту, 
екстракт квітів Anthemis Nobilis (ромашка), екстракт лаванди вузьколистої (лаванди), екстракт квіток календули 
лікарської, Butyrospermum Parkii (олія ши), олія насіння Simmondsia Chinesis ( Jojoba), Тетрагексілдеціласкорбат 
(вітамін С), Токоферол 

ЗАСТОСУВАННЯ:

Після очищення шкіри нанесіть маску на обличчя, шию і зону декольте на 10 хвилин. Видаліть і завершіть 
нанесенням сироватки і зволожуючого крему GlyMed Plus. 

Зволожуюча маска-шовк Skin Bliss Hydrating Masque напов-
нена гіалуроновою кислотою, щоб утримувати вологу і стимулю-
вати обсяг і пружність на клітинному рівні. Фульвова кислота 
один з найбільш потужних антиоксидантів, захищає клітини 
шкіри від вільних радикалів, які є головними винуватцями ста-
ріння. Володіючи високою біодоступністю, стимулює процеси 
загоєння, відновлення і омолодження шкіри. Ідеальний засіб 
для відновлення пошкодженої шкіри після пілінгів, сонця, тем-
пературних коливань. Миттєво повертає відчуття комфорту, зво-
ложення, заспокоєння.

Skin Bliss Hydrating Masque
Зволожуюча маска Skin Bliss з фульвовою кислотою

GM53

50 мл

GM53В

236 мл 

МАСКИ
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Hypnea Musciformis – екстракт червоної водорості, багатий 
антиоксидантами. Містить багатий комплекс полісахаридів 
і амінокислот, який підвищує еластичність і пружність шкіри, відновлює 
її захисні механізми, стимулює кровообіг і природний процес оновлення 
клітин. Надає інтенсивну очищаючу, тонізуючу та протизапальну дію, 
сприяє себорегуляції і загоєнню запалень, регулює гідроліпідний 
баланс, а також насичує клітини шкіри необхідними вітамінами, 
мінералами та мікроелементами.

Фульвова кислота – це могутнє антиоксидантне з’єднання вважається одним з найбільш хімічно активних 
в грунті. Містить повний спектр мінералів, амінокислот і мікроелементів, а саме: природні полісахариди, 
пептиди, мінерали, до 20 амінокислот, вітаміни, стерини, гормони, жирні кислоти, поліфеноли, токофероли, 
кетони. Має антибактеріальну, протигрибкову, противірусну, протизапальну та протиалергічну дію. Має 
більш низьку молекулярну вагу і розмір, і володіє високою біодоступністю і проникаючою здатністю. 
Фульвова кислота активно переносить поживні речовини в глибокі тканини шкіри, що сприяє збільшенню 
гідратації в тканинах, зменшенню зморшок і зменшення запалень.

Екстракт Зеленого чаю – потужний антиоксидант, допомагає поліпшити крово- і лімфовідтік, вивести 
шлаки і токсини з підшкірної клітковини, зміцнити стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає її від 
зів’янення.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, нейтралізуючи перекісні радикали які порушують 
цілісність біологічних мембран. Має виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію епітеліальних 
клітин шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Aqua (вода), Сік листя алое Барбаденсис (алое вера), Гліцерин, фульвова кислота, Коко-каприлат / Капрат, 
Каприл / каприновий тригліцерид, Екстракт Hypnea Musciformis (водорості), Карбомер, Їдкий натр, Гіалуронат 
натрію, Глікозаміноглікани, Натрій PCA, Алантоїн, Сорбітол, Карагенан, (ірландський мох), Слюда, Діоксид титану, 
Пентіленгліколь, мальтодекстрин, Гамма-поліглутамінова кислота, Екстракт Gellidiela Acerosa (водорості), 
Екстракт Sargassum Filipendula (Водорості), Екстракт квітів / листя / стебел іван-чай, Екстракт кореня 
живокосту, Екстракт Syringa Vulgaris (бузок), Екстракт Saccharum Officinarum (цукрова тростина), 
Екстракт плодів цитрусових Aurantium Dulcis (апельсин), Цитрусовий екстракт лимона (лимона), Екстракт плодів 
Pyrus Malus (Apple), Екстракт листя Camellia Sinensis (зелений чай), Тетрагексілдеціласкорбат (вітамін С), 
Токоферол (вітамінЕ), Морська сіль, Цитрусовий лимонний пілінг, олія, Феноксіетанол, Етілгексілгліцерин.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Після очищення шкіри нанесіть маску на обличчя, шию і зону декольте на 10 хвилин. Видаліть і завершіть 
нанесенням сироваток і зволожуючого крему GlyMed Plus. 

Маска Skin Bliss Oil Control Masque володіє абсорбуючими 
і балансуючими діями. Містить потужну концентрацію цілющих 
рослин, які зменшують кількість бактерій і контролюють роботу 
сальних залоз. Багата фульвовою кислотою, яка є одним з най-
потужніших антиоксидантів, відомих своєю здатністю контролю-
вати бактерії і висипання на шкірі. Має високу біодоступність, 
що забезпечує трансепідермальну доставку поживних речовин 
на клітинному рівні. Часте нанесення цієї заспокійливої гелепо-
дібної маски робить шкіру м’якою, сяючою і очищеною.

Skin Bliss Oil Control Masque
Маска Skin Bliss для контролю жирності шкіри

GM52

50 мл

GM52В

236 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Папаїн – фермент, який отримують із плодів папайї. (Біологічний 
скальпель). Він гідролізує протеїни і володіє протеолітичним ефектом 
(розщеплює протеїни). Має здатність розщеплювати відмерлі клітини 
шкіри, не впливаючи на навколишню живу тканину. У папаїні міститься 
212 амінокислот, а також АНА кислота.

Бромелайн – ензим, що міститься в ананасах, підвищує білковий обмін 
речовин і зменшує запалення. Бере участь в гідролізі протеїнів, таким 
чином сприяючи оновленню шкіри і покращенню її текстури.

Сорго лимонне (лимонна трава) – славиться своїми антисептичними 
і очищуючими властивостями. Володіє себорегулюючою дією.

Гіалуронова кислота – Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневодненню і підтримує необхідний водний баланс.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Coco- / капрат, Гліцерил Стеарат, Гліцерин, рисовий крохмаль, 
цетеариловий спирт, Цетеарет-20, Екстракт листя алое Барбаденсис (алое 
вера), Гіалуронат натрію, Алантоїн, Сквалеон, мальтодекстрин, Папаїн, 
Сорбат калію ( вітамін С), Селен (ягода годжі), Тіоктова кислота, екстракт 
календули лікарської, екстракт лемонграсу, екстракт ячменю, екстракт 
листя оливи, екстракт Кульбаби, екстракт бромелайну, екстракт лаванди 
звичайної, Малина екстракт фруктів, екстракт листя пшениці, екстракт 
Ascophyllum Nodosum (Водорості ), Токоферілацетат (ацетат вітаміну Е), 
Ретиніл пальмітат (ефір вітаміну А), Аскорбіл пальмітат (ефір вітаміну 
С), Лецитин, Діазолідінілмочевина, Йодопропініл бутілкарбамат, Хлорид 
натрію, феноксіетанол, Етілгексілгліцерін, аромат, Оксид хрому зелений.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть маску на очищену шкіру обличчя і залиште на 10-15 хвилин. Видалити прохолодною водою. 
Використовуйте 2-3 рази на тиждень.

Ультра-зволожуюча ферментна маска глибоко очищає шкіру 
і виводить з неї токсини за рахунок прискорення процесу від-
новлення клітин. Завдяки вмісту зволожуючих рослинних інгре-
дієнтів і антиоксидантів, вітамінів, миттєво зволожує і зміцнює 
суху, пошкоджену і зневоднену шкіру, шкіру з розацеа.

Ultra-Hydrating Enzyme Masque
Ультразволожуюча маска з ензимами

GM-61

56 гр

GM-61В 

170 гр
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт какао – багатий на вітаміни групи В і вітаміном Е. Містить 
гліцериди, які відновлюють і зміцнюють чутливу шкіру, захищаючи 
її від шкідливого впливу навколишнього середовища. Містить 
також антивікові амінокислоти – серін і аланіл-глютамін, необхідні 
для клітинного відновлення шкіри.

Порошок м’якоті асаї – ягоди асаї багати на вітаміни групи В,  
вітаміни С і Е, калій, фосфор, кальцій і дорогоцінні поліненасичені  
жирні кислоти. Ягоди асаї виводять токсини, підвищують клітинний 
імунітет і стимулюють оновлення, нормалізують баланс ліпідів.  
Містить в 10 разів більше антиоксидантів, ніж червоний виноград 
і зелений чай.

Расвератрол – природний бандаж, який зміцнює дерма-епідермальні 
з’єднання тканин, завдяки чому має яскраво виражений ефект підтяжки 
обличчя, відновлення овалу і щільності шкіри. Потужний антиоксидант 
і імуностимулятор.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, стеаринова кислота, етилгексил стеарат, порошок м’якоті асаї, 
бутиленгліколь, екстракт ферменту ресвератрола Pichia, диметикон, 
ціклопентасілоксан, воскові ефіри Жожоба, гідрогенізована касторова 
олія (PEG-40), трідецет-9, сухе знежирене молоко, олія солодкого 
мигдалю, гександіол-1,2, каприліл гліколь, екстракт какао, олія насіння 
какао, лактобактерії / ферментарний екстракт японського васабі, папаїн, 
полісорбат 20, гліцерин, бегеніловий спирт, карамель, ароматизатори, 
акрілат / С10-30 алкіл акрілатний кроссполімер, феноксіетанол, 
етілгексілгліцерин, натрій ЕДТА.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте і залиште на 5-10 хвилин. Змийте прохолодною водою. 
Може використовуватися 2-3 рази в тиждень для підтримки здорової шкіри або підготовки до більш 
інтенсивних процедур.

Дарує заряд енергії вашій шкірі, завдяки входу до складу  
тріо поліфенолів: какао, расвератролу і ягоди асаї !!! Багата на 
антиоксиданти маска забезпечує чудову омолоджуючу, віднов-
люючу і зміцнюючу дію, покращуючи кровообіг. Цілеспрямовано 
впливаючи на вироблення колагену і гліказаміноглікану, під-
вищує еластичність і освітлює колір обличчя. Маска підсилює 
результати будь-якого клінічного лікування шляхом віднов-
лення шкіри на клітинному рівні.

Chocolate Power Skin Rescue Masque
Шоколадна енергізуюча маска

GM-89 

56 гр

GM-89В 

473 гр

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гіалуронова кислота 10% – натуральний компонент, що міститься 
в організмі людини. Молекула гіалуронової кислоти здатна утримувати 
молекулу води, в тисячу разів перевищуючи власну питому вагу, таким 
чином запобігаючи зневодненню і сприяючи нормалізації водного 
балансу в глибоких шарах шкіри.

Циклометикон/Диметикон кроссполімер – служить бар’єром 
для захисту шкіри від втрати вологи, що робить його ідеальним 
засобом для захисту шкіри від ультрафіолетового випромінювання 
і суворих погодних умов. Надає шкірі м’якість і шовковистість. 
Він згладжує пори і дрібні зморшки, а також надає шкірі матовість.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, циклометикон / диметикон кроссполімер, оліакріламід / ізопарафін 
C13-14 / лауреат 7, гіалуронова кислота, діазолідінілмочевина, 
йодопропінілбутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Наносьте сироватку на очищену шкіру обличчя, шиї і декольте вранці 
і ввечері.

Ультралегка формула на основі 10% гіалуронової кис-
лоти призначена для захисту зневодненої, пошкодженої шкіри 
в період сонячної активності, сезонних змін клімату, активних 
косметологічних процедур (пілінги, чищення, лазер), або в яко-
сті балансуючого етапу в період активного лікування шкіри.

Ultra Hydro Gel 
Ультрагідрогель з 10% гіалуроновою кислотою

GM-69

50мл

ОМОЛОДЖУЮЧИ, ЗВОЛОЖУЮЧИ ЗАСОБИ 
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Альфа-ліпоєва кислота – кофермент, що стимулює обмінні процеси 
і перешкоджає передчасному руйнуванню ліпідних утворень в глибоких 
шарах шкіри. Є потужним антиоксидантом, що відповідає за вироблення 
енергії в клітинах.

Лікопен – червоний пігмент, переважно міститься в томатах. 
Даний каротиноїд має антиоксидантні властивості, що відповідають 
за підтримку цілісності клітини і її здорового функціонування.

Екстракт зеленого чаю – містить поліфеноли, вид біофлавоноїдів 
з високим вмістом антиоксидантних властивостей. Ефективний 
антибактеріальний і протизапальний засіб.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, олія насіння соняшнику, олія насіння винограду, гліцерил стеарат, 
цетеариловий глюкозид, олія Ши, гліцерин, олія насіння жожоба, сорбітол, 
аскорбат кальцію, сорбат калію, бензальдегід, ксантанова камедь, 
каприлова кислота, гліцин, вітамін Е, альфа- ліпоєва кислота, лікопен, 
супероксиддисмутаза, вівсяний бета-глюкан, пантенол, бісаболол, екстракт 
ріпчастої цибулі, екстракт зеленого чаю, сквален, алантоїн, діазолідініл 
сечовина, йодопропінілбутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

рекомендується використовувати цей засіб в рамках щоденної програми 
догляду за шкірою. Попередньо очистіть шкіру обличчя і шиї і нанесіть 
невелику кількість крему рівномірним шаром легкими масажними рухами, 
уникаючи ніжної області навколо очей.

Наш № 1 Зволожуючий крем! Циркадно збалансований, лег-
кий, антиоксидантний, збагачений вітамінами крем. Цей лег-
кий, але глибоко зволожуючий крем відновлює фото-пошкод-
жену і подразнену шкіру. Коригує не тільки зовнішній вигляд, 
але і відновлює внутрішнє здоров’я шкіри. Ідеальний засіб 
для глибокого зволоження зрілої або схильної до прискоре-
ного в’янення шкіри.

Daily Repair Mega-Moisture Cream
Відновлюючий денний крем з церамідами

GM-58

50мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Бісаболол – натуральний протизапальний і антибактеріальний 
інгредієнт, отриманий з ромашки лікарської. Застосовується в медицині 
протягом сотень років. Прискорює процес загоєння шкіри.

Олія Ши – отримують з плодів дерева каріте. Відоме своїми 
зволожуючими, захисними і загоюючими властивостями. Заспокоює 
пошкоджену шкіру і прискорює відновлення. Містить фітостерол, який 
стимулює утворення нових клітин, що особливо важливо для вікової 
і пошкодженої шкіри.

Вітамін В5 – пантенол, необхідний для синтезу ліпідів і протеїнів, 
сприяє швидкому загоєнню ран. Також глибоко проникаючий в шкіру 
зволожувач.

Дріжджі бета глюкан – активізує відновлювальні процеси в області 
пошкоджених клітин, а також стимулює виробництво еластину 
і колагену.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вазелін, сквалан, дріжджовий екстракт, олія Ши (каріте), вітамін 
А (ретінілпальмітат), вітамін Е, вітамін B5 (пантенол), бісаболол, бета-
глюкан, олія цедри грейпфрута, олія цедри апельсину, олія герані, олія 
розмарину, феноксіетанол.

ЗАСТОСУВАННЯ:

рекомендується використовувати цей засіб згідно призначення вашого косметолога або для лікування 
і загоєння незначних травм і мікропошкодження шкіри обличчя і тіла.

Бальзам-рятувальник!!! Багатоцільовий, відновлюючий і захи-
щаючий шкіру бальзам призначений для використання після 
пілінгів, лазера, а також для пом’якшення потрісканої і обвітре-
ної шкіри обличчя і губ. Заспокоює і полегшує стан пошкодженої 
і подразненої шкіри після укусів комах, подряпин, опіків і висипу. 
Містить похідні живих дріжджових клітин, які сприяють онов-
ленню клітин і синтезу колагену.

Cell Protection Balm
Захищаючий клітини бальзам

GM-88

56 гр
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт стовбурових клітин яблук Uttwiler Spätlauber Apple – 
революційна фітотехнологія захисту стовбурових клітин шкіри. 
Стовбурові клітини отримані з рідкісного сорту швейцарських яблук, 
відомі своїми можливостями в галузі довголіття. Вони допомагають 
будівництву нової тканини після пошкодження. Здатність стовбурових 
клітин швейцарських яблук до омолодження шкіри і боротьби 
зі зморшками доведена в ході наукових досліджень і експериментів.

Метілгідантоін 2 імід – натуральне похідне амінокислоти 
необхідне для будівництва клітин, стримує виробництво тирозинази 
в меланоцитах.

Дипептид діамінобутіроіл бензіламід діацетат – пептидний 
комплекс, який регулює м’язове скорочення. Отриманий з отрути 
храмової гадюки. Послідовність амінокислот, блокує ацетихолінові 
рецептори в м’язах обличчя, що запобігає мимовільному скороченню 
цих м’язів і таким чином сприяє запобіганню появи мімічних зморшок.

Мірістоіл пентапептид-11 і пентапептид-8 – потужні біопептиди, 
стимулятори виробництва колагену, які є основою складовою 
міжклітинної матриксу.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Гліцерин, Гідроксіетілакрілат / натрію, акрілоілдіметіл, Таурат Сополимер, Сквален, Полісорбат 20, 
креатин, 1-Methylhydamtoin-2-имид, Аскорбілфосфат натрію, Sodium PCA, Uttwiler Spatlauber Apple Екстракт 
плодової клітинної культури, Мірістоіл пентапептід- 1, Мірістоіл пентапептид-8, пальмітоіл пентапептид-4, 
Гіалуронат натрію, Біосахарід Гум-1, Дипептид діамінобутіроіл бензіламід диацетат, Фолієва кислота, Лецитин, 
Ціклопентасілоксан, Ціклопентасілоксан, бутиленгліколь, Хондрус Крисп (Карагенан), Пропіленгліколь, Лимонна 
кислота, Полісорбат 60, феноксіетанол, Ксантанова камедь, карбомер, Капрілілгліколь, Етілгексілгліцерін, 
гексиленгліколь, Динатрію ЕДТА.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанести сироватку на обличчя, шию і декольте. Завершити догляд зволожуючим засобом GlyMed Plus. 
Рекомендується використовувати вранці і ввечері.

Хвиля енергії для перебудови вікової шкіри на клітинному рівні. 
Ця багатоцільова енергетична сироватка допомагає уповіль-
нити процес старіння, підтягнути і відновити пружність і усунути 
в’ялість шкіри, клінічно випробувана високотехнологічна куль-
тура рослинних клітин швейцарських яблук Uttwiler Spätlauber 
Apple. Сироватка насичена зволожуючими натуральними ком-
понентами інгібіруючими тирозиназу, таким чином запобігаючи 
появі вікової пігментації. Також містить чотири потужних аміно-
пептиди, які допомагають стимулювати зростання нових клітин 
і перепрограмувати старіння фібробластів шкіри для збільшення 
вироблення колагену. 

Stem Cell Power Serum
Сироватка стовбурових клітин Швейцарських яблук

GM-90

30 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт кінського каштана – плоди рослини містять сапонін 
(Аесцін), клінічно доведена речовина, що покращує кровообіг, 
за рахунок підвищення тонусу стінок судин. Крім цього має 
протизапальну і протинабрякову дію.

Олія соняшнику – одна з кращих олій, які сприяють посиленню 
шкірного бар’єру і зволоження шкіри, схильної до акне. Доведено, що ця 
олія допомагає ефективно відновлюватися шкірі. Має антимікробну 
і протизапальну дію, завдяки вмісту лінолевої кислоти.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, 
нейтралізуючи перекісні радикали, які порушують цілісність біологічних 
мембран. Має виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію 
епітеліальних клітин шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, соняшникова олія, гліцерилстеарат, цетеариловий спирт, 
цетилстеариловий ефір 20, екстракт кінського каштана, гліцерин, 
цетеариловий глюкозид, олія виноградних кісточок, циклометикон, 
диметикон, каприлова кислота, гліцин, циклопентасілоксан і диметілконол, 
ксантанова камедь, олія Ши (каріте), олія жожоба, сорбат калію, вітамін 
Е, розмаринова олія, лавандова олія, лецитин, діазолідінілмочевина, 
йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

За рекомендацією косметолога або 2-3 рази на день наносите крем тонким шаром на уражені ділянки шкіри, 
попередньо ретельно очистивши її.

Справжній лікувальний склад, який природно і ефективно 
скорочує прояви розацеа (червоних вугрів) та інших станів шкіри, 
телеангіектазії, що викликає почервоніння, реактивної і чутли-
вої шкіри з почервонінням внаслідок вазодилатації. Збагачений  
Аесцином, зменшує запалення і відновлює стінки судин і капі-
лярів, запобігаючи їх мікроскопічним пошкодженням. Засіб від-
новлює еластичність шкіри і усуває пошкодження, викликані 
внутрішнім перегрівом і подразненням, викликаним внутрішнім 
дисбалансом. Також може бути використаний для зменшення 
темних кіл під очима.

Rosacea Relief 
Крем від рожевих вугрів (розацеа, купероз)

GM-68 

50 гр



42 43

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт зеленого чаю – завдяки високому вмісту катехіну, 
є потужним антиоксидантом, що охороняє клітини від впливу вільних 
радикалів. Ефективний протизапальний засіб.

Пептид міді – комбінація міді і трьох амінокислот. Омолоджує клітини 
шкіри за рахунок стимулювання роботи фібробластів і підвищення 
вироблення колагену і еластину. Допомагає шкірі зберегти вологу.

Гіалуронова кислота – природний компонент шкіри, який відіграє 
велику роль в управлінні фізичними та біохімічними процесами 
в епідермісі. Відповідає за підтримку водного балансу в шкірі, 
її еластичності і розподілу поживних речовин між клітинами. Молекула 
гіалуронової кислоти здатна утримувати молекулу води, в тисячу 
разів перевищуючи власну питому вагу, таким чином запобігаючи 
зневодненню і сприяючи нормалізації водного балансу в глибоких 
шарах шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, екстракт зеленого чаю на олії камелії, екстракт ехінацеї, олія 
пенника лугового, олія виноградних кісточок, соняшникова олія, 
цетеаріловий глюкозид, гліцерилстеарат, олія макадамії трилистої, 
гліцерин, олія Ши (каріте), вітамін Е, каприлова кислота, гліцин, 
гіалуронова кислота, екстракт мучниці, екстракт солодки (лакриці), 
коензим Q10, пептид міді, вітамін А (ретінілпальмітат), ароматизатор, 
сорбат калію, ксантанова камедь, аскорбілпальмітат (вітамін С), альфа-
ліпоєва кислота, діазолідінілмочевина, йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

нанести на шкіру навколо очей, включаючи повіки. Використовувати вранці і ввечері. Рекомендується 
зберігати в холодильнику.

Розкішна суміш натуральних рослинних компонентів, потуж-
них антиоксидантів і зміцнюючих імунітет компонентів, які ніжно 
підтягують і зміцнюють шкіру навколо очей. Пептиди міді сприя-
ють зменшенню темних кіл і сприяють відновленню і освітленню 
цієї делікатної області.

Eye Calm
Засіб від темних кіл і набряклості під очима

GM-65 

10 мл

ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ НАВКОЛО ОЧЕЙ ТА ГУБ

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Метілнікотінат – потужний вазодилататор, судинорозширювач, 
дає ефект збільшення губ і насиченості пігменту. 

Ацетилгексапептидом 3 – (аргірелін) – пептид натурального 
походження, який володіє властивістю розслаблення міміки, 
що сприяє розгладженню зморшок навколо рота. Блокує вивільнення 
нейромедіаторів, що запобігає мимовільне скорочення м’язів і таким 
чином сприяє запобіганню появи мімічних зморшок.

Олія м’яти перцевої – володіє охолоджуючою і зміцнюючою дією. 
Стимулює обмінні процеси на клітинному рівні, сприяючи ефективному 
відновленню клітин.

Олія какао – володіє підвищеними зволожуючими властивостями, 
створює захисний бар’єр, що перешкоджає втраті вологи. Багата 
антиоксидантами, запобігає старінню шкіри. Містить гліцериди, 
які роблять шкіру більш щільною і пружною і амінокислоти, 
що стимулюють омолодження клітин.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, соняшникова олія, ксиліт, гліцерин, гліцерилстеарат, олія виноградних кісточок, олія какао, цетеаріловий 
глюкозид, ацетилгексапептид-3, каприлова кислота, гліцин, олія Ши (каріте), гідроксипролін, вітамін Е, 
ксантанова камедь, олія м’яти перцевої, метілнікотінат. 

ЗАСТОСУВАННЯ:

У міру необхідності наносите невелику кількість засобу на губи і їх контур, ретельно втираючи склад 
в поверхню шкіри легкими ніжними рухами. 

Ніжний флюїд наповнений зволожуючими і пом’якшуючими 
шкіру компонентами і потужними пептидами, які зменшують 
тонкі зморшки і відновлюють природний пігмент губ, роблячи 
їх більш яскравими з насиченим натуральним пігментом. Нату-
ральні та безпечні вазодилататори (судинорозширювальні 
засоби) надають губам більш повний і більш об’ємний вид, ство-
рюючи ефект юнацької припухлості. Флюїд складається з рос-
линних інгредієнтів і антиоксидантів, що підвищують імунітет 
шкіри і захищають її від зовнішніх пошкоджень.

Lip Science
Флюїд для губ

GM-82

10 мл
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

для комбінованої шкіри схильної до акне, гіперпігментації. А також незамін-
ний засіб для підготовки шкіри до процедур в клініці.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комплекс BIOCELL-sc – комбінований комплекс з 15% АНА кислот 
(молочна, гліколева, яблучна) – який швидко проникає в шкіру, 
забезпечуючи чудові антивікові результати. Він м’яко і ефективно 
відновлює шкіру за рахунок поновлення рогового шару і стимулювання 
роботи клітин, вирівнює шкірний рельєф, ефективно бореться 
з гіперкератозом. Помітно освітлює і омолоджує шкіру, м’яко, без лущення 
і сухості. Володіє також антибактеріальною і антисептичною діями.

Лимонна кислота – натуральний антиоксидант, ефективно знижує 
гіперактивність сальних залоз, підвищує місцевий імунітет шкіри. 
Володіє освітлюючою і відлущуючою дією.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, лаурилсульфат амонію, гліцерин, кокамідопропіл-бетаїн, гліколева 
кислота, яблучна кислота, молочна кислота, гліколь стеарат, лимонна 
кислота, пропіленгліколь, діазолідінілмочевина, метилпарабен, 
пропілпарабен.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте вранці і ввечері для другого етапу очищення шкіри. 
Розподіліть 1 дозу засобу і емульгуйте з водою, щоб створити піну. 
Акуратно помасажуйте область очищення, уникаючи області навколо 
очей. Змийте прохолодною водою. Якщо виникає сухість, зменшіть 
до використання один раз в день. Не використовуйте в якості засобу 
для зняття макіяжу з очей.

М’який, але ефективний миючий засіб без вмісту мила для гли-
бокого очищення шкіри, без подразнення. Збагачений комплек-
сом BIOCELL-sc на основі 15% ультра-зволожуючих АНА-кислот 
(молочної, гліколевої, яблучної), які забезпечують легке відлущу-
вання, сприяють зволоженню і освітленню шкіри. 

Косметика для обличчя лінії Клінічна косметологія (Master Aesthetics Elite) від GlyMed 
Plus (Америка), спеціально розроблена для відновлення пошкоджених клітин шкіри 
і забезпечення підтримки та захисту для кожного окремого шару. Допомагає вашій 
шкірі підтримувати здорову функцію протягом усього життя. Наш запатентований 
комплекс BIOCELL-sc від GlyMed Plus (США) сприяє виробленню пластинчастих органел 
тіла і збільшує гідратацію внутрішніх клітин шкіри.

Master Aesthetics Elite Gentle Facial Wash with BIOCELL-sc
Ніжна емульсія для вмивання з BIOCELL-sc з 15% АНА

MASTER AESTHETICS ELITE 
Клінічна косметологія 

ОЧИЩУЮЧІ ЗАСОБИ

GRX1

236 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Амінокомплекс PC-10 – антиоксиданти, амінокислоти, рослинні 
інгредієнти – сприяють відновленню клітини, нейтралізують дію вільних 
радикалів, мають протизапальну і заспокійливу дію.

Олія Ши – отримують з плодів дерева каріте. Відомо своїми 
зволожуючими, захисними і загоюючими властивостями. Заспокоює 
пошкоджену шкіру і прискорює відновлення. Містить фітостерол, який 
стимулює утворення нових клітин, що особливо важливо для вікової 
і пошкодженої шкіри.

Аскорбілфосфат магнію – водорозчинна форма вітаміну С 
з наступними властивостями: відбілювання, освітлення, антиоксидант, 
прискорює синтез колагену, захист ДНК.

Олія примули вечірньої – завдяки високому вмісту ненасичених 
жирних кислот (лінолевої кислоти, гамма лінолевої кислоти, олеїнової, 
пальмітинової, стеаринової) підвищує імунітет клітини, живить, 
зволожує, регенерує шкіру за рахунок відновлювальної дії. Допомагає 
відновити щільність і пружність шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, діпентаерітрітіл гексакапрілат / гексакапрат, трідеціл трімеллітат, 
трідеціл стеарат, неопентілгліколя дікапрілат / дікапрат, гліцерил стеарат, 
стеарат ПЕГ-100, цетеарет-20, цетеариловий спирт, гліцерин USP, магнію 
алюмосилікат, диметикон, ланолін, цитрат натрію, ксантанова камедь, DMDM гідантоін, олія грейпфрута, 
метилпарабен, пропілпарабен, екстракт виноградних кісточок, екстракт кілайї, вітамін Е, хлорид кальцію, 
вітамін А, аскорбіл фосфат магнію, рибонуклеїнова кислота, екстракт дріжджів, супероксиддисмутаза, аннатто.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте в якості засобу для зняття макіяжу двічі на день. Наносьте склад легкими масажними 
рухами, після чого ретельно змийте водою.

Ніжний з приємним ароматом цитрусових антиоксидантний 
очищуючий засіб.

Допомагає пом’якшити і видалити омертвілі клітини шкіри, 
макіяж, себум, пил, інші забруднення. Чудовий лікувальний засіб 
кремоподібної текстури для першого етапу очищення шкіри. Віт С, 
цілющі рослинні олії і комплекс амінокислот РС-10 бореться з віко-
вими змінами, володіє протизапальною і заспокійливою діями. 
Збалансований склад універсальний і може застосовуватися 
в програмі щоденного догляду за шкірою незалежно від її типу. 
Підходить для зняття макіяжу з області навколо очей.

Master Aesthetics Elite Vitamin C Cleanser
Очищуючий засіб з вітаміном С

GRX29

236 мл
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комплекс BIOCELL-sc (Молочна / гликолева / яблучна кислота) 25% 
ексклюзивна суміш біоактивних речовин, які служать провідниками 
і переносять клітинну активність на новий рівень, стимулюють 
ламеллярні тільця і сприяють оновленню рогового шару. Чинить 
активну зволожуючу дію, нейтралізує ознаки окисного стресу, 
прискорює процес клітинного оновлення і стимулює синтез колагену.

Алое Віра – природний цілитель шкіри. Забезпечує поверхневий 
захисний шар, який пригнічує інфекцію та заспокоює шкіру, підвищує 
шкірний імунітет.

Зелений чай Потужний антиоксидант, допомагає покращити крово- 
і лімфовідтік, вивести шлаки і токсини з підшкірної клітковини, зміцнити 
стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає її від зів’янення.

Екстракт ромашки – клінічно доведений протизапальний 
та протисвербіжний засіб. Має антибактеріальну, антисептичну, 
очищаючу і заспокійливу дію.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (вода), молочна кислота, гліколева кислота, яблучна кислота,Екстракт 
квітки Anthemis Nobilis (ромашка), алое Екстракт листя барбаденсису (алое 
віра), Salvia Officianalis Екстракт шавлії, лист Camelia Sinensis (зелений 
чай) Екстракт, полісорбат 20, гідроксиетилцелюлоза, Тетранатрієва ЕДТА, 
діазолідинілсечовина, йодопропініл , Бутилкарбамат, гідроксид натрію

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте щоночі або відповідно до рекомендацій спеціаліста з догляду за шкірою GlyMed Plus. Після 
очищення нанести невелику кількість на обличчя, шию та зону декольте. Дайте продукту вбратися. Потім 
нанесіть продукти для балансування GlyMed Plus та SPF 15.

Покращує текстуру шкіри і контролює висипання за допомо-
гою AHA Acellerator з BIOCELL-sc, який містить 25% ексклюзивної 
суміші АНА кислот (Молочна / гліколева / яблучна кислота). Комп-
лекс BIOCELL-sc допомагає зменшити появу тонких ліній і роз-
гладжує зморшки, сприяє оновленню шкіри і усуває пігментацію. 
Це відмінний продукт для підготовки шкіри до лазерних та інших 
процедур в клініці. Поліпшує результати, при використнні в поєд-
нанні з будь-якими агресивними засобами для догляду за шкі-
рою, такими як Retin-A.

AHA Accelerator with BIOCELL-sc
Прискорювач АНА з BIOCELL-sc

GRX6

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Аскорбілфосфат магнію – водорозчинна форма вітаміну С 
з наступними властивостями: відбілювання, освітлення, антиоксидант, 
прискорює синтез колагену, захист ДНК.

Аскорбінова кислота – потужний антиоксидант, сприяє формуванню 
нових колагенових волокон, ефективно освітлює шкіру.

Сквален – легка олія, що добувається з оливок, зародків пшениці 
і рисових висівок. Є основним компонентом ліпідної мантії. 
Не камедогенний і не подразнюючий шкіру склад утворює захисний 
бар’єр і захищає шкіру від пошкодження і зневоднення.

Супероксиддисмутаза (СОД) – є ключовим ферментом 
антиоксидантного захисту організму людини від шкідливого впливу 
активних форм кисню (АФК). Після 30 років здатність до утворення 
супероксиддисмутази різко знижується, що веде до старіння шкіри 
і утворення зморшок. Захищає шкіру від дії ультрафіолетових променів, 
зменшує запальні зміни в шкірі, відновлює бар’єрну функцію рогового 
шару.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Вода, гліцерин, ізостеаріл стеароїл стеарат, ізодецілнеопентаноат, гліцерил стеарат, стеарат ПЕГ-100, 
цетиловий спирт, аскорбіл фосфат магнію, диметикон, С 12-15 алкіл бензоат, сквален, аскорбінова кислота, 
сік з листя алое, пантенол, алантоїн, екстракт манжетки, екстракт червоного винограду, вітамін Е, вітамін А, 
натрію гіалуронат, олія гіркого мигдалю, олія грейпфрута, бета-глюканові дріжджі, рибонуклеїнова кислота, 
супероксиддисмутаза, фітинова кислота, натрію дезоксирибонуклеат (ДНК-Na), імідазолідиніл сечовина, 
метилпарабен, пропілпарабен, динатрію ЕДТА.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте як вранці, так і на ніч. Нанесіть на попередньо очищену шкіру, злегка помасажуйте обличчя, 
шию і декольте до повного вбирання.

Антивіковий зволожуючий крем з вітамінами і мінералами 
для боротьби з окислювальним стресом. Збагачений вітаміном 
С (mag-c) і вітаміном А для зменшення запалення, нейтралізації 
пігментації і боротьби з вільними радикалами. Цей дивовижний 
крем також містить рибонуклеїнову і фітинову кислоти для під-
тримки зростання клітин і активізації синтезу білка. Має здат-
ність освітлювати і ефективно вирівнювати тон шкіри. Засіб уні-
версальний і може використовуватися для догляду за шкірою 
будь-якого типу.

Master Aesthetics Elite Vitamin C Cream
Крем з вітаміном С

GRX14

60 мл

ОМОЛОДЖУЮЧІ, ВІДНОВЛЮЮЧІ ЗАСОБИ 
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Комплекс BIOCELL-sc (Молочна / гликолева / яблучна кислота) 15% 
ексклюзивна суміш біоактивних речовин, які служать провідниками 
і переносять клітинну активність на новий рівень, стимулюють 
ламеллярні тільця і сприяють оновленню рогового шару.

Олія Ши – живить шкіру, підвищуючи її місцевий імунітет. Комплекс 
олеїнової, стеаринової і пальмітинової кислот захищає шкіру 
від зневоднення і шкідливого впливу навколишнього середовища.

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, у багато разів 
перевищуючи її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневодненню і підтримує необхідний водний баланс. Стимулюючи 
синтез коллагену. 

Ретиніл пальмітат –. стимулює збільшення епідермальної товщини 
епідермісу, поглинає вільні радикали

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (вода), Гліколева кислота, Молочна кислота, Яблучна кислота, Ізостеарил стеароїл стеарат, Гліцерил 
стеарат, PEG-100 стеарат, Сорбіт Оліват, Гліцерет-26, Butyrospermum Parkii Масло Ши, Helianthus Annuus 
(соняшникова) олія насіння, Гідрогенізована касторова олія PEG-40, Стеариловий алкоголь, Гліцерин, 
Цетиловий спирт, Сорбіт, Їдкий натр, Олія Persea Gratissima (Олія авокадо), Oryza Sativa (рисова) олія висівки, 
Токоферилацетат (ацетат вітаміну Е), Ефіри оливкової олії PEG-7, Листяний сік алое барбаденсіс (алое віра), 
Диметикон, Сквалан, Бісаболол, Ретинілпальмітат (ефір вітаміну А), Гіалуронова кислота, Олія Pelargonium 
Graveolens (герань), Олія Prunus Amygdalus Dulcis (солодкий мигдаль), Cucumis Sativus (огірок) фруктовий 
екстракт, Екстракт Centaurea Cyanus (волошка), Екстракт квітки Chamomilla Recutita (ромашка), Поліакриламід, 
C13-14 Ізопарафін, Лорет-7, Силікат алюмінію магнію, Гідроксиетилцелюлоза, Ксантанова камедь, 
Діазолідинілсечовина, Йодопропінілбутилкарбамат, Тетранатрієва ЕДТА

ЗАСТОСУВАННЯ:

Тільки для нічного використання. Наносите тонким шаром на обличчя, шию і декольте 3-4 рази в тиждень.

Передова формула активного омолоджуючого і освітлюючого 
крему, містить 30% суміші AHA кислот (Молочна / гликолева / 
яблучна кислота) 15%, яка швидко проникає в шкіру, забезпе-
чуючи чудові результати проти старіння. Ефективно стимулює 
клітинне оновлення, водночас зволожуючи і відновлюючи грубу, 
фото пошкоджену шкіру. Крем Master Aesthetics Elite Treatment 
Cream дуже ефективний при лікуванні пігментації обличчя, зони 
декольте, кистей рук. Застосовуйте щоночі, стежачи за тим, щоб 
ви щодня використовували SPF широкого спектру дії GlyMed Plus 
для захисту клітин нового покоління.

Treatment Cream with BIOCELL-sc
Лікувальний крем з BIOCELL-sc

GRX-3 

59 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Діоксид титану Фізичний УФ-фільтр, допомагає блокувати як UVA, 
так і UVB віпромінювання. 

Гіалуронова кислота – компонент сполучної тканини людини, 
її молекула здатна утримувати кількість води, у багато разів 
перевищуючи її власну. Натуральний зволожувач шкіри, перешкоджає 
її зневодненню і підтримує необхідний водний баланс. Стимулюючи 
синтез коллагену. 

Керамід 2 – є природним компонентом шкіри людини. Кераміди 
є дуже важливою частиною здорової шкіри. Це бар’єр, який зменшує 
проникнення інфекції і допомагає зберегти життєво важливі поживні 
речовини. Зменшення кількості керамідів може призвести до сухості 
шкіри, дерматиту або утворенню зморшок. Керамід 2 має велику 
здатність зв’язувати воду отже, допомагає підтримувати необхідний 
водний баланс. 

Аскорбінова кислота – потужний антиоксидант, сприяє формуванню 
нових колагенових волокон, ефективно освітлює шкіру.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Октиноксат 7,5%, Диоксид титана 6%, Октисалат 5%, Октокрилен 1,5%, Оксибензон 1%, Глинозем, 
алюмінієвий крохмаль октенилсукцинат, Стеарат алюмінію, вода (Aqua), Arctium Lappa Екстракт кореня, 
аскорбілпальмітат, нітрид бору, Бутиленгліколь, C12-15 алкілбензоат, камелія Екстракт листя Oleifera 
(зелений чай), каприлілгліколь, Carbomer, Carica Papaya (Папайя), фруктовий екстракт, Каррагінан, кераміди 2, 
цетиловий спирт, цетил Диметикон, лимонна кислота, цитрусовий Aurantium Dulcis (Апельсинова) шкірка,  
DEA-цетилфосфат, диметикон, Динатрієва ЕДТА, етилгексилгліцерин, гліцерин, гліцерил Стеарат, 
гексиленгліколь, гідрований лецитин, Гідрована рослинна олія, стеарат ПЕГ-100,PEG-40 гідрогенізована 
касторова олія, феноксиетанол, Фосфоліпіди, полігідроксистеаринова кислота, пропілен Гліколь, 
ретинілпальмітат, гіалуронат натрію, Сквалан, стеаринова кислота, токоферилацетат, Триетаноламін, VP / 
ейкозен-сополімер

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть сонцезахисний крем на всі відкриті ділянки за 30 хвилин до виходу на вулицю. Повторно 
застосовуйте кожні дві години, щоб забезпечити максимальний захист – частіше під час плавання 
або активних занять.

Протестований і схвалений FDA розкішний антивіковий і зво-
лоджуючий крем подвійної дії з ефективним коефіцієнтом захи-
сту від сонця 30+. Крем має приємну текстуру і запах, забезпечує 
потужний антиоксидантний захист ліпідної мантії для запобі-
гання зневоднення протягом дня. Включає в себе хімічні і фізичні 
фільтри від UVA та UVB випромінювання. Спеціально розроблений 
для обличчя та шиї, цей продукт забезпечує чудовий захист паці-
єнтам після пластичних операції, лазерних процедур або хіміч-
ного пілінгу.

Photo-Age Sunscreen 30+ 
Солнцезахистний крем Photo-Age 30+

GRX-31 

56 гр
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт Алое Віра – потужний загоюючий засіб, що забеспечує захист 
від проникнення інфекції.. Містить більше 200 активних сполук, в тому 
числі віт А, В, С, Е, ферменти, мінерали, полісахариди, і 18 з 20 найбільш 
необхідних амінокислот для здорового клітинного обміну.

Протеїни пшениці – Завдяки своєму унікальному амінокислотному 
складу, багато в чому схожим з амінокислотним складом натурального 
зволожуючого фактора (серин, гліцин, аланін, пролін – 40%), гідролізат 
протеїнів пшениці надає виражений, тривалий зволожуючий ефект, від-
новлює мікрорельєф шкіри і створює пом’якшувальну і розгладжуючу дію.

Екстракт Зеленого чаю – потужний антиоксидант, допомагає 
поліпшити крово- і лімфовідтік, вивести шлаки і токсини з підшкірної 
клітковини, зміцнити стінки судин. Покращує структуру шкіри і оберігає 
її від зів’янення.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, 
нейтралізуючи перекісні радикали порушують цілісність біологічних 
мембран. Має виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію 
епітеліальних клітин шкіри.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Aqua (вода), Алое Барбаденсис (Алое Віра), Олефін сульфонат, Кокамідопропілбетаїн, Гліцерин, Протеїн пшениці, 
Токоферол (вітамін Е), Екстракт листя Camellia Sinensis (зелений чай), Морська сіль, парфум, Йодопропініл 
бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть невелику кількість на долоні і змішайте з водою, щоб утворилася легка піна. Злегка помасажуйте 
область, тіла яка підлягає очищенню. Змийте теплою водою і нанесіть зволожуючий крем GlyMed Plus. Можна 
використовувати вранці і ввечері. 

М’який засіб для обличчя, який піниться, очищуючий засіб 
для обличчя, розроблений спеціально для роботи з фізіологією 
чоловічої шкіри і вже на етапі очищення запускає процеси від-
новлення і відновлення чутливої шкіри чоловіків. Багатий рос-
линними речовинами, які борються з віком. Природно пом’якшує, 
заспокоює, контролює жирність і готує шкіру до більш якісного 
гоління, завдяки збагаченій формулі, яка включає антиокси-
дантний захист вітаміну Е, зеленого чаю і білків пшениці. Цей 
продукт подобається не тільки чоловікам, але і жінкам!

Склад чоловічої шкіри відрізняється від жіночої. Чоловіча шкіра на 25% щільніша, 
її текстура більш  жорстка, ніж у жінок. GlyMedPlus створили ідеальну та просту систему 
продуктів  для чоловіків. Для кожного кроку чотирьохступінчастої системи догляду 
за шкірою, GlyMedPlus використовує виключно один продукт, що дозволяє чоловікам 
використовувати повноцінний догляд не витрачаючи на це забагато часу.

Essential Face Cleanser
Очищуючий засіб для обличчя

FOR MEN  
Для чоловіків

М101

200 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Екстракт Алое Віра – потужний загоюючий засіб, що забеспечує захист 
від проникнення інфекції.. Містить більше 200 активних сполук, в тому 
числі віт А, В, С, Е, ферменти, мінерали, полісахариди, і 18 з 20 найбільш 
необхідних амінокислот для здорового клітинного обміну.

Кокосову олію отримують методом холодного пресування з висушеної 
м’якоті кокосового горіха. Кращий засіб для щоденного догляду за сухою, 
подразненою, такою, що лущиться, запаленою, грубою, зрілою або 
в’янучою шкірою. Містить високу концентрацію насичених жирних кислот 
(лауринової (50%), миристинової (20%), пальмітинової (9%), капринової 
(5%), каприлової (5%), стеаринової (3%) і ін.)

Олія соняшнику – одна з кращих олій, що сприяє посиленню шкірного 
бар’єру і зволоженню шкіри, схильної до акне. Доведено, що ця 
олія допомагає ефективно відновлюватися шкірі. Має антимікробну 
і протизапальну дію, завдяки вмісту лінолевої кислоти. 

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, нейтралізуючи 
перекісні радикали, які порушують цілісність біологічних мембран. Має 
виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію епітеліальних 
клітин шкіри. 

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Aqua (вода), міристат калію, міристат натрію, Пропіленгліколь, Стеарат чаю, Cocos Nucifera (кокосова) олія, 
олія насіння Helianthus Annuus (соняшнику), Алое Барбаденсис (Алое Віра), ретінілпальмітат (складний ефір 
вітаміну А), токоферол (вітамін Е), Аллонтоін, Лецитин, Гідроксиетилцелюлоза, Йодопропініл, утілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Після очищення нанесіть невелику кількість гелю на область для гоління, збиваючи його. Після гоління 
змийте і нанесіть зволожуючий крем GlyMed Plus з SPF.

Крем для гоління Essential Shave Cream піднімає і пом’якшує 
волосся, забезпечуючи більш гладке гоління без подразнення 
бритвою. Його багата кремоподібна формула містить чисте алое 
вера і кокосову олію, які зволожують, живлять і пом’якшують 
шкіру. Запобігає гіперкератозу і болючому видаленню врослого 
волосся.

Essential Shave Cream
Крем для гоління

М105

200 мл
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КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ацетилгексапептид 3- (аргілерін) – пептид натурального походження, 
що володіє властивістю розслаблення міміки, що сприяє розгладженню 
зморшок. Блокує вивільнення нейромедіаторів, що запобігає 
мимовільному скороченню м’язів і таким чином сприяє запобіганню появи 
мімічних зморшок.

Олія жожоба – ефективно бореться з сухістю шкіри. Містить 
амінокислоти, за складом нагадує колаген. Має антибактеріальний ефект 
і стимулює регенерацію шкіри.

Олія Ши – отримують з плодів дерева карите. Відома своїми 
зволожуючими, захисними і загоюючими властивостями. Заспокоює 
пошкоджену шкіру і прискорює відновлення. Містить фітостерол, який 
стимулює утворення нових клітин, що особливо важливо для вікової 
і пошкодженої шкіри.

Вітамін Е – основний антиоксидант, покращує стан шкіри, нейтралізуючи 
перекісні радикали, які порушують цілісність біологічних мембран. Має 
виражену омолоджуючу дію, стимулюючи регенерацію епітеліальних 
клітин шкіри. 

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Aqua (вода), олія насіння Helianthus Annuus (соняшнику), олія виноградних кісточок, Гліцерил стеарат, цетеарил 
глюкозид, Butyrospermum Parkii (олія ши), ацетилгексапептид-3, Гліцерин, Олія насіння Simmondsia Chinensis 
(Jojoba), Сорбітол, Аскорбат кальцію (вітамін С), Токоферол (вітамін Е), ретінілпальмітат (складний ефір вітаміну 
А), Каприлова кислота, гліцин, Магнію аспартат, Глюконат цинку, Глюконат міді, Аромат, Ксантанова камедь, 
Йодопропініл бутілкарбамат.

Чоловічий багатофункціональний зволожуючий крем призна-
чений для використання кожен день, а не тільки після гоління. 
Насичений пептидами і фосфоліпідами, зменшує видимі ознаки 
старіння, нівелює дрібні зморшки і усуває сухість і чутливість 
шкіри, вирівнює тон і підвищує пружність і еластичність.

Post Shave Recovery Balm
Бальзам для відновлення шкіри після гоління

М107

100 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Діоксид титану – фізичний сонцезахисний фільтр, відображає і блокує 
промені спектрів UVA і UVB. Виробляє освітлюючий ефект.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Тальк, Магній міристат, Парфуми (Аромат). 

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте в щоденному догляді для завершення макіяжу після 
нанесення GlyMed Plus SPF 15 або крем-основи Camouflage Cream 
Foundation для захисту шкіри, щоб забезпечити повне і рівномірне 
покриття і / або приховати недоліки шкіри. 

Легка мінеральна розсипчаста пудра для завершення стій-
кого макіяжу і абсорбції надлишків шкірного себума. Лягає 
на шкіру ідеальним тонким шаром і служить закріплюючим 
засобом при використанні в комплексі з Коригуючою тональною 
крем-основою Camouflage Cream Foundation. Системне застосу-
вання обох засобів допоможе зробити тон обличчя більш рівним, 
ефективно скоректує всі недоліки (пігментацію, судинну сіточку, 
почервоніння та запалення), а також захистить шкіру від УФ-ви-
промінювання. Забезпечить збереження оптимального вод-
но-ліпідного балансу. Унікальна формула цієї пудри, заснована 
на мінеральних компонентах, володіє прекрасними фіксуючими 
властивостями, що дозволяє класифікувати цей продукт як засіб 
для створення стійкого макіяжу.

Лінія косметики для професійного макіяжу GlyMedPlus (США) це ефективна і безпечна 
корекція недосконалостей шкіри обличчя (акне, пігментація, капіляри), не містить 
комедогенних речовин, не забиває пори, маєлікувальні і захисні властивості. 
Не подразнює шкіру, підходить навіть для чутливої шкіри обличчя. Захищає шкіру 
від сонячних променів.

Fixing Powder Light 
Фіксуюча пудра – тон світла, темна

HEALTHY SKIN MAKE UP 
Макіяж “Здорова шкіра”

1121

29,6 гр

1122

29,6 гр
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РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

використовувати як в професійному, так і в щоденному макіяжі. Доступний 
в 16 змішуючих відтінках.

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Діоксид титану – фізичний сонцезахисний фільтр, відображає і блокує промені спектрів UVA і UVB. Виробляє 
освітлюючий ефект.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Парафіновий ліквідум (мінеральна олія), Гідрогенізований поліізобутен, октилдодеканол, Candlilla Cera (Віск) 
Цетіл пальмітат, Магній міристат, Cera Alba (бджолиний віск), Вазелін, Карнауба (воскова коперника церіфера), 
токоферол, Oleth-10, Пропіленгліколь, BHT , Аскорбил пальмітат, Глицерил стеарат, Лимонна кислота, Амил 
циннамал, Бензиловий спирт, Бензилбензоат, Бензил саліцилат, Cironellol, Кумарин, Geraniol, гекса ціннамаль, 
Бутілфеніл метілпропіонал, ліналол, Альфа-Ізомет Іонон, Коричний спирт, Парфуми (Аромат)

ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовуйте в щоденному догляді для завершення макіяжу після нанесення GlyMed Plus SPF 15, нанесіть 
необхідну кількість засобу на шкіру і ретельно розтушуйте за допомогою косметичного спонжа. 

Коригувальна основа для захисту шкіри – це мінеральний 
крем камуфляж, який наноситься як друга шкіра, забезпечує 
неймовірне покриття і приховує всі недоліки шкіри (червоні 
плями, пігментацію, рубці, судини, запалення і ін.). Володіє 
практично невагомою легкою в нанесенні текстурою, швидко 
і якісно розтушовується, ефективно вирівнює відтінок шкіри 
і має гарну стійкість. Володіє легким ефектом матування. 
Містить УФ-фільтри. 

Розроблено для лікарів і косметологів в якості завершаль-
ного, тонуючого і камуфлюючого засобу після чисток, пілінгів 
та інших активних процедур.

Також популярний серед візажистів, завдяки своїй здатно-
сті покривати недоліки і досягати відмінного результату без 
відчуття тяжкості. 

Camouflage Cream Foundation
Коригувальна тональна крем-основа (камуфляж) 16 відтінків

CCG1-CCG17

5 гр 

ІНГРЕДІЄНТИ: 

вода, Молочна кислота, Декафторпентант, бутиленгліколь, Ізононіл 
ізононаноат, етилгексил ізононаноат, Гліцерин, Екстракт цукрової тростини, 
Кокамідопроіл, Pg-дімоніум, хлорид, фосфат натрію, Полігідроксістеарінова 
кислота, Сік листя алое Барбаденсис, Екстракт плодів Pyrus Malus 
(Apple), Екстракт листя Camellia Sinensis (зелений чай), екстракт плодів 
цитрусових (апельсин), Цитрусовий екстракт лимона, Діазолідінілмочевина, 
Йодопропініл бутілкарбамат.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Багатошаровий незмивний пілінг. Кожен шар необхідно залишити  
на 2-3 хвилини, щоб нейтралізувати. Після очищення і попередньої 
обробки використовуйте 1 чайну ложку. У ємність помістіть марлю 
і просочіть розчином. Почніть наносити засіб на чоло, на всі боки 
обличчя, на підборіддя, верхню губу, ніс і закінчить на щоках. Далі 
дотримуйтесь протоколу процедури.

Пілінг «Welcome», абсолютно безпечний пілінг, з якого 
можна починати знайомство зі шкірою нового клієнта. Клітини 
нашої шкіри залежать від дифузії кисню. Унікальний в своєму 
роді кисневий пілінг вивільняє енергію біокисню, сприяючи 
дифузії всередині клітин, стимулює кровообіг і активність клі-
тин. Молочна кислота 5% сприяє розм’якшенню епідермісу, 
добре стимулює вироблення колагену, а також зв’язує вологу, 
рівномірно розподіляє її і направляє вглиб дерми. Oxygen 
Skin Regenerating Peel повертає гіпоксичній, тьмяній, втомле-
ній шкірі життя і молодість. Насичуючи шкіру арабіногалакта-
нами (імуностимуляторами), отриманими з ботанічних рослин, 
робить шкіру сяючою і пружною. Освітлює пігментацію, звужує 
пори і нівелює дрібні зморшки.

Професійна лінія пілінгів та ексфоліантів для обличчя GlyMedPlus (Америка) – 
це високоякісні пілінги – коктейлі фармацевтичного класу, які крім поєднання кислот 
і ензимів, мають в своєму складі активні інгібітори тирозинази (блокують утворення 
пігментації), антиоксиданти і протизапальні інгредієнти, які роблять дію пілінгу менш 
агресивною та прогнозованою.

Професійні пілінгиGlyMedPlus (США) – гарантують отримання видимого і стійкого 
результату в програмах лікування акне, усунення гіперпігментації, в комплексних 
програмах anti-age терапії, корекції хроно і фото старіння шкіри, усунення рубців і пост 
акне пігментації.

Oxygen Skin Regenerative Peel
Кисневий регенеруючий пілінг

GM102

104 мл

PROFESSIONAL PEELS AND EXFOLIANT 
Професійні пілінги та ексфоліанти
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ІНГРЕДІЄНТИ: 

бікарбонат натрію, натрію сесквікарбонат, кукурудзяний крохмаль, полігідроксістеарідна кислота, екстракт 
цукрової тростини, екстракт яблука, екстракт листя зеленого чаю, екстракт плодів апельсину, екстракт 
цитрусових.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Додайте кілька гранул 0,3 мл Кисневого бустера в ваш улюблений засіб (вмивання, пілінг, маску) і ретельно 
розмішайте, після цього використовуйте його як описано в призначенні.

Киснева бустерна добавка (порошок) – посилить вміст кисню, 
так необхідного для отримання клітинної енергії, утворення 
білка цітоглобіну, що відповідає за транспорт кисню в фіброб-
ласти і підтримки гомеостазу.

Oxygen Power Booster допоможе активним компонентам 
косметичного засобу працювати швидше і точно за призна-
ченням. Може бути доданий в більшість засобів для вмивання, 
масок, пілінгів і відлущуючих засобів GlyMed Plus, для збіль-
шення вмісту кисню в цих продуктах, щоб миттєво глибоко очи-
стити пори, запобігти окислювальному стресу, який призводить 
до передчасного старіння шкіри.

Кисень також корисний для лікування акне, тому що він 
не тільки вбиває бактерії, які призводять до появи висипань 
на шкірі, але також має потужні протизапальні та ранозагою-
ючі властивості.

Зменшує пори, усуває акне і шкірні висипання.
Освітлює пігментацію і вирівнює колір обличчя.
Збільшує еластичність і повертає тонус шкірі.
Повертає молодий і сяючий здоров’ям вид, нівелює зморшки.

Oxygen Power Booster
Кисневий бустер

GM103

28 гр

Легкий пілінг гелеподібної текстури, містить комбінацію 
з 15% гліколевої кислоти та 15% молочної кислоти, що забез-
печує м’яку відлущуючу і розм’якшуючу епідерміс дію. Може 
використовуватися в будь-якій програмі догляду для поси-
лення проникнення активних речовин у шкіру і підготовки 
до активніших процедур, а також в процедурах чистки обличчя. 
Допомагає зменшити зморшки, розм’якшує комедони і запо-
бігає їх утворенню. Шкіра набуває сяючого вигляду, вирівню-
ється її тон і текстура рН (3.0-3.5).

AHA Active Exfoliator
Активний АНА ексфоліант

GM4

236 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Гліколева кислота 15% – отримана з тростини, сприяє легкому 
відлущування ороговілих лусочок, помітно зменшуючи прояв розширених 
пор і зморшок, розм’якшує десмосоми (міжклітинні зв’язки) таким чином 
сприяє м’якому процесу відновлення клітин.

Молочна кислота 15% – надає розм’якшуючу дію на епідерміс, добре 
стимулює вироблення колагену, а також пов’язує вологу, рівномірно 
розподіляє її і направляє вглиб дерми.

Корінь женьшеню – головні активні речовини гензеноізіди. Мають 
широкий спектр дії, протизапальну, імуномоделюючу.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Ромашка Екстракт квітів, Гліколева кислота 15%, Молочна кислота 
15%, Екстракт кореня женьшеню, Екстракт листя алое Барбаденсис, 
(алое вера), Пропіленгліколь, Полісорбат 20, олія шкірки апельсину, 
олія шкірки грейпфрута, гідроксиетилцелюлоза, тетранатрію ЕДТА, 
Діазолідінілмочевина, Йодопропініл бутілкарбамат, Гідроксид натрію.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Хімічний ензимний пілінг для всіх типів шкіри. Дотримуйтесь протоколу процедури. Після очищення шкіри 
і попередньої обробки, слідуючи протоколу лікування, нанесіть 1 шар пілінгу (пензликом або марлевим 
спонжем), починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс 
і закінчуючи щоками на 5 -15 хвилин, потім змити теплою водою. Далі йти відповідно до постпілінгового 
протоколу.
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Ефективний поверхнево серединний пілінг, в класичному 
виконанні включає в себе 14% саліцилової кислоти, 14% молоч-
ної кислоти і 14% резорцину. Допомагає в боротьбі з такими 
естетичними проблемами шкіри як вугрова хвороба, гіпер-
пігментація, розширені пори, гіперкератоз, мімічні зморшки, 
рубці, нерівний рельєф шкіри. Це передове рішення допомагає 
насичити шкіру киснем і вивести токсини, одночасно прискорю-
ючи клітинний обмін. рН (3.0-3.5).

Jessners Peel Solution
Професійний пілінг Джесснера

GM30

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Саліцилова кислота 14% – кератолітик, володіє вираженою 
підсушуючою дією, при проникненні в епідерміс викликає руйнування 
міжмолекулярних клітинних зв’язків і активізує процеси ексфоліаціі 
кератиноцитів.

Молочна кислота 14% – здійснює розм’якшуючу дію на епідерміс,  
добре стимулює вироблення колагену, а також пов’язує вологу, 
рівномірно розподіляє її і направляє вглиб дерми.

Резорцин 14% – належить до групи антисептичних засобів, здійснює 
виражену протимікробну і антибактеріальну дію, а також надає 
дерматопротекторну і протисеборейну дію. Підсилює функцію кислот, 
володіє потужним протизапальним ефектом.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

денатурований етиловий спирт, Саліцилова кислота 14%, Молочна кислота 
14%, Резорцин 14%.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

прийом Роаккутана, інтенсивна інсоляція, онкологія. Вагітність або 
годування груддю, захворювання серця і нирок.

КУРС: 

в залежності від шарів, 3-5 процедур, з перервою 1-2 тижні. Обов’язкове використання засобів постпілінгового 
догляду !!!

ЗАСТОСУВАННЯ:

Пошаровий хімічний пілінг для всіх типів шкіри, не вимагає змивання! Дотримуючись протоколу процедури, 
після очищення і попередньої обробки нанести 1-4 шари пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками. 
Кожен шар повинен витримуватися протягом 3-4 хвилин. В процесі нанесення присутнє відчуття жару, 
сильна еритема. У наступні дні може бути присутнім набряк, стягнення шкіри, коричнева плівка, сильне 
або помірне лущення.

Потужний кератолітик розм’якшує і руйнує зв’язки, між оро-
говівшими клітинами епідермісу, сприяє швидкому й ефектив-
ному відлущуванню відмерлих клітин шкіри. Уповільнює ріст 
клітин у фолікулах, таким чином зменшуючи їх закупорювання 
і утворення камедонів. У той же час насичує шкіру киснем 
і виводить токсини. Ідеально підходить для резистивної, тов-
стої і жирної шкіри з акне. рН (3.0-3.5).

Sal-X 20% Exfoliator Solution
Саліциловий пілінг 20% у спиртовому розчині

GM43

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Саліцилова кислота 20% – кератолітик, розм’якшує і руйнує зв’язки 
між ороговівшими клітинами епідермісу, сприяє швидкому й ефективному 
відлущуванню відмерлих клітин шкіри. Використовується в поєднанні 
з іншими інгредієнтами, щоб покращити їх проникнення в шкіру. При 
акне, саліцилова кислота уповільнює ріст клітин в фолікулах, запобігаючи 
їх закупорювання і утворення камедонів.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

денатурований етиловий спирт, Саліцилова кислота 20%, Аква (Вода), 
бутиленгліколь, Гідроксид натрію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

інтенсивна інсоляція, вагітність або годування груддю. 

КУРС: 

в залежності від шарів, 3-5 процедур, з перервою 1-2 тижні. Обов’язкове 
використання засобів постпілінгового догляду!!!

ЗАСТОСУВАННЯ:

Пошаровий хімічний пілінг для всіх типів шкіри, не вимагає змивання! 
Дотримуйтесь протоколу процедури. Після очищення і попередньої 
обробки нанести 1-3 шари пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, 
над верхньою губою, ніс і закінчити щоками. Кожен шар повинен 
витримуватися протягом 3-4 хвилин. В процесі нанесення присутнє 
відчуття жару, печіння, сильна еритема. У наступні дні може бути 
присутнім набряк, еритема, стягнення шкіри, коричнева плівка, сильне 
або помірне лущення.
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Легка гелева текстура на основі 50% молочної кислоти 
в поєднанні з інгібіторами тирозинази і заспокійливими 
екстрактами трав. Забезпечує відмінну відлущуючу дію, одно-
часно зволожуючи, загоюючи та висвітлюючи шкіру. М’яко 
і ефективно підготує шкіру до всіх подальших процедур в кабі-
неті косметолога, подарує шкірі сяяння і свіжий молодий вид, 
відновить тонус і усуне дрібні зморшки і нерівності шкірного 
рельєфу. рН (2.97-3.3).

Lactic Action – 50% Exfoliator 
Молочний пілінг 50%

GM55-50 

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

50% молочна кислота, зменшує зчеплення клітин рогового шару, 
запобігаючи його потовщенню. Молочна кислота є абсолютно 
фізіологічною для шкіри, тому що присутня в нашій шкірі, точніше, в її 
роговому шарі і є одним з компонентів натурального зволожуючого 
фактора (NMF). Зволожує, освітлює пігментацію, відновлює баланс шкіри.

Екстракт мучниці – природне джерело гідрохінона і арбутина, який 
більш стабільний, ніж синтезований гідрохінон. Використовується 
в капсульованій липосомальній формі, що дозволяє доставити активні 
інгредієнти на клітинний рівень. Усуває пігментацію шляхом втручання 
в синтез меланіну. 

Сік листя Алое Віра – одна з найдавніших лікарських рослин, 
природний цілитель. Сприяє загоєнню ран і опіків. Є натуральним в’язким 
засобом, володіє сильними заспокійливими і захисними властивостями.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Молочна кислота 50%, Листовий сік алое Барбаденсис (алое віра), Ромашка екстракт квітів, 
гідроксиетилцелюлоза, мучниця екстракт листя, Розмарин Екстракт листя, Гідроксид натрію, Пропіленгліколь, 
Діазолідініл сечовина, тетранатрію ЕДТА.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні. 

ЗАСТОСУВАННЯ:

Хімічний пілінг для всіх типів шкіри. Дотримуйтесь протоколу процедури. Після очищення шкіри, і попередньої 
обробки, слідуючи протоколу лікування, нанесіть 1 шар пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками 
на 5 – 15 хвилин, потім змити теплою водою. В процесі застосування можливі свербіж, поколювання, еритема. 
Далі йти відповідно до постпілінгового протоколу.

Легка гелева текстура на основі 30% молочної кислоти 
в поєднанні з інгібіторами тирозинази і заспокійливими 
екстрактами трав. Забезпечує відмінну відлущуючу дію, одно-
часно зволожуючи, загоюючи і висвітлюючи шкіру. Комфортний 
і безпечний пілінг, з якого можна починати роботу з клієнтом, 
м’яко і ефективно підготує шкіру до всіх подальших процедур 
в кабінеті косметолога, подарує шкірі сяяння і свіжий молодий 
вид, відновить тонус і усуне дрібні зморшки і нерівності шкір-
ного рельєфу. рН (3.2-3.7).

Lactic Action – 30% Exfoliator
Молочний пілінг 30%

GM55-30 

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

30% молочна кислота зменшує зчеплення клітин рогового шару, 
запобігаючи його потовщенню. Молочна кислота є абсолютно 
фізіологічною для шкіри, тому що присутня в нашій шкірі, точніше, в її 
роговому шарі і є одним з компонентів натурального зволожуючого 
фактора (NMF). Зволожує, освітлює пігментацію, відновлює баланс шкіри.

Екстракт мучниці – природне джерело гідрохінона і арбутина, який 
більш стабільний, ніж синтезований гідрохінон. Використовується 
в капсульованій липосомальній формі, що дозволяє доставити активні 
інгредієнти на клітинний рівень. Усуває пігментацію шляхом втручання 
в синтез меланіну.

Сік листя Алое Віра – одна з найдавніших лікарських рослин, 
природний цілитель. Сприяє загоєнню ран і опіків. Є натуральним в’язким 
засобом, володіє сильними заспокійливими і захисними властивостями. 

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Молочна кислота 30%, Листовий сік алое Барбаденсис (алое вера), Ромашка екстракт квітів, 
гідроксиетилцелюлоза, мучниця екстракт листя, Розмарин Екстракт листя, Гідроксид натрію, Пропіленгліколь, 
Діазолідініл сечовина, Йодопропініл бутілкарбамат, іланг-іланг екстракт кольорів, аннатто.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Хімічний пілінг для всіх типів шкіри. Дотримуйтесь протоколу процедури. Після очищення шкіри, і попередньої 
обробки, слідуючи протоколу лікування, нанесіть 1 шар пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками 
на 5 – 15 хвилин, потім змити теплою водою. Далі йти відповідно до постпілінгового протоколу. 
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Ексклюзивна формула на основі молочної кислоти, містить 
гарбузовий ензим, істотно прискорює відлущування ороговілих 
клітин і реструктурує шкіру. У складі також містяться пептиди 
і екстракт граната, які зволожують шкіру, вирівнюють її тон і під-
вищують тонус. Дуже комфортний і безпечний пілінг, з якого 
можна починати роботу з клієнтом, м’яко і ефективно підготує 
шкіру до всіх подальших процедур в кабінеті косметолога. Без-
печний в застосуванні у будь-який час року, завдяки пептидам, 
що входять до його складу (блокіратор тирозинази). рН (3.6-4.1).

Intense Anti-Oxidant Professional Exfoliator
Інтенсивний антиоксидантний пілінг з ензимом гарбуза і граната

GM 95

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

5% молочна кислота – зменшує зчеплення клітин рогового шару, 
запобігаючи його потовщення. Молочна кислота є абсолютно 
фізіологічною для шкіри, тому що присутня в нашій шкірі, точніше, в її 
роговому шарі і є одним з компонентів натурального зволожуючого 
фактора (NMF). Зволожує, освітлює пігментацію, відновлює баланс шкіри.

Гранатовий ензим – джерело антиоксидантів, вітамінів і мінералів. 
Містить хлорогенову кислоту, яка володіє сонцезахисними 
властивостями, одночасно виконуючи протизапальну, фунгіцидну 
і антиоксидантну дію.

Гарбузовий ензим – потужний антиоксидант, багатий віт. А та бета-
керотином, м’яко відлущує мертві клітини шкіри і усуває застійні явища 
в фолікулах. Містить протеази – ензими, здатні «розчиняти» ороговілі 
клітини шкіри, надаючи їй здоровий, сяючий вигляд. 

Метілгідантоіл 2-имид – натуральне похідне амінокислоти, відоме своєю біологічною функцією, важливою 
для виробництва клітин, що контролює вироблення тирозинази в меланоцитах.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Молочна кислота 5%, пальмітоіл трипептид-5, Гліцерин, 1-метілгідантоін-2-имид, Гранат 
екстракт фруктової закваски, Редис Кореневий Ферментний Фільтрат, Екстракт закваски гарбуза, Папаїн, 
галактоарабінана, Ціклопентасілоксан, діметіконол, Фосфоліпіди, Гліцин соєва олія, Гліколіпіди, Гліцин соя 
стерини, Ретинол (Вітамін А), карбомер, Алантоїн, ароматизатор, Гідроксид натрію, гідроксиетилцелюлоза, 
метілхлорізотіазо-лінон, метілізотіазолінон.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Хімічний ензимний пілінг для всіх типів шкіри. Дотримуйтись протоколу процедури. Після очищення шкіри, 
і попередньої обробки, слідуючи протоколу лікування, нанесіть 1 шар пілінгу (пензликом або марлевим 
спонжем), починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити 
щоками на 5 – 15 хвилин, потім змити теплою водою. В процесі застосування можливі свербіж, поколювання, 
еритема. Далі йти відповідно до постпілінгового протоколу.

Серединний пошаровий хімічний пілінг. Допомагає скорегу-
вати і усунути дрібні і глибокі зморшки обличчя шляхом сти-
мулювання вироблення репродуктивного колагену. Ефективний 
пілінг в боротьбі з гіперпігментацією, постакне рубцями, в’ялою, 
віковою шкірою. Ексклюзивна формула посилена поєднанням 
протизапальних рослинних компонентів і натуральних інгібі-
торів тирозинази для скорочення окислювальних фаз синтезу 
меланіну і пост процедурної гіперпігментації. рН (0.7-1.68).

TCA Peel-15% Solution
Професійний 15% ТСА пілінг Золотий стандарт пілінгу!!!

GM 96

59 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

ТСА (трихлороцтової кислота 15%) – володіє яскраво вираженою 
кератолічною дією, забезпечує інтенсивне відлущування верхніх шарів 
епідермісу, що зменшує меланодермію, післязапальну гіперпігментацію. 
Сприяє вирівнюванню рельєфу шкіри, зменшення рубців. Також володіє 
комедонолітичною дією, регулює діяльність сальних залоз, зменшує пори 
і прояви акне і постакне пігментації.

Екстракт мучниці – природне джерело гідрохінона і арбутина, який 
більш стабільний, ніж синтезований гідрохінон. Використовується 
в капсульованій ліпосомальній формі, що дозволяє доставити активні 
інгредієнти на клітинний рівень. Усуває пігментацію шляхом втручання 
в синтез меланіну.

Метілгідантоіл 2-имид – натуральне похідне амінокислоти, відоме 
своєю біологічною функцією генерації клітинного росту. Контролює 
вироблення тирозинази в меланоцитах.

Ретиніл пальмітат (ефір вітаміну А) – Захищає шкіру і клітини 
Лангерганса, стимулює підвищення швидкості мітотичного поділу, 
підвищує вироблення колагену і еластину в шкірі.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Алкоголь Денат, Трихлоруксусна кислота (ТСА) 15%, Гліцерин, Аскорбілфосфат магнію (вітамін С), 
Полісорбат 20, Койєва кислота, Фітинова кислота, Екстракт кореня лакриці, мучниця екстракт листя, Екстракт 
листя камелії олійної (зеленого чаю), гідроксиетилцелюлоза, Етілгексілгліцерин, Токоферил ацетат (ацетат 
вітаміну Е), Ретініл пальмітат (ефір вітаміну А), Соняшникова олія соняшника, Гідролізований дріжджовий білок, 
Гліцин соєва олія, Ксантанова камедь, аромат, феноксіетанол.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні. Обов’язкове використання засобів постпілінгового 
догляду !!!

ЗАСТОСУВАННЯ:

Пошаровий хімічний пілінг для всіх типів шкіри, не потрибує змивання. Дотримуйтесь протоколу процедури. 
Після очищення і попередньої обробки нанесення 1-4 шарів пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками. 
Кожен шар повинен витримуватися протягом 3-4 хвилин. В процесі нанесення присутнє відчуття жару, 
сильна еритема. У наступні дні може бути присутнім набряк, стягнення шкіри, коричнева плівка, сильне 
або помірне лущення.
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50% молочна кислота в поєднанні з натуральним екстрак-
том какао, ресвератрола і ягід асаї – потужних поліфенолів, 
багатих антиоксидантами, дозволяє домогтися приголомшли-
вих результатів омолодження, відновлення і освітлення шкіри. 
Ця унікальна формула впливає на вироблення колагену і глі-
козаміноглікану. Натуральні полісахариди сприяють зниженню 
втрати вологи, таким чином підвищуючи гідратацію, еластич-
ність і тонус шкіри. рН (2.0-2.5).

Chocolate Power Skin Rescue Peel 
Рятівний шоколадний пілінг

GM 97

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

50% молочна кислота – зменшує зчеплення клітин рогового 
шару, запобігаючи його потовщення. Молочна кислота є абсолютно 
фізіологічною для шкіри, тому що присутня в нашій шкірі, точніше, в її 
роговому шарі і є одним з компонентів натурального зволожуючого 
фактора (NMF). Зволожує, освітлює пігментацію, відновлює баланс шкіри.

Екстракт какао – багатий на вітаміни групи В і вітаміном Е. Містить 
гліцериди, які відновлюють і зміцнюють чутливу шкіру, захищаючи її від 
шкідливого впливу навколишнього середовища. Містить також анти 
вікові амінокислоти – серин і аланіл-глютамін, необхідні для клітинного 
відновлення шкіри.

Порошок м’якоті асаї – ягоди асаї багаті вітамінами групи В, вітаміном 
С і Е, калієм, фосфором, кальцієм, і дорогоцінним поліненасиченими 
жирними кислотами. Ягоди асаї виводять токсини, підвищують клітинний 
імунітет і стимулюють оновлення, нормалізують баланс ліпідів. Містить 
в 10 разів більше антиоксидантів, ніж червоний виноград і зелений чай.

Расвератрол – природний бандаж, який зміцнює дерма-епідермальні 
з’єднання тканин, завдяки чому має яскраво виражений ефект підтяжки 
обличчя, відновлення овалу і щільності шкіри. Потужний антиоксидант 
і імуностимулятор.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Молочна кислота 50%, Аква (Вода), Папаїн, галактоарабінана (екстракт смоли модрини), Lactobacillus / 
Сухе молоко / Фермент соєвої олії, расвератрол фермент, Екстракт листя алое Барбаденсис (алое віра), Acaі 
Екстракт, Екстракт насіння Теоброма какао ( какао), олія з насіння Теоброма какао (какао), Гліцин, соєва олія, 
олія солодкого мигдалю, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, гідрогенізований лецитин, Діметілметоксі-
кульгання пальмітат (Chromabright ™), циклодекстрин, Гліцерин, циклометикон, діметіконол, Трідецет-9, 
Пропіленгліколь, гідроксиетилцелюлоза, Динатрію ЕДТА, феноксіетанол, Етілгексілгліцерин.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

інтенсивна інсоляція, вагітність або годування груддю.

КУРС: 

в залежності від шарів, 3-5 процедур, з перервою 1-2 тижні.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Хімічний пілінг для зрілої, сухої шкіри з гіперкератозом або пігментованої шкіри. Дотримуйтесь протоколу 
процедури. Після очищення шкіри, і попередньої обробки, слідуючи протоколу лікування, нанесіть 
1 шар пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, 
потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками на 3 – 5 хвилин, потім змити теплою 
водою. В процесі застосування можливі печіння, свербіж, поколювання, еритема. Далі йти відповідно 
до постпілінгового протоколу.

     Бестселер серед пілінгів GlyMed Plus!!! Поєднання ТСА 
кислоти 7%, ретинолу (віт А), поліфенолів 5-ти ягід (журав-
лини, малини, чорниці, ожини, мучниці) з додаванням екстракту 
солодки, яка представляє собою натуральний інгібітор тирози-
нази і L-аскорбінової кислоти (м’якого освітлювача). Професій-
ний засіб для вирішення практично всіх естетичних недоліків 
шкіри: фотостаріння, зморшки, гіперпігментація, післязапальна 
пігментація, акне. Різні методики застосування дозволяють 
отримати велику різноманітність професійних програм в кабі-
неті косметолога, від миттєвого ліфтингу і процедури краси, без 
лущення, до отримання стабільного дрібнопластинчатого відлу-
щування ороговілих клітин шкіри. рН (0.89-1.2).

5-Berry Pigment Control Peel 
Контролюючий пігмент пілінг 5 ягід

GM 98

118 мл

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

7% трихлороцтова кислота – викликає інтенсивне відлущування 
шарів епідермісу, що зменшує меланодермію, після запальну 
гіперпігментацію, сприяє вирівнюванню рельєфу шкіри. Також регулює 
діяльність сальних залоз, зменшує пори і прояви акне і постакне 
пігментації.

L-аскорбінова кислота (віт С) – потужний антиоксидант, допомагає 
в боротьбі з окислювальним стресом, бере участь у формуванні 
колагенових волокон, лікуванні акне і постакне, підвищенні бар’єрної 
функції шкіри, захист від УФ-променів і попередженні гіперпігментації.

Поліфеноли з 5-ти ягід – сильний anti-age агент, завдяки нейтралізації 
вільних радикалів, покращують обмінні процеси в шкірному покриві, 
стимулюють синтез колагену і еластину. Містять еллагову кислоту, 
натуральний інгібітор тирозинази, що підвищує природні захисні функції 
шкіри, захищаючи її від шкідливого УФ – випромінювання. Освітлюють 
пігментні плями і покращують колір обличчя. 

Ретинил пальмітат (ефір вітаміну А) – Захищає шкіру і клітини 
Лангерганса, стимулює підвищення швидкості мітотичного поділу, 
підвищує вироблення колагену і еластину в шкірі. 

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Алкоголь Денат, Трихлороцтова кислота (ТСА) 7%, Гліцерин, Лимонна кислота, Екстракт кореня 
лакриці, мучниця екстракт листя, Екстракт листя камелії олійної (зеленого чаю), Гамамеліс Вірджинія вода, 
Фітинова кислота, Етілгексілгліцерин, Виноград екстракт насіння, карамель, Аскорбінова кислота (L) (вітамін С), 
гідролізований Журавлина Фрукти / Екстракт листя, токоферил ацетат (ацетат вітаміну Е), Ретиніл пальмітат 
(ефір вітаміну А), олія соняшнику, Малина екстракт фруктів, ожина фруктовий екстракт, чорниця фруктовий 
екстракт, Гідролізований дріжджовий білок, Гліцин соєва олія, Ксантанова камедь, феноксіетанол.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

прийом Роаккутана, інтенсивна інсоляція, онкологія.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні. Обов’язкове використання засобів постпілінгового 
догляду !!! 

ЗАСТОСУВАННЯ:

Пошаровий хімічний пілінг для всіх типів шкіри, не потребує змивання. Дотримуйтесь протоколу процедури. 
Після очищення і попередньої обробки нанесення 1-4 шарів пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками. 
Кожен шар повинен витримуватися протягом 3-4 хвилин. 
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Високоефективний професійний пілінг на основі 5% віт. А 
(ретинол), 10% ТСА і 10% АНА допомагає позбутися від змор-
шок, гіперпігментації, акне. Повертає шкірі молодість, свіжість, 
відновлює контури обличчя завдяки синтезу колагену і елас-
тину. Вирівнює рельєф шкіри, усуває рубці і прояви постакне 
пігментації, звужує пори. рН (0.86-1.2).

Vitamin A Professional Power Peel 
Професійний пілінг з вітаміном А

КЛЮЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ:

Ретинол 5% – похідне віт. А. Захищає шкіру і клітини Лангерганса, 
стимулює підвищення швидкості мітотичного поділу, підвищує 
вироблення колагену і еластину в шкірі. 

10% ТСА – при високій концентрації викликає інтенсивне відлущування 
шарів епідермісу, що зменшує меланодермію, післязапальну 
гіперпігментацію, сприяє вирівнюванню рельєфу шкіри. Також регулює 
діяльність сальних залоз, зменшує пори і прояви акне і постакне 
пігментації.

10% АНА – отримується з тросникового цукру, володіє відлущуючою, 
зволожучою, протизапальною антиоксидантною діями, а також стимулює 
підвищення швидкості мітотичного поділу базальних клітин і синтез 
колагену і глікозаміногліканів в шкірі. 

Гарбузовий ензим – містить протеази – ензими, здатні «розчиняти» 
ороговілі клітини шкіри, надаючи їй здоровий, сяючий вигляд. При 
ферментації гарбуза молочнокислою бактерією вивільняються 
протизапальні та антиоксидантні агенти, завдяки яким відбувається 
м’яке неподразнююче відлущування.

ІНГРЕДІЄНТИ: 

Аква (Вода), Алкоголь Денат, Трихлороцтова кислота (ТСА) 10%, Гліколева кислота 10%, Гліцерин, Полісорбат 
20, Ретинол (Вітамін А) 5%, Екстракт листя камелії олійної (зеленого чаю), мучниця екстракт листя, екстракт 
кореня лакриці, Гарбузовий фруктовий ферментний фільтрат, Етілгексілгліцерин, Аскорбінова кислота 
(L), (вітамін С), гідролізований Журавлина Фрукти / Екстракт листя, Молочна кислота, ксантанова камедь, 
гідролізований дріжджовий білок, феноксіетанол.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Вагітність, годування грудьми, рожеві вугри (розацеа), прийом Роакутану.

КУРС: 

в залежності від шарів, 6-8 процедур, з перервою 1-2 тижні. Обов’язкове використання засобів постпілінгового 
догляду!!!

ЗАСТОСУВАННЯ:

Пошаровий хімічний пілінг для всіх типів шкіри, не потребує змивання. Дотримуватись протоколу процедури. 
Після очищення і попередньої обробки нанесення 1-4 шарів пілінгу (пензликом або марлевим спонжем), 
починаючи з чола, вниз по периферії обличчя, потім підборіддя, над верхньою губою, ніс і закінчити щоками. 
Кожен шар повинен витримуватися протягом 3-4 хвилин.

GM 99

59 мл

ДЛЯ НОТАТОК



«ТНН ЭСТЕТ ГРУП»
Эксклюзивный представитель  

в Украине профессиональной косметики  
GlyMedPlus (Америка)
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