
МЕДИЦИНСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА КРАСОТА
          Лабораториите на BDR създадоха напълно нова серия биотехнологични продукти. 
          Иновативни емулсии комбинират най-ценните природни съставки с оптимизирани

микро молекулярни есенции. 

Re-move ultra cleanser 
Почистващо и омекотяващо тоалетно мляко 

Кремообразно почистващо мляко за всеки 
тип кожа. Re-move е 100% без минерални 
масла и не съдържа сапун.
                    

Re-move PH pure harmony 
Почистващо мляко с микронизирано сребро 
Клетъчен сребърен регулатор 

Почистващо мляко с иновативна формула, 
предназначено за дълбочинно почистване на 
мазна, възпалена, зачервена и проблемна кожа. 
Стягащ и противовъзпалителен.
 

Re-action tonic professional 
Почистващ и реактивиращ Концентрат
Тоник с нежен пилинг ефект за ежедневна употреба. 
Революционна формула, която съдържа 63% 
активни съставки с различни механизми на действие 
– почистване, хидратация, подхранване, 
регенерация, комплексно обно-вяване на кожата. 

Защо Re-action tonic professional?
 Активен тоник + Мек и нежен пилинг; 
 Изключително висока концентрация на 
активните съставки 
 Не нарушава рН на кожата, не изсушава 
 Подходящ за всички кожни типове 
 Приложим през всички сезони 

100мл.                      Цена:70.00лв.  
                                                 

100мл.                             Цена:41.00лв. 100мл.                            Цена: 69.00лв.

Re-action natural skin refiner – LOW BASE 
Реактиватор натурал 10% 

Биологичен пилинг от ново поколение. Подобрява 
структурата на кожата, клетъчното дишане, 
еластичността и регенерацията, рафинира порите. 
Съдържа фруктови киселини. Предимно за фина, суха и 
чувствителна кожа.  

30мл.                    Цена:65.00лв.

Re-action deep skin refiner – LOW BASE 
Реактиватор дълбок 10% 

Биологичен пилинг от ново поколение с по-
дълбо-ко действие. Подобрява структурата на 
кожата, кле-тъчното дишане, еластичността и 
регенерацията, рафинира порите. Съдържа 
фруктови и гликолови киселини. Предимно за 
проблемна кожа. 30 мл Цена: 

30мл.                         72.00лв.

Re-charge contour push-up
Хиалуронов лифтинг серум
  
Серум с 100% микромолекулярна хиалуронова киселина 
с концентрация 1.5%, без пигменти и парфюм. Усилва 
хидратацията при всички типове кожи с депо ефект. 
Успокоява, заглажда, балансира. Подходящ след 
излагане на слънце или изгаряния. Прилага се сутрин 
и вечер преди финалния крем. 

50мл.                                79.00лв.

Re-charge Nano serum
Лифтинг нано-серум хиалуронова киселина
 
Съдържа изключително малки молекули хиалуроно-ва 
киселина (50 kDa по скалата на Далтон) в концен-трация 
1.5%. Стимулира имунната система на кожата и 
епидермисът, възвръща свойството си да се реге-
нерира и самовъзстановява. Изгражда хидро-липид-ния 
слой, подпомага клетъчното делене и клетъчния обем, 
успокоява. 

30мл.                            89.00лв.
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50мл.                      Цена:59.00лв.   
                                                

bdr Protect
Утра Хидратиращ Анти Полюшън Спрей

Иновативен спрей серум с максимална 
концентрация на хиалуронова киселина, за 
максимална защита на кожата ви, по всяко 
време и на всяко място. 

Съдържа също екстракт от Моринга/дървото чудо/, 
Пантенол, Ectoin и др.,които предпазват кожата от UV 
лъчите и радиацията, жегата и студа и свободните 
радикали. Има антиедж ефект и е мощен антиоксидант.



Re-lax 3 
Алтернативен филър против бръчки 
Брилянтен серум с балансирана комбинация 
от изключителни биотехнологични и 
високотехнологични съставки. Значително 
заличава признаците на стареене и едновременно 
активира всички функции за регенериране на 
кожата. 

Re-vital balance care 
Финален подхранващ и защитен крем 
Концентриран, високотехнологичен подхранващ 
крем за нормална, суха и чувствителна кожа. Стяга и 
уплътнява кожата благодарение на стимулира-нето 
на синтеза на фибробласти. Добавени есенциални 
масла за подобряване на еластичността. Текстурата 
на продукта осигурява перфектна основа за грим. 

50мл.                           79.00лв.

Re-vital PH pure harmony
Финален крем с микронизирано сребро Клетъчен 
сребърен регулатор 
Продукт с 24-часово регенеративно и лечебно 
действие за комбинирана, възпалена и чувствителна 
кожа с успокояващ раздразненията ефект. Действа 
антибактериално и противовъзпалително поради 
високото съдържание на микронизирано сребро. 

50мл.                            82.00лв.

Re-set 4D
Анти-ейдж серум за очи и устни 
Серум по нова крио технология, съдържащ 
уника-лен пептиден комплекс, масло от 
семена на кана-бис, вит. Е, пантенол. 
Заглажда и запълва бръч-ките, анти-ейдж 
ефект на околоочен и устните контур. 
Дрениращо действие срещу подпухнали очи, 
премахва сенки и минимизира торбички. 

Re-fine
Флуид за комплексно минимизиране на порите 
Ултра лек флуид с мощна формула AquaPront® – 
пречиства порите, намалява бръчките и разкрива 
прекрасния профил на кожата. Има изглаждащ и 
противовъзпалителен ефект. Екстрактите от зелени 
микроводорасли доставят ценни вещества, които 
подсилват регенерацията на клетките и поддържат 
синтеза на колаген и еластин за утвърден тонус на кожата. 

12мл.                          72.00лв.
RE-CONSTRUCT
Реконструкт крем 
 Мощен интензивен клетъчен комплекс от изцяло 
нови молекулни елементи, патент на bdr. 
Моментален витализиращ ефект, активни и 
видими анти-ейдж корекции. Съдържа: 
Collageneer® задейства метаболизма на кожата и 
синтеза на макромолекулите, уплътнява 
дермалния слой. Collageneer® подобрява 
механичните х-ки на кожата – обем, плътност, 
еластичност. Dermaxyl® комбинация от серамиди 
и пептиди, подобрява клетъчната комуникация и 
възстановяването на кожата. Изгражда наново 
увредените участъци в матрикса и възстановява 
структурата, плътността и обема на дермалния 
слой. 

55мл.                                       149.00лв.

30мл.                          104.00лв.
5мл.                      58.00лв.
12мл.                    92.00лв.

Re-flect fluid
Рефлект – Хидратиращ слънцезащитен 
флуид
Флуид със силна слънчева и хидратираща 
грижа, два вида UVфилтри и прекрасен аромат.
Предпазва кожата от слънчевите лъчи и 
действа противовъзпалително и възстановяващо.
За мазна кожа подходящ като самостоятелен 
финален продукт, за суха кожа е препоръчително 
да се поставя върху серум BDR.

.Флакон 50 мл.        69.00лв.
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