Ценоразпис Alex Cosmetic - Germany

WE DESIGN THE SCIENCE OF BEAUTY
Силата на
природата

продукти за домашна грижа – 03.2019
Ние мислим холистично, действаме холистично и предлагаме цялостни решения за
проблеми, свързани с кожата. Благодарение на използването на съвременни
технологии, научни изследвания и непрекъснато откриване на нови съставки в
съчетание с изобилие от билки и всички други богатства, които предлага природата,
ние създаваме продукти с гарантирани максимална ефективност и безопасност.

Цена: 45.00 лв.

Бутилка 200 мл

Флакон 50 мл

Цена: 68.00 лв.

Туба 60 мл

Цена: 89.00 лв.

Флакон 30 мл

Цена: 82.00 лв.

Флакон 30 мл

Ампула 3.5 мл

Цена: 89.00 лв.

Цена: 72.00 лв.

Цена: 14.00 лв.

Гел за незабавно успокоение
S.O.S. Stop On Spot
Незабавно
успокоява, изсушава, изчиства и
!
прикрива всички несъвършенства.Подходящ за
всеки тип кожа,Прилага се върху възпалената зона –
пъпки, комедони, ухапвания от насекоми и др. Чудесно
допълнение към всяка аптечка

Цена: 89.00 лв.

Интензивно Изсветляващ Коректор Крем No.1
Advanced Corrector No.1
Регенерираща интензивна грижа за успешно регулиране на процеса на стареене, избистря промените в
пигментацията, осигурява безупречен и равномерен
тен. Успешно блокира увеличеното производсво на
меланин. Подхранва и регенерира. Съдържа UVфилтър.

Цена: 39.00 лв.

Регенериращи ампули Vitamin Ampoule
Регенериращи ампули с фитоколаген. Висока
концентрация и съответно ефективност на витамини А, Е
и F. Стимулират клетъчната регенерация и клетъчния
метаболизъм.

Интензивно Изсветляващ Коректор Серум +
Витамин С / Corrector Serum + Vitamin C
Композиция от алпийски билкови екстракти в
комбинация с вит.С, която показва видими
резултати в избистрянето на тена. Има
регенериращо, хидратиращо и защитно действие.
Подтиска окислителния процес, необходим за
производството на меланин.

Флакон 30 мл

Цена: 63.00 лв.

Успокояващ Флуид
Recoup Fluid
Уникална формула, създадена за специалните
нуждина чувствителните кожи, включително
куперозни и страдащи от розацея. Хидратира,
възстановява и успокоява раздразнена кожа.

Билков Елексир Skin Elixir
Богат на нутриенти серум за суха, чувствителна и
девитализирана кожа. Екстракт от пшеничен зародиш,
хиалуронова киселина, ценни масла, билки и
витамини гарантират дълготрайна хидратация и
регенерация.
Подобрява устойчивостта и стуктурата на кожата.

Флакон 30 мл

Цена: 66.00 лв.

Дълбоко почистващо нежно масло
Soft Deep cleansing Buter
Нежно, дълбоко почистващо и дегримиращо масло,
подходящо включително за чувствителен околоочен
контур. Специална формула за чувствителна и наранена
кожа, съдържа ценни масла. Измиването не е
задължително.

Нано Хиалуронова Есенция Absolute
Hyaluron Essence
Мощен хидратант с внимателно подбрани активни
съставки. Повишава способността на кожата да
задържа влага, заличава
мимическите линии и бръчки. Повишава имунитета на
клетките, успокоява и заздравява
наранена кожа. Подходящ за всички типове,
включително много чувствителна кожа.

Флакон 30 мл

=

Почистващ гел Clear Gel
Почистващ и антибактериален гел, който
предотвратява възпаленията и стяга порите. Прилага
се директно върху проблемните зони, без измиване.
Съдържа Брадат лишей и масло от чаено дърво.

Измиващ гел
Cleansing Gel
Осважеващ гел с мека пяна, почиства порите от грим
и остатъци. Подходящ за всеки тип кожа, включително
суха и чувствителна. Съдържа алое барбаденсис,
екстракт от черен овес, мед, цинк, магнезий, екстракт
от липа, флавоноиди.

Бутилка 200 мл

съставки

Зелен Тоник Green Tonic
Нежно хидратиращ тоник с ценни билки,
хиалуронова киселина и коензим Q10. Действа
антибактериално, намалява зачервяванията и
раздразненията. Подходящ за всеки тип кожа, за
суха, уморена, зряла и наранена кожа.

Билков Супер лосион Herbal Super Lotion
Успокояващ и хидратиращ тоник с билкови екстракти.
Освежава, хидратира и предпазва от раздразнения.

Бутилка 200 мл

High+ tech

Опаковка 10 мл

new

Цена: 37.00 лв.

Балсам за порцеланова кожа
Porcelain Glow Balm
Бялото злато за вашата кожа
Балсам за порцеланова кожа с бързо абсорбиращ се
Витамин С, широкоспектърни UVA/UVB филтри,
подхранващи масла, освежава, регенерира и матира с
незабавни и дългосрочни резултати за безупречна
порцеланова кожа.

Флакон 30 мл

Цена: 86.00 лв.

Интензивен изсветляващ коректор крем
Intensive Corrector No.2
Ревитализиращ, озаряващ крем. Специална комбинация
от съставки (капсулирана с липозоми Kojic Acid,
ниацинамид и витамини А и С) осигурява равномерен тен
и тонизира на кожата. Намалява синтеза и ензимната
активност в меланоцитите. За всеки кожен тип.

Флакон 30 мл

Цена: 87.00 лв.

BB Мус за очи BB Eye Mousse
Коригиращ, защитаващ и хидратиращ мус за
околочния контур. Незабавно подобрява външния
вид на тъмните кръгове, увеличава
микроциркулацията, намалява подпухналостта и
признаците на стареене и умора.

Туба 15 мл

Цена: 64.00 лв.

Тониран Роял ВВ крем Royal BB Cream
Обогатен с Омега к-ни, билкови масла от соя,
броколи и жожоба, със силно антиейдж действие.
Масло от пшеничен зародиш и серамиди ускоряват
клетъчната регенерация. Съдържа още маслиново и
бадемово масло за пълноценно подхранване на посухата и фина кожа. Лекува, прикрива, предпазва и
защитава от слънчевото лъчение и външните
фактори.

Туба 30 мл

Цена: 62.00 лв.

Анти-себум крем Clear Cream
Специален крем с антисептично действие, създаден
за мазна и акнеична кожа. Успокоява и предпазва от
следващи възпаления.
Нормализира себумната секреция, намалява
зачервяванията, стяга порите и същевременно
хидратира и матира кожата.

Буркан 50 мл

Цена: 63.00 лв.

Натурален коректор + Вит С
Natural Corrector No.3 + Vitamin C
Естественият комплекс, съчетан с витамин С и
специално разработен изсветляващ комплекс,
видимо намалява пигментните неравности, фините
линии и други признаци на преждевременно
стареене. Добавените UV-филтри предпазват от
бъдещо фото увреждане. За всеки кожен тип.

Флакон 50 мл

Цена: 109.00 лв.

Крем за около очи Eye Contour Cream
Идеална грижа за околоочната зона, кожата е погладка и сияйна. Фина и лек текстура, съдържаща
антиоксидантен комплекс, витамин А, Е и хиалуронова
киселина. С хидратиращи, укрепващи и регенериращи
свойства.

Флакон 15 мл

Цена: 64.00 лв.

LIFTED [eye refiner] Лифтинг серум за очи
Незабавен лифтинг ефект, мощна грижа за кожата с
хиалуронова киселина. Минимизира фини линии,
тъмни кръгове и подпухналост.

Писалка 8мл

Цена: 49.00 лв.

Терапевтичен и тониран ВВ крем Herbal BB
Cream nude-medium-dark
Успокоява, възстановява, лекува, коригира тена.
Предимно предназначен за раздразнена, зачервена и
проблемна кожа. Балансира и успокоява. Намалява
хиперпигментацията. Богат на антиоксиданти и
витамини В, С и Е. Скрива несъвършенствата и
създава защитен екран на кожата.

Туба 30 мл

Цена: 55.00 лв.

Билков Витаминен крем Herbal Vitamin
Cream
Крем, съдържащ билкови екстракти и витамини, които
съвместно успокояват и изглаждат кожата, като
възстановяват естествения баланс на нейните
функции. Помага да се изгради и запaзи оптимално
ниво на хидратация. За суха
и чувствителна кожа.

Буркан 50 мл

Цена: 63.00 лв.

Регенериращ крем със стволови клетки Phyto-Stem Cell Repair Cream
Интензивна регенерираща формула с трайни резултати. Съдържащите се стволови клетки редуцират следите на
времето и намаляват бръчките. Комбинираното въздействие на стволови клетки, пептиди и Q10 създава оптимална
хидратация и подхранване, защита и предпазва от свободните радикали.
Приложение: Сутрин и вечер Серум-активатор на клетъчната регенерация със стволови клетки.

Буркан 50 мл

Цена: 92.00 лв.

Почистващ и подхранващ ексфолиант
Nourishing Exfoliator
Нежно и ефективно почистващо средство, съдържа
ензими, които премахват роговите клетки,
обновяват кожата и спомагат производството на
колаген. Приложение: Като измиващо средство
сутрин и вечер или като пилинг 1-2 пъти седмично,
вечер, престоява 10 минути и се измива.

Флакон 50 мл

Цена: 79.00 лв.

Alegance анти-ейдж крем Alegance THE CREAM
Иновативен анти-ейдж крем, резултат от интензивните
дерматологични и козметични изследвания. Създаден с
цел да запази и удължи виталността и здравословния
блясък на кожата. Помага на кожата да се адаптира към
ежедневните стресови фактори и подсилва клетъчния
защитен механизъм. Стимулира синтеза на колаген и
образува бариера срещу деструктивните ензими.
Възстановява еластичността на кожата, поддържа
естествения процес на регенерация.
Приложение: Сутрин и вечер на почистена кожа.

Буркан 50 мл

Цена: 178.00лв.

Серум-активатор на клетъчната
регенерация със стволови клетки PhytoStem Cell Activator +
Енергизираща комбинация от пептиди и стволови
клетки, която прониква дълбоко в дермата. Бързо
действаща и лека емулсия, засилва клетъчното
обновяване. Приложение: Сутрин и вечер на почистена кожа, преди Регенериращ крем.

Флакон 30 мл

Цена: 85.00 лв.

Енергизиращ лифтинг серум с 15% вит.С
15% С Energizing booster
Енергизиращ серум със стабилизирана формула
витамин С, за бързи резултати. Свежест и моментален
лифтинг ефект! Богат коктейл от активни съставки,
доставящи свеж младежки вид, натурална и силна грижа
за кожата! Многофункционално въздействие на 4 в 1
[анти-ейдж, изсветляване, защита, пречистване]
Продуктът има противовъзпалителни и антибактериални
свойства.Осигурява UV защита.
Бутилка с пулвелизатор 30мл. Цена:119.00лв.

