
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Растителните стволови клетки 
от швейцарската ябълка 
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източник на младост за кожата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SELVERT THERMAL CELL VITALE 
 
 
 
 

РАСТИТЕЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ – ИЗТОЧНИК НА МЛАДОСТ 
 
 
 
 
 
Стволовите клетки играят ключова роля за поддържане на младежкия вид на кожата, 
благодериние на техния огромен регенериращ капацитет. Агресивното въздействие на околната 
среда и времето са фактори, които влияят неблагоприятно върху стволовите клетки – тяхната 
активност намалява и спомага за намаляването на плътността и еластичността на кожата. В 
резултат на всичко това се появяват белезите на стареене.  
 
 
 
 
За да предпази кожата и да предотврати този процес, SELVERT THERMAL създаде  CELL 
VITALE - aнти-бръчки, регенерираща серия, използваща най-новите научни изследвания на 
растителните стволови клетки, които помагат да се забавят процесите на стареене и да се 
стимулира клетъчното обновяване и същевременно да възстановят младежкия вид и 
естествения блясък на кожата.  
 
 
 
 
 
 
Растителните стволови клетки са изолирани от Uttwiler Spätlauber, швейцарски сорт ябълки, 
известни още от 18 век със способността си да се съхраняват свежи продължително време. 
Редица изследователи установиха, че тези клетки съдържат много ценни защитни вещества, 
които приложени върху кожата, проявяват изключителни защитни и обновяващи свойства.  
 
 
 
 
 
Благодарение на отличната комбинация от растителни стволови клетки и високо ефективна 
смес от регенериращи и анти-бръчки активни вещества, CELL VITALE е идеалният съюзник, 
който помага на лицето да възвърне своята предишна красота в целия си блясък. CELL 
VITALE със стволови клетки от Uttwiler Spätlauber е една от най-сполучливите козметични 
терапии за забавяне на процеса на стареене на кожата. 
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АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
 

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ЯБЪЛКА (UTTWILER SPÄTLAUBER) 
Техническа информация: INCI - Международна класификация на козметичните съставки: Екстракт от 
клетъчна култура от плодове на Malus Domestica (швейцарски сорт ябълки). Произход: растителен 
екстракт 
Козметични свойства: Защитни, Анти-стареене, Регенериращи. Революционен липозомен анти-
ейдж компонент, който съдържа цитозол (вътреклетъчен флуид) от стволови клетки от ябълка (екстракт 
от Uttwiler Spätlauber) с ефективно защитно, регенериращо и анти-бръчки действие. От историческа 
гледна точка, тази ябълка е известна с факта, че остава за най-дълъг период свежа след откъсване на 
плода. Изследвайки феномена на дълготрайно съхраняване на ябълките за различни цели,  учените 
установяват, че Uttwiler Spätlauber, стар сорт швейцарска ябълка, отглеждана през 18 век е с 
невероятна устойчивост и плодът й остава свеж (не изсъхва) за изключително дълъг период от време. Те 
уверяват, че този сорт ябълки не само съдържа стволови клетки с изключително ценни защитни 
свойства, но и продуцира стволови клетки, които гарантират продължителното съхраняване на плода. 
Започват изследваният за използването на тези растителни стволови клетки за защита и на човешките 
стволови клетки, които доказват: 
• Tяхната способност да защитават клетките на кожата  
• Увеличаване на продължителността на живот на стволовите клетки на кожата 
• Увеличена жизненост на кожните стволови клетки  
• Наличието на анти-ейдж ефект  

OVALISS™ 
Техническа информация: INCI: Глауцин. Произход: растителен екстракт 
Козметични свойства: Ремоделиране. Лицето като всяка друга част на тялото и особено брадичката, 
има склонност да натрупва мазнини. OVALISSTM оформя и ремоделира овала на лицето като подпомага 
реконструкцията на поддържащата тъкан на кожата чрез промяна и редукция на адипозната тъкан. 
Проведените клинични изследвания на 25 жени, демонстрират ефективността на OVALISSTM При тези 
изследвания , емулсия съдържаща OVALISSTM е нанасяна на лицето и брадичката два пъти дневно в 
продължение на 56 дни. В края на периода се наблюдава 64% намаляване на обема. 
 

ЕКСТРАКТ ОТ ПЛОДА НА КОНСКИ КЕСТЕН 
Техническа информация: INCI: Aesculus Hippocastanum. Произход: растителен екстракт 
Козметични свойства: Активатор на микроциркулацията, предпазва кръвоносните съдове, 
освежава. Екстрактът от плод на конски кестен е най-подходящото активно вещество за третиране на 
едеми и за терапии, които целят да повлияят повърхностната циркулация, отделянето на излишната 
вода, подобряване на клетъчната оксигенация и възстановяване на клетъчния метаболизъм. Тези 
забележителни анти-едема, съдо-защитни и противовъзпалителни свойства се дължат на веществото 
Есцин, тритерпенов сапонин, което се съдържа в екстракта.  
 ЧИСТ ВИТАМИН С (АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА) 
Техническа информация: INCI: Аскорбинова киселина. Произход: растителен екстракт. 
Козметични свойства: Анти-оксидант, Регенерация, Избелване. Витамин C (аскорбинова киселина) 
е едно от основните органични вещества, необходимо за нормално протичане на метаболитните 
процеси. Тъй като не може да се синтезира от самия организъм, витамин С трябва да се доставя от вън 
чрез козметичните продукти. 

Основни козметични свойства на витамин С: 
Анти-оксидант - способен е да привлича свободните радикали в тъканите на кожата и да ги 
неутрализира и така предотвратява уврежданията, които радикалите могат да причинят. 
Симулира синтеза на колаген - съединителната тъкан се характеризира със специфични, клетки в 
дермата, наречени фибробласти, които синтезират колагена, отговорен за нейната структура и плътност. 
Витамин С е необходим фактор за процеса на синтез на колаген – без него колаген не може да се 
синтезира 
Избелващ ефект - появата на петна по кожата се дължи на синтеза на пигмента меланин. Меланинът се 
продуцира от клетки - меланоцити и е производно на аминокиселината тирозин. Процесът на синтез на 
меланин се контролира от ензима тирозиназа. Витамин С има способността да инхибира действието на 
тирозиназата и така да блокира синтеза на меланин и свързаната с него пигментираща активност.  
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АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
 

ПОРЬОЗНИ МИКРОСФЕРИ 
Техническа информация: INCI: Aluminium Starch Octenylsuccinate (скорбяла, алуминиев 
октенилбутанедионат, алуминиева сол). Произход: полусинтетичен. 
Козметични свойства: Матира, абсорбира замърсяванията, себорегулатор. Порьозните микросфери 
са козметичната алтернатива на пудрата талк, използвана в редица козметични продукти. Основните им 
свойства са свързани с изключително големия им капацитет да редуцират и отстраняват излишния 
себум и замърсяванията, натрупани върху кожата през деня. Микросферите действат чрез процеса 
абсорбция (процес на поглъщане на течност или газ от целия обем на твърдо тяло или течност, наречени 
абсорбенти) и помагат на кожата да изглежда мека, гладка, матирана и с равномерен тен. 

 

КОМПЛЕКС ВИТАМИНИ (E, A, B3, B5, B6) 
Техническа информация: INCI: Vitamin E - Токоферил ацетат; Vitamin A - Ретинил палмитат; Vitamin 
B3 - Ниацинамид (или Никотинамид); Vitamin B5 - Калциев пантотенат; Vitamin B6 - Пиридиксин 
хидрохлорид. Произход: синтетичен 
Козметични свойства: Витаминен коктейл, който се бори с процесите на стареене, защитава кожата от 
действието на свободните радикали, хидратира и балансира метаболитните процеси в кожата.  
Антиоксидант: витамин E (защитава от свободните радикали) 
Регенерация: витамин A (стимулира регенерацията на тъканите на кожата) 
Избелване: витамин B3 (изравнява тена и подобрява състоянието на кожата) 
Хидратира, успокоява: витамин B5 (успокоява, хидратира и действа противовъзпалително) 
Себорегулация: витамин B6 (регулира себорейната секреция на кожата) 
 

МАСЛО ОТ АВОКАДО 
Техническа информация: INCI: PERSEA GRATISSIMA, масло от авокадо. Произход: растителен 
екстракт 
Козметични свойства: Защита, регенерация, хидратация. Част от свойствата на маслото от авокадо са: 
големи способности да възстановява мазнините, защитава, хидратира и омекотява кожата. Незаменим 
продукт за чувствителна, дехидратирана и много суха кожа, с признаци на стареене и увредена от 
заобикалящата среда. Благодарение на способността бързо да преминава през епидермиса, маслото от 
авокадо оказва голям козметичен ефект в различните й слоеве - успокоява и компенсира сухотата, 
особено тази, свързана с физиологичното и фотоиндуцираното стареене. Употребата на масло от авокадо 
води до възстановяване на хидратацията на кожата, мекотата, гъвкавостта и младежкия й вид. Наличието 
на витамин Е осигурява анти-оксидантния капацитет, който се изразява в намаляване на 
разпространението на процесите на оксидация в кожата. Доказано е (във фибробластни култури), че тъй 
като маслото от авокадо съдържа витамин А, то активира процесите на пролиферация на фибробластите.  

 

ОРГАНИЧЕН СИЛИЦИЙ (СИЛАНОЛИ) 
Техническа информация: INCI: СИЛАНТРИОЛ АЛГИНАТ. Произход: синтетичен 
Козметични свойства: Облекчава конжесцията, успокоява и омекотява. Силанолите са 
органични производни на силиция (Si). Те се синтезират от различни химични вещества, 
свързани със силициеви молекули. Всички силаноли имат уникални биологични свойства, 
които се дължат на наличието на силиций. Силанолите подпомагат синтеза и 
реструктурирането на колагеновата мрежа и правят  кожата стегната и с младежки вид. 
Силанолът, който CELL VITALE съдържа, оказва специфичен ефект върху зоната на очния 
контур – невероятно действие срещу задържането на течности и мазнини.  
 

БИЗАБОЛОЛ 
Техническа информация: INCI: БИЗАБОЛОЛ. Произход: растителен екстракт 
Козметични свойства: Противовъзпалителен, успокояващ, деконжестивен, оздравителен 
и астригентен. Алфа-бизаболол е основното активно вещество в маслото от лайка. Той е с 
деконжестивни, противовъзпалителни, оздравителни и анти-алергични свойства. Това определя 
използването му в различни продукти за външно приложение при деликатна, уморена и 
възпалена кожа. Лайката и нейните екстракти се използват за третиране на различни състояния 
на кожата като еритема, възпаления или за регенерация.  
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Иновативните и ефективни научни достижения се обединяват, за да осигурят регенерираща 
козметична терапия от висш тип, която е създадена да възстанови естествения баланс, блясък и 
красота на лицето. Лабораториите SELVERT THERMAL сътвориха една блендирана смес от 
активни вещества, чието синергично действие е подсилено от безценните свойства на 
растителните стволови клетки. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ 
 
ПОДГОТОВКА  
 
 
PHASE 1A: PEELING ACTIVATEUR - АКТИВАТОР ЗА ПИЛИНГ.  
Специално създадена течност за смесване с phase 1B Peeling Vitaminé – витаминен пилинг. 
Смесен с фаза 1B, този продукт активира неактивната прахообразна аскорбинова киселина и 
същевременно осигурява необходимото pH за максимална активност и ефективност на 
разтвора. 
Приложение по протокол.  
Съдържание: дермосъвместими повърхностноактивни вещества. 
опаковка: проф. шише 4ml; тип козметичен продукт: гел; pH: 10.5 – 11.5; абсорбция: не се 
абсорбира; текстура: лека; предназначение: ексфолиране и регенерация на всички типове 
кожа. Смесва се с фаза 1B 
 
 
PHASE 1B: PEELING VITAMINÉ - ВИТАМИНЕН ПИЛИНГ.  
Чист витамин C (аскорбинова киселина) на прах и порьозни нишестени микросфери. Двете 
активни вещества, смесени с фаза 1A правят този пилинг един уникален, иновативен и 
изключителен продукт, който едновременно отстранява замърсяванията от кожата (чрез 
порьозните нишестени микросфери), защитава от свободните радикали и прави кожата свежа и 
искряща (благодарение на витамин С). 
Приложение по протокол.  
Съдържание: порьозни микросфери, чист витамин C (аскорбинова киселина). 
опаковка: проф. пакетче  1,2 g; тип козметичен продукт: прах; pH смес: 4.0 -4.5; абсорбция: 
не се абсорбира; текстура на сместа: лека; предназначение: ексфолиране и регенерация на 
всички типове кожа. Смесва се с фаза 1A 
 
 
АКТИВИРАНЕ 
 
PHASE 2: CONCENTRÉ ANTI-ÂGE - АНТИ-ЕЙДЖ КОНЦЕНТРАТ.  
Успокояващ и омекотяващ концентрат с копринена текстура, богат на стволови клетки от 
Uttwiler Spätlauber. Свръх-защита на стволовите клетки на кожата; видима регенерация и 
обновяване само за няколко дни.  
Приложение: по протокол. 
Съдържание: стволови клетки от сорт на Uttwiler Spätlaubes, витамини A и E, масло от 
авокадо, бизаболол. 
опаковка: проф. шише 3 ml; тип козметичен продукт: серум; абсорбция: средна/бавна; 
текстура: сухо масло; предназначение:  клетъчно обновяване 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ 
 
 
 
 
ТРЕТИРАНЕ 
 
PHASE 3: VOILE CELLULAIRE ANTI-ÂGE - МАСКА-БУЛО ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА 
КЛЕТЪЧНО НИВО.  
Маска-було с освежаващ гел, богат на Ovaliss™, иновативно активно вещество, което моделира 
овала на лицето като редуцира адипозната тъкан. Интегрална маска за лице, която оказва 
обновяващ и стяагащ/лифтинг ефект на кожата на лицето. 
Приложение: по протокол.  
Съдържание: стволови клетки от ябълка (Uttwiler Spätlauber сорт), Ovaliss™, натурален хидро-
лифтинг комплекс. 
опаковка: проф. пакетче 40 g; тип козметичен продукт: маска-було + гел; pH:5.5 – 6.5; 
абсорбция: бавна; текстура: лека; предназначение:  третиране на  преждевременно стареене, 
отпусната кожа, двойна брадичка, едема… 
 
 
 
 
PHASE 4: CRÈME CELLULAIRE ANTI-ÂGE - КРЕМ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА 
КЛЕТЪЧНО НИВО.  
Крем за финален масаж, с който кожата става свежа, сочна и подхранена в дълбочина. 
Благодарение на разнообразието от активни вещества се постига оптимално състояние на 
стволовите клетки на кожата, моделира се овала на лицето, кожата става отново искряща от 
жизненост. 
Приложение: по протокол. 
Съдържание: стволови клетки от ябълка (Uttwiler Spätlauber сорт), Ovaliss™, комплекс от 
витамини (витамини А, E, C, B3, B5, B6). 
опаковка: проф. туба 5 ml тип козметичен продукт: емулсия В/С (вода в силикон) 
абсорбция: бавна;  текстура: богата; предназначение: кожа с белези на стареене 
 
 
 
 
 
PHASE 5: CORRECTEUR CELLULAIRE LISSEUR POUR LES RIDES – КОРЕКТОР ЗА 
ЗАПЪЛВАНЕ НА БРЪЧКИТЕ.  
Апликатор, който съдържа гел с кадифена текстура и е със заличаващ бръчките ефект - 
допълнение на регенериращото, стягащо и анти-оксидантно действие.  
Приложение: по протокол 
Съдържание: стволови клетки от ябълка (Uttwiler Spätlauber сорт), натриев хиалуронат, 
органичен силиций, витамини A и E.  
опаковка: проф. апликатор 10 ml; тип козметичен продукт: емулсия В/С (вода в силикон); 
абсорбция: бърза; текстура: сухо масло;  предназначение: регенерация на бръчки, стягане 
и лифтинг 
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КЛИЕНТСКИ ПРОДУКТИ 
 

Създадени като козметични продукти за ежедневна грижа, двата крема на CELL VITALE 
съдържат вещества с регенериращи, защитни и стимулиращи клетъчната активност свойства, 

които помагат на кожата да възвърне своята младежка жизненост 
 

 
  

 
За третиране 
 
CRÈME RÉVERSIVE ANTI-ÂGE – регенериращ крем за лице 
Предназначен за зряла или преждевременно състарена кожа, кремът за лице допълва и засилва 
терапията в козметичния салон. Високото съдържание на растителни стволови клетки спомага 
за оформянето и моделирането на контура на лицето и за възстановяването на естествената 
свежест и сияние на кожата. 
 
Приложение: нанасяйте всеки ден и/или вечер на добре почистено лице с леки масажни 
движения до пълното абсорбиране на продукта. 
 
Съдържа: стволови клетки от ябълка (сорт Uttwiler Spätlauber), Ovaliss™, комплекс 
витамини (витамини A, E, C, B3, B5, B6). 
 
опаковка: буркан 50 ml; тип козметичен продукт: М/В емулсия (масло във вода)  
абсорбция: средна; текстура: богата; предназначение: крем за интензвна борба със 
стареенето на клетките 
 
 
 
 
 
CRÈME RÉVERSIVE ANTI-ÂGE POUR LES YEUX ET LÈVRES - регенериращ крем за 
очен контур и устни 
Кремът за очен контур и устни,  богат на растителни стволови клетки, е със стягащ и лифтинг 
ефект, благоприятства снабдяването на кожата с хранителни вещества и намалява количеството 
и размера на бръчките в тези така деликатни зони на лицето. Кремът заличава тъмните кръгове 
и торбичките под очите и възстановява сияйния поглед.  
 
Приложение: Нанасяйте всеки ден и/или вечер на добре почистена кожа в зоната на очите и 
устните с леки потупващи движение до пълното абсорбиране на продукта.  
 
Съдържание: стволови клетки от ябълка (сорт Uttwiler Spätlauber), органичен силиций, 
комплекс витамини (витамини A, E, C, B3, B5, B6), екстракт от конски кестен. 
 
опаковка: туба 15 ml; тип козметичен продукт: М/В емулсия (масло във вода); абсорбция: 
средна; текстура: средна; предназначение: за третиране на очен контур и устни 
 
 

 



 

SELVERT THERMAL CELL VITALE 
 
 

ПАКЕТНА ТЕРАПИЯ CELLULAIRE ANTI-ÂGE 
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КЛЕТЪЧНО НИВО 

(защита на стволовите клетки на кожата и обновяване) 
 
За да могат да се борят с процесите на оксидация, стволовите клетки в нашата кожа изискват 
по-специфична защита от останалите кожни клетки. Поради  това и за да се забавят процесите 
на стареене на кожата, както и да се възстанови скритата във вътрешността й жизненост и 
младост, Selvert Thermal създаде Cell Vitale, една терапия за лицето, която защитава клетките 
от процесите на оксидация, регенерира, стяга и ремоделира кожата и овала на лицето. 
Изключително подходяща терапия за кожа, при която започват да се проявяват първите белези 
на стареене, както и за такава, която се нуждае от напълно възстановяване на загубения вече 
младежки вид. 
 
ЦЕЛИ 
• Да защити стволовите клетки на кожата от свободните радикали. 
• Да регенерира тъканите на кожата. 
• Да възстанови жизнеността и блясъка на кожата. 
• Да стегне и оформи овала налицето. 
 
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
• Термална вода: успокоява и освежава. 
• Стволови клетки от ябълка (Uttwiler Spätlauber): антиоксидантна защита на стволовите 

клетки на кожата. 
• Овалис: ремоделира овала на лицето, редуцира адипозната тъкан. 
• Комплекс витамини (E, A, B3, B5, B6): анти-оксиданти, регенерират, хидратират, 

успокояват, изравняват тена и структурата на кожата. 
• Чист витамин C: анти-оксидант, стимулира синтеза на колаген, избелва. 
• Порьозни микросфери: абсорбира замърсяванята от кожата. 
• Екстракт от конски кестен: активира микро-циркулацията, с анти-едема ефект. 
• Масло от авокадо: защита, регенерация, хидратация. 
• Силаноли: стягат кожата, стимулират реструктурирането на колагена.  
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ЧЕСТОТА 
Пакетна терапия CELLULAIRE ANTI-ÂGE - регенерация на клетъчно ниво съдържа продукти 
за 5 процедури, които се прилагат по следната схема: 
Интензивна терапия: 2 процедури в седмицата (първите 2 седмици) + 1 процедура (3та 
седмица). 
Поддържаща терапия: 5 процедури един път седмично. 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
REF. 301201  Brume thermale 
REF. 301105  Démaquillant des yeux 
REF. 301103  Lait Higiénisant  или  REF. 301104 Mousse Higiénisant 
REF. 301101  Lotion Tonique Douce  или  REF. 301102 Lotion Tonique Rééquilibrant 
REF. 308101 Пакетна терапия CELLULAIRE ANTI-ÂGE 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: продуктите с нормален шрифт са от основната линия на Selvert Thermal. 
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ПАКЕТНА ТЕРАПИЯ 
CELLULAIRE ANTI-ÂGE РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КЛЕТЪЧНО НИВО 

Обърнахме се към най-чистата и прецизна наука, за да създадем козметична терапия за зряла 
или преждевременно състарена кожа, която се нуждае да възстанови своята сияйност и  
великолепие.  Използвайки последните научни технологии, ние постигаме видими резултати 
още при първата процедура, благодарение на големите концентрации на цитозол от растителни 
стволови клетки (от сорт швейцарска ябълка). 
 

ПРОТОКОЛ 
1. ПОЧИСТВАНЕ  НА КОЖАТА 

Очи и устни с дегримиращия лосион - Démaquillant des yeux. 
Лице, шия и деколте с млякото (нормална/суха кожа)  Lait Hygiénisant  или с пяната 
(смесена/мазна кожа) Mousse Hygiénisante. Работи се с лек масаж, след което се измива 
обилно с чешмяна вода и кожата се подсушава. Тонизирайте с тоника за нормална/суха кожа 
Lotion Tonique Douce или с тоника с алкохол за смесена/мазна кожа Lotion Tonique 
Rééquilibrante, след което освежете с термалната вода Brume Thermale. 

2. ФАЗА 1A: PEELING ACTIVATEUR - АКТИВАТОР ЗА ПИЛИНГ + ФАЗА 1В PEELING 
VITAMINÉ - ВИТАМИНЕН ПИЛИНГ 
Изсипете съдържанието на Фаза 1A  (розов цвят) в купа и добавете праха от Фаза 1B и 
разбъркайте с четка. Когато сместта се хомогенизира и цветът й се промени (от розов в бял, 
указващо, че е получено правилното pH) – я нанесете на лицето, шията и деколтето. Оставете 
да действа 5-10минути, след което измийте обилно с чешмяна вода, подсушете и освежете с 
Brume Thermale. 
ЗАБЕЛЕЖКА: на този етап е нормално да се усеща лек сърбеж или пощипване. 

3. PHASE 2: CONCENTRÉ ANTI-ÂGE -  АНТИ-ЕЙДЖ КОНЦЕНТРАТ 
Поставете цялото количество на лицето, шията и деколтето и направете масаж до пълното 
абсорбиране на продукта. Използването на апарати не е позволено 

4. PHASE 3: VOILE CELLULAIRE ANTI-ÂGE - МАСКА-БУЛО ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА 
КЛЕТЪЧНО НИВО 
Извадете от пликчето напоената в гел маска-було и я поставете като се стараете да прилепне 
плътно по контура на лицето. Нанесете останалия в пликчето гел на шията и деколтето. 
Време на действие на маската: 20-30 минути. Отстранете маската и втрийте гела в кожата 
с лек масаж -  до пълното му абсорбиране. НЕ ИЗМИВАЙТЕ. 
ЗАБЕЛЕЖКА: за да засилите абсорбирането на активните вещества на гела от маската, може 
да приложите козметична апаратура (променлив ток, микрогалваничен ток с отрицателен 
полюс, ултразвук, диатермален апарат и др). 

5. PHASE 4: CRÈME CELLULAIRE ANTI-ÂGE - КРЕМ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА 
КЛЕТЪЧНО НИВО 
Нанесте цялото съдържани на фаза 4 на лицето, шията и деколтето и направете масаж до 
пълното абсорбиране н апродукта  

6. PHASE 5: CORRECTEUR CELLULAIRE LISSEUR POUR LES RIDES – КОРЕКТОР ЗА 
ЗАПЪЛВАНЕ НА БРЪЧКИТЕ 
Отстранете капачката на апликатора и поставете буталото в позиция “Open”. Когато 
използвате апликатора за първи път е необходимо да натиснете няколко пъти буталото, за да 
излезе количество продукт. Нанесете с апликатора много малко количество гел директно 
върху бръчката и разнесете продукта по дължината й с леко поглаждане (не се прави масаж 
до абсорбиране на продукта). Бръчката видимо се редуцира. 

 

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
Lait Hygiénisant / Mousse Higiénisant; Lotion Tonique Douce / Lotion Tonique Rééquilibrante 

Crème Réversive Anti-Âge pour les Yeux et Lèvres 
Crème Réversive Anti-Âge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ 
 
 

 
 
 

 
Иновативните и ефективни научни 
достижения се обединяват, за да осигурят 
регенерираща козметична терапия от висш 
тип, която е създадена да възстанови 
естествения баланс, блясък и красота на 
лицето...  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Селект Козметикс ООД 

София, ул. Миджур 15 
Тел: 8660593; 8652083; 0889732233 

e-mail: office@selver-bg.com 
skype: selvert-bulgaria 
www.selvert-bg.com 
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