
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КАТАЛОГ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT SENSITY 
Нежност и грижи за чувствителната кожа 

 
 
 

SENSITIVE MILK почистващо мляко за чувствителна кожа с 18β глициретинова 
киселина; азулен; без минерални масла. Опаковка: 200мл клиентска; 500мл с помпа 
професионална 
 
SENSITIVE TONIC тонизиращ лосион за чувствителна кожа с розова вода, 18β 
глициретинова киселина; азулен; без алкохол. Опаковка: клиентска 200мл и 
професионална 500мл спрей  
Забележка: подходящ за употреба след епилация, депилация и бръснене (жени и мъже). 
 
SENSITIVE HYDROACTION CREAM хидратиращ крем за нормална чувствителна 
кожа. Възстановява естествената защитна система на кожата, увеличава здравината и 
устойчивостта й, с незабавен успокояващ ефект. Съдържа: 18β глициретинова 
киселина, NMF, азулен. Опаковка клиентска - 50мл; 200мл професионална 
 
SENSITIVE ESSENTIAL CREAM подхранващ регенериращ крем за суха чувствителна 
кожа. Съдържа: 18β глициретинова киселина; масло от авокадо, NMF. Опаковка: 
клиентска 50мл; 200мл професионална.  
 
SENSITIVE COMPLEX концентриран серум за терапия на чувствителна и възпалена, 
куперозна кожа. Осигурява жизненост и защита от агресивните външни фактори. 
Съдържа: концентрат на 18β глициретинова киселина. Опаковка - професионален 
комплект 10 ампули Х 3мл. Прилага се мануално – с лимфен дренаж или апаратурно – 
йонофореза с ( - ) полюс. 
Забележка: подходящ за успокояване на чувствителна и възпалена кожа след 
електролиза или коломаска.  
 
SENSITIVE TENDER MASK маска за чувствителна/възпалена кожа Съдържа: 
глицерин, цинков оксид, силика, 18-бета-глициретинова киселина, азулен. Успокоява 
чувствителната и възпалена кожа, почиства и избистря тена. Опаковка 200мл  
професионална. Начин на приложение: маската се нанася в равномерен слой на лицето, 
шията и деколтето след прилагането на серума и крема за чувствителна, действа 10-15 
минути и се измива с вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SELVERT HIDRADERM 

 
 
 

Хидратация, съобразена с изискаванията на Вашата кожа 
Лабораториите SELVERT създадоха козметична серия  за нормална и суха кожа - 
HIDRADERM.  Системата за защита и хидратация е специално разработена да 
удовлетворява Вашите изисквания и е идеално средство за засилване на естествената 
защитна бариера на нормалната кожа и да компенсира дисбаланса при сухата кожа. 
Активните вещества, които съдържа, правят HIDRADERM гъвкава и способна да се 
адаптира към индивидуалните потребности на всеки, към климатичните условия, 
годишните сезони, температурата, влажността... Без съмнение,  HIDRADERM 
осигурява индивидуална хидратация и защита на кожата. 
 
HIDRACTIVE MILK почистващо мляко. Съдържа меки почистващи вещества. 
Опаковка: 200мл клиентска; професионална - 500мл с помпа   
 
HIDRACTIVE TONIC тонизиращ лосион без алкохол. Съдържа: розова вода, екстракт 
от Хамамелис, урея, пчелен восък. Опаковка: 200мл клиентска; професионална - 500мл 
спрей. Забележка: подходящ за дезинкрустация с ултразвук. 
 
HIDRACTIVE FORCE 2 CREAM хидратиращ крем за дехидратирана нормална/суха 
кожа. Съдържа масло от житни кълнове, NMF, липозомни гликозаминогликани. 
Опаковка: 50мл клиентска; 200мл професионална 
 
HIDRACTIVE FORCE 3 CREAM свръх-защита на силно дехидратирана суха кожа. 
Съдържа масло от житни кълнове и  макадамови ядки, липозомни ГАГ, NMF, 
глицерин. Опаковка: 50мл клиентска; 200мл професионална  
 
HIDRACTIVE COLAGENIUM CREAM подхранване, регенерация и защита на 
дехидратирана кожа с признаци на стареене. Съдържа скуален, протектан, колаген, 
аскорбил палмитат. Опаковка: клиентска 50мл; код 200мл  професионална  
 
HIDRACTIVE CLASSIC COLAGENIUM CREAM интензивно подхранване, 
регенериране и защита на дехидратирана и суха кожа с белези на стареене. Съдържа 
пчелен восък, глицерин, масло от житни кълнове, разтворим колаген, арахидонова и 
линолеова и линоленова киселина, хидролизирани мукополизахариди. Опаковка:  50мл 
клиентска; 200мл професионална 
 
HIDRACTIVE COLAGENIUM COMPLEX интензивна терапия на кожа с белези на 
стареене. Съдържа: 30% разтворим колаген. Опаковка професионален комплект от 
10амп. Х 3мл. Прилага се мануално – с лимфен дренаж или апаратурно – йонофореза с 
( - ) полюс 
 
HIDRACTIVE REVITALIZING MASK хидратираща обновяваща маска за 
дехидратирана и девитализирана кожа. Стимулира по-доброто проникване и 
абсорбиране на активните вещества от използваните преди нея продукти, придава 
естествен розов тен, изглажда линиите на дехидратация, "изпълва" кожата и спомага за 
по-бързото й обновяване. Съдържа: колаген, каолин. Опаковка: 200мл професионална 

 
 
 
 



 

 

 
SELVERT VITALITY 

Витамини за Здраве и Красота 
 
 

 
Vitality доставя на Вашата кожа необходимите й витамини, както и серамиди, които я 
реструктурират и защитават. Продуктите от серията са с приятна и лека текстура и 
прекрасен натурален аромат.  Vitality Ви осигурява Вашите „Витамини за Здраве и 

Красота”. 
 
 
 
 
ENERGY HYDRO-RICH CREAM 
Хидратиращ крем за девитализирана нормална / смесена кожа с UV филтри. 
Съдържа: серамиди, скуален, UC2, аскорбил палмитат. 
Опаковка: 50мл клиентска; 200мл професионална. 
 
 
 
ENERGY N/F CREAM 
Подхранващ защитен крем за девитализирана суха кожа с UV филтри. 
Съдържа пчелен восък, глицерин, масло от житни кълнове, екстаркт от плацента, 
масло от сладък бадем, UC2. Опаковка: 50мл клиентска; 200мл професионална. 
 
 
 
ENERGY TIME-CONTOL SYSTEM 
Капсулирани витамини А, F и Е, серамиди, масло от жожоба, UV филтри. За 
девитализирана, уморена кожа. 
Опаковка 40 капсули. 
Интензивна терапия: 3 седмици всяка вечер по 1 капсула се нанася с лек масаж на 
почистени лице и шия. След това, се редува през вечер с нощен крем – до изчерпване 
на капсулите. 
При преумора, стрес – вечер 1 капсула с лек масаж. При ниски температури, силен 
вятър или при практикуване на зимни спортове – 1 капсула на откритите части на 
лицето и тялото, за да се предпази кожата от студа, вятъра и слънцето. 
 
 
 
ENERGY MASK 
Обновяваща маска за девитализирана кожа с изглаждащ и опъващ ефект. 
Съдържа: цинков оксид,  каолин, UC2, серамиди, аскорбил палмитат. 
Опаковка 200мл професионална. 
Не се препоръчва при себорейна кожа и акне 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SELVERT RADIANCE 

Нежна грижа за околоочния контур 
 

 
 
 
TENDER EYE LOTION 200ml. 
Почистващ, дегримиращ лосион. Съдържа тензоактиви, бизаболол. Премахва грима, 
успокоява и освежава кожата в областта около очите. Почистете грима с напоен в 
лосиона памучен тампон. 
 
 
 
 
TENDER EYE GEL 15ml. 
Хидратиращ гел без мазнини с екстракт от рожков (хиалуронова к-на), глицерин. 
Намалява торбичките, тъмните кръгове, подпухналостта и бръчките около очите. 
Успокоява и освежава кожата и придава блясък на миглите (употребата върху горния 
клепач и миглите е безвредна). След почистване с дегримиращия  лосион, нанесете 1 
капка гел с леки потупващи движения (от вътре навън) в зоната на очния контур (горен 
и долен клепач). 
 
 
 
TENDER ЕYE CREAM 15ml. 
Крем за очен контур и устни, за третиране на бръчки, торбички, тъмни кръгове. 
Съдържа масло от пшенични кълнове, соево масло, екстракт от невен, витамин Е, 
скуален, бизаболол. Силно успокоява и освежава, възстановява и заздравява 
епидермиса, заличава фините бръчки, дълбоките избледняват, предотвратява появата 
на нови. След почистване с дегримиращия  лосион, нанесете малко крем с лек масаж 
(от вън на вътре) в зоната на очния контур. Не се нананася на горния клепач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SELVERT EQUILIBRANT 

Кожата определено е чиста и свежа  
 
На повърхността на кожата е разположена „защитна пелена”, представляваща емулсия, 
която се състои от вода (и разтворените в нея вещества) и мазнини от кожния себум. 
При смесената и мазна кожа маслената фаза в емулсията определено преобладава над 
водната. Този дисбаланс пречи на нормалния обмен на вещества между кожата и 
околната среда (вода, кислород и др.) и води до промяна в нейния вид – кожата лъщи, 
при допир е мазна и с широки пори.  
Лабораториите Selvert създадоха серията EQUILIBRANT за регулиране на мазната и 
смесена кожа и за възстановяване на нейния здрав вид и матов тен. Кожата определено 
е чиста и свежа. 

 
 

 
BALANCE MOUSSE регулираща почистваща пяна. Съдържа лек микроактивиран 
сапун, глицерин. Опаковка 200мл клиентска; 500мл с помпа професионална. 
 
BALANCE TONIC тонизиращ лосион за мазна или смесена кожа. Съдържа алкохол, 
глицерин, вода от Хамамелис, розова вода. Опаковка: 200мл клиентска; 500мл спрей 
професионална. 
 
 
 
BALANCE HYDROGEL хидратиращ гел-крем за мазна/смесена кожа. Възстановява 
баланса на повърхността, себо-регулира, хидратира кожата и я предпазва от UV 
лъчите. Съдържа хидролизиран колаген, тиозоми, бизаболол, UV филтри. Опаковка: 
50мл клиентска; 200мл професионална.  
 
BALANCE HARMONY CREAM обновяващ крем за смесена кожа, възстановява водно-
масления баланс на повърхността, обновява и матира кожата. Съдържа: глицерин, 
тиозоми, ЕСМ екстракт, UVA/UVB филтри. Опаковка 50мл клиентска;  200мл с помпа 
професионална. 
 
BALANCE COMPLEMENT MASK регулираща, почистваща маска, извлича 
замърсяванията от епидермиса, отстранява дефектите по кожата и стяга порите. 
Съдържа: титаниев диоксид, каолин, цинков оксид, бизаболол, урея, алантоин. 
Опаковка професионална 200мл с помпа. 
 
BALANCE COMPLEX Регулиращ концентрат за шокова терапия на мазна/смесена 
кожа. Прилага се мануално – с лимфен дренаж или апаратурно – йонофореза с ( - ) 
полюс. Съдържа: тиозоми. Опаковка - професионален комплект  10 ампули Х 3мл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT PURITY 
Нежна грижа за проблемната, акнеична кожа 

 
 
 
 

SELVERT PURITY TREATMENT GEL 50ml. 
Гел за терапия на всички форми и прояви на акнето (себорея, комедони, пустули, 
микробиална активност и възпаления). 
Съдържа комплекс от сяросъдържащи аминокиселини, масло от чаено дърво, 
капсулиран в циклодекстрини (гарантира постепенното освобождаване на активното 
вещество в кожата и по-продължително действие)  триклозан (анти-микробен ефект), 
порьозни микросфери (абсорбират излишния себум), глициретинова киселина 
(успокояващ и противовъзпалителен ефект). 
Начин на употреба: на почистено лице, се нанася малко количество от гела с лек масаж 
на проблемните зони. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT REVIVAL 
Серия с гликолова киселина и плодови киселини 

 
 

Една обновена, млада, свежа и с блясък структура лежи скрита под повърхността на 
Вашата кожа. Открийте я с REVIVAL …  

 
 

REVIVAL ENERGIZER 
 
Реактивиращ емулгиран серум с АНА и Гликолова киселина. РН 5. 
АНА са включени в желатинови микросфери, чрез  които киселините се освобождават 
постепенно в кожата и предотвратяват отрицателните последствия от навлизането на  
силно киселинни продукти в кожата.  
Съдържание: 10 % микрокапсулиран екстракт от ананас, лимон, горски плодове и 
грозде. 
Опаковка 50мл стъклен флакон.  
 
Начин на приложение: нанесете продукта на почистени лице, шия и деколте с лек 
масаж (сутрин и/или вечер) и защитете кожата с подходящия за деня или нощта крем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT VITAL FACTOR  
Козметиката на 21 Век 

Цитокините - откритието,  което постави начало на нова ера в 
козметологията. За да адаптират своите специфични функции като регенерация и 
защита, клетките в кожата са в постоянна комуникация с вътреклетъчния матрикс. 
Цитокините (полипептидни молекули) отговарят за регулаторния механизъм и 
създават координирана система за информация и действат като “интелигентни” 
молекули.  Голяма част от органите на тялото са изградени от тъкани, чиито клетки 
подлежат на контрол от цитокини. С времето  действието на цитокините намалява. 
Това води до увреждане на клетъчната активност: започва процесът стареене. 
Съществуват и външни фактори (UV радиация, тютюнопушене, алкохол и др.), които 
благоприятстват и засилват регресията в клетъчните функции и водят до 
преждевременно стареене. С внасянето на цитокини в кожата, процесът на нарушаване 
на клетъчната активност намалява, стареенето се забавя и отдалечава във времето. 
Цитокините имат специфична химична структура, крехка и нестабилна. От занчение са 
биологично-активните цитокини, които стимулират: 
1. Синтеза на ДНК и клетъчното делене:  стимулират мултипликацията на 

фибробластите и синтеза на колаген и еластин;  пролиферацията на кератиноцитите 
и обновяването на клетките; синтеза на екстрацелуларен матрикс (ЕСМ) 

2. Миграцията на клетките - до местата, където са необходими, за да се осъществи 
правилното реструктуриране на тъканите. 

3. Имунната система на клетките благодарение на Лангерхансовите клетки и 
епидермалните макрофаги. 

Цитокините в продуктите на Selvert: Фактори регулиращи растежа: EGF (епидермален 
фактор на растежа), TGFα (треансформиращ фактор на растежа α), TGFβ1 
(трансформиращ  β1)  и TGFβ2 (трансформиращ β2). Фактори на защита: IL1 
(интерлевкин1) и IL2 (интерлевкин2) - отговарят за имунната система. 
DEEP REGENERATING CREAM 
Крем за  нормална/суха кожа с видими признаци на стареене. Съдържа масло от житни 
кълнове (Triticum vulgare), млечни протеини (3μg/g цитокини в липозоми), млечна 
киселина. Регенерира, реструктурира, ревитализира, забавя процесите на стареене, 
хидратира и подхранва. Опаковка: клиентска 50мл стъклен буркан;  200мл с помпа 
професионална. 
VITAL FACTOR DEEP RESTRUCTURING EMULSION. 
Емулсия за всеки тип кожа с белези на стареене. Съдържа: 4μg/g цитокини, масло от 
житни кълнове, млечна киселина. Стимулира клетъчната активност,  регенерира, 
реструктурира и витализира. Опаковка: клиентска 50мл стъклен флакон. 
DEEP REGENERATING EYE CREAM SPF 12. Крем за очен контур и устни. Съдържа: 
7μg/g цитокини в липозоми, масло от невен, масло от житни кълнове, бизаболол, 
скуален. Регенерира и реструктурира, изглажда мимическите линии и бръчки, и 
предотвратява появата на нови. Със силно успокояващи и противовъзпалителни 
свойства. Заличава тъмните кръгове, сенките и подпухналостта. Опаковка: клиентска 
1мл стъклен флакон 
VITAL FACTOR CYTOKINE COMPLEX Опаковка професионален комплект ампули 
10х3мл. Предназначен за всеки тип кожа с видими признаци на 
стареене/преждевременно стареене. Съдържа: 5μg/g цитокини  биолипозоми. Действие: 
стимулира клетъчната активност, с регенериращи, реструктуриращи и витализиращи 
свойства. Концентратът НЕ СЕ  йонизира.  

 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT SPECIAL PRODUCTS 
 

 
GLYCO PEELING INTENSIVE – гликопилинг с 25% гликолова киселина + алфа 
хидрокси киселини + бета хидрокси киселини. Опаковка: кутия 10 амп. Х 3 мл. рН 3,8 - 
стойност с максимална ефективност на киселините. Само за професионална употреба! 
Свойства: осъществява контролирана и неагресивна ексфолиация; благоприятства 
регенерацията на клетките. За терапия на акне, белeзи, пигментни петна и заличаване 
на фини линии и бръчки. Подходящ за  всички типове кожа. Гликопилингът може да се 
използва във всяка процедура на SELVERT, след етап почистване на кожата на лицето 
или тялото (не по-често от 1 път седмично). Действието му се прекратява с измиване с 
вода. Използването на гликопилига е подходящо при хиперкератинизирана, 
дехидратирана, хипоксична, смесена, мазна, акнеична, девитализирана кожа. 
 
SELVERT EXFOLIANCE ексфолиращ крем за дълбоко почистване на всички типове 
кожа. Свързва се с вроговените клетки на повърхността на кожата. Кожата е 
ексфолирана, без да се възпали и да загуби влага. Съдържа: парафин, каолин. Опаковка  
200 мл. Използва се след дегримирането. Нанася се на подсушена кожа в тънък 
равномервен слой. Оставя се да засъхне леко и се излющва с нежни движения, без да се 
разтяга кожата. Гомажът е средство за бърза диагностика на кожата - колкото по-бързо 
засъхва, толкова е по-силна дехидратацията. След ексфолирането, задължително се 
измива с пяна и изплаква с вода. При чувствителна или куперозна кожа, Exfoliance се 
нанася като маска в по-плътен слой, престоява 5-6 минути и се отмива обилно с вода.   
 
SELVERT FLASH. SOS терапия за специални случаи, за всички типове кожа. Внезапно 
разкрасяване, тонизиране, свръх-хидратация и лифтинг. Заличава линиите и бръчките, 
омекотява изражението на лицето, премахва тъмните кръгове и подпухналостта на 
очите. Ефект 10 часа. Съдържа: силно хидрофилeн соев екстракт. Опаковка кутия 2 Х 
1,5мл. Не се йонизира! Нанася се с лек масаж на лице, шия, деколте и очен контур, 
отгоре се поставя хидратант. Използва се като стъпка от хидратираща терапия (преди 
защита с хидратиращия крем или се смесва с маската). Използва се под грима или 
смесен с него.  
 
RESTORING & WHITENING HAND CREAM SPF5 
Крем за ръце с не мазна текстура. Регенерира, подхранва, хидратира, избелва и 
защитава кожата. През топлите дни кремът хидратира и защитава кожата от 
слънчевите лъчи. През зимата, благодарение на така наречената "биологична 
ръкавица", която създава на повърхността, предпазва кожата на ръцете от резките 
температурни промени и вятъра. Съдържа: лактокини, NMF, урея, алантоин, масло от 
карите, алгизиум С, алое вера, слънчеви филтри. Опаковка: 75мл туба. Начин на 
употреба: нанасяйте с лек масаж до пълното абсорбиране на продукта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT SPECIAL PRODUCTS 
 
 

 
SELVERT MAGIC AND LUMINOUS 

Осигурява блясък и свежест, и заличава недостатъците на повърхността на кожата, 
благодарение на иновативните технологии на микро-рефлекторните частици, които 
като малки огледалца отразяват светлината и я разпределят във всички посоки.  
DEVITALISED SKIN CORRECTOR 30ml. Коректор за девитализирана кожа. 
Възстановява блясъка и свежестта, младежкия, розов тен на кожата. Съдържа масло от 
карите, титаниев диоксид, цинков оксид, слюда, розово масло и витамин Е. Нанася се 
на лицето с лек масаж.    
 
UNDER EYES RINGS CORRECTOR 30ml. Коректор за тъмни кръгове и сенки под 
очите. Неутрализира синьо-лилавия оттенък на кожата. Съдържа титаниев диоксид, 
кварц, масло от карите, екстракт от бръшлян и Гинко Билоба, рускогенин и 
неурускогенин. Нанася се с лек масаж, само на проблемните зони.  
 
ANTI-REDNESS CORRECTOR 30ml Коректор за червени петна. Неутрализира 
характерния червен оттенък на кожа с розацея, купероза или акне. Съдържа титаниев 
диоксид, кварц, масло от карите, ниацинамид и екстракт от Гинко Билоба. Нанася се с 
лек масаж, само на проблемните зони. 

 
 
 

SELVERT RETARD. За забавяне растежа на косъма като блокира храненето му. 
SELVERT RETARD 1. Ампулен комплекс. Съдържа вода, полисорбат 20, линолеова 
киселина, линоленова киселина, ТЕА, аромат бизаболол, натриев метилпарабен, 2-
бромо-2-нитро-1,3-пропандиол. Само за козметичен салон: за по-силен ефект ампулата 
се нанася непосредствено след епилацията или коломаската 
SELVERT RETARD 1. Hair Growth Retardant Body Treatment. 10amp.x10ml. Ампулен 
комплекс за тяло. Фаза 1. 
SELVERT RETARD 1. Hair Growth Retardant Face Treatment. 10amp.x3ml. Ампулен 
комплекс за лице. Фаза 1.  
SELVERT RETARD 2. Hair Growth Retardant Cream Face & Body 100ml. Крем за лице и 
тяло. Фаза 2. Забавя растежа на косъма като блокира храненето му. Предотвратява 
изпаряването на ампулния комплекс от Фаза 1 и засилва неговия ефект. Хидратира 
кожата.  
Начин на приложение. В козметичния салон: нанасяйте крема с лек масаж веднага след  
ампулния комплекс. Поддържане у дома: нанася се всеки ден на почистена кожа (лице 
и тяло) с лек масаж. 
 
 
 
SELVERT BODY MILK 400ml. Mляко за тяло. Хидратира, възстановява хидро-
лопидния филм на кожата, защитава. С изразени противовъзпалителни и успокояващи 
свойства. Съдържа урея, овесени протеини, пантенол, палмово масло (шеа). Начин на 
приложение: нанасяйте на цялото тяло с лек масаж след душ. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT ANTI- STRESS PROTEINS 
Ефективна борба срещу: 

• Преждевременното стареене на кожата 
• Забавянето на регенерирането на клетките 

• Намаляването на количеството и качеството на еластиновите и колагенови  
фибри. 

Нова система за защита на кожата -  
продукти, които доставят HSP 
(анти-стрес протеини), укрепват 
естествената защитна система и 
намаляват отрицателния ефект от 
въздействието на UV лъчите и 
клетъчния стрес. Благодарение на 
революционната активна съставка 
PHYTOSAN®, нарушеният 
естествен синтез на HSP е 
възстановен и балансиран. 
 
ANTI-STRESS PROTEINS 
CONCENTRATED SERUM 10amp 
X 6ml. Анти-стрес серум. Съдържа: 
Биофактор HSP®; Phytosan®; 
Бизаболол; Екстракт от Хамамелис 
ANTI-STRESS PROTEINS CREAM 
200ml. Анти-стрес крем. 
Професионален продукт за 
уморена, стресирана кожа с 
признаци на преждевременно 
стареене. Съдържа: Биофактор 
HSP®; Phytosan®; Бизаболол; 
Розово масло; Масло от карите; 
Витамин Е. 
ANTI-STRESS PROTEINS 
CONCENTRATED MASK 200ml. 
Анти-стрес маска. Богата на 
витамини, олигоелементи, 
незаменими аминокиселини. Със 
силно изразено деконжестивно, 
реминерализиращо и 
детоксикиращо действие. 
Благоприятства по-доброто 
проникване на активните вещества 
в използваните преди маската 
продукти, почиства, регенерира и 
стяга кожата. Съдържа: каолин, 
цинков оксид, гел от алое (Аloe 

Вarbadensis), кварц, бизаболол, олигоелементи, аминокиселини, аскорбил палмитат. 
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SELVERT LISSER 
Анти-бръчки терапия с D-CONTRAXIN®, 

  Козметичната алтернатива на ботулиновия токсин 
 
Вече не само хирургията отстранява мимическите бръчки...Selvert Lisser е нова 
козметична терапия, алтернатива на хирургичната намеса и ботокса, която ще 
ревитализира функциите на кожата и ще заличи мимическите линии и бръчки. 
D-CONTRAXIN е боту-лайк козметичното решение, което намалява напрежението на 
субкутните мускули и заличава ефекта, който времето оставя върху лицето. 
D-CONTRAXIN представлява екстракт от анасон, богат на минерални соли. Той 
намалява микронапрежението на мускулните фибри, релаксира мускулите, видимо 
заглажда мимическите линии и бръчки и същевременно възстановява естествената 
гъвкавост (мобилност) на лицето. 
 
Проведени са изследвания с различни концентрации на D-CONTRAXIN в продължение 
на 28 дни, прилаган 2 пъти дневно върху жени на възраст 50-55 години. Във всяка зона 
(“пачи крак”, “гневни бръчки”, назолабиална) са отчитани: 
*Обща повърхност с бръчки *Обща дължина на бръчките *Брой на бръчките 
Резултатите в края на периода (след 28 дни) с 4% D-CONTRAXIN са следните: 

◊ “ПАЧИ КРАК” общо намаляват с 85% 
 Обща повърхност с бръчки – намалява с 40% 
 Обща дължина на бръчките – намалява с 34% 
 Брой на бръчките – намаляват с 13% 
 

◊ “ГНЕВНИ БРЪЧКИ” НА ЧЕЛОТО общо намаляват с 68% 
 Обща повърхност с бръчки – намалява с 20% 
 Обща дължина на бръчките – намалява с 21% 
 Брой на бръчките – намаляват с 18% 
 

◊ НАЗОЛАБИАЛНИ ГЪНКИ общо намаляват с 65% 
 Обща повърхност с бръчки – намалява с 22% 
 Обща дължина на бръчките – намалява с 20% 
 Брой на бръчките – намаляват с 17% 
 
LISSER СREAM. Крем за всекидневна употреба, буркан 50ml. Кремът е с много лека и 
нежна текстура, която бързо се абсорбира и е подходяща за всички типове кожа. 
Използва се сутрин и вечер, като се нанася след  почистване на цялото лице 
(включително и очен контур), шия и деколте. Съдържа D-CONTRAXIN, хидролизиран 
колаген, скуален, масло от карите, Витамини А и С, и UV филтри, SPF15 
 
LISSER COMPLEX. Концентрат на D-Contraxine, професионален  продукт, кутия 
10амп. X 3мл. Прилага се мануално, на цялото лице, като се набляга на мимическите 
бръчки – очен контур, назо-лабиална зона и челото.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT VITASPHERES - C 
Красотата в чист вид 

 
 
Активни вещества:  
Екстракт от дива роза; MAP (магнезиев аскорбил фосфат в таласфери); Портокалов 
екстракт; L-аскорбинова киселина: 
 
VITASPHERES-C Reactivating Serum. Реактивиращ серум с МАР, таласфери, титаниев 
диоксид. Опаковка: 50мл флакон с дозатор. Начин на употреба:  през деня - като 
основа на Vitalizing Cream; през нощта - в зависимост от нуждите на кожата - като 
самостоятелен продукт или като основа на Vitalizing Cream. Титаниевият диоксид 
гарантира UV защита. 
 
VITASPHERES-C Vitalizing Cream.  
Витализиращ крем с екстракт от дива роза, МАР, портокалов екстракт и фактор на 
слънчева защита SPF8. Опаковка: 50мл буркан. Начин на употреба: нанася се сутрин 
и/или вечер на лице и шия с лек масаж.  
 
 
VITASPHERES-C Professional pack. Професионален пакет за пет терапии. Съдържа:  

       
Фаза 1 Vitamin C Exfoliative – ексфолиант с тензоактивни вещества и полиетилен 
 
Фаза 2ª Pure Vitamin C Applier - апликатор на чист витамин С (портокалов 
екстракт) 
 
Фаза 2б 100% Pure Vitamin C – 100% чист витамин С (аскорбинова киселина)  
 
 

Фаза 3 Vitamin C Mask – маска с витамин С (дива роза, MAP, портокалов 
екстракт) 
 
 

Фаза 4 Vitamin C Emulsion – емулсия с витамин С (дива роза, MAP, портокалов 
екстракт, UV филтри – SPF10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SELVERT AQUA21 
Deep Moisturizing Treatment 

 
Красотата е вода... Водата е SELVERT AQUA21: Серия продукти, които хидратират на 
ниво епидермис и дерма. Това е възможно, благодарение на аквапорините (AQP3)  - 
белтъчни молекули, част от клетъчната мембрана, които действат като канали за по-
доброто транспортиране на водата 
Активни вещества:  
Екстракт от теменужка (Viola Tricolor); папаин; NMF; витамин Е; серамиди III; масло 
от макадам и жожоба; хидролизиран морски колаген; хиалуронова киселина 
 
SELVERT PACK AQUA21. Професионален хидратиращ, регенериращ пакет за 5 
терапии: 
ФАЗА 1: почистваща пяна с успокояващ и деконжестивен ефект. Съдържа 
дермосъвместими почистващи вещества. Унидози  3мл 
ФАЗА 2: ензимен пилинг – съдържа папаин, който разгражда замърсяванията и 
стимулира възстановяването на клетките. Унидози  3мл.  

ФАЗА 3: хидратиращ серум. Съдържа 
екстракт от теменужка и NMF. Унидози  3мл. 
ФАЗА 4: хидратираща крем-маска с 
тонизиращ и стягащ ефект, възстановява 
блясъка и еластичността на кожата. Съдържа 
масло от макадам и жожоба; серамиди III; 
хидролизиран морски колаген; хиалуронова 
киселина. Унидози  х 40мл. 
ФАЗА 5: хидратираща емулсия с  
регенериращи и защитни свойства. 
Подобрява тонуса, възстановява 
еластичността, гъвкавостта и мекотата на 
кожата. Съдържа екстракт от теменужка 
(Viola Tricolor);  NMF; серамиди III; 
хидролизиран морски колаген; слънчеви 
филтри.  Унидози  3мл. 

 
SELVERT AQUA21 FH10 CREAM. Хидратиращ крем с фактор на хидратация (FH) 10. 
Опаковка 50мл. Хидратира, регенерира, тонизира и защитава. Възстановява 
еластичността, гъвкавостта и мекотата на кожата. Съдържа екстракт от теменужка 
(Viola Tricolor);  NMF; серамиди III; витамин Е; слънчеви филтри. Начин на 
приложение: Сутрин и/или вечер - суха и дехидратирана кожа. 
 
SELVERT AQUA21 FH20 CREAM. Хидратиращ крем с фактор на хидратация (FH) 20. 
Опаковка 50мл. Хидратира, регенерира, тонизира и защитава. Възстановява 
еластичността, гъвкавостта и мекотата на кожата. Съдържа екстракт от теменужка 
(Viola Tricolor);  NMF; серамиди III; витамин Е; слънчеви филтри. Начин на 
приложение: Сутрин и/или вечер – много суха и силно дехидратирана кожа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SELVERT OPTIMALE 

The Supreme Anti-Age Cosmetics 
 
SELVERT OPTIMALE е една от най-ефективните професионални козметични терапии, 
които действат върху ДНК. Изключителната комбинация от активни вещества  
гарантира защита на ДНК на клетката. Благодарение на регенеартивните процеси, 
тъканите възстановяват своята еластичност и свежест. Активните вещества в Optimale 
стимулират защитните механизми на дермалната тъкан, благоприятстват 
регенерацията на фибробластите и така заличават бръчките и признаците на умора на 
лицето. 

 
SELVERT OPTIMALE репаративна терапия на кожата, която е била или може да се 
окаже под въздействие на вредните фактори на заобикалящата среда и същевременно 
осигурява защита на клетъчно ниво. 
SELVERT OPTIMALE: Защитава структурата на ДНК. Стимулира синтеза на колаген, 
заглажда микрорелефа, подобрява еластичността. Предотвратява стареенето на кожата, 
причинено от външната среда. 
 
SELVERT PACK OPTIMALE. Професионален пакет за 5 терапии: 
ФАЗА 1: емулгиращо почистващо олио с успокояващ и деконжестивен ефект. С епалин 
(успокояващ, деконжестивен, противовъз-палителен ефект), бизаболол. Унидози Х 3мл 
ФАЗА 2: ексфолиращ пилинг - механично и химично ексфолиране. С  10% гликолова 
киселина и полиетиленови частици. Унидози  Х 3мл. рН 4,2-4,5 
ФАЗА 3: регенериращ серум - възстановява, регенерира, хидратира. Съдържа млечни 
протеини (цитокини), ДНК репариращ комплекс (екстракт от соя - стимулира 
репарацията на ДНК и регенерацията на тъканите, възстановява енергия на  клетките, 
увеличава биосинтеза на колаген, предотвратява намаляването на АТФ; намалява 
дълбочината на бръчките и линиите, заглажда микро-релефа, увеличава еластичността 
на кожата), ДНК защитен комплекс (карцинин - защитава ДНК от оксидативен стрес, 
възстановява увредените тъкани,  предотвратява нови увреждания). Унидози  3мл. 
ФАЗА 4: регенерираща еластична маска - нетъкан текстил, напоен в гел с  избистрящ и 
стягащ ефект, възстановява блясъка и еластичността на кожата. Съдържа ДНК защитен 
комплекс, екстракт от Quillaja Saponaria (богат на сапонини и флавоноиди, с 
противовъзпалителен и дренажен ефект; тонизира, успокоява, хидратира, избистря 
тена); екстракт от Kigelia Africana (заздравява, стяга, тонизира, заличава уморения и 
отпуснат вид). Унидози  маска + 40мл гел 
ФАЗА 5: регенерираща емулсия с анти-оксидантни,  репаративни и защитни свойства. 
Подобрява тонуса, възстановява еластичността, гъвкавостта и мекотата на кожата. 
Съдържа ДНК защитен комплекс, млечни протеини. Унидози  3мл. 
 
SELVERT OPTIMALE SERUM. Регенериращ серум, 30мл. Регенерира, защитава и 
благоприятства репарирането на ДНК, намалява дълбочината на бръчките и линиите, 
заглажда микро-релефа на кожата. Съдържа млечни протеини, ДНК репариращ 
комплекс, ДНК защитен комплекс. Начин на приложение: Вечер преди OPTIMALE 
CREAM, когато кожата се нуждае от допълнителна защита и възстановяване (или при 
кожа с видими белези на стареене). Сутрин и вечер - суха и дехидратирана кожа. 
 
SELVERT OPTIMALE CREAM. 50мл крем с лека, копринена текстура.  Регенерира и 
защитава ДНК от уврежданията, причинени от външната среда.  Подобрява 
еластичността на кожата, заглажда микро-релефа. Съдържа ДНК репариращ комплекс, 
ДНК защитен комплекс, витамин Е. Начин на приложение: вечер след OPTIMALE 
SERUM (кожа под въздействието агресивни външни фактори и/или с видими белези на 
стареене). Сутрин и вечер – суха и дехидратирана кожа 



 

 

SELVERT SUN LINE 
 
 

 
SOLAR SPRAY SPF 6 (low protection), 250ml. Лосион за интензивен загар. Спрей с 
нисък фактор на защита. 
 
SUN SCREEN PROTECTION SPF 15 (medium protection), 200 ml. Слънцезащитна, 
водоустойчива  емулсия със среден фактор на защита. 
 
SOLAR SPRAY SPF 20 (medium protection), 250 ml. Слънцезащитна, водоустойчива  
емулсия със среден фактор на защита. 
 
SUN SCREEN PROTECTION SPF 30 (high protection), 200ml. Слънцезащитна, 
водоустойчива емулсия с висок фактор на защита. 
 
SUN PROTECTION CREAM SPF 40 (high protection), 50ml. Водоустойчив крем с висок 
фактор на защита. 
 
SELF TANNING FOAM, 200 ml. Автобронзант (под формата на пяна) - за собствен тен 
без слънце. 
 
INSTANT BRONZING SACHETS UVA, 50 Х 15 ml. Унидози за солариум.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SELVERT MEN 
Грижа за мъжката кожа 

Идеална терапия с леки текстури 
 

Характеристики на мъжката кожа 
• По-плътна и стегната 
• По-мазна 
• Подложена на външни агресивни фактори  

Професионални Продукти 
ACTIVE ANTI-AGING COMPLEX. Анти-бръчки стягащ комплекс (кутия 10амп.Х 3мл) 
Незабавен стягащ серум за мануална терапия 
Алое вера - хидратира, омекотява, успокоява, освежава; Фитозан - защитава, забавя 
процесите на стареене, стимулира биосинтеза на колаген; Масло от розови семена - 
регенерира, анти-бръчки, богато на витамин F; Алантоин - активира и стимулира 
регенерацията на клетките; Витамин A - регулира активност и растеж на 
епидермалните клетки, стимулира синтез на колаген. 
ANTI-AGING FIRMING MASK. Анти-бръчки стягаща крем-маска 200мл. Съдържа: 
Житни протеини - незабавен стягащ ефект, хидратиращи и  филмогенни свойства; 
Хидроксипролисилан - стимулира синтеза на фибробластите,  възстановява 
колагеновите и еластиновите влакна и заличава бръчките; Каолин - почиства и 
абсорбира излишния себум 
ANTI-AGING FIRMING SERUM. Анти-бръчки стягащ защитен серум 200мл. Съдържа: 
Нишестени микрочастици - абсорбират излишния себум от  повърхността на кожата; 
Разтворим колаген - осигурява еластичност, гъвкавост и тургур; Витамин E - защитава 
кожата от стареене и дехидратация; Коензим Q10 - неутрализира свободните радикали,  
подобрява усвояването на кислород; Лавандула (Lavanda Hydria) - релаксиращ, 
кислороден, антисептичен ефект.  

Комбинация на SELVERT MEN LINE с продукти SELVERT: 
Balance Mousse, Balance Tonic, Exfoliance, Glyco Peeling Intensive 

 
Продукти за клиента  

24H HYDRATION 100мл. Балсам за след бръснене. Хидратира, успокоява, защитава. 
Съдържа алое вера; урея; пантенол; алантоин; Сентела Азиатика; глициретинова 
киселина 
AGE REPAIR SERUM 50мл. Анти-бръчки серум. Хидратира, регенерира, матира, 
защитава. Съдържа витамини C, E и A; розово масло; млечни протеини 
FIRM REPAIR SERUM 50мл. Анти-стрес стягащ серум. Хидратира, стяга, подобрява 
дишането, анти-оксидант. Съдържа пшенични протеини; фитозан; коензим Q10; 
морски колаген 
EYE TOTAL THERAPY 15мл. Серум за очен контур. Регенерира, против тъмни 
кръгове и сенки под очите. Активни вещества: пшенични протеини; рускогенин; 
хидроксипролисилан. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SELVERT SUPREME CHOCOLATE 

 
 

 
Шоколадова терапия, която пробужда сетивата и възстановява хармонията на тялото и 
душата. Съставките на какаото обогатяват кожата, а сладкият му аромат Ви потапя в 

океан от емоции. 
Козметични свойства на какаото: 
Стимулира елиминирането на токсини и участва в трансформирането на енергията. 
Анти-оксидант, благоприятства реструктурирането на клетките. Подобрява 
кръвообращението, заздравява стените на капилярите и благоприятства правилното 
оттичане на лимфата. Забавя процесите на стареене на клетките, увеличава здравината 
и еластичността на кожата. Стимулира функциите на фибробластите, благоприятства 
синтеза на колаген и еластин. Стимулира обонянието като създава усещане на 
спокойствие и благосъстояние 
Състав на какаото:  минерали K, Mg, P, Fe (участват в процесите на детоксикация, 
енергиен обмен,  съкращаване на мускулите, абсорбцията на витамин С и калций, 
пренос  кислород); поли-феноли (антиоксиданти, стимулират периферната циркулация, 
заздравяват стените на капилярите; анти-стареене ефект); витамини A, E, B1, B6 
(участват в енергийния обмен, метаболизма, синтеза на колаген. Регенериращ, 
дренажен, антиоксидантен ефект. Стимулират циркулацията); кофеин (стимулира 
липолиза; намалява обема на адипоцитите); фолиева киселина (участва в процесите на 
клетъчно обновяване и регенерация); теобромин (редуцира мазнините; подобрява 
здравината и еластичността на кожата); скуален (стимулира фибробластите и синтеза 
на колаген и елстин); стероли (хидратиращ и заздравяващ тъканите ефект); Бета-
ендорфини (стимулират липолизата; повишавата телесната температура); триптофан 
(свързан със серотонина, стимулира чувството на щастие, релакс, комфорт) 
   
ANTI-STRESS CHOCOLATE PEELING. Анти-стрес пилинг с какао; екстракт от кора 
на кокосов орех; масло от сладък бадем. Ексфолира, омекотява кожата. Опаковка 
500мл буркан – професионална.  
ANTI-STRESS ANTI-CELLULITIQUE CHOCOLATE CREAM Анти-целулитен анти-
стрес крем с какао; теофилисилан; кофеин. Благоприятства елиминирането на токсини, 
участва в енергийния обмен, стимулира липолизата (разгражда триглицеридите в 
адипоцитите и намалява обема им). Професионална опаковка 500мл. 
ANTI-STRESS CHOCOLATE MASK Анти-стрес маска - какао на прах. Стимулира 
елиминирането на токсини, участва в енергийния обмен. Анти-оксидант, забавя 
процесите на стареене. Подобрява периферната циркулация и заздравява стените на 
капилярите. Стимулира липолизата, повишава телесната температура. Професионална 
опаковка 1500мл. 
ANTI-STRESS FIRMING CHOCOLATE CREAM. Стягащ анти-стрес крем с какао; 
масло от семена на грозде; житни протеини. Стимулира фибробластите, 
благоприятства синтеза на колаген и еластин. С хидратиращ, филмообразуващ, 
опъващ, стягащ ефект. Професионална опаковка 500мл. 
ANTI-STRESS FIRMING CHOCOLATE MASK Стягаща анти-стрес маска с какао. С 
анти-оксидантно и реструктуриращо действие. Благоприятства синтеза на колаген. 
Забава процесите на стареене на клетките. Увеличава здравината и еластичността на 
кожата и спомага за хидратацията. Професионална опаковка 500мл. 
Продуктите от серията стимулират обонянието и повишават нивото на серотонин и 
ендорфин.  Създават усещане за релакс и комфорт.  



 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

 
 
 

Указание за дозиране при работа с професионалните продукти: 
 
 
1 помпа крем/маска = 1,5мл 
1 помпа тоалетно мляко,пяна = 1,3мл  
1 помпа тоник = 0,6мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 
 

SELVERT SENSITY – чувствителна, куперозна кожа 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
Sensitive Milk - 6 ml;  
Sensitive Tonic - 6 ml;  
Tender Lotion - 4 ml; 
Exfoliance- 6 ml; 

Sensitive Hidroaction Cream 3ml; 
Sensitive Essential Cream – 4,5/7,5ml; 
Sensitive Tender Mask - 6 ml; 
Sensitive Complex - 3 ml  

Брой и честота на процедурите: първите 4 седмици Х 1 процедура, последвани от 2 процедури 
през седмица. Поддържане – 1-2 пъти в месеца 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране с Tender Lotion и Sensitive Milk, тонизиране със Sensitive Tonic 
2. Нанасяне на пилинг-гомажа Exfoliance само в областите, където е необходимо. След 2-3 

минути излющване на гомажа с леки масажни движения. При свръх-чувствителна или 
куперозна кожа гомажа само се измива, без излющване.  

3. Измиване на кожата и подсушаване. Ако се налага – пара и екстракция на комедони. 
Тонизиране със Sensitive Tonic. 

4. Нанасяне на Sensitive Complex с лимфен дренажен масаж или с йонофореза с ( - ) полюс. 
5. Лек моделаж със Sensitive Essential Cream. 
6. Нанасяне на Sensitive Tender Mask. Действа 15-20 мин. Измиване и тонизиране със S. Tonic. 
8. Защита със Sensitive Hydroaction (смесена/нормална кожа) или Essential Cream (суха кожа). 

 
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 

Sensitive Milk 
Sensitive Tonic 

Sensitive Hidroaction Cream 
Sensitive Essential Cream 

 
 

GLYCO PEELING INTENSIVE. Пилинг с 25% гликолова + бета хидрокси киселини 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  
Tender Lotion – 4ml 
Selvert Milk – 6ml 
Selvert Tonic – 6ml 

Glyco Peeling Intensive – 3ml 
Selvert Mask – 6ml 
Sun Block Cream SPF 40 – 3ml 

Брой и честота на процедурите: 4 процедури в интервал 7-10 дни, 2-3 пъти годишно. 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Tender Lotion и  Selvert Milk, тонизиране с Selvert Tonic (от сериите 

SENSITY, HIDRADERM) 
2. Нанасяне с четка на Glyco Peeling Intensive на лице, шия, БЕЗ ОЧЕН КОНТУР. 
Работи се по схемата, след което, кожата се измива обилно с вода 

приложение 1-ва седмица 2-ра седмица 3-та седмица 4-та седмица 
чувствителна кожа 3 минути 4 минути 5 минути 5 минути 
нормална кожа 4 минути 5 минути 6 минути 6 минути 
зряла кожа 5 минути 6 минути 7 минути 7 минути 

3. Нанасяне на Selvert Mask (задължително ХИДРАТИРАЩА). 15-20мин. Измиване и 
тонизиране с Selvert Tonic. 

4. Защита със слънце-защитен крем с фактор не по-малък от 12 
Терапията Гликопилинг (стъпки 1 и 2) може да се включва след етап дегримиране във всяка 
процедура SELVERT лице и тяло. Glyco Peeling Intensive е подходящ при хипер-
кератинизирана, дехидратирана, хипоксична, смесена, мазна, акнеична, девитализирана кожа. 
  



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT EQUILIBRANT - за мазна и смесена кожа. Почистване. 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
Balance Mousse - 6 ml 
Balance Tonic - 6 ml 
Tender Lotion - 4 ml 
Exfoliance - 6 ml 
Balance Hidrogel – 7,5 ml 

Harmony Cream – 67,5ml 
Balance Complement Mask - 6 ml 
Balance Complex - 3 ml 
Glyco Peeling Intensive – 3ml

Брой и честота на процедурите: първите 4 седмици Х 1 процедура, последвани от 2 процедури 
през седмица. Поддържане – 1-2 пъти в месеца 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране и почистване с Tender Lotion и Balance Mousse и подсушаване.  
2. Пилинг: 

А) Нанасяне на пилинг-гомажа Exfoliance само в областите, където е необходимо. След 2-3 
минути излющване на гомажа с леки масажни движения. При свръх-чувствителна или 
куперозна кожа гомажа само се измива, без излющване.   

Б) с Glyco Peeling Intensive. Работи се по указаната схема 
3. Екстракция на комедоните, след което тонизиране с Balance Tonic и подсушаване 
4. Нанасяне на 1ампула Balance Complex с лимфен дренаж или йонизация с (-) полюс. 
5. Лимфен дренаж c Harmony Cream - за подобряване на лимфната циркулация. 
6. Нанасяне на Balance Complement Mask. След 15-20мин. измиване и тонизиране с B. Tonic 
7. Защита с Balance Hydrogel (мазна кожа) или Balance Harmony Cream (смесена кожа). 

 
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 

Balance Mousse и Tonic 
 

Harmony Cream 
 

Balance Hidrogel 

SELVERT HIDRADERM – дехидратирана кожа 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
Hidractive Milk - 6 ml 
Hidractive Tonic - 6 ml 
Tender Lotion - 4 ml 
Exfoliance - 6 ml 
Hidractive Force 2 – 7,5 ml 

Hidractive Force 3 – 7,5ml 
Hidractive Revitalizing Mask -6ml 
Hidractive Complex - 3 ml 
Hidractive Colagenium Cream – 7,5ml 
Glyco Peeling Intensive - 3 ml 

Брой и честота на процедурите: пълен цикъл - 6 процедури. 4 седмици Х 1, 2 процедури през 
седмица. 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Tender Lotion и Hidractive Milk, тонизиране с Hidractive Tonic. 
2. Пилинг: 

А) Нанасяне на пилинг-гомажа Exfoliance само в областите, където е необходимо. След 2-3 
минути излющване на гомажа с леки масажни движения. При свръх-чувствителна или 
куперозна кожа гомажа само се измива, без излющване.   

Б) с Glyco Peeling Intensive. Работи се по указаната схема 
4 Нанасяне на Hidractive Complex с лимфен дренаж или йонофореза с (-) полюс. 
5. Дълбок масаж с Hidractive Force 2 Cream /млада нормална, дехидратирана кожа/ или Force 3 

Cream /млада суха, дехидратирана кожа/ или Hidractive Colagenium /нормална кожа с 
бръчки или Classic Cream /суха кожа с бръчки/ -15мин. 

6. Нанасяне на Hidractive Mask. След 15-20мин. - измиване и тонизиране с Hidractive Tonic. 
7. Защита с Hidractive Force 2 Cream, Force 3 Cream, Hidractive Colagenium или Classic Cream - 

в зависимост от типа кожа. 
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 

Hidractive Milk и Tonic 
Hidractive Force 2 Cream и Force 3 Cream 

Hidractive Classic Cream 
Hidractive Colagenium Cream 

 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT VITALITY - Витамини за Здраве и Красота 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
Hidractive Milk - 6 ml 
Hidractive Tonic - 6 ml 
Tender Lotion - 4ml 
Exfoliance - 6 ml 
Energy Hydrorich Cream – 7,5ml 

Energy N/F Cream – 7,5ml 
Energy Mask - 6 ml 
Energy Time-Control System – 1капсула 
Glyco Peeling Intensive - 3мл 
Vital Factor Complex – 3мл

Брой и честота на процедурите: пълният цикъл е 10 процедури: първите 6 всяка седмица по 1. 
Останалите 4 - през седмица 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране с Tender Lotion и Hidractive Milk, тонизиране с Hidractive Tonic. 
2. Пилинг: 

А) Нанасяне на пилинг-гомажа Exfoliance само в областите, където е необходимо. След 2-3 
минути излющване на гомажа с леки масажни движения. При свръх-чувствителна или 
куперозна кожа гомажа само се измива, без излющване.   

Б) с Glyco Peeling Intensive. Работи се по указаната схема 
3. Подсушаване и нанасяне с лек моделаж масаж на: 1 капсула Energy Time-Contol System или 

или 1 ампула Vital Factor Complex. 
7. Дълбок масаж с Energy Hydrorich Cream или N/F Cream 
8. Нанасяне на Energy Mask - действа 15-20мин. 
9. Измиване на маската и тонизиране с Hidractive Tonic. 
10. Защита с Energy Hydrorich Cream или N/F Cream, в зависимост от типа кожа. 

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
Hidractive Milk и Tonic 
Energy Hydrorich Cream 

Energy N/F Cream 
Energy Time-Contol System 

От съществено значение е употребата на Energy Time Contol System по време на терапията в 
козметичния кабинет. Капсулите се използват 21 дни всяка вечер като нощен крем, след което 
се редуват през вечер с нощния крем (Energy N/F Cream).  
 

SELVERT RADIANCE - специално за очния контур и назолабиалната зона 
 

Процедурите могат да се провеждат едновременно или като отделни терапии 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ Контур очи и устни:  Контур очи или устни:  
Hidractive Milk    6 ml     6 ml 
Hidractive Tonic     6 ml     6 ml 
Tender Lotion     4 ml    4 ml 
Hidractive Colagenium Cream   7,5 ml    4,5 ml 
Tender Eye Cream     2 ml    1 ml 
Tender Eye Gel     2 ml    1 ml 
Energy Mask     3 ml    2 ml 
Hidractive Complex     3 ml    3 ml 

Брой и честота на процедурите: 10 процедури: първите 6х1 седмично,  4 - през седмица 
 МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране с Tender Lotion и Hidractive Milk, тонизиране с Hidractive Tonic. 
2. Активиране на микроциркулацията на зоните с лек масаж и нанасяне на 1амп. Hidractive 

Complex с масаж. 
3. Масаж, характерен за зоните с Hidractive Colagenium Cream. 
4. Нанасяне на Energy Mask в зоната около очите и/или устните,  горния клепач и самите 

устни не се покриват. Действа15-20минути. Измиване с вода 
5. Защита с Tender Eye Cream (очи, устни)  

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
Tender Lotion 
Tender Eye Cream 

Tender Eye Gel



 

  

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT VITAL FACTOR. Регенерация и анти-бръчки 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
Hidractive Milk - 6 ml 
Hidractive Tonic - 6 ml 
Tender Lotion - 4 ml 
Vital Factor Cream – 7,5ml 
Vital Factor Eye Cream - 1 ml 

 Hidractive Mask - 6 ml 
 Vital Factor Complex - 3 ml 
 Glyco Peeling Intensive- 3 ml 
 Exfoliance - 6 ml 

Брой и честота на процедурите: пълен цикъл - най-малко 10 процедури 1 или 2 пъти  седмично. 
Продължителността на терапията зависи от общото състояние на кожата 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране с Tender Lotion и  Hidractive Milk, тонизиране с Hidractive Tonic. 
2. Пилинг с Glyco Peeling Intensive (работи се по схема) и/или Exfoliance.  
 Забележка: гликопилингът се прави само първите 4 процедури, другите - с Exfoliance 
3. Нанасяне на Cytokine complex с лек масаж на лице и очен контур. Не се йонизира!!! 
4. Моделиращ масаж с  Deep Regenerating Cream 
5. Нанасяне на Hidractive Mask. 15-20мин. Измиване и тонизиране с Hidractive Tonic.  
6. Защита с Deep Regenerating Cream и 1 капка Deep Regenerating Eye Cream. 

 
 ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 

Deep Regenerating Cream и Deep Regenerating Eye Cream 
 
 
 
 

VITAL FACTOR Терапия на очен контур и устни 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ   
Hidractive Milk - 6 ml 
Hidractive Tonic - 6 ml 
Tender Lotion - 4 ml 
Vital Factor Eye Cream - 1 ml 
Selvert Thermal Masque Alginates Diatomees 
– 40ml 

 Vital Factor Complex - 3 ml 
 Exfoliance - 6 ml 
 Hidractive Mask – 6ml 
 Vital Factor Cream – 7,5 ml 

Брой и честота на процедурите: най-малко 10 процедури 1 път  седмично.  
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране. 
2. Пилинг с Exfoliance  
3. Пара 3-5минути. Подсушаване, активиране на микроциркулацията на третираните зони. 
4. Масаж на третирана зона с 1/2 ампула Cytokine complex (набляга се на бръчките). 
5. Масаж на третираната зона със смес от 1/2 амп. Cytokine complex + 2 капки Deep R. Eye 

Cream + 1 помпа Vital Factor Deep Regenerating Cream, на лицето с Deep Regenerating Cream. 
6. Masque Alginates et Diatomees – 2 дози прах + 2дози минерална вода, хомогенизиране и 

нанасяне бързо на третираните зони (върху марли). Маската се поствя на горния клепач и на 
устните. На лицето - Hidractive Mask. 15-20минути – пластифициране. Отстраняване на 
маската, измиване и тонизирайте 

7. Защита с Vital Factor Deep Restructuring Eye Cream и Deep Regenerating Cream 
  

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
 VF Deep Restructuring Eye Cream  Tender Lotion 

 
 
 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT ANTI- STRESS PROTEINS (HSP). Анти-стрес терапия 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
Selvert Milk - 6ml 
Selvert Tonic - 6ml 
Tender Lotion 4 ml 
Glyco peeling intensive - 3 ml 

Exfoliance - 6ml 
Anti-Stress Serum - 6ml 
Anti-Stress Cream – 7,5 ml 
Anti-Stress Mask - 6 ml 

Интензивна терапия 10 прцедури за 5 седмици - 2 пъти седмично. Поддържаща - 5 процедури 1 
път седмично. Терапията е подходяща за всяка възраст и всички типове кожа.  

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране Radiance Lotion и Selvert Milk и тонизиране с Selvert Tonic 
2. Пилинг с Glyco peeling intensive (по схема) и/или Exfoliance. Измиване с вода. С Glyco 

peeling  се работи 1 седмично, първите 4 седмици. При другите 6 процедури се използва 
Exfoliance.   

3. Лимфен дренаж с 1ампула Anti-Stress Concentrated Serum до пълно абсорбиране. 
4. Моделаж с Anti-Stress Cream 
5. Плътен слой Anti-Stress Concentrated Mask на лице, шия и деколте. 15-20мин. 
6. Измиване на маската и тонизиране с тоник 
7. Защита с малко количество Anti-Stress Cream. 
 

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА -  Anti-Stress Cream 
 

 
SELVERT LISSER – БОТУ-ЛАЙК ТЕРАПИЯ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  (от сериите Hidraderm, Vital Factor и Anti-stress Proteins) 
Selvert Lisser  +…                          Hidraderm  Vital Factor  Anti-stress Proteins 
Tender Eye Lotion – 4ml    +   +  + 
Selvert Milk/Mousse – 6ml    +  +  + 
Selvert Tonic – 6ml     +  +  + 
Exfoliance - 6ml      +  +  + 
Glyco Peeling Intensive – 3ml   +  +  + 
Lisser Complex – 3ml    +  +  + 
VF Deep Regenerating Cream – 7,5ml  -  +  - 
Hidraderm Colagenium Cream – 7,5ml  +  -  - 
Anti-Stress Cream –7,5ml    -  -  + 
Hidractive Revitalizing Mask – 6ml   +  +  - 
Anti-Stress Mask – 6ml    -  -  + 
Брой и честота на процедурите: 10 процедури 2 пъти седмично за 5 седмици. 

 
МЕТОД НА РАБОТА: 

1. Дегримиране с Tender Eye Lotion,  Selvert Milk или Mousse Balance. Тонизиране с тоник. 
2. Пилинг с Glyco peeling intensive (по схема) и/или Exfoliance. Измиване с вода. С Glyco 

peeling  се работи 1 седмично, първите 4 седмици. При другите 6 процедури се използва 
Exfoliance.  

3. Масаж (вибрации и пощипване) на мимическите бръчки. 
4. Масаж с Lisser Complex, набляга се на чело, очен контур и устни, до абсорбиране. 
5. Масаж с VF Deep Regenerating Cream/Hidraderm Colagenium Cream/Anti-Stress Cream 
6. Маска - Hidractive или Anti-Stress. След 15-20 min. измиване с вода и тонизиране с тоник. 
7. Защита с Deep Regenerating Cream/Hidractive Cream Forcе 2, 3 / Anti-Stress Cream. 
  
 

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: LISSER CREAM 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

ТЕРАПИЯТА SELVERT VITASPHERES-C 
 
Интензивна терапия: 2 процедури на седмица (първите 2 седмици) + 1 (трета седмица).  
Поддържаща терапия: 5 процедури, всяка седмица по 1. 
 

1. Дегримиране: Radiance Lotion (очи, устни) и Фаза 1 ексфолиант (лице, шия, деколте) 
2. Смесете Фаза 2ª  и Фаза 2б в купа и нанесете сместа с лек масаж на лицето, шията и 

деколтето.   
3. Поставете на лицето и шията Фаза 3- маска с витамин С, нанесете гела на деколтето и 

раменете. След 20-30мин. отстранете маската и масажирайте до пълно абсорбиране.  
4. Нанесете Фаза 4 с лек масаж до абсорбиране на продукта  

  
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 

VITASPHERES-C SERUM и VITASPHERES-C CREAM 
 
 
 

ТЕРАПИЯТА SELVERT  AQUA21 
 
Интензивна терапия: 2 процедури на седмица (първите 2 седмици) + 1 (трета седмица).  
Поддържаща терапия: 5 процедури, всяка седмица по 1. 
 

1. Почистване с  ФАЗА 1, измиване и подсушаване 
2. Пилинг с ФАЗА 2: нанесете с четка ензимния пилинг на лицето, шията и очния контур. 

Оставете да действа 2-3минути (до засъхването му), измийте обилно с вода. 
3. Масаж с ФАЗА 3. 
4. Маска ФАЗА 4. Нанесете кремообразната маска на лице, шия и деколте. След 20-30мин. 

отстранете маската  
5. Защита с ФАЗА 5-  нежно масажирайте до пълно абсорбиране на продукта. 

  
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: AQUA FH10, AQUA FH20

 
 
 
 

ТЕРАПИЯТА SELVERT OPTIMALE 
 
Интензивна терапия: 2 процедури на седмица (първите 2 седмици) + 1 (трета седмица). 
Поддържаща терапия: 5 процедури, всяка седмица по 1. 
 

1. Дегримиране с Tender Eye Lotion Radiance (очи и устни ) и с Фаза 1 емулгиращо 
почистващо олио (лице, шия, деколте). Измийте лицето и подсушете. 

2. Фаза 2 ексфолиращ пилинг: нанасяйте  пилинга с лек масаж и оставете да действа 2-3 
минути и измийте обилно с вода, подсушете. (при много чувствителна кожа – не се 
масажира) 

3. Фаза 3 регенериращ серум – моделиращ масаж (деколте, шия, лице) 
4. Фаза 4 регенерираща маска. Поставете на лицето и шията регенериращата маска, 

нанесете гела на деколтето и раменете. След 20-30мин. отстранете маската и 
масажирайте до пълно абсорбиране. 

5. Фаза 5: регенерираща емулсия – лек масаж на лице, шия, деколте до абсорбиране на 
продукта. 

  
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: OPTIMALE SERUM, OPTIMALE CREAM 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT MEN 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 Balance Tonic 6ml 
 Balance Mousse 6ml 
 Glyco Peeling Intensive 3ml 
 Exfoliance 6ml 

 Anti-aging Firming Complex 3ml 
 Anti-aging Firming Serum 7,5ml 
Anti-aging Firming Mask 6ml

Интензивен курс 10 процедури 2 седмично. Поддържане – два пъти месечно 
 
МЕТОД НА РАБОТА: 
1. Почистване на лицето с Balance Mousse и тонизиране с Balance Tonic  
2. Glyco Peeling Intensive 1ампула – на цялото лице (1, 3, 5, 7 процедура). По схема.  При 2, 4, 
6, 8, 9 и 10 процедура - с Exfoliance. Измиване обилно с вода. Подсушаване 
3. Лимфен дренаж с 1 амп. Active Anti-aging Firming complex  до абсорбиране. 
4. Масажът продължава с Anti-aging Firming Serum  
5. Нанасяне на Anti-aging Firming Mask.15-20 минути. Измиване,  подсушаване и защита с 
Anti-aging Firming Serum 
  

ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
 Balance Mousse 
 Balance Tonic   

 Age Repair Serum 
 Eye Total Therapy 

 24h Hydration – балсам за след бръснене 
 
 
 

SELVERT HAND. Терапия на ръце 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Exfoliance - 6 ml 
Balance Mousse - 6 ml 
Selvert complex - 3 ml 

Vitality Mask- 6 ml 
Hand Cream- 2 ml 

Брой и честота на процедурите: пълен цикъл - най-малко от 10 процедури веднъж седмично 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Пилинг с Exfoliance и/или Glyco peeling. 
2. Почистване с Balance Mousse, измиване, подсушаване. 
3. Лек масаж с 1амп. Complex (Hidraderm, Anti-stress). 
4. Нанасяне на Vitality Mask. 10-15минути. Измиване обилно с вода, подсушаване. 
5. Защита с Selvert Hand Cream. 

 
ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА -  Hand Cream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SELVERT COMPLETE TREATMENT CELLILITIS & FLACCIDITY 
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ЦЕЛУЛИТ И ОТПУСНАТА КОЖА 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ    вариант 1  вариант 2 
Balance Mousse – почистваща пяна   6 мл   6 мл 
Complete Treatment Cellilitis & Flaccidity: 
Биологичен Дренажен Серум – 1 пипета = 0,75мл 5 пипети  10 пипети 
Анти-Целулитен Гел     9 мл   9 мл 
Ензимен Крем      12 мл   12 мл 
Интрадермални Пластири     1   1 
Осмотично фолио 
Брой и честота на процедурите:  2 пъти седмично - 3 поредни седмици. Поддържане - 2 
месечно, клиентът ползва клиентския продукт  

 
МЕТОД НА РАБОТА 

Вариант 1 
1. Подготвителен етап: почистване с B.Mousse, измиване, подсушаване. Третираната област се 

стимулира с масажни движения. Почистване с гъба и вода. 
2. Нанасяне на биологичния дренажен серум: 

• по корем – на паравертебралната област, до пълното му абсорбиране. 
• по гръб – малко количество от серума с дренаж в областта на ключицата, между края на 

гръдната кост и пъпа (ямка на Пекет), лумбо-илеачна област, ингвиналната област и 
върху всички други засегнати области, до пълно абсорбиране. 

3. Нанасяне на диафоретичния целулитен гел без масаж и на зоната на бъбреците.   
4. Репинг с осмотично фолио на третираната с гела област. Клиентката е права. 
5. 30-40 минути клиентът е завит с обикновено, термо- или електрическо одеало.  
6. Отстраняване на фолиото, без измиване - масаж с Ензимния крем около 10 минути. 
7. Поставяне на интрадермалните пластири върху областите с изразено отпускане (вж 

илюстрацията на опаковката), които са почистени от ензимния крем и подсушени. 
 

 
Вариант 2. * Приготвяне на активните смеси от продуктите: 

• Смес 1: 5 пипети билогичен дренажен серум + 3 кафени лъжички анти-целулитен 
диафоретичен гел 

• Смес 2: 5 пипети билогичен дренажен серум + 4 кафени лъжички ензимен крем 
1. Подготвителен етап: както т.1 от вариант 1 
2. Стимулиращ масаж със Смес 1 на проблемните зони до абсорбиране (по корем и по гръб).  
3. Репинг с осмотично фолио на третираната с гела област. Клиентката е права. 
4. 30-40 минути клиентът е завит с обикновено, термо- или електрическо одеало. 
5. Отстраняване на фолиото, без измиване и подсушаване, дълбок стимулиращ масаж (на 

проблемните зони) със Смес 2 до пълното й абсорбиране. 
6. Както т.7 от вариант 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТЕРАПИИТЕ SELVERT СТЪПКА ПО СТЪПКА 
 

SUPREME CHOCOLATE АНТИ-СТРЕС ТЕРАПИЯ, лице 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Selvert Milk, Tonic - 6 ml 
Supreme Chocolate Peeling - 6 ml 
Supreme Chocolate Firming Cream – 7,5ml 

Supreme Chocolate Powder Mask - 30ml 
  

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Почистване, дегримиране, тонизиране – Selvert Milk, Tonic 
2. Пилинг с Supreme Chocolate Peeling. Измиване, подсушаване 
3. Масаж с Supreme Chocolate Firming Cream 
4. Нанасяне на прахообразната маска  Supreme Chocolate Powder Mask (1 ½  доза прах + 1 доза 

вода се хомогенизират – сместа повишава температурата си). Нанася се на лицето и шията и 
действа 10-15мин. Измиване на маската, подсушаване  

5. Защита с подходящ крем Selvert  
  
 

SUPREME CHOCOLATE АНТИ-СТРЕС СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Supreme Chocolate Peeling -  25ml 
Supreme Chocolate Firming Cream – 25ml 

Supreme Chocolate Firming Mask - 40ml 
  

МЕТОД НА РАБОТА 
Интензивна терапия: 6 седмици по 2 процедури.Поддържане: 3 седмици по 1 процедура 
1. По корем: 
         а) пилинг с Анти-стрес пилинг, измиване с вода 
         б) отваряне на лимфните депа – с изпомпване 
2. Масаж с Анти-стрес стягащ крем 
3. По гръб: 
          а) пилинг с Анти-стрес пилинг, измиване с вода 
          б) отваряне на лимфните депа – с изпомпване  
4. Масаж с Анти-стрес стягащ крем 
5. Анти-стрес стягаща маска: нанасяне на гел-маската в равномерен слой и загъване с фолио. 
След 20-30минути - измиване с вода 
6. Масаж с Анти-стрес стягащ крем до пълно абсорбиране 
 

SUPREME CHOCOLATE АНТИ-СТРЕС АНТИ-ЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Supreme Chocolate Peeling -  25ml    Chocolate Anti-cellulite Cream – 25ml 
Supreme Chocolate Power Mask - 200ml 
МЕТОД НА РАБОТА 
Интензивна терапия: 6 седмици по 2 процедури. Поддържане: 3 седмици по 1 процедура 
1. По корем: 
 а) пилинг с Анти-стрес пилинг, измиване с вода 
 б) отваряне на лимфните депа – с изпомпване 
2. Масаж с Анти-целулитен анти-стрес крем 
3. По гръб: 
             а) пилинг с Анти-стрес пилинг, измиване с вода 
             б) отваряне на лимфните депа – с изпомпване 
 4. Масаж с Анти-целулитен анти-стрес крем 
 5. Анти-стрес анти-целулитна маска: 10 дози прах + 6 дози топла вода се смесват до 
получаване на кремообразна смес, която увеличава своята температура. Нанасяне на маската в 
равномерен слой и загъване с фолио, измиване след 20-30минути 
6. Масаж с Анти-целулитен анти-стрес крем до пълно абсорбиране 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селект Козметикс ООД 
София, ул. Миджур 15, ап.4 

Тел.: 866 05 93; 865 20 83; 0889 73 22 33 
e-mail: selvert@mail.orbitel.bg 
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	SENSITIVE ESSENTIAL CREAM подхранващ регенериращ крем за суха чувствителна кожа. Съдържа: 18( глициретинова киселина; масло от авокадо, NMF. Опаковка: клиентска 50мл; 200мл професионална. 
	ENERGY N/F CREAM
	Подхранващ защитен крем за девитализирана суха кожа с UV филтри.
	Съдържа пчелен восък, глицерин, масло от житни кълнове, екстаркт от плацента, масло от сладък бадем, UC2. Опаковка: 50мл клиентска; 200мл професионална.
	TENDER EYE LOTION 200ml.
	Почистващ, дегримиращ лосион. Съдържа тензоактиви, бизаболол. Премахва грима, успокоява и освежава кожата в областта около очите. Почистете грима с напоен в лосиона памучен тампон.

