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Selvert  Thermal 
 

Най-Добрата Анти-Стрес Терапия За Кожата 
С Термална Вода От Montbrio Del Camp 

 
 
Вероятно стресът е най-широко разпространеното заболяване в наши дни, което се 
отразява на здравословното сътояние на организма като цяло и особено на кожата. 
Термалните води, богати на олигоелементи, имат силно изразен успокояващ и 
омекотяващ ефект върху сенсибилизираната от агресивното въздействие на 
заобикалящата среда кожа.  
 
Използването на термалната вода, както за лечение, така и за поддържане на красотата, 
датира от векове. 
 
И днес, висшата козметология знае как да използва предимствата на лечебните и 
регенеративни свойства на тази специална вода, за да засили естествената красота на 
кожата и да постигне ясно забележими и ефективни резултати. 
 
Selvert Thermal е иновационна серия продукти, създадени да се грижат за кожата и да я 
защитават от агресивните фактори на околната среда. 
 
Selvert Thermal съхранява цялата мъдрост на природата чрез натуралните активни 
вещества, при които богатата на олигоелементи термална вода играе основна роля. 
Повече от 40 активни вещества осигуряват отлични терапевтични свойства на всички 
продукти от тази серия, като например, екстрактът от корените на Сладник, който 
присъства във всички продукти и има противовъзпалителни, успокояващи и лечебни 
свойства. 
 
В Selvert Thermal има нещо много повече от вещества от природата. Тази серия е 
резултат на продължителна и задълбочена изследователска дейност, на най-прецизните 
козметични технологии и на изключителната швейцарска формула, създадена с 
прецизност и професионализъм от най-добрите експерти. 
 
Изключително решение за всеки тип кожа. Резултатът е завършена и ефективна серия 
продукти, клинично тествани, за да гарантират поносимост от всички типове кожа. 
Кремове и лосиони, заедно с термалната вода, са смесени с изискани активни вещества 
от растителен произход, за да създадат уникални и персонализирани терапии за Вашия 
салон. 
 

Концепцията на Selvert Thermal: 
 

Персонализация + Адаптация 
 

Как се постига персонализацията и адаптацията?  
 

Професионални терапии в козметичния салон 
+ 

Поддържащи терапии у дома 
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Selvert Thermal classic 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 
 

LES NETTOYANTS. Почистващи продукти - идеални за дегримиране и всекидневно 
почистване на всички типове кожа. Подходящи и за най-чувствителната кожа. Не 
съдържат агресивни почистващи вещества. Екстрактът от Сладник осигурява 

противовъзпалителни и успокояващи свойства. 
 

LOTION TONIQUE DOUCE. 
Нежен тонизиращ лосион за нормална и суха кожа. Без алкохол. Успокоява, хидратира, 
омекотява. Подобрява еластичността и блясъка на кожата. Съдържа: изворна термална 
вода, алое вера, вода от хамамелис, екстракт от лайка. 500мл спрей. 
 
LOTION TONIQUE REQUILIBRANTE. 
Балансиращ тонизиращ лосион за мазна кожа, склонна към акне. С алкохол. 
Успокоява, хидратира, омекотява. Подобрява еластичността и блясъка на кожата, 
намалява зачервяванията. Съдържа: изворна термална вода, пантенол (провитамин В), 
вода от хамамелис, екстракт от лайка. 500мл спрей. 
 
LAIT HYGIENISANT. 
Почистващо мляко за нормална/суха кожа. Противовъзпалителните  и лечебни 
свойства спомагат за нормализиране на възпалената и сенсибилизирана кожа. 
Съдържа: термална вода, екстракт от корен на сладник (Glycyrrhiza Glabra), уреа, 
алантоин. 500мл дозатор с помпа. 
 
MOUSSE HYGIENISANTE. 
Почистваща пяна за всички типове кожа. Почиства в дълбочина и едновременно 
предпазва защитния хидролипиден филм. Поддържа естественото рН на кожата. 
Съдържа: изворна термална вода, дермосъвместима измиваща база, без сапун, без 
мазнини. 500мл дозатор с помпа 
 
DEMAQUILLANT DES YEUX. 
Дегримиращ лосин. Почиства зоната на очите и устните. С деконжестивен ефект. Има 
рН на сълзите. Подходящ и за най-чувствителните очи. Съдържание:  термална вода, 
бизаболол. 500мл спрей 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUME THERMALE. 
Термална вода. Основна грижа за всички типове кожа, включително чувствителна, 
алергична или възпалена. Постоянният и уникален състав на термалната вода 
осигурява успокояващ и освежаващ ефект при слънчеви изгаряния, след терапия на 
акне, обриви, различни видове възпаления, след бръснене или епилация. Използва се 
като заключителен етап от дегримирането, за фиксиране на грима, след спортуване 
през пролетта и лятото или по време на път. Напръскайте кожата с термалната вода и 
оставете да подейства за кратко, преди нежно да подсушите. Съдържание: изворна 
термална вода, екстракт от корен на сладник. Флакон 200мл. 
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Selvert Thermal classic 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 

 
 
 

LES BASES. Бази. Смесват се със серумите за получаване на уникални и 
персонализирани продукти. Имат лечебни и регенериращи свойства. Текстурата им е 
съобразена с нуждите на различните типове кожа и позволява продължителен масаж. 

 
 
 
CRÈME HARMONISANTE FACTEUR 1. 
Лека хидратираща емулсия за смесена/мазна кожа. Със силни регенериращи и 
антиоксидантни свойства. Съдържа: екстракт от сладник, алантоин, натриев РСА, урея, 
масло от житни кълнове. 200мл флакон с дозатор. 
 
 
CRÈME HARMONISANTE FACTEUR 2. 
Лек хидратиращ крем за нормална/смесена кожа. Омекотява, хидратира и успокоява. 
Редуцира мимическите бръчки. Съдържа: алантоин, урея, масло от карите, фитодерм.  
200мл флакон с дозатор. 
 
 
CRÈME HARMONISANTE FACTEUR 3. 
Хидратиращ крем с богата кремообразна текстура за суха/много суха кожа. Омекотява, 
витализира и защитава кожата. Антиоксидант. Активира пролиферацията на 
фибробластите. С дълбочинно действие. Съдържа: алантоин, урея, масло от карите и 
авокадо. 200мл флакон с дозатор. 
 
 
CRÈME HARMONISANTE CORPORELLE. 
Масажен крем за тяло. Позволява продължителен масаж на тялото и оказва 
хидратиращ и регенериращ ефект. Съдържа: урея, алантоин. 500мл буркан. 
 
 
EQUILIBRANT OIL. 
Масажно олио за тяло. Съдържа 100% чисти масла: масло от сладък бадем, витамин Е, 
масло от портокал, масло от бергамот и масло от канела. Опаковка 200мл флакон. 
 
 
VOILE HUMECTANT. 
Хидратиращо було. Маска от  порьозна материя с прорези за очите, носа и устните, 
пакетирана в индивидуални пликове от 15мл - 10бр в кутия. Маската е навлажнена със 
силно активни вещества. Използва се за успокояване, хидратация или да предотврати 
изсъхването на приложената на лицето терапевтична маска или минерална баня. 
Съдържа: термална вода, екстракт сладник.  
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Selvert Thermal classic 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 

 
 
 
 

LES SPECIFIQUES. Специфични продукти - истинско очарование за всяка терапия и 
всеки тип кожа. Крайният резултат е гладка кожа, без бръчки. 

 
 
MASQUE HARMONISANT. 
Хармонизираща маска за лице. Абсорбира замърсяванията и мазнините от 
повърхността на кожата. С лек астригентен ефект, дължащ се на цинковия оксид. 
Почиства, освежава, тонизира, хидратира, омекотява и заглажда релефа на кожата. 
Съдържа: урея, алантоин, житен протеин, цинков оксид, кварц, каолин. 200мл флакон с 
дозатор. 
 
 
CRÈME EXFOLIANTE. 
Ексфолиращ крем за тяло. Нежно отстранява мъртвите клетки и замърсяванията, без да 
дразни кожата. Съдържа  ПЕ ексфолиращи гранули. 200мл флакон с дозатор. 
 
 
EMULSION ADOUCUSSANTE RAFFERMISSANTE. 
Емулсия за тяло. Хидратира, омекотява и стяга кожата. Възстановява колагена и 
еластичността на кожата. Изключително ефективна при терапия на стрии. Регенерира 
тъканите и предотвратява процесите на стареене. Съдържа: термална вода, розово 
масло, органичен силиций (хидроксипролисилан), екстракт от лайка. 500мл флакон с 
дозатор с помпа. 
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Selvert Thermal classic 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 

 
 

LES CONCENTRES PUR ACTIFS. Концентрирани активни вещества с натурален 
произход и дълготраен ефект. Опаковка 50мл стъклени шишета с пипети. Засилват 
действието на кремовете и персонализират терапиите. Имат противовъзпалителен, 
лечебен, успокояващ, антиоксидантен ефект. Възстановяват клетъчните мембрани, 

стимулират дишането и укрепват тъканите. 
 
 
ACTIF PUR HYDRATANT & DESENSIBILISANT. 
Хидратиращ и десенсибилизиращ серум. Намалява възпалителния отговор на 
чувствителната кожа. За хидратация и успокояване на чувствителна и сенсибилизирана 
кожа. Съдържа термална вода, екстракт от сладник, комплекс натурални въглехидрати.  
 
ACTIF PUR ANTI-SEBORRHEE. 
Анти-себореен серум. Със себо-статични, анти-себумни, себо-регулиращи и 
антибактериални свойства. За терапия на себорея, мазна кожа, акне. Съдържа термална 
вода, глициретинова киселина, комплекс сяросъдържащи аминокиселини, екстракт от 
репей, азелоглицин. 
 
ACTIF PUR OXYGENANT. 
Кислороден серум. Стимулира дишането на кожата, увеличава синтеза на колаген и 
еластин. За терапии на хипоксична, девитализирана кожа. Съдържа: термална вода, 
TRF биодин (фосфор). 
 
ACTIF PUR VITALISANT 
Ревитализиращ серум с чисти активни вещеста. Стимулира синтеза на колаген. 
Репариращи, антиоксидантни, анти-стрес свойства. За терапии на кожа с белези на 
преждевременно стареене. Съдържа: термална вода, антиоксиданти, карцинин, ASCIII. 
 
ACTIF PUR ANTI-CELLULITIQUE. 
Анти-целулитен серум. Анти-едема ефект. Стимулира микроциркулацията на кръвта. 
Ускорява разрушаването на мазнините. Реструктурира тъканите. За терапия на всички 
типове целулит. Съдържа: термална вода, екстракт от рускус, карнитин, кафеисилан. 
 
ACTIF PUR RAFFERMISSANT. 
Стягащ серум. Засилва реорганизацията на колагеновите нишки и защитава 
еластиновите влакна. С регенериращи свойства. За терапии на отпусната кожа. 
Съдържа: термална вода, рафермин. 
 
 
TOURBE REGENERATRICE. 
Регенерираща турба. Пелоид - натурален пилинг с висока концентрация на хумусна 
киселина (с изразен фитохормонален ефект), която стимулира метаболизма на 
клетките. Съдържа: изворна термална вода, хумусна киселина. За регенериращи, 
избелващи, хидратиращи, анти-акне терапии и терапия очен контур. При терапия на 
ревматични и мускулни болки или възпаления. 50мл буркан. 
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Selvert Thermal classic 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 
 
 

 
LES CONCENTRES PUR PHYTO ACTIFS. Растителни екстракти и етерични масла за 
смесване с термална вода, кремове, лосиони и маски. Ефективна фитотерапия със 100% 

растителни активни вещества. Опаковка: 50мл стъклени шишета с пипети. 
 
 
 
PHYTO ACTIF PUR ALOE VERA. 
Фито-серум алое вера. С регенериращи, антиоксидантни,  заздравяващи и 
деконжестивни свойства. Съдържа повече от 200 активни вещества - витамини, 
ензими, аминокиселини, минерали и полизахариди. Инхибира синтеза на меланин. 
Хидратира и подобрява еластичността на кожата. Съдържа: 100% Aloe Vera 
Barbadensis. За хидратация и регенерация, деконжестивни терапии на възпалена и/или 
чувствителна кожа, терапия на акне, за успокояване на кожата след депилация. 
 
 
 
PHYTO ACTIF PUR REVITALISANT RESTRUCTURANT. 
Ревитализиращ реструктуриращ фито-серум. С успокояващи, противовъзпалителни 
освежаващи, тонизиращи и антиоксидантни свойства. Стимулира процесите на 
тъканно регенериране и възстановява еластичността на кожата. Премахва 
зачервявания, спукани капиляри и малки вени. Съдържа: термална вода, екстракт от 
сладник и Ginkgo Biloba. За антиоксидантни и ревитализиращи терапии, терапия на 
възпалена кожа, зачервявания и купероза.  
 
 
 
PHYTO ACTIF PUR DRAINANT. 
Дренажен фито-серум с дрениращи, тонизиращи и противовъзпалителни свойства. 
Подобрява периферната и лимфната микроциркулация. Съдържа: термална вода, масло 
от копър,  екстракт от Ruscus aculeatus и конски кестен. За лимфо-дренажен масаж, 
антицелулитни терапии, аромамасажи.  
 
 
 
PHYTO ACTIF PUR REMODELANT AUX  ALGUES. 
Ремоделиращ фито-серум.  Стимулира изхвърлянето на токсини, мазнини и вода; 
тонизира и регенерира тъканите. Съдържа: термална вода, екстракт от водорасли 
(Fucus, Laminaria, Aosa), масло от здравец. За антицелулитни, ремоделиращи и 
липолитични терапии, аромамасажи.  
 
 
 
PHYTO ACTIF PUR RELAXANT. 
Релаксиращ фито-серум. С мускулно-релаксиращ,  анти-контрахиращ и деконжестивен 
ефект. Облекчава тежестта в уморените крака. Увеличава периферната циркулация. 
Съдържа: термална вода,  масло от Gaultheria  и камфор. За релаксиращи и анти-
контрахиращи терапии на тялото, за продължителен,  анти-стрес и ароматичен 
релаксиращ масаж.  
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Selvert Thermal classic 
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ                   персонализирани терапии за Вашия салон 
 

 
 

LES BOUES. Кални маски - идеални за смесване със серумите и фито-серумите за 
персонализиране на терапиите. 

 
 
BOUE FACIALE RÉNOVATRICE. 
Обновяваща кална маска за лице. Излющва, почиства, детоксикира, реминерализира, 
балансира. Съдържа термална вода, бяла глина (китайски каолин) и кал от океан Тетис. 
200мл буркан. 
 
 
BOUE HARMONISANTE. 
Хармонизираща кална маска за тяло. Дренира, ремоделира, стяга, релаксира 
мускулите, детоксикира. Елиминира свободните радикали на термо-регулаторно ниво 
на организма. Активира лимфната циркулация. Съдържа термална вода, сива глина, 
кал от океан Тетис. 2000мл буркан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASQUE AUX ALGINATES ET DIATOMEES. 
Прахообразна водораслова маска. Абсорбира замърсяванията и комедоните, подобрява 
здравината на тъканите. С деконжестивен, ребалансиращ, рехидратиращ и оклузивен 
ефект. Съдържа: водорасли, диатомни микроводорасли, олигоелементи. 400г буркан. 
 
 
 
 
 
CHOCOLATE ANTI-STRESS MASK. 
Шоколадова анти-стрес маска (какао на прах). Състав: какао на прах, картофено 
нишесте, царевично нишесте. Съставките на какаото обогатяват кожата, стимулират 
елиминирането на токсини, участват в енергийния обмен, а сладкият му аромат Ви 
потапя в океан от емоции и възстановява хармонията на тялото и душата. Опаковка 
1500мл/500г сухо вещество. Начин на приложение: Лице: 1,5 дози прах (30мл) + 1 доза 
вода се смесват до получаване на шоколадова глазура, която спонтанно повишава 
своята температура. Нанася се в плътен равномерен слой (лице, шия, деколте), след 
10мин. се отмива обилно с хладка вода. Тяло: 10 дози прах + 8-9  дози топла вода. 
Сместа се нанася на тялото и се завива с осмотично фолио. След 20мин. маската се 
отмива обилно с вода (душ) 
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Selvert Thermal classic        ПРОДУКТИ ЗА КЛИЕНТА 
 

BRUME THERMALE. 
Термална вода. Основна грижа за всички типове кожа, включително чувствителна, 
алергична или възпалена. Постоянният и уникален състав на термалната вода 
осигурява успокояващ и освежаващ ефект при слънчеви изгаряния, след терапия на 
акне, обриви, различни видове възпаления, след бръснене или епилация. Използва се 
като заключителен етап от дегримирането, за фиксиране на грима, след спортуване 
през пролетта и лятото или по време на път. Напръскайте кожата с термалната вода и 
оставете да подейства за кратко, преди нежно да подсушите. Съдържание: изворна 
термална вода, екстракт от корен на сладник. Флакон 200мл. 
 

 
LES NETTOYANTS. Почистващи продукти - идеални за дегримиране и всекидневно 
почистване на всички типове кожа. Подходящи и за най-чувствителната кожа. Не 

съдържат агресивни почистващи вещества. 
 
 
LOTION TONIQUE DOUCE. 
Нежен тонизиращ лосион за нормална/суха кожа без  алкохол. Съдържа термална вода, 
алое вера, вода от хамамелис, екстракт от лайка. 200мл шише. 
 
LOTION TONIQUE REQUILIBRANTE. 
Ребалансиращ тонизиращ лосион за мазна кожа, склонна към акне. Съдържа алкохол. 
Намалява зачервяванията и възпаленията. Съдържа: термална вода, пантенол 
(провитамин В), вода от хамамелис, екстракт от лайка. 200мл шише 
 
Начин на употреба на тонизиращите лосиони, завършващ етап на процеса дегримиране 
и ежедневно почистване: след почистване с Lait Hygienisant, напоете памучен тампон в 
тоника и обтрийте лицето и шията. Завършете с малко вода от Brume Thermale. 
Тонизиращите лосиони успокояват, хидратират, омекотяват, подобряват еластичността 
и блясъка на кожата. 
 
 
LAIT HYGIENISANT. 
Почистващо мляко за нормална/суха кожа. С лечебни и противовъзпалителни свойства, 
нормализира възпалената и сенсибилизирана кожа. Съдържа термална вода, екстракт 
от сладник, урея, алантоин. Нанасяйте млякото сутрин и вечер на лице и шия с  лек 
масаж. Отстранете с тампони, напоени в Lotion Tonique Douce и завършете с малко 
термална вода от Brume Thermale. 200мл шише. 
 
MOUSSE HYGIENISANTE. 
Пяна за всички типове кожа. Почиства в дълбочина, предпазва защитния 
хидролипиден филм на кожата и поддържа естественото й рН. Съдържа термална вода, 
дермосъвместима измиваща база, без сапун, без мазнини. Начин на употреба: 
Нанасяйте на влажна кожа с лек масаж,  пазете очите. Измийте обилно с топла вода, 
подсушете и освежете с Brume Thermale. 150мл флакон.   
 
DÉMAQUILLANT RAPIDE YEUX SENSIBLES. 
Дегримиращ лосион. Препоръчва се за почистване на чувствителни очи и устни. 
Съобразен с рН на сълзите. Съдържа: термална вода, бизаболол. Начин на употреба: 
напоете памучен тампон в лосиона и почистете с леки докосвания. Завършете с малко 
термална вода от Brume Thermale. 200мл шише. 
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ПРОДУКТИ ЗА КЛИЕНТА       Selvert Thermal classic 
 

 
LES HYDRATANTES. Хидратиращи продукти.  

Осигуряват  хидратация с дълготраен ефект, дори и на най-сухата кожа. Съдържат 
термална вода, екстракт от сладник, натурален въглехидратен комплекс, фиталуронат, 

серамид III, урея, алантоин, UVA/UVB филтри. Опаковка 50мл стъклен буркан. 
 
Начин на употреба: всяка сутрин и/или вечер на почистени лице и шия, нанасяйте 
крема със стимулиращ масаж. 
 
 
CRÈME THERMALE LEGERE. 
Лек хидратиращ крем с флуидна текстура за смесена/мазна кожа. Хидратира, нежно 
защитава и нормализира възпалената и сенсибилизирана кожа.  
 
 
CRÈME THERMALE PROGRESSIVE. 
Обогатен хидратиращ крем с лека кремообразна текстура за нормална/суха кожа. 
Хидратира, защитава и нормализира сенсибилизираната и възпалена кожа. 
Предотвратява транс-епидермалните загуби на вода и поддържа водния баланс на 
кожата 24ч.  
 
 
CRÈME THERMALE SURACTIVE.  
Силно активен хидратиращ крем с богата кремообразна текстура за суха/много суха 
кожа. Редуцира фините бръчки, резултат на дехидратацията. Нормализира възпалената 
и сенсибилизирана кожа. Увеличава еластичността и предотвратява транс-
епидермалните загуби на вода, поддържайки водния баланс 24ч.  

 
 

LES SPECIFIQUES. Специфични продукти с нежна текстура. Отговор на 
специфичните проблеми на всяка кожа. 

 
CRÈME SOIN EN PROFONDEUR. 
Дълбоко регенериращ крем за нормална/суха кожа с балансирана текстура. Намалява 
кислородния стрес. Стимулира синтеза на колаген. Засилва периферната 
микроциркулация. Възстановява здравината, еластичността и блясъка на кожата.  
 
CRÈME SOIN REVITALISANT. 
Ревитализиращ регенериращ крем за суха/много суха кожа с богата кремообразна 
текстура. Намалява кислородния стрес, стимулира синтеза на колаген, засилва 
периферната микроциркулация,  ревитализира много сухата кожа. В резултат - здрава, 
еластична и искряща кожа с копринена мекота.  
Специфичните кремове съдържат термална вода, екстракт от сладник, карцинин, ASC 
III, розово масло, серамид III, витамин Е, екстракт от блатниче, неосапунено маслинено 
масло. Начин на употреба: всяка сутрин и/или вечер на почистени лице и шия, 
нанасяйте крема със стимулиращ масаж, наблягайте на проблемните зони. Опаковка: 
50мл стъклен буркан. 
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Selvert Thermal classic 
ПРОДУКТИ ЗА КЛИЕНТА                LES SPECIFIQUES 
 
BAUME CONTOUR DES YEUX SPF12. 
Крем-балсам за очен контур и устни. Регенерира в дълбочина и стимулира клетъчното 
обновяване, редуцира дълбоките бръчки, линиите и торбичките под очите. 
Благоприятства периферната микроциркулация. С деконжестивни свойства и незабавен 
хидратиращ и опъващ кожата ефект. Съдържа: термална вода, екстракт от сладник, 
екстракт от блатниче, карцинин, ASC III, екстракт от див кестен, житни протеини, 
неосапунено маслинено масло, витамин Е. Начин на употреба: всяка сутрин и вечер 
след почистване, нанасяйте малко количество  в околоочния контур с нежен 
стимулиращ масаж, наблягайте на проблемните зони. 15мл стъклен флакон. 
 
 
SERUM VITALISANT AUX AHA'S. 
Витализиращ серум с α-хидрокси киселини. Подходящ за суха, девитализирана, 
преждевременно състарена, себорейна кожа. С немазна, флуидна текстура, бързо се 
абсорбира. Редуцира мимическите линии, замърсяванията и петната, придава блясък и 
свежест на кожата, стимулира регенерацията, ексфолира и ревитализира  епидермиса. 
Съдържа термална вода, плодов екстракт, натурален въглехидратен комплекс. 30мл 
стъклен флакон. 
 
 
ESSENTIAL VITAMINE SERUM. 
Серум с витамини за суха, девитализирана кожа с бръчки. С лека и немазна текстура. С 
ексфолиращ,  антиоксидантен, анти-стрес, регенериращ и анти-бръчки  ефект. 
Предпазва от UV лъчите. Стимулира синтеза на колаген и възстановява еластичността. 
Подходящ за регенериращи и депигментиращи терапи. Съдържа: термална вода, 
витамини А и С. 30мл стъклен флакон. 
 
 
CRÈME PEAUX HYPERSENSIBLES. 
Крем за свръх-чувствителна, алергична кожа. Без оцветители, консерванти и парфюми. 
Идеален за атопична или нетолерантна кожа. Възстановява хидролипидния филм на 
кожата. Успокоява възпаленията и редуцира сърбежите. Съдържа: термална вода, 
пантенол. Начин на употреба: Натиснете мембраната за дозиране на количество, 
нанасяйте с лек стимулиращ масаж сутрин и/или вечер на почистени лице и шия. 
Кремът трябва да се изразходва за 6 седмици след разхерметизиране на опаковката. 
50мл буркан с предпазна мембрана и помпа. 
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Selvert Thermal classic 
ПРОДУКТИ ЗА КЛИЕНТА                       LES CORPORELLES. 

 
 
 

LES CORPORELLES. Изключително ефикасни продукти за тяло, с видим ефект само 
след няколко терапии. 

 
 
EMULSION ADOUCUSSANTE RAFFERMISSANTE. 
Хидратираща и стягаща емулсия за тяло. Стимулира синтеза на колаген, регенерира 
тъканите, забавя стареенето и възстановява еластичността на кожата. Ефективна при 
терапия на стрии. Подходяща за бременни. Съдържа термална вода, органичен 
силиций, розово масло, екстракт от лайка. 200мл шише. 
 
 
CRÈME SUPER AMINCISSANTE. 
Антицелулитен липолитичен крем за терапия на всички видове целулит и акумулирани 
липиди. С анти-едема ефект. Стимулира периферната микрициркулация. Разрушава и 
елиминира нодулите. Съдържа: термална вода, екстракт от сладник, карцинин, ASC III, 
розово масло, серамид III, витамин Е, екстракт от блатниче, екстракт от Рускус, 
теофилизилан. Опаковка: 200мл шише. 
 
Начин на употреба на продуктите за тяло: Нанасяйте поне 1 път дневно на почистена 
кожа (от коленете до талията, включително), с кръгови движения в посока отдолу 
нагоре. Повтаряйте всяко движение поне 3 пъти. 
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Selvert Thermal thermalissima 
  

Луксът, който Вашето лице заслужава 
 

THERMALISSIMA съдържа в своята иновационна формула PRECURSEUR TBE® - 
най-оригиналното и ефективно активно вещество, което снабдява клетките на кожата с 
енергия и стимулира техния метаболизъм. Кожата възстановява нивото на метаболитна 
активност и го доближава до това на младата и здрава кожа. В резултат: Подобрява се 
нивото на вода и липиди - до оптималната степен на хидратация. Увеличава се синтеза 
на колаген и се възстановява еластичността на кожата. Неутрализират се свободните 
радикали. Видимо намаляват съществуващите бръчки и линии. Кожата е защитена от 
всички фактори, които провокират стареенето. 
 
THERMALISSIMA LA CRÈME VISAGE. 
Крем за лице, 50мл стъклен буркан 
 
THERMALISSIMA CRÈME YAUX. 
Крем за очен контур, 15мл стъклен буркан. 
 
THERMALISSIMA LA CRÈME VISAGE и THERMALISSIMA CRÈME YAUX сдържат: 
Термална вода; PRECURSEUR TBE®; екстракт от сладник; Серамид III; Карцинин - 
антиоксидант; ASCIII - активира синтеза на колаген III; Розово масло; неосапунени 
растителни масла; Екстракт от Сентела Азиатика; Витамин Е; Витамин А; UVA/UVB 
филтри. С THERMALISSIMA уморената, стресирана и с ясно изразени линии и бръчки 
кожа, може да подобри своето състояние само за 8 дни (клинично доказано). След 30 
дни се подобрява здравината, еластичността и хидратацията на кожата; дълбочината на 
бръчките видимо намалява, кожата се подмладява. Начин на употреба: нанася се 
сутрин и вечер на идеално кожа с лек стимулиращ масаж. 
 
 
THERMALISSIMA THE THERAPY. 
Анти-бръчки терапия с лифтинг ефект, която регенерира, подхранва и ревитализира 
кожата. THERMALISSIMA THE THERAPY има изключителен принос в света на 
професионалната естетична козметика със своите съвременни и ефективни активни 
вещества, чието действие е видимо още при първата процедура – кожата възстановява 
своите жизненост и блясък, които се запазват дълго след края терапията... 
 
THERMALISSIMA THE THERAPY е пакетна терапия за пет процедури. Всяка 
процедура включва следните продукти, опаковани в единични дози: 
Фаза 1: Nettoyant Absolu – почистваща емулсия: термална вода, царевично масло, 
бизаболол, 4ml 
Фаза 2: Exfoliant en Profondeur, 4ml –пилинг: термална вода, 25% гликолова к-на. 
Фаза 3: Serum Actif, 4ml – активен серум: термална вода, биозахаридна гума 1, 
глицерин, циклопентасилоксан, P.F.P.E., глициретинова киселина, декарбоксикарнозин 
хлорхидрат, витамин Е, полиакриламид, поленов екстракт, неосапунени масла от соя,  
маслини и пшенични кълнове, Серамид 3. 
Фаза 4: Voile Enrichi – обогатяваща маска-було: термална вода, глицерин, екстракт от 
кората на бук, палмитоил пентапептид-3,  
Фаза 5: Emulsion Soin Visage, 4ml – защитна емулсия: термална вода, хидролизиран 
колаген, органичен силиций, хидроксипролин, лецитин, линолеова киселина, манитол, 
витамин С, витамин Е, екстракт от Сентела азиатика, полиакриламид, магнезиев 
аспартат, цинков глюконат, меден глюконат, масло от розови семена, витамин А, 
UVA/UVB филтри. 
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Selvert Thermal thermalissima 
  

Луксът, който Вашето тяло заслужава 
 

THERMALISSIMA LE PROGRAMME ANTICELLULITIQUE. 
Нова анти-целулитна програма. Последните научни изследвания демонстрираха, че 
фибробластите посредством процес на клетъчна диференциация,  могат да се 
трансформират в пре-адипоцити, след което в адипоцити. Този метаболитен процес се 
контролира на клетъчно ниво от съдържанието на калций. Навлизането на калций в 
пре-адипоцитите води до тяхната трансформация в адипоцити, което стимулира 
допълнително процесите на образуване и акумулиране. 
 
THERMALISSIMA на Selvert Thermal предлага оптимален вариант за едновременна 
терапия в домашни условия на целулит и отпусната кожа - Le Programme 
Anticellulitique.  Интегралният пакет е базиран на 60 дневна програма и съдържа  две 
фази: 
ФАЗА 1: La Phase Intensive - интензивна анти-целулитна фаза, фактор анти-целулит. 
Нанася се вечер, с лек кръгов масаж в посока отдолу нагоре в продължение на първите 
30 дни. 
ФАЗА 2: La Phase Remodelante – моделираща/стягаща фаза, фактор ремоделант. нанася 
се вечер, с лек кръгов масаж в посока отдолу нагоре през следващите 30 дни 
Активни вещества: 
COMPLEXE LR-60® - термален биологичен екстракт. Това е мултифункционална 
молекула с растителен произход, която блокира навлизането на калций в пре-
адипоцитите и така предотвратява тяхното трансформация в адипоцити (отговорни за 
натрупването на липиди). В резултат, COMPLEXE LR-60® редуцира плътността на 
хиподермалната тъкан, увеличава дермалния слой, трансформира и уплътнява, 
заздравява мастната тъкан. 
ТЕРМАЛНА ВОДА (фаза 1 и фаза 2) – успокоява и десенсибилизира, създава приятно 
чувство на прохлада и комфорт. 
КОФЕИН И ТЕОФИЛИН (фаза 1 и фаза 2) – ускоряват процесите на разграждане на 
мастните молекули (триглицериди), които се складират в адипоцитите, 
благоприятстват тонуса. 
ОРГАНИЧЕН СИЛИЦИЙ (фаза 1 и фаза 2) -  участва в  процесите на разграждане на 
целулитните натрупвания и депа, нормализира клетъчните функции, осигурява 
еластичност, хидратация, здравина и стегнатост на кожата. 
АРГИНИН (фаза 1) – в комбинация с органичния силиций, осигурява защита на 
дермата. 
ЕКСТРАКТ ОТ БРЪШЛЯН (фаза 1) – забележителни дренажни свойства. 
ЕКСТРАКТ ОТ РУСКУС (фаза 1) – нормализира циркулаторните проблеми, отговорни 
за подуването и образуването на нодули (възли). 
ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН (фаза 1) – с деконжестивни, тонизиращи, 
противовъзпалителни, анти-едема и защитни свойства. 
ЕКСТРАКТ ОТ СЕНТЕЛА азиатика (фаза 1) – осигурява еластичност на стените на 
кръвоносните съдове, стимулира синтеза на колаген и еластин, благоприятства 
увеличавнето на дермата. 
МАСЛО ОТ РОЗА МУСКАТА (фаза 2) – много богато на витамини f, с регенериращ и 
анти-ейджинг ефект. 
МАНУРОНОВА КИСЕЛИНА (фаза 2) – с липолитичен и анти-оксидантен ефект, 
предотвратява отпускането на кожата. 
ВИТАМИН Е (фаза 2) – с доказан анти-оксидантен и хидратиращ ефект. 
МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ (фаза 2) – оптимизират регенерацията на клетките, подобряват 
здравината, плътността и еластичността на кожата. 
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Selvert Thermal solaire     Defense Absolue 
 
 
 

Активните вещества - Ектоин, Термална вода от Montbrio del Camp, Витамин Е - 
естествен анти-оксидант, Екстракт от Алое Вера, Фитозан - екстракт от соя, Алистин -  

анти-оксидант, предпазва ДНК на клетката, UVA/UVB филтри, които са мощни 
хидратанти, анти-оксиданти и прецизни слънчеви филтри, превръщат серията в 

универсална. Продуктите са с приятна и свежа текстура и могат да се използват преди 
слънце, след слънце и същевремнно за ежедневна грижа за кожата 

 
 
anti-wrinkle cellulaire Barrier spf 25. Крем със среден фактор на защита за 
лице. Идеалният продукт за ежедневна грижа за чувствителна кожа. Със силни анти-
бръчки, хидратиращи и защитни свойства. Опаковка:  50мл стъклен буркан. 
 
anti-wrinkle cellulaire Barrier spf 50. Крем за лице с висок фактор на защита. 
Идеалният продукт за ежедневна грижа за свръх-чувствителна кожа или с изразени 
признаци на стереене. Подходящ за  употреба след агресивни естетични терапии 
(лазер, пилинг и др.). Със силни анти-бръчки, хидратиращи и защитни свойства. 
Опаковка 50мл стъклен буркан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15

SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
Идеалната козметика за SPA терапия в града 

 
Selvert Thermal Urban Response е серия за лице, която комбинира най-новите 

швейцарски козметични формули с термална вода, за да реши ефективно проблемите 
на кожата в градските условия: неблагоприятно време, резки климатични промени, 

замърсяване, стрес, свободни радикали... 
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
 
GEL EXFOLIANT. 
Ексфолиращ гел Съдържа: Полиетиленови гранули – ексфолиант; Леки ПАВ – 
почистване;  Омекотяващи и балансиращи вещества - подготвяне на кожата. 200мл 
флакон с дозатор. 
 
CRÈME ANTI-ÂGE DÉSTRESSANTE. 
Регенериращ анти-стрес крем. Съдържа: Ектоин (клетъчна защита), Изофлавони 
(регенериращи,  анти-оксидантни свойства), Витамин E (анти-оксидант), Витамин A 
(контролира клетъчното обновяване), Фитозан (хидратира). 200мл флакон с дозатор. 
 
CRÈME HYDRATANTE THERMALE рeau normale sèche. 
Хидратиращ термален крем за нормална/суха кожа. Съдържа: Ектоин; Пентавитин 
(хидратация); Витамин E; Урея (хидратация, задържа епидермалната вода) 200мл 
флакон с дозатор 
 
CRÈME HYDRATANTE THERMALE рeau mixte grasse. 
Хидратиращ термален крем  за комбинирана/мазна кожа. Активни вещества: Ектоин; 
Пентавитин; Витамин E; Урея. 200мл флакон с дозатор 
 
MASQUE DÉSTRESSANT ET CALMANT. 
Анти-стрес успокояваща маска. Съдържа: Ектоин; Двукалиев глициризат (екстракт от 
сладник - успокоява; заздравява); Бизаболол (успокоява). 200мл флакон с дозатор 
 
 
 
ACTIF HYDRATANT-DÉSINTOXICANT. 
Хидратиращ детоксикиращ серум. Активни вещества: Пентавитин; Лактокини 
(регенерация). 10х4мл 
 
ACTIF DÉSTRESSANT RE-DENSIFICATEUR. 
Анти-стрес, уплътняващ, лифтинг серум. Съдържа: Ектоин; Фиталуронат (хидратация; 
регенерация). Кутия 10амп.х4мл 
 
ACTIF RÉÉQUILIBRANT. 
Балансиращ серум. Съдържа: Азелоглицин – хидратация; себо-регулация. Кутия 
10амп.х4мл 
 
ACTIF OXYGÉNANT RÉGÉNÉRATEUR. 
Регенериращ кислороден серум. Съдържа: Фитозан; Изофлавони; Биодини TRF 
(снабдява с кислород; регенерира); Млечни протеини (регенерация). Кутия 10амп.х4мл 
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SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
Идеалната козметика за SPA терапия в града 

 
 

Selvert Thermal Urban Response е серия за лице, която комбинира най-новите 
швейцарски козметични формули с термална вода, за да реши ефективно проблемите 
на кожата в градските условия: неблагоприятно време, резки климатични промени, 

замърсяване, стрес, свободни радикали... 
 

 
 
 
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
 
EAU THERMALE DÉMAQUILLANTE. 
Дегримираща термална вода. Съдържа: Леки ПАВ (почистване); Омекотяващи и 
балансиращи вещества. 200мл флакон 
 
 
CRÈME HYDRATANTE THERMALE Peau mixte grasse. 
Хидратиращ термален крем за комбинирана/мазна кожа. Съдържа: Ектоин; 
Пентавитин; Витамин E; Урея. Нанася се сутрин и/или вечер на почистена кожа (лице, 
шия, деколте). 50мл буркан. 
 
 
CRÈME HYDRATANTE THERMALE Peau normale sèche. 
Хидратиращ термален крем за нормална/суха кожа. Съдържа: Ектоин; Пентавитин; 
Витамин E; Урея. Нанася се сутрин и/или вечер на почистена кожа (лице, шия, 
деколте). 50мл буркан 
 
 
CRÈME ANTI-ÂGE DÉSTRESSANTE. 
Регенериращ анти-стрес, анти-бръчки  крем. Съдържа: Ектоин; Изофлавони; Витамин 
E; Витамин A; Фитозан. 50мл буркан 
 
 
SÉRUM RE-DENSIFICATEUR. 
Лифтинг, филинг серум. Съдържа:  Ектоин; Морски колаген; Витамин E; Фитозан. 
Нанася се сутрин и/или вечер на почистена кожа (очен контур, лице, шия) като основа 
на подходящия за кожата крем. 30мл флакон с дозатор 
 
 
GEL CONTOUR DES YEUX ET LÈVRES. 
Гел за очен контур и устни  с фактор на слънчева защита 12. Съдържа: Ектоин; Сентела 
Азиатика; Двукалиев глициризат; Фитозан. Нанася се с леки потупващи движения в 
зоната на очите и на устните. 15мл флакон с дозатор 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17

formulación    suizaformulación    suizaformulación    suizaДермокозметика в козметичничния салон 
 

Идеалната комбинация на дермокозметика и грижа за красотата, предназначена за  
чувствителна кожа и за специфични дерматологични терапии в козметичния салон. 

Хипоалергенни клинично продукти с термална вода и  18β глициретинова киселина. Не 
предизвикват комедони. Иновативни дермокозметични активни вещества 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
 

LOTION NETTOYANTE EMULSIONNABLE. 
Почистващ лосион. Съдържа дермосъвместими масла. Почиства и дегримира лице, 
шия, деколте. 200мл шише с дозатор 
 

PEELING PLUS AHA’S. 
Пилинг за прогресивно ексфолиране. Съдържа 32% гликолова киселина, бадемова 
киселина и салицилова киселина. Кутия 10амп.Х 3мл. 
 

CRÈME HYDRO-PROTECTRICE peau normale et sèche. 
Хидро-защитен крем за нормална/суха кожа. Съдържа: биозахариди, NМF, P.F.P.E., 
серамид III. Възстановява хидролипидната мантия на нормалната и сухата кожа. 200мл 
флакон с дозатор. 
 

CRÈME HYDRO-PROTECTRICE peau mixte et grasse. 
Хидро-защитен крем за смесена/мазна кожа. Съдържа: биозахариди,  NМF. P.F.P.E., 
тиозом, порьозни микрочастици, глициретинова киселина.  Възстановява поврхностния 
хидро-липиднен слой, регулира себорейната секреция. 200мл флакон с дозатор. 
 

CRÈME RÉGÉNÉRATRICE. 
Регенериращ крем. Съдържа биозахариди; цитокини, P.F.P.E., карцинин,  
хидроксипролисилан, розово масло. 200мл флакон с дозатор 
 

ACTIF À L’HUILE DE ROSE MOUSQUÉE ET INSAPONIFIABLES 
Масло от роза моската. Съдържа: розово масло /от семена на дива роза/, неосапунено 
масло от маслини. Регенерира, подхранва. Кутия 10амп Х 2мл. 
 

LOTION NETTOYANTE ANTI-ACNE. 
Почистващ анти-акне лосион. Съдържа масло от чаено дърво. 200мл шише 
 

ACTIF ANTI-ACNÉE. 
Лечебен анти-акне концентрат. Съдържа азелоглицин, масло от чаено дърво, 
глициретинова к-на, сентела азиатика.  Кутия 10амп Х 4мл 
 

GEL TRAITANT ANTI-ACNÉE. 
Лечебен гел за акне. Съдържа сяросъдържащи аминокиселини, биозахариди, 
глициретинова к-на, масло от чаено дърво, триклозан, сентела азиатика. 200мл, флакон 
с дозатор 
 

MASQUE ANTI-ACNÉE. 
Прахообразна маска за акне. Съдържа бентонит, каолин, сяра, триклозан. 500мл буркан 
 

ACTIF DÉPIGMENTAT. 
Избелващ серум.  Съдържа термална вода, арбутин. Кутия 10амп. Х 4мл. 
 

MASQUE DÉPIGMENTANT. 
Избелваща маска. Съдържа термална вода, каолин, азелоглицин, хейлмур глина, 
екстракт от мечо грозде. 200мл флакон с дозатор 
 

ACTIF DECONGESTIF CALMANT. 
Успокояващ, деконжестивен серум за терапия на купероза, розацея. Съдържа термална 
вода, глицерин, витамин PP, екстракт от Гинко Билоба. Кутия 10амп. Х 4мл 
MASQUE CALMANT. 
Успокояваща маска. Съдържа термална вода, биозахариди, бизаболол. Подходяща за 
терапия на купероза, розацея. 200мл флакон с дозатор 
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formulación    suizaformulación    suizaformulación    suiza
Snail Protein Extract Line. 
Серия с протеинов екстаркт от охлюв 

 

Земният охлюв Helix Aspersa Müller продуцира големи количества секрет, който 
улеснява и омекотява неговото движение. Охлювът използва това вещество за 
регенерация на своята кожа и черупка, когато те са наранени.  
Лабораториите Selvert създадоха серия продукти, които съдържат протеинов екстракт 
от това вещество със силно изразено регенериращо, обновяващо, анти-бактериално и 
ексфолиращо действие. Благодарение на мултипликативните свойства на екстракта от 
охлюв, продуктите от серията намират приложение при третиране на разнообрани 
проблеми. Постигат се невероятни резултати при терапия на чувствителна кожа,  
бръчки, петна (пигментации), акне, белези и стрии. 
 
Активни вещества, които съдържа екстрактът от охлюв:  
Алантоин: добре познато вещество с обновяващи и противовъзпалителни свойства; 
стимулира регенераацията като активира клетъчната пролиферация. 
Колаген: основен протеин на съединителната тъкан, отговорен за хидратацията  и 
здравината на кожата 
Еластин: протеинът, който осигурява еластичността на нашата кожа 
Гликолова киселина: отстранява мъртвите клетки от повърхностния слой на кожата 
(ексфолиация) и стимулира клетъчната пролиферация и обновяването на клетките. 
Протеини и Витамини: смес от витамините А, С и Е с регенериращи и анти-оксидантни 
свойства. 
Протеази: протеинов комплекс (ензими), които имат свойството да разграждат по 
естествен път други белтъци. 
Естествени антибиотици: ефективни срещу най-често срещаните бактерии в нашата 
кожа 
 
 
 
ACTIF RÉGÉNÉRATEUR A L’EXTRAIT PROTÉIQUE D’ESCARGOT. 
Регенериращ концентрат на протеинов екстракт от охлюв. Съдържание: термална вода, 
глицерин, екстракт от Helix Aspersa (охлюв), разтворим колаген, млечни протеини, 
екстракт от цветовете на лайка, алантоин. За мануално проложение – лимфо-дренажен 
масаж (мазна, акнеична кожа) моделиращ масаж (терапия на белези, стрии, бръчки, 
петна, чувствителна кожа). Кутия ампули 10Х3мл за професионална употерба 
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ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА formulación    suizaformulación    suizaformulación    suiza

 
 
FLUIDE HYDRATANT peau grasse. 
Флуид за мазна кожа. Съдържа: биозахариди, NМF, P.F.P.E., порьозни микрочастици,  
глициретинова к-на тиозоми. Себо-регулира, реструктурира. Нанася се на чиста кожа с 
лек масаж сутрин и вечер. 50мл туба 
 
ÉMULSION HYDRATANTE peau normale et mixte. 
Емулсия за нормална/смесена кожа. Съдържа: биозахариди, NМF, P.F.P.E., серамид III. 
Реструктурира хидролипидната мантия. Използва се сутрин и вечер, след почистване 
на кожата на лицето, шията и деколтето. 50мл туба 
 
CRÈME HYDRATANTE peau sèche et très sèche.  
Крем за суха/мн.суха кожа. Съдържа: биозахариди, NМF, P.F.P.E., серамид III. 
Действие:  реструктурира хидролипидната мантия. Използва се сутрин и вечер, след 
почистване на кожата на лицето, шията и деколтето. 50мл туба. 
 
CRÈME CORPORELLE peau sèche et très sèche. 
Крем за суха/мн.суха кожа на тялото. Съдържа: биозахариди, урея, P.F.P.E., масло от 
авокадо. Действие:  реструктурира хидролипидната мантия. Нанася се след душ с лек 
масаж до абсорбиране на продукта. 200мл туба 
 
CRÈME RÉGÉNÉRATRICE. 
Регенериращ крем. Активни вещества: биозахариди; млечни протеини, P.F.P.E., 
карцинин,  хидроксипролисилан, розово масло. Действие: регенерира, подхранва. 
Нанася се след почистване с лек масаж на лице, шия и деколте. 50мл туба 
 
LOTION NETTOYANTE ANTI-ACNE. 
Почистващ лосион. Съдържа термална вода, масло от чаено дърво. Почиства, 
успокоява, анти-бактериален, себо-регулаторен ефект. На влажно лице масажирайте 
нежно, изплакнете, подсушете и нанесете подходящия продукт Gel Traitant Anti-Acnée 
или Fluide Hydratant peau grasse. 200мл шише с дозатор 
 
GEL TRAITANT ANTI-ACNÉE. 
Лечебен гел за акне. Съдържа: биозахариди, масло от Маlеleuca, глициретинова 
киселина,  сентела азиатика, триклозан. Почиства, себорегулира, успокоява, 
деконгестира, регенерира, анти-бактериално. Нанесете на почистено лице с лек масаж 
първо на най-проблемните зони, после на цялото лице. 50мл туба 
 
CREME DÉPIGMENTAT. 
Избелващ крем. Съдържа: арбутин, азелоглицин, UV филтри. Действие: 
депигментиращо, успокояващо и деконжестивно. Използвайте сутрин и вечер. 
Нанесете крема на почистено лице с лек масаж. Защиотният фактор 15 е достатъчен за 
градски условия. 50мл туба 
 
GEL-CRÈME RÉGÉNÉRATEUR A L’EXTRAIT PROTÉIQUE D’ESCARGOT. 
Гел-крем с протеинов екстракт от охлюв за регенериране в дълбочина. Съдържа 
термална вода екстракт от Helix Aspersa (охлюв), биозахаридна гума, разтворим 
колаген, екстракт от цветовете на лайка, салицилова киселина, млечни протеини, 
алантоин, папаин, триклозан. Нанася се след основно почистване с лек масаж на лице, 
шия, деколте. 50мл туба 

 



 

 20

Selvert Thermal l’ocean 
 

Ексклузивна грижа за красотата от дълбините на морето 
 
СЕРИЯ ЗА ЛИЦЕ             ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
 
 
EXFOLIANT AU SEL MARIN POUR LE VISAGE. 
Ексфолиант за лице. Съдържа морски соли. Действие: ексфолира, реминерализира. 
Смесва се с малко  Huile Pour Massages и кожата нежно се ексфолира. 200 мл буркан 
 
 
TONIQUE MARIN AUX OLIGOÉLÉMENTS. 
Тонизиращ лосион с олигоелементи. Съдържа вода от хамамелис, екстракт от 
Laminaria Digitata, морски соли, морска коприна. Астригентен, реминерализиращ, 
хидратиращ, защитен ефект. 500мл флакон с дозатор 
 
 
MOUSSE MARINE AUX OLIGOÉLÉMENTS. 
Почистваща пяна с олигоелементи. Съдържа морски соли, морска коприна, 
дермосъвместими почистващи вещества. Почиства, реминерализира, регегенерира, 
хидратира, защитава. 500мл флакон с дозатор 
 
 
CONCENTRÉ ANTI-ÂGE. 
Регенериращ, анти-бръчки серум. Съдържа алгизиум, аоазин. Регенерира, репарира, 
хидратира, стяга. За мануален (лимфо-дренажен) масаж или йонофореза с (-) полюс. 
Кутия 10ампX4мл. 
 
 
CONCENTRÉ REMINÉRALISANT. 
Реминерализиращ серум. Съдържа екстракт от Fucus Vesiculosus и Laminaria Digitata, 
морски соли. Действие: дренира, хидратира, реминерализира. За мануален (лимфо-
дренажен) масаж или йонофореза с (-) полюс. Кутия 10ампX4мл. 
 
 
MASQUE REMINÉRALISANT AUX ALGUES DE BRETAGNE  
Реминерализираща маска с водорасли от Бретан (Ulva Lactuta, Palmaria Palmata, 
Porphyra Umbilicalis). Регенерира, подхранва, ревитализира, хидратира, анти-оксидант. 
200мл буркан 
 
 
CRÈME ANTI-ÂGE 
Регенериращ крем. С аоазин, скуален, алгизиум, алгинова киселина, витамин Е. 
Регенерира, омекотява, заглажда релефа на кожата, анти-оксидант, хидратира, филмо-
образуващ и защитен ефект. 200мл помпа и дозатор. 
 
 
CRÈME REMINÉRALISANTE. 
Реминерализиращ крем. Съдържа екстракт от Fucus Vesiculosus и  Chondrus Crispus, 
масло от карите, скуален, морски соли. Реминерализира, хидратира, филмо-образуващ 
и защитен ефект, защитава и успокоява кожата. 200мл помпа и дозатор. 
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Selvert Thermal l’ocean 
 

Ексклузивна грижа за красотата от дълбините на морето 
 
СЕРИЯ ЗА ЛИЦЕ              КЛИЕНТСКИ ПРОДУКТИ 
 
 
MASQUE-FILM MARIN 
Реминерализираща филм-маска. Съдържа екстракт от Laminaria Digitata, алгизиум. 
Регенерира, хидратира, защитава. Нанася се в рамномерен слой на почистено лице, 
шия и деколте. Действа 10-15мин и се отлепва. Кожата се измива, тонизира и защитава 
с подходящия крем. Използва се 1-2/седмично. 50мл туба. 
 
EXFOLIANT MARINЕ. 
Ексфолиант за лице. Съдържа екстракт от Lithothanium, алгинова киселина, Luffa 
Cilíndrica. Почиства в дълбочина. С филмо-образуващ и защитен ефект. Използва се 1 
път седмично. Нанася се на влажно лице и нежно се ексфолира. Следва измиване, 
подсушане, тонизиране и защита с крем.  50мл туба. 
 
 
TONIQUE MARIN AUX OLIGOÉLÉMENTS 
Тонизиращ лосион. Съдържа вода от хамамелис, екстракт от Laminaria Digitata, морски 
соли, морска коприна. Действие: астригентно, тонизиращо, реминерализиращо, 
хидратиращо, защитно. След дегримирането и основното почистване, кожата се 
тонизира и се защитава с подходящия продукт. 200мл шише. 
 
MOUSSE MARINE AUX OLIGOÉLÉMENTS 
Почистваща пяна. Съдържа морски соли, морска коприна, дермосъвместими 
почистващи вещества. Почиства, реминерализира, регегенерира, хидратира, защитава. 
Нанася се на влажно лице с лек масаж. Измива се с вода, подсушава се, тонизира се и 
се защитава с подходящия крем. 200мл шише. 
 
 
CRÈME HYDRATANTE AUX OLIGOÉLÉMENTS 
Хидратиращ крем с олигоелементи. Съдържа скуален, NMF, морска коприна, морски 
соли, екстракт от Spirulina, алгинова киселина. Омекотява, заглажда релефа, хидратира, 
защитава, реминерализира, подхранва, анти-оксидант. Използва се сутрин и/или вечер. 
Нанася се  на почистено лице, шия и деколте с лек масаж. 50мл буркан. 
 
CRÈME VITALISANTE AUX OLIGOÉLÉMENTS 
Витализиращ крем с олигоелементи. Съдържа масло от карите, скуален, морски соли, 
аоазин, витамин А. Омекотява, заглажда релефа на кожата, успокоява, хидратира, 
регенерира, реминерализира, стимулира циркулацията. Използва се сутрин и/или 
вечер. Нанася се  на почистено лице, шия и деколте с лек масаж. 50мл буркан. 
 
 
SÉRUM MARIN AU ZOOPLANCTON 
Серум с морски колаген, омегапланктон, скуален, алгинова киселина.  Регенерира, 
стимулира синтеза на серамиди, успокоява, хидратира, омекотява и изглажда релефа на 
кожата. Използва се сутрин и/или вечер. Нанася се  на почистено лице, шия, деколте и 
очен контур с лек масаж и отгоре подходящия крем. 30мл флакон с дозатор 
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Selvert Thermal l’ocean 
СЕРИЯ ЗА ТЯЛО              ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
 
EXFOLIANT AU SEL MARIN 
Ексфолиант морски соли. Почиства и реминерализира. Смесва се с Huile Pour 
Massages. 1кг буркан. 
 
CONCENTRÉ MINCEUR 
Моделиращ, антицелулитен серум с теофилисилан, родистерол, екстракт от F. 
Vesiculosus, кофеин, алгизиум. С липолити-чен, реминерализиращ, хидратиращ, 
филмообразуващ, защитен ефект. Кутия 10ампХ10мл. 
 
CONCENTRÉ RAFFERMISSANT 
Стягащ концентрат с морски колаген за лице и тяло. Регенерира, подобрява 
еластичността, стяга кожата. Кутия 10ампХ10мл. 
Приложение на Concentré Minceur и Concentré Raffermissant - мануален масаж  или 
йонофореза с (-) полюс 
 
CONCENTRÉ THERMOACTIF 
Термоактивен концентрат с масло от Laminaria, евкалипт, мента, джинджифил, канела. 
Активира повърностната циркулация, дренира, хидратира, регенерира. 50мл шише с 
пипета. 
 
CONCENTRÉ CRYOACTIF 
Криоактивен концентрат с  ментол, камфор. Освежаващ, венозно дилатиращ ефект. 
50ml шише с пипета. 
Приложение на Concentré Thermoactif и Concentré Cryoactif - добавя се към продукта за 
масаж или репинг. 
 
 
GEL RAFFERMISANT CORPOREL 
Стягащ гел. Съдържа екстракт от L. Digitata, скуален. Стяга, регенерира, подхранва, 
омекотява, хидратира, защитава водно-масления филм на повърхността. За мануален 
масаж. 500мл шише с дозатор. 
 
ÉMULSION HYDRATANTE CORPORELLE 
Хидратираща емулсия за масаж. Съдържа екстракт от Chondrus Crispus, алгинова 
киселина, скуален. Омекотява, заглажда релефа, хидратира, защитава. 500мл флакон с 
дозатор. 
 
 
CRÈME POUR MASSAGES 
Крем за масаж. С алгизиум, масло от семена на грозде. Хидратира, регенерира, 
подобрява еластичността на кожата, стяга. 1 кг буркан. 
 
HUILE POUR MASSAGES 
Олио за масаж, носител на етерични масла, за приготвяне на пилинга с морски соли. С 
масло от Laminaria, масло от семена на грозде. Хидратира, регенерира кожата. 500мл 
флакон. 
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Selvert Thermal l’ocean 
СЕРИЯ ЗА ТЯЛО              ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ 
 
 
ПРОДУКТИ ЗА РЕПИНГ 
 
 
ENVELOPPEMENT AUX ALGUES MICRO –ÉCLATÉES 
Микронизирани водорасли (Fucus Vesiculosus) на прах с липолитично действие. За 
репинг. Буркан 0,8kg/7kg. 
 
ENVELOPPEMENT AUX ALGINATES ET DIATOMÉES 
Диатомни микроводорасли и  алгинова киселина на прах (пластична). Действие:  
реминерализира, хидратира, филомобразуващ, защитен ефект. За стягащи и 
хидратиращи терапии лице и тяло. Смесва се с вода и действа до пълно 
пластифициране, след което се отстранява. Буркан 0,5kg/4,5kg.   
 
ENVELOPPEMENT GEL AUX ALGUES DE BRETAGNE 
Репинг с водорасли от Бретан. Гел-маска. Съдържа екстракт от Undaria Pinnatifida. 
Действие: реминерализиращо, енергизиращо. Подходяща за терапия на стрии, 
регенериращи и витализиращи терапии. За лице и тяло. Използва се като маска, за 
репинг, за масаж. Буркан 1,3kg/10kg. 
 
 
BOUE MOBILISANTE 
Мобилизираща кална маска  с кали от Мъртво море и океан Тетис, сива глина. 
Реминерализира, регенерира, дренира, детоксикира, мускулно-релаксира. За 
релаксиращи и моделиращи терапии. Буркан 2kg/15kg. 
 
BOUE REMODELANTE 
Ремоделираща маска с кал от Мъртво море и океан Тетис, червена глина. С 
термоактивен, липолитичен, мускулно-релаксиращ, деконтрахиращ ефект. За 
редуциращо-моделиращи и релаксиращи терапии. Буркан 2kg/15kg. 
 
MASQUE RAFFERMISSANT TONIFIANT 
Стягаща, тонизираща маска с морски утайки от Мъртво море, бентонит. Тонизира, 
почиства,  стяга. За терапии на отпусната, девитализирана кожа, стрии. Буркан 
1,2kg/9,5kg. 
 
 
BOUE VITALISANTE AUX SÉDIMENTS MARINS 
Витализираща кремообразна кална маска с морски утайки и каолин. Реминерализира, 
витализира, регенерира, хидратира. Подходяща за витализиращи, регенериращи и 
хидратиращи терапии лице и тяло. Буркан 1,3kg/10kg. 
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СЕРИЯ ЗА ТЯЛО               КЛИЕНТСКИ ПРОДУКТИ 
 

Ексклузивна грижа за красотата от дълбините на морето 
 

 
 
CRÈME MARINE MINCEUR 
Моделиращ, антицелулитен крем. Съдържа теофилисилан, скуален, кофеин, алгинова 
киселина, екстракт от F. Vesiculosus и L. Digitata, родистерол. Действие: липолитично, 
реминерализиращо, дренажно, хидратиращо, филмообразуващо и защитно. 200мл туба. 
 
 
ÉMULSION MARINE RAFFERMISSANTE 
Стягаща емулсия. Съдържа морски колаген, скуален, алгинова киселина, аоазин. 
Регенерира, заглажда релефа на кожата, хидратира, защитава водно-липидния филм на 
повърхността на кожата, подобрява еластичността, стяга. 200мл туба. 
 
 
GEL FRAIS MARIN POUR JAMBES 
Крио-гел за уморени, “тежки” крака. Съдържа екстракт от Laminaria digitata, ментол, 
скуален, камфор. Действие: реминерализиращо, дренажно, освежаващо,  заглажда 
релефа на кожата, хидратира. 200мл туба. 
 
 
CRÈME MARINE VERGETURES 
Крем против стрии. Съдържа скуален, аоазин, фиконексин. Регенерира, подхранва, 
заглажда релефа на кожата и омекотява, хидратира, намалява размера на стриите. 
200мл туба. 
 
 
GEL MARIN RAFFERMISSANTE POUR LE BUSTE 
Стягащ гел за бюст и деколте с екстракт от L. Digitata, скуален, фиконексин. Дренира, 
реминерализира, заглажда релефа, омекотява,  хидратира, подобрява еластичността,  
стяга. 200мл туба. 
 
 
GEL EXFOLIANT AUX ALGUES POUR LE BAIN 
Ексфолиращ душ-гел. Съдържа екстракт от Lithothanium, алгинова киселина, Luffa 
Cilíndrica (ексфолиант). Почиства в дълбочина, филмо-образуващ и защитен ефект 
(хидратация). 200мл туба. 
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Вече знаем, че всичко, което използваме за храна ни носи полза и нови усещания и 
като козметика.  

 
Това е възможно с Delicatessen –  фина и съблазнителна серия на Selvert Thermal.  

Благодарение на възхитително вкусния коктейл от съставки, Delicatessen ни потапя в 
чувствената атмосфера на пленителни аромати и възхитителни текстури.  

Няма човек, който да остане безразличен към обогатените с Delicatessen козметични 
терапии, комбинация на най-ексклузивните и деликатни вещества от света на 

вкусовете. Съчетанието на висша, ефективна козметика и затрогващи усещания прави 
серията Delicatessen уникална. 

 
 

Козметични терапии лице 
 

“Термална наслада с ягоди и маракуя” 
Естествен източник на витамини и минерали за дехидратираната и девитализирана 

кожа. Терапията не само реструктурира хидролипидната мантия и увеличава блясъка и 
еластичността на кожата, но ни завладява и с неустоимия си аромат.  

 

“Термален зърнен микс със зелен чай” 
Забавя процесите на стареене, благодарение на комбинацията от активни вещества 
(соя, ориз, овес, масло от авокадо, зелен чай). Подобрява способността на кожата да 

задържа вода и ускорява процесите на синтез на колаген и еластин. 
 

Козметични терапии тяло 
 

“Деликатна селекция, потопена в мус от кисело мляко” 
Терапия, която Ви потапя в чувствената атмосфера на неизчерпаемите аромати на мед, 
кокос, маракуя, овес, ванилия...и всичко това обвито с маска във формата на пяна, 
която не само ще Ви осигури релакс, но и ще  подобри хидратацията и сатенената 

мекота на кожата. 
 

“Термална комбинация на цитруси в червено вино” 
Обновяването и почистването на тялото могат да се постигнат чрез правилна диета, 
съчетана с козметични терапии, обогатени с екстракт от грозде, ананас, грейпфрут, 

портокал - типични и за диетата.   
Delicatessen ни предлага терапия с почистващо, детоксикиращо и обновяващо 

действие, резултат от разнообразието на витамини и минерали. 
 

“Шоколадово фондю и суфле с аромат на кафе“ 
Благодарение на комбинацията от какао, кафе и грейпфрут, Delicatessen ни сервира 
една завършена редуцираща терапия, която съчетава сладкия аромат на шоколад и 

кафе с топлината и мекотата на текстурите. 
 

“Смес, сервирана с ванилия и кокос” 
Понякога нашата кожа е девитализирана, което може да се дължи на хормонални или 
нервни смущения или на външни фактори като слънчеви лъчи, резки температурни 
промени и др.  Delicatessen ни предлага терапия, която съдържа кокос, ванилия, соя, 
овес...всичко това в една смес от активни вещества, наслада, специално приготвена да 

хидратира кожата и възстанови нейната еластичност.  
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Професионално меню  за красота 
 

За начало: Ордьовър 
 

BATTU PEELING ENZYMATIQUE A BASE DE PAPAINE. 
Нежен ексфолиант за лице и тяло, подправен с деликатен аромат от ананас. Ензимите, 
които съдържа, отстраняват замърсяванията и ускоряват процесите на клетъчно 
обновяване в кожата. 500мл флакон с дозатор 
 
SCRUB GELIFIE AU MIEL ET GRANULES DE COCO. 
Ексфолиращ скраб гел с кокосови гранули. Фина смес за начало на терапиите за тяло. 
500мл буркан. 

 
За активиране: Предястие 

 
SIROP COSMETIQUE DE FRUIT DE LA PASSION ET FRAISE. 
Доставящ наслада концентрат за лице и тяло с маракуя и ягодов сироп за хидратация и 
защита. Обогатен с минерални соли за тонизиране и почистване. 50мл шише с пипета. 
 
ESPRIT COSMETIQUE DE VIGNE ROUGE ET GRAINE DE RAISIN.  
Доставящ удоволствие концентрат за тяло с червено вино и гроздови семки с 
вазопротекторни и противовьзпалителни свойства. 50мл шише с пипета. 
 
REDUCTION COSMETIQUE DE CACAO ET CAFE. 
Фин концентрат за тяло с какао и кафе. Ускорява процесите на раграждане на 
липидите. 50мл шише с пипета. 
 
INFUSION COSMETIQUE DE THE VERT. 
Освежаващ концентрат за лице и тяло със зелен чай. Намалява пропускливостта на 
капилярите и ги заздравява. 50мл шише с пипета. 

 
За добра форма: Основно ястие 

 
CREME AU YAOURT AUX FRAISES. 
Вкусен хидратиращ крем за лице с ягодово кисело мляко. Предпазва от дехидратация и 
поддьржа оптимално ниво на влажност на кожата. 200мл флакон с дозатор 
 
CONDENSE CREME DE SOJA ET HUILE D’AVOCAT. 
Богат антиоксидантен и стягащ крем за лице сьс соя и масло от авокадо. Осигурява 
еластичност на кожата. 200мл флакон с дозатор 
 
SOUFFLE-CREME AU CHOCOLAT, CAFE ET PAMPLEMOUSSE. 
Доставящ наслада крем-суфле за тяло с шоколад, кафе и грейпфрут, с редуциращо и 
липолитично действие. 500мл буркан 
 
PHYTOLAIT DE COCO, AVOINE ET VANILLE 
Крем за тяло с кокос, овес и ванилия. Реструктурира, хидратира, омекотява кожата 
като й придава копринена мекота и приятен аромат. 500мл флакон с дозатор 
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Професионално меню  за красота 
 
 

За финал: Десерт 
 
MASQUE MOUSSE DE YAOURT. 
Вьзбуждаща апетита маска-мус с кисело мляко, която хидратира и подхранва кожата 
на лицето и тялото. 1300мл буркан 
 
 
MARMELADE GEL A BASE DE PULPE DE CITRON VERT, ORANGE DOUCE ET 
PAMPLEMOUSSE 
Вьзхитителна маска за тяло от зелен лимон, портокал и грейпфрут. Освежаващи 
сьставки с почистващи и анти-оксидантни свойства. 1300мл буркан 
 
 
FONDUE MASQUE AU CHOCOLAT.  
Чувствена маска за тяло – шоколадово фондю, наслада за сетивата. Самозатоплящатата 
формула на маската спомага за разграждане на натрупаните мазнини и моделиране на 
фигурата. 1300мл буркан 
 
 
GEL POUR MELANGE DE RIZ, SOJA ET AVOINE & MELANGE DE RIZ, SOJA ET 
AVOINE. 
Фина маска за лице и тяло, състояща се от два продукта, сьс смесването на които се 
сьздава оригинална маска с успокояващи, реминерализиращи и анти-оксидантни 
свойства. Маска е подходяща за терапия на дехидратирана, отпусната и/или 
чувствителна кожа.: 
 
GEL POUR MELANGE 
Гел обогатен сьс соя. 1300мл буркан. 
 
MELANGE DE RIZ, SOJA ET AVOINE 
Прахообразна смес от овес, ориз и соя. 1300мл буркан  
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Меню за красота - у дома 
 

 
За начало: Ордьовър 

 
 
MARMELADE SCRUB DE FRAMBOISE.  
Скраб мармалад от малини. Нежен ексфолиант за лице и тяло с неустоим аромат. 50 мл 
буркан.  

 
 
 

За добра форма: Основно ястие 
 
 
CRÈME AU YAOURT HYDRATANTE. 
Лек хидратиращ крем с кисело мляко – предпазва от дехидратация и поддържа 
оптимално ниво на влажност в кожата. 50 мл буркан. 
 
CONDENSE CREME DE SOJA RAFFERMISSANT. 
Богат стягащ крем за лице със соя. С регенериращи и стягащи свойства, подобрява 
микрорелефа на кожата. 50 мл буркан. 
 
GELATINE SERUM POUR CONTOUR DES YEAUX DE THE VERT. 
Копринен гел със зелен чай за очен контур и устни. С дрениращи, анти-оксидантни и 
възстановяващи свойства. 15 мл туба. 

 
 
 

За финал: Десерт 
 
 

COKCTAIL EMULSION A BASE DE MATE, PAPAYA, VIGNE ROUGE. 
Вкусна емулсия за тяло, коктейл от мате, папая и червено вино с възстановяващи, 
вазопротекторни, противовъзпалителни, тонизиращи и почистващи свойства. 200мл 
шише. 
 
SOUFFLE EMULSION AU CHOCOLAT ET CAFE. 
Доставяща наслада емулсия за тяло с шоколад и кафе с редуциращи и липолитични 
свойства. 200мл шише. 
 
PHYTOLAIT A LA VANILLE. 
Ароматна емулсия за тяло с кокос, овес и ванилия. Реструктурира, хидратира, 
омекотява кожата като й придава коприменана мекота и приятен аромат. 200мл шише. 
 
 
 
 



 

 29

Selvert Thermal                24k 

       
    S O I N  W  ’O R 

Искряща и непреходна красота 
  
Всичко от което се нуждаете, за да поглезите Вашата кожа -  храна, блясък, 
еластичност, тонус и жизненост, сега вече може да го имате с 24k Gold Care 24К 
златна грижа – елегантността и финеса в козметиката.  24k Gold Care, със своите 
активни вещества като златото, смятана за еликсира на красотата и младостта, Ви 
предлага интензивна и глобална анти-бръчки терапия.  
Злато за лицето и тялото, способно да разкрие по-сияйна, стегната, млада и жизнена 
кожа...златна кожа... 
Това е луксозната серия на Selvert Thermal. 
Това е 24k Gold Care (24К златна грижа) 
Вие я познавате, Вие я желаете, Вие я получавате... 
 
И ако кожата е жизнено необходима за нас - тя осъществява връзка със заобикалящата 
ни среда, регулира телесната ни температура и ни защитава, тогава защо да не се 
грижим за нея, сякаш е едно бижу?... Не заслужава ли това скъпоценно бижу да бъде 
обсипано със злато?...  
 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
Луксът на изисканата козметика... 

ЕКСТРАКТ ОТ SPILANTHES ACMELLA - изолирано от цветовете на тропическото 
растение, това иновативно активно вещество е със стягащи и анти-бръчки свойства. 
Стимулира собствения  капацитет на кожата за стягане, видимо увеличава плътността 
й. 
ПЕПТИД-8. Този пептид съдържа осем незаменими аминокиселини, които намаляват 
само за 28 дни дълбочината на лицевите бръчки, особено на челото, в очния контур и 
устните,. 
ЛАКТОБИОНОВА КИСЕЛИНА. Производна на алфа-хидрокси киселина, 
лактобионовата киселина благоприятства значителното увеличаване на базалния слой 
на епидермиса, подобрява мекотата и еднороднастта на кожата и оказва 
противовъзпалителен, хидратиращ и обновяващ ефект. 
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА. Тъй като е едно от основните вещества в кожата, което 
осигурява хидратация и еластичността на кожата, хиалуроновата киселина се приема за 
идеалното активно вещество, което ще подобри хидратацията и ще благоприятства 
намаляването на бръчките и мимическите линии. 
МАСЛО ОТ ЖОЖОБА. Смятано за Златното растение, маслото от жожоба е с 
изключителни хидратиращи и защитни свойства, благодарение на високото 
съдържание на серамиди, които осигуряват ефективна защита на много сухата кожа. 
МАСЛО ОТ НЕВЕН: масло с голям подхранващ капацитет за кожата. Осугурява 
витамини, регенериращи и емолиентни вещества с противовъзпалителни, анти-
септични и оздравяващи свойства. 
ЦИНКОВ ОКСИД: предпазва кожата от възпаления и обриви, защитава и успокоява 
по-чувствителната и деликатна кожа. 
БИОЗАХАРИДИ: захари с  растителен произход, които се свързват с клетъчните 
рецептори на кожата и спомагат за блокиране на действието на фалшивите алергени, 
така че чувствителната кожа да се третира като нормална. 
ЕКСТРАКТ ОТ VITIS VINIFERA. Екстрактът от грозде е богат на реверсол, който се 
намира в най-големи количества в кожата на плода и е с изразени анти-оксидантни, 
противовъзпалителни и анти-алергични свойства, осигурява защита на ДНК на 
клетката. 
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ЗЛАТО. Смятано за символ на лукса и абсолютната власт, златото е благороден метал, 
от чиито свойства са се възползвали в китайския императорски двор от хилядолетия. 
Още в древността китайците са слагали в мехлемите златни листа, вярвайки в 

 
заздравяващите свойства на златото. В Индия то е използвано за лечение на сърдечни 
заболявания – смятало се е, че подобрява кръвообращението.  
Съвременните научни изследвания показаха, че златото ускорява процесите на 
електронен трансфер с металните йони в кожата и спомага за по-доброто усвояване на 
кислорода, в резултат на което метаболитните процеси на клетката се ускоряват, 
стимулира се синтеза на колаген и еластин. Прилагано локално върху кожата, златото 
оказва противовъзпалителен и анти-бактериален ефект при системни или бактериални 
възпалителни процеси. Златото, в ролята на анти-оксидант, който стимулира 
регенеративните процеси и същевременно засилва ефекта на придружаващите го 
активни вещества, оказва незабавен лифтинг и анти-бръчки ефект – кожата е видимо 
по-плътна, по-еластична и по-млада и нещо повече – тя е перфекто чиста и гладка.   
ПЕРЛИ. Вероятно перлите са първите скъпоценни камъни открити от праисторическия 
човек. Както и кехлибара, перлата не е камък, тя се образува от мидите и стридите за да 
защитава нежните им тела от различни дразнители. По състав аминокиселините в 
перлите наподобяват тези в кожата. Вроятно това е причината още от древността 
стрити на прах перли да се използват като козметично средство. Кремовете с перлен 
прах стимулират метаболитната активност, кожата е чиста, освежена, обновена и 
защитена.   
ДИАМАНТИ. Диамантът, символ на чистотата, силата и вечната любов е най-твърдото 
ествествено вещество познато на човечеството. Името му произлиза от древногръцката 
дума „adamas”, което означава „непобедим, непреодолим”. Приложението на 
диамантите винаги е било свързвано с тяхната здравина. И днес, както и в древността, 
освен в бижутерията, диамантите се използват за рязане, смилане, полиране. През 
последните години те намериха ново приложение –  в света на красотата. 
Козметичните пилинги с диамантен прах почистват, освежават и обновяват кожата, 
заличават бръчки и белези. 
 
 
24K GOLD CARE. 24К златна грижа Ви предлага благородна грижа в две 
професионални терапии: 
 

GOLD CAPRICES – ЗЛАТНИ КАПРИЗИ за лицето. 
Пакетна терапия за лице от пет процедури, предназначена да обнови и регенерира 
зрялата кожа и да възстанови нейния  блясък, блясъка на златото... 
Пакетът съдържа следните продукти: 
Фаза 1А: Diamond Powder Crystalline Peeling – Диамантен пилинг. Ексфолиращ скраб, 
комбинация от физични ексфолианти (диаментен прах и диамантени кристали) и 
химични вещества (лактобионова кислеина), който нежно отстранява мъртите клетки 
от повърхността на кожата и съществременно подпомага избелващите, 
противовъзпалителните и омекотяващите свойства на приложените след него 
продукти. 
Фаза 1Б: Delicate après-peeling gel – Деликатен гел след пилинг. Изключително нежен 
гел с почистващи и омекотяващи активни вещества, който се прилага върху 
диамантения пилинг. При втриване на гела в кожата се получава нежна пяна, която 
разтваря замърсяванията и почиства кожата.  
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Фаза 2:  Cosmetic sheets of gold – Златни листа. Козметични листа от 24К чисто злато, 
които се нанасят директно върху кожата и се напояват с Gold Concentrate (Златен 
концентрат).  
Фаза 3: Gold concentrate – Златен концентрат. Маслен разтвор с регенериращи, анти-
оксидантни и стягащи свойства, който осигурява на кожата допълнителна здравина и 
блясък, благодарение на златните микрочастици в него. 
Фаза 4: Creamy gold mask –стягаща и витализираща маска, която при смесване с вода 
образува кремообразна смес с филмогенни стягащи свойства. След прилагане на 
маската кожата е опъната, с копринена мекота и блясък.  
Фаза 5: Care cream with gold – Крем със злато. Подхранващ крем с богата текстура, 
предназначен за завършващия масаж. Съдържа чисто злато и активни вещества, които 
витализират и защитават кожата с часове. 
 

GOLD THERMAL MAXIMUM – ЗЛАТЕН ТЕРМАЛЕН МАКСИМУМ за тялото 
Златен термален максимум. Терапия за тяло, която прави кожата гладка, стегната и 
искряща. Тази терапия е предназначена да възстанови  кожата след лятото или да я 
подготви за тези специални случаи, когато Вие трябва да изглеждате най-добре...   
Продуктите, които са включени в тази терапия са: 
DIAMOND POWDER CRYSTALLINE PEELING. Диамантен пилинг. Съдържа същите 
активни вещества като фаза 1А на терапията за лице. Нежно отстранява мъртите 
клетки от повърхността на кожата и я подготвя за терапията. Опаковка: 500мл кутия. 
DELICATE APRÈS-PEELING GEL. Деликатен гел след пилинг, съдържащ същите 
активни вещества като фаза 1Б на терапията за лице и се прилага върху диамантения 
пилинг. Опаковка: 500мл флакон с дозатор. 
COSMETIC SHEETS OF GOLD. Златни листа. Козметични листа от 24К чисто злато, 
които се нанасят директно върху кожата ( на най-проблемните зони) и се напояват с 
Gold Concentrate (Златен концентрат). Опаковка: комплект от 12 златни листа. 
GOLD CONCENTRATE. Златен концентрат. Маслен разтвор с регенериращи, анти-
оксидантни и стягащи свойства, който осигурява на кожата допълнителна здравина и 
блясък, благодарение на златните микрочастици в него. Съдържа същите активни 
вещества като фаза 3 на терапията за лице. Опаковка: 30мл шише с пипета. 
GOLD BODY WRAP. Златна маска за тяло. Прахообразна маска, която при смесване с 
вода, образува златна, кремообразна смес за репинг. След прилагане на маската кожата 
е стегната, здрава, жизнена, с копринена мекота и блясък...Опаковка: 1300мл буркан. 
CAPRICIOUS GOLD OIL. Копринено подхранващо олио за тяло с частици от чисто 
злато, предназначено за финалния масаж на тялото. След неговото прилагане, кожата е 
жизнена, стегната и блестяща. Опаковка: 200мл флакон. 
 

Злато за Вашата кожа, елексир на младостта 
Продукти за поддържане у дома 

 
Pure Golden Serum – серум Чисто Злато. 
Висококачествен чувствен концентрат с микрочастици от чисто злато, който осигурява 
на кожата несравними грижи за блясък и регенерация на кожата. Опаковка: 30мл 
флакон с дозатор. 
Pure Gold Cream – Крем Чисто Злато. 
Изтънчен крем за зряла кожа с микрочастици от чисто злато, който осигурява луксозен 
блясък и регенерация на кожата. Опаковка: 50мл буркан. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРАПИИТЕ В САЛОНА - ПРИНЦИП НА РАБОТА  
 КАК ДА НАПРАВИМ АКТИВНИТЕ СМЕСИ? 

CREMES HARMONISSANTES 
(хармонизиращи бази) 
Creme Harmonissante Facteur 1 
Creme Harmonissante Facteur 2 
Creme Harmonissante Facteur 3 
Creme Harmonissante Corporelle 
Masque Harmonissante 
 
BOUES (Кални маски) 
Boue Faciale Renovatrice 
Boue Harmonissante 
Masque aux Alginates 
et Diatomees 

+ 

+ 

ACTIF PUR (активни серуми) 
Hidratante et desensibilisante 
Anti-seborrheic 
Oxigenant 
Vitalisant 
Tourbe Regeneratrice 
Anti-cellulitique 
Raffermisante

PHYTO ACTIFS 
(фитоактивни серуми) 
Aloe Vera 
Relaxant 
Drainant 
Remodelan aux algues 
Revitalisant-restructurant 

 
КАК ДА КАЛКУЛИРАМЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ 

ЗА 1 ПРОЦЕДУРА? 
 
 
 
 

 

2-4 пипети 
1 пипета ≈ 15 капки ≈ 0,70мл 

АКТИВНА СМЕС   =       БАЗА                  +                   СЕРУМИ (ACTIF/PHYTOACTIF) 
2-4 помпи 

1 помпа ≈ 1,5мл 

1-3 шпатулки (Tourbe Regeneratrice) 
1 шпатулка ≈ 1,25мл 
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НОРМАЛНА КОЖА. 
Нормалната кожа се нуждае главно от почистващи терапии, които представляват 
обикновена хигиенизираща процедура. Основната задча при такъв тип кожа е 
поддържането на нейното здраве. Препоръчва се терапията да се провежда 1 път 
месечно. Ако се прави екстракция на черните точки (основно в Т-зоната – чело, нос, 
брадичка), се препоръчват 2 терапии в месеца, съпътствани от ежеседмично прилагане 
на подходящата за кожата маска. Извършването на механично почистване само в една 
процедура може да доведе до нараняване, зачервяване или възпаления. 
Забележка: В зависимост от диагнозата на кожата, терпията се провежда като 
специфична 1 или 2 пъти в месеца или в серия. Препоръчва се разделянето на тази 
процедура на две като начин за по-чест контакт с клиента.  
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Voile Humectant  1 

Boue Faciale Renovatrice      6ml 
Masque Harmonissant              6ml 
Crème Harmonissant Facteur 1      6ml 
Actif Hidratant&Desensibilissant   2,1ml 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Почистване с Démaquillant des Yeux, Lait Hygiénisant. Тонизиране с Lotion Tonique 
Douce 

2. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice и поставяне отгоре на Voile Humectant. След  
6-10мин. - измиване. 

3. Моделаж с Crème Harmonisante Facteur 1  + Actif   Hidratant & Desensibilisant 
(1пипета) - за  подобряване на еластичността на кожата и улесняване на 
екстракцията (ако се налага). 

4. Екстракция на черните точки и отваряне на милиумите (ако е необходимо) 
5. Освжаване с Brume Thermale 
6. Нанасяне: Masque Harmonisante + Actif  Hidratant&Desensibilisant (2п). Действа 

15мин. Измиване на маската и навлажняване с Brume Thermale  
7. Защита с Crème Harmonisante Facteur 1 – лек масаж до пълно абсорбиране 

 
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 

 Brume Thermale 
 Lotion Tonique Douce 
 Lait Hygienisant 
 Mousse Hygienisant 

 Demaquillant des Yeaux 
 Crème Thermale Legere 
 Crème Thermale Progressive 
 Crème Soin Profondeur 
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СУХА КОЖА. 
 
Основната цел на терапията е възстановяване на физиологичния баланс на кожата – да 
се преодолее дисбаланса на себорейната и хидратиращата функция на кожата. 
 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Tourbe Regeneratrice  1.25 ml 
Boue Faciale Renovatrice  6ml 
Masq Alginates diatomees   60ml 

Crème Harmonissant Facteur 3   7,5ml 
Actif Pur Vitalisant              2,1ml 
Acti Pur Oxygenant    1,4ml/0,7ml 
Voile Humectant     1 бр 
Actif Hidratant&Desensibilissant   0,7ml 
Masque Harmonissant              6ml

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Почистване с Démaquillant des Yeux, Lait Hygiénisant. Тонизиране с Lotion Tonique 
Douce 

2. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice + Voile Humectant. Действа 10мин. Измиване 
обилно с вода.  

3. Моделаж на влажна кожа с Crème Harmonisante Facteur 3 + Actif Oxygenant 
(1пипета) + Actif  Vitalisant (2пипети),  ръцете се мокрят с Brume Thermale. 
Освжаване с Brume Thermale 

4. Нанасяне на Masque Alginates diatomees (3 дози прах + 3 дози вода) + Actif Pur 
Vitalisant (1п-та) + Tourbe Regeneratrice (1 шпатулка) или Actif Pur Oxygenant 
(1пипета). Действа 15-20мин до пластифициране. 

5. Отстраняване на маската, измиване и освежаване с Brume Thermale 
6. Внимателно подсушаване и защита с Crème Harmonisante Facteur  3  
 
Забелжка: сухата кожа може да прояви чувствителност към първата процедура. В този 
случай, се използва Masque Harmonisante + Actif Pur Hidratant&Desensibilisant 
(1пипета) 

 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Brume Thermale  
Demaquillant des Yeaux 
Lait Hygienisant  

Lotion Tonique Douce 
Crème Thermale Suractive 
Crème Soin Revitalisant 
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ФИНА. ЧУВСТВИТЕЛНА. РЕАКТИВНА КОЖА 
 
Бъдете внимателни е такъв тип кожа – тя често е с непредсказуеми реакции. В случай 
на непоносимост (каквато може да се прояви в определени участъци), приложеният 
продукт трябва внимателно и изцяло да се отстрани. Незабавно поставете  Voile 
Humectant на лицето. 
Този тип кожа обикновено е суха и наподобява купероза. Тя се характеризира с 
проблеми в периферната микроциркулация, която като правило се дължи на нарушения 
в самия организъм. Процесите на стареене са по-силно изразени. Наблюдавайте кожата 
внимателно. Използвайте меки продукти за дегримиране и  Brume Thermale за 
тонизиране, особено ако това е първа терапия и вие не познавате реакциите на кожата 
на клиента.  
 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 

Crème Harmonissant Facteur 2 7,5ml 
Actif pur Hidratant&Desensibilisant 2,8ml 
Voile Humectant    1 бр 
Boue Faciale Renovatrice     6ml

Masque Harmonisante 6ml 
 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux и Lait Hygiénisant. Тонизиране с L.T.Douce 
2. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice + Voile Humectant,  5-10мин  
3. Отстраняване на маската. Много лек моделаж с Crème Harmonisante Facteur 2 + 

Actif Pur Hidratant&Desensibilisant (2 пипети)  
4. Нанасяне на Masque Harmonisante + Actif Hidratant&Desensibilisant (2п). Маската да 

не засъхва. 10-15мин. Измиване. Освежаване с Brume Thermale.  
5. Защита с  Crème Harmonisante Facteur  2 
Забележка: във фазата на моделиране, кремът се емулгира с термална вода (леко се 
впръсква Brume Thermale). 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

 Brume Thermale 
 Lotion Tonique Douce 
 Lait Hygienisant 
 Mousse Hygienisant 
 Demaquillant des Yeaux 

Crème Peaux Hypersensibles 
Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Crème Soin Profondeur 
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Selvert Thermal           БАЗОВИ ТЕРАПИИ 
 
КОЖА С ЕРИТРОЗА (КУПЕРОЗА) 
 
Този тип кожа е изключително чувствителен. Кожата е с ясно израени циркулаторни 
проблеми на повърхността. Наблюдава се телeнaгиектазия. Този проблем винаги е 
съпътстван с изтъняване на кожата. Масажите или моделажите трябва да са меки и 
леки. Студ и топлина – двете крайности, еднакво противопоказни - трябва да се 
избягват. Внимавайте, ако забележите леко зачервяване на кожата. Избягвайте всяко 
претриване на кожата от самото начало (например, памук, който не е добре напоен или 
салфетка, която е груба и драска). Терапията на куперозна кожа е подобна на терапията 
на чувствителна и реактивна кожа. 
Продължителност и периодичност - 2 процедури през първата седмица, последвани от 
1 седмично през следващите  10 седмици. 
 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Tourbe Regeneratrice  2,50ml 
Actif pur Hidratant&Desensibilis. 0,7ml 

Crème Harmonissant Facteur3 7,5ml 
Crème Harmonissant Facteur3 7,5ml 
Actif Pur Oxigénant   1,4ml 
PhytoA. Revitalisant-restructurant 4,9ml 
Masque Harmonisant          6ml 
Voile Humectant   1 бр
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Почистване с Démaquillant des Yeux и Lait Hygiénisant.  
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale. 
3. Нанасяне на: Tourbe Régénératrice (2 шпатулки)  + Actif Pur Oxigénant (2пипети) + 

Phyto Actif pur Revitalisant-Restructurant (2пипети). Voile Humectant. 10-15 min. 
Измиване с хладка вода и освежаване с Brume Thermale. 

4. Масаж с Crème Harmonisante Facteur 2 + Phyto Actif pur Revitalisant-Restructurant 
(2пипети) + Actif Pur Hydratant et Désensibilisant (1пипета). 

5. Нанасяне на Masque Harmonisant + Phyto Actif pur Revitalisant-Restructurant (2 
пипети). 15-20минути. Измиване, подсушаване и освежаване с Brume Thermale 

6. Защита с активна смес от Crème Harmonisante Facteur 2 + Phyto Actif pur 
Revitalisant-Restructurant (1пипета) и освежаване с Brume Thermale. 

 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

 Brume Thermale 
 Lotion Tonique Douce 
 Lait Hygienisant 
 Mousse Hygienisant 
 Demaquillant des Yeaux 

Crème Peaux Hypersensibles 
Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Crème Soin Profondeur 
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КОЖА С АСФИКЦИЯ (ХИПОКСИЧНА КОЖА) 
 
При този тип кожа често се наблюдават цисти (милиуми), черни точки и определена 
сухота, която благоприятства образуването на белите точки. Имайки пред вид, че 
милиумите са резултат на блокиране на секреторните канали, в следствие на изсъхване 
на корнеума (което не се смята за паталогично), те не трябва да се изтискват или 
натискат. Трябва само да се отворят техните канали. Екстракцията на комедони се 
извършва след предварително подготвяне на кожата – възстановяване на  
еластичността й, и прилагане на топлина (пара). Черните точки сами ще излязат. 
Козметиците не трябва да пипат милиум в близост до очния контур. Това е деликатна 
зона, която не е здраво свързана с подлежащите слоеве. Оставете тази зона на  
дерматолозите. 
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Lotion Reequilibrant   6ml 
Brume Thermale  3ml 
Boue Faciale Renovatrice  6ml 

Actif pur Hidratant&Desensibilisant 0,7ml 
Crème Harmononissant Facteur 3   7,5ml 
Crème Harmononissant Facteur 2   7,5ml 
Act Pur Oxigénant   1,4ml/2,1ml 
Actif PurVitalisant   1,4ml/2,1ml 
Masque Harmonisant        6ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Почистване с Démaquillant des Yeux и шия с Lait Hygiénisant. Тонизиране с Tonique 

Douce 
2. Наблюдение - с допир и под  лупа (деликатните зони) 
3. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice. След 5мин - лек пилинг с четка, напоена в 

Lotion Tonique Reequilibrant върху калната маска, която не трябва да е засъхнала  
4. Измиване на маската и моделаж с Crème Harmonisante Facteur 3/Facteur 2 + Actif Pur 

Oxygenant (2пипети)+ Actif Pur Vitalisant (2пипети) – за подобряване на 
еластичността на кожата - предхожда механичното почистване (ако се налага). 

5. Пара / моделажът може да се направи под парата (обединяване на ет.4 и 5) 
6. Подсушаване и почистване: отварят се най-ясно забележимите милиуми, не  

всички. Редува се екстракция на комедони с отваряне на милиуми. Ако се налага,  
парата се пуска отново или се поставят топли компреси. За да не се нарани кожата, 
се препоръчват няколко процедури. 

7. Нанасяне на Masque Harmonisant +  1 пипета Actif Oxygenant/Vitalisant/Hidratant & 
Desensibilisant или  минерална баня с Boue Faciale Renovatrice + Voile 

8. Отстраняване на маската, освежаване с Brume Thermale, защита с Crème Facteur 2 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 Brume Thermale 
 Lotion Tonique Douce 
 Lait Hygienisant 
 Mousse Hygienisant 
 Demaquillant des Yeaux  

Crème Thermale Legere 
 Crème Thermale Progressive 
 Crème Soin Profondeur 
 Serum Vitalisante avec AHA’s
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ХИДРАТИРАЩА ТЕРПИЯ за суха(алипидна) кожа. 

Промени в себорейните и хидратиращите функции на кожата водят до нейното 
изсушаване, съпътствано от неприятно усещане на опъване и дискомфорт. Промяната в 
тези две функции, влияе върху продукцията на епикутната емулсия и върху  
кератиновия слой на кожата, който не успява да поддържа хидролипидния баланс на  
кожата. В резултат кожата се изсушава, губи своя здравословен тен, защитните й 
механизми постепенно намаляват, което може да доведе до нейното сенсибилизиране, 
зачервяване, лющене и т.н. основна цел в тези случаи е възстановяване на 
физиологичния баланс и защитните механизми на кожата.  
Продължителност и периодичност на терапията: 2 процедури през първата седмица, 
последвани от 1 път седмично. При необходимост, максималният брой броцедури е 10. 
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Voile Humectant   1 

Boue Faciale Renovatrice   6ml 
Actif pur Hidratant&Desensibilisant 3,5ml  
Crème Harmononissant Facteur 3 7,5ml 
Phyto acif  Pur Aloe Vera       4,9m 
Masque Harmonisant        6ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Почистване, тонизиране: Démaquillant des Yeux, Lait Hygiénisant, Lotion T. Douce. 
2. Освежаване с Brume Thermale 
3. Нанасяне на активна смес: Boue Rénovatrice + Actif Pur Hidratant&Désensibilisant 

(4пипети). Поставя се Voile Humectant и престоява 10-15 мин. Измиване и 
освежаване с Brume Thermale. 

4. Масаж с Crème Harmonisante Facteur 3  + Phyto acif  Pur Aloe Vera (2пипети) + Actif 
Pur Hidratant et Désensibilisant (1 пипета) 

5. Нанасяне на Masque Harmonisant + Phyto acif  Pur Aloe Vera (3 пипети). 15-20мин 
6. Измиване и освежаване с Brume Thermale. 
7. Защита с Crème Harmononissant Facteur 3 + Phyto acif  Pur Aloe Vera (2пипети) и 

Brume Thermale 
  
 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

 Brume Thermale 
 Lotion Tonique Douce 
 Lait Hygienisant 
 Mousse Hygienisant 

Demaquillant des Yeaux  
Crème Thermale Suractive 
Crème Thermale Progressive 
 Serum Vitalisante avec AHA’s
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Selvert Thermal           БАЗОВИ ТЕРАПИИ 
 

ДЕПИГМЕНТИРАЩА ТЕРАПИЯ (избистря тена) . 
 
Продължителност и периодичност: 2 процедури през първата седмица, последвани от 1 
седмично през следващите  10 седмици. 
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Boue Faciale Renovatrice  6ml 

Tourbe Regeneratrice  3,75 ml 
Crème Harmononissant Facteur 2  7,5ml 
Actif PurVitalisant            2,1 ml 
Masque Harmonisant        6ml 
Voile Humectant   1 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Почистване с Démaquillant, Lait; тонизиране с Tonique Douce, освежаване с Brume 
Thermale. 

2. Нанасяне на активна смес: Boue Faciale Rénovatrice + Tourbe Régénératrice 
(1шпатулка). Поставя се Voile Humectant и престоява10-15 мин. Измиване и 
освежаване с Brume Thermale. 

3. Масаж с Crème Harmononissant Facteur 2  + Tourbe Regeneratrice (1шпатулка) + Actif 
Pur Vitalisant (1пипета). 

4. Нанасяне на Masque Harmonisant  + Tourbe Régénératrice (1шпатулка) 
5. Измиване и освежаване с Brume Thermale. 
6. Защита с Crème Harmonisante Facteur 2 + Actif Pur Vitalisant (2 пипети). 
  

 
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 

 
Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 

  Mousse Hygienisant 

Demaquillant des Yeaux  
Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Serum Vitalisante avec AHA’s
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Selvert Thermal           БАЗОВИ ТЕРАПИИ 
 
ОТПУСНАТА, ДЕВИТАЛИЗИРАНА, ВЪЗРАСТНА КОЖА. 
Освен възрастта, фактори като стрес, хормонален дисбаланс, здравословни проблеми и 
др. влияят върху кожата, която постепенно губи своята еластичност, цвят и тонус. 
Дермата губи своята плътност и здравина, мускулите се отпускат, наблюдава се 
недостиг на вода и кислород както в повърхностните слоеве, така и в дълбочина;  
кожата става по фина, крехка, отпусната, с ясно изразени линии и бръчки. 
За да се преодолее проблема с отпускане на кожата трябва да се възстанови 
циркулацията както на мускулите, така и в периферията, което изисква време и 
постоянство.  
 
ПРОДУКТИ : 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Voile Humectant   1 
Boue Faciale Renovatrice  6ml 
Crème Harmononissant Facteur 3 7,5ml 

Crème Harmonissant Facteur 2   7,5ml 
Actif Pur Oxigénant       0,7ml /2,1ml 
Phyto Actif Revitalisant-Restructur. 2,3 ml 
Masque Harmonisant             6ml 
Masque Alginates diatomees    60ml 
Tourbe Regeneratrice           3,75ml/2,50ml 
Actif Pur Raffermissant    1,4ml /4,9ml

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux, Lait Hygiénisant и тонизиране с Lotion 

Tonique Douce 
ВАРИАНТ 1. Пакет от 7 процедури за 3 седмици: 1-ва седмица - 3; 2-ра седмица - 2; 3-
та седмица - 2. Поддържане, в зависимост от индивидуалните особености и нужди на 
всеки клиент. 
2. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice. Поставя се Voile Humectant и престоява10-15 

мин. Измиване. 
3. Леко пощипване в областта на линиите и бръчките (по дължината), моделаж с 

Crème Facteur 3 + Actif Pur Raffermissant (2пипети) + Tourbe Regeneratrice (2 
шпатулки) + Phyto Actif Revitalisant-Restructurant (2пипети). 15мин. Трябва да 
остане малко от сместа (за защита в края на процедурата). 

4. Нанасяне на Masque Alginates et diatomees, разтворена в минерална вода (3 дози – 
60мл) + Phyto Actif Revitalisant-Restructurant (1пипета) + Tourbe Regeneratrice (1 
шпатулка) + Actif Pur Oxygenant (1пипета)  

5. Отстраняване на пластифициралата маската и освежаване с Brume Thermale 
6. Защита със сместа, останала от т.4 
ВАРИАНТ 2. Процедури 10: 1ва седмица - 2, последвани от 8 - всяка седмица по 1  
2. Освежаване с Brume Thermale 
3. Нанасяне на активна смес: Tourbe Régénératrice (2 шпатулки) + Actif Oxygénant 

(2пипета) + Actif Pur Raffermissant (2пипети). Поставя се Voile Humectant и 
престоява10-15 мин. Измиване с топла вода и освежаване с Brume Thermale. 

4. Масаж с Crème Facteur 2  + Actif Pur Raffermissant (2пипети) + Actif Pur Oxygenant 
(1пипета). Освежаване с Brume Thermale 

5. Нанасяне на Masque Harmonisante + Actif Pur Raffermissant (2 пипети) 
6. Измиване на маската след 15мин, подсушаване и освежаване с Brume Thermale. 
7. Защита с Crème H. Facteur 2 + Actif Pur Raffermissant (1пипета) + Brume Thermal 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 
Mousse Hygienisant 
Demaquillant des Yeaux  

Crème Thermale Suractive 
Crème Soin Revitalisant Serum  
Vitalisante avec AHA’s 
Serum Vitamine Essentiel 
Baum Contour des Yeaux
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Selvert Thermal           БАЗОВИ ТЕРАПИИ 
МАЗНА / СЕБОРЕЙНА КОЖА.  
След като знаем, че именно киселинността е физиологичният бактерицид на кожата, 
основната цел при грижите за себорейна кожа е възстановяване на киселото рН като 
използваме продукти с неутрално или кисело рН. 
Терапията се провежда 1 път седмично, в продължение на 4-6 седмици 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Reequilibrant 6ml 
Mousse Hygienisante             6ml 

Brume Thermale   3ml 
Voile Humectant    1 
Boue Faciale Renovatrice   12ml 
Crème Harmonissant  Facteur 1   3ml 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux, Lait Hygienisant и тонизиране с Lotion 

Tonique Reequilibrant.  
2. Пилинг (препоръчително четков): с Mousse Hygienisante. Измиване. 
3. Нанасяне на Boue Renovatrice (по-плътен слой на проблемните места) отгоре се 

поставя Voile Humectant. Действа около 12мин. Измиване. 
4. Стимулиращ масаж (5-7мин), последван от екстракция на комедоните 
5. Нанасяне на Boue Renovatrice (на сенсибилизираните области) + Voile  Humectant 
6. Измиване, освежаване с Brume Thermale и защита с  Crème Harmonissant  Facteur 1 
  

 
МАЗНА, АКНЕИЧНА КОЖА 

Причините за поява на акне са много:  наследственост, нервни, хормонални, 
гинекологични смущения, лош хранителен режим и хигиена, продукти със силно 
изсушаващ и астригентен ефект, дразнене или изтискване на пъпките и комедоните... 
Масажите на акнеична кожа като цяло са ПРОТИВОПОКАЗНИ.  
Продължителност и периодичност: 10 процедури - 2 през 1та седмица, последвани от 1 
път седмично. При екстракция на комедони, за да се предотвратят възпаления на 
кожата, се препоръчват няколко последователни процедури  - 1 път седмично, след 
което  в зависимост от конкретния случай, честотата на терапиите се разреждат. 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Reequilibrant6ml 
Actif Pur Anti-Séborrhée  4,9ml 
Brume Thermale  3ml 
Voile Humectant   1 

Boue Faciale Renovatrice   6ml 
Crème Harmonisant Facteur 1   3ml 
Phyto Actif Pur Drainant   1,4ml 
Actif Pur Oxygénant         1,4ml 
Masque Harmonisant          6ml

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Почистване с Démaquillant des Yeux и Lait Hygiénisant. Тонизиране с Lotion Tonique 

Rééquilibrante и освежаване с Brume Thermale 
2. Нанасяне на Boue Rénovatrice  + Actif Anti-Séborrhée (2пипети) + Actif  Oxygénant 

(2пипети). Отгоре се поставя Voile Humectant. Действа 10-15min. Измиване и 
освежаване с Brume Thermale. 

3. Лимфо-дренажен масаж с Phyto Actif Pur Drainant (2 пипети).  
4. Нанасяне на Masque Harmonisant  +  Actif Pur Anti-Séborrhée (4 пипети).  
5. След 10-15мин. маската се измива и кожата се освежава с Brume Thermale 
6. Защита с Crème Harmonisante Facteur1 + Actif Pur Anti-Séborrhée (1пипета). 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 
Mousse Hygienisant 

Demaquillant des Yeaux  
Crème Thermale Legere 
Serum Vitalisante avec AHA’s
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ТЕРПИЯ ОКОЛООЧЕН КОНТУР - бръчки, торбички под очите 
Брой процедури - 10 (максимум). Периодичност - първата седмица 2 процедури, 
последвани от 8 - всяка седмица 1  
 
ПРОДУКТИ ЗА ВАРИАНТИ 1 И 2: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Actif pur Vitalisant  1,5ml/5,4ml  
Masque Alginates et Diatomees 6g/12g 

Crème Harmonissant Facteur 2 / 3  9ml 
Tourbe Regeneratrice       2,50ml/3,75ml 
Baum Contour des Yeaux  1ml 
Masque Harmonisant   6ml 
Phyto Actif Revitalisant-restruct 2,3ml

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux и Lait Hygiénisant. Подсушаване. 
 
ВАРИАНТ 1: 
2. Леки пощипвания по дължината на бръчките, последвани от кратък моделаж на 

цялото лице - 5-7мин с Crème Harmonisante Facteur 2 или Facteur 3. 
3. Третиране на специфичната област: масаж с Crème Facteur2 /Facteur3 + Actif pur 

Vitalisant (2 пипети) или Tourbe Regenratrice (2 шпатулки). Повтаряне на основния 
моделаж. 

4. Нанасяне на Masque Alginates Diatomee (2 дози прах + 2-2,5 дози термална вода) 
на клепачите (на поставена предварително фина марля).  На лицето се нанася 
Masque Harmonissant. Като вариант, Masque Harmonissant може да се нанася и на 
очния контур и клепачите, без марля.  

5. Отстраняване на маската (след пластифициране на алгинатната маска) и 
навлажняване с Brume Thermale 

6. Нанасяне на Baume Contour Des Yeux в очния контур и Crème Harmonisante 
Facteur 2 на лицето 

 
 ВАРИАНТ 2: 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale 
3. Нанесяне в очен контур и на клепачите на Tourbe Régénératrice (3 шпатулки) + 

Phyto Actif Revitalisant- Restructurant (2пипети) + Actif pur Vitalisant  (2пипети), 
отгоре -  памучни тампони с минерална вода. След 10-15мин. - измиване. 

4. Лимфо-дренажен масаж с Actif Pur Vitalisant (2 пипети) 
5. Масаж с Crème Facteur2 (2пипети) + Actif Revitalisant-Restructurant (1пипета) + Actif 

pur Vitalisant  (1пипета).  
6. Нанасяне на лице и очи Masque Aux Alginates Et Diatomees (4 д.прах + 4-5 дози  

термална вода). Отстраняване на маската след 15-20мин, навлажняване на кожата с 
Brume Thermale 

7. Защита с Crème Harmonisante Facteur 2 + Actif Pur Vitalisant (2 пипети) 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 
Mousse Hygienisant 
Demaquillant des Yeaux  

Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Crème Thermale Suractive 
Baume Contour Des Yeux



 

43  
 

Selvert Thermal           БАЗОВИ ТЕРАПИИ 
 

 
ТЕРАПИЯ НА НАЗО-ЛАБИАЛНАТА ЗОНА 

 
Основна цел на тази терапия е да подобри тонуса на мускулно и дермално ниво и да 
стимулира регенеративните механизми на кожата. 
 
Брой процедури – максимум 10. Периодичност - първата седмица 2 процедури, 
последвани от 8 - всяка седмица 1  
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Actif Vitalisant               2,1ml  

Boue Renovatrice                 3ml 
Crème Harmonisant Facteur 2/3 7,5ml 
Tourbe Regeneratrice            3,75ml 
Masque Harmonisant               4,5ml 
Actif Oxygenant                      2,1ml

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux и Lait Hygiénisant и тонизиране с Lotion 
Tonique Douce . Подсушаване. 

2. Масаж на суха кожа, без крем: леко пощипване първо напречно, после по 
дължината на бръчките 

3. Моделаж с  Crème Harmonisant Facteur 3 / 2 + ActifVitalisant (2пипети) + Tourbe 
Regeneratrice (2 шпатулки) + Actif Oxygenant (2пипети)  

4. Нанасяне в назо-лабиалната зона на Boue Renovatrice + Actif Vitalisant (1пипета) + 
Tourbe Regeneratrice (1 шпатулка) + Actif Oxygenant (1пипета), а на останалата част 
от лицето - Masque Harmonissant , отгоре се поставя Voile Humectant.  

5. След 10-15мин кожата се измива и се освежава с Brume Thermal 
6. Защита с  Crème Harmonisant Facteur3 или Facteur 2. 
  
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 
Mousse Hygienisant 
Demaquillant des Yeaux  

Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Crème Thermale Suractive 
Baum Contour des Yeaux
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КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ 
 

Цел на терапията – да се подобри дишането и микроциркулацията, да се нормализират 
метаболитните функции на кожата 
Периодичност: 10 процедури - 2 първата седмица, последвани от 8 - 1 път седмично. 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml 
Brume Thermale  3ml 
Actif Vitalisant              0,7ml  
Boue Renovatrice          6ml 

Crème Harmonisant. Facteur 2    7,5ml 
Masque Harmonisant            6ml 
Actif Oxygenant                      4,9ml 
Phyto Actif Revitalisant-restruct.  1,4ml 
Voile Humectant    1

 
МЕТОД НА РАБОТА 

 
1. Дегримиране Démaquillant des Yeux  и Lait Hygiénissant 
2. Тонизирайте с Lotion Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale.  
3. Нанасяне на Boue Rénovatrice + Actif Oxygenant (2  пипети) + Phyto Actif 

Revitalisant-Restructurant (2 пипети), отгоре се поставя Voile Humectant.  
4. След 10-15мин маската се измива с топла вода и лицето се освежава с Brume 

Thermale. 
5. Моделиращ масаж с Crème Harmonisante Facteur 2 + Actif Oxygenant (2 пипети) + 

Actif Vitalisant (1пипета) 
6. Нанасяне на Masque Harmonisante + Actif Oxygenant (2 пипети).  
7. След 15мин маската се измива с топла вода. Освежаване с Brume Thermale 
8. Защита с Crème Harmonisante Facteur2 + Actif Oxygénant (1пипета) и  освежаване с 

Brume Thermale 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Brume Thermale 
Lotion Tonique Douce 
Lait Hygienisant 
Mousse Hygienisant 
Demaquillant des Yeaux  

Crème Thermale Legere 
Crème Thermale Progressive 
Crème Thermale Suractive 
Serum Vitalisante avec AHA’s 
Baum Contour des Yeaux  
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АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ 
Цела на терапията – подобряване на циркулацията и лимфооттока, дрениране и 
заздравяване на тъканите, стимулиране на липолизата, подобряване на хидратацията, 
тонуса и еластичността на кожата. 
Периодичност: 12 процедури за 9 седмици: 3х2, последвано от 6 х1 . 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Crème Exfoliante 20ml 
Bouе Harmonisante 150ml 
Actif Anticellulite 1,4ml 

Phyto Actif Remodelant 1,4ml 
Phyto Actif Drainant   1,4ml 
Émulsion Raffermissant     25ml  

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Пилинг с Crème Exfoliante, измиване с вода и подсушаване 
2. Нанасяне на активната смес: Bouе Harmonisante + Actif Anticellulite (2пипети) на 
областите с най-голямо натрупване на мазнини: корем, седалище, крака, вътрешната 
страна на коленете. Репинг с осмотично фолио.. 
3. След 25-30мин калта се измива с вода, без сапун (под душа, с гъбички или с хавлия) 
4. Нанасяне на най-проблемните зони Phyto Actif Remodelant (2пипети) с масаж до 
абсорбиране  
5. Терапията завършва с Анти-целулитен масаж с Émulsion Adocuissante 
Raffermissante + Phyto Actif Drainant (2пипети). 
  

Продукти за поддържане у дома:  Crème Amencissante 200ml 
 
 

ТЕРАПИЯ НА СТРИИ. 
Цел на терапията – стимулиране на регенеративните механизми, засилване на синтеза 
на колаген и еластин, подобряване на еластичността, тонуса и хидратацията на кожата  
Периодичност: 12 процедури, 8 седмици: 4х2, последвано от 4х1.  
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Crème Exfoliante   20ml 
Bouе Harmonisante   150ml 
Émulsion Raffermissant      25ml  
Phyto Actif Pur Aloe Vera  4,9 ml 

Tourbe Regeneratrice           7,5ml 
Phyto Actif Revitalisant-restructur. 0,7ml 
Masque Alginates et Diatomees      160ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Пилинг с Crème Exfoliante, измиване с вода и подсушаване. 
2. Нанасяне на: Bouе Harmonisante + Tourbe Regeneratrice (4 шпатулки) + Phyto Aloe 
Vera (2пипети) на засегнатите области. Репинг с осмотично фолио. След 30мин - 
измиване с топла вода, без сапун 
3. Масаж с Émulsion  Adocuissante Raffermissante + Tourbe Regeneratrice (2 шпатулки) 
+ Phyto Restructurant-Revitalisant (1пипета) + Phyto Aloe Vera (3пипети) до абсорбиране.  
4. Нанасяне на Masque Aux Alginates et Diatomées (8 дози прах + 6 дози вода). Действа 
15мин - до пластифициране. Отлепване на маската 
5. Защита с Émulsion Adocuissante Raffermissante + Phyto Actif Aloe Vera (2пипети) 
  

Продукти за поддържане у дома:  Émulsion Adoucisant Raffermissant 200ml 
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ТЕРАПИЯ ЗА СТЯГАНЕ НА БЮСТА.  
Цел на терапията – стимулиране на регенеративните механизми, засилване на синтеза 
на колаген и еластин, подобряване на еластичността, тонуса и хидратацията на кожата  
Периодичност: 12 процедури, 9 седмици: 3х2, последвано от 6х1. 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml   
Crème Exfoliante  7,5ml 
Bouе Harmonisante  80ml 

Émulsion Raffermissant      15ml  
Masque Alginates et Diatomées       120ml 
Actif Pur Rafermissant         1,4ml 
Actif Pur Oxygénant              0,7ml

 
МЕТОД НА РАБОТА 

 
1. Почистване на кожата на гърдите с Lait Hygienissant и тонизиране с Lotion Tonique 

Douce  
2. Пилинг с Crème Exfoliante Corporelle  ( много леки кръгови масажни движения)  
3. Масаж с Emulsion Adoucissante Raffermissante. 
4. Нанасяне на Boue Harmonisante  + Actif Oxygénant (1пипета) + Actif Rafermissant 

(2пипети). След 15-20мин -  измиване обилно с топла вода и подсушаване. 
5. Моделиращ масаж с Émulsion  Adoucissante-Raffermissante  
6. Нанасяне на Masque Aux Alginates et Diatomées  (6 дози прах + 5-6 дози вода). 

Маската действа 15-20мин. След пълното пластифициране на маската, тя се 
отстранява, кожата се тонзира с  Lotion Tonique Douce и подсушава. 

7. Защита с Émulsion Adoucisante-Rafermissante.  
  
      * Тази терапия е създадена за областта на бюста, но може да се приложи и за всяка 
друга част на тялото, която е с ясно изразени признаци на отпуснатост.  
 

ТЕРАПИЯ ЗА СТЯГАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО.  
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
Crème Exfoliante   20ml 
Bouе Harmonisante   200ml 
Émulsion Raffermissant      25ml  

Masque Alginates et Diatomées       200ml 
Actif Pur Rafermissant         3,5ml 
Actif Pur Oxygénant              2,1ml

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Пилинг с Crème Exfoliante Corporelle   
2. Масаж с Emulsion Adoucissante Raffermissante. 
3. Нанасяне на Boue Harmonisante  + Actif Oxygénant (3 пипетИ) + Actif Rafermissant (5 

пипети). След 15-20мин -  измиване обилно с топла вода и подсушаване. 
4. Моделиращ масаж с Émulsion  Adoucissante-Raffermissante  
5. Нанасяне на най-отпуснатите зони на Masque Aux Alginates et Diatomées  (10 дози 

прах + 9-10 дози вода). Маската действа 15-20мин. Отстраняване на маската след 
пълното й пластифициране. 

6. Защита с Émulsion Adoucisante-Rafermissante.  
 

Продукти за поддържане у дома:  Émulsion Adoucisant Raffermissant 200ml 
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АНТИ-БРЪЧКИ ТЕРАПИЯ.  
Цел на терапията – регенерация, заличаване на бръчките и предотвратяване появата на 
нови, стягане, хидратиране и тонизиране на кожата. 
Периодичност: 12 терапии, 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии 1 път седмично. 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ   
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable 6мл 
Lotion Tonique Douce 6мл 
Brume Thermale  3мл 
Peeling Plus AHA’s  3мл 
Tourbe Régénératrice  2,50мл 

Actif Pure Oxygénant   0,7мл 
Actif Pure Reafirmissant  2,8мл 
Voile Humectant  1 
Crème Régénératrice  7,5мл 
Actif Pur Vitalisant  0,7мл 
Masque Harmonissante 6мл 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и  Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване на лице, шия и деколте с Brume 
Thermale.  
3. Нанасяне на 1 ампула Peeling Plus (виж таблица). Измиване с вода и освежаване с 
Brume Thermale. 
 

 
4. Нанасяне на лицето на активна смес: Tourbe Régénératrice (2 шпатулки) + Actif Pure 
Reafirmissant (2 пипети) + Actif Pure Oxygénant (1 пипета). Отгоре с поставя Voile 
Humectant. След 10-15мин кожата се измива с топла вода и се освежава с Brume 
Thermale. 
5. Моделиращ масаж с Crème Régénératrice. 
6. Нанасяне на Masque Harmonissante + Actif Pure Vitalizante (1пипета) + Actif Pure 
Reafirmissant (2 пипети) 
7. Измиване на маската и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
8. Защита с Créme Régénératrice и освежаване с Brume Thermale.  
  

Продукти за поддържане у дома:   
 Lait Hygiénisant   Mousse Hygiénisant    Lotion Tonique Rééquilibrante 

 Lotion Tonique Douce      Crème Régénératrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ  
 
Цел на терапията: Възстановяване на хидролипидна мантия, засилване и заздравяване 
на корнеума, защита от климатичните условия, хидратация.   
Периодичност: 12 терапии, 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии 1 път седмично. 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Démaquillant des yeux 4мл 
Lotion Émulsionnable 6мл 
Lotion Tonique Douce 6мл 
Brume Thermale  3мл 
Crème Régénératrice  4,5мл 

Phyto Actif Aloe Vera  1.6мл 
Masque Calmant   6мл 
Peeling Plus AHA’s   3мл 
Actif Huile de Rose Musquée 2мл 
Crème Hydro-Protective normal/dry 3мл 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване на лице, шия и деколте с Brume 

Thermale. 
3. Нанасяне на 1 ампула Peeling Plus AHA’s на третираната зона по схемата. 

Освежаване с Brume Thermale. 
 

 
4. Нанасяне на активна смес: Crème Hydro-Protectice Peau n/s + Actif à l´Huile de Rose 

Musquée (½ ампула). След 10мин, лимфен дренаж до пъло абсорбиране на 
активната смес. 

5. Моделаж с Crème Régénératrice + останалата ½ от Actif à l´Huile de Rose Musquée  
6. Нанасяне на Masque Calmant  + Phyto Actif  Pur Aloe Vera (2пипети).  
7. Измиване на маската и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
8. Лек масаж с Crème Régénératrice до абсорбиране. Освежаване с Brume Thermale. 
  
 

Продукти за поддържане у дома: 
 

Lait Hygiénisant,    Mousse Hygiénisante,    Lotion Tonique Douce,  
L’Esprit Dermatologique Crème Hydratante,  L’Esprit Dermatologique Crème Régénératrice

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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ХИДРАТАЦИЯ НА МАЗНА КОЖА.  
Цел: Възстановяване на повърхностния хидролипиден слой, балансиране на 
себорейната секреция и на рН на кожата, хидратация и успокояване. Терапията е с 
деконжестивен и себостатичен ефект. 
Периодичност: 12 терапии за шест седмици - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии 
1 път седмично. 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Reequilibrant 4мл 
Brume Thermale   3мл 
Actif Pure Anti-Seborrhée  2.1мл 
Tourbe Régénératrice           2,50мл 

Voile Humectant   1 
Actif Pure Oxygenant   2.1мл 
Masque Alginates Diatomées  60мл 
Peeling Plus AHA’s   3мл 
Crème Hydro-Protective mixed-oily 7,5мл 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и  Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Rééquilibrante и освежаване с Brume Thermale. 
3. Нанасяне на 1 амп Peeling Plus на третираната зона (виж таблицата).  
 

 
4. Измиване с вода и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
5. Нанасяне на Tourbe Régénératrice (2 шпатулки) + Actif Oxygénant (1пипета) + Actif 

Anti-Seborrhée (2пипети). Стои 10-15мин, покрита с Voile Humectant. Изплакване с 
вода и освежаване с Brume Thermale. 

6. Лимфен дренаж с Crème Hydro-Protectrice Peau m/о + Active Pure Oxigenante (2 
пипети). 

7. Нанасяне на  Masque Alginates Diatomées (3 дози прах + 2,5-3 дози вода) + Actif 
Anti-Seborrhée (1пипета) 

8. Остраняване на маската след пластифицирането й (15-20мин) и освежаване на лице, 
шия и деколте с Brume Thermale. 

9. Защита с Crème Hydro-Protectrice Peau m/о до абсорбиране и освежаване с Brume 
Thermale. 

  
 

Продукти за поддържане у дома 
Mousse Hygiénisante      Lotion Tonic Rééquilibrante, 
L’Esprit Dermatologique Fluide Hydratant  Peau Grasse 
L’Esprit Dermatologique Émulsion Hydratante Peau normal/seche 
 
 
 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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ХИДРАТАЦИЯ НА СУХА КОЖА 
 
Цел: възстановяване на повърхностния хидролипиден слой, предотвратяване на  
появата на бръчки, хидратация, успокояване и омекотяване на кожата.  
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии - 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Douce  6мл 
Brume Thermale   3мл 
Actif Rose Musquée   2мл 
Boue Facial Rénovatrice  6мл 

Voile Humectant   1 
Phyto Actif Aloe Vera  4.2мл 
Masque Calmant   6мл 
Peeling Plus AHA’s   3мл 
Actif Hydratant&Desensibilisant 0.7мл 
Crème Hydro-Protective n/s   7,5мл 

 
 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 
1. Дегримиране: с Demaquillant de Yeux и  Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизирайте с Lotion Tonique Douce и освежаване на лице, шия и деколте с Brume 

Thermale. 
3. Нанасяне на Peeling Plus. Работи по схемата:  
 

 
4. Измиване с вода. Освежаване с Brume Thermale. 
5. Нанасяне на Boue Rénovatrice + Phyto Actif Aloe Vera (1пипета). Voile Humectant. 

10-15мин. Изплакване с топла вода. Освежаване с Brume Thermale. 
6. Моделаж с Crème Hydro-Protectrice n/s +  Phyto Actif Aloe Vera (2пипети) + Actif 

Hydratant&Desensibilisant (1пипета). 
7. Нанасяне на: Masque Calmant +  Phyto Actif Aloe Vera (3пипети). След 15-20мин - 

измиване и освежаване с Brume Thermale. 
8. Масаж с Crème Hydro-Protectrice Peau n/s до абсорбиране. Освежаване с Brume 

Thermale. 
  

Продукти  за поддържане у дома 
Lait Hygiénisant  Mousse Hygiénisant   Lotion Tonique Douce 

L’Esprit Dermatologique Crème Hydratante peau seche/seche 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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ТЕРАПИЯ НА АКНЕ.  
 
Цел: регулира себорейната секреция и успокоява възпалената кожа, с почистващ,  
антибактериален, успокояващ, деконжестивен и антифлогистичен ефект.  
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии - 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Reequilibrant  6мл 
Brume Thermale    3мл 
Masque Alginates et Diatomees 60мл 
Actif Pur Anti-Séborrhée   2.4мл 

Tourbe Régénératrice  2,50мл 
Voile Humectant  1 
Actif Anti-Acnée  4мл 
Masque Anti-Acnée  60мл 
Gel Traitant Anti-Acnée 3мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Reequilibrant и освежаване с Brume Thermale. 
3. Нанасяне на Actif Pur Anti-Séborrhée (2пипети) + Tourbe Régénératrice (2 шпатулки) 

с леки потупвания до абсорбиране.  
4. Нанасяне на Masque Alginates et Diatomees (3 дози прах + 2,5-3 дози вода). След 

15мин – отстраняване на пластифициралата маска. 
5. Освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
6. Нанасяне на 1 ампула Actif Anti-Acnée с лимфен-дренаж до пъло абсорбиране. 
7. Нанасяне на Masque Anti-Acnée (3 дози прах + 2 вода). Маската се поддържа 

влажна с Voile Humectant. След 15мин – измиване и подсушаване.  
8. Освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale 
9.  Защита с Gel Traitant Anti-Acnée 
 

 
Продукти L’Esprit Dermatologique за поддържане у дома: 

 
Lotion Nettoyante Anti-acnée 

Gel Traitant Anti-Acnée 
Fluide Hydratant peau Grasse 
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ТЕРАПИЯ НА РОЗАЦЕЯ 
 
Цел: терапията е с успокояващи и деконжестивни свойства, и с вазоконстрикторен 
ефект. Благоприятства дишането на тъканите и защитава кожата. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии - 1 път седмично. 

 
 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Reequilibrant     6мл 
Brume Thermale   3мл 
Tourbe Régénératrice         3,25мл 

Phyto Actif Revitalisant-Restructur. 2,4мл 
Actif Descongestif Calmant  4мл 
Voile Humectant   1 
Masque Calmant   6мл

Crème hydro-protective mixed/oily 4мл 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 
1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и Lotion Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Reequilibrant и освежаване с Brume Thermale. 
3. Нанасяне на Tourbe Régénératrice (2 шпатулки) + Phyto Actif Revitalisant-

Restructurant (3пипети). Активната смес се подддържа влажна с Voile Humectant. 
След 10-15мин измиване с топла вода и освежаване на лице, шия и деколте с Brume 
Thermale. 

4. Нанасяне на 1 ампула Actif Décongestif Calmant с лимфен-дренаж до пъло 
абсорбиране. 

5. Нанасяне на Masque Calmant. След 10-15мин - изплакване с хладка вода и 
освежаване с Brume Thermale. 

6. Защита с  Crème Hydro-Protectice mixed/oily и  освежаване с Brume Thermale 
 
 
 

Продукти  за поддържане у дома 
 

Mousse Hygiénisante   Lotion Tonic Rééquilibrante 
L’Esprit Dermatologique Émulsion Hydratante peau normal et mixte 

L’Esprit Dermatologique Fluide Hydratant peau grasse 
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РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ пост-хирургична 
 
Цел: стимулира процесите на клетъчно обновяване и синтеза на колаген и еластин.  
Ускорява оздравителните процеси, засилва роговия слой и възстановява баланса на 
хидро-липидната мантия. Оказва успокояващ и деконжестивен ефект. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 терапии - 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 
Démaquillant des yeux 4мл 
Lotion Émulsionnable 6мл 
Lotion Tonique Douce 6мл 
Brume Thermale  3мл 
Actif Rose Musquée  2мл 

Tourbe Régénératrice  3,75мл 
Voile Humectant  1 
Crème Régénératrice  7,5мл 
Phyto Actif Aloe Vera 1.4мл 
Masque Calmant  6мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant de Yeux и Lotion Nettoyante Emulsionable. 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale. 
3. Нанасяне на активна смес от: Tourbe Régénératrice (3 шпатулки) + Actif à l`Huile 

de Rose Musquée (1/2 ампула). Отгоре се поставя Voile Humectant. 
4. След  10-15мин - измиване с топла вода и освежаване на лице, шия и деколте с 

Brume Thermale. 
5. Масаж с останалата  ½ ампула Actif à l`Huile de Rose Musquée до абсорбиране и 

продължаване на моделажа с Créme Régénératrice 
6. Нанасяне на Masque Calmant + Phyto Active Pure-Aloe Vera (2п).  
7. Маската се измива след 10-15мин и лицето, шията и деколтето се освежават с 

Brume Thermale. 
8. Защита: лек масаж с Créme Régénératrice до пълно абсорбиране и освежаване с 

Brume Thermale.  
 
 

Продукти за поддържане у дома: 
Lait Hygiénisante  Mousse Hygiénisante  Lotion Tonique Douce 

L’Esprit Dermatologique Crème Régénératrice 
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ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ “МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЯ”  
 
Цел: възстановяване на водно-масления баланс на епидермиса. Терапията осигурява 
хидратация, регенерация и подхранване на много сухата (алипидна) и дехидратирана 
кожа, има успокояващ и деконжестивен ефект.  
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 седмици по 1. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Émulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Douce  6мл 
Brume Thermale   3мл 
Actif à l`Huile de Rose Musquée 2мл 
Tourbe Régénératrice          2,50мл 

Voile Humectant  1 
Phyto Actif Aloe Vera 1.4мл 
Masque Calmant  6мл 
Peeling Plus AHA’s  3мл 
Crème Hydro-Protective n/s 6мл 

     
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Lotion Émulsionnable и Démaquillant des yeux, тонизиране с Lotion 
Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale. 

2. Нанасяне на 1 амп. Peeling Plus. (по таблицата)  
 

 
3. Измиване с хладка вода и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
4. Нанасяне на смес: Tourbe Régénératrice (2шпатулки) + Actif à l`Huile de Rose 

Musquée (1/2 ампула). Отгоре се поставя Voile Humectant. 
5. След 10-15мин измиване с топла вода и освежаване с Brume Thermale. 
6. Моделаж с активна смес от Crème Hydro-Protectrice n/s +  ½ ампула Actif à l`Huile 

de Rose Musquée. 
7. Нанасяне на Masque Calmant + Phyto Actif Aloe Vera (2пипети).  
8. След 10-15мин маската се измива с топла вода, кожата се освежава с Brume 

Thermale. 
9. Защита с Crème Hydro-Protectrice n/s – масаж до абсорбиране и освежаване с 

Brume Thermale.  
 

Продукти за поддържане у дома: 
Lait Hygiénisante  Mousse Hygiénisante  Lotion Tonique Douce 

L’Esprit Dermatologique Crème Hydratante  
 
 
 
 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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ДЕПИГМЕНТИРАЩА ТЕРАПИЯ 
 
 
Цел: премахване на натрупания в епидермиса меланин, регулиране на процеса на 
меланогенеза и стимулиране на процесите на обновяване на клетките, успокояване и 
деконжесция на кожата.  
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 седмици по 1. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ  
 
Démaquillant des yeux 4мл 
Lotion Émulsionnable 6мл 
Lotion Tonique Douce 6мл 
Brume Thermale  3мл 
Actif Vitalisant  1.4мл 
Tourbe Régénératrice  5мл 

Voile Humectant  1 
Actif Dépigmentant  4мл 
Crème Régénératrice  7,5мл 
Masque Dépigmentant 6мл 
Peeling Plus AHA’s  3мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Démaquillant des yeux и Lotion Émulsionnable, тонизиране с Lotion 

Tonique Douce и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
2. Нанасяне на 1ампула Peeling Plus АНА’s (по таблицата), измиване с хладка вода. 
 

 
3. Измиване с хладка вода и освежаване на лице, шия и деколте с Brume Thermale. 
4. Нанасяне на Tourbe Régénératrice (2шпатулки) + Actif Vitalisant (1пипета). Отгоре се 

поставя Voile Humectant.  
5. След 10-15мин - измиване с топла вода и освежаване на лице, шия и деколте с 

Brume Thermale. 
6. Масаж (лимфен дренаж) с 1 ампула Actif Dépigmentant до пълно абсорбиране 
7. Моделаж с Crème Régénératrice + Actif Vitalisant (1пипета). 
8. Нанасяне на Tourbe Régénératrice (2шпатулки) + малко термална вода цялото лице с 

леки потупващи движения до абсорбиране, 
9. Нанасяне на Masque Dépigmentant 
10. Измиване на маска след 10-15мин и освежаване на лице, шия и деколте с Brume 

Thermale. 
11. Защита с Crème Régénératrice.  
 
 

Продукти за поддържане у дома 
Lait Hygiénisant Mousse Hygiénisante  Lotion Tonique Douce / Rééquilibrante 

Crème Dépigmentante 
 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 
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ТЕРАПИЯ НА КУПЕРОЗА 

 
 
Цел: успокояване и деконжесция, подобрява дишането, засилва устойчивостта на 
епидермиса, оказва вазо-констрикторен ефект, защитава кожата. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. Поддържане: 3 седмици по 1. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 
 
Démaquillant des yeux  4мл 
Lotion Еmulsionnable  6мл 
Lotion Tonique Douce  6мл 
Tourbe Régénératrice         2,50мл 
Brume Thermale   3мл 
Actif Décongestif et Calmant            4мл 

Boue Facial Rénovatrice  6мл 
Voile Humectant   1 
Phyto Actif Revitalisant-Restruct. 4.2мл 
Masque Calmant   6мл 
Actif Hydratant&Desensibilizant 0.7мл 
Crème Hydro-Protective  n/s 6мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Démaquillant des yeux и Lotion Еmulsionnable, тонизиране с Lotion 
Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale. 

2. Нанасяне на Facial Rénovatrice + Tourbe Régénératrice (2шпатулки) + Phyto Actif 
Revitalisant-Restructurant (2пипети). Отгоре се поставя Voile Humectant. 

3. Измиване на маската с топла вода след 10-15мин. Освежаване с Brume Thermale. 
4. Мануален лимфен дренаж с 1 ампула Actif Décongestif et Calmant. 
5. Масаж с Crème Hydro-Protectice n/s + Phyto Actif Revitalisant-Restructurant 

(2пипети) + Actif Hydratant&Desensibilizant (1 пипета). Ръцете се навлажняват с 
термална вода по време на масажа. 

6. Нанасяне на Masque Calmant + Phyto Actif Revitalisant-Restructurante (2пипети).  
7. Измиване на маската след 10-15мин. Освежаване с Brume Thermale. 
8. Защита с Crème Hydro-Protectice n/s и освежаване с Brume Thermale.  
 

 
 

Продукти за поддържане у дома: 
 

Lait Hygiénisant  Mousse Hygiénisante  Lotion Tonique Douce 
Crème Régénératrice 
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ОБНОВЯВАЩИ ТЕРАПИИ С  ПРОТЕИНОВ ЕКСТАРКТ ОТ ОХЛЮВ 
 

Цел: силно изразен регенериращ, обновяващ, анти-бактериален, ексфолиращ,  
антиоксидантен, успокояващ и противовъзпалителен ефект. 
Интензивен курс: 12 терапии 2 пъти седмично. Поддържане: 6 терапии 1 път седмично.  
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  

Анти-бръчки Депигментация Чувствителна кожа Акне 

Demaquillant des Yeaux  
6мл 

Demaquillant des Yeaux  
6мл 

Demaquillant des Yeaux  
6мл 

Demaquillant des Yeaux  
6мл 

Lotion Nettoyante 
Emulsionable  6мл 

Lotion Nettoyante 
Emulsionable  6мл 

Lotion Nettoyante 
Emulsionable  6мл Lotion Anti-acne 6мл 

Lotion Tonique 
Douce  6мл 

Lotion Tonique 
Douce  6мл 

Lotion Tonique 
Douce  6мл 

Lotion Tonique 
Reequilibrant 6мл 

Brume Thermale 3мл Brume Thermale 3мл Brume Thermale 3мл Brume Thermale 3мл 
Peeling Plus 3мл Peeling Plus 3мл Peeling Plus 3мл Peeling Plus 3мл 

Tourbe 
Regeneratrice 2,50мл 

Tourbe 
Regeneratrice 2,50мл 

Tourbe 
Regeneratrice 2,50мл Boue Renovatrice 6мл 

Voile Humectant 1бр Voile Humectant 1бр Voile Humectant 1бр Voile Humectant 1бр 
Actif Régénérateur A 
L’extrait Protéique 
D’escargot 4мл 

Actif Régénérateur A 
L’extrait Protéique 
D’escargot 4мл 

Actif Régénérateur A 
L’extrait Protéique 
D’escargot 4мл 

Actif Régénérateur A 
L’extrait Protéique 
D’escargot 4мл 

Masque  
Harmonissante 6мл 

Masque 
Depigmentant 6мл 

Masque 
Calmant 6мл 

Masque 
Anti-Acne 60мл 

Crème Regeneratrice 
4,5мл 

Crème Regeneratrice 
4,5мл 

Crème Hydro-protectrice 
4,5мл 

Gel Traitante Anti-acne 
4,5мл 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

1. Дегримиране с Demaquillant des Yeaux  и Lotion Nettoyante Emulsionable  (при акне - 
Lotion Anti-acne), тонизиране с Lotion Tonique Douce  (Lotion Reequilibrant  - акне)  

2. Освежаване на лице, шия, деколте с Brume Thermale  
3. Нанасяне на  Peeling Plus АНА  - 1 ампула (по схема) 

4. Измиване обилно с вода и освежаване с Brume Thermale 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 

5. Нанасяне на смес от Brume Thermale + Tourbe Regeneratrice 2шпатулки ( бръчки, 
белези, петна, стрии, чувствителна кожа) или  Boue renovatrice (мазна, акнеична 
кожа),   покрива се с Voile Humectant и действа 10-15мин. 

6. Измиване с топла вода и освежаване с Brume Thermale 
7. Нанасяне на  Actif Régénérateur A L’extrait Protéique D’escargot с моделиращ масаж 

или лимфен дренаж (мазна кожа, акне) 
8. Нанасяне на подходящата маска – действа 15-20мин. 
9. Измиване с вода и освежаване с Brume Thermale 
10. Защита с подходящия крем – масаж до пълно абсорбиране 

Поддържане у дома с:  
Lait Hygiénisant Mousse Hygiénisante  Lotion Tonique Douce / Reequilibrant 

Gel-Crème Régénérateur A L’extrait Protéique D’escargot 
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SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
 
 
ХИДРАТИРАЩА АНТИ-СТРЕС ТЕРАПИЯ 
 
Цел: хидратира в дълбочина, поддържа водно-масления баланс на епидермиса, 
предпазва кожата от вредното въздействие на околната среда, с анти-оксидантен ефект 
 
Периодичност: 12 процедури - 2 пъти седмично 
Поддържане – 1 път седмично в продължение на 3 седмици 
 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux  4ml   Lait Hygienisant   6ml 
Lotion Tonique Douce   6ml   Brume Thermale   3ml 
Voile Humectant   1   Boue Faciale Renovatrice  6ml 
Masque Alginates et Diatomees  60ml   Gel Exfoliant    6ml 
Crème Hydratante n./s.   7,5ml   Actif Hydratant Desintoxicant  4ml 
 
 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

 
1. Дегримиране с Demaquillant des Yeux и Lait Hygienisant, тонизиране с Lotion 

Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale 
2. Механичен пилинг с Gel Exfoliant на лице, шия и деколте (лек масаж). Изплакване с 

топла вода. 
3. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice. Отгоре се поставя Voile Humectant. 
4. След 10-15мин маската се измива, кожата се освежаване с Brume Thermale 
5. Нанасяне на Actif Hydratant Desintoxicant с лимфо-дренажен масаж. 
6. Моделиращ масаж с  Crème Hydratante n./s., освежаване с Brume Thermale и 

подсушаване 
7. Нанасяне на пластичната маска Masque aux Alginates et Diatomees (3 дози прах + 

2,5-3 дози вода). След пластифицирането й (15-20мин), маската се отстранява, 
кожата се освежава с Brume Thermale 

8. Защита с Crème Hydratante n/s и освежаване с Brume Thermale 
 
 

 
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 

 
Urban Response Eau Thermale Demaquillante 

Urban Response Crème Hydratante n./s, 
Urban Response Gel Contour des Yeux et Levres 
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SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
 

 
 

АНТИ-СТРЕС АНТИ-БРЪЧКИ ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ 
 
Цел: стимулира регенеративните функции и синтеза на колаген и еластин, хидратира, 
заздравява тъканите и стяга кожата, предпазва от вредното въздействие на околната 
среда, с анти-оксидантен и анти-стрес ефект. 
 
Периодичност: 12 процедури - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 1 седмично - 3 седмици 
 
ПРОДУКТИ: 
Demaquillant des Yeux  4ml  Lait Hygienisant   6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml   Brume Thermale   3ml 
Voile Humectant   1   Tourbe Regeneratrice         3,75ml 
Masque Destressant Calmant  6ml   Gel Exfoliant    6ml 
Crème AntiAge Destressant  7,5ml   Actif  Destressant Re-Densificatur  4ml 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant des Yeux и Lait Hygienisant, тонизиране с Lotion 
Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale 

2. Дълбоко почистване с Gel Exfoliant - лице, шия и деколте. Изплакване с топла вода. 
3. Нанасяне на TourbeRegeneratrice (3шпатулки).  Отгоре се поставя Voile Humectant.  
4. След 10-15мин – измиване на лицето и освежаване с Brume Thermale 
5. Лимфен дренаж с Actif  Destressant Re-Densificatur. 
6. Моделиращ масаж с  Crème Anti-Age Destressante. Освежаване с Brume Thermale. 
7. Нанасяне на Masque Destressant et Calmant. Престоява 10-15мин. Измиване и 

освежаване с Brume Thermale 
8. Защита с Crème Anti-Age Destressante. Освежаване с Brume Thermale 

 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Eau Thermale Demaquillante 
Crème Hydratante n./s, Crème Anti-age 

Gel Contour des Yeux et Levres, Serum re-densificateur 
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SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
 
 

КИСЛОРОДНА-РЕГЕНЕРИРАЩА АНТИ-СТРЕС ТЕРАПИЯ 
 
Цел: стимулира регенеративните функции, подобрява усвояването на кислород и 
дишането на кожата, заздравява тъканите, предпазва от вредното въздействие на 
околната среда, с анти-оксидантен и анти-стрес ефект. 
 
Периодичност: 12 процедури - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 1 процедура седмично - 3 седмици 
 
 
ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeux  4ml   Lait Hygienisant  6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml   Brume Thermale  3ml 
Voile Humectant   1   TourbeRegeneratrice  3,75ml 
Masq Destressant Calmant  6ml    Gel Exfoliant    6ml 
Crème Anti-Age Destressant  7,5ml   Actif Oxygenant-Regeneratur 4ml 
 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant des Yeux и Lait Hygienisant, тонизиране с Lotion 
Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale 

2. Дълбоко почистване с Gel Exfoliant - лице, шия и деколте. Измиване с топла вода. 
3. Нанасяне на TourbeRegeneratrice (3шпатулки).  Отгоре се поставя Voile Humectant.. 
4. Измиване на кожата след 10-15мин и освежаване с Brume Thermale 
5. Лимфен дренаж с Actif Oxygenant-Regenerateur до пълно абсорбиране на серума. 
6. Моделиращ масаж с Crème Anti-Age Destressante. Освежаване с Brume Thermale. 
7. Нансяне на Masque Destressant et Calmant.  
8. Измиване на маската след 10-15мин. Освежаване с Brume Thermale 
9. Защита с Crème Anti-Age Destressante. Освежаване с Brume Thermale 

 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Eau Thermale Demaquillante 
Crème Hydratante n./s. 

Crème Anti-age 
 Gel Contour des Yeux et Levres 

Serum re-densificateur 
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SELVERT THERMAL URBAN RESPONSE 
 
 

АНТИ-СТРЕС СЕБО-РЕГУЛИРАЩА БАЛАНСИРАЩА ТЕРАПИЯ 
 
Цел: почиства кожата, регулира себорейната секрекция, възстановява рН на кожата,  
предпазва от вредното въздействие на околната среда, с анти-оксидантен и анти-стрес 
ефект. 
 
Периодичност: 12 процедури - 2 пъти седмично.  
Поддържане: 1процедура седмично 3 седмици 
 
 
 
ПРОДУКТИ 
 
Demaquillant des Yeux 4ml 
Mousse Hygienissante 6ml 
Lotion Reequilibrante  6ml 
Brume Thermale  3ml  
Voile Humectant  1 

Boue Faciale Renovatrice   6ml 
Masque Alginates Diatomees  60ml 
Gel Exfoliant    6ml 
Crème Hydratante M/G.  7,5ml 
Actif Reequilibrant   4ml

 
 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant des Yeux  и Mousse Hygienissante, тонизиране с  Lotion 
Reequilibrante и освежаване с Brume Thermale 

2. Дълбоко почистване с Gel Exfoliant - лице, шия и деколте. Измиване с топла вода. 
3. Нанасяне на Boue Faciale Renovatrice + ½ ампула Actif Reequilibrant. Отгоре се 

поставя Voile Humectant. 
4. Измиване на маската след 10-15мин и освежаване с Brume Thermale 
5. Лимфо-дренажен масаж с  останалата ½ ампула Actif Reequilibrant до пълно 

абсорбиране на серума. 
6. Масажът продължава с  Crème Hydratante mixte/grasse.  
7. Освежаване с Brume Thermale. 
8. Нанасяне на Masque aux Alginates et Diatomees (3 дози прах + 2,5-3 дози вода). 

Престоява до пластифициране (15-20мин).. 
9. Отстраняване на маската и освежаване с Brume Thermale 
10. Защита с Crème Hydratante m/g и освежаване с Brume Thermale. 

 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
 

Eau Thermale Demaquillante 
Crème Hydratante m./o. 
Gel Contour des Yeux 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за лице 

 
 
АНТИ-БРЪЧКИ ТЕРАПИЯ  
 
Цел: Регенерация и реструктуриране на тъканите; възстановяване на минералния 
баланс, стягане, подхранване, хидратация и омекотяване на кожата; активиране на 
микроциркулацията. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 седмици по 1 процедура 

 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ (терапия с водорасли): 
 
Démaquillant des yeux   4мл   Mousse Marine aux Oligoéléments  6мл 
Brume Thermale       3мл  Tonique Marin aux Oligoéléments  6мл 
Tourbe Régénératrice      3,75мл  Exfoliant au Sel Marin Visage 6g 
Voile Humectant      1  Concentré Anti-Âge   4мл 
Crème Anti-Âge     7,5мл  Huile pour Massag e                 6мл 
Masque Reminéralisant Algues  6мл  
      
 
 

МЕТОД НА РАБОТА (водорасли) 
 

1. Дегримиране с Démaquillant des Yeux и Mouse Marine и тонизиране с  Tonique Marin 
2. Пилинг със смес от Exfoliant au Sel Marine pour le Visage и Huile pour Massage. 
3. Нанасяне на Tourbe Régénératrice (3 шпатулки), отгоре се поставя Voile Humectant. 
4. След 5-10 min – измиване с хладка вода и освежаване с Brume Thermale. 
5. Нанасяне на 1 ампула Concentré Anti-Age с дренаж до абсорбиране.  
6. Продължава се с моделиращ масаж с Crème Anti-Age.  
7. Освежаване с Brume Thermale. 
8. Нанасяне на Masque Reminéralisant aux Algues. Действа 15-20min.  
9. Измиване на маската и освежаване с Brume Thermale. 
10. Защита с Crème Anti-Age 
 
 

 
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 

 
Exfoliant Marin aux Oligoéléments 

Mousse Marin aux Oligoéléments  Tonique Marin aux Oligoéléments 
Crème Hydrantant aux Oligoéléments  Crème Vitalisante aux Oligoéléments 

Sérum Marin au Zooplancton  Masque-Film Marin 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за лице 

 
 
РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ  
 
Цел: хидратация, подхранване, регенерация и възстановяване на минералния баланс; 
подобрява дишането на кожата. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 1 път седмично, 3 седмици 

 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ (терапия с водорасли и кали): 
 

Démaquillant des yeux  4мл  Mousse Marine aux Oligoéléments  6мл 
Brume Thermale     3мл  Tonique Marin aux Oligoéléments  6мл 
Voile Humectant     1   Exfoliant Sel Marin pour le Visage  6г 
Boue Facial Rénovatrice  6мл  Concentré Reminéralisant   4мл 
Actif Pur Oxygénant     1.4мл  Crème Reminéralisante  7,5мл 
Huile pour Massage    4мл  Masque Reminéralisant Algues  6мл 
        
 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 
1. Дегримиране  с Démaquillant des yeux и Mousse Marine aux Oligoéléments, 

тонизиране с Tonique Marin aux Oligoéléments. Освежаване с Brume Thermale. 
2. Пилинг със смес от Exfoliant au Sel Marine pour le Visage и Huile pour Massage.  
3. Нанасяне на активна смес от Boue Rénovatrice  и Actif Oxygénant (2пипети). Отгоре 

се поставя Voile Humectant.  
4. След 5-10 min – измиване на маската и освежаване с Brume Thermale. 
5. Нанасяне на 1 ампула Concentré Reminéralisant  с лимфен дренаж до пълно 

абсорбиране.  
6. Продължава се с моделиращ масаж с Crème Reminéralisant и освежаване с Brume 

Thermale. 
7. Нанасяне на Masque Reminéralisant aux Algues de Bretagne. Действа 15-20 min. 
8.  Измиване на маскатас хладка вода и освежаване с Brume Thermale.  
9. Защита с Crème Reminéralisant. 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Exfoliant Marin 

Tonique Marin aux Oligoéléments  Mousse Marin aux Oligoéléments 
Crème Hydrantant aux Oligoéléments  Crème Vitalisante aux Oligoéléments 

Sérum Marin au Zooplancton  Masque-Film Marin. 
 
 
 
 
 
 



 

64 

SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за тяло 

 
 
МОДЕЛИРАЩА-РЕДУЦИРАЩА ТЕРАПИЯ.  
 
 
Цел: Отслабване, засилване на изпотяването и изхвърлянео на токсините; дренаж, 
активиране на циркулацията на кръв и лимфа.  
 
Периодичност: 12 терапии, 2 пъти седмично.  
Поддържане: 1 път седмично - 3 седмици 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ : 
Терапия с водорасли      Терапия с кали 

      
Phyto Actif Pur Drainant     1.4мл  Exfoliante au Sel Marin  20г 
Exfoliante au Sel Marin  20г  Huile pour Massages          10мл 
Huile pour Massages           10мл  Phyto Actif Drainant           1.4мл 
Envelopment Algues Micro-éclatées 100/200ml Boue Mobilisante                         100ml 
Concentré Minceur             10мл  Boue Remodelante                       100ml 
Concentré Thermoactif      1.4мл  Concentré Thermoactif               1.4мл 
Crème pour Massages         25мл  Concentré Cryoactif                   2.1мл 
       Crème pour Massages         25мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА с водорасли 
1. Пилинг с Exfoliant au Sel Marin + Huile pour Massage по гръб и после по корем.  

Отблокиране на сакрално-бъбречната зона с Phyto Actif Drainant (1пипета).  
2. По гръб: дренаж с Phyto Actif Drainant (1пипета) - ямка на Pequet, ключица,  

подмишнична ямка, лакътни възли, лумбо-илеачна, ингвинална област, подколенна 
ямка, шийни възли.  

3. Масаж до абсорбиране с Concentré Thermoactif (2пипети) в зоните с най-много 
мазнини.  

4. Нанасяне на:  Enveloppement aux Algues Micro-éclatées + ½ ампула Concentré 
Minceur. Репинг с пластично фолио. Престоява 30 min. Измиване.  

·     За частичен репинг: 100мл Env. aux Algues Micro-éclatées + 40 ml. вода 
·     Пълен репинг: 200мл Env. aux Algues Micro-éclatées + 80 ml. вода 
5. Анти-целулитен масаж с ½ Concentré Minceur + Crème или Huile pour Massage 

 
МЕТОД НА РАБОТА с кали от т.1 до т.4 – като терапия с водорасли 

5. Нанасяне на минерална баня. Репинг с пластично фолио - престоява 30 min.  
-Топъл репинг: в области с натрупване на мастна тъкан (глутеус, бедра, корем, т.н.) - 
Concentré Thermoactif (2пипети) с леки потупвания до абсорбиране, отгоре Boue 
Remodelante (100мл). 
-Студен репинг: на другите зони - Concentré Cryoactif (3пипети), отгоре Boue 
Mobilisante (100мл) 
6. Анти-целулитен масаж с ½ ампула Concetré Minceur + Crème или Huile pour 
Massage 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Gel Exfoliant  Crème Marine Minceur  Gel Frais Marin pour Jambes 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за тяло 

 
СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО.  
Цел: ревитализиране, хидратация и заглаждане на релефа на кожата; стягане и 
заздравяване на тъканите на повърхността; стимулиране на кръвообращението. 
 
Периодичност: 12 терапии - по 2 седмично.  
Поддържане: 3 седмици по 1 процедура 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
терапия с водорасли - цяло тяло     терапия с кали  - бюст 
  
Exfoliante au Sel Marin          20г  Exfoliante au Sel Marin          20г 
Huile pour Massages              10мл  Huile pour Massages              10мл 
Concentré Cryoactif              0.7мл  Phyto Actif Pur Drainant               0.7мл 
Envelopment Alginates Diatomées   100мл  Concentré Raffermisant           10мл 
Gel Raffermissant Corporel    25мл  Gel Raffermissant Corporel      15мл 
Concentré Raffermisant         10мл  Masque Raffermissant Tonifiant     200мл 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА с водорасли 
1. Пилинг с Exfoliant au Sel Marin + Huile pour Massage – по гръб, после по корем.  
2. Масаж на най-проблемните зони с 1 ампула Concentré Raffermissant до абсорбиране 

/или йонофореза с (-) полюс 10-15 min. 
3. Репинг: 5 дози прах Enveloppement Gel aux Algues et Diatomées + 2 дози студена 

вода. Хомогенната смес се нанася на третираните зони.  Действа 20-30 min – до 
пластифициране, след което маската се отлепя, кожата се измива и подушава 

4. Лек масаж със смес от Gel Raffermissante Corporel + Concentré Cryoactif (1пипета). 
 

ТЕРАПИЯ ЗА СТЯГАНЕ НА БЮСТ.  
 

МЕТОД НА РАБОТА с кали 
1. По гръб: пилинг с Exfoliant au Sel Marin + Huile pour Massage. Стимулиращ масаж 

за стимулиране на кръвообращението и хиперемия. Не се работи върху зърната. 
2. Дренаж с Phyto Actif Pur Drainant - в ямка на Pequet,  ключица, подмишнична ямка, 

лакътни възли, 1ва и 2ра лимфна верига и китки. 
3. Масаж с 1 ампула Concentré Raffermisant до абсорбиране / йонизиране с (-) полюс 

10-15мин. 
4. Стягащ масаж с Gel Raffermisant Corporel 
5. Нанасяне на Masque Raffermisant Tonifiant 200 мл прах + 120ml студена вода. 

Нанасяне на хомогенната смес на третираните зони върху марли. Действа 20-
30мин., след което се отстранява. 

6. Терапията завършва с масаж с Gel Raffermisant Corporel до пълно абсорбиране 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
Gel Exfoliant aux algues  Gel Marine Raffermissante pour le Buste 

Émulsion Marine Raffermissante     Crème Marine Vergetures 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за тяло 

 
РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ НА СТРИИ. 
 
Цел: Засилване на повърхностните тъкани; подобряване на кохезията на поддържащите 
тъкани, реструктуриране и стягане на кожата. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 1 път седмично, 3 седмици 

 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  
 

Терапия с водорасли Терапия с кали 
Exfoliante au Sel Marin                       20г 
Huile pour Massages                                  10мл 
Tourbe Régénératrice                              6,25мл 
Concentré Reminéralisant                            4мл 
Envelopment Gel aux Algues de Bretagne100мл 
Émulsion Hydratante Corporelle                 15мл 
Crème pour Massages                                  25мл

Exfoliante au Sel Marin                   20г 
Huile pour Massages                            10мл 
Tourbe Régénératrice                        6,25мл 
Concentré Raffermisant                         10мл 
Boue Vitalisante Sédiment Marin       100мл 
Crème pour Massages                          25мл 
 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА с водорасли 
 

1. Пилинг с Exfoliant au Sel Marin + Huile pour Massage със стимулиращ масаж за 
стимулиране на кръвообращението и хиперемия.  

2. Масаж в зоната на стриите с пощипване, за подобряване на кръвообращението. 
3. Нанасяне на Tourbe Régénératrice на засегнатите области, действа 10мин, през това 

време се навлажнява с Concentré Remineralisant. Емулгиране на продуктите и масаж 
до абсорбиране. 

4. Стимулиращ-енергизиращ масаж на цялата засегната област с  Crème pour Massage. 
5. Нанасяне на Enveloppement Gel aux Algues de Bretagne. Репинг с фолио.  Действа 

20-30мин, след което кожата се измива и подсушава 
6. Лек масаж с Emulsion Hydratant Corporelle до пълно абсорбиране. 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА с кали 
 

От т.1 до т.4 терапията с водорасли се повтаря. 
5. Минерална баня с: Boue Vitalisant Sedim. Marin + 1 ампула Concentré Raffermisant. 

Репинг с фолио, действа 20-30мин., след което маската се измива и кожата се 
подсушава 

6. Лек масаж с Emulsion Hydratant Corporelle до пълно абсорбиране. 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Émulsion Marine Raffermissante Gel Exfoliant aux algues Crème Marine Vergetures 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за тяло 

 
КИСЛОРОДНА - АНТИ-СТРЕС ТЕРАПИЯ.  
 
Цел: успокояване, подобряване на дишането на тъканите, релаксация. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично.  
Поддържане: 3 седмици по 1 процедура. 
 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  
 
Exfoliante au Sel Marin                 20г              Boue Remodelant                100мл 
Huile pour Massages                     10мл            Actif Pur Oxygénant           1.4мл 
Phyto Actif Pur Drainant              1.4мл            Concentré Thermoactif       1.4мл 
Émulsion Hydratante Corporelle   25мл  

 
 

МЕТОД НА РАБОТА  
 

1. Пилинг със смес от Exfoliant au Sel Marin и Huile pour Massage – по гръб и после по 
корем 

2. По корем: отблокиране на сакрално-бъбречната зона с Phyto Actif Pur Drainant (1 
пипета).  

3. По гръб: дренаж с Phyto Actif Pur Drainant (1 пипета) -  ямка на Pequet, ключицата,  
подмишнична ямка, лакътни възли, лумбо-илеачна и ингвинална област, 
подколенна ямка, шийни възли.   

4. Масаж до абсорбиране с Concetré Thermoactif (2 пипети) в зоните с най-голямо 
мускулно претоварване. Релаксиращ масаж с Huile или Crème  pour Massage. 

5. На останалата част от тялото - лимфен дренаж само с Huile или Crème pour 
Massage. 

6. Минерална баня с: Boue Remodelant + Actif Pur Oxygénant (2пипети). Репинг за 20-
30мин. Измиване с топла вода 

7. Лек масаж с Emulsión Hydratante Corporelle до пълно абсорбиране на продукта. 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
Gel Exfoliant aux algues 

Gel Frais Marin pour Jambes 
Émulsion Marine Raffermissante 
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SELVERT THERMAL L’OCEAN 
Терапии за тяло 

 
 
ТЕРАПИЯ НА ЛОШО КРЪВООБРАЩЕНИЕ.  
 
Цел: Облекчава тежестта в краката, намалява едемата в областта на глезените и 
краката, стимулира лимфния и кръвния ток. 
 
Периодичност: 12 терапии - 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 седмици по 1 процедура 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:  
Терапия с водорасли Терапия с кали 
Exfoliante au Sel Marin              20г 
Huile pour Massages                          10мл 
Phyto Actif Pur Drainant                   1.4мл 
Concentré Cryoactif                           1.4мл 
Envel. Algues Micro-éclatées     100/200мл 
Crème pour Massages                          25мл           

Exfoliante au Sel Marin     20г 
Huile pour Massages               10мл 
Phyto Actif Pur Drainant        1.4мл 
Concentré Cryoactif               1.4мл 
Boue Mobilisant                      60мл 
Crème pour Massages              25мл 

 
 
 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА с водорасли и кали* 
 

1. Пилинг с Exfoliant au Sel Marin + Huile pour Massage – по гръб, после по корем. 
2. По корем: отблокиране сакрално-бъбречната зона с Phyto Actif Pur Drainant 

(1пипета).  
3. По гръб: дренаж с Phyto Actif Pur Drainant (1пипета) - основни лимфни.   
4. Нанасяне на Concentré Cryoactif (2 пипети) с изпомпванещи масажни похвати на 

всички третирани зони до абсорбиране. 
5. Нанасяне на: Enveloppement aux Algues Micro-éclatées (терапия водорасли) или 

терапия с кали –  *Boue Mobilisante*. Репинг с фолио за 30мин, след което маската 
се измива, кожата се подсушава. 
• Частичен репинг: • 100мл  Env. aux Algues Micro-éclatées в 50 ml студена вода 
• Пълен репинг: • 200мл Env. aux Algues Micro-éclatées в 100 ml студена вода 

6. Циркулаторен масаж с Concentré Cryoactif (1пипета) + Crème или Huile pour 
Massage 

 
 
 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
 

Gel Exfoliant aux algues pour el Bain 
Gel Frais Marin pour Jambes 
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Selvert Thermal    Е к с к л у з и в н и  Т е р а п и и  
 

SELVERT LISSER. 
ИНТЕНЗИВНА БОТУ-ЛАЙК ТЕРАПИЯ НА БРЪЧКИ 

В КОМБИНАЦИЯ СЪС SELVERT THERMAL 
 
Цел: намалява микронапрежението на мускулните фибри, релаксира мускулите, 
видимо заглажда мимическите линии и бръчки и същевременно възстановява 
естествената гъвкавост (мобилност) на лицето. 
 
Брой и честота на процедурите: 10 процедури 2 пъти седмично за 5 седмици. 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
Demaquillant des Yeux  4ml Crème Anti-age destressant  7,5ml 
Lait Hygienisant   6ml Actif Pur Raffermissant       3.5ml 
Lotion Tonique Douce   6ml Actif Pur Oxygenant            1.4ml 
Brume Thermale   3ml Voile Humectant    1 
Tourbe Regeneratrice   5ml  Selvert Lisser complex           3 ml 
Masque Harmonissant       6 ml  Peeling Plus AHA’s   3 ml 
 

 
МЕТОД НА РАБОТА 

 
1. Дегримиране: Очи и устни с Démaquillant des Yeux, Лице, шия, деколте с Lait 

Hygiénisant 
2. Тонизиране с Lotion Tonique Douce и освежаване с Brume Thermale.  
3. Нанасяне на 1 ампула Peeling Plus AHA’s, като се избягва очния контур. След 

определеното време (вж схема на глико-пилинг), измиване с хладка вода. 
Освежаване с Brume Thermale. 

 

Приложение 1ва седмица 2ра седмица 3та  седмица 4та седмица 
Чувствителна кожа   3 min  4 min 5 min  5 min 
Нормална кожа        4 min 5 mn 6 min   6 min 
Зряла кожа 5 min 6 min 7 min  7 min 

4. Нанасяне на активна смес: Tourbe Regeneratrice (4шпатулки) + Actif Oxygénant 
(2пипети) + Actif Pur Raffermissant (2пипети).  Отгоре се поставя Voile Humectant. 
След 10- 15 min. - измиване с топла вода и освежаване с Brume Thermale  

5. Нанасяне на Lisser Complex с лимфо-дренажен масаж до пълно абсорбиране като се 
набляга на най-проблемните зони – мимическите бръчки. 

6. Моделиращ масаж с Creme Anti-Age от Urban Response и освежаване с Brume 
Thermale. 

7. Нанасяне на активна смес: Masque Harmonisant + Actif Pur Raffermissant (3 пипети). 
След 15 минути - измиване с топла вода и подсушаване. Освежаване с Brume 
Thermale. 

8.  Защита с Urban Response Creme Anti-Age - с лек масаж до абсорбиране на продукта. 
  

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА 
Selvert Lisser cream 

Brume Thermale   Demaquillant des Yeaux 
Lait Hygienisant   Lotion Tonique Douce 
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Selvert Thermal    Е к с к л у з и в н и  Т е р а п и и  
 
 

THERMALISSIMA. THE THERAPY 
ТЕРМАЛИСИМА. АНТИ-БРЪЧКИ И ЛИФТИНГ.  

ЛУКСОЗЕН ПАКЕТ ЗА ПЕТ ПРОЦЕДУРИ: 
 
Продукти за една процедура: 
Фаза 1: Nettoyant Absolu – почистваща емулсия   
Фаза 2: Exfoliant en Profondeur –пилинг. 
Фаза 3: Serum Actif – активен серум.   
Фаза 4: Voile Enrichi – обогатяваща маска-було  
Фаза 5: Emulsion Soin Visage – защитна емулсия  

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Почистване на лице, шия, деколте с емуслия - Фаза 1. Измиване с топла вода, 
подсушаване. 
2. Нанасяне с лек масаж или фина четка на Пилинг – Фаза 2 на третираната зона, 
набляга се на най-проблемните участъци. Престоява 3-5 минути в зависимост от 
чувствителността на кожата,  измиване обилно с вода и подсушаване. 
3. Мануален лифен дренаж с Фаза 3 до абсорбиране (ампулата се разклаща преди 
употреба). 
4. Нанасяне на Фаза 4. Моделиране на маската по контурите на лицето, за по-добър 
лифтинг ефект. Гелът се разпределя  върху шията и деколтето. След 20-30мин. – 
отстраняване на булото 
5. Масаж до пълно абсорбиране на гелоподобния продукт от булото. 
6. Масаж с Фаза 5 до пълно абсорбиране. Ампулата с Фаза 4 се раклаща преди 
употреба. 
  

 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ У ДОМА: 
 

Brume Thermale  Demaquillant des Yeaux 
Lait Hygienisant  Lotion Tonique Douce 

Thermalissima Crème des Yeaux  Thermalissima Cream
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“Термална наслада с ягоди и маракуя” 
 
Цел: снабдява кожата с витамини и менрали с тонизиращи и хидратиращи свойства. 
Балансира хидро-липидната мантия, поддържа влагата. Регенерира и защитава кожата. 
 
Активни вещества: термална вода – успокоява, освежава; папаин – кератолитик  
(ексфолира); ягоди и маракуя – хидратира, омекотява; кисело мляко – подхранва и 
витализира. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeaux   6ml   Lait Hygienissant   6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml   Brume Thermal   6ml 
Battu peeling Enzymatique de Papaine   6ml 
Masque Mousse de Yaourt     30ml 
Sirop Cosmetique de Fruit de la Passion et Fraise  1.4ml ; 
Creme au Yaourt aux Fraises    7.5ml 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Дегримиране с Demaquillant des Yeaux и Lait Hygienissant. Тонизиране с Lotion 

Tonique Douce и освежаване с Brume Thermal 
2. Сложете 4-5 помпи  Battu peeling Enzymatique de Papaine в купа и нанесете пилинга 

с четка на лицето (включително и очния контур) и шията. Пазете клепачите, 
устните и открити рани. Оставете 5-10мин. (да засъхне) и изплакнете обилно с вода. 
Освежете с Brume Thermal 

3. Лимфо-дренажен масаж с 2 пипети Sirop Cosmetique de Fruit de la Passion et Fraise 
4. Моделиращ масаж с Creme au Yaourt aux Fraises и освежаване с Brume Thermal 
5. Нанесете с четка Masque Mousse de Yaourt. След 15-20 минути, измийте с топла 

вода. 
6. Освежете с Brume Thermal и защитете с Creme au Yaourt aux Fraises. 
 
 

Поддържане у дома: 
Marmalade-Scrub de Framboise Crème au Yaourt Hydratante 

Gelatine-serum pour Contour des Yeaux de The Vert 
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“Термален зърнен микс със зелен чай” 
 
Цел: стяга, защитава кожата и предпазва от фотостареене. Възстановява плътността на 
кожата, заличава мимическите линии. Подобрява капацитета на кожата да задържа 
вода. 
 
Активни вещества: термална вода; папаин; ориз – анти-оксидант, себорегулатор; овес – 
омекотява, защитава; соя – подобрява еластичността, стяга и заздравява тъканите; 
зелен чай – анти-оксидантен и репариращ тъканите ефект; масло от авокадо – 
дермопротекторни, хидратиращи и емолиентни свойства. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Demaquillant des Yeaux   6ml   Lait Hygienissant   6ml 
Lotion Tonique Douce  6ml   Brume Thermal   6ml 
Battu peeling Enzymatique de Papaine   6ml ; 
Melange de Riz, Soja et Avoine   20мл 
Gel pour Melange de Riz, Soja et Avoine   86 ml 
Infusion Cosmetique de the Vert    1.4ml 
Condense-Creme de Soja et Huile d’Avocat  7.5ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Дегримиране с Demaquillant des Yeaux и Lait Hygienissant. Тонизиране с Lotion 
Tonique Douce и освежаване с Brume Thermal 

2. Сложете 4-5 помпи  Battu peeling Enzymatique de Papaine в купа и нанесете пилинга 
с четка на лицето (включително и очния контур) и шията. Пазете клепачите, 
устните и открити рани. Оставете 5-10мин. (да засъхне) и изплакнете обилно с вода. 
Освежете с Brume Thermal 

3. Лимфо-дренажен масаж с 1 пипета Infusion Cosmetique de the Vert 
4. Моделиращ масаж с Condense-Creme de Soja et Huile d’Avocat, освежаване с Brume 

Thermal 
5. Приготвяне на маската: изсипете в купа 8 шпатули Gel pour Melange с 1 доза 

Melange de Riz, Soja et Avoine и разбърквайте до получаване на гладка смес. 
Нансете маската на шията и лицето като заобикаляте очния контур. Отстранете 
сместа с шпатула след 15-20 минути и   измийте с топла вода. Освежете с Brume 
Thermal 

6. Защитете с Condense-Creme de Soja et Huile d’Avocat. 
 
 

Поддържане у дома 
Marmalade-Scrub de Framboise; 

Condense-Crème de Soja Raffermissant 
Gelatine-serum pour Contour des Yeaux de The Vert 
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“Деликатна селекция, потопена в мус от кисело мляко” 
 
Цел: Хидратация – тяло. Подобрява капацитета на кожата да задържа вода. Стимулира 
метаболизма. Реструктурира, защитава. 
 
Активни вещества: термална вода – успокоява и освежава; мед и кокос – омекотява, 
репарира;  ягоди и маракуя – хидратация и омекотяване; овес и ванилия – хидратиращ, 
деконжестивен ефект; кисело мляко – подхранва и витализира. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Scrub gelifie au Miel et granules de Coco   65.60ml 
Masque Mousse de Yaourt      112.5ml 
Sirop Cosmetique de Fruit de la Passion et Fraise  12.5ml 
Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille    30.0ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

Първо по гръб, след което по корем: 
1. Ексфолиране със Scrub gelifie au Miel et granules de Coco със стимулиращи масажни 

похвати (активиране на микроциркулация и постигане на хиперемия). Измиване, 
подсушаване. 

2. Лимфо-дренажен масаж с Infusion Cosmetique de the Vert – по 1 пипета на всяка 
зона. 

3. Масаж с Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille. 
4. Нанасяне на Masque Mousse de Yaourt на третираните зони (по гръб и по корем), 

репинг с пластично фолио. След 30 минути се измива обилно с вода. 
5. Защита – масаж с Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille (по гръб и по корем). 
 
 

Поддържане у дома: 
Marmalade-Scrub de Framboise 

Phytolait de Vanille 
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“Термална комбинация на цитруси в червено вино” 

 
Цел: Почистване и детоксикация – тяло. Регулация на клетъчната обмяна. Ускоряване 
на процеса на изхвърляне на токсините. Подобряване на общия вид на кожата.   
 
Активни вещества: термална вода – успокоява и освежава; зелен лимон, сладък 
портокал и грейпфрут – анти-оксидантен, почистващ ефект; червено вино и гроздови 
семки – активира кръвообращението; какао и кафе – ускорява едновременно 
намаляването на обема и тонизирането и стягането на кожата. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично. 
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Battu peeling Enzymatique de Papaine       25.76ml; 
Marmelade Gel a Base de Pulpe de Citron Vert, Orange Douce et Pamplemousse  110ml 
Esprit Cosmetique de Vigne rouge et Graine de Raisin     12.5ml 
Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse     38.60ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Нанесете с ръка Battu peeling Enzymatique de Papaine на третираните зони, завийте с 

пластично фолио за 10 минути, след което измийте с вода. 
 
Първо по гръб, след което по корем: 
 
2. Лимфен дренаж с Esprit Cosmetique de Vigne rouge et Graine de Raisin – 1 пипета на 

зона. 
3. Масаж със Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse. 
 

4. Нанесете с ръка в тънък слой Marmelade Gel a Base de Pulpe de Citron Vert, 
Orange Douce et Pamplemousse на третираните зони (по гръб и по корем), 
обвийте с пластично фолио. След 30 минути измийте обилно с вода. 

 
5. Завършете с Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse (по гръб и по 

корем). 
 

 
Поддържане у дома: 

Marmalade-Scrub de Framboise Cocktail Emulsion a base Mate, Papaya, Vigne Rouge 
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“Шоколадово фондю и суфле с аромат на кафе“ 
 
Цел: Редуциране. Засилва кръвообращението и  микроциркулацията. Заздравява 
стените на капилярите и стимулира отстраняването на едемите. Благоприятства 
липолизата и спомага за правилното дрениране. Заздравява тъканите посредством 
витамините. 
 
Активни вещества: термална вода – успокоява и освежава; папаин – кератолитично 
действие; какао и кафе – ускорява едновременно намаляването на обема и 
тонизирането и стягането на кожата; грейпфрут – анти-оксидантен, почистващ ефект. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично.  
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Battu peeling Enzymatique de Papaine     26ml 
Fondue Masque au Chocolat       200ml 
Reduction Cosmetique de Cacao et Cafe     12.5ml ; 
Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse   38.60ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
1. Нанесете с ръка Battu peeling Enzymatique de Papaine на третираните зони, завийте с 

пластично фолио за 10 минути, след което измийте с вода. 
 
Първо по гръб, след което по корем: 
 
2. Лимфо-дренажен масаж с Reduction Cosmetique de Cacao et Cafe – по 1 пипета на 

всяка зона. 
3. Масаж със Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse. 
 

4. Нанесете Fondue Masque au Chocolat на третираните зони (по гръб и по корем), 
обвийте с пластично фолио. След 30 минути измийте обилно с вода. 

 
Приготвяне на маската (за частичен репинг): 10 дози прахообразна маска + 6 дози 
топла вода се разбъркват до получаване на смес с консистенция на разтопен 
шоколад. Тъй като температурата на сместа е повече от 40оС, маската не е 
подходяща за за бюста и области с циркулаторни проблеми. 
 
5. Завършете с масаж с Souffle Creme au Chocolat, Cafe et Pamplemousse (по гръб и 

по корем). 
 

Поддържане у дома 
Marmalade-Scrub de Framboise 

Souffle Emulsion au Chocolat et Cafe 
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“Смес, сервирана с ванилия и кокос” 
 
 
Цел: Регенерация тяло. Засилва кохезията на поддържащата тъкан. Подхранва, 
хидратира, омекотява, успокоява. Заздравява, стяга. Регенерира. 
 
Активни вещества: термална вода – успокоява и освежава; мед и кокос – омекотява, 
репарира;  ориз – анти-оксидант, себорегулатор; овес и ванилия – хидратиращ, 
деконжестивен, успокояващ ефект; соя – подобрява еластичността, стяга и заздравява 
тъканите; зелен чай – анти-оксидантен и репариращ ефект. 
 
Интензивна терапия: 10 процедури 2 пъти седмично.  
Поддържане: 3 процедури 1 път седмично. 
 
 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Scrub gelifie au Miel et granules de Coco     65.60ml 
Melange de Riz, Soja et Avoine      200 ml 
Gel pour Melange de Riz, Soja et Avoine     128.76 ml 
Infusion Cosmetique de the Vert     12.5ml 
Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille      17.0ml 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Ексфолиране със Scrub gelifie au Miel et granules de Coco със стимулиращи масажни 
похвати (активиране на микроциркулация и постигане на хиперемия). Измиване, 
подсушаване. 
 
Първо по гръб, след което по корем: 
 

2. Лимфо-дренажен масаж с Infusion Cosmetique de the Vert – по 1 пипета на всяка 
зона. 

3. Масаж със Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille. 
 

4. Нанесете (по гръб и по корем) в тънък слой Gel pour Melange и разпръснете 
върху него Melange de Riz, Soja et Avoine (1доза меланж за всяка зона), обвийте 
с пластично фолио. След 30 минути измийте обилно с вода. 

5. Завършете с Phytolait de Cocoa, Avoine et Vanille  (по гръб и по корем). 
 
 

Поддържане у дома: 
Marmalade-Scrub de Framboise 

Phytolait de Vanille 
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GOLD CAPRICES – ЗЛАТНИ КАПРИЗИ за лицето. 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
Lait Hygienissant или Mousse Hygienissant   6мл 
Lotion Tonique Douce или Lotion Reequilibrant  6мл 
Brume Thermale      3мл 
Фаза 1А - Diamond Powder Crystalline Peeling  10мл  
Фаза 1Б - Delicate après-peeling gel    4мл 
Фаза 2 Cosmetic sheets of gold     2бр 
Фаза 3 - Gold concentrate     4мл 
Фаза 4 - Creamy gold mask     100мл 
Фаза 5 - Care cream with gold    10мл 

 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
* За основно почистване и дегримиране се използват продуктите от Selvert Thermal – 
Lait Hygienissant или Mousse Hygienissant, Lotion Tonique Douce или Lotion 
Reequilibrant и Brume Thermale (за освежаване). 
1. Вземете с шпатула 5мл (½ от количеството) от Фаза 1А - Diamond Powder 

Crystalline Peeling (диамантен пилинг) и направете пилинг на лицето, шията и 
деколтето с леки кръгови движения. Масажирайте 3-5мин. и оставете продукта да 
действа още 5мин. НЕ ИЗМИВАЙТЕ. 

2. Рзклатете шишенцето с Фаза 1Б - Delicate après-peeling gel (гел след пилинг) и 
нанесете цялото количество на кожата като масажирате с навлажнени ръце до 
получаване на пяна. Измийте обилно с топла вода и тонизирайте с Brume Thermale 
като оставите лицето мокро. 

3. Извадете 2 златни листа Фаза 2 Cosmetic sheets of gold (заедно със защитната 
хартия) и ги разрежете по средата, за да се получат 4 броя листа (за брадичката или 
шията; за скулите и за челото). Внимателно прилепете златните листа и отстранете 
защитната хартия. (Златните листа могат да се разделят и на повече части, ако се 
налага да се покрият повече зони от лицето)    

* Дръжте винаги златните листа за защитната хартия, за да не залепне златото по 
ръцете Ви 

4. Разклатете добре шишенцето с Фаза 3 - Gold concentrate (Златен концентрат) и 
изсипете цялото съдържание в купичка. Нанесете серума с мека и тънка четка на 
лицето, шията и деколтето като покриете и златните листа. Продължете с лек масаж 
до равномерното разпределяне на златото по кожата. 

5. Изсипете цялото съдържание на Фаза 4 - Creamy gold mask (стягаща и 
витализираща маска) в купа и добавете около 40мл топла вода (не повече от 40°С), 
разбърквайте до получаване на хомогенна смес и нанесете с шпатула в равномерен 
слой на цялото лице и шията. Маската да действа 15-20мин. – до пластифицирането 
й, след което я отстранете и тонизиране с подходящия тоник (Lotion Tonique Douce 
или Lotion Reequilibrant) и освежаване с Brume Thermale. 

6.  Направете моделиращ масаж с финалния крем Фаза 5 - Care cream with gold (Крем 
със злато) 

Поддържане у дома: 
Pure Golden Serum 
Pure Gold Cream 

 
 



 

  
 

Selvert Thermal             24k 

       
    S O I N  W  ’O R 

 
GOLD THERMAL MAXIMUM – ЗЛАТЕН ТЕРМАЛЕН МАКСИМУМ за тялото 

 
Цел: прави кожата гладка, стегната и искряща. Тази терапия е предназначена да 
възстанови  кожата след лятото или да я подготви за тези специални случаи, когато Вие 
трябва да изглеждате най-добре... 

 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
 
Diamond Powder Crystalline Peeling   65мл  
Delicate après-peeling gel     30мл 
Cosmetic sheets of gold      2бр 
Gold concentrate      12мл 
Creamy gold mask      180мл 
Care cream with gold      25мл 

 
 
 

МЕТОД НА РАБОТА 
 

1. Нанесете на цялoтото тяло около 65мл (3 дози) Diamond Powder Crystalline 
Peeling (диамантен пилинг) и направете пилинг с леки кръгови движения. 
Масажирайте 3-5мин. и оставете продукта да действа още 5мин. НЕ ИЗМИВАЙТЕ. 
2. Нанесете около30мл Delicate après-peeling gel (гел след пилинг) на цялото тяло и 
масажирайте с навлажнени ръце до получаване на пяна. Измийте обилно с топла вода и 
оставете кожата влажна. 
3. Извадете 2 златни листа - Cosmetic sheets of gold (заедно със защитната хартия) 
и ги разрежете така, че да се получат необходимите за проблемните зони бройки листа. 
Внимателно прилепете златните листа и отстранете защитната хартия    
• Дръжте винаги златните листа за защитната хартия, за да не 
залепне златото по ръцете Ви 
4. Разклатете добре шишето с Gold concentrate (Златен концентрат) и нанесете по 
1/2 пипета на всяка зона за третиране и втрийте масления разтвор с лимфо-дренажни 
похвати. 
5. Смесете 180мл (9дози) от прахобразната златна маска с 80мл (4 дози) топла вода 
(не повече от 40°С), разбърквайте до получаване на хомогенна смес и нанесете с 
шпатула в равномерен слой. Загънете тялото с пластично фолио. Маската действа 
30мин., след което се измива обилно с вода. 
6. Подсушете кожата, разклатете добре флакона с Capricious Gold Oil и направете 
масаж с него на цялото тяло 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

  
 


	SelvertThermal-1
	Selvert  Thermal
	DEMAQUILLANT DES YEUX.
	Дегримиращ лосин. Почиства зоната на очите и устните. С деконжестивен ефект. Има рН на сълзите. Подходящ и за най-чувствителните очи. Съдържание:  термална вода, бизаболол. 500мл спрей
	BRUME THERMALE.
	Термална вода. Основна грижа за всички типове кожа, включително чувствителна, алергична или възпалена. Постоянният и уникален състав на термалната вода осигурява успокояващ и освежаващ ефект при слънчеви изгаряния, след терапия на акне, обриви, различни видове възпаления, след бръснене или епилация. Използва се като заключителен етап от дегримирането, за фиксиране на грима, след спортуване през пролетта и лятото или по време на път. Напръскайте кожата с термалната вода и оставете да подейства за кратко, преди нежно да подсушите. Съдържание: изворна термална вода, екстракт от корен на сладник. Флакон 200мл.
	ACTIF PUR OXYGENANT.
	Кислороден серум. Стимулира дишането на кожата, увеличава синтеза на колаген и еластин. За терапии на хипоксична, девитализирана кожа. Съдържа: термална вода, TRF биодин (фосфор).
	ACTIF PUR VITALISANT
	Ревитализиращ серум с чисти активни вещеста. Стимулира синтеза на колаген. Репариращи, антиоксидантни, анти-стрес свойства. За терапии на кожа с белези на преждевременно стареене. Съдържа: термална вода, антиоксиданти, карцинин, ASCIII.
	ACTIF PUR ANTI-CELLULITIQUE.
	Анти-целулитен серум. Анти-едема ефект. Стимулира микроциркулацията на кръвта. Ускорява разрушаването на мазнините. Реструктурира тъканите. За терапия на всички типове целулит. Съдържа: термална вода, екстракт от рускус, карнитин, кафеисилан.
	ACTIF PUR RAFFERMISSANT.
	Стягащ серум. Засилва реорганизацията на колагеновите нишки и защитава еластиновите влакна. С регенериращи свойства. За терапии на отпусната кожа. Съдържа: термална вода, рафермин.
	CHOCOLATE ANTI-STRESS MASK.
	Шоколадова анти-стрес маска (какао на прах). Състав: какао на прах, картофено нишесте, царевично нишесте. Съставките на какаото обогатяват кожата, стимулират елиминирането на токсини, участват в енергийния обмен, а сладкият му аромат Ви потапя в океан от емоции и възстановява хармонията на тялото и душата. Опаковка 1500мл/500г сухо вещество. Начин на приложение: Лице: 1,5 дози прах (30мл) + 1 доза вода се смесват до получаване на шоколадова глазура, която спонтанно повишава своята температура. Нанася се в плътен равномерен слой (лице, шия, деколте), след 10мин. се отмива обилно с хладка вода. Тяло: 10 дози прах + 8-9  дози топла вода. Сместа се нанася на тялото и се завива с осмотично фолио. След 20мин. маската се отмива обилно с вода (душ)
	BRUME THERMALE.
	Термална вода. Основна грижа за всички типове кожа, включително чувствителна, алергична или възпалена. Постоянният и уникален състав на термалната вода осигурява успокояващ и освежаващ ефект при слънчеви изгаряния, след терапия на акне, обриви, различни видове възпаления, след бръснене или епилация. Използва се като заключителен етап от дегримирането, за фиксиране на грима, след спортуване през пролетта и лятото или по време на път. Напръскайте кожата с термалната вода и оставете да подейства за кратко, преди нежно да подсушите. Съдържание: изворна термална вода, екстракт от корен на сладник. Флакон 200мл.
	MOUSSE HYGIENISANTE.
	Пяна за всички типове кожа. Почиства в дълбочина, предпазва защитния хидролипиден филм на кожата и поддържа естественото й рН. Съдържа термална вода, дермосъвместима измиваща база, без сапун, без мазнини. Начин на употреба: Нанасяйте на влажна кожа с лек масаж,  пазете очите. Измийте обилно с топла вода, подсушете и освежете с Brume Thermale. 150мл флакон.  
	CRÈME THERMALE PROGRESSIVE.
	Обогатен хидратиращ крем с лека кремообразна текстура за нормална/суха кожа. Хидратира, защитава и нормализира сенсибилизираната и възпалена кожа. Предотвратява транс-епидермалните загуби на вода и поддържа водния баланс на кожата 24ч. 
	CRÈME THERMALE SURACTIVE. 
	Силно активен хидратиращ крем с богата кремообразна текстура за суха/много суха кожа. Редуцира фините бръчки, резултат на дехидратацията. Нормализира възпалената и сенсибилизирана кожа. Увеличава еластичността и предотвратява транс-епидермалните загуби на вода, поддържайки водния баланс 24ч. 
	CRÈME SOIN EN PROFONDEUR.
	Дълбоко регенериращ крем за нормална/суха кожа с балансирана текстура. Намалява кислородния стрес. Стимулира синтеза на колаген. Засилва периферната микроциркулация. Възстановява здравината, еластичността и блясъка на кожата. 
	CRÈME SOIN REVITALISANT.
	Ревитализиращ регенериращ крем за суха/много суха кожа с богата кремообразна текстура. Намалява кислородния стрес, стимулира синтеза на колаген, засилва периферната микроциркулация,  ревитализира много сухата кожа. В резултат - здрава, еластична и искряща кожа с копринена мекота. 
	Специфичните кремове съдържат термална вода, екстракт от сладник, карцинин, ASC III, розово масло, серамид III, витамин Е, екстракт от блатниче, неосапунено маслинено масло. Начин на употреба: всяка сутрин и/или вечер на почистени лице и шия, нанасяйте крема със стимулиращ масаж, наблягайте на проблемните зони. Опаковка: 50мл стъклен буркан.
	ESSENTIAL VITAMINE SERUM.
	Серум с витамини за суха, девитализирана кожа с бръчки. С лека и немазна текстура. С ексфолиращ,  антиоксидантен, анти-стрес, регенериращ и анти-бръчки  ефект. Предпазва от UV лъчите. Стимулира синтеза на колаген и възстановява еластичността. Подходящ за регенериращи и депигментиращи терапи. Съдържа: термална вода, витамини А и С. 30мл стъклен флакон.
	CRÈME PEAUX HYPERSENSIBLES.
	Крем за свръх-чувствителна, алергична кожа. Без оцветители, консерванти и парфюми. Идеален за атопична или нетолерантна кожа. Възстановява хидролипидния филм на кожата. Успокоява възпаленията и редуцира сърбежите. Съдържа: термална вода, пантенол. Начин на употреба: Натиснете мембраната за дозиране на количество, нанасяйте с лек стимулиращ масаж сутрин и/или вечер на почистени лице и шия. Кремът трябва да се изразходва за 6 седмици след разхерметизиране на опаковката. 50мл буркан с предпазна мембрана и помпа.
	EMULSION ADOUCUSSANTE RAFFERMISSANTE.
	Хидратираща и стягаща емулсия за тяло. Стимулира синтеза на колаген, регенерира тъканите, забавя стареенето и възстановява еластичността на кожата. Ефективна при терапия на стрии. Подходяща за бременни. Съдържа термална вода, органичен силиций, розово масло, екстракт от лайка. 200мл шише.
	CRÈME SUPER AMINCISSANTE.
	Антицелулитен липолитичен крем за терапия на всички видове целулит и акумулирани липиди. С анти-едема ефект. Стимулира периферната микрициркулация. Разрушава и елиминира нодулите. Съдържа: термална вода, екстракт от сладник, карцинин, ASC III, розово масло, серамид III, витамин Е, екстракт от блатниче, екстракт от Рускус, теофилизилан. Опаковка: 200мл шише.
	Начин на употреба на продуктите за тяло: Нанасяйте поне 1 път дневно на почистена кожа (от коленете до талията, включително), с кръгови движения в посока отдолу нагоре. Повтаряйте всяко движение поне 3 пъти.
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