Professional cosmetics line

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧям

Очищення, тонізація

new
ХІТпродажів

Молочко
Мультивітамінне

• колаген, алантоїн,
вітамін Е, гліцерин,
молочна кислота
• для всіх типів
шкіри
500 мл

Молочко
	АЛОЕ ВЕРА

• для жирної,
запаленої та
чутливої шкіри
• алое вера, екстракт
календули		
500 мл

арт:1032350001

Тонік
Тонік
МультиВІТАМІННИЙ 	АЛОЕ ВЕРА

• для всіх типів шкіри
• календула, вітамін Е,
молочна кислота
500 мл
арт: 1032350003

арт: 1032350005

• для жирної,
запаленої шкіри,
усуває жирний блиск
• алое вера,
екстракт мальви
500 мл
арт: 1032350007

Гель
гІдруючий

• розкриває пори,
делікатно 		
розм’якшує
зроговілий шар
епідермісу
• м’яко розігріває
250 мл
арт: 190603

Пілінг
ФРУКТОВІ КИСЛОТИ

• фруктові кислоти, 		
олія жожоба, алантоїн,
абрикосові кісточки
• м’яко відлущує зроговілі
клітини, антиоксидантна,
регенеруюча дія
150 мл

Маска
	ЕНЗИМНИЙ ПІЛІНГ

• глибоке очищення
шкіри, м’яко відлущує
зроговілий шар
• регенерація
та оновлення шкіри
100 мл
арт: P16-0085

арт: 1032350059

КРЕМИ

ХІТпродажів

Крем ЯГОДИ ГОДЖІ

• anti-age, антиоксидантна,
захисна дія
• екстракт ягід годжі, вітамін Е	
250, 50 мл
арт:   1032350062, 1032350063

Крем КОЕНЗИМ Q10

• антиоксидант, ефективний anti-age-догляд
• уповільнення вікових змін шкіри
та підвищення еластичності тканин
• коензим Q10, екстракт жовтих
водоростей, вітамін Е	
250, 50 мл
арт: 1032350052, 1032350030

Крем ЕКСТРАКТ ЧОРНОЇ ІКРИ

• регенеруючі властивості, синтез
колагену, насичення шкіри енергією
• екстракт чорної ікри, вітамін E		
250, 50 мл
арт: 1032350053,  1032350032

Крем Арган-БІО

• живить і відновлює гідробаланс шкіри,
антиоксидантна дія
• покращує пружність і еластичність шкіри,
уповільнює фізіологічне старіння
250 мл
арт: 1032350048

Крем SYN-AKE
для сухої та чутливої шкіри

• глибоке зволоження
• ефективно розгладжує і розслаблює м’язи
обличчя, зменшує глибину зморшок
• пептид SynAke, вітаміни А, Е	
250 мл
арт: 1032350049

Крем стовбурові клітини

• оновлення і регенерація шкіри
• ліфтинг, підвищення пружності
250, 50 мл
арт: 1032350051, 1032350028

Крем НЕЙТРАЛЬНИЙ
для масажу

• відмінне ковзання,
для будь-яких ручних технік
• добре вбирається
і не залишає жирного блиску
250 мл
арт: 191005

Крем АЛОЕ ВЕРА

• відновлює гідроліпідний баланс
• протизапальна дія
• для жирної шкіри
250, 50 мл
арт: 1032350050,  1032350022

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧям

ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

ХІТпродажів

LACTIC COMPLEX PEEL
pH 2,2

MANDELIC 40% PEEL
pH 2,2

• безін’єкційне, безболісне
• універсальний всесезонний пілінг
введення DMAE
• для всіх типів шкіри,
• для всіх типів шкіри
у т.ч. жирної й проблемної,
• миттєвий ліфтинг-ефект, звоз проявами акне і постакне,
ложує, освітлює шкіру, підвищує
при фолікулітах, проблемі
тургор й сприяє її сяйву
врослого волосся
20 мл
20 мл
арт: LACTP

арт: MANDP

AZELAIC PEEL
pH 2,2

• акне, жирна себорея
• комедони, розширені пори,
нерівний рельєф шкіри, корекція
постакне і травматичних рубців
• гіперпігментація, фотостаріння
• зволоження та пом’якшення шкіри
20 мл

PERFECT SKIN PEEL
pH 1,8

• гіперпігментація, фотоі хроностаріння
• вікове лентиго,
себорейний дерматит
• акне, купероз, поверхневі
зморшки, меланодермія
20 мл

арт: M AZP

арт: M PSP

NEUTRALIZER POST PEEL
pH 8-8,5

• нейтралізує дію хімічних пілінгів
• відновлює рН шкіри
• заспокоює, зволожує і призупиняє
судинну реакцію		
100 мл
арт: 191004

СИРОВАТКИ, КОНЦЕНТРАТИ

ХІТпродажів

Cироватка GOLD

• гелева текстура
• зволожує шкіру,
підвищує її еластичність
і щільність
• регенеруюча дія
• розгладжує зморшки
• ефективно зволожує шкіру
30 мл

Сироватка РИСОВА

ХІТпродажів

арт: 4G361-0288BDON

Сироватка для ОЧЕЙ ТА ГУБ

• освітлення пігментних плям
на обличчі, веснянок
• вирівнювання тону,
глибоке зволоження шкіри
• захист від фотостаріння
і агресивного впливу
зовнішнього середовища
50 мл

• захист від фотостаріння,
зміцнення капілярної сітки
• сильна антиоксидантна дія
• підтримання водного
балансу шкіри
30 мл
арт: 1052350003

арт: 4G125-0118BDON

Лінійка anti-acne

МІЦЕЛЯРНИЙ
очищувальний ГЕЛЬ

• делікатне очищення
проблемної шкіри,
без пошкодження
гідроліпідного шару
• видалення макіяжу		
250 мл
арт: L200306

НОРМАЛІЗУЮЧА
СИРОВАТКА

• профілактика 		
й усунення проявів акне
• звуження й очищення пор
• нормалізація функції 		
сальних залоз
• протизапальна дія
250 мл
арт: L200307

•
•
•
•

CЕБОРЕГУЛЮЮЧА
МІНЕРАЛЬНА МАСКА

Зволожувальний
МАТУЮЧИЙ КРЕМ

нормалізація функції сальних залоз
глибоке очищення пор
пригнічення патогенної мікрофлори
освітлення шкіри
250 мл

• зволоження шкіри
• протизапальний
і заспокійливий ефект
• матування шкіри
250 мл

арт: L200309

арт: L200308

кремоподібні маски
ХІТпродажів

Маска АЛОЕ ВЕРА

• відновлює гідроліпідний
баланс, заспокоює,
інтесивно зволожує шкіру
• для жирної шкіри
250 мл
арт: 1032350025

ХІТпродажів

Маска ЯГОДИ ГОДЖІ

• регенерація шкіри, антиоксидантна
й захисна дія
• вирівнює тон і рельєф, підвищує		
еластичність і тургор шкіри		
250 мл
арт: 1032350064

Маска АРГАН-БІО

• глибоке живлення шкіри
• розгладжує зморшки,
регенерує клітини
• протизапальная дія
250 мл
10322350013

Маска з трипептидом SYN-AKE

• зменшення м’язового гіпертонусу, 		
розгладжування зморшок
• стимуляція оновлення клітин
• зволоження, підвищення пружності шкіри
250 мл
арт: 1032350019

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧям

АЛЬГІНАТНІ МАСКИ
БАЗОВА
	Універсальна

• освітлення
• протизапальна дія
• стимуляція обмінних процесів
30, 300 г

ОСВІТЛЮЮЧИЙ РИС
Освітлення

• освітлення, зволоження шкіри
• профілактика фотостаріння
300 г
арт: H211-0084

арт: H291-0046,  H206-0084

ХІТпродажів

ХЛОРОФІЛОВА
Заспокійлива

• протизапальна, судинозміцнювальна дія
• відновлення і тонізація шкіри
• насичення шкіри амінокислотами,
вітамінами Е, В12, мікроелементами
30, 300, 1000 г

ОЛИВКОВА
Живлення і зволоження

• відновлення еластичності
та пружності шкіри
• насичення амінокислотами
30, 300, 1000 г
арт: H213-0046,  H213-0084,  H213/1-0084

арт: H209-0046,  H209-0084,  H209/1-0084

МОРСЬКІ СЕДИМЕНТИ
Протизапальна

• бактерицидна дія
• очищує, насичує шкіру
мікроелементами
300 г
арт: H210-0084

ХІТпродажів

	ЧОРНА СМОРОДИНА		
Освітлення, антиоксидантна дія
• зміцнення судин
• заспокоює й освітлює шкіру
• підвищення еластичності
• антибактеріальна дія		
30, 300 г

БАРБАДОСЬКА ВИШНЯ
	Антиоксидант, освітлення

• насичення шкіри вітаміном С,
освітлення
• регенерація, антиоксидантна дія
30, 300, 1000 г
арт: H230-0046, H230-0084, H230/1-0084

арт: H207-0046,  H207-0084

ГЛИНА ГАСУЛ
Протизапальна, антиакне

• нормалізує функцію сальних
залоз, глибоко очищує
і звужує пори
• виводить токсини, посилює
тургор, відбілює шкіру
30, 300 г

	ЧАЙНЕ ДЕРЕВО
	Антибактеріальна

	ЧОРНА ПЕРЛИНА
	Детокс

• заспокійлива, очищувальна
й антисептична дія
300 г

• глибоке очищення, нормалізація
функції сальних залоз
• насичення мінералами,
вирівнювання тону шкіри
300 г

арт: H234-0084

арт: H314-0084

арт: H212-0046, H212-0084

золота насолода
	Регенерація

• ліфтинг, корекція овалу обличчя,
• поліпшення метаболізму,
регенерація шкіри
30, 300, 1000 г
арт: H214-0046,  H214-0084,  H214/1-0084

	ЕФЕКТ Ботокса
Мiорелаксація

• ліфтинг, розгладжування
дрібних зморшок
• освітлення, вирівнювання
тону шкіри
30, 300, 1000 г
арт:  H291-0046,  H291-0084,  H291/1-0084

ПАПАЙЯ
	Ексфоліація

• м’яке відлущування
• вирівнює рельєф і колір шкіри,
звужує пори, нормалізує
функцію сальних залоз
• для шкіри, схильної до гіперкератозу
300 г

Для ділянки навколо очей
Протинабрякова

• ліфтинг і зволоження шкіри
навколо очей
• зменшення темних кіл,
протинабрякова дія		
10, 300 г
арт: H235-0041,  H235-0084

арт: H232-0084

ТЕРМІЧНІ МАСКИ
РОЖЕВА
Моделювання обличчя та фігури тіла

• моделює овал обличчя, зволожує,
покращує обмінні процеси шкіри
• гравітаційний птоз, в’яла шкіра
1000 г
арт: P07-0086

МАНДАРИНОВА
	Детокс обличчя. Корекція фігури

• зволожувальна, антиоксидантна дія, регенерація шкіри
• для вікової, втомленої шкіри обличчя
• покращення обмінних процесів, ліфтинг
та зменшення об’ємів тіла
1000 г
арт: P67-0086

Альгінатні НАПІВПРОЗОРІ МАСКИ на основі сахарози
КАНАБІС
Покращує стан жирної шкіри

• нормалізація функції сальних залоз, антикомедогенна
• регенерація клітин, живлення та зволоження шкіри
• виражений міорелаксуючий ефект
300 г
арт: H334-0084

Швидкорозчинні маски
журавлина
	Регенеруюча та антиоксидантна дія
• насичення шкіри вітаміном С
• для всіх типів шкіри
100 г
арт: P11-0086

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

СКРАБИ
ХІТпродажів

ВИНОГРАД

КАКАО

• багаторівневе відлущування
• посилення лімфодренажу,
мікроциркуляції
500 г

• вирівнювання
рельєфу шкіри
• антицелюлітна дія
500 г

арт: 4G91-0182

АПЕЛЬСИН

• зволоження, очищення
• програми для схуднення
• цитрусовий аромат
500 г

арт: 4G128-0182

арт: 4G127-0182

ЛАВАНДА

• антистрес- і релакс-програми
• глибоко живить і зволожує шкіру
• гелева масляниста текстура
500 г
арт: 4G52-0182

Корекція фігури

МАСКА
Альгінатна

• ліфтинг, підвищує тонус і відновлює еластичність шкіри
• запобігає провисанню шкіри після схуднення
1000 г
арт: H204-0084

ОБГОРТАННЯ
ГЕЛЕВІ
ВОДОРОСЛЕВЕ

ВИНОГРАДНЕ

• виводить токсини,
насичує шкіру мінералами
• сприяє регенерації шкіри
1000 г

• зміцнення судин
• дренаж, зволоження,
• підвищення еластичності
й пружності шкіри		
1000 г

арт: 4G350-0097

арт: 4G01-0097

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

• детоксикація, зміцнення судин
• підвищення тургору шкіри
• сприяє зменшенню жирового
прошарку			
1000 г
арт: 4G80-0097

ПОРОШКОВІ
new

new

СПА-ТАЛАСО

БРИЗКИ ШАМПАНСЬКОГО

• антицелюлітний ефект,
моделювання фігури
• зволоження, підвищення
пружності, еластичності
й імунітету шкіри
• антиоксиданта дія		
1000 г

• глибоке зволоження,
насичення вітамінами
• підвищення тургору
й еластичності шкіри
• антицелюлітний ефект,
абсолютний релакс
1000 г

арт: B04-0086

new

КОКОСОВИЙ РЕЛАКС

• зволоження, ексфоліація
• підвищення тургору
й еластичності шкіри
500 г
арт: B61-0086

арт: B76-0086

new

ЧЕРВОНИЙ ВИНОГРАД

ЛАМІНАРІЯ 45

• відновлення захисних
функцій
• покращення пружності
та еластичності
• живить, освітлює
й омолоджує шкіру,
зміцнює судини, стимулює
утворення колагену
і гіалуронової кислоти
1000 г

• дренаж, детоксикація,
• розщеплення локальних
жирових відкладень
• протинабрякова дія, зменшення
проявів целюліту, “апельсинової кірки“
1000 г
арт: B01-0086

АПЕЛЬСИНОВЕ

ФУКУС 45

• антицелюлітна дія
• зменшення локальних
жирових відкладень
• детоксикація,
насичення шкіри
мінералами
• підвищення тонусу 		
1000 г
арт: C01-0086

• тонізує, підвищує тургор шкіри
• протинабрякова дія, виводить
токсини
1000 г

арт: B12-0086

арт: B16-0086

саморозігрівальні
ШОКОЛАДНЕ

• насичення шкіри киснем
• розслаблення м’язів
• антицелюлітна,
протизапальна дія
1000 г
арт: B26-0086

ВОДОРОСЛЕВЕ

• глибоке зволоження
• детоксикація, насичення шкіри
мінералами, регенерація шкіри
1000 г
арт: B11-0086

ІМБиРНЕ

• стимуляція обмінних процесів,
термогенез
• підвищення імунітету шкіри
• зменшення об’єму ПЖК
1000 г
арт: B59-0086

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

обгортання

ХІТпродажів

ХІТпродажів

ГРЯЗЬ АНТИЦЕЛЮЛІТНА

Бандажне
	ДРЕНАЖНЕ

Бандажне
	АНТИЦЕЛЮЛІТНЕ

• корекція фігури,
зменшення об’єму
500 мл

• вирівнювання рельєфу шкіри
• зменшення “апельсинової кірки”
500 мл

арт: 1012350059

арт: 1012350060

• підсилює мікроциркуляцію, прискорює
обмін речовин
• виводить надлишкову рідину з тканин,
вирівнює рельєф шкіри
500 мл
арт: 1012350043

АПАРАТНА КОСМЕТИКА

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Крем-флюїд NOBILE ROSE

Гель ULTRASOUND для ультразвукових процедур

• живить, підвищує еластичність шкіри і сприяє регенерації клітин
• не залишає жирної плівки, перешкоджає появі стрий
500 мл

• ідеальне проведення ультразвукових хвиль
• надає шкірі м’якість, гладкість і підтягує її
500 мл

арт: 1012350070

арт: 1012350066

ЛОКАЛЬНІ ЗАСОБИ

Гель ТЕРМО-Слім

• підсилює лімфодренаж, обмінні процеси
в підшкірно-жировій клітковині
• корекція фігури
250 мл
арт: 1012350152

Гель ОХОЛОДЖУЮЧИЙ

• лімфодренаж, венотонізуюча дія
• для ніг, живота,
стегон і сідниць
250 мл
арт: 1012350033

Крем ЗІГРІВАЮЧИЙ

• ефективний в антицелюлітних програмах,
для корекції фігури, підсилює обмінні процеси
• надає шкірі м’якість, гладкість і підтягує її
250 мл
арт: 1012350037

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

МАСАЖНІ ЗАСОБИ

Гель ШОКОЛАД

• липолітична дія, живить,
пом’якшує й зволожує шкіру
• тривале ковзання
30, 90 г
арт: 4G/229-0182,  4G229-0182

Крем НЕЙТРАЛЬНИЙ

• містить екстракт гуарани і кофеїн,
підвищує тонус і гладкість шкіри
• добре ковзання
500 мл
арт: 1012350010

Крем АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

• лімфодренаж, зменшення об’єму
й маси тіла, ліфтинг шкіри
• прискорення метаболізму,
зменшення проявів целюліту
500 мл
арт: 1012350011

Олія СОЛОДКИЙ МИГДАЛЬ

• пом’якшення, зволоження шкіри
• регенеруюча, антиоксидантна дія
500 мл
арт: 42350041

Олія ДРЕНАЖНА

• лімфодренаж, пом’якшення шкіри
• регенеруюча, антиоксидантна дія
500 мл
арт: 42350021

Олія АНТИЦЕЛЮЛІТНА

• антицелюлітна, антиоксидантна дія
• зменшення жирового прошарку
• лімфодренаж		
500 мл
арт: 42350022

АКСЕСУАРИ

Мисочка

• силіконова, рожева
• для замішування альгінатних масок
200 мл
арт: 92081

Пов’язка махрова косметична

• міцно фіксується на голові
за допомогою липучки
Поштучно
арт: ПовМ

Шпатель

• пластиковий, професійний
Поштучно
арт: Ш01,  Ш02

- професійна косметика по догляду за обличчям                
і тілом, яку виготовляють на замовлення компанії БЕЛЛА ДОННА
на кращих б’юті-підприємствах  Італії, Франції та Іспанії.
Торгова марка
заснована у 2014 р.
В асортименті - понад 100 косметичних засобів.
Специфіка виробницта косметичних засобів
полягає
в унікальному промисловому ноу-хау та сучасних біотехнологічних
розробках. Це дозволяє косметологам створювати індивідуальні
програми для оздоровлення шкіри та корекції фігури.
Виробництво сертифіковане за міжнародними стандартами GMP,
система управління якістю, відповідно до ISO 22716 та EFfCI

ТОВ БЕЛЛА ДОННА
Україна, 04070, м. Київ,
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