представя

Всекидневна грижа за добро здраве!

Серия Ferdinand Eimermacher

Ferdinand Eimermacher
100 години Eimermaicher – найвисокото качество продукти в
сферата за грижа за кожата.
Мото на компанията - “Светът е
нашето поле за действие” (The
World is our Field!).

Създаване на компанията – през 1910 година в района Мюнстерленд в
Германия Ferdinand Eimermacher създава малък семеен бизнес за
производство на масла и мазила за грижа за кожата

История и интересни факти – Ferdinand Eimermacher е един от пионерите в
полетите с балон. Започнала като малък семеен бизнес, компания
Eimermacher още от 1960 година се превръща в световен фактор в
индустрията с козметика за здравето.

Ferdinand Eimermacher
Продуктови линии – продуктите, които ще бъдат
представени за продажба от „Green Master“ са
представени с две търговски марки -Enzborn и
TebaSan. Продуктите за грижа за кожата с
екстракт от чаено масло и с екстракт с невен са
представени под формата на унгвент. Унгвент е
другото название за мехлем, мазило, маз.
Представлява форма за външно приложение мазилкова основа (вехикулум), в която са
разтворени едно или повече активни вещества.
Принципи при производството на продуктите Ferdinand Eimermacher:
натурални съставки от сертифицирани ферми или находища
контрол на качеството на входа и изхода на производствената линия
модерни технологии
доказани рецепти
синергия на съставките
спазване на всички международни и европейски стандарти за производство

Ferdinand Eimermacher
Мисия на серията Ferdinand Eimermacher:
природните продукти на Sanct Bernhard дават възможност на всеки човек да
бъде щастлив - да постигне добро здраве, да има красив външен вид и да
води активен живот – да постигне БЛАГОДЕНСТВИЕ.
Сертфикат за GMP (Good Manufacturing Practice) – означава добра

производствена практика. Това е стандарт, който гарантира, че
продуктите се произвеждат, съхраняват и контролират постоянно в
съответствие с определени изисквания. Целта на GMP стандарта е да се
гарантира, че продуктите от всяка партида имат същите качества, като
останалите.

Сертификат Dermatest – Институтът Dermatest дава на всеки един от

продуктите отлична оценка що се отнася до тяхната поносимост от
кожата. Това е институт, който извършва проучвания, свързани с
фармацевтични и козметични продукти повече от 25 години.

Сертификат IKW – Асоциацията на прозиводителите на козметика в

Германия гарантира, че Eimermacher произвежда своите продукти в
съответствие с нейните изисквания.

Сертификат Sicherheitsbewertung – тест от независима организация,

удостоверяващ, че производството и продуктите не представляват риск за
човешкото здраве и околната среда.

Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин и арника
Доказана формула за спокойни и здрави крака!

Дивият кестен притежава венотонично,
противовъзпалително,
капиляроукрепващо и обезболяващо действие.

Цена:

5,00 лева

15,60 лева

Притежава сертификат от THERMOGRAFIE
INSTITUT BERLIN за термотест за
положителния ефект, който продуктът оказва
върху човешката кожа.
Eimermacher препоръчва при:
преумора, мускулна треска, болки в
ставите, отекли и подути крака, разширени
вени, напукани капиляри, травми, синини,
крампи. Превантивно: застоял или много
динамичен начин на живот, дълго стоене на
крак, преди тежки натоварвания.

30 ml

200 ml
Активни съставки:

висококачествен
екстракт от див конски
кестен, розмарин и
арника.
Съдържа ментол и камфор.

Унгвент с екстракт от невен
За спокойна и гладка кожа!
Маслото от невен има
противовъзпалително действие и
успокоява чувствителна и раздразнена кожа.

Цена: 10,00 лева 5,00 лева
Enzborn унгвент е дерматологично тестван и
е с доказана грижа за кожата. Предпазва я от
студа, вятъра и слънцето. Омекотява я и я
прави по-еластична.
Eimermacher препоръчва при:
грапави кожни образувания, алергии, различни
херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена
кожа, екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред
и слънце), ухапвания от насекоми, ожулвания и
кожни раздразнения. Превантивно: за
предпазване от подсичане, за нежна кожа на деца
и възрастни.

100 ml

30 ml

Активни съставки:
висококачествен
екстракт от невен.

Унгвент с екстракт от чаено дърво
За здрава и защитена кожа!
Маслото от чаено дърво има
антибактериално, антисептично,
антивирусно и противогъбично действие.

Цена: 10,00 лева 5,00 лева
Запазва влажността й и я предпазва
от изсушаване и вредното въздействие
на околната среда. Има репелентно
(отблъскващо) действие срещу насекоми.
Eimermacher препоръчва при:
акне, малки пъпчици, дерматити, алергии, различни
херпеси, малки брадавици, напукана и възпалена кожа,
екземи, лишеи, изгаряне (от топлинен уред и слънце),
ухапвания от насекоми, декобитивни рани (нанася се
около раната), гъбички по кожата, ожулвания и кожни
раздразнения, грижа за интимните зони. Превантивно:
за предпазване от кожни проблеми, при излизане сред
природата - срещу ухапвания от насекоми и възпаление
от досег с растения.

100 ml

30 ml

Активни съставки:
висококачествен
екстракт от чаено
дърво.

Шампоан с масло от чаено дърво
За здрава и жизнена коса!
Маслото от чаено дърво има
антибактериално, антисептично,
антивирусно и противогъбично действие.

Цена: 19,50 лева
Използваният екстракт от чаено дърво
произхожда 100% от растението майка, Melaleuca
alternifolia. Той отговаря на най-високото ниво на
качество за фармацевтични продукти в Германия
(от 1.8% до 4% cineole, terpinen-4-ol мин. 35%) и се
отглежда под строг контрол.

Eimermacher препоръчва при:
Шампоанът с екстракт от чаено дърво е
особено подходящ за подхранване на
кожата в корените на косата и самата коса.
За премахване или предотвратяване на
пърхот, сърбежи и възпаления на кожата на
главата. Подходящ за всеки тип коса, както
и за боядисана и изтощена коса.

200 ml

Активни съставки:
висококачествен
екстракт от чаено
дърво, макадамия
и дива мента.

Душ гел с масло от чаено дърво
За тонизирана и здрава кожа!
Маслото от чаено дърво има
антибактериално, антисептично,
антивирусно и противогъбично действие.

Цена: 19,50 лева
Белият бор и обикновената хвойна са иглолистни
дървета. Екстрактът от бял бор има
противомикробно действие, а хвойната се
използва за естествено ароматизиране на
козметични и хранителни продукти.
Eimermacher препоръчва при:
200 ml
Душ гелът с екстракт от чаено дърво е особено
Активни съставки:
подходящ за ежедневна употреба от цялото
висококачествен
семейство, тъй като има подхранващи и
екстракт от чаено
хидратиращи функции. Омекотява и тонизира
дърво, макадамия,
сухата и склонна към раздразнение кожа. За
бял бор, обикновена (синя)
предпазване от кожни възпаления, поради
хвойна и дива мента.
антисептичното си действие.

Лосион за тяло с масло от чаено дърво
За по-здрава и хидратирана кожа!
Маслото от макадамия лесно попива - не случайно се нарича
«изчезващо масло». То е хипоалергенно, има благотворно
действие върху чувствителни кожи. Маслото от
макадамия има висока влагозадържаща способност.

Цена: 26,00 лева
Маслото от семената на жожоба, всъщност е течна
вакса, която никога не гранясва. Регенерира кожата,
овлажнява я в дълбочина и я подхранва богато, като
по този начин забавя процеса на стареене.
Eimermacher препоръчва при:
Лосионът за тяло с екстракт от чаено дърво е особено
подходящ за ежедневна употреба от цялото семейство,
тъй като има подхранващи и хидратиращи функции.
Омекотява и тонизира сухата и склонна към
раздразнение кожа. Подходящ за успокояване на
кожата след епилация или слънчево изгаряне. За
предпазване от кожни възпаления, поради
антисептичното си действие.

200 ml
Активни съставки:
висококачествен
екстракт от чаено
дърво, жожоба и
макадамия.

Крем за ръце с масло от чаено дърво
За нежни ръце!
Маслото от макадамия лесно попива - не случайно се нарича
«изчезващо масло». То е хипоалергенно, има благотворно
действие върху чувствителни кожи. Маслото от
макадамия има висока влагозадържаща способност.

Цена: 19,50 лева
Алантоинът е ботаническа съставка, която често се
среща в продуктите за грижа за кожата. Нейното
предимство е способността й да успокоява
раздразнената и зачервена кожа. Тази съставка е
необходима на хора, които страдат поради
чувствителност на кожата, акне, розацеа или екзема.
Eimermacher препоръчва при:
Кремът за ръце с екстракт от чаено дърво е особено
подходящ за ежедневно използване, тъй като
редовната му употреба запазва здравето, нежността и
свежестта на ръцете. Омекотява и тонизира
напуканата, сухата и склонната към раздразнение
кожа. За предпазване от кожни възпаления, поради
антисептичното си действие.

75 ml
Активни съставки:
висококачествен
екстракт от чаено
дърво, жожоба и
макадамия.
Съдържа алантоин
и глицерин.

Всекидневна грижа за добро здраве!

Серия Ferdinand Eimermacher

