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VB collagena clinic & Aloe professional
Iontophoresis Cleansing Fluid

Почистващ флуид

Съдържа:
Колаген

Натурална розова 
вода

Начин на употреба:

Продуктът се използва с уреда SKY FACE 
GALVANIC SPA+ с програма

Почистване (cleaning) според инструкциите, 
след което се отстранява с топла

вода или мокра кърпа.

Колагенът подхранва и защитава кожата.
Розовата вода действа успокояващо и 

противовъзпалително, подпомага
процеса на дълбочинно почистване.

230 ml

Цена: 15,60 лева

Високоефективно, 
анийон-активно почистване в

дълбочина, с грижа за всеки тип кожа и
подготовка за следващо въздействие



VB collagena clinic & Aloe professional
CLEANSING TONIC

Почистващ тоник за мазна до комбиниран тип кожа

Съдържа:
Колаген

Алое вера
Натурална розова вода

Лайка

Начин на употреба:

1.С помощта на памучен тампон (след 
разклащане), тоникът се нанася в

достатъчно количество върху кожата на лицето, 
шията и деколтето, с леки масажни движения.

2.Със SKY FACE GALVANIC SPA+се изоползва с 
програмата Микро-масаж (massage).

Активно почистващ тоник, отстраняващ 
остатъците от излишните

мазнини и други замърсявания.
Предотвратява възпаления и обриви.

230 ml

Цена: 15,60 лева

Професионално почистване и подхранване!



VB collagena clinic & Aloe professional
SEBUM REGULATING CREAM

Себурегулиращ крем за мазна и комбиниран тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс (колаген, 
еластин, ДНК, натурална 
розова вода); Екстракт от 

портокал (Vit C+A, E, B1, B2, 
B6, H, PP); Алое Вера; Масло 

от гроздови семки.

Начин на употреба:

С леки масажни движения кремът се нанася 
върху вече почистенoто лице. (използвайте като 

финална фаза след процедура със SKY FACE 
GALVANIC SPA+, като без да измивате серумите 
след подхранване и лифтинг програми, изчакате 

да попият в кожата и нанесете крема.)

Действа стягащо, успокояващо и 
себурегулиращо. Мощен антиоксидант и 
средство за борба с бръчките. Стимулира 

способността на кожата да се възстановява и
значително забавя процесите на стареене и 

бръчкообразуване. 75 ml

Цена: 26 лева

За да не остарявате!



VB collagena clinic & Aloe professional
CLEANSING LOTION

Почистващ лосион за суха до нормална кожа

Съдържа:
Колаген,

Натурална розова вода
Алое Вера,

Липа

Начин на употреба:

1. С ръка или с помощта на памучен тампон, 
лосионът се нанася в достатъчно количество 

върху кожата на лицето, шията и деколтето с 
леки масажни движения.

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се изоползва с
програмата Микро-масаж (massage).

Активните съставки допринасят за дълбока 
хидратация на кожата и задържането в нея,

активират процесите на регенерация и 
обновяване на клетките, изглаждат повърхността

на кожата. Екстрактът от липа и натуралната 
розова вода имат дезинфекциращо, успокояващо 

и освежаващо действие.
230 ml

Цена: 15,60 лева

Професионална грижа за лицето,
шията и деколтето!

Почиства, Хидратира, Подхранва



VB collagena clinic & Aloe professional
MOISTURIZING CREAM

Хидратиращ крем за суха до нормална кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Екстракт от портокал (Vit 
C+A,E, B1, B2, B6, H, PP);

Алое Вера;
Бадемово масло.

Начин на употреба:

С нежни поглаждащи движения кремът се втрива 
в областта на лицето, шията и деколтето 

(използвайте като финална фаза след процедура 
със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като без да 

измивате серумите след подхранваща и лифтинг 
програми, изчакайте да попият в кожата и 

нанесете крема.)

Патентованият биологично- активен комплекс 
мощно и ефективно възстановява про-

теиновия баланс на кожата, регенерира 
колагеновата структура, възвръща еластичност-

та, свежия вид и тонус на кожата.
75 ml

Цена: 26,00 лева

Спрете времето! 
Хидратира , стяга, регенерира и подхранва кожата и 

забавя процесите на стареене. Подходящ като 
крайна стъпка в терапията за суха и зряла кожа.

http://greenmaster.me


VB collagena clinic & Aloe professional
EYE CONTOUR SERUM

Серум за околоочния контур за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);
Хиалуронова киселина;

Алое Вера.

Начин на употреба:

1. Нанася се в достатъчно количество с леки 
масажни движения в Т–зоната и около очите

2 Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с 
програмата Подхранване (nutrient)

3. Използвайте с Магическата писалка „Гума за 
бръчки” за още по-добър ефект.

Патентованият биологично активен комплекс 
оказва специално въздействие върху

най-фината структура на кожата – тази около 
очите, като нежно заглажда бръчките,

премахва тъмните петна и следите от умора.
35 ml

Цена: 26 лева

Професионална грижа за кожата около очите.
Прилага се в областта на Т-зоната 

и оклоочния контур.



VB collagena clinic & Aloe professional
LIFT SERUM

Lift серум за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Гуарана.

Начин на употреба:

1. Нанася се с леки масажни движения върху 
кожата на лицето, шията и деколтето. Подходящ е 

за терапии за стягане кожата на ръцете и  бюста.

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с 
програмата Лифтинг ефект (lifting)

Препоръчва се за терапии, третиращи 
уморена кожа, при които се търси моментален 

ефект и блясък. Предизвиква незабавно 
стягане и повдигане на отпуснатата иуморена 

кожа и дълготрайно заздравяване на 
поддържащите тъкани

75 ml

Цена: 26 лева

Бърза и професионална грижа с моментален ефект



VB collagena clinic & Aloe professional
ANTI-SPOT SERUM

Депигментиращ серум

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Gatuline Whitening.

Начин на употреба:

1. Нанася се в достатъчно количество с леки 
масажни движения в долната част на лицето, 

щията и деколтето, а в Т–зоната и около очите 
нанесете околоочен серум).

2. Със SKY FACE GALVANIC SPA+ се използва с 
програмата подхранване (nutrient)

Препоръчва се за интензивно премахване на 
хиперпигментации, регулиране на синтеза

на меланин и дълготрайно изравняване на тена. 
Наред с това продуктът има мощно действие за 

активиране на регенеративните процеси в кожата, 
обновява протеиновите структури, забавя 

стареенето, съхранява кожата свежа и млада, 35 ml

Цена: 30 лева

За бърз и траен депигментиращ ефект с
подхранване кожата на лицето!



VB collagena clinic & Aloe professional
ANTI-SPOT CREAM

Депигментиращ крем за всеки тип кожа

Съдържа:
Патентован Биологично 

Активен Комплекс
(колаген, еластин, ДНК, 
натурална розова вода);

Алое Вера;
Масло от гроздови семки;

Gatuline Whitening.

Начин на употреба:

С нежни поглаждащи движения кремът се втрива в 
областта на лицето, шията и деколтето. 

(използвайте като финална фаза след процедура 
със SKY FACE GALVANIC SPA+ , като без да 

измивате серумите след подхранваща и лифтинг 
ефект програми, изчакайте да попият в кожата и 

нанесете крема.)

Подходящ продукт като крайна стъпка в 
избелващата (изравняваща тена) терапия. 

Успокоява, облекчава кожата и отстранява 
дълготрайно пигментациите, блокира механизма

на повторното им образуване. Регенерира и 
хидратира кожата.

75 ml

Цена: 30 лева

Депигментиращ ефект и грижа за кожата на лицето!



VB collagena clinic & Aloe professional
ANTI CELLULITE GEL

Антицелулитен гел

Съдържа:
Колаген,
Гуарана,

Алое Вера

Начин на употреба:

Нанася се равномерно върху засегнатите 
участъци с леки масажни движения, след 

което кожата се масажира с леки потупващи 
движения.

Бързо попиващ гел без мазнини, обогатен с 
растителни активни вещества и колаген. 

Действието му е насочено против целулита, 
обикновено съпровождащ затлъстяването. 

Прочиства токсините, подсилва изгарянето на 
мастните депа. Стимулира циркулацията на 

лимфата и кръвта, активира метаболизма. 230 ml

Цена: 30 лева

За идеално гладка кожа!

http://greenmaster.me
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