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TM Mila – це професійна косметика французького виробництва для використання в салонах краси, SPA-центрах, клініках в професійних процедурах і
для використання в домашньому догляді. Розроблено на основі новітніх наукових технологій з використанням натуральних водоростевих, трав'яних,
квіткових екстрактів, олій і вітамінів. Для виготовлення косметологічних продуктів використовуються найчистіші водорості з глибин моря. Сучасні технології виготовлення продукції ТМ Mila спрямовані на максимальне збереження
цілющих властивостей водоростей.
Професійна косметика ТМ Mila включає:
- кремову лінію по догляду за шкірою обличчя;
- альгінатні порошкові маски (близько 50 видів);
- гіпсові теплорегулюючі порошкові маски;
- продукція для догляду за тілом.
ТМ Mila:
• професійна косметика;
• виробництво Франція;
• найширший асортимент альгінатних масок;
• водоростеві і рослинні екстракти;
• інноваційні формули;
• вигідна собівартість процедур;
• немає прив'язки до єдиного протоколу;
• можливість синергії з іншими торгівельними марками;
• можливість самостійно варіювати собівартість і
складність активного етапу процедури.

КРЕМОВА ЛІНІЯ НАТУРАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
ОБЛИЧЧЯ ТМ MILA НА ОСНОВІ ВОДОРОСТЕВИХ МОРСЬКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ,
ВІТАМІНІВ, РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ І ОЛІЙ

ОЧИЩЕННЯ

Гель очищуючий для обличчя 500/200 мл (Арт.1G18)

Очищуючий ревіталізуючий засіб з гелевою текстурою, що перетворюється на
маслянисту піну і дбайливо очищує шкіру.
Призначення і дія: очищення для всіх типів шкіри.
Активні компоненти:
• Екстракт ламінарії: багатий на мінерали і мікроелементи, ремінералізує, укріплює
гідроліпідний шар, ущільнює шкіру, має заспокійливий ефект.
• Ментол: витяжка з ефірної олії м'яти польової, охолоджуючий і розслабляючий
ефект, тонізує і відновлює шкіру.
• Д-пантенол: похідна форма провітамину В5, зволоження і пом'якшення шкіри
• Рослинний гліцерин: посилює еластичність і гладкість шкіри.

Призначення і дія:
- для сухої і нормальної шкіри обличчя;
- делікатно очищує від макіяжу і забруднень;
- робить шкіру більш м'якою і зволоженою.
Активні компоненти:
• Екстракт ламінарії: багатий на мінерали і мікроелементи, ремінералізує, укріплює
гідроліпідний шар, ущільнює шкіру, має заспокійливий ефект.
• Екстракт календули: багатий заспокійливими і загоюючими компонентами,
очищує пори, ідеально підходить для відновлення сухої чутливої шкіри обличчя,
чинить заспокійливу і пом'якшуючу дію
• Рослинний гліцерин: посилює еластичність і гладкість шкіри.
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Тонік для обличчя 500/200 мл (Арт.1Т35)

Призначення і дія: - тонізація; - очищення; - нормалізація рН шкіри; - зволоження.
Активні компоненти:
• Екстракт ламінарії: багатий на мінерали і мікроелементи, ремінералізуюча функція,
укріплення гідроліпідного шару, укріплення і ущільнення шкіри, заспокійливий ефект.
• Екстракт лілії (білого лотосу): включають до спеціальних формул по догляду за
чутливою і подразненою шкірою обличчя, при акне і розацеа, гіперпігментації,
сухості, лущенні.
• Рослинний гліцерин: посилює гладкість і еластичність шкіри.
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Молочко для обличчя очищуюче 500/200 мл
(Арт.1L12)

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ
Ензимний пілінг 250/200/25 г (Арт. 016)

Призначення і дія:
- глибоке очищення; - делікатно відлущує відмерлі клітини шкіри;
- підходить навіть для найчутливішої шкіри.
Активні компоненти:
• Бромелайн: фермент з ананасу, відлущує відмерлі клітини, бореться з
запаленнями і подразненнями, очищує, укріплює бар'єрні функції шкіри.
• Папаїн: фермент з папаї, відлущує відмерлі клітини, зволожує,
стимулює клітинний метаболізм шкіри.
• Бентоніт: очищує, освітлює, загоює.
• Каолін: м'яко відлущує, очищує, чинить протизапальну дію, стимулює
регенерацію клітин, насичує їх киснем.

Скраб для обличчя
з золотом і перлами 250/50 мл (Арт. 4G60)
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Призначення і дія:
- підходить для вікової сухої шкіри; - для кератозної шкіри; - живить;
- глибоко очищує; - відлущує відмерлі клітини; - надає сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Винний екстракт білого винограду (АНА): пом'якшує, заспокоює подразнену
шкіру, зволожує, освітлює, омолоджує, ревіталізує, стимулює мікроциркуляцію,
очищує, підсилює пружність шкіри.
• Золото: мікроциркуляція, детокс, вирівнює рН, зміцнює бар'єрні функції шкіри.
• Мікронізовані перли: дрібний абразив, відмінне очищення.

SOS-пудра очищуюча пінна 30 г (Арт. М141)

Призначення і дія: - відлущення; - дбайливе очищення; - м’якість і сяйво шкіри; - делікатний догляд.
Активні компоненти:
• Екстракт лопуха: очищує і м’яко видаляє забруднення.
• Ніацинамід: активне зволоження шкіри, боротьба з першими проявами віку.
• Порошок алое вера: пом’якшує і живить, ідеально доглядає ніжну шкіру.
• Алантоїн: заспокоєння і збереження комфорту шкіри.
• Кукурядзяний крохмаль: м’якість і шовковистість шкіри на дотик.
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ХОЛОДНЕ ГІДРУВАННЯ
Алое вера гель 250/50 мл (Арт. L425)

Призначення і дія:
- холодне гідрування (відкриття пор);
- заспокоює подразнення;
- зволоження;
- відновлення еластичності;
- лікування опіків і запалень;
- антисептична дія.
Активні компоненти:
• Екстракт артемії: підвищення регенеративних властивостей
тканин.
• Екстракт календули: багатий загоюючими і заспокійливими
компонентами, очищує пори, ідеально підходить для відновлення сухої чутливої шкіри обличчя, чинить заспокійливу і
пом'якшуючу дію.
• Екстракт алое барбадоського: ранозагоююча,
імуномодулююча, протизапальна, антибактеріальна,
зволожуюча, пом'якшуюча, регенеруюча дія.
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Призначення і дія:
- знижує опір шкіри під час впливу електричних імпульсів; - УЗ і механічна чистка;
- мікрострумовий лімфодренаж обличчя (набряки, синці под очима, друге підборіддя і т.д.);
- вакуумний лімфодренаж тіла; - ультразвукова терапія;
- гальванізація; - іонофорез; - мікрострумова терапія
- міостимуляція і інші апаратні методики
Активні компоненти:
• Триетаноламін: низкомолекулярний аміноспирт, як компонент ПАВ чинить
пом'якшувальну дію.
• Гідрогенат рицинової олії: гарний розчинник для ефірних олій і
активних ліпідних речовин.
• Каприліл гліколь: антимікробна дія, застосовується в органічній
і дитячій косметиці.
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Гель холодного гідрування
струмопровідний 500 мл (Арт. 2G05)

АКТИВНИЙ ЕТАП. СИРОВАТКИ
Сироватка Золото 50/15 мл (Арт. 4G362)

Призначення і дія:
- ліфтинг; - зволоження; - видиме омолодження;
- живлення; - підходить для всіх типів шкіри.
Активні компоненти:
• Гліцерин: підсилює еластичність і гладкість шкіри.
• Екстракт центелли азіатської: активізує синтез колагену і мікроциркуляцію.
• Гіалуронова кислота з довгим і коротким ланцюгом: високомолекулярна зв'язує
і утримує вологу на поверхні; низькомолекулярна працює в глибоких шарах
епідермісу, розгладжує шкіру зсередини.
• Екстракт алое барбадоського: пом'якшує, зволожує, активізує регенерацію,
антибактеріальна і загоююча дія.
• Біосахаридна смола: зменшує втрату вологи, знімає подразнення, зволожує.
• Аргірелін: пептид для боротьби з мімічними зморшками.

Сироватка Рожеве золото 50/15 мл (Арт. 4G357)
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Призначення і дія:
- для сухої і зневодненої шкіри; - для шкіри, яка потребує відновлення;
- живлення; - відновлення гідроліпідного бар'єру
Активні компоненти:
• Бджолиний віск: розгладжує зморшки, пом'якшує шкіру.
• Лінолева кислота: загоєння ран, поліпшення еластичності, відновлення
захисних функцій, стимуляція регенерації.
• Сквалан: зволожуюча, омолоджуюча, пом'якшувальна,
протизапальна, загоююча дія.
• Токоферолу лінолеат: ефір лінолевої кислоти, антиоксидант.
• Масло оливи: підвищує пружність і еластичність шкіри, живить і зволожує.
- Кокосове масло: живить, пом'якшує, зволожує шкіру.
• Екстракт водоростей: підвищує еластичність і пружність шкіри,
зволожує, живить, насичує киснем.
- Золото: омолоджує.
• Екстракт гарденії: омолоджує, тонізує, живить, укріплює,
чинить протизапальну дію.
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АКТИВНИЙ ЕТАП. СИРОВАТКИ
Сироватка Блакитне золото 50/15 мл (Арт. 4G364)

Призначення і дія:- нормалізація секреції себума; - звуження пор; - зволоження;
- протизапальна дія, протимікробні властивості; - рівний і сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Гліцерин: підсилює еластичність і гладкість шкіри.
• Ліпацид: протизапальний засіб, регулятор секреції себума.
• Гідролізат касторової олії: вирівнює, живить, бореться з пігментними плямами і
постакне.
• Фітостероли: протизапальна, загоююча дія, знімають подразнення,
почервоніння і свербіж, натуральний УФ-фільтр.
• Лецитин: знімає подразнення, запалення, клітинна регенерація, покращує
мікрорельєф, антиоксидант.
• Сквалан: зволожує, омолоджує, пом'якшує, протизапальна та загоююча дія.
• Екстракт кореня солодки: протизапальна дія, укріплює капіляри, антимікробна,
противірусна дія, знищує бактерії, які викликають акне.
• Ніацинамід: оновлює шкіру, підсилює еластичність, зміцнює бар'єрні функції.
• Ізофлавони сої: зволоження, вирівнює мікрорельєф, живлення, відновлення.
• Масло ши: розгладжує зморшки, живить, нормалізує.
• Пантенол: похідна форма провітаміну В5, зволоження і пом'якшення шкіри
• Гідролізований дріжджовий протеїн: зміцнює бар'єрні функції шкіри
• Алантоїн: пом'якшує, заспокоює шкіру, оптимальний рівень зволоження.
• Золото: омолоджує.
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Сироватка Сяючий рис 50/15 мл (4G125)

Призначення і дія: - знебарвлює гіперпігментацію; - зволожує всі типи шкіри;регулює процес меланогенезу клітини; - ідеальна база під макіяж.
Активні компоненти:
• Масло рисових висівок (орізанол): бореться з фотостарінням шкіри, зменшує
пошкодження волокон колагену і еластину, активізує клітинний метаболізм.
• Гіалуронова кислота з довгим і коротким ланцюгом: високомолекулярна зв'язує і
утримує вологу на поверхні; низькомолекулярна працює в глибоких шарах
епідермісу, розгладжує шкіру зсередини.
• Gigawhite ™: освітлюючий рослинний комплекс з 7 альпійських трав
(тисячолистник, алехміла, мальва, меліса, м’ята, примула, вероніка),
який активно освітлює пігментні плями і пригнічує гіперсинтез меланоцитів
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.

АКТИВНИЙ ЕТАП. СИРОВАТКИ.
Сироватка морська для сяйва шкіри 50 мл (Арт. 1S113)

Призначення і дія:
- для всіх типів шкіри; - ліфтинг; - омолодження; - регенерація;
- зволоження і пролонгована гідратація; - рівний і сяючий тон обличчя
Активні компоненти:
• Екстракт спіруліни: омолоджує, підсилює еластичність і пружність шкіри.
• Екстракт маніока: ліфтинг-ефект, протизапальна і актиоксидантна дія.
• Екстракт женьшеню: стимуляція відновлення клітин шкіри, живить і зволожує,
також перешкоджає втраті вологи, стимулює регенерацію і мікроциркуляцію,
підсилює тургор.
• Гіалуронова кислота з довгим і коротким ланцюгом: високомолекулярна пов'язує
і утримує вологу на поверхні; низькомолекулярна працює в глибоких шарах
епідермісу, розгладжує шкіру зсередини.

АКТИВНИЙ ЕТАП. КИСНЕВА ТЕРАПІЯ.
Маска з вугільними бульбашками 30 мл (Арт. 1М120)
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Призначенння і дія:
- очищення і детокс;
- вирівнює мікрорельєф;
- живить; - зволожує;
- надає сяяння шкірі.
Активні компоненти:
• Порошок деревного вугілля: очищує, абсорбує забруднення, себум, токсини.
• Молочна кислота: вирівнює колір обличчя, освітлює пігментні плями,
зволожує, укріплює гідроліпідний шар.
• Екстракт сої максус: розгладжує зморшки і глибоко зволожує.
• Лімонен: бореться з грибковими і бактеріальними мікроорганізмами.
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АКТИВНИЙ ЕТАП. КИСНЕВА ТЕРАПІЯ.
Маска з кисневими бульбашками
30 мл (Арт. 1М115)

Призначення і дія:
- глибоке очищення; - детокс; - оксигенація;
- відновлення; - пружність, еластичність;
- зволоження; - сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Oxygeskin®: полісахаридний комплекс (рабіногалактан
настурції), підвищує здатність клітин долати гіпоксичний
стрес, полегшує транспорт кисню в клітинах шкіри.
• Purisoft®: пептид з насіння морінги, детокс, глибоке
очищення, захист від негативного впливу навколишнього
середовища.
• Fiflow®: кисневий комплекс, зволожує, посилює
еластичність шкіри.
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Призначення і дія:
- глибоке очищення; - активне відлущування; - зволоження
- омолодження; - насичення киснем; - сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Папаїн: фермент з папаї, відлущує відмерлі клітини, зволожує,
стимулює клітинний метаболізм шкіри.
• Бромелайн: фермент з ананасу, відлущує відмерлі клітини, бореться із
запаленнями і подразненнями, очищає, зміцнює бар'єрні функції шкіри.
• PerfectionPeptide P3: прискорює природний процес десквамації
шкіри, надає антивікову дію, вирівнює зморшки, зволожує, робить
шкіру більш м'якою і еластичною, вирівнює колір обличчя- Бікарбонат
натрію + цитрат натрію: каталізатори пінної реакції, за рахунок якої
відбувається насичення киснем.

MILA SPA PROFESSIONAL

Карбоксітерапія –1 етапна маска порошкова 20 г
(Арт. 1МК20)

АКТИВНИЙ ЕТАП. МАСКИ КРЕМОВІ.
Маска кремова рисова освітлююча 250/50 мл
(Арт. 4С29)

Призначення і дія:
- освіжає; - пом'якшує; - освітлює; - зволожує; - живить.
Активні компоненти:
• Масло рисових висівок (орізанол): бореться з фотостарінням шкіри,
скорочує пошкодження волокон колагену і еластину, активізує
клітинний метаболізм.
• Мікронізований рис: очищує, живить шкіру, бореться з пігментними
плямами, відбілює, перешкоджає втраті вологи.
• Gigawhite ™: освітлюючий рослинний комплекс з 7 альпійських
трав (тисячолистник, алехміла, мальва, меліса, м’ята, примула,
вероніка), який активно освітлює пігментні плями і пригнічує гіперсинтез меланоцитів.
• Бджолиний віск: розгладжує зморшки, пом'якшує шкіру.
• Масло ши: розгладжує зморшки, живить, нормалізує.
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.

Маска кремова з камфорою 250/50 мл
(Арт. 1М79)

MILA SPA PROFESSIONAL

Призначення і дія:
- нормалізація вироблення себума;
- матуючий ефект ; - звужує пори;
- ремінералізує; - вирівнює колір обличчя.
Активні компоненти:
• Рослинний гліцерин: підсилює еластичність і гладкість шкіри.
• Каолін: підсилює еластичність шкіри, стимулює обмінні процеси і
синтез колагену.
• Камфорне масло: чинить протизапальну і антибактеріальну дію,
активізує процес регенерації шкіри, омолоджує, робить шкіру більш
гладкою і шовковистою.
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.
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АКТИВНИЙ ЕТАП. МАСКИ КРЕМОВІ.
Маска кремова з журавлиною 250/50 мл
(Арт. 4G53)

Призначення і дія:
- потужний ліфтинговий ефект; - живлення;
- посилення пружності шкіри; - антимікробна дія;
- зміцнення бар'єрних функцій шкіри; - антиоксидант.
Активні компоненти:
• Порошок журавлини: антиоксидант, антисептик, тонізує,
активізує процеси регенерації, зміцнює стінки судин і капілярів,
зволожує, живить, перешкоджає появі пігментних плям, додає
пружності шкірі.
• Кукурудзяний крохмаль: звужує пори, матує шкіру.
• Тальк: запобігає розвитку запальних процесів, заспокоює,
пом'якшує і матує шкіру.
• Каолін: підсилює еластичність шкіри, стимулює обмінні процеси
і синтез колагену.
• Гліцерин: підсилює еластичність і гладкість шкіри.

Призначення і дія:
- зволожує і вітамінізує; - живить і відновлює;
- підходить для всіх типів шкіри
Активні компоненти:
• Каолін: підсилює еластичність шкіри, стимулює обмінні процеси
і синтез колагену.
• Екстракт ламінарії: багатий мінералами і мікроелементами,
ремінералізуюча функція, зміцнення гідроліпідного шару, зміцнення і
ущільнення шкіри, заспокійливий ефект.
• Екстракт полуниці: очищення і підсушення жирної шкіри,
відлущення, нормалізація виділення себуму, стимуляція
синтезу колагену і регенерації, пом'якшення, зволоження,
вітамінізація, живлення та відновлення.
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.
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Маска кремова з полуницею 250/50мл
(Арт. 1М56)

АКТИВНИЙ ЕТАП. МАСКИ КРЕМОВІ.
Маска кремова живильна
ревіталізуюча 250/50 мл (Арт. 1М99)

Призначення і дія:
- підсилює пружність і еластичність шкіри;
- ліфтинг; - розгладжує зморшки;
- нормалізує.
Активні компоненти:
• Каолін: підсилює еластичність шкіри, стимулює обмінні
процеси і синтез колагену.
• Зародки пшениці: знімають запалення, вирівнюють
колір обличчя, зміцнюють, тонізують шкіру, активізують
мікроциркуляцію.
• Оливкова олія: підвищує пружність і еластичність шкіри, живить
і зволожує.
• Масло авокадо: відновлюючі, живильні, зволожуючі і
актибактеріальні властивості.
• Масло ши: розгладжує зморшки, живить, нормалізує.

Маска зволожуюча комфортна 250/50 мл
(Арт. 1М78)
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Призначення і дія:
- активно зволожує; - живить;
- підвищує пружність і еластичність;
- заспокоює і нормалізує.
Активні компоненти:
• Oligogeline®: синтезується з водоростів, захищає і зміцнює
функціональні можливості епідермісу, зволожує і
перешкоджає втраті вологи.
• Екстракт ламінарії: багатий на мінерали і микроелементи,
ремінералізуюча функція, укріплення гідроліпідного шару,
укріплення і ущільнення шкіри.
• Олія зародків пшениці: багата на вітамин Е, бореться з
передчасним старінням.
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ЗАКРИТТЯ ПРОЦЕДУРИ. КРЕМИ.
Крем для шкіри навколо очей і губ 250/50 мл
(Арт. 1С09)

Призначення і дія:
- зволожує; - зміцнює; - відновлює; - розгладжує зморшки;
- підсилює бар'єрні функції шкіри; - підходить для найчутливішої шкіри.
Активні компоненти:
• Морський колаген: омолоджує, зволожує, розгладжує, перешкоджає
втраті вологи, підсилює м'якість і пружність, прискорює регенерацію.
• Вітамін С: бореться з вільними радикалами, зволожує, запобігає втраті
вологи, зміцнює місцевий імунітет, синтез колагену, зменшує кількість
зморшок, прибирає пігментні плями, постакне, запалення, подразнення.
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.
• Ефірне масло ромашки: заспокоює, розгладжує, тонізує, відбілює, усуває
алергічні реакції (лущення, почервоніння, свербіж).
• Вітамін А: стимулює синтез колагену і еластину, зменшує обсяг зморшок.
• Масло виноградних кісточок: пом’якшує, зволожує, надає пружність.
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Призначення і дія:
- зволоження; - підготовка шкіри до нанесення макіяжу;
- зміцнює бар'єрні функції; - вирівнює колір обличчя
Активні компоненти:
• Олігогелін (Oligogeline®): активний компонент, синтезований з бурих
водоростей, захищає, зміцнює бар'єрні функції шкіри, перешкоджає
втраті вологи, відновлює пошкодження епідермісу.
• Морський колаген: омолоджує, зволожує, розгладжує, перешкоджає
втраті вологи, підсилює м'якість і пружність, прискорює регенерацію.
• Екстракт водоростей: підсилює еластичність і пружність шкіри,
оксигенація шкіри, синтез колагену, знімає набряклість і прояви алергії.
• Масло зародків пшениці: знімає запалення, вирівнює колір обличчя,
зміцнює, тонізує шкіру, активізує мікроциркуляцію.
- Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.

MILA SPA PROFESSIONAL

Крем денний зволожуючий 250/50 мл
(Арт. 1С99)

ЗАКРИТТЯ ПРОЦЕДУРИ. КРЕМИ.
Крем-емульсія ультраматуючий 250 мл
(Арт. 1С157)

Призначення і дія:
- нормалізує вироблення себума; - бореться із запаленнями;
- нормалізує; - підходить як праймер під макіяж;
- миттєвий матуючий ефект.
Активні компоненти:
• Екстракт лисття гамамелісу: виражена протизапальна дія, корекція
судинної сітки, освіжає, тонізує шкіру, бореться з вугровими
висипаннями, звужує пори, нормалізує.
• Екстракт кори африканського дерева: зменшує гіперсинтез себуму,
антимікробна і протизапальна дія.
• Екстракт червоних водоростей: підсилює еластичність і пружність
шкіри, живлення та зволоження, оксигенація шкіри, стимулює синтез
колагену, знімає набряклість і прояви алергії.
• Лимонна кислота: чиста, сяюча і гладка шкіра, мікрорельєф.
• Молочна кислота: освітлює пігментацію, бореться з акне і постакне.
• Олеанолова кислота: антиоксидантна, загоююча, антибактеріальна,
протизапальна і тонізуюча дія.

Крем зволожуючий з гіалуроновою
кислотою 250/50 мл (Арт. 1С169)

MILA SPA PROFESSIONAL

Призначення і дія:
- зволожує; - перешкоджає втраті вологи;
- надає шкірі сяйва; - живить; - вирівнює мікрорельєф.
Активні компоненти:
• Гіалуронова кислота: утримує вологу на поверхні та в шарах
епідермісу, розгладжує шкіру зсередини.
• Соєва олія: бореться з передчасним старінням, захищає шкіру від
УФ-випромінювання, тонізує, освіжає, надає шкірі м'якості і гладкості.
• Екстракт ламінарії: багатий мінералами і мікроелементами,
ремінералізуюча функція, зміцнення гідроліпідного шару,
зміцнення і ущільнення шкіри, заспокійливий ефект.
• Токоферол: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.
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ЗАКРИТТЯ ПРОЦЕДУРИ. КРЕМИ.
Крем нічний зі стовбуровими клітинами
250/50 мл (Арт. 1С85)

15

MILA SPA PROFESSIONAL

Призначення і дія:
- регенерація; - активізація захисних функцій;
- зволоження; - посилення пружності та еластичності;
- поліпшення мікрорельєфу; - зменшення глибини зморшок.
Активні компоненти:
• Бджолиний віск: розгладжує зморшки, пом'якшує шкіру.
• Гліцерин: підсилює еластичність і гладкість шкіри.
• Масло насіння соняшнику: відновлює суху шкіру, регенерує,
пом'якшує, очищає жирну шкіру, розгладжує дрібні зморшки.
• Вітамін Е: омолоджує, загоює, зволожує, зміцнює.
• PhytoCellTec ™ Malus Domestica: стовбурові клітини яблука,
стимулюють обмінні процеси, мікроциркуляцію, стимулюють
синтез колагену і еластину, захищають від фотостаріння,
активізують сигнальні клітини.
• Молочна кислота: освітлює пігментацію, бореться з акне і
пост-акне.

АЛЬГІНАТНІ МАСКИ

MILA SPA PROFESSIONAL

Альгінат - це сіль альгінової кислоти з червоних і бурих водоростей, що ростуть в морських глибинах. У чистому вигляді виглядає
як порошок молочного кольору. Альгінова
кислота зволожує, стимулює лімфодренаж,
створює ефект оклюзії.
У косметології альгінат - це порошок, який
розбавляється водою або спеціальними
рідинами, утворюючи суміш гелевої консистенції. Сучасні технології виготовлення
альгінатних масок спрямовані на максимальне збереження цілющих властивостей
водоростей - вони очищують, роблять контури овалу обличчя більш чіткими, запобігають втраті вологи, наповнюють мікроелементами, підвищують пружність шкіри і
омолоджують, забезпечуючи проникнення
активних елементів.
ПРИГОТУВАННЯ. Готуються безпосередньо
перед нанесенням, застигають протягом
3-7 хвилин, утворюючи при цьому гумову
еластичну маску. На одну процедуру для
обличчя рекомендується змішати 25г
сухого порошку з водою кімнатної температури (20 ° С) до однорідної густої консистенції. Наноситься шаром товщиною 1-3мм за
масажними лініями зверху донизу за допомогою шпателя, включаючи (за потребою)
зону очей і губ, залишаючи щільними краї.
Через 15 хвилин маску зняти пластом знизу
догори, краї перед цим підняти. Залишки
маски змити і протонізувати шкіру.

ВИДИ АЛЬГІНАТНИХ МАСОК:
- класичні: розводяться водою у співвідношенні 1:3, в основі - альгінат і діатоміт
(бореться із запаленнями і подразненнями,
розгладжує зморшки, підсилює пружність,
активізує мікроциркуляцію), маска наноситься товстим шаром, знімається легко,
одним пластом знизу догори. Властивості:
добре очищують шкіру, забезпечують легке
відлущування, помітно звужують пори.
Забезпечують помірне зволоження і помітний ліфтинг-ефект, в тому числі завдяки
додатковому тиску на тканини після завершення пластифікації
- напівпрозорі: розводяться з водою в
співвідношенні 0,8:1, в основі альгінат і
глюкоза, наносяться більш тонким шаром
(2-3 мм), знімаються одним пластом знизу
догори.
Властивості: прекрасно зволожують,
відновлюють шкіру після інсоляції, пересушування.
- глюкозні: розводяться з водою у співвідношенні 1:1, в основі глюкоза і альгінат,
наносияться товстим шаром, текстура
більш пухка, при знятті можливі відшарування шарів. Властивості: максимальне
зволоження та живлення, відмінно підходять для зрілої, сухої, атонічної шкіри, яка
потребує регенерації і відновлення пружності та еластичності.
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ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ
Ананас + папая 250/200/25г
(Арт. 119)
Класична альгінатна маска
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Папая 250/200/25г (Арт. 232)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія:
- очищення;
- відлущування;
- зволоження
Активні компоненти:
• Папаїн: фермент з папаї, відлущує відмерлі клітини,
зволожує, стимулює клітинний метаболізм шкіри.

MILA SPA PROFESSIONAL

Призначення і дія:
- зволоження;- очищення;
- вітамінізація.
Активні компоненти:
• Бромелайн: фермент з ананасу, відлущує омертвілі
клітини, бореться із запаленнями і подразненнями,
очищає, зміцнює бар'єрні функції шкіри.
• Папаїн: фермент з папаї, відлущує відмерлі клітини,
зволожує, стимулює клітинний метаболізм шкіри.

ДЛЯ ШКІРИ ОЧЕЙ І ГУБ
Для контуру очей і губ 250/200/25г
(Арт. 235)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія:
- зволоження; - зміцнення; - освітлення;
- вирівнювання мікрорельєфу.
Активні компоненти:
• Рисове борошно: очищує, живить шкіру, бореться з пігментними
плямами, відбілює, перешкоджає втраті вологи.
• Морський колаген: омолоджуюча, зволожуюча, розгладжуюча
дія, також перешкоджає втраті вологи, підсилює м'якість
і пружність, прискорює регенерацію.

Для контуру очей 250/200г (Арт. 122)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - знімає набряклість; - зволожує;
- бореться з темними колами; - розгладжує зморшки
Активні компоненти:
• Рис: очищує, живить шкіру, бореться з пігментними плямами,
відбілює, перешкоджає втраті вологи.
• Масло абрикосових кісточок: стимулює синтез еластину і колагену,
розгладжує зморшки, покращує колір обличчя,
чинить протизапальну дію.
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ЗВОЛОЖЕННЯ

Алое 250/200/25г (Арт. 120)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - зволоження; - відновлення;
- нормалізація рН; - протизапальна дія
Активні компоненти:
• Алое вера: ранозагоююча, імуномодулююча, протизапальна,
антибактеріальна, зволожуюча, пом'якшувальна, регенеруюча дія.
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Полуниця 250/200/25г (Арт.288)
Напівпрозора альгінатна маска

Призначення і дія: - зволоження; - тонізація; - пом'якшення;
- відновлення; - вирівнювання кольору обличчя.
Активні компоненти:
• Екстракт полуниці: очищення і підсушування жирної шкіри, відлущування,
нормалізація себуму, синтез колагену, регенерація, пом'якшення,
зволоження, вітамінізація, живлення та відновлення.
• Екстракт малини: активізує мікроциркуляцію, підвищує пружність шкіри,
протизапальний і ранозагоювальний ефект, стимулює регенерацію.
• Екстракт журавлини: антиоксидант, антисептик, тонізує, регенерує,
зміцнює судини , зволожує, живить, перешкоджає
появі пігментних плям, додає пружності шкірі.

Ківі 250/200/25г (Арт. 034)

Глюкозна альгінатна маска.

Призначення і дія: - надає еластичності; - ревіталізує; - живить;
- надає сяйва шкірі обличчя.
Активні компоненти:
• Глюкоза: живлення, підвищення пружності шкіри.
• Екстракт ківі: стимулює регенерацію, розгладжує мікрорельєф, бореться з
гіперпігментацією, підсилює пружність шкіри,

Меліса + броколі анти-стрес
250/200/25г (Арт. 744)
Класична альгінатна маска.

АНТИ-СТРЕС

Призначення і дія: - заспокоює; - знижує чутливість; - захищає від
негативного впливу навколишнього середовища; - зменшує шкоду від
впливу УФ променів; - зменшує свербіж.
Активні компоненти:
• Меліса: регенерує, заспокоює, тонізує, пом'якшує, знімає запалення.
• Броколі: УФ-фільтр, знімає почервоніння, набряк, запалення,
стимулює захисні функції шкіри.
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ЗВОЛОЖЕННЯ

АНТИ-СТРЕС
Жіноче щастя 250/200/25г (Арт. 174)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - заспокоює; - знімає стрес; - омолоджує;
- освітлює; - ліфтинг-ефект
Активні компоненти:
• Betaphroline®: в основі екстракт тефрозії пурпурної, зменшує
чутливість і знімає роздратування, працює з видимими ознаками
купероза і розацеа, перешкоджає передчасному старінню, захищає
від шкідливого впливу навколишнього середовища.

ОМОЛОДЖЕННЯ

Базова 250/200/25г (Арт. 206)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - очищення; - відлущування;
- підвищення пружності; - ефект оклюзії
Активні компоненти:
• Альгінат: зволожує, стимулює мікроциркуляцію,
чинить дренажну дію.
• Діатоміт: бореться з запаленнями і подразненнями, розгладжує
зморшки, підсилює пружність, активізує мікроциркуляцію.
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Какао 250/200/25г (Арт. 105)
Класична альгінатна маска.
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Призначення і дія: - омолодження; - тонізація;
- підвищення пружності.
Активні компоненти:
• Какао: підсилює еластичність і пружність шкіри, розгладжує
зморшки, бореться з подразненнями, живить і зволожує, насичує
клітини киснем.

ОМОЛОДЖЕННЯ
Вітамінна ацерола 250г (Арт. 121)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - вирівнює мікрорельєф; - ліфтинг-ефект;
- вирівнює колір обличчя.
Активні компоненти:
• Ацерола: підсилює еластичність шкіри, бореться з передчасним
старінням та вільними радикалами, зміцнює судини,
знімає почервоніння, вирівнює колір обличчя.
• Вітамін С: антиоксидант, зволожує, зміцнює місцевий імунітет, активізує
вироблення колагену, зменшує кількість зморшок, прибирає пігментні плями,
постакне, запалення, подразнення.
• Вітамін К: зміцнює стінки судин, прибирає темні кола під очима і бореться з
гіперпігментацією, чинить протизапальну дію.

Французький парадокс 250/200/25г
(Арт. 136)

Класична альгінатна маска.
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Ламінарія + спіруліна 250/200/25г (Арт. 107)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - стимуляція відновлення клітин;
- розгладження зморшок; - підвищення пружності; - зволоження;
- ліфтинг-ефект; - зміцнення
Активні компоненти:
• Екстракт ламінарії: ремінералізує, зміцнення гідроліпідного шару,
зміцнення і ущільнення шкіри, заспокійливий ефект.
• Екстракт спіруліни: омолоджує, додає еластичності і пружності шкіри.
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Призначення і дія:
- омолодження; - зволоження; - живлення;
- вирівнювання кольору обличчя
Активні компоненти:
• Виноград: робить шкіру більш м'якою, зволоженою і пружною,
бореться з вільними радикалами, вирівнює колір обличчя.

ОМОЛОДЖЕННЯ
Журавлина 250/200/25г (Арт. 028)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - живлення; - омолодження;
- зняття втоми; - підходить для сухої, чутливої, комбінованої,
в'янучої вікової шкіри.
Активні компоненти:
• Журавлина: антиоксидант, антисептик, тонізує, активізує
процеси регенерації, зміцнює стінки судин і капілярів,
зволожує, живить, перешкоджає появі пігментних плям, додає
пружності шкірі.
• Botoxlike®: рослинний комплекс, що розгладжує мімічні
зморшки, пролонговано зволожує, регенерує.

Женьшень 250/200/25г (Арт. 116)

Класична альгінатна маска.
Призначення і дія:

Активні компоненти:
• Женьшень: регенерує, тонізує, очищує, омолоджує, стимулює
мікроциркуляцію, захисна і бактерицидна дія.
• Морський колаген: омолоджує, зволожує, розгладжує, м’якість і пружність,
прискорює регенерацію.
• Вітамін С: антиоксидант, зволожує, вироблення колагену, зменшує кількість
зморшок, прибирає пігментні плями, постакне, запалення, подразнення.
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Зелена кава 250/200/25г (Арт. 137)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - тонізація; - розгладження зморшок;
- ліфтинг; - сяючий колір обличчя; - зміцнення;
- живлення; - регенерація.
Активні компоненти:
- Зелена кава: антиоксидант, антивікова дія, активізує синтез
колагену, гіалуронової кислоти і еластину, перешкоджає
негативному впливу УФ-променів.
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ОМОЛОДЖЕННЯ
Водоростевий комплекс 250/200/25г (Арт. 299)
Напівпрозора альгінатна маска.

Призначення і дія: - омолодження; - пом'якшення; - зволоження;
- для втомленої, сухої шкіри.
Активні компоненти:
• Сульфат кальцію: терморегуляція, ефект оклюзії.
• Ламінарія: зволоження, живлення, очищення, захисні функції шкіри,
уповільнює старіння; еластичність і пружність шкіри, оксигенація шкіри,
активізує синтез колагену, знімає набряклість і прояви алергії.
• Норі вакаме: освітлює, заспокоює, зволожує, надає пружність,
розгладжує дрібні зморшки, антибактеріальна та протизапальна дія.
• Дульсе: зміцнює місцевий імунітет, тонізує.

Золото і перли 250/200/25г (Арт. 214)

Класична альгінатна маска.

23

Гіалуронова кислота і морський колаген
250/200/25г (Арт. 788)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - інтенсивне зволоження; - тонізація; - пом'якшення;
- зміцнення; - розгладження зморшок; - попередження старіння.
Активні компоненти:
• Гіалуронова кислота: утримує вологу на поверхні та в глибоких шарах
епідермісу, розгладжує шкіру зсередини.
• Морський колаген: омолоджує, зволожує, розгладжує, перешкоджає
втраті вологи, підсилює м'якість і пружність, прискорює регенерацію.
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Призначення і дія: - зміцнення; - тонізація; - пружність;
еластичність; - запобігає появі зморшок; - зволоження;
Активні компоненти:
• Золото: роль провідника, стимулює клітинну регенерацію,
еластичність і пружність, бореться з ознаками старіння
• Тетранатрій пірофосфат: освітлення.
• Сульфат кальцію: терморегуляція, ефект оклюзії.
• Екстракт перлів: розгладжує зморшки, зволожує, стимулює
регенерацію, вирівнює колір обличчя, підвищує еластичність.

ОМОЛОДЖЕННЯ
Ботокс-ефект 250/200/25г (Арт. 026)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - бореться зі старінням шкіри;
- корекція мімічних зморшок; - відновлення; - омолодження;
- для сухої, чутливої, нормальної, комбінованої, в'янучої шкіри.
Активні компоненти:
• Олігопептид: активізує синтез еластину і гіалуронової кислоти,
утворення нових клітин, розгладжує, збільшує кількість
фібробластів і кератиноцитів, бореться з рубцями.
• Екстракт гібіскуса: бореться з гіперпігментацією, детокс,
омолоджує, знімає набряклість, покращує стан "шкіри курця",
звужує розширені пори, перешкоджає появі вугрового висипу
і комедонов, підсилює пружність шкіри.

Аргірелін 250/200/25г (Арт. 194)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - корекція мімічних зморшок; - ліфтинг;
- рівний і сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Аргірелін (гексапептид 8): чинить міорелаксуючу дію, помітно
зменшує глибину зморшок.
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Кріогенна ремінералізуюча 250/200/25г
(Арт. 250)
Класична альгінатна маска.
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Призначення і дія: - омолодження; - ліфтинг; - пружність;
свіжість та міорелаксація.
Активні компоненти:
• Екстракт спіруліни: омолоджує, еластичність і пружність шкіри.
• Екстракт м'яти перцевої: освіжає, знімає подразнення, нормалізує роботу сальних
залоз, стимулює мікроциркуляцію, зміцнює стінки судин, локально знеболює.

ЖИВЛЕННЯ
Екстракт чорної ікри 250г
(Арт. 044)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - активне живлення; - відновлення;
- омолодження; - зміцнення; - розгладження зморшок;
- для сухої і зрілої шкіри.
Активні компоненти:
• Екстракт чорної ікри: вироблення колагену і еластину; клітинний метаболізм,
зміцнює, регенерує, зволожує.

Золота арганова олія 250/200/25
(Арт. 176)
Напівпрозора альгінатна маска.
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Банан 250 г (Арт. 033)

Глюкозна альгінатна маска.

Призначення і дія:
- еластичність; - живлення;
- ревіталізація;
- відновлення; - регенерація;
- нормалізація; - для сухої в'янучої чутливої шкіри.
Активні компоненти:
• Глюкоза: живлення, підвищення пружності шкіри.
• Екстракт банана: живить, заспокоює, нормалізує, тонізує, ремінералізує,
розгладжує дрібні зморшки, антиоксидант.
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Призначення і дія: - активне живлення; - відновлення;
- омолодження; - зміцнення; - розгладження зморшок
- протизапальна дія.
Активні компоненти:
• Арганова олія: регенерує, живить, зволожує, вирівнює колір
обличчя, має протизапальну і антисептичну дію.

ЖИВЛЕННЯ
Олива 250/200/25г (Арт. 213)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - посилення еластичності і пружності;
- живлення; - зволоження; - боротьба з розширеними порами;
- антибактеріальна дія; - антиоксидант.
Активні компоненти:
• Оливкова олія: бореться з вільними радикалами, з негативним
впливом УФ-променів, попереджає гіперкератоз.
• Екстракт спіруліни: омолоджує, підсилює еластичність і
пружність шкіри.
• Ефірна олія розмарину: нормалізує виділення себума, звужує і
очищає пори, знімає набряклість, вирівнює колір обличчя,
бореться з пігментними плямами, розгладжує дрібні зморшки.
• Морський колаген: омолоджуюча, зволожуюча, розгладжуюча
дія, також перешкоджає втраті вологи, підсилює м'якість
і пружність, прискорює регенерацію.

ОСВІТЛЕННЯ, ОМОЛОДЖЕННЯ.
Ацерола і вітамін С 250/200/25г (Арт. 230)

Класична альгінатна маска.
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Призначення і дія: - боротьба з фотостарінням; - антиоксидант;
- стимуляція синтезу колагену; - освітлення пігментації;
- нормалізація; - пом'якшення; - зміцнення судин.
Активні компоненти:
• Ацерола: підсилює еластичність шкіри, бореться з передчасним
старінням, бореться з вільними радикалами, зміцнює стінки судин,
знімає почервоніння, вирівнює колір обличчя.
• Вітамін С: бореться з вільними радикалами, зволожує, запобігає
втраті вологи, зміцнює місцевий імунітет, активізує вироблення
колагену, зменшує кількість зморшок, прибирає пігментні плями,
постакне, запалення, подразнення.
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Яблуко 250/200/25г (Арт. 745)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - зволоження; - тонізація; - пом'якшення;
- відновлення; - сяючий і рівний колір обличчя.
Активні компоненти:
• Натуральний екстракт яблука: пом'якшує, тонізує, живить, вітамінізує,
зволожує, бореться з вільними радикалами і гіперпігментацією.

Чорна смородина і вітамін С
250/200/25г (Арт. 207)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - відновлення; - освітлення;
- поліпшення кольору обличчя; - пружність та еластичність.
Активні компоненти:
• Чорна смородина: зволожує, відновлює, розгладжує, омолоджує,
тонізує, освітлює.
• Вітамін С: бореться з вільними радикалами, зволожує, зміцнює
місцевий імунітет, вироблення колагену, прибирає пігментні плями,
постакне, запалення, подразнення.

ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ

Чорниця + ромашка 250/200/25г (Арт. 066)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - знімає ознаки алергії; - нормалізація;
- зміцнення захисних функцій шкіри; - м'якість, шовковистість;
- зміцнення судин; - омолодження; - боротьба з куперозом.
Активні компоненти:
• Екстракт чорниці: живить, вітамінізує, тонізує, зміцнює судини,
розгладжує зморшки, бореться з вільними радикалами, стимулює
мікроциркуляцію, вирівнює колір обличчя, усуває набряклість.
• Екстракт ромашки: заспокоює, розгладжує, тонізує, відбілює,
усуває алергічні реакції (лущення, почервоніння, свербіж).
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ОСВІТЛЕННЯ, ОМОЛОДЖЕННЯ.

ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
Пелюстки квітів 250/200/25г (Арт. 287)
Напівпрозора альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація; - зміцнення; - відновлення;
- для чутливої шкіри.
Активні компоненти:
• Календула: багата заспокійливими і загоюючими компонентами,
очищує пори, ідеально підходить для відновлення сухої чутливої шкіри
обличчя, має заспокійливу і пом'якшувальну дію.
• Волошка: знімає запалення, матує, очищує пори, прибирає
почервоніння, набряки і припухлості.
• Ромашка: заспокоює, розгладжує, тонізує, відбілює, усуває алергію.

Чорниця і вітамін С 250/200/25г (Арт. 011)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - омолодження; - зміцнення стінок судин;
- боротьба із зовнішніми проявами куперозу.
Активні компоненти:
• Екстракт чорниці: живить, вітамінізує, тонізує, зміцнює судини,
розгладжує зморшки, бореться з вільними радикалами, стимулює
мікроциркуляцію, вирівнює колір обличчя, усуває набряклість.
• Вітамін С: антиоксидант, зволожує, активізує вироблення колагену,
прибирає пігментні плями, постакне, запалення.
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Каштан+лаванда+розмарин 250/200/25г (Арт. 123)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - зміцнення стінок судин; - пом'якшення;
- попереджає старіння клітин; - знімає набряклість; - УФ-фільтр;
- живлення; - розслаблення; - нормалізація себума.
Активні компоненти:
• Екстракт каштану: зміцнює судини, протинабрякова і
антибактеріальна дія, стимулює кровообіг і регенерацію.
• Екстракт лаванди: знімає подразнення і лущення, активізує обмінні процеси і
мікроциркуляцію.
• Екстракт розмарину: нормалізує виділення себума, звужує і очищує пори,
знімає набряклість, розгладжує дрібні зморшки.
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ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ
Хітозан + колаген 250/200/25г (Арт. 021)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - регенерація; - зволоження; - нормалізація; - тонізація.
Активні компоненти:
• Морський колаген: омолоджує, зволожує, розгладжує, додає пружності.
• Хітозан: попереджає старіння - вироблення колагену і еластину, пролонговано
зволожує, нормалізує.
• Зелений чай: тонізує, бореться з вільними радикалами, стимулює клітинну
регенерацію, зволожує, освітлює, знімає набряклість.
• Вітамін F: регенерує, відновлює, запобігає втраті вологи, освіжає, вирівнює колір
обличчя, очищає, має протизапальну дію.

Ломикамінь, шовковиця, виноград і вітамін С
250/200/25г (Арт. 006)

ПРОТИ ПІГМЕНТАЦІЇ

Класична альгінатна маска.
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Білий рис 250/200/25г (Арт. 211)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація синтезу меланіну; - освітлення;
- свіжість; - рівний колір обличчя; - попередження пігментації.
Активні компоненти:
• Масло рисових висівок (орізанол): бореться з фотостарінням шкіри,
скорочує пошкодження волокон колагену і еластину, активізує клітинний
метаболізм.
• Gigawhite ™: освітлюючий рослинний комплекс з 7 альпійських трав
(тисячолистник, алехміла, мальва, меліса, м’ята, примула, вероніка), який
активно освітлює пігментні плями і пригнічує гіперсинтез меланоцитів.
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Призначення і дія: - освітлення; - регуляція синтезу меланіну.
Активні компоненти:
• Екстракт шовковиці: нормалізує синтез меланіну, освітлює,
зволожує, бореться з вільними радикалами.
• Екстракт ломикаменю: мікроциркуляція, синтез меланіну.
• Екстракт винограду: м'якість, зволоження, пружність, бореться з
вільними радикалами, вирівнює колір обличчя.
• Вітамін С: зволожує, виробляє колаген, прибирає пігментні плями,
постакне, запалення, подразнення.

ДЛЯ ЖИРНОЇ, ПРОБЛЕМНОЇ І КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ
Анти-акне 250/200/25г (Арт. 125)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація; - звуження пор;
- пригнічення синтезу шкірного сала; - освітлення постакне;
- для жирної, проблемної та комбінованої шкіри.
Активні компоненти:
• Зола бруньок ясеню: чинить антибактеріальну дію, загоює, тонізує.

Дихання моря 250/200/25г (Арт. 210)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація; - звуження пор; - загоєння;
- пригнічення гіперсинтезу себуму; - освітлення постакне;
- вирівнювання мікрорельєфу.
Активні компоненти:
• Олія чайного дерева: заспокоює, знімає свербіж, подразнення,
почервоніння, локальні набряки, нормалізує себум.
• Екстракт лимону: стимулює обмінні процеси та вироблення
колагену, відновлює еластичність, матує, знімає почервоніння.
• Екстракт розмарину: нормалізує виділення себуму, звужує і
очищує пори, знімає набряклість, вирівнює колір обличчя,
бореться з пігментними плямами, розгладжує дрібні зморшки.

Глина Гассул 250/200/25г (Арт. 212)
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Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація; - звуження пор;
- пригнічення гіперсекреції себуму; - освітлення постакне;
- омоложення; - сяючий колір обличчя.
Активні компоненти:
• Глина Гассул: детокс, оновлює, розгладжує дрібні зморшки, моделює
овал обличчя, живить, очищує пори, нормалізує синтез себуму,
зменшує сухість і лущення.
• Екстракт лимону: стимулює обмінні процеси та вироблення колагену,
відновлює еластичність, матує, знімає почервоніння, освітлює.
- Екстракт грейпфруту: зволожує, омолоджує, знімає запалення,
освітлює.
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ДЛЯ ЖИРНОЇ, ПРОБЛЕМНОЇ І КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ
Кисень 250/200/25г (Арт. 108)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - відлущення; - розгладження;
- очищення; - свіжість; - нормалізація секреції сальних залоз.
Активні компоненти:
• Екстракт червоних водоростей: омолоджує, зволожує, знімає
запалення, почервоніння, бореться з ознаками куперозу, активізує
захисні функції шкіри.
• Зелена глина: стимулює мікроциркуляцію, очищує і звужує пори,
відлущує, бореться із запаленнями.

Мертве море 250/200/25г (Арт. 015)

Класична альгінатна маска.

Чайне дерево + верба 250/200/25г (Арт. 234)
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Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - лікування гнійного акне; - протизапальна дія;
- зняття почервоніння і свербіння; - очищення
Активні компоненти:
• Олія чайного дерева: заспокоює, знімає свербіж, подразнення,
почервоніння, локальні набряки, нормалізує роботу сальних залоз,
лікує запалені елементи.
• Екстракт верби: нормалізує секрецію себуму, звужує пори,
стимулює регенерацію, очищує, вирівнює колір обличчя, стимулює
захисні функції шкіри, активізує синтез колагену.
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Призначення і дія: - нормалізація секреції сальних залоз;
- звуження пор; - освітлення постакне;
- для жирної, проблемної та комбінованої шкіри
Активні компоненти:
• Сіль і грязь Мертвого моря: матує, очищує і звужує пори, протизапальна,
стимулює регенерацію.
• Масло чайного дерева: заспокоює, знімає свербіж та локальні набряки,
нормалізує роботу сальних залоз, лікує запальні елементи.
• Екстракт лимона: стимулює обмінні процеси та вироблення колагену,
відновлює еластичність, матує, знімає почервоніння, освітлює.

ДЛЯ ЖИРНОЇ, ПРОБЛЕМНОЇ І КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ
Чайне дерево + рожева глина 250/200/25
(Арт. 118)
Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - нормалізація секреції себума;
- звуження пор; - для жирної, чутливої і проблемної шкіри.
Активні компоненти:
• Олія чайного дерева: заспокоює, знімає свербіж, подразнення,
почервоніння, локальні набряки, нормалізує роботу сальних залоз,
лікує запалені елементи.
• Рожева глина: очищає, детокс, матує, стимулює регенерацію, тонізує,
вирівнює колір обличчя.

Хлорофіл 250/200/25г (Арт. 209)

Класична альгінатна маска.

Призначення і дія: - звуження пор; - нормалізація;- зволоження;
- омолодження; - зняття подразнення
Активні компоненти:
• Екстракт спіруліни: омолоджує, еластичність і пружність шкіри.
• Екстракт м'яти перцевої: освіжає, знімає подразнення, нормалізує себум,
стимулює мікроциркуляцію, зміцнює судини, локально знеболює.
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Деревне вугілля 250/200/25 (Арт. 314)
Класична альгінатна маска.
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Призначення і дія: - детоксикація; - антиоксидант;
- попереджає старіння; - нормалізація секреції себуму.
Активні компоненти:
• Деревне вугілля: виводить токсини, стимулює регенерацію,
оновлює роговий шар, нормалізує рН, зволожує, освіжає,
освітлює.

ГІПСОВІ ПОРОШКОВІ ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧІ МАСКИ

Маска гіпсова шоколадна 600г
(Арт. Р10)

Призначення і дія: - потужний ліфтинговий ефект;
- моделювання овалу обличчя; - розширення судин;
- детокс; - ефект оклюзії; - оксигенація;
- активізація мікроциркуляції.
Активні компоненти:
• Порошок какао: розгладжує
зморшки,
знімає подразнення, живить,
зволожує, насичує киснем,
УФ-фільтр.
• Сульфат кальцію: терморегуляція.
• Сульфат магнію: детокс.
• Тальк: запобігає розвитку
запальних процесів, заспокоює,
пом'якшує і матує шкіру.
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ПРИГОТУВАННЯ. Готуються безпосередньо
перед використанням. Спочатку наноситься крем, кремова маска чи щільна сироватка шаром мінімум 1мм. Очі і губи ховаються
під спонжами. Обличчя накривається марлевою маскою у 2-3 шари. Змішати 250г
порошку і 145мл теплої води (30ºС). Енергійно перемішати протягом 1 хвилини до
гомогенної кремової маси. Нанести шпателем рівним шаром 3-5мм поверх марлевої
маски. Час експозиції 15-30 хвилин. Після
акуратно зняти маску одним цільним
шматом, попередньо відшарувавши по
краям. Увага!!! Не використовувати для
шкіри з ознаками куперозу! Не наносити на
зону щитовидної залози!

Маска гіпсова рожева 600г
(Арт. Р07)

Призначення і дія:
- найпотужніший ліфтинговий ефект;
- моделювання овалу обличчя;
- розширення судин;
- активізація мікроциркуляції;
- ефект оклюзії;
- оксигенація;
- детокс.
Активні компоненти:
• Сульфат кальцію: терморегуляція
• Сульфат магнію: детокс
• Оксид заліза: підтримує рівень
зволоженості шкіри.
• Тальк: запобігає розвитку
запальних процесів,
заспокоює, пом'якшує і матує шкіру.
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ГІПСОВІ ПОРОШКОВІ ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧІ
МАСКИ ТМ Mila використовуються лише в
професійних процедурах для моделювання овалу обличчя, підвищення пружності
шкіри, попередження старіння шкіри. Окрім
цього, ефект нагрівання викликає розширення судин, стимулює мікроциркуляцію і
відкриває пори, сприяючи насиченню
киснем тканин шкіри (оксигенація) і більш
глибокому проникненню активних речовин, за допомогою потовиділення виводяться токсини і забруднення. Одночасні
теплові та окклюзійні ефекти сприяють
активному проникненню компонентів
(кремів, масок, сироваток), які наносяться
під маску.

ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ
Рожевий скраб 1000г (Арт. Р15)

Препарат представлений у вигляді дрібнодисперсної солі,
активується водою, олією або кремом (за потребою)
Призначення і дія:
- очищення;
- відлущування;
- зволоження;
- вирівнювання мікрорельєфу;
- підготовка до активного етапу процедури
Активні компоненти:
• Морська сіль: очищує від забруднень, відлущує омертвілі клітини,
активізує регенерацію, стимулює метаболізм, наповнює клітини
киснем, підвищує пружність.
• Водоростевий порошок: підсилює еластичність і пружність шкіри,
живлення та зволоження; оксигенація шкіри, стимулює синтез
колагену, знімає набряклість і прояви алергії.

Обгортання Виноград 1000г (Арт. В12)
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Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою в
співвідношенні 250г порошку до 500мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія: - укріплення; - ремінералізація;
- попередження старіння
Активні компоненти:
• Екстракт зерен вівса: регенерує, тонізує, зміцнює, зволожує,
пом’якшує, вирівнює мікрорельєф, розгладжує зморшки.
• Екстракт зерен кукурудзи: відновлює суху і пошкоджену шкіру,
бореться з лущенням, стимулює омолодження і регенерацію,
відновлює захисний бар’єр, зміцнює.
• Екстракт винограду: робить шкіру більш м’якою, зволоженою і
пружною, бореться з вільними радикалами, вирівнює колір шкіри.
• Олія виноградних кісточок: робить шкіру більш м’якою,
зволоженою і пружною.
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ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ
Обгортання водоростеве 1000г (Арт. В04)

Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою
в співвідношенні 250г порошку до 400мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія:
- антицелюлітний ефект; - лімфодренаж;
- активізація метаболізму; - посилення еластичності і пружності;
- насичення мінералами та мікроелементами;
- розщеплення і зменшення жирових тканин.
Активні компоненти:
• Ламінарія: зволоження шкіри, живлення, очищення, стимулює
захисні функції шкіри, уповільнює процес старіння, підсилює
еластичність і пружність шкіри, оксигенація шкіри, активізує
синтез колагену, знімає набряклість і прояви алергії.
• Лессонія: розслаблює, живить, захищає, регенерує, тонізує,
чинить протизапальну дію.
• Літотамнія: бореться зі старінням, антиоксидант, зміцнює,
моделює силует, стимулює вироблення колагену.
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Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою
в співвідношенні 250г порошку до 350мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія:
- омолодження;
- антиоксидант;
- зволоження;
- відновлення;
- живлення
Активні компоненти:
• Сультфат магнію: детокс, терморегуляція.
• Журавлина: антиоксидант, антисептик, тонізує,
активізує процеси регенерації, зміцнює стінки
судин і капілярів, зволожує, живить,
перешкоджає появі пігментних плям, додає пружності шкірі.
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Обгортання Журавлина 1000г (Арт. В53)

ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ
Обгортання Шоколад 1000г (Арт. В26)

Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою в
співвідношенні 250г порошку до 500мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія:
- стимуляція;
- відновлення;
- терморегуляція;
- зволоження;
- живлення;
- стимуляція захисних функцій шкіри;
- регенерація;
- вирівнювання мікрорельєфу.
Активні компоненти:
• Какао: вирівнює мікрорельєф, знімає подразнення,
живить, зволожує, насичує клітини киснем, бореться з
негативним впливом УФ-променів.
• Сульфат магнію: терморегуляція, детокс.

Обгортання Апельсин 1000г
(Арт. В16)
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Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою в
співвідношенні 250г порошку до 400мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія: - тонізація; - укріплення контурів тіла;
- укріплення шкіри; - захист;
- укріплення міцності стінок судин;
- нормалізація; - релакс
Активні компоненти:
• Апельсинова скоринка: пом’якшує, тонізує, нормалізує, очищує,
освітлює, омолоджує
• Рожева глина: очищує, детокс, матує, стимулює регенерацію,
тонізує, вирівнює колір.
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Насолода золотом 1000г (Арт. В76)

Порошкове обгортання для тіла. Змішується з водою в
співвідношенні 250г порошку до 230мл теплої води до стану
однорідної пасти. Час експозиції 15-30 хвилин.
Призначення і дія:
- омолодження; - відновлення захисних функцій шкіри;
- збагачення; - оновлення.
Активні компоненти:
• Екстракт шампанського (АНА): пом’якшує, заспокоює
подразнену шкіру, зволожує, освітлює, омолоджує, ревіталізує,
стимулює мікроциркуляцію, очищує, посилює пружність шкіри.
• Екстракт виноградного листя: зволожує, відновлює,
вітамінізує, омолоджує, знімає лущення, набряки, тонізує.

Альгінатна маска для схуднення 1000г
(Арт. 204)

Альгінатна маска розводиться в співвідношенні 200г порошку до 400
мл води (20ºС). Час експозиції 15-20 хвилин. Знімається одним шаром.
Призначення і дія: - зміцнення; - зволоження; - анти-стрес;
- нормалізація; - зменшення об'ємів; - моделювання силуету.
Активні компоненти:
• Альгінат: зволожує, стимулює мікроциркуляцію, чинить дренажну дію.
• Діатоміт: бореться з запаленнями і подразненнями, розгладжує
зморшки, підсилює пружність, активізує мікроціркуляцію.
• Екстракт гуарани: бореться з целюлітом, тонізує, ліфтинг-ефект,
прибирає запалення, почервоніння, набряклість.
• Ламінарія: зволоження шкіри, живлення, очищення, стимулює захисні
функції шкіри, уповільнює процес старіння, підсилює еластичність і
пружність шкіри, оксигенація шкіри, активізує синтез колагену, знімає
набряклість і прояви алергії.
• Ефірна олія розмарину: нормалізує виділення себуму, звужує і очищає
пори, знімає набряклість, вирівнює колір обличчя, бореться з
пігментними плямами, розгладжує дрібні зморшки.
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ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ

Варіант протоколу процедури Живлення і відновлення
№

Артикул

Препарат

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

Варіант протоколу процедури Експрес-зволоження
№

Артикул

Препарат

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

3

1Т35-500

Тонік

500

5

Скраб для обличчя
Насолода золотом

3

1Т35-500

Тонік

500

5

250

3

4

016-250

Ензимний пілінг

250

25

5

1Т35-500

Тонік

500

5

6

1М115-30

Маска «Кисневі бульбашки»

30

4

7

1Т35-500

Тонік

500

5

8

1S113-50

Сироватка Морська

50

2

9

120-250

Альгінатна маска Алое

250

25

Маска кремова Полуниця

250

3

Тонік

500

5

12 4G362-50

Сироватка Золото

50

0,5

13 1С169-250

Крем зволожуючий
з гіалуроновою кислотою

250

2

4 4G60-250
5

1Т35-500

Тонік

500

5

6

1М120-30

Маска «Вугільні бульбашки»

30

4

7

1Т35-500

Тонік

500

5

Сироватка Рожеве Золото

50

5

Альгінатна маска
Золота арганова олія

250

25

10 1Т35-500

Тонік

500

5

11 1М78-250

Маска кремова
Зволоження і комфорт

250

5

12 1Т35-500

Тонік

500

5

13 4G362-50

Сироватка Золото

50

0,5

14 4G357-50

Сироватка Рожеве золото

50

5

8 4G357-50
9

176-250

10 1М56-250
11

Варіант протоколу процедури Анти-пігментація
№

Артикул

Препарат

1

1L12-500

Молочко очищуюче

Варіант протоколу процедури Анти-акне

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

500

1Т35-500

Препарат

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

№

Артикул

3

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

2

1М141-30

SOS-пудра очищуюча пінна

30

2

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

3

1Т35-500

Тонік

500

5

3

1Т35-500

Тонік

500

5

016-250

Ензимний пілінг

250

25

4

1МК-20

Карбоксітерапія порошкова

20

20

4

5

1Т35-500

Тонік

500

5

5

1Т35-500

Тонік

500

5

6

1М115-30

Маска «Вугільні бульбашки»

30

4

1Т35-500

6

4G125-50

Сироватка Сяючий рис

50

2

7

211-250

Альгінатна маска Білий рис

250

25

7

Тонік

500

5

8 4G364-50

Сироватка Блакитне золото

50

5

Альгінатна маска Анти-акне

250

25

Маска кремова з камфорою

250

5

8

1Т35-500

9 4С29-250

Тонік

500

5

Маска кремова Сяючий рис

250

5

9

10 1М79-250

10 1Т35-500

Тонік

500

5

11 1С09-250

Крем для очей і губ

250

0,5

12 1С169-250

Крем зволожуючий
з гіалуроновою кислотою

250

3

11

125-250

Тонік

500

5

12 4G362-50

1Т35-500

Сироватка Золото

50

0,5

13 1С157-250

Крем-емульсія ультраматуючий

250

3

Варіант протоколу процедури
Пептидно-водоростеве відновлення

Варіант протоколу процедури
Атравматична чистка (чутлива шкіра)

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

№

Артикул

Препарат

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

3

1Т35-500

Тонік

500

5

Скраб для обличчя
Насолода золотом

250

3

4 4G60-250
5

1Т35-500

Тонік

500

5

6

1МК-20

Карбоксітерапія порошкова

20

20

7

1Т35-500

Тонік

500

5

8 4G362-50

Сироватка Золото

50

0,5

9 4G357-50

Сироватка Рожеве золото

50

5

Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

№

Артикул

Препарат

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

3

1Т35-500

Тонік

500

5

Гель алое вера

250

4

4 L425-250
5

1М115-30

Маска «Кисневі бульбашки»

30

3

6

1Т35-500

Тонік

500

5

7

1S113-50

Сироватка Морська

50

5

8

744-250

Альгінатна маска Анти-стрес

250

25

9

1Т35-500

Тонік

500

5

10

214-250

Альгінатна маска
Ламінарія + спіруліна

250

25

11

1Т35-500

Тонік

500

5

12 1С09-250

Крем для очей і губ

250

0,5

10 1С09-250

Крем для очей і губ

250

0,5

13 1С169-250

Крем зволожуючий
з гіалуроновою кислотою

250

3

11 1С99-250

Крем денний зволожуючий

250

3

Варіант протоколу процедури Моделювання контурів обличчя
Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

№

Артикул

Препарат

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

2

1G18-500

Гель очищуючий

3

1Т35-500

4 4G60-250
5

1Т35-500

6 4G53-250

Варіант протоколу процедури Базова чистка
Об’єм
Розхід
упаковки препара(мл, г)
ту (мл, г)

№

Артикул

Препарат

3

1

1L12-500

Молочко очищуюче

500

3

500

5

2

1G18-500

Гель очищуючий

500

5

Тонік

500

5

Скраб для обличчя
Насолода золотом

3

1Т35-500

Тонік

500

5

250

3

Гель холодного гідрування

500

5

Тонік

500

5

Маска кремова Журавлина

250

5

Тонік

500

5

Гель алое вера

250

5

4 2G05-500
5

1Т35-500

6 L425-250

7

Р07-600

Маска гіпсова рожева

600

200

8

1Т35-500

Тонік

500

5

7

120-250

Альгінатна маска Алое

250

25

Сироватка Рожеве золото

50

5

8

1Т35-500

Тонік

500

5

10 4G362-50

Сироватка Золото

50

0,5

9

1С09-250

Крем для очей і губ

250

0,5

11 1С169-250

Крем зволожуючий
з гіалуроновою кислотою

250

3

Крем денний зволожуючий

250

3

9 4G357-50

10 1С99-250

* Після реєстрації будуть доступні ціни спеціаліста.
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