КАТАЛОГ СО
ПРОИЗВОДИ

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
САПУН СО КОЗЈО МЛЕКО
Сапун од козјо млеко со масло од
сусам и ароматични масла од
мандарина и цимет, 65g.
Ароматичните масла од рузмарин,
чемпрес, цимет и мандарина
овозможуваат подобра циркулација.
Маслото од сусам продира длабоко во
кожата и ги топи мастните наслаги и
целулитот. Грубата структура
овозможува благ пилинг.

Сапун од козјо млеко со камилица,
65g.
Камилицата е еден од најдобрите
начини за лекување на воспалената
кожа. Одлична е во лекување на
изгореници и чирови на кожа. Се
користи и за нега на интимните
делови. Камилицата допринесува и за
здрава, мека и свиленкаста коса.

Сапун од козјо млеко со мед и путер
од какао, 65g.
Ја храни кожата, интензивно ја
навалжнува и и ја враќа еластичноста,
го ублажува воспалението и ја чисти
кожата. Какао путерот ги намалува
борите и го обновува природниот сјај
на кожата. Ја штити кожата од
штетните УВ зраци.

Сапун од козјо млеко со жалфија,
65g.
Соодветен е за проблематична мрсна
кожа. Ароматичните масла имаат
антисептички својства, додека
жалфијата е особено ефикасна во
борбата против бактериите и
проблем како што се прекумерното
потење, инфекција на кожата,
намалување на лузни и изгореници.
Делува антивоспалително и
антибактериски при проблем со
кожата и алергии.

Сапун од козјо млеко со 30% млеко, 65g.
pH вредноста на козјото млеко е
најблиску до човековата кожа. Со многу
витамини и минерали ја храни кожата, ја
враќа еластичноста и цврстината, ги
елиминира знаците на стареење и го
забрзува процесот на ревитализација.
Наменет за сите кои имаат проблем со
сува и испукана кожа, егзема и псоријаза.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ЗА НЕГА НА ТЕЛО
Сапун со магарешко млеко, 165g.
Минералните соли во магарешкото млеко и овозможуваат на кожата да биде чиста, ослободувајќи ја од мртвите
клетки и така оставајќи простор за појако дејствување на корисните состојки кои продираат во најдлабоките
слоеви на кожата. Липидите и обезбедуваат на кожата добра исхранетост и апсорпција на витамините, ја
зголемуваат еластичноста и служат како превенција на егзема и псоријаза. Овој сапун е збогатен со витамини: А,
Ц, Д и Е кои го прават одличен производ во борбата со забавување на процесот на стареење. Дејството на
магарешкото млеко врз кожата е повеќекратно.
По својот состав магарешкото млеко е најслично на мајчиното и како такво не предизвикува никакви алергиски
реакции и е безбедно за користење и кај деца!
Природен мелем за регенерација и подмладување на кожата, 200ml
Формула за стрии со билни масла и екстракти, витамин Е и алантоин, мелемот за негувана, мазна и затегната кожа
е специјално дизајниран со висококонцентрирани масни масла, нежен кон кожата, брзо се впива и на површината
создава филм - заштитна бариера која спречува прекумерен губиток на влажноста, а истовремено не ја замастува
облеката. Неговиот висококвалитетен состав претставува совршена комбинација, погодна за секојдневна заштита
на кожата, посебно наменет за сува и кожа со стрии. Видно ја измазнува кожата, ја затегнува и ја чини еластична.
Jа намалува големината на постоечките стрии, ја штити кожата од надворешни штетни делувања и намалува
создавање на нови стрии. Алантоинот ја смирува кожата, а витамин Е ја штити од слободните радикали.
Се препорачува за секојдневна употреба за нега на лице и тело, за сите типови на кожата. Производот може да го
користат и бремени жени, доилки и деца.
Бутер за тело - КОКОС, 100ml
Создадено од необработено, девствено кокосово масло кое има повеќенаменска употреба : совршено е како масло
за масажа, лосион за тело, нежен хидратантен пилинг, средство за чистење на лице и отстранувач на шминка.
Многу ефикасно е како регенератор на кожата и косата кои длабински ги потхранува. Освен неговото
антибактериско дејство, совршено ја смирува надразнатата кожа. Со мала количина на кокосово масло совршено
ќе ја oтстраните целата шминка од Вашето лице. Покрај се останато, кокосовото масло блокира до 20% од
сончевите зраци, ја штити кожата и допринесува до добивање совршен тен. Се препорачува за третман на кожата
пред и по изложување на сонце за деца, возрасни и посебно за лица кои имаат проблеми со кожата како што се
егзем, псоријаза или лица кои пројавуваат алергиски реакции на хемиски состојки од козметички производи.
Погоден е за секојдневна употреба, во секоја возраст.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ANTI ACNE

Anti-Spots антибактериски сапун, 80g.
Наменет за проблематична кожа.
Збогатен со масло од сончоглед и јојоба, ароматично масло од жалфија, лаванда и цвет од невен.
Примена и начин на употреба: Наутро и навечер.
Да се избегнува контакт со очите.

Anti-Spots крем, 50ml
Потполно обезмастена формула со воздушна текстура. Ја хидрира и негува кожата, без да ги затвора
порите, овозможувајќи и на кожата да дише слободно.
Содржи билен хијалурон кој помага во отстранувањето на белезите од акните. Погодна е за секојдневна
употреба, како дневна крема и е идеална како подлога за шминка.
Не содржи парабени, парафинско масло, алергиски мириси и бои.

Anti-Spots серум, 30ml
Концентриран серум заснован на активен принцип добиен од смола од приморски бор. Стимулира
биосинтеза и регенеративни процеси на кожата и ткивата. Намалува воспалување и стимулира природна
одбрана на кожата. Синергиското делување на оваа состојка, витамин Б, екстрактот од алое, маслото од
чајно дрво и други драгоцени состојки кои се наоѓаат во составот на овој серум даваат исклучително
ефективен третман на акните. Билни активни состојки: Смола од приморски бор, природна хијалуронска
киселина, ароматично масло од чајно дрво, витамин Ф, алантоин, ментол и биолошки конзерванс.
Првите резултати се видливи за неколку денови, а најдобар ефект се постигнува со континуирана
употреба.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ANTI ACNE

Гел за миење на лице, 500ml
Збогатен со протеини од млеко, се препорачува за типови на кожа кои покажуваат преосетливост на сапун и други
конвенционални средства за чистење на лицето. Не содржи сапун, парабени, минерални и силиконски масла.
Поседува исклучително хранливи состојки, составени првенствено од природни состојки меѓу кои во негата за
регенерација на кожата се истакнува козјото млеко и екстрактот од алое. Козјото млеко е природно богато со
протеини и Б комплекс, што го прави хипоалергенски сојузник во заштита и нега на кожата. Алоето го забрзува
создавањето на ново ткиво без оглед дали се работи за ткиво зафатено со опекотини, посекотини и лузни како
последица на акни или друг дерматолошки проблем. Исто така, алоето се покажа како голем сојузник во борбата со
псоријаза. Начин на употреба: Ставете мала количина од гелот на прстите, втријте ја на лицето и исплакнете со вода.
Може да се употребува кај деца постари од 6 годишна возраст, бидејќи има блага формула, која не предизвикува
солзење на очите.

Тоник за чистење на лицето - за сите типови на кожа, 150ml
Многу блага формула заснована на механички преработена вода од сок од зелена мандарина. Благодарејќи на
синергиското дејство на витамин Ц и флавоноидот, мандарината поседува многу силно антиоксидативно својство. Ја
ревитализира кожата со проширување дури и на затворените пори.
Примена и начин на употреба: Да се натопи туфер и со кружни движења да се исчистат нечистотиите од лицето.
Постапката е препорачливо да се повторува наутро и навечер.

Тоник за чистење на лицето - за проблематична и масна кожа, 150ml
Anti Spots тоникот претставува потполно природна формула наменета за чистење на кожата склона кон акни.
Активните состојки на тоникот длабинско ги прочистуваат порите, го отрануваат вишокот себум и го регулираат
неговото лачење со отстранување на мртвите клетки, ја дезинфицираат кожата и ја прават хидрирана и мека, а
притоа ги смируваат и сушат акните и бубулиците
Начин на употреба: Се нанесува со туфер на лицето, вратот и деколтето. Постапката треба да се повтори два пати
дневно, најдобро наутро и навечер, а потоа да се нанесе заштитна крема.
За максимални резултати, користете ја целата колекција.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ANTI-OX
ANTI-OX пена за чистење на лице со Витамин Ц, 50ml
Пената за чистење на лицето и отстранување на шминката е исклучително блага и нежна кон кожата на лицето,
додека истовремено го отстранува вишокот себум и нечистотија од кожата.
Нејзината формула со екстракт од зелена мандарина и стабилен облик на витамин Ц исклучително добро и
ефикасно ја освежува, а истовремено и ја штити кожата од негативните дејства на надворешната средина.
Благодарејќи на омекнувачките особини на маслото од малина, кожата е заштитена од сувост. Таа станува мека и
мазна како свила.

ANTI-OX крем за лице со витамин Ц, 30ml
ANTI-OX претставува луксузен anti-age крем формулиран со посебно одбрани состојки за ублажување на
знаците на стареење. Збогатена е со стабилен облик на витамин Ц, кој е познат по својот антиоксидативен ефект
и ублажување на хиперпигментациите. Кремот ја штити кожата од негативните дејства на надворешната
средина, а благодарејќи на природната хијалуронска киселина која ја содржи во својата структура, ја задржува
хидратацијата на кожата, го освежува лицето и му дава прекрасен изглед.
Истовремено со употреба на овој крем, појавата на фини линии и длабоки бори се намалува.
Исто така кремот содржи масло од малина и УВ филтери кои обезбедуваат заштитa на кожата од штетните УВ
зраци и допринесуваат убавина и изедначување на тенот на кожата.
ANTI-OX серум за лице со витамин Ц, 15ml
Специјалната формула на серумот за лице, со одбрани висококонцентрирани состојки интензивно ја негуваат
кожата и ги ублажуваат знаците на стареење. Маслото од семки од малина и витамин Ц во стабилен облик се
познати по извонредниот антиоксидативен ефект и ефикасно ја штитат кожата од негативното дејство на
надворешната средина.
Екстрактите од цитрус и алое вера, заедно со хијалуронската киселина помагаат во оддржување на влажноста на
кожата.
Серумот дава младешки сјај, мекост и свежина, додека појавата на хипо/хиперпигментации, фини линии и
длабоки бори се намалува.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ANTI AGE
Дневна и ноќна крема со хијалуронска киселина, 50ml
Хијалурон линијата е базината на докажано позитивно дејство на хијалуронската
киселина во anti-age третманот на кожата.
Дневната и ноќната крема со хијалуронска киселина оптимално ја хидрираат кожата, ја
зголемуваат нејзината еластичност и го намалуваат истакнувањето на борите.
Со своето антиоксидативно дејство, го забавуваат процесот на стареење и создавање на
нови бори.
Совршени како подлога за пудра.
Без парабени.
За одлични резултати препорачуваме комбинирана употреба на дневната и ноќната крема со
хијалуронска киселина

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
АНТИЦЕЛУЛИТЕН ПРОГРАМ
Антицелулитен сапун - масажер, 120g.
Направен од природни билни масла обогатени со козјо млеко. Против целулитот се
бори на тој начин што неговата структура е масажер кој во себе има ситни честички
кои имаат улога да ја поттикнат периферната циркулација и забрзаат размената на
материи во поткожното ткиво.
Исто така, ароматичните масла од цимет, портокал и бршлен директно делуваат врз
разградувањето на целулитот. Во неговиот состав се наоѓа и масло од сусам кое загрева
и на тој начин овозможува сите веќе наведени процеси да се одвиваат поефикасно при
површна температура, во површинскиот слој на кожата.
Антицелулитен гел, 300ml
Претставува комбинација на активни состојки од кафе, цимет, рузмарин и бршлен кои
се вградени во гел структура.
На тој начин, нанесувањето на овој гел на критичните зони и со негово втријување
активните материи остануваат подолго на кожата со што се постигнува поефикасна
елиминација на целулитот и подолг ефект.
*Совршена комбинација за исклучителни резултати во борбата со целулитот!

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ЗА НЕГА НА КОСА
Шампон за коса Provitamine immuno complex, 250ml
Комбинација од активни состојки (бета глукан, Д-пантенол, екстракт од коприва, витамин АД, масло од рицинус) кои
директно продираат до самиот корен на влакното и го снабдуваат со неопходни витамини и минерали кои обезбедуваат
правилен, здрав и квалитетен раст на влакното. Со континуирана употерба се воспоставува балансирана исхрана не само на
влакното, туку и на кожата на главата, па косата изгледа сјајно и здраво.
Дејството на Бета глуканот врз косата: Ја негува кожата на главата; Ја зацврстува косата; Го намалува оштетувањето
предизвикано од фарбање и користење хемикалии; Пружа силна и трајна хидратација и делува како природна бариера.
Погоден за сите типови на коса.

Шампон за коса - Лаванда, 1L
Шампонот со етерично масло од лаванда е шампон за целото семејство со пријатен, релаксирачки мирис на лаванда кој
темелно ги чисти и отстранува нечистотиите од косата и скалпот. Збогатената формула со провитамин Б кој ја штити
косата од надворешните влијанија и го спречува нејзиното сушење, делува антистатички и го олеснува стилизирањеро на
косата. Со континуирана употреба на овој шампон косата станува мека, сјајна и мазна.

Билен шамон против првут, 200ml ЗА СОВРШЕНА КОСА БЕЗ ПРВУТ
Комбинација од одбрани состојки, драгоцени билни масла и екстракти, ефикасно ја отстранува нечистотијата и вишокот на
масти од косата и скалпот, ја смирува кожата на главата, ги отстранува лушпите од првутот и создава неповолна средина за
микроорганизмите кои и штетат на кожата. Маслото од бабасу и макадамија - негуваат, штитат, омекнуваат и ја хидрираат
косата без мастење. Екстрактот од корен од чичка - пружи здрав сјај и мекост на косата. Билниот шампон е базиран на
високо прочистени есенцијални масла и билни екстракти кои претставуваат природен начин за грижа на здравјето и
убавината на Вашата коса. Благодарејќи на високо ефикасните билни состојки, билните масла од макадамија и кантарина,
екстракт од чичка и невен, есенцијални масла од смил, рузмарин и чајно дрво, како и масло од бабасу, билниот шампон на
Хедера вита видно го контролира првутот и количината на себумот воспоставувајќи природна рамнотежа, додека
алантоинот делува смируачки врз скалпот.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ЗА НЕГА НА КОСА
Благ шампон за коса - АРГАН, 200ml
Комбинацијата од арганово масло со други билни масла и екстракти му овозможува на овој шампон нежно да ја чисти
косата и да ја направи мека, сјајна и мазна. Аргановото масло е посебно погодно за нега и заштита на сува коса, која ќе ја
направи жива и сјајна.
Благиот шампон со арганово масло се препорачува за секојдневна употреба за миење на косата.
Посебно е погоден за корекција и трансформација на исклучително оштетена и хемиски третирана коса.

Маска за коса со арганово масло, 230ml
Маска со арганово масло за ревитализација и обновување на оштетена коса, која е изработена на база на мед, масло од арган
и билни екстракти кои на косата и ја враќаат природната рамнотежа и ја омекнуваат.
Медот и аргановото масло го спречуваат губитокот на влага од косата, ги хранат оштетените кутикули на влакната и
допринесуваат во намалување на губитокот на косата.
Посебно е наменета за оштетена, фарбана и хемиски третирана коса.
Со редовна употреба, косата изгледа погуста, посјајна, еластична, здрава и лесна за обликување на начин на кои Вие сакате.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ТЕРАПЕВТИЦИ
Морсус гел со ефект на ладење, 250ml
Морсус гел со ефект на ладење е направен по традиционален рецепт и содржи бројни билки од
Балканскиот простор (ментол, рузмарин, дива жалфија, јаглика, лешник, каранфилче и елка).
Благодарејќи на неговиот состав, масажата со Морсус гел пријатно лади, освежува и опушта. Ја негува
кожата и благо ја зголемува циркулацијата на крв низ телото. Погоден е за масажа на врат, грб, како и
релаксирачка масажа за спортисти, по нивните спортски активности.

Маст за бебе, за пеленска регија, 100/300ml
Hedera Vita маст за бебе е посебно формулиран за чувствителната кожа на бебињата, односно за
нејзино сочувување со смирувачко дејство.
Природните состојки содржани во маста (ланолин, вазелин, бадемово масло, бадемова водичка) ја
штитат нежната детска кожа и спречуваат нејзино сушење. Наменета е за нега на сува кожа, за
заштита на кожата во пеленската регија и превенција од пеленски осип, кој е честа појава кај мали
деца.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО
Сапун со масло од сончоглед, 65g.
Сапунот со масло од сончоглед е изработен од внимателна комбинација на билни состојки и се препорачува за
измивање и отстранување на шминката, бидејќи е погоден за сите типови на кожа.
Обезбедува изглед на мека, мазна и здрава кожа. Наменет е за секојдневна употреба, ја штити кожата и ја хидрира.
Може да се употребува за раце, тело или лице.
Нежната формула на сапунот, го прави погоден и за лица со чувствителна кожа.

Крем за лице со витамин Е и масло од сончоглед, 50ml
Маслото од сончоглед е богато со витамин Е кој има антиоксидативно дејство, го подобрува здравјето на кожата
од природната деградација и стареење кое се одвива во присуство на слободните радикали во телото.
Антиоксидантите, како што е витаминот Е, ги неутрализираат слободните радикали, спречувајќи ги во
уништување на здравите клетки.
Со редовна употреба на овој крем, лузните стануваат помалку видливи, раните заздравуваат побрзо, кожата
станува мазна, здрава и негувана, а борите помалку видливи.
Поради фактот што сончогледовото масло е погодно за сите типови на кожа, кремот е идеален за секојдневна нега
на екстремно сува и дехидрирана кожа. Се препорачува за употреба во антиинфламаторни третмани, како и за
нега на кожата по сончање.
Дневен крем за лице со коензим Q10, 50 ml
Моќниот антиоксиданс, Coenzyme Q10, ја штити кожата од прерано стареење создавајќи колаген кој ја прави
кожата мазна и цврста.
Со редовна примена на овој крем, Coenzyme Q10 продира во кожата и дава одлични естетски резултати
зголемувајќи ги способностите на кожата да се регенерира и да се одбрани од оштетувањата предизвикани од
слободни радикали.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
КОЛЕКЦИЈА СО РОЗА
Вода од рози, 100ml
Традиционално добиена, се користи за нежно и длабинско чистење, нега и тонирање на кожата. Богатата
формула, благодарејќи на антиоксидантите во својот состав овозможува обновување на кожата и нејзина
одлична хидратација.
Се препорачува за нега на сите типови на кожа, посебно е погодна за нега на чувствителна кожа.
Ја оддржува виталноста, тонира и освежува, ја храни и регенерира кожата и ги намалува проширените пори.
Сапун со масло од чилијанска роза, 65g.
Сапунот со масло од чилијанска роза се препорачува за секојдневна употреба.
Тој е исклучително нежен кон кожата, па со негово користење Вашата кожа ќе добие свиленкаст изглед.
Покрај висококвалитетното масло од чилијанска роза и други драгоцени масла, овој сапун содржи „водичка“
која се добива од листот на розите.
Таквата структура и специфичниот нежен мирис ќе и пружат на Вашата кожа совршенo задоволство.
Универзален балзам со масло од рози, 30g.
Восок од пчели, со масло од чилијанска роза, витамини А, Ц и Е.
Сите овие состојки помагаат во заздравување на испуканите усни, спречуваат сушење на кожа изложена на УВ
зраци, помага во брза регенерацијата на кожата од рани при опекотини, ја намалува хиперпигментацијата,
хидрира и ја прави кожата мека и мазна.
Може да се користи за секој дел од телото.
Ракавица за отстранување на шминка
Ракавицата за отстранување на шминка е изработена од памучен материјал, за чија изработка не се користат
хемикалии. Синтетичките производи може да се предизвикаат алергија, па поради тоа памукот е најдобар избор
кога станува збор за производ од ваков тип. Покрај отстранување на шминката, истата може да се користи како
отстранувач на нечистотии од лицето и притоа истовремено врши благ пилинг и овозможува подобра
циркулација на крвта.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ
СПРЕЈ ЗА ТЕЛО И
НЕГА НА УСНИ
СПРЕЈ ЗА ТЕЛО СО РАЗНИ МИРИСНИ НОТИ
Наменет за сите оние кои сакаат ефикасен производ
од природни билни масла. Истовремено Ве
освежува додека на кожата остава лесен и пријатен
мирис.
Почувствивајте го пријатниот мирис на вишна,
кокос, ванила или лимон веднаш по нанесувањето
на спрејот за тело.
Збогатен со ши путер кој дополнително пружа
мекост на Вашата кожа, оставајќи ја кожата
свиленкаста и хидрирана, со неодолив мирис.
*Производ од природни супстанци, без парабени.

Балзам за усни, 4g.
Пружете заштита на Вашите усни од ветар и сув воздух со
Хедера Вита балзамот за усни. Длабински ја хидрира и пружи
неопходна влажност и мекост на Вашите усни во тек на леко и
зима. Достапни балзами: Јагода и вишна.

