
ЯПОНСКА ГРИЖА ЗА КОЖАТА 
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ



КРАСОТА И СЕРИОЗНА НАУКА.

Вселената на J-Beauty предлага култура на грижа за кожата, която съчетава
традиции, технологии и природа.

IRÉN Skin е японска марка за грижа за кожата, която интегрира вековни ритуали с 
модерни технологии и пробива нови пътища със създаването на етична и адаптивна 
грижа за кожата, която се основава на персонализирана рутина с помощта на 
специално създадени серуми.

Чрез модерен и високотехнологичен подход, IRÉN Skin е създадена, за да надмине
недостатъчно регулираните стандарти на индустрията за грижа за кожата със
следните убеждения:

1. Етична грижа за кожата, основана на прозрачност при 
процеса на формулиране и производство

2. Персонализирани решения за вашата уникална кожа

3. Видими резултати, подкрепени от науката



Ние включваме нови ритуали в старите мъдрости и предефинираме красотата и грижата за кожата от гледна точка на 
науката, природата, технологиите и иновациите. Ние предлагаме лесни и реални решения, които са адаптирани към активния
и модерен начин на живот.

Ние изграждаме и развиваме нашата марка въз основа на тези ценности:

БЕЗОПАСНОСТ
Използване на съставки, за които е научно доказано, че са нетоксични и 
безопасни

РАЗНООБРАЗИЕ
Предоставяне на решения за грижа за кожата за всички типове кожа и 
всякакви кожни проблеми

ПРОЗРАЧНОСТ
Създаване на продукти, базирани на честност и прозрачност

НАУКА
Инвестираме сериозно в научноизследователска за създаване на 
иновативни и ефективни решения за грижа за кожата

ПОДКРЕПА ЗА ЖЕНИТЕ
Борба за равенство между половете и подпомагането на жените в науката с нашите
програми за стипендии



НАШИЯТ ЕКИП за научноизследователска
и развойна дейност

Ние си партнирахме с дерматолога д-р Мика Ватанабе, за да направим 
формулировки, които се основават на науката и са специфични за широка 
гама кожни състояния.

Ние също така се гордеем, че сме ръководени от женски екип за 
научноизследователска и развойна дейност.

Д-р Мика Ватанабе (Ph.D., MD) е награден, сертифициран и публикуван
дерматолог с над шест години опит в Япония и Италия. Тя държи престижната
стипендия на Японското дружество за насърчаване на науката в чужбина за 2019
г. и е носител на 8 награди през годините за работата си.

Д-р Мика Ватанабе



Няма универсален продукт, подходящ за всяка кожа, 
следователно вярваме, че персонализираната грижа за кожата е 
бъдещето. За да определи от какво наистина се нуждае кожата, 
нашият R&D екип анализира:

повече от

10 000 
съставки за 

грижа за 
кожата

повече от

1 000
резултати от 

клинични
проучвания

повече от

2 000
статии в 
научни

издания

• Както беше установено в нашето клинично проучване, повече от 96%* от 
субектите са съгласни, че нашите серуми са немазни, лесни за нанасяне и 
силно абсорбиращи.

• Повече от 98% от всички наши клиенти са доволни от резултатите.

* Клинични резултати, базирани на 8-седмично проучване върху 30 жени след 28 дни употреба.

„Видими резултати, базирани на наука, 
а не на реклама.“



Нашата уникална патентована технология – Actif-X Encapsulation – позволява на 
активните съставки да се абсорбират по-добре в по-дълбоките слоеве на кожата с 

тези три уникални функции:

Активните съставки действат по 
оптимален начин, тъй като всяка активна 

съставка е капсулирана в една, малка 
молекула, за разлика от традиционния

метод на множество активни съставки в 
една по-голяма молекула.

Всяка активна съставка е капсулирана
в наноразмерна молекула, много по-

малка от размера на порите на 
кожата, осигурявайки оптимално

проникване в кожата.

Всяка капсулирана активна съставка има
ефект на освобождаване във времето
прониквайки в по-дълбокия слой на 

кожата, преди да освободят 
хранителните си вещества.

ЕНКАПСУЛАЦИЯ НАНО РАЗМЕРИ 
МОЛЕКУЛА

ДЪЛГОТРАЙНО 
ОСВОБОЖДАВАНЕ



НАУЧНО 
ТЕСТВАНО

ВЕГАН НЕ СЕ ТЕСТВА 
ВЪРХУ ЖИВОТНИ

Силни в изследванията и развитието, IRÉN Skin се ръководи от 
изцяло женски R&D екип, който е анализирал повече от 10 000 
съставки с клинични тестове, за да намери най-безопасното и 

ефективно решение.

Гордеем се, че сме първата японска марка за красота, която
забранява повече от 2 000 съставки, които са токсични, 

комедогенни или алергенни. Никога не използваме съставки от 
животински произход, нито тестваме върху животни.

За да спазваме нашето #happyskinpromise, всички наши продукти
са създадени с честност, почтеност и 100% прозрачност.

ПРОИЗВЕДЕНО 
В ЯПОНИЯ



Всяка покупка = 1 засадено дърво

• Намалете използването на 
пластмаса за еднократна употреба

• Замяната им с PCR (рециклирана
пластмаса) и стъкло

• Опаковки за грижа за кожата за 
многократна употреба

• Разработване на опаковки, които
използват възобновяеми или био
материали

• Преминаване към FSC-
сертифицирана хартия

• Намаляване използването на 
ненужни опаковки, торбички
и други

• Произведено в Япония, но се 
доставя на местно ниво в еко
кутии и кашони за намаляване на 
въглеродния отпечатък



РУТИНА

Почистване

Възстановяване

Персонализирана 
грижа

Хидратация

• START AFRESH DAILY -
ЕНЗИМЕН ПРАХ ЗА 
ИЗМИВАНЕ

• KEEP THE PEACE - HYDRA-SOOTHE 
ESSENCE ЛОСИОН

• SUPERFRUIT БУСТЕР 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
СЕРУМИ

• ОВЛАЖНИТЕЛ (СКОРО)
• МАСЛА ЗА ЛИЦЕ (СКОРО)



ПОЧИСТВАНЕ



START AFRESH DAILY
ЕНЗИМНА ПУДРА ЗА ИЗМИВАНЕ

Нежна пудра за ежедневно почистване на лицето с тройно почистващо
действие за премахване на замърсявания, себум и стария кератин, 
оставяйки кожата мека и еластична. Неизсушаващата формула се 
предлага в ултрафина прахообразна форма, която няма да утежни

кожата и ще се превърне в богата кремообразна пяна, мека и нежна при 
нанасяне на кожата.



50 g / 2 oz

START AFRESH DAILY
ЕНЗИМНА ПУДРА ЗА ИЗМИВАНЕ

TRIPLE CLEANSING ACTION

JAPANESE RICE BRAN + HYALURONIC ACID

Full Ingredients List:

Zea Mays (Corn) Starch, Potassium Myristate, Sorbitol, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Cocoyl Glycinate, 
Sodium Hyaluronate, Oryzanol, Defatted Rice Bran, Lipase, Maltodextrin, Actinidia Chinensis (Kiwifruit) Extract

ЯПОНСКИ ОРИЗОВИ ТРИЦИ
Естествена съставка, която съдържа есенциални мастни киселини, тя нежно 
възстановява и ексфолира кожата, за да разкрие здравословен блясък, без да 
изсушава кожата.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА И СОРБИТОЛ
Отлични водно-свързващи съставки, които спомагат за задържането на 
влагата, докато кожата е старателно почистена.

ЕКСТРАКТ ОТ ACTINIDIA CHINENSIS (КИВИ).
Протеаза, ензим за разтваряне на протеини, получен от плодовете на кивито, 
ефективно ексфолира запушващите порите мъртви клетки на кожата и 
старите кератинови тапи за гладък и обновен тен.

ЛИПАЗА
Ензим, разтварящ себума, получен от микрогъбички, който свежда до 
минимум излишното омазняване, за да поддържа кожата свежа, сияйна и 
рафинирана.



НАЧИН НА УПОТРЕБА
START AFRESH DAILY ЕНЗИМЕН ПУДРА ЗА ИЗМИВАНЕ

Отворете капака и изсипете 1 чаена лъжичка от пудрата върху дланта си. Смесете я с вода и 
разпенете до кремообразна пяна. Нежно масажирайте върху лицето за 15 секунди, като избягвате

зоната около очите. Изплакнете с топла вода. 



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ



KEEP THE PEACE
HYDRA-SOOTHE ESSENCE ЛОСИОН

Разкривайки ботаническите тайни на японския остров 
Окинава, този лосион с хидратираща есенция е вдъхновен от 
традиционни за Япония растения. Включва уникална смес от 
три различни естествени екстракта, които работят заедно за 

тройно защитно действие, съчетавайки анти-стареене, 
антиоксидантни и антибактериални свойства за успокояване

на чувствителната кожа, засилване на производството на 
колаген и задържане на влагата в кожата. Успокояваща и 

важна стъпка след почистване, този лосион с есенция
увеличава максимално ефикасността на останалата част от 
рутината за грижа за кожата, като оставя кожата по-мека на 

допир.



ДЕЙСТВИЕ НА ТРОЙНА ЗАЩИТА
ВОДА ОТ ЛУННА ПРАСКОВА + ЕКСТРАКТ ОТ CENTELLA ASIATICA

Full Ingredients List:

Aqua, Alpinia Speciosa Leaf Water, Niacinamide, Glycerin, Betaine, Sodium Lactate, Butylene Glycol, 
Centella Asiatica Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, 4-Terpineol, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, 
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

НИАЦИНАМИД (витамин В3)
Страхотен възстановяващ кожата антиоксидант, който защитава, регенерира и 
подсилва кожната бариера. Намалява щетите от UV лъчите и компенсира
негативните въздействия от околната среда и замърсители, пренасяни във
въздуха.

ЕКСТРАКТ ОТ CENTELLA ASIATICA
Съдържа антиоксиданти за ревитализиране на защитната бариера на кожата. 
Хидратира и успокоява зачервяванията при чувствителна кожа, и спомага за по-
бързото заздравяване на акне и белези.

ВОДА ОТ ЛУННА  ПРАСКОВА
Скъпоценен екстракт, произхождащ от Окинава, известен с това, че регенерира
кожата, като се бори с признаците на стареене и осигурява облекчение на 
чувствителната и склонна към акне кожа. Този изключителен антиоксидант ще
остави кожата мека, спокойна и подмладена.

ДИКАЛИЕВ ГЛИЦИРИЗАТ
Извлечен от екстракт от женско биле, има мощни успокояващи и 
противовъзпалителни свойства за намаляване на зачервяването и 
чувствителността.

KEEP THE PEACE 
HYDRA-SOOTHE ESSENCE ЛОСИОН

50 ml / 1.69 fl. oz.



НАЧИН НА УПОТРЕБА
KEEP THE PEACE HYDRA-SOOTHE ESSENCE ЛОСИОН

Напръскайте лосиона Hydra-Soothe Essence два до три пъти върху лицето си от разстояние
15см. Използвайте след почистване, за да успокоите, хидратирате и освежите кожата си по 

всяко време на деня.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
ГРИЖА



Японската грижа за кожата има дълга история, датираща от повече
от хиляда години. Подобно на много други аспекти на японската
култура, идеалите за красота и модерната грижа за кожата са
пряко свързани с традиционните ценности и концепции.

Изкуството на японското наслояване е концепция, която остава
вярна на културата на Kodawari, което означава искрен, 
непоколебим фокус върху това, което правите, с цел да го 
направите перфектно. Сутрин и вечер японските жени прекарват
време в наслояване на продукти за грижа за кожата с цел 
постигане на перфектна порцеланова кожа.

Нашите персонализирани серуми Superfruit Booster са създадени, 
за да се адаптират към модерния и активен начин на живот. Ние
създадохме иновация в японската грижа за кожата, като
опростихме изкуството на наслояването.

Смесете до 3 серума и и използвайте в една единствена стъпка, 
станала възможна с нашата патентована технология, l’Actif-X 
Encapsulation.



SUPERFRUIT БУСТЕР
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СЕРУМИ

Customized Serums Superfruit Booster е колекция от 7 серума, насочени към различни кожни проблеми, създадени, за 
да се адаптират към модерния и активен начин на живот. Ние направихме революция в японската грижа за кожата, 

като опростихме изкуството на наслояването.

Смесвайте според типа на вашата кожа и нейните уникални нужди!

35 УНИКАЛНИ КОМБИНАЦИИ



FOREVER YOUNG
СЕРУМ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

Серум против стареене с лифтинг ефект с двойно действие, 
който 1) незабавно стяга и стяга кожата и 2) активно 

стимулира производството на колаген. Тази мощна формула, 
запазваща младостта, комбинира няколко съставки против 

стареене с два различни вида пептиди за незабавни и 
дългосрочни резултати.



ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ ЛИФТИНГ ЕФЕКТ
ЕКСТРАКТ ОТ ГОДЖИ БЕРИ + 10% ПЕПТИДЕН КОМПЛЕКС 

ARGIRELINE™FOREVER YOUNG
СЕРУМ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide, Glycerin, Dipropylene Glycol, Lycium Barbarum Fruit Extract,
Palmitoyl Tripeptide 5, Palmitoyl Tripeptide 38, Punica Granatum Extract, Hydroxypropyl Cyclodextrin,
Hydrolyzed Manihot Esculenta Tuber Extract, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Kappaphycus Alvarezii
Extract, Sodium Acetyl Hyaluronate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate,
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum,
Sodium Citrate, Citric Acid, Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

ЕКСТРАКТ ОТ ГОДЖИ БЕРИ
Съставка за суперхрана, която помага за намаляване на бръчките и предотвратява
увреждането на клетките. 

АРГИРЕЛИН ПЕПТИД (ацетил хексапептид-8)
Известен също като ацетил хексапептид-8, субстрат на ботулинов токсин (ботокс), 
този пептид помага за отпускане на мускулите, за да инхибира образуването на 
бръчки.

ХИДРОЛИЗИРАН ЕКСТРАКТ ОТ МАНИОКА
Извлечен от маниока, той незабавно провокира повдигащи и изглаждащи ефекти, 
като се закрепва и разпространява по кожата, за да образува стягащ филм.

ЕКСТРАКТ ОТ ПЛОДОВЕ CAESALPINIA SPINOSA И ЕКСТРАКТ НА KAPPAPHYCUS 
ALVAREZII
Тези 2 съставки работят заедно, за да образуват защитен филм срещу вредни
екзогенни агенти и да поддържат дълголетието на кожните клетки,  като забавят 
процеса на стареене.

ПАЛМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-38
Пептид, който стимулира производството на колаген и възстановява кожната
тъкан.

15 ml / 0.51 fl oz



SKIN REBOOT
АНТИОКСИДАНТЕН СЕРУМ

Антиоксидантен серум, който възстановява кожата до 
нейното естествено здравословно състояние и образува

защитен щит срещу увреждащото въздействие на 
свободните радикали, стреса, замърсяването и други

неблагоприятни въздействия на околната среда.

Тази уникална формула съчетава 6 мощни антиоксиданта 
за защита срещу: свободни радикали, увреждане на UV 
лъчите, излагане на синя светлина; и за регенериране: 

скорост на заздравяване, обновяване на кожните клетки и 
структура на кожата.



SKIN REBOOT
АНТИОКСИДАНТЕН СЕРУМ

3X ЗАЩИТА + 3X РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЕКСТРАКТ ОТ ЦВЕКЛО + 4% КОФЕИН + АСТАКСАНТИН

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide, Dipropylene Glycol, Haematococcus Pluvialis Extract, Yeast
Ferment Extract, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Caffeine, Punica Granatum Extract, Lactobacillus 
Ferment, Ferulic Acid, Siloxanetriol Alginate, Glycerin, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Sodium Citrate, Sorbic Acid, Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

КОФЕИН
Съдържа успокояващи и антиоксидантни свойства, свеждащи до минимум 
образуването на свободни радикали и ефективни за намаляване на 
зачервяването и подпухналостта.

НИАЦИНАМИД
Витамин B3 е изключително мощен възстановяващ кожата антиоксидант, който
спомага за по-здрава и силна кожна бариера. Намалява щетите от UV лъчите и 
да компенсира отрицателното въздействие на околната среда и замърсители
във въздуха.

АСТАКСАНТИН
Открит в микроводораслите, той съдържа повече антиоксиданти и е значително
по-мощен от витамин С и Е. Осигурява защита на кожата срещу увреждащите
UV лъчи.

ЕКСТРАКТ ОТ ЦВЕКЛО
Отличен източник на антиоксиданти, който помага на кожата да задържа
влагата и подпомага обновяването й.

15 ml / 0.51 fl oz



GLOW-GETTER
ОБНОВЯВАЩ СЕРУМ

Обновяващ серум, който активира процеса на възстановяване на 
кожата, за да разкрие здрава и гладка кожа с естествен блясък. 

Нежна, но мощна смес от ексфолианти, антиоксиданти, ензими и 
пробиотици работят заедно, за да задействат механизма за 

обновяване на кожата, да изгладят грапавостта, да 
усъвършенстват порите и да възстановят тонуса на кожата до 

жизнено и блестящо състояние.



GLOW-GETTER
ОБНОВЯВАЩ СЕРУМ

ЛАКТОБАЦИЛУС ФЕРМЕНТ
Ензим за възстановяване на ДНК, тази пробиотична съставка защитава и 
регенерира кожата.

РЕГЕНЕРИРАЩ АКТИВАТОР

ЕКСТРАКТ ОТ ТИКВЕНИ СЕМКИ + 

5% ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Glycolic Acid, Dipropylene Glycol, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, Sodium 
Hydroxide, Cucurbita Pepo Seed Extract, Provitamin B5, Lactobacillus Ferment, Glycerin, 
Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, Polyvinyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin

ЕКСТРАКТ ОТ ТИКВЕНИ СЕМКИ (Екстракт от семена на Cucurbita Pepo)
Богат източник на антиоксиданти, витамин Е, цинк, омега-3 и омега-6 мастни
киселини, които помагат за подобряване на жизнеността и тонуса на кожата.

ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
Вид AHA (алфа хидрокси киселина), обикновено извлечен от захарна тръстика, 
който нежно ексфолира мъртвите кожни клетки и увеличава синтеза на колаген, 
за да подобри тена на кожата.

ПРОВИТАМИН В5 (Патенол)
Витамин, който е от съществено значение за здравата кожа. Защитава кожата, 
стимулира заздравителния процес и възстановява хидратацията.

ЕКСТРАКТ ОТ ОВЕС
Антиоксидант, който съдържа омега-3 и 6 мастни киселини, които активно 
възстановяват кожната бариера. 

15 ml / 0.51 fl oz



STAR LIGHT
ОЗАРЯВАЩ СЕРУМ

Изсветляващ серум с мощни съставки за намаляване на видимите
признаци на пигментация и потискане на образуването на меланин. 
Този озаряващ коктейл от изсветляващи компоненти, витамини и 

антиоксиданти се трансформира в целенасочена терапия за 
контрол на меланина, която намалява появата на тъмни петна, 

изравнява тена на кожата, възвръща блясъка за по-здрава и свежа 
на вид кожа.



STAR LIGHT
ОЗАРЯВАЩ СЕРУМ

ТЕРАПИЯ ЗА КОНТРОЛ НА МЕЛАНИНА

ЕКСТРАКТ ОТ ЮЗУ + 2% АЛФА-АРБУТИН + 

5% НИАЦИНАМИД

ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРНИЦА (Екстракт от корен от Morus Alba)
Изсветляващ антиоксидант, който има лечебни свойства и намалява производството
на меланин, което възниква в резултат на излагане на UV лъчи.

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide, Alpha-Arbutin, Saccharomyces Ferment Filtrate, Dipropylene
Glycol, Citrus Junos Fruit Extract, Morus Alba Root Extract, Palmaria Palmata Extract, Maltodextrin, 
Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin

ЕКСТРАКТ ОТ ЮЗУ (Екстракт от цитрусови плодове Junos)
Традиционна японска съставка, която естествено енергизира и изсветлява и е по-
ефективна за потискане на образуването на меланин в сравнение с витамин С.

АЛФА-АРБУТИН
Средство за изсветляване и депигментиране на кожата, получено от мечо грозде
или боровинки, което звачително намалява появата на тъмни петна.

НИАЦИНАМИД (витамин В3)
Съставка за изсветляване на пигментацията чрез инхибиране на трансфера на 
меланозома от меланоцити към кератиноцити. Ниацинамид и алфа-арбутин работят
заедно, за да образуват мощна комбинация, ефективна при борба с 
хиперпигментацията.

15 ml / 0.51 fl oz



KEEP CALM
УСПОКОЯВАЩ СЕРУМ

Успокояващ серум, използващ система Heal + Hydrate, за да 
помогне за успокояване на чувствителната кожа в две фази: 

фазата на заздравяване успокоява кожата, за да намали
чувствителността и зачервяването, а фазата на хидратиране

възстановява естествената бариера за запазване на влагата на 
кожата, за да осигури бързо възстановяване.



KEEP CALM
УСПОКОЯВАЩ СЕРУМ

СИСТЕМА HEAL + HYDRATE
ЕКСТРАКТ ОТ АВОКАДО + 1% ДИКАЛИЕВ ГЛИЦИРИЗАТ + ЕКСТРАКТ ОТ 

КРАСТАВИЦА

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide, Dipropylene Glycol, Licorice, Glycerin, Propanediol, Persea
Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Mirabilis Jalapa Extract, Polyglyceryl-4 
Laurate/Succinate, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

ЕКСТРАКТ ОТ АВОКАДО
Добър източник на мастни киселини за възстановяване на кожата, той съдържа
противовъзпалителни и антиоксидантни агенти за лечение и укрепване на кожата.

ДИКАЛИЕВ ГЛИЦИРИЗАТ
Извлечен от екстракт от женско биле, има мощни успокояващи и 
противовъзпалителни свойства за намаляване на зачервяването и 
чувствителността.

ЕКСТРАКТ ОТ КРАСТАВИЦА
Състои се от 95% вода и съдържа аминокиселини с отлични успокояващи и 
омекотяващи свойства.

ЕКСТРАКТ АЛОЕ ВЕРА
Съдържа овлажняващи и противовъзпалителни свойства.

ЕКСТРАКТ ОТ ОВЕС
Съдържа възстановяващи кожата омега-3 и 6 мастни киселини, особено
подходящи за суха, раздразнена и възпалена кожа.15 ml / 0.51 fl oz



QUENCH-UP
ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ

Хидратиращ серум, съдържащ 12 овлажняващи съставки и 
осигуряващ до 12 пъти повече хидратация за дехидратираната кожа. 
Тази формула за утоляване на жаждата използва смес от множество 

овлажняващи агенти, за да осигури моментална и интензивна
хидратация, за свеж и сияен тен.



12X ХИДРАТАЦИЯ

ЕКСТРАКТ ОТ БОРОВИНКА + ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА + 

4% NMF РАЗТВОР
QUENCH-UP

ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ

ОВЛАЖНЯВАЩИ АГЕНТИ
Други овлажняващи съставки включват: бутилен гликол, глицерин, бетаин, 
фруктоза, трехалоза, глюкоза и пентилен гликол.

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Betaine, Dipropylene Glycol, Provitamin B5, Vaccinium Angustifolium Fruit Extract, 
Sodium Hyaluronate, Trehalose, Sodium PCA, Allantoin, Hydrolysed Hyaluronic Acid, Sodium Lactate, Glycerin, 
Fructose, Maltose, Glucose, Urea, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-4 
Laurate/Succinate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, 
Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

ЕКСТРАКТ ОТ БОРОВИНКА (екстракт от плодове на Vaccinium Angustifolium)
Естествена съставка и мощен антиоксидант с отлични овлажняващи свойства.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Свързваща влагата съставка, която която възстановява хидратацията на изсушената
кожа с капацитет за задържане на вода до 1000 пъти собственото си тегло.

NMF РАЗТВОР
Комбинация от три различни вида NMF (естествен овлажняващ фактор) съставки: 
натриев PCA, урея и натриев лактат, за да поддържа кожата защитена и хидратирана

15 ml / 0.51 fl oz



CLEARER DAYS
СЕРУМ ПРОТИВ НЕСЪВЪРШЕНСТВА

Серум против несъвършенства, който действа като 3-фазна терапия за 
усъвършенстване на кожата за борба със себума, несъвършенствата и 

акнето в три фази: 1) насочва се към свръхактивния себум, 2) успокоява и 
лекува раздразнената кожа и 3) предпазва от бъдещи обриви. Нежно, но 
ефективно лечение със смес от съставки за отпушване на порите, които

помагат за избистряне на кожата, възстановяване на баланса на себума и 
намаляване на появата на акне, без да пресушава кожата.



3-ФАЗНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА 

БОРБА С НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА

ЕКСТРАКТ ОТ МАНГОСТИН + 8% НИАЦИНАМИД

НИАЦИНАМИД (витамин В3)
Мощен антиоксидант с анти-акне и противовъзпалителни свойства, регулира
производството на себума.

Full Ingredients List:

Aqua, Butylene Glycol, Niacinamide, Salix Alba Extract, Dipropylene Glycol, Garcinia Mangostana
Peel Extract, Glycerin, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, Spiraea Ulmaria Extract, Hamamelis
Virginiana Bark/Leaf Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Leuconostoc
Ferment Filtrate, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Sodium Citrate, Polyvinyl Alcohol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin

CLEARER DAYS
СЕРУМ ПРОТИВ НЕСЪВЪРШЕНСТВА

ЕКСТРАКТ ОТ МАНГОСТИН (Екстракт от кора на Garcinia Mangostana)
Тропически плод с антибактериални свойства и успокояващи ползи.

ЕКСТРАКТ ОТ ЛИСТА АЛОЕ ВЕРА (Екстракт от листа на алое барбаденсис)
Има хидратиращи и противовъзпалителни ползи за успокояване на дразненето
и спомага образуването на защитна бариера върху кожата.

ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛА ВЪРБА (екстракт от кора на Salix Alba)
Съдържа противовъзпалителни естествени салицилати (подобни на 
салициловата киселина), които нежно се борят с акнето и имат
успокояващ ефект.

ЕКСТРАКТ ОТ ЛИВАДНА СЛАДКА (екстракт от Spiraea Ulmaria)
Възстановява баланса на кожната екосистема за намаляване на развитието на 
бактериите, мастната секреция и ограничава възпалителните лезии.

15 ml / 0.51 fl oz



НАЧИН НА УПОТРЕБА
SUPERFRUIT BOOSTER ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СЕРУМИ

Персонализираните серуми Superfruit Booster са проектирани да бъдат комбинирани и използвани според нуждите на 
индивидуалния тип кожа. Благодарение на патентованата технология Actif-X Encapsulation, активните съставки запазват свежестта
си за по-дълго и за безкомпромисна ефективност, дори когато се комбинират. Ефектът на освобождаване във времето също така

гарантира, че активните съставки се абсорбират дълбоко до слоя на епидермиса.

Завъртете капачката и натиснете дозатора, за да 
освободите серума върху дланта. Нанесете серума 

върху почистено лице и след това използвайте
овлажняващ продукт.

Използвайте самостоятелно или смесете до 3 серума според
вашите нужди.

Съчетайте с нашия Skin Vaporizer за бързо нанасяне и 
подобрени резултати.



Keep The Peace
ELLE, Януари 2022 

Skin Vaporizer
L’OFFICIEL

Ноември 2021 

Enzyme Powder Wash
marie claire, Март 2022

Clearer Days
VOGUE, Април 2021

Discovery Kits
The Lifestyle Collective, 
Октомври 2020

СВЕТОВНИ ИЗДАНИЯ & ОНЛАЙН ПРЕСА



ЧУЙТЕ МНЕНИЯТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ!



www.irenskin.COM

@irenskin

/irenskin


