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ПродовженняПродовження
 АлбаніяАлбанія -- FM GROUP ALBANIA FM GROUP ALBANIA -- http://http://www.fmgroupalbania.comwww.fmgroupalbania.com//
 АргентинаАргентина -- FM GROUP ARGENTINA FM GROUP ARGENTINA -- http://mce_host/01/admin/info@fmgroup.com.arhttp://mce_host/01/admin/info@fmgroup.com.ar; ; http://http://www.fmgroup.com.arwww.fmgroup.com.ar/ / 
 АрменіяАрменія -- FM GROUP ARMENIA FM GROUP ARMENIA -- skypeskype. FMARMENI. FMARMENI; ; skypeskype. . ariadna.arakelyanariadna.arakelyanіі
 АвстраліяАвстралія -- FM GROUP AUSTRALIA FM GROUP AUSTRALIA -- http://http://www.fmgroupau.com.auwww.fmgroupau.com.au/ / 
 АвстріяАвстрія -- FM GROUP AUSTRIAFM GROUP AUSTRIA -- http://http://www.fmgroupat.atwww.fmgroupat.at//
 БеларусьБеларусь -- FM GROUP BELARUSFM GROUP BELARUS -- ODO "FM GROUP" ODO "FM GROUP" -- http://http://www.fmgroup.bywww.fmgroup.by/ / 
 БельгіяБельгія -- FM GROUP BELGIUM FM GROUP BELGIUM -- httphttp://://www.fmgroup.bewww.fmgroup.be/ / 
 БосніяБоснія йй ГерцеговинаГерцеговина -- FM GROUP BOSNIA & HERZEGOVINA FM GROUP BOSNIA & HERZEGOVINA -- info@fmgroup.bainfo@fmgroup.ba
 БразиліяБразилія -- FM GROUP BRAZIL FM GROUP BRAZIL -- http://http://www.fmgroupbrazil.com.brwww.fmgroupbrazil.com.br/ / 
 БолгаріяБолгарія -- FM GROUP BULGARIAFM GROUP BULGARIA -- http://http://www.fmgroup.bgwww.fmgroup.bg/ / 
 КанадаКанада -- FM GROUP CANADA FM GROUP CANADA -- http://http://www.fmgroupcanada.comwww.fmgroupcanada.com/ / 
 КарибськийКарибський басейнбасейн -- FM GROUP CARIBBEAN FM GROUP CARIBBEAN -- info@fmcaribbean.cominfo@fmcaribbean.com
 ХорватіяХорватія -- FM GROUP CROATIA FM GROUP CROATIA -- http://http://www.fmgroup.hrwww.fmgroup.hr//
 КипрКипр -- FM GROUP CYPRUS FM GROUP CYPRUS -- http://http://www.fmgroup.grwww.fmgroup.gr/ / 
 ЧехіяЧехія -- FM GROUP CZECH REP. FM GROUP CZECH REP. -- http://http://www.fmgroup.czwww.fmgroup.cz//
 ЄЄгипетгипет -- FM GROUP EGYPT FM GROUP EGYPT -- fmgroupegypt@yahoo.comfmgroupegypt@yahoo.com; ; info@fmgroupegypt.cominfo@fmgroupegypt.com
 ЕстоніяЕстонія -- FM GROUP ESTONIA FM GROUP ESTONIA -- info@fmestonia.eeinfo@fmestonia.ee; ; tellimus@fmestonia.eetellimus@fmestonia.ee
 ФранціяФранція -- FM GROUP FRANCE FM GROUP FRANCE -- http://http://www.fmgroup.frwww.fmgroup.fr/ / 
 ГрузіяГрузія -- FM GROUP GEORGIA FM GROUP GEORGIA -- fmgeorgia@ufmgeorgia@u--tele.comtele.com
 НімеччинаНімеччина -- FM GROUP GERMANY FM GROUP GERMANY -- http://http://www.fmgroupde.dewww.fmgroupde.de/ / 
 ГанаГана -- FM GROUP GHANAFM GROUP GHANA; ; FM COSMETICS & FRAGRANCES (GHANA) LIMITED FM COSMETICS & FRAGRANCES (GHANA) LIMITED -- http://http://www.fmcosmeticsgh.comwww.fmcosmeticsgh.com//
 ГреціяГреція -- FM GROUP GREECE FM GROUP GREECE -- http://http://www.fmgroup.grwww.fmgroup.gr/ / 
 УгорщинаУгорщина -- FM GROUP HUNGARY FM GROUP HUNGARY -- http://http://www.fmgroup.huwww.fmgroup.hu/ / 
 ІндіяІндія -- FM GROUP INDIA FM GROUP INDIA -- http://http://www.fmgroupindia.comwww.fmgroupindia.com/ / 
 ІндонезіяІндонезія -- FM GROUP INDONESIA FM GROUP INDONESIA -- http://http://www.fmgroup.co.idwww.fmgroup.co.id//
 ІрландіяІрландія -- FM GROUP IRELAND FM GROUP IRELAND -- http://http://www.fmgroupireland.iewww.fmgroupireland.ie/ / 
 ІзраїльІзраїль -- FM GROUP ISRAEL FM GROUP ISRAEL -- http://http://www.fmgroupisrael.comwww.fmgroupisrael.com//
 ІталіяІталія -- FM GROUP ITALY FM GROUP ITALY -- infoinfo--zagranica@fmworld.comzagranica@fmworld.com -- per per aprireaprire unauna nuovanuova sedesede didi FM Group FM Group allall’’esteroestero
 ЯпоніяЯпонія -- FM GROUP JAPAN FM GROUP JAPAN -- http://http://www.fmgroup.jpwww.fmgroup.jp//
 КазахстанКазахстан -- FM GROUP KAZAKHSTAN FM GROUP KAZAKHSTAN -- http://http://www.fmgroup.lvwww.fmgroup.lv//
 ЛитваЛитва -- FM GROUP LITHUANIA FM GROUP LITHUANIA -- http://http://www.fmgroup.ltwww.fmgroup.lt/ / 
 МакедоніяМакедонія -- FM GROUP MACEDONIA FM GROUP MACEDONIA -- http://http://www.fmgroupskopje.comwww.fmgroupskopje.com/ / 
 ЧорногоріяЧорногорія -- FM GROUP MONTENEGRO FM GROUP MONTENEGRO -- info@fmgroupmontenegro.cominfo@fmgroupmontenegro.com; ; narudzbina@fmgroupmontenegro.comnarudzbina@fmgroupmontenegro.com
 МароккоМарокко -- FM GROUP MOROCCO FM GROUP MOROCCO -- fmgroupfmgroup--maroc@hotmail.frmaroc@hotmail.fr
 НідерландиНідерланди -- FM GROUP NETHERLANDS FM GROUP NETHERLANDS -- http://http://www.fmgroup.bewww.fmgroup.be//
 НігеріяНігерія -- FM GROUP NIGERIA FM GROUP NIGERIA -- complaints@fmgroupng.comcomplaints@fmgroupng.com; ; ng.fmgroup.dega.com.plng.fmgroup.dega.com.pl
 ФіліппіниФіліппіни -- FM GROUP PHILIPPINES FM GROUP PHILIPPINES -- http://http://www.fmgroupfragrance.phwww.fmgroupfragrance.ph//
 ПольщаПольща -- FM GROUP POLAND FM GROUP POLAND -- http://http://www.perfumy.fmwww.perfumy.fm/ / 
 ПАРПАР -- FM GROUP REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FM GROUP REPUBLIC OF SOUTH AFRICA -- http://http://www.fmperfumesa.co.zawww.fmperfumesa.co.za//
 РосіяРосія -- FM GROUP RUSSIA FM GROUP RUSSIA -- zakaz@fmgroupru.ruzakaz@fmgroupru.ru; ; Info: Info: info@fmgroupru.ruinfo@fmgroupru.ru
 РуминіяРуминія -- FM GROUP ROMANIA FM GROUP ROMANIA -- http://http://www.fmgroupcosmetics.rowww.fmgroupcosmetics.ro//
 СербіяСербія -- FM GROUP SERBIA FM GROUP SERBIA -- http://http://www.fmgroupbalkan.comwww.fmgroupbalkan.com/ / 
 СловаччинаСловаччина -- FM GROUP SLOVAKIA FM GROUP SLOVAKIA -- http://http://www.fmgroup.skwww.fmgroup.sk//
 СловеніяСловенія -- FM GROUP SLOVENIA FM GROUP SLOVENIA -- http://http://www.fmgroup.siwww.fmgroup.si/ / 
 ІспаніяІспанія тата ПортугаліяПортугалія -- FM GROUP SPAIN & PORTUGAL FM GROUP SPAIN & PORTUGAL -- http://http://www.fmgroup.eswww.fmgroup.es//
 ШвейцаріяШвейцарія -- FM GROUP SWITZERLANDFM GROUP SWITZERLAND -- http://http://www.fmgroupswitzerland.chwww.fmgroupswitzerland.ch/ / 
 ТаїландТаїланд -- FM GROUP THAILAND FM GROUP THAILAND -- http://http://www.fmgroupthailand.comwww.fmgroupthailand.com/ / 
 ТуреччинаТуреччина -- FM GROUP TURKEYFM GROUP TURKEY -- http://http://www.fmgroup.com.trwww.fmgroup.com.tr/ / 
 УкраїнаУкраїна -- FM GROUP UKRAINE FM GROUP UKRAINE -- http://http://www.fmgroup.lviv.uawww.fmgroup.lviv.ua/ / 
 ВеликобританіВеликобританіяя -- FM GROUP UNITED KINGDOMFM GROUP UNITED KINGDOM -- http://http://www.fmcosmetics.co.ukwww.fmcosmetics.co.uk/ / 
 СШАСША -- FM GROUP USAFM GROUP USA -- http://http://www.cosmetics.fmwww.cosmetics.fm/ / 



НовинкиНовинки, , зробленізроблені заза нанотехнологієюнанотехнологією



ЩоЩо жж такетаке нанотехнологіїнанотехнології??
НанотехнологіїНанотехнології ((англангл.. NNanotechnologiesanotechnologies)  )  -- міждисциплінарнаміждисциплінарна областьобласть
фундаментальноїфундаментальної іі прикладноїприкладної наукинауки, , щощо вивчаютьвивчають закономірностізакономірності
фізичнихфізичних іі хімічниххімічних системсистем довжиноюдовжиною близькоблизько декількохдекількох нанометрівнанометрів
абоабо частокчасток нанометрананометра ((нмнм) ) 

НанонаукиНанонауки —— цеце науканаука іі технологіятехнологія колоїднихколоїдних системсистем

ЕфектЕфект починаєпочинає проявлятисьпроявлятись, , коликоли розміррозмір частинокчастинок лежитьлежить уу діапазонідіапазоні
11--100 100 нмнм

НанотехнологіїНанотехнології -- цеце технологіїтехнології, , щощо базуютьсябазуються нана маніпуляціяхманіпуляціях
окремимиокремими атомамиатомами іі молекуламимолекулами длядля побудовипобудови структурструктур зз напереднаперед
заданимизаданими властивостямивластивостями

Нанометр - це одна мільярдна частка метра
або, це те ж саме, 

що одна мільйонна частка міліметра

Принципова відмінність колоїдних систем в тому, що
поверхня таких частинок або величезних молекул в

мільйони разів перевершує обсяг самих частинок



ПерспективиПерспективи використаннявикористання
нанотехнологійнанотехнологій



НаночасткиНаночастки



НаночасткиНаночастки золотазолота

НанорозмірніНанорозмірні частинкичастинки золотазолота НаночасткиНаночастки золотазолота різноїрізної
конфігураціїконфігурації



ПоняттяПоняття колоїдногоколоїдного золотазолота

 КолоїднеКолоїдне золотозолото –– цеце колоїднийколоїдний розчинрозчин супермалихсупермалих
частинокчастинок золотазолота вв демінералізованійдемінералізованій водіводі
ЧастинкиЧастинки золотазолота несутьнесуть однойменнийоднойменний зарядзаряд тата
знаходятьсязнаходяться уу водіводі уу зваженомузваженому станістані

 КолоїднеКолоїдне золотозолото отримуютьотримують::
-- методомметодом електролізуелектролізу ((чистечисте золотозолото вв чистійчистій водіводі););
-- шляхомшляхом відновленнявідновлення золотохлористоводневоїзолотохлористоводневої
кислотикислоти зз використаннямвикористанням білогобілого фосфорафосфора ((діаметрдіаметр
відвід 5 5 додо 12 12 нмнм), ), таніновоїтанінової кислотикислоти ((діаметрдіаметр близькоблизько 8 8 
нмнм), ), цитратомцитратом натріюнатрію ((діаметрдіаметр відвід 15 15 додо 100  100  тата ›› нмнм))

 РозчинніРозчинні солісолі золотазолота токсичнітоксичні. . ВодночасВодночас, , чистечисте
колоїднеколоїдне золотозолото уу відповіднихвідповідних дозахдозах нене токсичнетоксичне



МедичнеМедичне значеннязначення колоїдногоколоїдного золотазолота

  НаночасткиНаночастки золотазолота активноактивно викоривикори--

стовуютьсястовуються вв якостіякості ““специфічнихспецифічних””

ліківліків цілеспрямованоїцілеспрямованої діїдії ((нана клітинуклітину),),

знешкоджуючизнешкоджуючи припри цьомуцьому хворобохворобо--

творнітворні організмиорганізми, , позапоза здоровіздорові клітиниклітини

організмуорганізму ((тт..зз. . ««золотазолота кулякуля»») ) 

онкологіяонкологія,,інфектологіяінфектологія((токсоплазмозтоксоплазмоз))

   НаночасткиНаночастки золотазолота уу виглядівигляді надтоннадтон--

кихких зз””єднаньєднань ((““нанопрутьянанопрутья””)) поглипогли--
наютьнають ІЧІЧ--випромінюваннявипромінювання, , щощо дозволяєдозволяє вибіркововибірково
знешкоджуватизнешкоджувати патогенніпатогенні часткичастки припри нагріваннінагріванні

фототермальнафототермальна терапіятерапія

 ПриПри відповіднихвідповідних рНрН іі концентраціїконцентрації гранулигранули кк..зз. . нековалентнонековалентно
тата електростатичноелектростатично звзв””язуютьсяязуються зз молекаламимолекалами різнихрізних білківбілків, , 
вв..тт..чч. . імуноглобулінамиімуноглобулінами. . НанорозміриНанорозміри гранулгранул імуноімуно--кк..зз. . 
забезпечуютьзабезпечують високувисоку проникністьпроникність органіворганів іі ситемситем тата крапковукрапкову
привприв””язкуязку

імунологіяімунологія, , алергологіяалергологія



ФізіологічнаФізіологічна діядія золотазолота нана ДНКДНК

ФізичніФізичні властивостівластивості різнихрізних конфігураційконфігурацій наночастокнаночасток
золотазолота ((““прутьяпрутья””, , ““кулькикульки””) ) дозволяютьдозволяють вибіркововибірково
““пришиватипришивати”” частинкичастинки кк..зз. . додо різнихрізних молекулмолекул

цимцим забезпечуєтьсязабезпечується::

надточна доставка молекул к.з. 
до органу-мішені на клітинному рівні



ЗолотоЗолото уу косметологіїкосметології тата пластичнійпластичній
хірургіїхірургії

 НадтонкіНадтонкі ниткинитки золотазолота товщитовщи--
ноюною додо декількохдекількох мікронмікрон
вводятьсявводяться підпід шкірушкіру. . ЗаЗа декільдекіль--
кака тижнівтижнів навколонавколо кожноїкожної зз нихних
формуєтьсяформується еластичнаеластична колагеколаге--
нованова тканинатканина, , якаяка стаєстає ««каркакарка--
сомсом»» длядля шкіришкіри

 КолоїдиКолоїди золотазолота маютьмають поверхповерх--
невийневий негативнийнегативний зарядзаряд вв 32 32 
мВмВ. . ЦейЦей мікроструммікрострум впливаєвпливає нана
шкірушкіру якяк аппаратаппарат іонофорезуіонофорезу, , 
доставляючидоставляючи вв глибокіглибокі шаришари
шкіришкіри зволожуючізволожуючі інгредієнтиінгредієнти

 ККолоїдиолоїди золотазолота покритіпокриті водоюводою, , 
томутому вонивони такожтакож сприяютьсприяють
нормалізаціїнормалізації водноговодного балансубалансу
шкіришкіри

ЛанцюгиЛанцюги золотазолота



АуротерапіяАуротерапія колоїднимколоїдним золотомзолотом

  > 5 > 5 тистис. . роківроків томутому, , дд. . ЄгипетЄгипет –– золотозолото –– засібзасіб ментальногоментального, , 

 фізичногофізичного тата духовногодуховного очищенняочищення. . ЗолотоЗолото стимулюєстимулює життєвіжиттєві силисили

  281281--361 361 рррр. . –– КитайКитай, , ЦоЦо ХунХун –– розчиннерозчинне золотозолото –– еліксиреліксир життяжиття, , щощо

 омолоджуєомолоджує тата подовжуєподовжує життяжиття

  400 400 рррр.. –– зз арабськихарабських країнкраїн зз КітаюКітаю золотийзолотий розчинрозчин потрапивпотрапив додо

 ЄвропиЄвропи

  14931493--1541 1541 рррр. . –– ПарацельсПарацельс –– лікуваннялікування безнадійнихбезнадійних хвориххворих солямисолями

 золотазолота тата інін. . металамиметалами

  ЄвропаЄвропа, , середнісередні стст. . –– ““золотазолота водавода”” длядля лікуваннялікування артритівартритів

  1857 1857 рр. . –– МайклМайкл ФарадейФарадей –– створенийстворений першийперший стабільнийстабільний колоїдколоїд

золотазолота шляхомшляхом електролізуелектролізу

 1905 1905 рр. . –– РобертРоберт КохКох –– НобелєвськаНобелєвська преміяпремія –– лікуваннялікування тубркульозутубркульозу золотомзолотом

 18551855--1910 1910 рррр. . –– СШАСША –– лікуваннялікування алкогольноїалкогольної залежностізалежності золотомзолотом

 19001900--тіті рррр. . –– золотийзолотий колоїдколоїд призначаютьпризначають протипроти виразоквиразок шкіришкіри, , опіківопіків; ; якяк післяопераційнийпісляопераційний
засібзасіб нана нервовихнервових закінченняхзакінченнях ((якяк протизапальнийпротизапальний тата болезаспокійливийболезаспокійливий прпр--тт))

 1927 1927 рр.. –– золотомзолотом лікуютьлікують ревматоїднийревматоїдний артритартрит

 1935 1935 рр. . –– ЕдвардЕдвард ОкснерОкснер –– «…«…коликоли немаєнемає більшебільше надіїнадії нана видужаннявидужання, , золотийзолотий колоїдколоїд допоможедопоможе

продовжитипродовжити життяжиття іі зробитьзробить йогойого більшбільш приємнимприємним длядля пацієнтапацієнта зз діагнозомдіагнозом РАКРАК…»…»

 1956 1956 рр. . –– НН..КаїроКаїро, , АА..БоінкманнБоінкманн ((БразиліяБразилія)) –– колоїднеколоїдне золотозолото протипроти ожирінняожиріння

 1997 1997 рр. . –– ГайГай ЕЕ..АвраамАвраам, , ПітерПітер ББ..ГіммельГіммель –– золотийзолотий колоїдколоїд збільшуєзбільшує провідністьпровідність нрвовихнрвових закінчньзакінчнь
вв організміорганізмі іі вв ЦНСЦНС, , щощо призводитьпризводить додо підвищнняпідвищння рівнярівня фізичноїфізичної тата розумовоїрозумової активностіактивності іі
витривалостівитривалості; ; золотозолото незамінненезамінне припри лікуваннілікуванні артритуартриту

 1999 1999 рр. . –– ЕдгарЕдгар КейсКейс –– золотозолото сприяєсприяє регенераціїрегенерації НСНС

 2002 2002 рр. . –– АвстраліяАвстралія іі НоваНова ЗеландіяЗеландія -- створенийстворений прпр--тт попо боротьбіборотьбі зз ракомраком нана золотізолоті іі сріблісріблі

 2010 2010 рр.. –– апробаціяапробація методуметоду лікуваннялікування СНІДуСНІДу заза допомогоюдопомогою кк..зз..





ЩоЩо жж такетаке золотозолото??

ЛатЛат. . –– aurumaurum ((жовтийжовтий), ), англангл. . -- goldgold, , немнем. . -- GoldGold

МіжнароднаМіжнародна названазва:: ЗолотоЗолото [198Au] [198Au] колколоїднеоїдне ((GoldGold [198Au] [198Au] ссolloidalolloidal))

ПротипоказиПротипокази:: вагітністьвагітність,                                         ,                                         періодперіод лактаціїлактації, , 
дитячийдитячий віквік ((додо 16 16 рр.)                                        .)                                        наявністьнаявність пухлинипухлини
білябіля великихвеликих судинсудин,                                           ,                                           алергічніалергічні реакціїреакції, , 

загальнийзагальний важкийважкий станстан хворогохворого,  ,  важківажкі
хворобихвороби печінкипечінки тата нирокнирок,  ,  декомпенсодекомпенсо--
ванавана серцевосерцево--судинсудин-- нана недостатністьнедостатність

ПобічніПобічні діїдії:: алергічнаалергічна реакціяреакція, , гіпертерміягіпертермія, , 
дерматитдерматит, , нудотанудота,                                              ,                                              еозінофіліяеозінофілія тата інін. . 

картиникартини змінизміни кровікрові

МаркетологиМаркетологи стверджуютьстверджують, , щощо використаннявикористання словаслова AURUM AURUM нана
упаковціупаковці препаратапрепарата збільшуєзбільшує йогойого продажіпродажі нана 15%15%--20%20%

ЗолотоЗолото –– цеце простопросто …… красивокрасиво! ! 



КолоїдніКолоїдні розчинирозчини золотазолота зз різнимрізним
розміромрозміром частинокчастинок



ХлоридХлорид золотазолота AuCl3 AuCl3 ((рр--нн))



ХлоридХлорид золотазолота AuCl3    AuCl3    ПорошокПорошок золотазолота



ОсобливостіОсобливості кк..зз. . вв косметицікосметиці



СтарінняСтаріння шкіришкіри



ОмолоджуючийОмолоджуючий кремкрем

длядля очейочей

ВідновлюєВідновлює ніжнуніжну
шкірушкіру навколонавколо
очейочей,   ,   повертаєповертає
еластичністьеластичність, , 
боретьсябореться зз ознаозна--
камиками старіннястаріння, , 
зморшкамизморшками, , 
гіперпігментагіперпігмента--
цієюцією



СкладовіСкладові оо..кк..дд..оо..

Aqua, Glycerin, 
Ethyl  Linoleate,  Ethyl  Oleate,  Ethyl  Linolenate,  Ethyl  Palmitate,  Ethyl  
Stearate,
Colloidal Gold, 
Decyl Cocoate,  Butylene Glycol,  lsononyl lsononanoate,
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate,  Cetyl Alcohol, 
Propylene Glycol, Hydrolyzed Glycosaminoglycans,  Phenoxyethanol,
oat  Beta Glucan,  Panthenol,
Alcohol Denat., 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract,
Resveratrol, Polysorbate 20, Sodium Dehydroacetate
Avena Sativa (Oat)  Kernel Extract,
Paullinia Cupana Seed Extract,
parfum, 
Centella Asiatica Extract,
Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Water, 
Sophora Angustifolia Root Extract,
Cyclopentasiloxane,  Acrylates/C1"0-30  Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Dimethicone,  Allantoin,  Ethylhexylg|ycerin,  Tocopherol,  Hyaluronic
Acid,  Sodium  Hyaluronate, 
Acetyl Hexapeptide-8,  Sodium Hydroxide



ОсновніОсновні складові anti-age елементи
Colloidal GoldColloidal Gold –– ккорпускулиорпускули кк..зз. . покращуютьпокращують обмінніобмінні процесипроцеси, , підвищуютьпідвищують імуннуімунну

стійкістьстійкість, , покращуютьпокращують воднийводний балансбаланс, , сприяютьсприяють тургорутургору іі елатичностіелатичності

 EthylEthyl LinoleateLinoleate, , ЕтиллінолеатЕтиллінолеат, , абоабо вітвіт. . F F –– зволожуючазволожуюча тата антиоксидантнаантиоксидантна функціяфункція
GlycyrrhizaGlycyrrhiza GlabraGlabra ((LicoriceLicorice) ) RootRoot ExtractExtract,, ЕкстрактЕкстракт коренюкореню солодкисолодки ––

протизапальнийпротизапальний, , протимікробнийпротимікробний, , відбілюючийвідбілюючий ефектефект; ; стимулюєстимулює утворенняутворення
колагенуколагену; ; протидієпротидіє появіпояві зморщокзморщок; ; попереджуєпопереджує старечустаречу пігментаціюпігментацію

 AvenaAvena SativaSativa ((OatOat)  )  KernelKernel ExtractExtract, , екстрактекстракт вівсавівса –– використовуєтьсявикористовується вв antianti--ageage
косметицікосметиці якяк засібзасіб, , щощо тонізуєтонізує, , підтягуєпідтягує, , стимулюєстимулює внутрішнівнутрішні клітинніклітинні процесипроцеси уу
вялоївялої, , послабленоїпослабленої шкіришкіри, , зз ознакамиознаками старіннястаріння

 PaulliniaPaullinia CupanaCupana Seed ExtractSeed Extract, , ПорошокПорошок зз насіннянасіння гуаранигуарани –– тонізуючийтонізуючий, , стимустиму--
люючийлюючий, , посилюючийпосилюючий енергетичнийенергетичний обмінобмін ефектиефекти

CentellaCentella AsiaticaAsiatica ExtractExtract, , ЕкстрактЕкстракт ГотаГота КолиКоли –– регенераціярегенерація шкіришкіри, , антисептикантисептик
 ActinidiaActinidia ChinensisChinensis ((KiwiKiwi) ) Fruit WaterFruit Water, , ЕкстрактЕкстракт ківіківі –– зволожуючийзволожуючий елементелемент, , щощо

харчуєхарчує шкірушкіру, , впливаєвпливає нана обмінніобмінні процесипроцеси

 SophoraSophora AngustifoliaAngustifolia Root Extract, Root Extract, ЕкстрактЕкстракт софорисофори -- ррутинутин, , щощо міститьсяміститься вв софорісофорі, , 
проявляєпроявляє антиоксидантнуантиоксидантну активністьактивність іі забезпечуєзабезпечує захистзахист відвід ВРВР

 ResveratrolResveratrol,, РезвератролРезвератрол —— нованова рр--нана зз сильноюсильною антиоксидантноюантиоксидантною здатністюздатністю

 oatoat BetaBeta GlucanGlucan, , БетаБета--глюканглюкан —— полісахаридполісахарид. . ББ..--гг. . ПриймаєПриймає участьучасть уу побудовіпобудові тата
зміцненнізміцненні клітиннихклітинних мембранмембран. . ББ..ГГ. . –– носійносій різнихрізних функціональнихфункціональних полінуклеотиполінуклеоти--
дівдів, , щощо забезпечуєзабезпечує каркаскаркас нанокомпозитівнанокомпозитів

 HydrolyzedHydrolyzed GlycosaminoglycansGlycosaminoglycans,  ,  ГідролізатиГідролізати -- забезпечують тривале зволоження

 CyclopentasiloxaneCyclopentasiloxane, , ЦиклопентаксилоксанЦиклопентаксилоксан -- рр--нана щощо пригнічуєпригнічує потовиділенняпотовиділення
сальнихсальних залоззалоз, , створюєстворює ефектефект матовостіматовості шкіришкіри

 TocopherolTocopherol, , ВітВіт. E . E –– сильнийсильний антиоксидантантиоксидант
 Acetyl Acetyl HexapeptideHexapeptide--8, 8, ArgirelineArgireline –– володієволодіє вираженимвираженим ліфтинговимліфтинговим ефектомефектом, , 

релаксуючоюрелаксуючою мускулатурумускулатуру дієюдією, , зменшуєзменшує глибинуглибину зморшокзморшок. . ЦеЦе новенове поколінняпокоління
безпечнихбезпечних косметичнихкосметичних засобівзасобів –– альтернативаальтернатива BOTOX





ОмолоджуючийОмолоджуючий деннийденний кремкрем

 ПомітноПомітно зменшуєзменшує зморзмор--
шкишки, , відновлюєвідновлює тургортургор
шкіришкіри, , забезпечуєзабезпечує їїїї
оптиопти--мальнемальне
зволоженнязволоження

 КК..зз. . стимулюєстимулює
оновленняоновлення клітинклітин, , 
виробітоквиробіток колакола--генугену тата
еластинуеластину, , понижуєпонижує
гіперпігментаціюгіперпігментацію

 РесвератролРесвератрол впливаєвпливає
нана процесипроцеси репараціїрепарації тата
захизахи--щаєщає шкірушкіру відвід
впливувпливу фф..зз..сс..

. . 



СкладовіСкладові дд..кк..

Aqua,  Glycerin,Aqua,  Glycerin,
DecylDecyl CocoateCocoate,  Ethyl ,  Ethyl LinoleateLinoleate, Ethyl , Ethyl OleateOleate, Ethyl  , Ethyl  LinolenateLinolenate,  ,  EthYlEthYl
palmitatepalmitate,  ,  EthytEthyt StearateStearate, , 
Colloidal  GoldColloidal  Gold,,
Rosa Rosa MoschataMoschata Seed  OilSeed  Oil,,
CocosCocos NuciferaNucifera (Coconut) oil(Coconut) oil,,
lsononyllsononyl lsononanoatelsononanoate,  ,  GlycerylGlyceryl StearateStearate Citrate, Citrate, GlycerylGlyceryl StearateStearate, , 
CetYlCetYl Alcohol, propylene  Glycol,  Hydrolyzed  Alcohol, propylene  Glycol,  Hydrolyzed  GlycosaminoglycansGlycosaminoglycans,,
PhenoxyethanolPhenoxyethanol,  ,  ButyleneButylene GlYcolGlYcol,  Oat Beta ,  Oat Beta GlucanGlucan,  ,  panthenolpanthenol, , 
GlycyrrhizaGlycyrrhiza GlabraGlabra (Licorice)  Root Extract,(Licorice)  Root Extract,
EnantiaEnantia ChloranthaChlorantha Bark ExtractBark Extract, , 
polysorbatepolysorbate 20, 20, parfumparfum,  Sodium ,  Sodium DehydroacetateDehydroacetate, , 
AvenaAvena Sativa  (Oat) Kernel Extract,Sativa  (Oat) Kernel Extract,
CyclopentasiloxaneCyclopentasiloxane,  ,  DimethiconeDimethicone,  Alcohol ,  Alcohol DenatDenat.,  .,  ResveratrolResveratrol,  ,  

AcrylateS/C10AcrylateS/C10--30  30  AlkYlAlkYl AcrylateAcrylate CrosspolymerCrosspolymer,  ,  AllantoinAllantoin, , 
AscorbylAscorbyl PalmitatePalmitate,  ,  EthylhexylglycerinEthylhexylglycerin,  ,  TocoPherolTocoPherol, Sodium  , Sodium  

HyaluronateHyaluronate, , HyaluronicHyaluronic AcidAcid,  Sodium Hydroxide,  ,  Sodium Hydroxide,  OleanolicOleanolic AcidAcid



ОсобливостіОсобливості дд..кк.,.,
обумовленіобумовлені йогойого складовимискладовими

 кк..зз.. сприяєсприяє оновленнюоновленню клітинклітин, , стимулюєстимулює виробітоквиробіток колагенуколагену іі еластинуеластину, , 
зменшуєзменшує гіпергіпер--пігментаціюпігментацію

 ресвератролресвератрол зз червоногочервоного виногардувиногарду впливаєвпливає нана процесипроцеси репараціїрепарації тата
захищаєзахищає шкірушкіру відвід фф..зз..сс..

 комплекскомплекс нана основіоснові гіалуроновоїгіалуронової кк--тити звзв''язуєязує водуводу вв глибокихглибоких шаоахшаоах
епідермісуепідермісу, , забезпечузабезпечу--ючиючи високийвисокий рівеньрівень вологостівологості

 ОліяОлія зз масламасла насіннянасіння шипшинишипшини ((MuskMusk RoseRose ((RosaRosa MoschataMoschata) ) SeedSeed OilOil
пом”якшує та зволожує шкіру, знімає запалення та подразнення, проявляє
ранозагоюючі та протимікробні властивості

 Cocos Nucifera (Coconut) Oil – Кокосова олія – захищає, помякшує та
розгладжує шкіру, імуностимулятор

 складніскладні ефіриефіри ЖКЖК зз лляноїлляної оліїолії відновлюютьвідновлюють ліпіднийліпідний шаршар шкіришкіри, , 
зберігаючизберігаючи природнійприродній захиснийзахисний барбар''єрєр тата правильнеправильне живленняживлення

 екстрактекстракт зз корикори Enantia chloranthaEnantia chlorantha заспокоюєзаспокоює тата нормалізуєнормалізує роботуроботу сальнихсальних
залоззалоз

 бетабета--глюканглюкан, , алантоїналантоїн, , екстрактекстракт коренюкореню солодкисолодки тата пантенолпантенол активізуютьактивізують
омолоджуючіомолоджуючі тата зволожуючізволожуючі активніактивні інгредієнтиінгредієнти

 EthylhexylglycerinEthylhexylglycerin,, ЕтилгексилгліцеринЕтилгексилгліцерин -- стабілізаторстабілізатор, , антиоксидантантиоксидант, , консерконсер--
вантвант, , эмолентэмолент длядля косметикикосметики, , фіксаторфіксатор ароматівароматів



Особливості нанесення д.к.

ДД..кк. . міститьмістить білябіля 75% 75% вологивологи тата 25% 25% жиружиру..
ЦеЦе тт..зз. . олійноолійно--водніводні емульсіїемульсії ((нана основіоснові водиводи), ), 
щощо маютьмають легкулегку консистенціюконсистенцію..

НаНа сухусуху шкірушкіру кремкрем наносятьнаносять швидкошвидко, , багатобагато, , 
товтов--стимстим шаромшаром спочаткуспочатку нана лоблоб, , відвід серединисередини
направонаправо іі налівоналіво. . ВідВід серединисередини підборіддяпідборіддя
направонаправо іі налівоналіво..



ОмолоджуючийОмолоджуючий нічнийнічний кремкрем

ІнтенсивноІнтенсивно
живитьживить тата
відновлюєвідновлює шкірушкіру, , 
розгладжуєрозгладжує
зморшкизморшки тата
моделюємоделює оваловал
обличчяобличчя

((ліфтліфтиингнг--ефектефект))



СкладовіСкладові нн..кк..

Aqua,Aqua,
Ethyl Ethyl LinoleateLinoleate,  Ethyl ,  Ethyl OleateOleate, Ethyl  , Ethyl  LinolenateLinolenate,  Ethyl ,  Ethyl PalmitatePalmitate,  Ethyl  ,  Ethyl  

StearateStearate, , 
Colloidal Gold, Colloidal Gold, 
Glycerin, Glycerin, 
Rosa Rosa MoschataMoschata Seed Oil, Seed Oil, 
DecylDecyl CocoateCocoate,  ,  lsononyllsononyl lsononanoatelsononanoate,  ,  GlycerylGlyceryl StearateStearate Citrate,  Citrate,  

GlycerylGlyceryl StearateStearate,  ,  CetylCetyl Alcohol,Alcohol,
CocosCocos NuciferaNucifera (Coconut)  Oil,(Coconut)  Oil,
Propylene Glycol, Hydrolyzed Propylene Glycol, Hydrolyzed GlycosaminoglycansGlycosaminoglycans,  ,  PhenoxyethanolPhenoxyethanol,  ,  

ButyleneButylene Glycol, Oat Beta Glycol, Oat Beta GlucanGlucan, , PanthenolPanthenol,,
GlycyrrhizaGlycyrrhiza GlabraGlabra (Licorice) Root Extract, (Licorice) Root Extract, 
ResveratrolResveratrol,  ,  PolysorbatePolysorbate 20, 20, ParfumParfum, Alcohol  , Alcohol  DenatDenat,,,,
AvenaAvena Sativa  (Oat) Kernel  Extract,Sativa  (Oat) Kernel  Extract,
Sodium  Sodium  Dehydroacetate,CyclopentasiloxaneDehydroacetate,Cyclopentasiloxane,  Acrylates/C10,  Acrylates/C10--30  Alkyl 30  Alkyl 

AcrylateAcrylate CrosspolymerCrosspolymer,  ,  DimethiconeDimethicone,  ,  AllantoinAllantoin,,
AscorbylAscorbyl PalmitatePalmitate,  ,  EthylhexylglycerinEthylhexylglycerin,  ,  TocopherolTocopherol, , HyaluronicHyaluronic Acid,  Acid,  

Sodium  Sodium  HyaluronateHyaluronate,,
SodiumSodium HydroxideHydroxide



ОсобливостіОсобливості нн..кк..

 кк..зз.. прискорюєприскорює проникненняпроникнення активнихактивних інгредієнтівінгредієнтів іі глибокіглибокі шаришари
шкіришкіри, , стимулюєстимулює регенераціюрегенерацію тата попереджуєпопереджує деградаціюдеградацію
колагеновихколагенових волоконволокон

 гіалуроновагіалуронова кк--тата інтенсивноінтенсивно зволожуєзволожує шкірушкіру, , допомагаєдопомагає
відновленнювідновленню

 екстрактекстракт зз коренюкореню солодкисолодки стимулюєстимулює синтезсинтез колагенуколагену, , відновлюєвідновлює
еласелас--тичністьтичність шкіришкіри тата сприяєсприяє їїїї пружностіпружності

 оліяолія зз розирози, , ретиноваретинова кк--тата, , вітамінивітаміни СС тата ЕЕ підтримуютьпідтримують водноводно--
жировийжировий балансбаланс шкіришкіри, , глибокоглибоко живялтьживялть їїїї, , вирівнюютьвирівнюють іі надаютьнадають
бблискулиску

 рресвератролесвератрол -- антиоксидантантиоксидант, , зазатртриимуємує старіннястаріння шкіришкіри

 складніскладні ефіриефіри вищихвищих жж..кк. . зз лляноїлляної оліїолії відновлюютьвідновлюють ліпіднийліпідний шаршар
шкіришкіри, , впливаютьвпливають нана міцністьміцність тата пружністьпружність

 кокосовакокосова оліяолія, , багатобагато вітвіт. . ЕЕ, , живитьживить шкірушкіру

ббетаета--глюканглюкан зз вівсавівса, , алантоалантоїїнн тата DD--пантенолпантенол посилюютьпосилюють
зволожуючийзволожуючий тата регенеруючийрегенеруючий впливвплив нана інін. . складовіскладові



НічніНічні кремакрема –– активніактивні зволожувачізволожувачі. . 

ВониВони сприяютьсприяють переважнопереважно
швидкомушвидкому відновленнювідновленню шкіришкіри, , 

меншеменше –– їїїї захистузахисту. . 

ПочинатиПочинати користуватисякористуватися нн..кк. . можнаможна
лишелише післяпісля 2727--28 28 роківроків!!





ОчікуванийОчікуваний ефектефект::

 ПісляПісля 11--2 2 застосуваньзастосувань: : негайнийнегайний ефектефект зволозволо--
женняження тата насиченнянасичення шкіришкіри колагеновимиколагеновими
пептидамипептидами,, відновленнявідновлення клітинклітин епідермісуепідермісу

 ПісляПісля 33--4  4  застосуваньзастосувань: : зменшеннязменшення дрібнихдрібних
зморшокзморшок,  ,  зменшеннязменшення порпор шкіришкіри тата рівнярівня
меланінумеланіну

 ПісляПісля 55--7  7  застосуваньзастосувань:  :  помітнепомітне зменшеннязменшення
зморшокзморшок, , видужаннявидужання шкіришкіри, , ефектефект
омолодженняомолодження



Жінка виглядає на стільки років, 
на скільки почуває себе усередині. 

Любіть жінок, бережіть жінок, піклуйтесь про жінок, 
не дайте їм зав”янути раніше зазначеного терміну


