РАСКРОЙ
СИЛУ
ПРИРОДЫ

SHUNGITE ORGANIC LINE

Шунгит – это углеродосодержащая горная порода, обладающая уникальными свойствами, которыми она
обязана молекулам фуллеренов, оказывающих разноплановое оздоровительное действие. Фуллерен не
токсичен, не подавляет здоровые клетки, а наоборот, помогает работать всем биологическим структурам
организма. Все целебные свойства фуллерена в воде резко усиливаются. Учеными уже установлено, что
фуллерен является самым мощным и длительно действующим антиоксидантом, стимулирует клеточное
дыхание, замедляет процесс старения кожи, увлажняет ее, повышает регенеративную способность тканей,
снимает воспаления и раздражения, повышает общий иммунитет кожи.
Шунгит – бірегей қасиеттерге ие, құрамында көміртегі бар тау жынысы. Оған бұл қасиет, аралас емдік
әсерін қамтамасыз ететін фуллерен молекуласы арқылы беріледі. Фуллерен - улы емес, сау жасушаларды жоймайды, керісінше, организмнің барлық биологиялық құрылымының жұмыс істеуіне көмектеседі.
Фуллереннің барлық емдік қасиеттері суда күрт күшейеді. Фуллерен ең қуатты және әсері ұзаққа созылатын
антиоксидант болып табылады. Сонымен қатар, оның жасушалық тыныс алуды арттыратындығын, терінің
қартаю процесін баяулататындығын, оны ылғалдандыратындығын, ұлпаның қалпына келтіру қабілетін
арттыратындығын, қабынуды және тітіркенуді жоятындығын, терінің жалпы иммунитетін көтеретіндігін
ғалымдар әлдеқайда анықтаған болатын.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
В комплексе с маслом лесного ореха, эфирным маслом чайного дерева, витамином Е и экстрактом календулы
шунгитовая вода способствует очищению кожи, делая ее гладкой, упругой, пропадают мелкие морщинки, угревая
сыпь, прыщи (гнойничковая сыпь).
• Эффективно борется с черными точками.
• Глубоко очищает и сужает поры.
• Кожа становится чистой и ровной.
100 гр.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ПРОБЛЕМАЛЫ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН
Орман жаңғағының майы, шай ағашының эфир майы, Е дәрумені және
қырмызыгүлдің кешені мен шунгит суы, теріні жұмсақ, серпінді ете
отырып, оны тазартады және ұсақ әжімдердің, безеу бөртпелерінің,
безеулердің (іріңді бөртпе) жойылуна көмектеседі.
• Қара дақтармен тиімді түрде күреседі.
• Терең тазартады және терідегі ұсақ тесіктердің
көлемін кішірейтіп, тартады.
• Тері таза және тегіс болады.
100 гр.

6 000 тг

SHUNGITE ORGANIC LINE
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / УВЛАЖНЯЮЩИЙ
В комплексе с маслом Авокадо, эфирным маслом ромашки, витамином Е и экстрактом огурца шунгитовая вода
глубоко увлажняет кожу, снимает покраснения и воспаления.
• Кожа идеально гладкая и нежная, сухость и стянутость устранены.
• Цвет лица улучшается, становится более здоровым и свежим
признаки усталости и стресса стерты.
• Кожа матовая, поры сужены, покраснения и воспаления сняты.
100 гр.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН
Авокадо, түймедақ эфир майы, Е дәрумені және қияр сығындысының
кешенімен шунгит суы теріні терең ылғалдандырады, қызарып
кетуден және қабынудан арылтады.
• Тері мінсіз тегіс, жұмсақ және тері құрғақтығы мен
жиырылуы жойылады.
• Терінің түсі жақсарып, сау және балғынырақ бола түседі,
сонымен қатар шаршағанның және күйзелістің белгілері
жойылады.
• Тері жұмсақ, терідегі ұсақ тесіктердің көлемі кішірейтіліп,
қабынулар жойылады.
100 гр.

6 000 тг

SHUNGITE ORGANIC LINE
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
В комплексе с оливковым маслом, эфирным маслом розмарина витамином Е и экстрактом зеленого чая
шунгитовая вода способствует регенерации кожи, разглаживанию морщинок, глубоко увлажняет кожу,
снимает покраснения и воспаления.
• Сокращает морщинки, делает кожу более молодой
и подтянутой.
• Придает гладкость и сияние.
100 гр.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ЖАСАРТАТЫН
Зәйтүн майы, гүлшетеннің эфир майы, Е дәрумені және көк шәй
сіріндісі кешенімен бірге, шунгит суы теріні қайта қалпына келтіреді,
әжімдерді тегістейді, теріні терең ылғалдандырады, қызаруды және
қабынуды басады.
• Әжімдерді азайтып, теріні жасырақ әрі тегіс етеді.
• Теріні жұмсақ және жарқын қылады.
100 гр.

6 000 тг

SHUNGITE ORGANIC LINE
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА / УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Увлажняющая маска для лица с шунгитовой водой прекрасное средство для увлажнения и питания любого
типа кожи. Шунгит увлажняет и смягчает ее, придает ей упругость и эластичность, способствует омоложению
кожи, обогащает кожу полезными микро и макроэлементами. Экстракт зеленого чая ликвидирует сухость кожи,
улучшает микроциркуляцию в тканях, укрепляет стенки мельчайших сосудов. Гидролат лаванды способствует
эффективному увлажнению кожи. Приятный и легкий аромат лаванды превратит процедуру нанесения средства
в настоящее удовольствие.
Объем: 100 мл.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН МАСКА / ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН

8 000 тг

Бетке арналған шунгит суы қосылған маска кез-келген тері түрін
ылғалдандыратын және нәрлендіретін тамаша құрал. Шунгит теріні
ылғалдандырып, оған серпіндік және икемдік сезімін сыйлайды,
сонымен қатар теріні жасартып, микро және макроэлементтермен
байытады. Көк шәй сығындысы терінің құрғақтығын жойып, ұлпалардағы микроайналымды жақсартады және ұсақ тамырлардың
қабырғаларын қатайтады. Лаванданың гидролаты теріні әсерлі түрде
ылғалдандырады. Лаванданың жағымды және жеңіл иісі маска жағу
процесін таза бір ләззатті сәтке айналдырады.
Көлемі: 100 мл.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА / ОЧИЩАЮЩАЯ
Очищающая маска для лица с шунгитовой водой прекрасное средство
для очищения и увлажнения нормальной и комбинированной кожи.
Шунгитовая вода обогащена макро и микроэлементами, фуллерен
подобным углеродом и обладает антиоксидантными свойствами.
В шунгитовой маске для лица, очищающей поры, соединены полезные
свойства натуральной белой глины и экстракта земляники, которая
благодаря оптимальной комбинации фруктовых кислот избавляет кожу
от старых, ненужных клеток, освежает цвет лица, омолаживает кожу.
Объем: 100 мл.

8 000 тг

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН МАСКА / ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН
Шунгит суымен жасалған бетке арналған тазартқыш маска, қалыпты және аралас тері түрін тазартуға және
ылғалдандыруға арналған керемет құрал. Шунгит суы макро және микро элементтермен, фуллеренге
ұқсас көміртекпен байытылған және антиоксидант қасиетіне ие. Бетке арналған ұсақ тесіктерді тазалайтын
шунгиттік маскада табиғи ақ батпақтың және бүлдірген сығындысының пайдалы қасиеттері біріктірілген, және
жеміс-жидектер қышқылының оңтайлы қосындысының нәтижесінде теріні ескі, керек емес жасушалардан
арылтып, тері түсін жаңартады және жасартады.
Көлемі: 100 мл.
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СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА / ОЧИЩАЮЩИЙ
Скраб для нормальной и комбинированной кожи на основе шунгитовой воды и натуральной белой глины —
действенное средство для удаления старых клеток и очищения кожи. В составе скраба — очищенный природный каолин (белая глина), вода, настоянная на природном минерале шунгите, и молотая шелуха какао-бобов,
которые обладают непревзойденными свойствами эксфолианта. Очищающее, отбеливающее и противовоспалительное действие белой глины на кожу обусловлено ее небогатым, но концентрированным составом.
Шунгитовая вода обладает хорошими свойствами антиоксиданта, улучшает обмен веществ кожи, сохраняет
естественную влагу в коже.
Объем: 130 гр.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН СКРАБ / ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН

8 000 тг

Шунгит суы және табиғи ақ балшық негізінде жасалған қалыпты және
аралас тері түріне арналған скраб - ескі жасушаларды жоюға және
теріні тазалауға арналған тиімді құрал. Скрабтың құрамына тазаланған
табиғи каолин (ақ батпақ), табиғи шунгит минералында ашытылған
су және теңдессіз эксфолиант қасиетіне ие ұсақталған какао-атбас
бұршақтарының қабықтары кіреді. Бет терісін тазартатын, ағартатын және ісуге қарсы әрекет ететін ақ батпақтың қасиеттерін оның
минералға бай болмаса да, құнарлы құрамы қамтамасыз етеді.
Шунгит суы антиоксидант қасиетіне ие, тері заттектерінің алмасуын
жақсартады, терідегі табиғи ылғалдылықты сақтайды.
Көлемі: 130 гр.
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СКРАБ С ПЕРСИКОВОЙ КОСТОЧКОЙ / ОПТИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Скраб содержит обработанную дробленую косточку персика с фракцией 0,2-0,4 мм. Косточка не способна набухать,
поэтому является более плотной чем шелуха, которая эффективно и бережно очищает, стимулирует нормальное
питание кожи. Скраб используется для более глубокого очищения. Входящий в состав экстаркты успокаивают и
восстановаливают структуру кожного покрова.
Объем: 130 гр.
Способ применения: Перед применением перемещать. Нанести средство на очищенную кожу лица, избегая
области вокруг глаз и губ, подождать 1-2 минуты, помассировать,смыть теплой водой, нанести крем.
Использовать 1-2 раза в неделю.

ШАБДАЛЫ СҮЙЕКТЕРІНЕН ЖАСАЛҒАН СКРАБ / ОҢТАЙЛЫ ТАЗАРТУ
Скраб теріні тиімді және ұқыпты тазалайтын, терінің қалыпты қоректендіруін
тездететін шабдалы сүйектернінен жасалған. Құрамында өңделген ұсақталған
шабдалы сүйегі 0,2-0,4 мм фракциясы бар қолданылады. Сүйек ісінуге қабілетті
емес, сондықтан ол қабықтан тығыз болып келеді. Бұл скраб терең тазарту үшін
қолданылады Құрамына кіретін сығындылар тері қабатын тыныштандырып,
қалпына келтіреді.
Көлемі: 130 гр.
Қолдану тәсілі: Қолдану алдында араластырыңыз. Көз және ерін айналасына
тигізуден қаша отырып, таза бет терісіне скрабты жағыңыз. 1-2 минуттан кейін
уқалап, жылы сумен жуыңыз, содан кейін кремді жағыңыз. Аптасына 1-2 рет
қолдану керек.

8 000 тг

SHUNGITE ORGANIC LINE
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СКРАБ ИЗ МОРСКОЙ СОЛИ / CИЛА МОРЯ
Солевой пилинг – это один из лучших методов борьбы с ороговевшим слоем кожи. В результате данной процедуры,
отмершие клетки кожи отшелушиваются, нормализуется кровообращение, структура кожного покрова заметно
улучшается, происходит качественный обмен веществ, а также насыщение кожи полезными питательными
веществами.
Объем: 130 гр.
Способ применения: Перед применением перемешать. Круговыми массирующими движениями нанести скраб
на кожу лица избегая области вокруг глаз и губ и немедленно смыть водой, во избежание покраснения кожи.

ТЕҢІЗ ТҰЗЫНАН ЖАСАЛҒАН СКРАБ / ТЕҢІЗ ҚУАТЫ
Тұзды пилинг – бұл, қабыршықтанған тері қабатына қарсы табылып
жасалған ең жақсы әдістердің бірі. Бұл процестің нәтижесінде, өлі терінің жасушалары қабыршықтанады, қан айналым
қалыпқа келеді, тері қабатының құрылымы едәуір жақсарады, сапалы
зат алмасу болады, сонымен қатар тері пайдалы заттармен қанығады.
Көлемі: 130 гр.
Қолдану тәсілі: Қолдану алдында араластырыңыз.
лы түрде уқалай отырып, скрабты, көз және ерін
тигізбей, бет терісіне жағыңыз және терінің
болдырмау үшін тез арада сумен шайып

Айналмааймағына
қызаруын
тастаңыз.

8 000 тг
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КРЕМ ДЛЯ РУК / С МАСЛОМ ШИ
Легкая текстура крема, содержащая исключительно природные и натуральные компоненты, увлажняет кожу и уменьшает
признаки раздражения. Природный коллаген омолаживает
кожу и ускоряет процесс регенерации.
Масло Ши является особенно эффективным увлажняющим
средством, так как содержит много жирных кислот, необходимых для сохранения влажности и эластичности кожи, которые
делают крем идеальным для ухода за кожей рук.
Объем: 75 гр.

ҚОЛ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ШИ МАЙЫМЕН

5 000 тг

Кремнің
тек
табиғи
компоненттерден
тұратын
жеңіл
текстурасы, теріні ылғалдандырып, қозу белгілерін азайтады.
Табиғи коллаген теріні жасартып, регенерация процесін
тездетеді.
Терінің ылғалдығын және иілгіштігін сақтауға керекті майлы
қышқылдардан тұратындықтан, Ши майы ерекше тиімді
ылғалдандырғыш құрал және қол терісіне мінсіз күтім
жасайтын крем болып табылады.
Көлемі: 75 гр.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ / С МАСЛОМ ЖОЖОБА
Легкая текстура крема, содержащая исключительно природные и натуральные компоненты, увлажняет кожу и уменьшает
признаки раздражения. Природный коллаген омолаживает
кожу и ускоряет процесс регенерации.
Масло Жожоба насыщает кожу уникальными компонентами,
которые делают крем идеальным для ухода за кожей.
Объем: 75 гр.

АЯҚ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ЖОЖОБА МАЙЫМЕН
Кремнің тек табиғи компоненттерден тұратын жеңіл текстурасы, теріні
ылғалдандырып, қозу белгілерін азайтады. Табиғи коллаген теріні жасартып, регенерация процесін тездетеді.
Жожоба майы теріні ерекше құрауыштармен нәрлендіреді,
сондықтан да крем теріге мінсіз күтім жасайды.
Көлемі: 75 гр.

5 000 тг

SHUNGITE ORGANIC LINE
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КРЕМ / ОТ УШИБОВ И ССАДИН
Крем обладает успокаивающим действием, усиливает циркуляцию крови в тканях и устраняет их воспаления. Входящий в
состав минерал шунгит обладает мощным оздоровительным
и антиоксидантным действием, насыщает клетки кожи микроэлементами и ускоряет процесс регенерации.
При попадании в глаза и слизистые оболочки, обильно
промыть проточной водой.
Объем: 75 мл.

КРЕМ / ЖАРА МЕН СЫДЫРЫЛҒАН ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН

5 000 тг

Крем, жайландыратын әрекетке ие және ұлпалардағы қан
айналымын жақсартады, сонымен қатар олардың қабынуын
жояды. Минералдың құрамына кіретін шунгит, күшті сауықтыру
және антиоксиданттық қасиетке ие және жасушаларды
микроэлементтермен қоректендіріп, ұлпалардың қайта қалпына
келу процесін тездетеді. Көзге және шырышты қабыққа түскен жағдайда мол ағын сумен жуу керек.
Көлемі: 75 мл.
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КРЕМ / РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
Крем обладает разогревающим действием, усиливает циркуляцию
крови в тканях и снимает болевые ощущения. Входящийв состав
минерал шунгит обладает мощным оздоровительным и антиоксидантным действием, насыщает клетки кожи микроэлементами и
ускоряет процесс восстановления тканей. При попадании в глаза
и слизистые оболочки, обильно промыть проточной водой.
Объем: 75 мл.

КРЕМ / ҚЫЗДЫРАТЫН
Крем қыздырғыш қасиетке ие. Ұлпалардағы қан айналымын
жақсартып, ауырғанды басады. Минералдың құрамына кіретін
шунгит күшті сауықтыру және антиоксиданттық әрекетіне ие, және
жасушаларды микроэлементтермен қоректендіріп, ұлпалардың
қайта қалпына келу процесін тездетеді. Көзге және шырышты
қабыққа түскен жағдайда мол ағын сумен жуу керек.
Көлемі: 75 мл.

5 000 тг
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5 000 тг
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МЫЛО / SHUNGITE WAY

МЫЛО / SHUNGITE WAY WITH BLACK CUMIN

Органический продукт. Экологический чистый продукт, не содержит нефтехимии и других химических
элементов. Наше мыло, изготовленное из лечебных
трав, натуральных масел и жиров по старинной традиционной технологии, содержит максимум полезных полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот, которые необходимы для образования мембран
клеток и нервных волокон на всей поверхности кожи.
Все эти полезные ингридиенты масла, жиры и травы
в совокупности благотворно влияют на кожу и на иммунную систему в целом.

Органический продукт. Экологический чистый продукт, не содержит нефтехимии и других химических
элементов. Входящий состав мыла черный тмин –
чрезвычайно полезен для кожи. Он нормализует и
балансирует работу сальных желез, что в итоге благотворно сказывается на эпидермисе: жирная кожа
подсушивается а сухая увлажняется. Обладает бактерицидными свойствами, эффективно борется с угревой сыпью, помогает при псориазе, а также убирает
морщины и заживляет раны.

САБЫН / SHUNGITE WAY

САБЫН / SHUNGITE WAY WITH BLACK CUMIN

Органикалық өнім. Экоглогиялық таза өнім, құрамына
мұнай және басқа да химия-лық элементтер кірмейді. Біздің сабын емдік шөптерден, табиғи және ескі
дәстүрлі технологиямен дайындалған майлардан жасалған. Жасуша мембраналарын және терінің барлық
аймағында, жүйке талшығын құру үшін керекті, көп
қанықпаған және қаныққан пайдалы май қышқылдарынан тұрады. Барлық пайдалы майлар мен шөптер
теріге және тұтас алғанда иммунды жүйеге жақсы
әсер етеді.

Органикалық өнім. Экоглогиялық таза өнім, құрамына
мұнай және басқа да химия-лық элементтер кірмейді. Қара зире сабынының құрамы теріге өте пайдалы.
Ол май бездерінің жұмысын қалыпқа келтіреді және
теңестіреді, нәтижесінде эпидермиске пайдалы әсер
етеді: майлы тері құрғап, құрғақ ылғалданады. Ол
бактерицидтік қасиетке ие, безеумен тиімді күреседі,
псориазға көмектеседі, сонымен қатар әжімдерді
кетіреді және жараларды емдейді.
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ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / GREEN TEA
Лосьон для тела Green Tea не только увлажняет, но и укрепляет эластичность кожи. Консистенция похожая на эмульсию,
быстро впитывается, оставляя ощущения свежести и мягкости.
Зеленый
чай
снимает
раздражения
и
восстанавливает
повреждения.
Объем: 150 мл.

ДЕНЕ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН ЛОСЬОН / GREEN TEA

7 000 тг

Денеге арналған Green Tea (көк шәй) лосьоны теріні ылғалдандырып қана қоймай, оның икемділігін арттырады. Эмульсияға ұқсас консистенция, балғындық және жұмсақтық сезімін
қалдыра отырып теріге тез сіңеді. Көк шәй тітіркенуді басады
және зақымданған жерлерді қайта қалпына келтіреді.
Көлемі: 150 мл.
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ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / TROPIC MANGO
Лосьон для тела Tropic Mango сочетаем силу манго, различные
экстракты и эфирные масла. Лосьон сокращает наличие морщин,
интенсивно увлажняет, питает и освежает кожу. Консистенция
похожая на эмульсию, быстро впитывается, оставляя ощущения
свежести и мягкости.
Объем: 150 мл.

ДЕНЕ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН ЛОСЬОН / TROPIC MANGO
Денеге арналған Tropic Mango лосьоны, мангоның түрлі
экстракттары ның және эфир майларының күшін біріктіреді.
Лосьон әжімдерді азайтады, теріні қарқынды түрде ылғалдандырады, қоректендіреді және жаңартады. Эмульсияға ұқсас консистенция.
Балғындық және жұмсақтық сезімін бере отырып теріге тез сіңеді.
Көлемі: 150 мл.

7 000 тг
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ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / CHOCOLATE
Лосьон для тела Chocolate приносит море удовольствия и
делает процедуру по уходу за телом особенно приятной.
На кожу этот чудесный запах сохраняется на протяжении
нескольких часов, создавая эффект длительной ароматерапии.
Объем: 150 мл.

ДЕНЕ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН ЛОСЬОН / CHOCOLATE

7 000 тг

Денеге арналған Chocolate (Шоколад) лосьоны рахаттық
сезімін сыйлап, дене күтімін айрықша жағымды процеске
айналдырады. Денеде лосьонның тамаша иісі ұзаққа созылатын ароматерапиялық әсер тудыра отырып, бірнеше сағат
сақталады.
Көлемі: 150 мл.
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КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА / АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

Экстракты водорослей, входящий в состав антицеллюлитного крема,
усиливает обмен веществ, укрепляют, очищают кожу от шлаков и
токсинов. Эфирные масла способствуют глубокому дренажному
эффекту. Они выводят из клеток лишнюю жидкость и хорошо
увлажняют кожу. Подтягивают кожу и делают более упругой и внутри и снаружи. Ксантан в составе крема способствует расщеплению
жиров и улучшению кровообращения.
Объем: 75 мл.

ДЕНЕ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ЦЕЛЛЮЛИТКЕ ҚАРСЫ

5 000 тг

Целлюлитке қарсы кремнің құрамына кіретін балдыр сығындысы зат
алмасуды арттырады, теріні нығайтады. қалдықтардан (шлак) және
уыттардан тазалайды. Эфир майлары терең су сіңгіштік әсерін туғызады. Олар жасушалардан артық сұйықтықты шығарады және теріні
жақсы ылғалдандырады. Теріні тартып, оны ішінен де, сыртынан да
серпінді етеді. Крем құрамындағы ксантан майдың ыдырауын және
қан айналымын жақсартады.
Көлемі: 75 мл.
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ / QAMQOR

Композиция из пчелиного воска и натуральных масел бережно защищает
поврежденную кожу, создает защитную воздухопроницаемую антисептическую пленку и способствует скорейшему заживлению. Пчелиный воск обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Облепиховое
масло обладает антиоксидантными свойствами и стимулирует процессы
регенерации кожи. Лаванда и розмарин снимают раздражение, обладают
антибактериальным действием. Бальзам способствует ускорению свойств
регенерации, дезинфицирования, заживления и снятия болевого эффекта.
Эффективен против опрелостей, ожогов, ушибов, растяжений, дерматита
различного генеза.
Объем: 50 мл.

КОСМЕТИКАЛЫҚ БАЛЬЗАМ / QAMQOR

Ара балауызынан және табиғи майлардан тұратын композиция зақымдалған
теріні күтіп қорғайды, антисептикалық ауа өткізетін қорғаныс қабықшасын
құрап тез емделіп кетуіне әсер етеді. Ара балауызы қабынуға қарсы және антисептикалық әсерге ие. Шырғанақ майы антиоксидантты әсерге ие және терінің
қалпына келуін ынталандырады. Лаванда және гүлшетен тітіркенуді азайтады, антибактериалды әсері бар. Бальзам терінің қалпына келуін, дезинфекциялауды, жараның жазыла бастауын және ауырсынудың әсерін азайтуға ынталандырады. Баздануға, жарақаттану мен терінің сыдырылуына, жарылуына, күйіп қалуға (термиялық, химиялық), созылуға, қанды ісіктерге және түрлі
генез дерматитке қарсы өте нәтижелі.
Көлемі: 50 мл.

4 000 тг
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ШУНГИТОВЫЙ ФИЛЬТР / ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
Содержит множество ультратонких пор. Фильтрует пятна ржавчины,
различные, остатки отходов и другие посторонние вещества через
воду. Когда белая поверхность керамики запятнана загрязняющими
веществами, собранными из воды, поверхность можно очистить
скруббером. Эта функция позволяет использовать керамический фильтр
в течение длительного периода времени (хотя срок службы фильтра
зависит от качества воды).
Шунгит насыщает воду многими полезными микро и макроэлементами,
а также фуллероподобным углеродом.

ШУНГИТТIК СҮЗГІ / СУҒА АРНАЛҒАН СҮЗГІ

59 000 тг

Фильтр ультражұқа тесиктерден тұрады. Тат суды және судағы басқа
бөгде заттарды сүзіп алады. Судан сүзіп алған лай заттармен қоқысталған
керамиканың ақ бетін шөткемен тазалауға болады. Уақытында тазалау
кермамикалық сүзгінің ұзақ қызмет істеуіне көмектеседі (бірақ сүзгінің
жұмыс узақтығы судың сапасына байланысты).
Байытылған шунгит. Шунгит, суды көптеген макро-микро элементтермен,
фуллерен тәрізді көміртекпен байытады.
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ШУНГИТОВАЯ ПЛАСТИНА / АНТИЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

Антиэлектромагнитная шунгитовая пластина защищает Ваш организм
от вредного воздействия электромагнитных излучений. Постоянное
использование пластины восстанавливает ваше биополе, которое
изменяется в результате воздействия сотового телефона, компьтера и
другой бытовой техники. Защитная пластина изготовлена из шунгита
редкого минерала, содержащего более 20 микроэлементов, которые
защищают ваше здоровье. Пластина легко крепится на заднюю крышку вашего сотового телефона или на КПК (карманный персональный
компьютер).

ШУНГИТТІК ПЛАСТИНА / АНТИЭЛЕКТРОМАГНИТТІ

3 000 тг

Антиэлектромагниттік
шунгиттік
пластина
сіздің
ағзаңызды
электромагниттік сәуленің зиянды әсерінен қорғайды. Пластинаны тұрақты түрде қолдану ұялы телефонды, компьютерді
және басқа да тұрмыстық техниканы қолданудың нәтижесінде
өзгеретін биоөрісті қалпына келтіреді. Қорғаныш пластина
біздің ағзамызды қорғайтын 20-дан астам микроэлементтерден тұратын, сирек кездесетін шунгит минералынан дайындалған. Пластина ұялы телефоныңыздың артқы қақпағына
оңай бекітіледі.
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ТАБИҒИ ТЕҢГЕРМЕЛІ СҮЗГІ

1 000 тг

Қазақстандық минералды шунгит - көміртекті (шунгит) затпен кристалдық
емес күйде қаныққан Оңтүстік Алтайдың тау жыныстары. Шунгиттің құрамында көміртектен басқа, Менделеевтің Периодтық жүйесінің 25-тен астам
элементі бар. Шығыс Қазақстандағы шунгит көміртегі осыдан 250 млн. жыл
бұрын пайда болған. Минералдар үшін салыстырмалы түрде жас болғандықтан, оның реакциялық белсенділігі өте жоғары болып табылады.
Теңгерімді су - құрамында ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті минералдар кешені бар су. Судың шунгитпен байланысуы судың сапасы мен айрықша
тазалығын қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, оның құрамына кіретін асыл металдардың қабынуға қарсы және антигистаминді әсері бар, сондықтан да ауруды жеңілдетеді, аллергиялық ауруларды басады және иммунитетті арттырады, терінің қартаю үдерісін баяулатады, оны ылғалдандырады, тіндердің
қалпына келтіру қабілетін арттыра отырып, терінің қабынуы мен тітіркенуін
жеңілдетеді, жалпы иммунитетін арттырады.
Қолданылу тәсілі - шунгит тасын ағынды суда жуыңыз. 5-7 литр суға (судың
сапасына байланысты) 500 гр. шунгит саласыз. Кем дегенде 12 сағат тұндырып қоясыз. Содан кейін оны ішуге, тамақ дайындауға және түрлі гигиеналық
мақсаттар үшін пайдалануға болады.
Тиімді әсер ету мерзімі - 4-6 ай (судың сапасына қарай), содан кейін оны
ауыстыру қажет.
Көлемі: 500 гр.
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ПРИРОДНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР
Казахстанский Минерал шунгит - горные породы южного Алтая, насыщенные углеродным (шунгитовым) веществом в некристаллическом состоянии. Кроме углерода, шунгит включает в себя более 25 элементов Периодической системы Менделеева. Шунгитовый углерод Восточного Казахстана сформировался более 250 млн. лет
назад. Обладая сравнительно молодым возрастом для минералов, он проявляет высочайшую реакционную активность.
Сбалансированная вода - вода, имеющая в своем составе комплекс минералов необходимых для здорового
функционирования организма. Контакт воды с шунгитом обеспечивает исключительную очистку и качество
воды. Кроме того входящий в его состав благородные металлы имеют выраженное противовоспалительное и антигистаминное действие, благодаря чему снимают боли, подавляют широкий круг аллергических заболеваний и
повышают иммунитет, замедляют процесс старения кожи, увлажняют ее, повышая регенеративную способность
тканей, снимают воспаления и раздражения, повышают общий иммунитет кожи.
Способ применения - шунгитовый щебень промыть в проточной воде. Использовать в контакте с водой из расчета 500гр. шунгита на 5-7 литров воды ( в зависимости от качества воды). Настаивать не менее 12 часов. В дальнейшем использовать для питья, приготовления пищи, а также для гигиенических целей.
Срок эффективного действия 4-6 месяцев ( в зависимости от качества воды), после чего рекомендуется заменить.
Объем: 500 гр.
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ШУНГИТОВЫЙ ШАМПУНЬ / МУЖСКОЙ
Шампунь глубокое очищение разработан специально для активных, энергичных мужчин, любящих физические нагрузки, которые
хотят оставаться при этом привлекательными. Средство содержит
коллаген, который приведет ваши волосы в порядок, наполнит их
энергией, силой и блеском. Данный шампунь не только очищает от
загрязнений, но и оказывает увлажняющий, освежающий эффект,
укрепляет волосы.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ШАМПУНЬ / ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН

5 000 тг

Терең тазартқыш сусабын денеге ауырлық түсіріп, сонымен бірге әдемі болып қалғысы келетін белсенді, жігерлі ер адамдар үшін
шығарылған. Құрамындағы коллаген сіздің шашыңызды қалпына
келтіріп, күш-қуат пен жарқынмен толтырады. Бұл сусабын тек қана
тазартып қоймай, ылғалдандыратын, сергітетін әсер беріп, шашты
бекітеді.
Көлемі: 250 мл.
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ШУНГИТОВЫЙ ГЕЛЬ / МУЖСКОЙ
Уникальный гель для душа с добавлением шунгита обладает прекрасным
очищающим действием. Экстракты трав, входящие в состав, тонизируют,
питают клетки кожи и дарит заряд бодрости на целый день.
Способ применения: Нанести гель на мочалку или губку, вспенить и
натереть тело и тщательно смыть водой.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ГЕЛЬ / ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН
Бірегей, шунгит қосылған жуынуға арналған гельдің өте жақсы тазарту
әсері бар. Құрамына кіретін шөптердің сығындысы тері жасушаларын
қоректендіреді, әлдендіреді және күні бойы сергектікқуатын береді.
Қолдану тәсілі: Гельді жуыну жөкесіне немесе ысқышқа құйыңыз, көбігін
шығарып денеңізді жуып сумен мұқият шайыңыз.
Көлемі: 250 мл.

5 000 тг
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ШУНГИТОВЫЙ ШАМПУНЬ / ЖЕНСКИЙ
Комплекс из масел помогает вернуть силу и густоту ломким и тонким
волосам. Волосы вновь обретают густоту и объём, сокращается выпадение
волос. Комплекс натуральных растительных экстрактов способствует
улучшенному питанию волосяных луковиц, что благотворно сказывается на структуре волос и ускоряет их рост, предотвращает появление зуда и
сухости кожи головы. Шунгитовая вода, пантенол и рибофлавин восстанавливают
естественные механизмы увлажнения кожи головы, успокаивают раздраженные участки кожи.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ШАМПУНЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН

5 000 тг
СИЛА И БЛЕСК КҮШ ПЕН ЖАРҚЫРАУ -

Түрлі майлардан тұратын комплекс сынғыш, жұқа шаштарға қуат пен қалыңдықты қайтаруға көмектеседі. Шаш түсу қысқарады, қайтадан қалың болып
көлемі үлкейеді. Табиғи сығындылардың комплексі шаш түптерінің жетілдіріп қоректендіреді, шаштың өсуін тездетеді және құрылымына жақсы әсерін
тигізеді, бас терінің құрғақтығының, қышуының алдын алады. Шунгитты су,
пантенол, рибофлавин бас терінің ылғалданудың табиғи механизмін қалпына
келтіреді, терінің тітіркенген жерлерін тыныштандырады.
Көлемі: 250 мл.
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ШУНГИТОВЫЙ ГЕЛЬ / ЖЕНСКИЙ
Увлажняющий гель для душа мягко очищает, а масла какао, жожоба и карите
питают и заботятся о вашей нежной коже. Экстракты женьшеня, шалфея и
алоэ увлажняют кожу и насыщают ее питательными веществами.
Способ применения: Нанести гель на мочалку или губку, вспенить и натереть тело и тщательно смыть водой.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ГЕЛЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН
Жуынуға арналған ылғалдандырушы гель жұмсақ тазартады, ал какао,
жожоба, карите майлары сіздің нәзік теріңізді қоректендіріп, қамқор көрсетеді. Женьшень, сәлбен, алоэ сығындылары теріні ылғалдандырады және
нәрлі заттармен байытады.
Қолдану тәсілі: Гельді жуыну жөкесіне немесе ысқышқа құйыңыз, көбігін
шығарып денеңізді жуып сумен мұқият шайыңыз.
Көлемі: 250 мл.

5 000 тг
- ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
- ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН
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ШУНГИТОВЫЙ ШАМПУНЬ / ЖЕНСКИЙ
Инновационная формула с жидким коллагеном без силикона приподнимает волосы от корней и дарит волосам упругий объем без утяжеления. Природные экстракты позволяют силе природы заботиться о ваших
волосах, делая их блестящими и шелковистыми.
Способ применения: Нанести небольшое количество средства на
влажные волосы, помассировать кончиками пальцев и тщательно смыть
водой.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ШАМПУНЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН
5 000 тг

ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ КӨЛЕМ ЖӘНЕ ҚОРРЕКТЕНДІРУ -

Силиконсыз сұйық коллаген бар инновациялық формула шашты тамырдан бастап көтереді және ауырлық көрсетпей шашқа серпінді көлем береді. Табиғи сығындылар, табиғат күшіне шаштарға қамқорлық жасауға
мүмкіндік беріп, шаштарды жарқын әрі жібектей жылтыратады
Қолдану тәсілі: Сусабынның аз мөлшерін ылғалды шашқа жағыңыз, саусақтардың ұштарымен уқалап сумен мұқият жуыңыз.
Көлемі: 250 мл.
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ШУНГИТОВЫЙ ГЕЛЬ / ЖЕНСКИЙ
Гель содержит большое количество экстрактов целебных растений: экстракт
листьев шалфея лекарственного, экстракт листьев эвкалипта шаровидного, экстракт листьев и цветков ромашки аптечной, экстракт листьев алоэ,
экстракт корня женьшеня, экстракт цветков зверобоя, что направлено на
естественное восстановление кожи.
Способ применения: Нанести гель на мочалку или губку, вспенить и натереть
тело и тщательно смыть водой.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ГЕЛЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН

Гельдің құрамында емдік өсімдіктердің көптеген сығындылары бар: дәрілік
сәлбен жапырақтарының сығындысы, шар тәрізді эвкалипт жапырқтарының
сығындысы, дәрілік түймедақ жапырақ пен гүлдерінің сығындылары, алоэ
жапырақтарының сығындысы, адамшөп тамырының сығындысы, шайқурай
гүлдерінің сығындысы. Осының барлығы терінің табиғи қалпына келуіне бағытталған.
Қолдану тәсілі: Гельді жуыну жөкесіне немесе ысқышқа құйыңыз, көбігін шығарып денеңізді жуып сумен мұқият шайыңыз.
Көлемі: 250 мл.

5 000 тг

- ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
- ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН

SHUNGITE ORGANIC LINE

38

ШУНГИТОВЫЙ ШАМПУНЬ / ЖЕНСКИЙ
Благодаря формуле с большой концентрацией жидких кератинов
шампунь ухаживает и защищает сильно поврежденные и сухие волосы,
восстанавливает их структуру и уменьшает ломкость. Ваши волосы
станут более упругими и блестящими.
Объем: 250 мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ШАМПУНЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН

5 000 тг

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН -

Сұйық кератиндердің көп мөлешерлі формуланың нәтижесінде сусабын
қатты зақымданған және құрғақ шаштарды қорғайды, құрылымын қалпына
келтіреді және сынғыштығын азайтады. Сіздің шашыңыз иілгіш әрі жылтыр
болады.
Көлемі: 250 мл.
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ШУНГИТОВЫЙ ГЕЛЬ / ЖЕНСКИЙ
Действующие компоненты геля помогут активной и деловой женщине снять
усталость и бороться со стрессом. Входящие в состав экстракты заботятся и
питают вашу кожу.
Объем: 250мл.

ШУНГИТ ҚОСЫЛҒАН ГЕЛЬ / ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН
Гельдің әрекетті компоненттері белсенді және іскерлік әйелдерге шаршағандықты алуға және күйзелуді жеңуге көмектеседі. Құрамдағы сығындылар
теріңізді қоректендіріп, қамқор болады.
Көлемі: 250мл.

5 000 тг
- СИЛА ШУНГИТА
- ШУНГИТ ҚУАТЫ

40

SHUNGITE ORGANIC LINE

4 000 тг
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ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ / ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Активный уголь с шунгитом:
- Поглощает неприятные запахи от рыбы, сыра, лука, чеснока и т.д.
- Экологически чист и абсолютно безопасен.
- Сохраняет продукты в идеальной свежести.
- Прост в использовании.
- Сохраняет максимальную эффекттивность в течении 30 дней.

ИІС СІҢІРГІШ / ТОҢАЗЫТҚЫШҚА АРНАЛҒАН
Шунгит пен белсенді көмір:
- Балықтың, ірімшіктің, жуаның, сарымсақтың және т.б. жағымсыз иістерін сіңіреді.
- Экологиялық таза және мулдем қауіпсіз.
- Өнімдерді мінсіз балғынды күйде сақтайды.
- Қолдануда қарапайым.
- Барынша тиімділікті 30 күн бойы сақтайды.
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КРЕМ ОТ ЗАГАРА / SPF 50
Увлажняющий солнцезащитный лосьон с системой UVA/UVB-фильтров
эффективно защищает кожу от солнечных ожогов и преждевременного
старения, обеспечивая длительное увлажнение.При правильном использовании полностью защитит от ожогов и пигментации, но позволит коже
приобрести лёгкий бронзовый оттенок.
Способ применения: Солнцезащитный крем нанести на кожу и растереть. Необходимо повторно наносить как минимум каждые два часа.
После купания слой крема необходимо обновлять.
Объем: 140 гр.

КҮН СӘУЛЕСІНЕ ҚАРСЫ КРЕМ / SPF 50

5 000 тг

UVA/UVB-сүзгі жүйесі бар ылғалдандыратын күнге қарсы лосьон теріні
күнге күюден және жасына жетпей қартаюдан тиімді түрде қорғап, ұзақ
уақытқа ылғалдандыруды қамсыздандырады. Дұрыс пайдаланған кезде
күн сәулесінен және пигменттенуден толығымен қорғап, сондай-ақ теріге
жеңіл қола реңкін алуға мүмкіндік береді.
Қолдану тәсілі: Күн сәулесіне қарсы кремді теріге жағып, уқалап сылау.
Әр екі сағат сайын қайтадан жағу қажет. Суға шомылғаннан кейін крем
қабатын жаңарту керек.
Көлемі: 140 гр.
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КРЕМ ОТ ЗАГАРА / SPF 25
Лёгкий флюид, который подойдёт для комбинированной и жирной кожи. Не
оставляет белого налёта. Увлажняющий солнцезащитный лосьон с системой
UVA/UVB-фильтров эффективно защищает кожу от солнечных ожогов и преждевременного старения кожи, обеспечивая длительное увлажнение.
Способ применения: Солнцезащитный крем нанести на кожу и растереть.
Необходимо повторно наносить как минимум каждые два часа. После
купания слой крема необходимо обновлять.
Объем: 145 гр.

КҮН СӘУЛЕСІНЕ ҚАРСЫ КРЕМ / SPF 25
Аралас және майлы теріге тән келетін жеңіл флюид. Ақ іздерді қалдырмайды.
UVA/UVB-сүзгі жүйесі бар ылғалдандыратын күнге қарсы лосьон теріні күнге
күюден және жасына жетпей қартаюдан тиімді түрде қорғап, ұзақ уақытқа
ылғалдандыруды қамсыздандырады.
Қолдану тәсілі: Күн сәулесіне қарсы кремді теріге жағып, уқалап сылау. Әр
екі сағат сайын қайтадан жағу қажет. Суға шомылғаннан кейін крем қабатын
жаңарту керек.
Көлемі: 145 гр.

5 000 тг
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КРЕМ ОТ ЗАГАРА / SPF 35
Лёгкий нежирный солнцезащитный крем с системой UVA/UVB-фильтров
эффективно защищает кожу от солнечных ожогов и преждевременного
старения кожи, обеспечивая длительное увлажнение.
Способ применения: Солнцезащитный крем нанести на кожу и растереть.
Необходимо повторно наносить как минимум каждые два часа. После
купания слой крема необходимо обновлять.
Объем: 140 гр.

КҮН СӘУЛЕСІНЕ ҚАРСЫ КРЕМ / SPF 35
UVA/UVB-сүзгі жүйесі бар жеңіл майлы емес күнге қарсы лосьон теріні
күнге күюден және жасына жетпей қартаюдан тиімді түрде қорғап, ұзақ
уақытқа ылғалдандыруды қамсыздандырады. 140 гр.
Қолдану тәсілі: Күн сәулесіне қарсы кремді теріге жағып, уқалап сылау.
Әр екі сағат сайын қайтадан жағу қажет. Суға шомылғаннан кейін крем
қабатын жаңарту керек.
Көлемі: 140 гр.

5 000 тг
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МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА / SPF 10
Солнцезащитное масло-спрей для загара одновременно стимулирует
проявление естественного загара и защищает кожу от солнечных ожогов.
Увлажняющая формула делает кожу гладкой и шелковистой.
Способ применения: Масло для загара нанести на кожу и растереть. Необходимо повторно наносить как минимум каждые два часа. После купания слой
крема необходимо обновлять.
Объем: 140 гр.

КҮН СӘУЛЕСІН ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН МАЙ / SPF 10
Күн сәулесін қабылдауға май-спрей бір мезгілде табиғи бірқалыпты күнге
күюге ынталандырады және теріні күн сәулесінен қорғайды. Ылғалдандырушы формула теріні тегіс және жібектей істейді.
Қолдану тәсілі: Күн сәулесін қабылдауға майды теріге жағып, уқалап сылау.
Әр екі сағат сайын қайтадан жағу қажет. Суға шомылғаннан кейін крем қабатын жаңарту керек.
Көлемі: 140 гр.

5 000 тг
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1 000 тг
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ / ДЛЯ РУК
Антисептический гель для рук за короткое время уничтожает 99,99% наиболее распространенных
болезнетворных бактерий и вирусов. Содержит увлажняющие вещества, такие как пантенол и
глицерин. Делает кожу рук мягкой, оставляет ощущение чистоты и свежести.
Объем: 25 мл.
Способ применения: Выдавить небольшое количество геля на ладонь и тщательно растереть на коже
рук до его полного высыхания.

АНТИСЕПТИКАЛЫҚ ГЕЛЬ / ҚОЛҒА АРНАЛҒАН
Антисептикалық гель қысқа уақыт аралығында ауру тудырушы бактериялар мен вирустардың 99%
жояды. Құрамында пантенол мен глицерин тәрізді ылғалдандырушы заттары бар. Қолдың терісін
жұмсартып, тазалық пен балғындықтын сезімін қалдырады.
Көлемі: 25 мл.
Қолдану тәсілі: Гельдың аз мөлшерін алақанға сығып, қолдын терісін толық кепкенге дейін сылау
қажет.
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АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
Антисептический лосьон и гель предназначены для обработки рук от болезнетворных бактерий и вирусов.
В состав входит этиловый спирт и хлоргексидин, которые эффективно борются с бактериями (включая возбудителей кишечных инфекций), вирусами (рота вирусы, полиомиелит, коронавирус, грипп, гепатиты всех видов,
герпес), дрожжеподобные грибы.
Данные средства могу использоваться для ежедневного использования и не требуют смывания.
Разрешено на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, в лечебно-профилактических,
детских школьных и дошкольных учреждениях, на объектах сферы обслуживания и в быту населением.
Антисептические средства помогут предотвратить заражение опасными вирусами и другими патогенами.
Объем: 5 л.

АНТИСЕПТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚТЫҚ
Антисептикалық лосьон мен гель патогендік бактериялар мен вирустардан қолды емдеуге арналған.
Композицияға бактериялармен (ішек инфекцияларының қоздырғыштарын қоса), вирустармен (ротавирустар, полиомиелит, коронавирус, тұмау, барлық типтегі гепатиттер, герпес), ашытқы тәрізді саңырауқұлақтармен тиімді
күресетін этил спирті мен хлоргексидин кіреді.
Бұл өнімдерді күнделікті қолдануға болады және шаюды қажет етпейді.
Бұған қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында, тамақ өнеркәсібінде, емдеу-профилактикалық мектептерде,
балалар мен мектепке дейінгі мекемелерде, қызмет көрсету секторындағы объектілерде және жалпы тұрғындарда рұқсат етіледі.
Антисептикалық заттар қауіпті вирустармен және басқа қоздырғыштармен инфекцияның алдын алуға көмектеседі.
Көлемі: 5 л.
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ШУНГИТОВАЯ ПЕНКА
Пенка для умывания с алоэ вера используется для снятия косметики и умывания
перед сном. Она нормализует работу сальных желез, омолаживает кожу,
препятствует появлению прыщей и способствует осветлению кожи.
Экстракт алоэ вера применяют для лечения угревой сыпи и дерматита, кожных язв и
экземы. Способствует регенерации и обновлению кожи на клеточном уровне.
Объем: 200 мл.
Способ применения: Налить пенку в руки, умыть лицо и тщательно смыть водой.

ШУНГИТТЫҚ КӨБІК

5 000 тг

Алоэ вера қосылған жуынуға арналған көбікпен ұйқы алдында жуынып, косметиканы алады. Көбік май бездерінің жұмысын тұрақтандырады, теріні жасартады,
безулердің пойда болуын жояды және теріні ағаруына мүмкіндік береді. Алоэ Вера
сығындысын безеу бөртпесін, дерматитті, қышыманы және тер ауруларын емдеуде қолданады. Терінің жасушалық деңгейде регенерациялауына және жаңаруына
мүмкіндік.
Көлемі: 200 мл.
Қолдану тәсілі: Көбікті қолыңызға құйыңыз, бетіңізді жуып сумен мұқият шайыңыз.

АЛОЭ ВЕРА
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ШУНГИТОВАЯ ПЕНКА
Пенка для умывания с шалфеем используется для снятия косметики и умывания
перед сном. Она нормализует работу сальных желез, омолаживает кожу, препятствует
появлению прыщей и способствует осветлению кожи.
Экстракт шалфея способствует увлажнению и питанию кожи, нормализует работу
сальных желез и снимает воспаления, успокаивает зуд и стимулирует регенерацию
кожи, разглаживает морщины и борется с первыми признаками старения, дезинфицирует кожу и борется с угревой сыпью.
Объем: 200 мл.
Способ применения: Налить пенку в руки, умыть лицо и тщательно смыть водой.

ШУНГИТТЫҚ КӨБІК
Сәлбен қосылған жуынуға арналған көбікпен ұйқы алдында жуынып, косметиканы
алады. Көбік май бездерінің жұмысын тұрақтандырады, теріні жасартады, безулердің
пойда болуын жояды және теріні ағаруына мүмкіндік береді.
Сәлбен сығындысы теріні ылғалдырып қореткендіреді, май бездерінің жұмысын
тұрақтандырады, қабынуды алады, қышытуды жұбатып терінің регенерациясын ынталандырады, әжімдерді тегістеп қартаюдың бірінші белгілерімен күреседі, теріні зарарсыздандырып безеу бөртпесімен күреседі.
Көлемі: 200 мл.
Қолдану тәсілі: Көбікті қолыңызға құйыңыз, бетіңізді жуып сумен мұқият шайыңыз.

5 000 тг
ШАЛФЕЙ
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2 000 тг
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ШУНГИТОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА
Шунгитовая вода исключительно полезная для кожи лица и тела. Она мгновенно наполняет ее живительной
влагой, что помогает разглаживать мелкие морщинки, освежить цвет лица, снять усталость и напряжение.
Д-пантенол увеличивает выработку защитного пигмента кожи, уменьшает вредное воздействие солнечных
лучей, ускоряет процессы регенерации и восстанавливает поврежденные участки кожи.
Шунгитовая вода обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи, обладает превосходными смягчающими,
противовоспалительными свойствами, также обладает пленкообразующим эффектом, который способствует
естественной защите кожи. Усиливает регенерацию кожи.
Подходит для всех типов кожи. При частом использовании устраняет проявления аллергических реакций.
Способ применения: Нанести необходимое количество воды на кожу лица, тела и декольте. Можно повторять
на протяжении всего дня. При необходимости, после применения средства, промокнуть излишки полотенцем.
Объем: 200 мл.

ШУНГИТТЫҚ КОСМЕТИКАЛЫҚ СУ
Шунгиттық су бет және дене терісіне өте пайдалы. Жандандыратын ылғалмен лезде толтырып, ұсақ қыртыстарды жазады, бет реңін сергітеді, шаршағандықты басады. Д-пантенол теріні қорғайтын пигмент өндірімін арттырады, күн сәулелерінің зиян әрекетін азайтады, регенерация үрдістерін тездетіп, терінің зақымданған жерлерін
қалпына келтіреді. Шунгиттық су теріні терең ылғалдандырады және қоректендіреді, тамаша жұмсартатын,
қабынуға қарсы әсерлеріне ие. Үлдір жасаушы әсерінің нәтижесінде бет терісі табиғи қорғанады. Терінің
регенерациясын күшейтеді.
Терінің барлық түрлеріне арналған. Жиі қолданған кезде аллергиялық реакциялардын пайда болуын жояды.
Қолдану тәсілі: Судың қажетті мөлшерін бет, дене терісіне және декольте аймағына себіңіз. Күні бойы қайталауға
болады. Қажет жағдайда артық суды майлықпен сүртіп алыңыз.
Көлемі: 200 мл.
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ЗУБНАЯ ПАСТА / БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ

Укрепляющая зубная паста эффективно устраняет бактерии, вызывающие воспаление и кровоточивость десен,
поддерживает здоровье зубов и десен и обеспечивает свежее дыхание.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей до 3 лет. Не глотать.
Объем: 100 мл.

ЗУБНАЯ ПАСТА / ЗАБОТА О ДЕСНАХ

Зубная паста эффективно справляется с проблемами кровоточащих десен и способствует восстановлению слизистых оболочек.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей до 3 лет. Не глотать.
Объем: 100 мл.

ТІС ПАСТАСЫ / КҮТІММЕН АҒАРТУ

Нығайтатын тіс пастасы, қызыл иектің қабынуына және қанауына себепші болатын бактерияларды белсенді жояды. Тіс пен қызыл иектің саулығын сақтап, таза тыныспен қамтамасыз етеді.
Алдын ала ескерту: Көзге және шырышты қабыққа тиген кезде сумен мұқият жуу. 3 жасқа толмаған балалардан
сақтаңыз. Жұтуға болмайы.
Көлемі: 100 мл.

ТІС ПАСТАСЫ / КЫЗЫЛ ИЕККЕ КАМКОРЛЫК

Қалпына келтіретін тіс пастасы қызыл иектің қанау проблемаларымен белсенді күресіп, шырышты қабықтардың
қалпына келуіне ықпал етеді.
Алдын ала ескерту: Көзге және шырышты қабыққа тиген кезде сумен мұқият жуу. 3 жасқа толмаған балалардан
сақтаңыз. Жұтуға болмайы.
Көлемі: 100 мл.
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ТІС ПАСТАСЫ / ШУНГИТ КҮШІ
Тіс пастаның құрамында ұсақталған Шунгит минералы бар, ол ауыз қуысын қорғап, тіс өңезін жақсы тазалауға
көмектеседі. Шунгит күші тіс пастасының антибактериалды әсері бар және ауыз қуысының түрлі қабынуымен
күреседі.
Куркума сығындысы микробтарға қарсы және антибактериалды әсерге ие. Қызылмия тамырының сығындысы
тісиектерді тыныштандырады, тісжегіш бактериялардың белсенділігін басады,ауыз қуысының асқыну ауруларды алдын ала емдейді. Қызылкүрең сығындысы иммунитетті сақтап, ауыз қуысын бактериялардан тазалайды.
Алдын ала ескерту: Көзге және шырышты қабыққа тиген кезде сумен мұқият жуу. 3 жасқа толмаған балалардан
сақтаңыз. Жұтуға болмайы.
Қарсы көрсетілім: Паста компоненттерінің жекелей көтермеушілілік.
Объем: 100 мл.

ЗУБНАЯ ПАСТА / СИЛА ШУНГИТА

В состав зубной пасты входит измельченный минерал Шунгит, который помогает еще лучше очищать налет и
защищать полость рта. Зубная паста Сила Шунгита обладает антибактериальными свойствами и эффективно
справляется с различными воспалениями полости рта.
Экстракт куркумы обладает сильным противомикробным и антибактериальным действием. Экстракт корня
солодки успокаивает десны, подавляет активность кариесогенных бактерий, обеспечивает профилактику
воспалительных заболеваний полости рта. Экстракт Эхинацеи поддерживает иммунитет,способствует
очищению от бактерий в полости рта.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей до 3 лет. Не глотать.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов пасты.
Көлемі: 100 мл.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ С АРНИКОЙ
Гель для интимной гигиены с арникой прошел гинекологические
и дерматологические испытания, характеризуется отсутствием мыла
и красителей. Гель предназначен для деликатного очищения и
способен обеспечить дополнительный уход нежной коже, подходит
для ежедневного использования и женщин любого возраста.
Гель для интимной гигиены способен не только бережно
очищает и поддерживает естественный уровень pH, также создает
успокаивающий и увлажняющий эффект, обеспечивая длительное
ощущение комфорта и свежести.
Объем: 250 мл.

АРНИКА ҚОСЫЛҒАН ИНТИМ ГИГИЕНАСЫНА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ

5 000 тг

Арника қосылған интим гигиенасына арналған гель гинеколгиялық
және дерматологиялық сынаулардан өтті, сабынмен бояғыштардың
жоқтығымен сипатталады. Гель әдепті тазалау үшін арналған, нәзік
теріге қосымша күтім жәрдемдесуге қамтамасыз етеді, әр жастағы
әйел адамдарға күнделікті қолдануға келеді.
Интим гигиенасына арналған гель тек қана ұқыпты тазалап қоймай,
рН денгейін табиғи дәрежеде сақтайды, сондай-ақ тыныштандыратын және ылғалдандыратын әсер беріп, жайлылық пен балғындықтың
ұзақ сезімін қамсыздандырады.
Көлемі: 250 мл.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ С КАЛЕНДУЛОЙ
Гель для интимной гигиены с календулой прошел гинекологические
и дерматологические испытания, характеризуется отсутствием мыла
и красителей. Гель предназначен для деликатного очищения и
способен обеспечить дополнительный уход нежной коже, подходит
для ежедневного использования и женщин любого возраста.
Гель для интимной гигиены способен не только бережно очищает
и поддерживает естественный уровень pH, также создает
успокаивающий и увлажняющий эффект, обеспечивая длительное
ощущение комфорта и свежести.
Объем: 250 мл.

ҚЫРМЫЗГҮЛ ҚОСЫЛҒАН ИНТИМ ГИГИЕНАСЫНА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
Қырмызгүл қосылған интим гигиенасына арналған гель гинеколгиялық
және дерматологиялық сынаулардан өтті, сабынмен бояғыштардың
жоқтығымен сипатталады. Гель әдепті тазалау үшін арналған, нәзік
теріге қосымша күтім жәрдемдесуге қамтамасыз етеді, әр жастағы
әйел адамдарға күнделікті қолдануға келеді.
Интим гигиенасына арналған гель тек қана ұқыпты тазалап қоймай,
рН денгейін табиғи дәрежеде сақтайды, сондай-ақ тыныштандыратын
және ылғалдандыратын әсер беріп, жайлылық пен балғындықтың ұзақ
сезімін қамсыздандырады.
Көлемі: 250 мл.

5 000 тг
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5 000 тг
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ « LADY DI »

Наши ежедневные прокладки - это идеальный выбор женщины. Прокладки обладают антисептическими
свойствами, защищают от проникновения инфекций и микробов, рекомендованы для профилактики и лечения
гинекологических заболеваний, во время поддерживающей терапии, а также для закрепления достигнутых в
ходе лечения результатов.
Ежедневные прокладки состоят из следующих слоев: покровного, абсорбирующего, защитного, фиксирующего. Покровный слой из нежного тканевого полотна, помогает коже дышать и препятствует возникновению
неприятного запаха и позволяет вашей коже чувствовать себя сухо и комфортно. Пропускающий воздух
абсорбирующий слой с активным компонентом «ShungiteX» впитывает выделения и удерживает их.
Защитный слой предотвращает протекание выделении на белье. Фиксирующий слой надежно закрепляет
прокладку на белье и предотвращает ее смещение.
В наших прокладках мы используем активный компонент «ShungiteX» в состав которого входит уникальный
минерал Шунгит, он способствует профилактике и лечению множества гинекологических заболеваний.
Лечебные свойства шунгита были усилены натуральными экстрактами растений таких как: Экстракт Алоэ
Вера, Экстракт Арники, Экстракт Зверобоя, Экстракт Шалфея, давно известных и используемых повсеместно
в гинекологии. Максимальный лечебно-профилактический эффект достигается в комплексном применении с
прокладками женскими впитывающими для критических дней «Lady Di».
Противопоказание: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ӘР КҮНГЕ АРНАЛҒАН « LADY DI » СІҢІРГІШ ТӨМСЕМЕЛЕРІ

Біз төсемелерімізде бірегей минерал Шунгитті қолданамыз, ол көптеген гинекологиялық ауруларды емдеуге
ықпал етеді. Шунгиттің емдік қасиеті бұрыннан белгілі жане гинекологияда кеңінен қолданылатын келесі табиғи өсімдік сығындыларымен күшейтілді: алое сығындысы, арника сығындысы, шайқурай сығындысы, сәлбен
сығындысы.
Жағымсыз әсерлері: Өнім компоненттеріне жеке төзімсіздік.
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ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ « LADY DI »
В наших прокладках мы используем уникальный минерал Шунгит, он способствует профилактике и лечению множества гинекологических заболеваний. Лечебные свойства шунгита были усилены натуральными
экстрактами растений таких как: Экстракт Алоэ Вера, Экстракт Арники, Экстракт Зверобоя, Экстракт Шалфея,
давно известных и используемых повсеместно в гинекологии.
ТЕХНОЛОГИЯ:
ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ - мягкая сеточка.
ГЕЛЕВЫЙ СЛОЙ - надежно поглощает влагу и запахи.
УДОБНЫЕ КРЫЛЫШКИ - максимальная фиксация и защита белья.

« LADY DI » ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН ГИГИЕНАЛЫҚ СІҢІРГІШ ТӨСЕМЕЛЕР
Біз төсемелерде бірегей минерал Шунгитті қолданамыз, ол көптеген гинекологиялық аурулардың алдын
алуға және емдеуге ықпал етеді. Шунгиттің емдік қасиеті бұрыннан белгілі және геникологияда кеңінен
қолданылатын келесі табиғи өсімдік сығындыларымен күшейтілді: алоэ сығындысы, арника сығындысы,
шайқурай сығындысы, сәлбен сығындысы.
ТЕХНОЛОГИЯСЫ:
БЕТ ЖАҒЫ - жұмсақ торлы мата.
ГЕЛЬДІ ҚАБАТЫ - ылғал мен иістің жұтылуын сенімді қамтамасыз етеді.
ЫҢҒАЙЛЫ ҚАНАТШАЛАР - іш киіміңізде берік ұсталып оны қорғайды.
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5 000 тг
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БИО-МЫЛО / УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Био-мыло универсальное с мягким безопасным действием идеально подходит для мытья детской посуды, овощей и фруктов. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Экстракт Арганы защищает и обеспечивает мягкое и деликатное действие на кожу
рук. Подтвержденный антибактериальный эффект с дополнительной
защитой для всех членов семьи.
Безопасно для окружающей среды.
Не содержит: фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, ПЭГ, хлор, нефтепродукты,
искусственные ароматизаторы и красители.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь
от детей.
Объем: 250 мл.

БИО-САБЫН / ӘМБЕБАП

3 000 тг

Жұмсақ, қауіпсіз әрекеті бар көп функциялы Әмбебап Био-сабын балалар
ыдыстарын, көкөністер мен жемістерді жууға өте ыңғайлы. Шоғырланған
формула үнемді тұтынуды қамтамасыз етеді. Арган сығындысы қол терісін
қорғайды, жұмсақ және нәзік әсер береді. Барлық отбасы мүшелеріне қосымша қорғаныс бар дәлелденген бактерияға қарсы әсері бар.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Құрамында: фосфаттар, агрессивті беттік-белсенді заттар, SLS / SLES, PEG,
хлор, мұнай өнімдері, жасанды хош иістер мен бояғыштар жоқ.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі:250 мл.
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БИО-МЫЛО / АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ
Состав антисептического био-мыла разработан таким образом, что используются только натуральные продукты, содержащиеся в растениях. Их
комбинация с дезинфицирующими составляющими позволяет добиться
максимальной эффективности по удалению как загрязнений, так и болезнетворных бактерий.
Безопасно для окружающей среды.
Не содержит: фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, ПЭГ, хлор, нефтепродукты, искусственные ароматизаторы и красители.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.
Объем: 250 мл.

БИО-САБЫН / АНТИСЕПТИКАЛЫҚ

Антисептикалық био-сабынның құрамы өсімдіктер құрамындағы табиғи
өнімдер пайдаланылатын етіп жасалған. Олардың дезинфекциялық компоненттермен үйлесуі ластаушы заттарды да, патогендік бактерияларды да
жоюдың максималды тиімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 250 мл.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Құрамында: фосфаттар, агрессивті беттік-белсенді заттар, SLS / SLES, PEG,
хлор, мұнай өнімдері, жасанды хош иістер мен бояғыштар жоқ.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі: 250 мл.

3 000 тг
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БИО-МЫЛО / ШУНГИТОВОЕ

Мягкое жидкое мыло насыщено минеральным шунгитом с растительными
экстрактами обеспечивает бережное очищение и прекрасный уход за кожей
рук. Содержащиеся в шугните антиоксиданты помогают человеку поддерживать здоровье и выглядеть моложе. Масло Оливы интенсивно питает и
глубоко увлажняет кожу, укрепляя липидный слой, а экстракт Ячменя
помогает повысить упругость кожи, смягчает и снимает раздражение. 250 мл.
Безопасно для окружающей среды.
Не содержит: фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, ПЭГ, хлор, нефтепродукты,
искусственные ароматизаторы и красители.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь
от детей.
Объем: 250 мл.

БИО-САБЫН / ШУНГИТТІК

3 000 тг

Өсімдік сығындылары бар минералды шунгитпен қаныққан жұмсақ сұйық
сабын теріні жұмсақ тазартады және теріні тамаша күтуге мүмкіндік береді.
Шунгиттің құрамындағы антиоксиданттар адамға денсаулықты сақтауға
және жас көрінуге көмектеседі. Зәйтүн майы теріні қарқынды нәрлейді және
терең ылғалдандырады, липид қабатын нығайтады, ал арпа сығындысы
терінің серпімділігін арттырады, жұмсартады және тітіркенуді басады. 250 мл.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Құрамында: фосфаттар, агрессивті беттік-белсенді заттар, SLS / SLES, PEG, хлор,
мұнай өнімдері, жасанды хош иістер мен бояғыштар жоқ.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан сақтаңыз.
Көлемі:250 мл.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / ДНЕВНОЙ

Дневной крем для лица на основе масла жожоба и авокадо позволяет защитить кожу в течение дня от ультрафиолетовых лучей,благодаря комплексу
SPF -15. Экстракт липы и алоэ, входящие в состав дневного крем для лица,
обеспечивает глубокое увлажнение кожи. В составе препарата имеются
природные фитопептины, комплекс которых стимулирует в коже естественную выработку коллагена
Безопасно для окружающей среды.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой.
Беречь от детей.
Объем: 50 мл.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / КҮНДІЗГІ
Жожоба майы мен авокадо негізіндегі бетке арналған күндізгі крем SPF -15
кешенінің арқасында теріні күні бойы ультракүлгін сәулелерден қорғауға
мүмкіндік береді. Күндізгі бетке арналған крем құрамына кіретін Линден
мен алоэ сығындысы теріні терең ылғалдандыруды қамтамасыз етеді. Препарат құрамында табиғи фитопептиндер бар, олардың кешені теріде коллагеннің табиғи өндірісін ынталандырады.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі: 50 мл.

8 000 тг
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / ОТБЕЛИВАЮЩИЙ

Отбеливающий крем имеет прекрасный аромат, нежную кремовую текстуру и быстро впитывается, не утяжеляя кожу и не оставляя жирного
блеска. Благодаря маслу розового жемчуга средство глубоко увлажняет
и питает кожу, осветляет, выравнивает тон кожи и добавляет естественного свечения. Крем борется с шелушениями и раздражением на коже.
Объем: 50 мл.
Безопасно для окружающей среды.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой.
Беречь от детей.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / АҒАРТАТЫН

8 000 тг

Ағартатын крем керемет хош иіске ие, нәзік кремді құрылымға ие және
теріні ауырлатпай және майлы жылтыр қалдырмай тез сіңеді. Қызғылт
Інжу майының арқасында өнім теріні терең ылғалдандырады және нәрлендіреді, ағартады, тері өңін тегістейді және табиғи жарқыл қосады.
Крем терідегі қабыршақтану мен тітіркенумен күреседі.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі: 50 мл.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / НОЧНОЙ
Обогащенный ценными маслами макадамии, Ши и кунжута крем на основе
натуральных фосфолипидов прекрасно смягчает, восполняет гидролипидный состав эпидермиса. Натуральные пантенол, экстракт ромашки ирепы
способствуют глубокому увлажнению, восполняя запасы натурального увлажняющего фактора кожи.
Безопасно для окружающей среды.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой.
Беречь от детей.
Объем: 50 мл.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ТҮНГІ
Табиғи фосфолипидтерге негізделген құнды макадамия, Ши және күнжіт
майларымен байытылған крем эпидермистің гидролипидтік құрамын керемет жұмсартады, толықтырады. Табиғи пантенол, түймедақ және репа
сығындысы терінің табиғи ылғалдандырғыш факторының қорын толықтыра
отырып, тереңнен ылғалдандыруға ықпал етеді.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу.
Балалардан сақтаңыз.
Көлемі: 50 мл.

8 000 тг
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / PERFECT SKIN
Благодаря своему комплексу витаминов Е и С, защищает клетки организма от
вредного воздействия свободных радикалов, способствует быстрому исчезновению мелких ранок и ссадин, а также помогает поддерживать прочность стенок
кровеносных сосудов, их здоровый тонус и эластичность. Крем оказывает себорегулирующие действие, которое нормализует работу сальных желез. Универсальное средство против угревой сыпи, способствует улучшению, увлажнению и
регенерации кожи.
Безопасно для окружающей среды.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от
детей.
Объем: 50 мл.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / PERFECT SKIN

19 000 тг

Өзінің бойындағы Е және С дәрумендерінің кешенінің арқасында дене жасушаларын бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды, ұсақ жаралар
мен абразиялардың тез жойылуына ықпал етеді, сонымен қатар қан тамырлары қабырғаларының беріктігін, олардың сау тонусы мен серпімділігін
сақтауға көмектеседі. Крем май бездерінің жұмысын қалыпқа келтіретін себорегуляциялық әсерге ие. Безеуге қарсы әмбебап құрал теріні жақсартуға,
ылғалдандыруға және қалпына келтіруге көмектеседі.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі: 50 мл.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / ANTI STRESS ULTRA
Благодаря инновационной формуле, крем идеально подходит защиты кожи
от ежедневных факторов стресса. Крем имеет мощный успокаивающий и
увлажняющий эффект, разглаживает круги под глазами, улучшает тон кожи
и оказывает регенерирующее действие, обладает свойствами УФ защиты
кожи.
Безопасно для окружающей среды.
Предостережения: При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.
Объем: 50 мл.

БЕТ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ / ANTI STRESS ULTRA
Инновациялық формуланың арқасында крем теріні күнделікті күйзеліс факторларынан қорғауға мінсіз келеді. Крем күшті тыныштандыратын және
ылғалдандыратын әсерге ие, көз астындағы шеңберлерді тегістейді, тері
өңін жақсартады және қалпына келтіретін әсерге ие, теріні УК қорғайтын
қасиеттерге ие.
Қоршаған ортаға қауіпсіз.
Алдын ала ескерту: Көзге тиген кезде сумен мұқият жуу. Балалардан
сақтаңыз.
Көлемі: 50 мл.

19 000 тг
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30 000 тг
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ИНТЕЛЛЕКУАЛЬНАЯ КАРТА / ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Интеллекуальная карта - это информационный продукт, где собрана вся подробная и базовая информация
о компании G-TIME CORPOATION.
Интеллект карта была разработана специально для тех регионов, где нет доступа к интернету, а также для тех
партнеров, кто хочет качественно проводить профессиональные презентации перед аудиторией.
В карту входят, уже записанные фото и видео материалы о компании, производствах, продукции, выставках и др.
мероприятий, также есть маркетинг план, описание продукции, и преимущества компании
Данная программа записана на брендированном флеш накопителе.
Системные требования:
Операционная система: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 с пакетом обновления 1, Windows 10
Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 или Windows Server 2008 R2
Microsoft Office 2013, 2016, 2019

SHUNGITE ORGANIC LINE
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ЖУРНАЛ G-TIME CORPORATION
Корпоративный журнал компании G-TIME CORPORATION
На страницах которого Вы ознакомитесь:
•
•
•
•
•
•

О нашей компании;
О Производстве и продукции;
Результаты по применению продукции и отзывы о компании;
Лидеры компании;
все о путешествиях G-Time Travel;
много полезной информации;

Журнал вы можете приобрести в головном офисе G-Time Corporation в городе Алматы.
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САКВОЯЖ
Применима в различных целях: для транспортировки
и хранения косметических средств, туалетных принадлежностей и прочих не мало важных устройств и
вещей (кошелек, гаджеты, ключи, документы и т.д.)
Саквояж можно использовать как дополнение к чемодану или дорожной сумке.

ЖОЛ САНДЫҚ

Әр-түрлі мақсатқа арналған: косметикалық құралдарды, дәретхана бұйымдарын және басқа да маңызды
керек-жарақтар мен заттарды (әмиан, гаджеттер,
кілттер, құжаттар және т.б.) тасуға және сақтауға
арналған. Жол сандықты шабаданға немесе қымбат
сөмкеге қосымша ретінде қолдануға болады.

21 000 тг
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби
Центр физико-химических методов исследования и анализа.

Уважаемые представители прекрасной половины человечества!
Я искренне рад представить Вам косметическую коллекцию,
разработанную по новейшим технологиям на основе минерала шунгит.
Знайте: Вы заслуживаете лучшего, несмотря на возраст!

ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель директора по инновационно - технологической деятельности,
д.х.н., академик КазНАЕН

