
2225/1600 CLEAR BALANCE (КЛІА БАЛАНС) Набір для проблемної шкіри
До набору входять 4 продукти:
1. Очищуючий мус для вмивання. Спеціальний мус для очищення шкіри обличчя, шиї та декольте. Інтенсивна формула діє на сальні пробки, що блокують 
пори та сприяють розповсюдженню запалення. При регулярному застосуванні покращує зовнішній вигляд шкіри, що схильна до акне, і зменшує прояв 
ушкоджень на шкірі.
Активні інгредієнти: мигдальна кислота, саліцилова кислота, бетаїн, гексамідин.
Склад: вода, лаурет сульфат натрію, полісорбат 20, мигдальна кислота, саліцилова кислота, бетаїн, динатрію лаурет сульфосукцинат, динатрію кокоамфо-
диацетат, натрію хлорид, амонію гідроксид, натрію сульфат, динатрію ЕДТА, поліквартеніум-7, ДМДМ гідантоїн, метилхлороізотіазолінон, метилізотіазолі-
нон, натрію бензоат, гексамідин диізетіонат, альфа-ізометил іонон, Д-лімонен, парфум.
Об’єм: 150 ml (мл).
Спосіб застосування: нанести мус чистими руками на 30 сек -2 хв на усе обличчя, шию і декольте, окрім зони навколо очей і губ, після чого змити водою. 
Використовувати 1 раз на день, бажано увечері. Містить гліколеву кислоту або альфа-гідрокислоти. У разі подразнення припинити використання. Не 
застосовувати дітям молодше 3-х років.
2. Нормалізуюча сироватка. Призначена для відкриття вивідного протока пори, очищення сальної залози і зменшення жирного блиску шкіри.
Активні інгредієнти: заключенний у ліпосоми астрагал, водний розчин гамамелісу.
Склад: .вода, спирт денатурат, етоксидигліколь, гідролат гамамелісу вірджинського, екстракт коріння астрагалу перепончатого, метил лактат, С12-15 
парет-12, ПВМ/МА декадеїн кросполімер, тріетаноламін, гліцерин, дипропілен гліколь, лецитин, гідроксипропіл гуар, бутилен гліколь, лимонна кислота, 
йодопропініл бутилкарбамат, ДМДМ гідантоїн, натрію бензоат, калію сорбат, феноксиетанол, альфа-ізометил іонон, бензил саліцилат, гідроксицитронелол, 
Д-лімонен, ліналол, парфум.
Об’єм: 75 ml (мл).
Спосіб застосування: сироватка застосовується як гель-тонік. Невелику кількість продукту нанести на заздалегідь очищену мусом шкіру і легкими 
постукуючими рухами розподілити по всій шкірі обличчя, окрім зони навколо очей і губ.
3.Очищуюча відновлююча сироватка. Пом’якшуюча сироватка для відновлення жирної шкіри із рубцями. Має ретинолоподібну дію, що нормалізує 
процес відновлення шкіри і зменшує розмір пор. Не містить олій.
Активні інгредієнти: бакучіол, урсолова кислота, що заключена у ліпосоми.
Склад: вода, спирт денатурований, ізогексадекан, гліцерин, етил метикон, ізоейкозан, петролатум, бакучіол, урсолова кислота, біосахаридна камідь-1, 
натрію хондроїтин сульфат, ателоколаген, метил лактат, натрію акрилат/натрію аккрилоїлдиметил таурат сополімер, кальцію крохмал октенілсукцинат, 
бутилен гліколь, гідроксиетил акрилат/натрію акрилоїлдиметил таурату сополімер, гліцерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, сквалан, лецитин, ксантанова камідь, 
акрилати/С10-30 алкіл акрилати кросполімер, полісорбат 80, полісорбат 60, тріетаноламін, ПЕГ-8, гліцерил каприлат, токоферол, натрію анізат, натрію 
левулінат, аскорбіл пальмітат, аскорбінова кислота, лимонна кислота, феноксиетанол, О-цимен-5-ол, хлорфенензин, альфа-ізометил іонон, бензил 
саліцилат, цитронелол, гідроксицитронелол, Д-лімонен, ліналол, парфум.
Об’єм: 50 ml (мл).
Спосіб застосування: невелику кількість засобу нанести на попередньо очищену мусом та протонізовану нормалізуючою сироваткою шкіру.
4. Очищуючий захисний гель. Гель для домашнього догляду для лікування і профілактики появи та розповсюдження пошкоджень на жирній, схильній до 
акне шкіри. Активні інгредієнти гелю підвищують рівень антимікробних пептидів (АМП), покращуючи природний опір запальним процесам, що розвива-
ються. Формула анти блиск. Не містить олій. SPF 15.
Активні інгредієнти: антимікробні пептиди (АМП), фенольний екстракт лабазника, полі сфери РММА.
Склад: вода, спирт денатурований, С10-30 алкіл лактат, етилгексил метоксицинамат, етилгексил саліцилат, бутилен гліколь, метилен біс-бензотріазоліл 
тетраметилбутилфенол (нано), кальцію крохмал октенілсукцинат, метил метакрилат кросполімер, бутил метоксідибензоїлметан, октокрилен, екстракт 
лабазнику, ацетил дипептид-3 аміногексаноат, метил лактат, калію цетил фосфат, натрію акрилат/натрію акрилоїлдиметил таурат сополімер, гідроксиетил 
акрилат/натрію акрилоїлдиметил таурат сополімер, ізогексадекан, сквалан, децил глюкозид, полісорбат 80, полісорбат 60, ПЕГ-8, пропілен гліколь, токофе-
рол, ксантанова камідь, аскорбіл пальмітат, аскорбінова кислота, лимонна кислота, йодопропініл бутилкарбамат, ДМДМ гідантоїн, альфа-ізометил іонон, 
бензил бензоат, бензил саліцилат, цитронелол, гідроксицитронелол, Д-лімонен, ліналол, парфум.
Об’єм: 50 ml (мл).
Спосіб застосування: після очищення, тонізації та сироватки нанести невелику кількість гелю на усе обличчя, окрім зони навколо очей і губ.
Виробник: СКЕЙНДОР, С.Л.У. (SKEYNDOR, S.L.U.), Іспанія, НАВАС ДЕ ТОЛОСА, 148, 08223 ТЕРРАССА, БАРСЕЛОНА (NAVAS DE TOLOSA, 148, 08223 TERASSA, BARCELONA, 
Spain). Виробник пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом ISO 22716:2007.
Імпортер/Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Євро Естет Груп», Україна, 03022, м. Київ, вул. Козацька, будинок 120/4, корп. Ж, тел. (044) 422-50-70.
Номер партії: див. на упаковці.
Термін придатності:  60 місяців від дати виготовлення. Термін придатності набору визначається за продуктом з найменшим терміном придатності. Розшифровка 
дати виготовлення  (див. номер партії): місяць – цифри від 1 до 12, рік – літери латинського алфавіту S=2017, T=2018, U=2019, Х=2020, тощо. Наприклад: продукт із 
маркуванням 07 S ХХХ було виготовлено у липні 2017.


