
7845/1600 POWER RETINOL (ПАУЕР РЕТІНОЛ) Подарунковий набір (для нормальної та комбінованої шкіри)
До набору входить 3 продукти:

1. POWER RETINOL (ПАУЕР РЕТІНОЛ) Інтенсивна відновлююча емульсія для комбінованої та жирної шкіри
Ефективна антивікова емульсія на основі стабілізованої формули чистого ретинолу. Містить сітлоінтерференційні пігменти, що 
створюють миттєвий покращуючий ефект. 
Активні інгредієнти: чистий ретинол (2000 IU/g (МО/г), бакучіол 0,75 %, екстракт сої.
Склад: вода, етилгексилметоксицинамат, циклопентасилоксан, гліцерин, ізононіл ізононаноат, цетиловий спирт, C12-20 
кислоти ПЕГ-8 етер, гліцерил стеарат, трегалоза, ретинол, екстракт соєвих бобів, дикалію гліциризат, аскорбіл пальмітат, 
бутилгідрокситолуен, токоферол, аскорбінова кислота, токоферол ацетат, бутилгідрокси кислота, бутилметоксидибензоїлме-
тан, ПЕГ-75 стеарат, калію цетил фосфат, акрилати/C10-30 алкіл акрилат кросполімер, бісаболол, тріетаноламін, цетет-20, 
стеарет-20, 1,2-гександіол, каприліл гліколь, натрію фітат,  полісорбат-20, гідроксиетил акрилати/натрію акрилоїл диметил 
таурату сополімер, ксантенова камідь, ПЕГ-8,  сквалан, циклогексасилоксан, гліцерил акрилати/акрилової кислоти сополімер, 
етилгексилгліцерин,  диметикон/вінілдиметикон кросполімер, полісорбат 60,  лимонна кислота, бакучіол, феноксиетанол,  
О-цимен-5-ол, хлорфенензин, калію сорбат, CI 19140 [жовтий 5], парфум.
Об’єм: 50 ml (мл).
Спосіб застосування: наносити вранці та/або ввечері на очищену шкіру. Не використовувати більше 2-х разів на день. У разі 
винекнення подразнення – припиніть використання. До складу входить фоточутливий активний компонент, - уникайте впливу 
сонячних променів без належного захисту.
Номер партії: див. на індивідуальній упаковці продукту.
Термін придатності: 60 місяців від дати виготовлення. 
2. POWER RETINOL (ПАУЕР РЕТІНОЛ) Інтенсивна відновлююча сироватка-крем
Унікальний антивіковий продукт на основі чистого концентрованого ретинолу. Містить інтерференційні пігменти для миттєвого ефекту 
сяяння.
Активні інгредієнти: чистий ретинол (3000 МО/г), бакучіол 1,0 %, екстракт сої HS.
Склад: вода, гліцерин, ізононіл ізононаноат, циклопентасилоксан, каприловий/каприновий тригліцерид, цетиловий спирт, міка, гліцерил 
стеарат, CI 77891 [титану диоксид], трегалоза, бакучіол, ретинол, екстракт соєвих бобів, дикалію гліциризат, токоферол ацетат, бісаболол, 
натрію фітат, ПЕГ-75 стеарат, C12-20 кислоти ПЕГ-8 етер, поліметилсілсесквіоксан, диметикон, акрилати/C10-30 алкіл акрилат кросполімер, 
тріетаноламін, цетет-20, стеарет-20, гідроксиетилацетат /натрію акрилоїлдиметил таурин кополімер, ізогексадекан, ксантанова камедь, ПЕГ-8, 
сквалан, циклогексасилоксан, гліцерил акрилат/акрилової кислоти кополімер, полісорбат 20, етилгексилгліцерин, токоферол, цетеарил 
метикон, ПЕГ-40 стеарат, стеарет-2, стеарет-21, полісорбат 60, оксид олова, аскорбіл пальмітат, бутиленгліколь, бутилгідрокситолуол, 
аскорбінова кислота, лимонна кислота, бета-гідроксикислота, каприліл гліколь, ДМДМ гідантоїн, йодопропінил бутилкарбамат, феноксиета-
нол, калію сорбат, натрію бензоат, парфум.
Об’єм: 30 ml (мл).
Спосіб застосування: нанесіть невелику кількість продукту на обличчя плавними круговими рухами. Уникайте потрапляння в очі та на 
слизові оболонки. Не застосовувати більше двох разів на день. У разі виникнення подразнення – припиніть використання. До складу входять 
фоточутливі компоненти, тому уникайте впливу сонячних променів без належного захисту.
Номер партії: див. на індивідуальній упаковці продукту.
Термін придатності:  60 місяців від дати виготовлення. 
3. Тонуючий СС-крем для контуру очей
Крем-коректор кольору для комплексного догляду за шкірою навколо очей. Формула «5 в 1» для комплексного впливу: розгладжує, додає 
пружність, зволожує, покращує колір і зменшує ознаки втоми і старіння. Крем містить гіалуронову кислоту і володіє технологією 
поліпшення кольору. Для оптимального результату нанести м'якими рухами на шкіру навколо очей до отримання рівномірного відтінку. 
Склад: вода, гідролат гамамелісу вірджинського, каприловий/капричний тригліцерид, титану діоксид [CI77891], дикаприліл карбонат, 
диметикон, гліцерин, сквалан, цетиловий спирт, гліцерил стеарат, пентаеритритіл тетраізостеарат, калію цетил фосфат,  сахарид 
ізомерат, екстракт насіння вівса, токоферол, аскорбіл пальмітат, аскорбінова кислота, ПЕГ-75 стеарат, вазелін, міка, тріетаноламінн, 
цетет-20, стеарет-20, олова оксид, акрилати/C10-30 алкіл акрилати кросполімер, бісаболол, ксантанова камідь, ПЕГ-8, натрію цитрат, 
етилгексилгліцерин, CI77492 [заліза оксид], CI77491 [заліза оксид], CI77499 [заліза оксид], феноксиетанол, хлорфенензин,  
О-цимен-5-ол, лимонна кислота, калію сорбат, натрію бензоат, ліналол, альфа-ізометил іонон, цитронелол, лімонен, гераніол, цитраль, 
парфум.
Об’єм: 15 ml (мл).
Спосіб застосування: Виконати дії в наступному порядку: 1. За допомогою спеціального дозатора нанести 5 крапель засобу під нижню 
повіку і збоку від кожного ока. 2. За допомогою вказівного або середнього пальця виконати легкі погладжування, втираючи засіб в 
напрямку зсередини назовні. 3. Нанести ще 2 краплі засобу на верхнє нерухоме повіко і повторити ті ж рухи в напрямку рухомого повіка.
Номер партії: див. на індивідуальній упаковці продукту.
Термін придатності:  60 місяців від дати виготовлення. 
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 набору: див. на упаковці. 
Термін придатності набору: визначається за продуктом зі складу набору із 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, X=2020 тощо. Наприклад: продукт із маркуванням 07 S ХХХ було виготовлено у липні 2017. 


