
Заспокоює чутливу та схильну до подразнень шкіру. Володіє антиоксидант-
ними властивостями, спрямованими на боротьбу із запаленням шкіри. 
Сприяє зменшенню подразнення шкіри та проявів шкірного висипу, 
забезпечує загоєння. Зберігає воду в тканинах шкіри — відбувається 
заповнення зморщок і тонких ліній. Перешкоджає утворенню вільних 
радикалів, які відповідають за процес старіння клітин. Надає активний 
антибактеріальний ефект.

Основні інгредієнти: альгінат, червоні морські водорості, екстракт кінського 
каштана.

Свіжий колір обличчя
Classic Fresh Complexion

Альгінатні маски Beautyhall ALGO (Франція)

Маска підходить для зрілої шкіри. Містить у складі гіалуронову 
кислоту та морський колаген. Гіалуронат натрію являє собою 
специфічну очищену фракцію гіалуронової кислоти. У природі він 
наявний у позаклітинному матриксі, і його кількість прямо пов'язана з 
гідратацією шкіри. З віком кількість гіалуронової кислоти зменшуєть-
ся. Гіалуронат натрію використовується в косметичних продуктах для 
утворення захисної плівки на поверхні шкіри та підтримання високого 
рівня гідратації. Морський колаген більше збагачений молекулами з 
високою молекулярною масою (полісахаридами та жирними кислота-
ми), ніж інші колагени, що значно впливає на здатність клітини 
утримувати воду та підтримувати гідратацію шкіри. Насправді деякі 
колагенові поліпептиди залишаються на поверхні та діють як маленькі 
вбираючі губки. Вони набухають, поглинаючи воду, і тим самим 
розгладжують шкіру. Крім того, морський колаген має антиоксидантні 
властивості, які захищають шкіру від окисного стресу, старіння та 
стимулюють біосинтез людського колагену.
Основні інгредієнти: альгінат, гіалуронат натрію, морський колаген.

Гіалуронова кислота та морський колаген
At Home Sweet Home

Головною властивістю продукту є ліфтинг. У якості додаткових 
корисних характеристик можна назвати тонізуючу та живильну дії, 
зволоження, заспокійливі властивості, які знімають запалення, а також 
нормалізацію обмінних процесів.
Зберігається природна волога, зміцнюються колагенові волокна.

Основні інгредієнти: альгінат, альгін — діатомова земля, пірофосфат натрію, 
сульфат кальцію.

Базова для обличчя
Base for Face

Альгінатна маска «Ацерола» має різнобічний вплив на шкіру. За рахунок 
високого вмісту вітаміну С ця маска миттєво відроджує життєву силу шкіри, 
зміцнює її, покращує колір обличчя, має потужну антиоксидантну дію. 
Уповільнює руйнування клітинних мембран, нейтралізує дію вільних 
радикалів, у результаті — захищає шкіру від передчасного старіння. 
Стимулює утворення колагенових та еластинових волокон, сприяє зміцнен-
ню й ущільненню тканин шкіри.

Основні інгредієнти: альгінат, ацерола, вітамін С.

Ацерола
Acerola

Ця маска складається з трьох інгредієнтів, отриманих з водоростей: діатомова 
земля, екстракт червоних водоростей літотамнія калькареум та альгінат. 
Діатомова земля (з окам'янілих одноклітинних мікроводоростей) з високим 
вмістом кремнію. Альгінат, полісахарид, виділений із бурих морських 
водоростей, добре відомий своїми антиоксидантними властивостями, 
запобігає старінню шкіри, підсилює регенерацію клітин. Літотамнія 
калькареум концентрують два дуже важливих мінерали — кальцій і магній. 
Ще один активний інгредієнт — спіруліна — блакитна мікроводорість, багата 
вітамінами й амінокислотами.
Спіруліна стимулює оновлення клітин. Її багатство на антиоксиданти 
допомагає зменшити утворення вільних радикалів і, отже, запобігти старінню 
шкіри.
Основні інгредієнти: альгінат, діатомова земля, водорість літотамнія 
калькареум, спіруліна.

Енергія водоростей
Algae energizing

Хлорофіл
Chlorophyll

Активними компонентами альгінатної маски є морські водорості (спіруліна) 
та м’ята перцева. Спіруліна — водорість, славнозвісна своїми зволожуваль-
ними, омолоджувальними, зміцнювальними й антиоксидантними властиво-
стями. Вона допомагає розгладжувати вже наявні зморшки та запобігає появі 
нових. М'ята перцева — це чудовий тонізувальий, ліфтинговий та 
освіжувальний агент, особливо ефективний при роботі з атонічною та 
тьмяною шкірою обличчя, а також допомагає в усуненні судинної сітки на 
обличчі (куперозу).

Основні інгредієнти: альгінат, морські водорості та м’ята.

Чорна смородина з вітаміном С
Blackcurrant Vit C

Маска використовується для зволоження сухої шкіри, покращення кольору 
обличчя. Багата гамма-ліноленовою кислотою, яка має протизапальну дію, 
слугує основним джерелом для синтезу фосфоліпідів, що забезпечують 
побудову клітинних мембран. Високий вміст антиоксидантів у цьому 
натуральному продукті обумовлює такі властивості, як регенеруюча, 
омолоджувальна, зміцнювальна.

Основні інгредієнти: альгінат, чорна смородина..

Шоколад
Chocolate

Шоколадна термомоделювальна гіпсова маска являє собою поєднання 
натурального мікронізованого какао та найкращого гіпсу дрібного помелу. 
Нагрівання й охолодження маски стимулює мікроциркуляцію крові та 
відкриває пори, сприяючи оксигенації тканин, а також виведенню зі шкіри 
токсинів і шкідливих речовин. Використання термомоделювальної маски 
підвищує тургор шкіри, усуває зморшки, формує ідеальний овал обличчя. А 
наявність порошку натурального какао додає процедурі вишуканий запах і 
розкіш СПА-догляду.

Основні інгредієнти: альгінат, шоколад.

Детокс-догляд за чутливою шкірою. Альгінатна маска «Карбон» надає 
детоксифікуючу дію на шкіру. Маска містить деревне вугілля, відоме 
очисними властивостями. Завдяки своїй пористій структурі, вугілля глибоко 
очищує шкіру, адсорбуючи токсини, надає себорегулювальний ефект. 
Ідеально підходить для шкіри, що схильна до стресів і страждає від 
забруднення. Деревне вугілля також має антиоксидантні властивості та 
допомагає боротися з вільними радикалами, які відповідають за старіння 
шкіри. 
 
Основні інгредієнти: альгінат, деревне вугілля.

Карбон
Charcoal

«Суперзволожувальна» з алое вера
Classic Aquasource

Заспокоює чутливу, схильну до подразнень шкіру. Зволожує, запобігає 
втраті вологи. У складі маски міститься екстракт алое вера — є багатим 
джерелом амінокислот (містить більше 20 різних амінокислот), мінералів і 
вітамінів. Маска з алое вера спеціально призначена для чутливої шкіри та 
шкіри, схильної до подразнень, сприяє швидкому загоєнню, надаючи при 
цьому відчуття свіжості та комфорту.
 
Основні інгредієнти: альгінат, екстракт алое вера.

Класична відбілювальна
Classic Brightening

Шкіра є першою лінією захисту організму від зовнішніх впливів.
Специфічні клітини — меланоцити — захищають організм від сонячного впливу 
та радіації в процесі меланогенезу, у результаті якого продукується темний 
пігмент, званий меланіном. Biowhite® являє собою поєднання рослинних 
екстрактів, які здійснюють процес депігментації. Biowhite® містіть активні 
речовини, які знижують активність тирозинази, ключового ферменту меланогене-
зу. Таким чином нерівність пігментації на шкірі нівелюється, тон — вирівнюється, 
тканини — відновлюються.
Основні інгредієнти: альгінат, комплекс BIOWHITE® (екстракти шоломни-
ці, шовковиці, бадану та винограду).

Активує атопічну шкіру.
Поліфенол і вітамін А, які одержуються з какао, є потужними молекулами 
антиоксидантів. Нейтралізуючи вільні радикали, вони допомагають 
запобігти старінню шкіри. Таніни, завдяки своїм в'яжучим і тонізуючим 
властивостями, сприяють відновленню пружності шкіри. Маска чудово 
живить і захищає шкіру. Підходить для догляду за ніжною шкірою повік і 
губ.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт какао..

«Неперевершений смак» з какао
Classic Delicious

 www.inter-cosmetics.com

Омолоджує зрілу шкіру. Має антиоксидантні, протимікробні, протизапальні 
властивості. Покращує периферійний кровообіг, колір обличчя. Сприяє 
регенерації шкіри. Виконує зміцнювальну дію на капіляри, тонізує.

Основні інгредієнти: альгінат, м’якоть винограду.

Французький парадокс
Classic French Paradox

Маска містить екстракт зеленої кави. Зелена кава багата теоброміном і 
поліфенолами. Ці активні молекули надають екстракту заспокійливі, 
тонізуючі та антиоксидантні властивості.
Маска ідеально підходить для втомленої шкіри та шкіри, яка втратила 
пружність, для атопічної шкіри; покращує колір обличчя, розгладжує дрібні 
зморшки.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт зеленої кави.

«Еспресо» з екстрактом зеленої кави
Classic Expresso
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Очищує пошкоджену шкіру. Володіє високою абсорбувальною 
здатністю. Захоплює токсичні речовини та полегшує їх виведення. 
Поглинає та знищує забруднюючі речовини, важкі метали. Насичує 
мінералами. Відновлює втрачену життєву енергію.

Основні інгредієнти: альгінат, деревне вугілля, хлорела, біла глина, 
корінь женьшеню.

Детокс-ефект
Classic Urban D-Pollution

Активує атопічну шкіру. Маска містить у великій кількості екстракт 
ацероли або кленової вишні. Цей маленький червоний плід, родом із 
Південної Америки, вважається скарбом народу Амазонки.
Ацерола славиться сильним антиоксидантним ефектом завдяки 
високому вмісту вітаміну С, який у 20-30 разів перевищує його вміст в 
апельсинах. Вітамін С відіграє ключову роль в біосинтезі колагену. 
Тому він ідеально підходить для детоксикації шкіри від вільних 
радикалів і для вирівнювання кольору обличчя.
Основні інгредієнти: альгінат, екстракт ацероли, глікозаміноглікани.

Вітамінний вибух
Classic Vitamin Burst

Оживляє атонічну шкіру. Білий корінь женьшеню, родом із Китаю та Кореї, є 
частиною фармакопеї китайської традиційної медицини (CTM) вже понад 
2000 років. Він добре відомий своїми стимулюючими властивостями завдяки 
багатству необхідних вітамінів (B, C і E), мінералів та амінокислот (особливо 
аргініну). Маска живить, покращує мікроциркуляцію, надає гарний колір 
шкірі обличчя.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт кореня женьшеню.

«Енергія» з женьшенем
Classic Vitality

Порошкова маска, створена із суміші мікронізованої м'якоті журавлини, маїсового 
крохмалю і тальку, при змішуванні з водою набуває ніжної кремової текстури. Маска 
спеціально розроблена для омолодження, зволоження та живлення зрілої шкіри 
будь-якого типу.
Журавлина — ягода, що виростає в суворих умовах, що обумовлює в ній вироблення 
великої кількості активних омолоджувальних речовин. Поліфеноли, токотрієноли 
(вітаміни групи Е), поліненасичені жирні кислоти Oмега-3 та Омега-6 створюють 
ідеальний продукт для омолоджувальних процедур, відновлення та підтримання 
гідроліпідної мантії шкіри, збалансованого живлення. Маска володіє відмінними 
антиоксидантними властивостями, а чудовий журавлинний аромат перетворить 
використання продукту в справжній СПА-ритуал.
Основні інгредієнти: альгінат, мікронізована м'якоть журавлини, маїсовий крохмаль, 
тальк.

Журавлина
Cranberry

Ензимний пілінг
Enzymatic Peeling

Порошкоподібний ферментативний пілінг, що підходить для всіх типів 
шкіри. Поєднання фруктових ферментів папайї та ананаса, а також двох 
видів глини дозволяє засобу здійснювати делікатну відлущувальну дію, 
вирівнюючи рельєф шкіри та висвітлюючи пігментні плями. Завдяки 
унікальному складу ензимний пілінг може виступати в якості альтернативи 
скрабу, ефективно очищаючи пори, попереджаючи виникнення комедонів та 
інших недосконалостей шкіри.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт папайї, екстракт ананаса, бентоніт, 
каолін.

Золота насолода
Enjoy Gold

Маска надає чудову ліфтингову дію, тонізує та зміцнює шкіру, сприяє 
розгладженню зморщок. Стимулює процеси детоксикації, відновлює та 
підтримує оптимальний рівень зволоження шкіри, активізує захисні функції, 
уповільнює процеси старіння, нейтралізує активність вільних радикалів. 
Маска покращує колір обличчя та пом'якшує шкіру, а дрібні блискучі золоті 
частинки надають процедурі чарівність розкоші. Забезпечує більш глибоке 
проникнення ампульних препаратів, сироваток.

Основні інгредієнти: альгінат, біозолото.

Для шкіри навколо очей
Eye Contour

Альгінатна маска збагачена вітаміном Е, завдяки чому має виражену 
живильну та омолоджувальну дію, добре бореться з набряком, покращуючи 
мікроциркуляцію, а також зволожуючи та зміцнюючи зону навколо очей. 
Завдяки вмісту морського колагену — білка природного походження, ця 
альгінатна маска миттєво розгладжує зморшки, надаючи ефект експрес-ліф-
тингу шкірі навкоколоорбітальної зони.

Основні інгредієнти: альгінат, рис посівний, колаген.

Маска нового покоління створена на основі альгінату та глюкози, що робить 
її ідеальним доглядовим продуктом для чутливої, схильної до куперозу 
шкіри, а також відновлювальним засобом після агресивних косметологічних 
процедур! Напівпрозора альгінатна маска з пелюстками квітів ромашки, 
волошки та календули має ніжну гелеву текстуру. Шкіра набуває здорового 
вигляду і кольору, відновлює свій природний гідроліпідний баланс і свіжість.

Основні інгредієнти: альгінат, ромашка, волошка, календула.

Пелюстки квітів
Flower petals

Завдяки технології самонагрівання ця маска забезпечує відчуття тепла та 
підтримує мінімальну температуру 33°C навіть після 20-хвилинного 
застосування. Маска змивається після закінчення необхідного часу моделю-
вання та може наноситися як на обличчя, так і тіло. Тепло посилює дію 
активних інгредієнтів. Пальмарія пальмата (сімейство червоних водоростей), 
яка входить до складу, містить близько 30% полісахаридів, особливість яких 
полягає в тому, щоб утримувати воду в тканинах шкіри, наповнювати 
зморшки та тонкі лінії, як замінник колагену.
Полісахариди стимулюють шкіру та володіють гарним ліфтинг-ефектом. 
Також маска містить бета-каротин, відомий своїми антиоксидантними 
властивостями, що перешкоджають утворенню вільних радикалів, які 
відповідають за процес старіння клітин.
Основні інгредієнти: альгінат, ромашка, волошка, календула.

Зміцнювальна з ефектом розігріву
Firming Self-Heating
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Заспокоює чутливу та схильну до подразнень шкіру.
Маска містить бетафролін — видобувається з насіння індійського дерева 
тефрозії пурпурової. Тефрозія пурпурова також відома як дикий індиго та 
використовується в традиційній індійській медицині як протизапальний 
засіб. Бетафролін стимулює вироблення бета-ендорфіну кератиноцитами. 
Бета-ендорфін — гормон задоволення — пептидний гормон, що виробляєть-
ся організмом для зниження стресу.

Основні інгредієнти: альгінат, бетафролін, кремній.

Жіноче щастя
Classic Women’s Bliss

Альгінатна маска орієнтована на догляд за проблемною шкірою комбінова-
ного типу та схильної до жирності. Унікальний мінеральний склад глини 
Гасул робить її чудовим протизапальним, заспокійливим і порозвужуваль-
ним засобом. Глина Гасул пом'якшує шкіру, стимулює процеси її оновлення, 
покращуючи природний баланс. Ефірні олії лимона та грейпфрута надають 
тонізувальну, балансувальну та підсушувальну дії.

Основні інгредієнти: альгінат, глина Гасул, лимон і грейпфрут.

Глина Гасул
Ghassoul

Кремова маска «Свіжі трави» розроблена для професійного оздоровлення, 
тонізації та відновлення шкіри. Завдяки антибактеріальним, балансувальним 
та очищувальним властивостями маска чудово підійде для догляду за 
молодою шкірою жирного або комбінованого типу, а також за чутливою. 
Продукт чудово заспокоює шкіру, вирівнюючи тон обличчя, висвітлюючи 
посттравматичну пігментацію. Використання маски для вікової шкіри 
забезпечить легкий стимулювальний і тонізувальний ефект, покращуючи 
влагоутримувальні та захисні функції шкіри. А дивовижний аромат 
натуральних трав і неповторна «вершкова» текстура лише додають 
ексклюзивності професійного догляду за Вашою шкірою!
Основні інгредієнти: альгінат, подрібнена петрушка, крес салат (крес 
водяний), кріп, ефірна олія базиліка, олія кокосова, олія виноградних 
кісточок.

Свіжі трави
Fresh Herbs

Маска здійснює потрійний вплив на шкіру, ефект ін'єкції. Ацетил 
гексапептид-8 являє собою імітацію ботоксу на рецептор SNAP. При 
застосуванні комплекс дестабілізується, і везикула не може ефективно 
вивільняти нервові імпульси. Таким чином, м'язове скорочення послаблюєть-
ся, запобігаючи утворенню ліній і зморщок. Завдяки олії діктіоптеріс 
досягається ефект «наповненості» шкіри, так званий «ефект філлера». 
Гомеостатін міс грін надає ліфтинг-ефект. Результатом є збільшення 
вироблення колагену, пружність шкіри та її еластичних волокон, що сприяє 
нівелюванню та зникненню зморщок, а також вікових ознак.
Основні інгредієнти: альгінат, кальцію сульфат, олія діктіоптеріс, 
гомеостатін міс грін, ацетил гексапептид-8.

Альтернатива ін'єкції
Injection Like

Ця маска складається з трьох інгредієнтів, отриманих із водоростей: 
діатомова земля, екстракт червоних водоростей літотамнія калькареум та 
альгінат.
Діатомова земля (з окам’янілих одноклітинних мікроводоростей) з високим 
вмістом кремнію. Альгінат, полісахарид, виділений із бурих морських 
водоростей, добре відомий своїми антиоксидантними властивостями, 
запобігає старінню шкіри, підсилює регенерацію клітин. Літотамнія 
калькареум концентрують два дуже важливих мінерали — кальцій і магній. 
Червоні водорості пальмарія пальмата, містять близько 30% полісахаридів, 
особливість яких полягає в тому, щоб утримувати воду в тканинах шкіри та 
заповнювати зморшки.
Основні інгредієнти: альгінат, діатомова земля, водорість пальмарія 
пальмата.

Морська ремінералізація
Marine Remineralizing

Альгінатні маски Beautyhall ALGO (Франція)
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Альгінатна маска створена на основі морського мулу, що зумовлює її чудові 
балансувальні, абсорбувальні та мінералізувальні властивості. Вміст олій 
лимона та розмарину дозволяє альгінатній масці регулювати процеси 
вироблення та виділення шкірного себуму, сприяє звуженню пор. Активні 
компоненти маски перешкоджають утворенню вугрового висипу та чорних 
цяток на обличчі.

Основні інгредієнти: альгінат, морські мінерали, лимон, розмарин.

Морські мінерали
Marine Silt

Очищувальна маска «Мікродермабразія» являє собою порошок, що містить 
рослинні олії, які миттєво розчиняються при контакті з водою, утворюючи 
ніжний мікроабразивний мус. Природні частки бамбука забезпечують 
ніжний процес мікродермабразії (поверхневого шліфування шкіри), 
делікатно видаляючи мертві клітини епідермісу. Грамотне відлущування 
необхідне як зрілій шкірі, щоб усувати невеликі зморшки, стимулювати 
клітинні процеси та вироблення колагену, так і незамінне для молодої 
шкіри, сприяє глибокому очищенню та підтримці здорового кольору 
обличчя.
Основні інгредієнти: альгінат, мікронізований порошок бамбука, органічний 
кремній із бамбукових стебел, титан, олія виноградних кісточок, кокосова 
олія.

Мікродермабразія
Microdermabrasion

За рахунок унікального складу (олива, мікронізована спіруліна, олія 
розмарину) ця альгінатна маска має широкий спектр дій.
Олія оливи інтенсивно зволожує шкірний покрив, надає збалансовану 
живильну дію, а також стимулює вироблення колагену, необхідного для 
підтримки пружності та гладкості шкіри.

Основні інгредієнти: альгінат, олива та морські водорості, розмарин.

Олива
Olive

Класична киснева маска містіть зелену глину та скам'янілі червоні водорості 
літотамнія калькареум. Зелена глина багата мінералами та ідеально 
підходить для всіх типів шкіри. Володіє себорегулювальним ефектом і 
стимулює природний захист шкіри. Допомагає очистити пори, а також 
забезпечує природне сяйво шкіри. Червоні водорості літотамнія калькареум 
концентрують два дуже важливих мінерали — кальцій і магній. Також 
водорості містять вітаміни, амінокислоти, олігоелементи. Використання цих 
водоростей забезпечує інтенсивне зволоження епідермісу, збалансування 
шкіри з оптимальним pH поверхні. Відбувається ремінералізація. 
Основні інгредієнти: альгінат, зелена глина, екстракт червоних водоростей 
літотамнія калькареум.

Кисень
Oxygen

Це спеціальна формула для ідеалізації контуру обличчя, зволоження і 
проникнення активних речовин маски в шкіру. Добре підходить для 
лікування атопічної шкіри. Маска являє собою морський комплекс, 
заснований на альгінатах. Вони забезпечують гладку природну текстуру 
шкіри. При змішуванні з водою маска швидко перетворюється на гель.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт морських водоростей, яблучний 
екстракт.

«Стоп-стрес» з органічним яблуком
Pollution Control

Завдяки технології самонагрівання ця маска забезпечує відчуття тепла та 
підтримує мінімальну температуру 33°C навіть після 20-хвилинного 
застосування. Маска змивається після закінчення необхідного часу моделю-
вання та може наноситися як на обличчя, так і на тіло. Сприяє розкриттю 
пор, допомагаючи активним компонентам глибоко очистити шкіру.
Містить два активних інгредієнти — рослинне активоване вугілля та 
високоочищену білу глину. Активоване вугілля на рослинній основі являє 
собою пористу речовину, яка в основному складається з вуглецю. Має високу 
здатність поглинати токсичні речовини.
Біла глина відома своїми очисними властивостями. Її природна ефективність 
обумовлена хімічним складом. Глина ремінералізує та детоксифікує 
епідерміс шляхом заміщення мінеральними солями токсинів і домішок, які 
знаходяться на поверхні шкіри.
Основні інгредієнти: альгінат, бентоніт, рослинне активоване вугілля.

Очищувальна з ефектом розігріву
Purifying self heating

Альгінатна маска «Папайя» призначена для стимуляції відлущування 
відмерлих клітин епідермісу, вирівнювання рельєфу шкіри, її подальшої 
регенерації та пом'якшення. Також маска з папайєю володіє потужними 
антиоксидантними та імуностимулювальними властивостями, що важливо 
для усунення передчасних процесів старіння шкіри обличчя.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт папайї.

Папайя
Papaye

Термомоделювальна гіпсова маска «Троянда» — класична гіпсова маска, 
створена з метою максимально ефективного моделювання овалу обличчя, 
омолодження та покращення якості шкіри. Ефект рівномірного нагріву 
стимулює мікроциркуляцію крові та розкриває пори, сприяючи оксигенації 
тканин, а також виведенню зі шкіри токсинів і шкідливих речовин.

Основні інгредієнти: альгінат, пелюстки французької троянди.

Троянда
Rose

Маска призначена для чутливої шкіри. Містить два основних інгредієнти — 
водорість родини Фукусові та екстракт морської води.
Водорість Himanthalia elongata має тонізувальні та ремінералізувальні 
властивості за рахунок високого вмісту вітаміну С та мінералів. Вона є 
прекрасним джерелом амінокислот, особливо глутамінової кислоти, 
покращує ефективність і біодоступність кальцію в нашому організмі. Також 
в ній міститься маніт, який відповідає за гідрорегуляцію. Екстракт морської 
води являє собою порошок, отриманий шляхом розпилювальної сушки. 
Таким чином, у сухому екстракті міститься магнію в 73 та калію в 37 разів 
більше, ніж у морській воді. Магній відомий своїми протизапальними 
властивостями.
Основні інгредієнти: альгінат, екстракт морської води, водорість родини 
Фукусові Himanthalia elongata.

Морська вода
Sea Water

Маска нового покоління з напівпрозорою текстурою, створена на основі 
альгінату та глюкози. Унікальна композиція з кількох видів водоростей 
насичує шкіру амінокислотами, мінералами та мікроелементами.
Альгінатна маска має виражену омолоджувальну, зміцнювальну і тонізувальну 
дію, помітно покращуючи овал обличчя, повертаючи шкірі здоровий, свіжий 
та сяючий вигляд.

Основні інгредієнти: альгінат, ламінарія, морські водорості.

Морські водорості
Seaweed

 www.inter-cosmetics.com

A L G O

Заспокоює чутливу та схильну до подразнень шкіру. Тонізує втомлену шкіру. 
Альгінатна маска містить Actimmune™ — витяжку екстракту броколі 
(Brassica oleracea italica). Проростки екстрагуються в соняшниковій олії при 
низькотемпературному процесі. Actimmune™ допомагає знизити чутливість 
шкіри та усунути запалення, спричинене УФ-випромінюванням.
Меліса (Melissa officinalis L.) — трава родини м'яти, зазвичай використо-
вується для зняття стресу та тривоги. Меліса запобігає окислювальному 
стресу, спричиненому УФ-випромінюванням.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт броколі, олія насіння соняшнику, 
меліса.

«Анти-стрес» з органічною мелісою
Serenity

Маска призначена для жирної, проблемної шкіри. В'яжучі та заспокійливі 
властивості бруньок ясена дозволяють жирній шкірі відновлювати її 
природну гідроліпідну мантію, звужувати пори. Бруньки ясена багаті 
поживними речовинами, мають регенерувальні властивості. Цей екстракт 
отримують шляхом кріоекстракції. Кріоекстракція є особливою технологією 
концентрування та збереження бутонів дерев. Від збору врожаю до ліофіліза-
ції всі етапи виробництва проводяться в умовах низьких температур, 
зберігаючи найбільш вразливі рослинні сполуки: ферменти, вітаміни, 
поліфеноли.
Основні інгредієнти: альгінат, кріоекстракт бруньок ясена.

Досконалість
Perfection

Альгінатні маски Beautyhall ALGO (Франція)



Альгінатна маска для схуднення — незамінний продукт в антицелюлітних 
процедурах і загальних курсах корекції фігури, який надає додатковий 
лімфодренажний та ліфтинговий ефект, покращуючи якість шкіри. Вміст в 
альгінатній масці микронізованої ламінарії та кофеїну сприяє розщепленню 
жирів, виведенню шлаків і токсинів, поліпшенню клітинного метаболізму, що 
веде до зниження ваги та зменшення об'ємів. Наявність глини, олії ламінарії та 
розмарину стимулює оновлення шкірних покривів, надає заспокійливу та 
зволожувальну дію, роблячи шкіру м'якою та пружною.
Основні інгредієнти: альгінат, діатомова земля, глина, екстракт гуарани, 
мікронізована ламінарія, олія ламінарії та розмарину.

Для схуднення
Slimming

Маска нового покоління з напівпрозорою текстурою, створена на основі 
альгінату та глюкози! Ягідний мікс із полуниці, журавлини та малини 
багатий вітамінами, цінними кислотами й антиоксидантами. Полуниця та 
малина слугують джерелами елагової кислоти — агента, відомого своїми 
протизапальними, антиоксидантними та освітлювальними властивостями. 

Основні інгредієнти: альгінат, журавлина, малина, полуниця.

Полуниця
Strawberry

У наш час прагнення зберегти молодість спричинило стрімкий розвиток 
дерматологічної косметики, призначеної для омолодження обличчя. 
Аргірелін, синтетичний гексапептид, є одним із нових популярних варіантів 
лікування вікової шкіри. Це унікальний пептид, який використовується для 
нівелювання вже існуючих зморщок на лобі та навколо очей. Аргірелін 
перешкоджає повторному скороченню внутрішніх м'язів обличчя і тим 
самим зменшує гіперкінетичні лінії. 

Основні інгредієнти: альгінат, аргірелін.

«Поза часом» з ефектом ботоксу
Timeless

Альгінатна маска розроблена для догляду за комбінованою, жирною та 
схильною до прояву акне шкірою. Олія чайного дерева, що входить до 
складу препарату, є потужним ранозагоювальним, регенерувальним і 
дезінфікувальним засобом. Вміст у масці екстракту кори верби дарує їй 
чудові анальгезувальні, тонізувальні та кровоспинні властивості. 

Основні інгредієнти: альгінат, олія чайного дерева, екстракт кори верби.

Чайне дерево
Tea Tree

Олія аргани містіть високий рівень олеїнової та лінолевої кислот, а також 
особливо багата фенолами (антиоксидантами), які володіють гідратувальни-
ми та шкірозахисними властивостями. Також сприяє відновленню 
гідроліпідної мантії шкіри та підсилює її бар'єрну функцію. Олія аргани 
може запобігати раннім ознакам старіння, зменшувати шрами від акне, 
оживляти та покращувати еластичність шкіри.

Основні інгредієнти: альгінат, золота олія аргани, морські мінерали.

Золота олія аргани
Translucent Oriental

Маска призначена для зрілої шкіри, а також як профілактична терапія 
вікових змін. Містить екстракт ікри з осетра. Цей екстракт багатий рідкісни-
ми та цінними поживними речовинами, такими як жирні кислоти, омега-3, 
вітамін А, D, білки, амінокислоти та мікроелементи. Вони сприяють 
зволоженню та тонусу всіх типів шкіри, включаючи найбільш делікатну. У 
результаті застосування маски поліпшується тургор, наповненість і 
зменшення глибини зморщок.

Основні інгредієнти: альгінат, екстракт ікри, морські мінерали.

Протеїни ікри
Translucent Caviar Elixir

Омолоджує зрілу шкіру. Маска містіть сніжні водорості. Сніжні водорості ростуть в умовах екстремальної температури та ультрафіолетового випромінювання — під снігом і 
льодом. Коли взимку умови стають ще більш суворими, сніжні водорості виробляють велику кількість УФ-захисних червоних пігментів, названих каротиноїдами.
Потім вони входять у сплячу фазу до весни. На цьому етапі в сніжних водоростях накопичується більша кількість каротиноїдів, ніж хлорофілу. Їх колір змінюється від зеленого до 
червоного, надаючи льоду та снігу червонуватого відтінку, що іноді можна помітити в льодовиках і вічному альпійському снігу.
Каротиноїди є потужними антиоксидантами, які борються з окислювальним стресом і, відтак, процесами старіння шкіри. На рівні клітин шкіри вплив сніжних водоростей 
покращує захисні механізми, стимулює клітинну детоксифікацію, збільшує тривалість життєвого циклу. Механізм полягає в поліпшенні папілярної структури на стику шарів дерми 
й епідермісу, зокрема це допомагає краще усувати наслідки прояву вікових плям на шкірі.

Основні інгредієнти: альгінат, сніжні водорості (екстракт хламідомонади сніжної).

«Полярне сяйво» зі сніжними водоростями
Translucent Polar

Активні компоненти, які входять до складу альгінатної маски, дозволяють 
використовувати її для догляду за чутливою, віковою, схильною до пігмента-
ції шкірою. Білий рис, багатий на протеїни, амінокислоти й оріназол, робить 
шкіру зволоженою та бархатистою, свіжою та сяючою молодістю. 

Основні інгредієнти: альгінат, білий рис, відбілювальний комплекс 
"Gigawhite".

Стимулювальний лосьйон-тонік має 
легкий відлущувальний ефект, що 
сприяє зволоженню шкіри, 
вирівнюванню її рельєфу та звуженню 
пор, поліпшенню кольору обличчя.
Лосьйон-тонік, створений на основі 
комплексу АНА-кислот, стане 
прекрасним етапом очищення після 
використання Вашого гелю для 
вмивання або молочка.

Ексклюзивний очищувальний засіб, 
створений із комбінації цінних 
інгредієнтів преміум-класу, зробить 
Вашу шкіру свіжою та сяючою.
Люксовий очищувальний гель містіть 
активні інгредієнти, які делікатно 
видаляють залишки макіяжу та 
шкірного себуму, при цьому зберігаючи 
природний гідроліпідний баланс шкіри.

Преміальний лосьйон з омолоджу- 
вальними та відновлювальними 
властивостями, який стане незамінним 
етапом в ефективному догляді за 
віковою шкірою.
До складу лосьйону входять активні 
інгредієнти, відомі своїми високими 
регенерувальними й антивіковими 
властивостями.

Освітлювальна
White Rice
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Стимулювальний 
лосьйон-тонік

Lotion Tonic

Очищувальний гель
Cleanser Enjoy Gold

Омолоджувальний 
лосьйон

Facial lotion Enjoy Gold

Омолоджує зрілу шкіру. Має виражену зміцнювальну дію.
Надає дренажний ефект. Містить у складі спируліну — синю мікроводорість, 
багату вітамінами й амінокислотами. Спіруліна стимулює оновлення клітин. 
Багатство її антиоксидантних молекул допомагає зменшити утворення 
вільних радикалів, що, в свою чергу, запобігає старінню шкіри.

Основні інгредієнти: альгінат, ламінарія, екстракт спіруліни.

Спіруліна та ламінарія
Spiruline Laminaria

Альгінатні маски Beautyhall ALGO (Франція)
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