
сияние от красота

Ефикасни и същевременно нежни, 
естествени съставки

философията на natural being
Грижим се за вас с активен мед и масло от манука и с най-
чистите растителни съставки, които са не само нежни, но 
и доказано полезни за всички видове кожа. Ароматът и 
усещането, което оставят, също са ненадминати - невинен 
лукс за ежедневна наслада.

С гордост ви гарантираме сигурна и ефикасна козметика, 
произведена и опакована в Нова Зеландия, сътворена с 
помощта на безкрайната мъдрост на природата. Тъй като 
ние държим на думата си и спазваме дадените обещания, 
регистрирахме съставките и продуктите си в The Skin 
Deep Cosmetic Database. За повече информация посетете  
www.cosmeticsdatabase.com.

Сертифицирани като натурални продукти от BDIH – независим 
контролен орган за натурална козметика в Германия. Ние 
сме горди, че продуктите ни носят техния запазен знак, 
защото отговарят на техните строги изисквания и стандарти 
за чистота, екологични, природосъобразни методи на 
производство, съставки и социална отговорност.

Без жестокост – нашите продукти са предназначени за 
хора, ето защо не сме си и помисляли да изпитваме техните 
съставки върху животни.

Опаковката се рециклира – нашите опаковки са  
изцяло рециклируеми, за да намалим замърсяването на 
околната среда.

истинската красота идва отвътре
но добрата козметика помага тя да се покаже в целия 
си блясък. Затова създадохме една ефикасна и лесна за 
употреба серия за естествено чиста и здрава кожа.

В сърцето на нашата серия е заложено дълбокото уважение 
към мъдростта на природата. Продуктите са специално 
създадени с новозеландски активен мед и масло от манука, 
и най-чистите растителни съставки.

Natural Being дава онова средство, необходимо Ви да сияете 
от красота ден след ден; възстановява хармонията и баланса 
на кожата и живота, и същевременно забавя появата на 
първите следи на стареене. И всичко това без необходимостта 
от сложни продукти и процедури.

В нашите продукти никога няма да откриете изкуствени 
консерванти, парабени, груби химикали, оцветители или 
аромати – само и единствено натурални козметични съставки, 
сертифицирани от BDIH, Германия.

мед от манука
Този сладък чудотворен „работник” връща жизнеността 
на кожата, като нежно стимулира възстановяването на 
клетките, чрез хидратиране и задържане нивата на влагата 
без усещане за омазняване. Нашият висококачествен активен 
мед от манука е внимателно събран в момент, в който 
притежава най-силни свойства, за сияеща от здраве кожа! 

масло от манука
Етеричното масло е внимателно извлечено от листата 
на новозеландското дърво манука. Избрахме това масло 
заради уникалните му антибактериални, противогъбични 
и противовъзпалителни свойства, които се борят с 
микроорганизмите, причиняващи възпаления и появата  
на петна.

токоферол (витамин E)
Лесноусвоим, този лечебен антиоксидант е спечелил 
названието „витамин на кожата” с това, че я предпазва от 
състаряващите ефекти от свободните радикали. При редовна 
употреба прави чудеса при белези и дехидратирана кожа. 
Внимателно извлечен от генно-немодифицирани соеви зърна.

грижа за 
тялото
manuka hand and body cream 100ml
за всеки тип кожа

Вашата кожа лесно ще абсорбира уникалното 
антимикробно масло от манука и растителните съставки 
в този успокояващ продукт, който ще направи кожата на 
тялото мека и отлично защитена.

За най-добри резултати нанесете върху ръцете и тялото 
след баня. Обръщайте специално внимание на петите  
и лактите.
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вече е по-лесно да е естествено

почистване тонизиране

хидратиране

грижа за очите
Първа стъпка Втора стъпка

Четвърта стъпка

Трета стъпка

manuka cleanser 100ml
за мазна към нормална кожа

Този мек пенлив гел почиства кожата в дълбочина, без 
да отнема естествената й влажност. Създаден с активен 
мед и масло от манука, което притежава уникални 
антимикробни качества, за да почиства порите и да 
оставя кожата идеално мека и балансирана.

За най-добри резултати използвайте сутрин и вечер. 
Сипете малко количество в дланите си и разпенете с 
вода. Нежно втривайте в кожата си в продължение на 
няколко секунди. Изплакнете обилно с хладка вода; при 
необходимост повторете процедурата. Нанесете Manuka 
Toning Gel.

manuka cleanser 100ml
за нормална към суха кожа

Този нежен кремообразен лосион поддържа кожата чиста 
и свежа, без да оставя усещане за опънатост или сухота. 
Активният мед от манука прави кожата мека и поддържа 
влагата, докато маслото от манука се грижи тя да бъде чиста 
и гладка.

За най-добри резултати използвайте сутрин и вечер. 
Нанесете малко количество върху лицето и нежно втривайте 
върху навлажнената кожа в продължение на няколко 
секунди. Изплакнете обилно с хладка вода или отстранете 
със затоплена, влажна, памучна кърпа. Нанесете Manuka  
Toning Gel.

manuka toning gel 100ml
за всеки тип кожа

Тонизира и освежава почистената кожа с успокояващия 
активен мед и масло от манука, притежаващо изключителни 
антимикробни свойства. Този лек, несъхнещ тоник е чудесно 
балансиран, почиства порите и подпомага поддържането на 
сияеща и здрава кожа. 

За най-добри резултати използвайте вечер след почистване. 
Нанесете върху лицето и шията. Избягвайте зоната около 
очите – ще усетите лек тонизиращ ефект. Оставете да попие 
за около 30 секунди преди да нанесете Manuka Honey Cream, 
както обикновено.

manuka honey eye cream 10ml
за всеки тип кожа

Като прозорец към душата, очите могат да показват и 
първите признаци на стареене. С употребата на този 
лек, успокояващ крем с активен мед от манука и мощен 
антиоксидант – токоферол, можете да забавите появата 
на първите бръчки и да повишите еластичността на 
кожата в тази деликатна зона.

За най-добри резултати нанасяйте сутрин и вечер малко 
количество в зоната около очите чрез нежно потупване. 
Втривайте крема с движения на пръстите по посока от 
слепоочията към носа.

manuka honey day cream 50ml
за мазна към нормална кожа

Лек и лесноусвоим, този балансиращ крем прави 
кожата мека и я поддържа хидратирана, без усещане 
за омазняване. Съчетанието на масло и активен мед от 
манука и мощен антиоксидант възстановява и защитава 
ефективно кожата. 

Токоферолът и чистите растителни съставки подобряват 
еластичността и предпазват от уврежданията на 
свободните радикали, за да задържат появата на 
първите признаци на стареене.

За най-добри резултати използвайте всяка сутрин след 
Manuka Toning Gel. Нанесете малко количество върху 
лицето и шията.

manuka honey night cream 50ml
за мазна към нормална кожа

Този лек, немазен крем прави чудеса през нощта, за да 
възстанови идеалния хидробаланс на кожата. Съчетанието 
активен мед и масло от манука, което притежава уникални 
антимикробни качества, прави кожата чиста, гладка  
и сияеща.

За най-добър резултат използвайте всяка вечер след 
Manuka Toning Gel. Нанесете малко количество върху лицето  
и шията.

manuka honey day cream 50ml
за нормална към суха кожа

С чудотвореца на природата – активния мед от манука, 
този богат, подхранващ крем предпазва от дехидратация и 
загрубяване, като същевременно поддържа кожата еластична 
и чиста. Изключително ефикасно съчетание на растителни 
етерични масла и токоферол, което нежно подхранва 
кожата и задържа появата на първите признаци на стареене, 
причинени от уврежданията на свободните радикали.

За най-добри резултати използвайте сутрин след почистване 
и тонизиране. Нанесете обилно количество върху лицето и 
шията, и втривайте в кожата.

manuka honey night cream 50ml
за нормална към суха кожа

Този дълбоко подхранващ крем възстановява изгубената 
през деня влага. Обогатен с активен мед от манука, 
антимикробното масло от манука и растителни, 
успокояващи кожата вещества, повишава еластичността 
и подпомага естественото възстановяване и подновяване 
на кожата, докато почивате.

За най-добри резултати използвайте всяка вечер след 
почистване и тонизиране. Нанесете малко количество 
върху лицето и шията.


