
Natural Being® грижа за 
кожата
Подпомага естественото поддържане на 
чиста и здрава кожа в хармония с нашата 
планета

Когато бъдат създадени полезни навици за 
природосъобразно хранене и естественият баланс на 
тялото ни бъде възстановен, започваме да се чувстваме 
по-добре. Почувстваме ли се по-добре, енергийното ни 
ниво се повишава и често дори започваме да изглеждаме 
по-добре… по естествен начин. В допълнение към 
хранителните продукти на AquaSource, ние предлагаме 
продуктовата линия Natural Being® грижа за кожата, лесна 
за употреба серия продукти, подпомагащи естественото 
поддържане на чиста и здрава кожа.

Natural Being® демонстрира, че да се живее 
в хармония с нашата планета е не само 
възможно, но и изключително важно, затова 
не са използвани силни химикали или 
изкуствени оцветители, а само натурални 
съставки, които въздействат по-меко върху 
кожата и са по-щадящи за околната среда. 
Продуктите са предназначени за хора, 
затова не се тестват върху животни.

Natural Being® използва 
натурални съставки, 
които едновременно 

подхранват кожата и са 
в хармония с нашата 

планета.
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Анелия и Ивон Димитрови



Пълна гама за всички типове кожа

Natural Being® предлага пълната гама 
продукти за почистване, тонизиране и 
хидратиране кожата на лицето, както и за 
подхранване и поддържане на кожата на 
ръцете и тялото. Тази деликатна, но 
ефективна гама е специално създадена да 
бъде от полза за всички типове кожа. Типът 
кожа е ясно обозначен върху всяка 
опаковка:

Мазна към нормална кожа 

Нормална към суха кожа 

За всеки тип кожа
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Дълбокото уважение към мъдростта на природата лежи в основата на Natural Being®. Специално 
формулирана с мед от манука от Нова Зеландия, серията Natural Being® използва само най-
чисти съставки от растителен произход.

Мед от манука
Медът от манука е произведен в Нова 
Зеландия и се получава от опрашването от 
пчели на местното дърво манука 
(Leptospermum scoparium). Този ценен мед се 
отличава от обикновения мед с много по-
силните си антибактериални свойства, които 
се дължат на по-високите му нива на 
ензими. Изследванията показват, че 
натуралният мед от манука осигурява 
превъзходна комбинация от почистващо, 
овлажняващо и балансиращо нивото на рН 
на кожата действие, затова е изключително 
подходящ за кожата.

Ключови съставки

Масло от манука

За да се приготви масло от манука, листата 
се събират щадящо с грижа за дърветата 
манука и после от тях се извлича маслото 
посредством парна дестилация. Тъй като е 
дестилирано, маслото от манука е много по-
концентрирано от меда от манука. Това 
уникално масло е ефективно средство за 
локално приложение с антибактериално, 
противогъбично, противомикробно и 
противовъзпалително действие.

Токоферол е форма на витамин Е, особено 
подходяща за кожата. Обикновено се 
получава от растителни масла. Витамин Е е 
известен като силен антиоксидант, участващ 
в борбата със свободните радикали, които 
могат да допринесат за състаряване на 
кожата. Токоферолът също така спомага за 
овлажняването на кожата и за 
абсорбирането на ултравиолетовите лъчи 
на слънцето, които могат да увредят кожата.

Витамин Е (Токоферол)
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Серията за грижа за кожата Natural Being® включва 9 продукта, 
пакетирани в лесни за използване тубички, което прави 
възможно придържането към достъпен, лесен и ефективен режим 
за натурално поддържане на красотата.

Natural Being® серия за грижа за кожата

Този мек, леко пенлив гел почиства и освежава 
кожата в дълбочина, без да отнема 
естествената ѝ влага. Създаден с активен мед 
от манука и масло от манука с неговите 
уникални антибактериални свойства, той 
затваря порите и прави кожата идеално 
гладка и балансирана. 

За оптимални резултати:

Cутрин и вечер изстискайте малко количество от продукта в дланите 
си и разпенете с вода. Нежно втрийте в кожата в продължение на 
няколко секунди. Изплакнете обилно с хладка вода; при 
необходимост повторете процедурата. Нанесете Тонизиращ гел с 
мед от манука.

За мазна към

нормална кожа – 100 ml

Почистващ лосион с мед 
от манука

Почистване

Стъпка 1
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Този нежен кремообразен лосион поддържа 
кожата чиста и освежена, без да оставя усещане 
за опънатост или сухота. Активният мед от 
манука успокоява кожата и поддържа 
влажността ѝ, докато маслото от манука се 
грижи да бъде чиста и гладка.

Тонизирайте и освежете почистената кожа с 
успокояващо действащия активен мед от манука 
и маслото от манука с неговите изключителни 
противомикробни свойства. Този лек, 
неизсушаващ кожата тоник, е добре 
балансиран. Свива порите и поддържа кожата 
сияеща и здрава.

Cутрин и вечер, след почистване, нанесете върху лицето и шията, 
като избягвате зоната около очите. Ще почувствате лек тонизиращ 
ефект. Изчакайте 30 секунди да изсъхне, преди да нанесете дневен 
или нощен крем с мед от манука.

За оптимални резултати:

За нормална към 
суха кожа – 100 ml

За всеки тип кожа – 100 ml

Почистващ лосион с мед от 
манука

Тонизиращ гел с мед 
от манука 

Тонизиране

Стъпка 2

За оптимални резултати:

Cутрин и вечер нанесете малко количество върху лицето и нежно 
втривайте няколко секунди върху навлажнена кожа. Изплакнете 
добре с хладка вода или отстранете с навлажнен с топла вода 
памучен тампон. Нанесете Тонизиращ гел с мед от манука.

Почистване

Стъпка 1
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Кожата и тъканите около очите са особено 
деликатни. Поради това често първите признаци 
за остаряване се появяват именно в зоната 
около очите. Употребата на този лек, успокояващ 
крем с активен мед от манука и мощния 
антиоксидант токоферол може да спомогне за 
забавяне появата на фини бръчици и да увеличи 
еластичността на кожата в този деликатен 
участък. 

Лек и лесно попиващ, този балансиращ крем 
прави кожата мека и я поддържа хидратирана, 
без усещане за омазняване. Тя е възстановена и 
защитена посредством ефективното съчетаване 
на активен мед от манука, масло от манука, 
мощния антиоксидант токоферол и чистите 
растителни съставки. Тази комбинация я 
предпазва от свободните радикали, подобрява 
нейната еластичност и забавя появата на 
първите признаци на стареене. 

Cутрин и вечер нанесете малко количество в зоната около очите и 
чрез нежно потупване втривайте крема с върховете на безименните 
си пръсти в посока от слепоочията към носа.

За оптимални резултати:

Cутрин, след прилагане на Тонизиращ гел с мед от манука, нежно 
разнесете малко количество от крема по лицето и шията.

За всеки тип кожа – 10ml

За мазна към 
нормална кожа – 50ml

Крем за около очите с мед 
от манука

Дневен крем с мед от манука

Грижа за 
кожата около 

очите

Овлажняване

Стъпка 3

Стъпка 4

За оптимални резултати:



7

Този лек, немазен крем прави чудеса през нощта, 
за да възстанови идеалния воден баланс на 
кожата. Съчетанието от активен мед от манука и 
от уникалните антимикробни свойства на 
маслото от манука прави кожата чиста, гладка и 
сияеща.

Вечер, след тонизиране с тонизиращ гел с мед от манука, нежно 
нанесете малко количество върху лицето и шията.

За оптимални резултати:

За мазна към 
нормална кожа – 50ml

Нощен крем с мед от манука

С помощта на активния мед от манука, който с 
право може да бъде наречен „чудо на природата“, 
този богат, подхранващ крем предпазва от 
дехидратация и загрубяване, като същевременно 
поддържа кожата еластична и чиста. 
Изключително ефикасното съчетание на 
растителни етерични масла и токоферол нежно 
подхранва кожата и забавя появата на първите 
признаци на стареене, причинени от свободните 
радикали.

Cутрин, след почистване и тонизиране, нежно масажирайте върху 
лицето и шията.

За нормална към 
суха кожа – 50ml

Дневен крем с мед от манука

За оптимални резултати:

Овлажняване

Стъпка 4

Овлажняване

Стъпка 4
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Кожата попива с лекота уникалното масло от 
манука с антимикробни свойства и растителните 
съставки в тази богата и успокояващо действаща 
храна за тялото, която я защитава и омекотява.

Нанесете върху ръцете и тялото след баня. Обръщайте специално 
внимание на лактите и петите.

За всеки тип кожа – 100ml

Крем за ръце и тяло с мед 
от манука

За оптимални резултати:

Този подхранващ в дълбочина крем възстановява 
изгубената през деня влага. Обогатен с активен 
мед от манука, антимикробното масло от манука 
и омекотяващи кожата средства с растителен 
произход, той повишава еластичността и 
подпомага естественото възстановяване и 
регенериране на кожата по време на сън. Медът 
от манука, използван в козметиката и определян 
като чудо на природата, е едно от най-добрите и 
здравословни неща, с които можете да „храните“ 
кожата си.

Вечер, след почистване и тонизиране, нежно нанесете малко от 
крема върху лицето и шията.

За оптимални резултати:

За нормална към 
суха кожа – 50ml

Нощен крем с мед от манука

Овлажняване

Стъпка 4

Овлажняване

Стъпка 4
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Важно е да се отбележи, че е възможно кожата да премине през период на адаптация, когато 
започнете да използвате натурални козметични продукти. Този дисбаланс се предизвиква 
обикновено от предшестващата употреба на продукти, съдържащи голямо количество минерални 
масла или синтетични химикали, или от естествената реакция на кожата на новото за нея 
стимулиране. Възможно е да ѝ бъдат необходими до четири седмици, за да си възвърне баланса.

Използване на Natural Being® грижа за кожата

За тези, които започват сега да използват тази серия

Натуралните продукти проникват много по-добре в по-дълбоките слоеве на 
кожата, за разлика от козметичните продукти на синтетично-химическа 
основа. Това създава друго усещане, тъй като продуктът не „остава“ просто 
на повърхността на кожата, а попива в нея по-ефективно и това го прави 
много по-полезен.
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Макар Natural Being® да е съвместим с повечето типове кожа, препоръчваме да тествате 
всеки продукт преди да започнете да го използвате.

Тестване на продукта върху кожата

Нанесете малко от почистващия лосион 
върху малък участък от вътрешната 
страна на ръката (2 – 3 дни).


Ако кожата остава чиста, започнете да 
миете участъка под брадичката с 
почистващия лосион (два пъти дневно в 
продължение на 2 – 3 дни), като 
същевременно 2 – 3 дни нанасяте малко 
от тонизиращия гел върху вътрешната 
страна на ръката.


Ако кожата не проявява признаци на 
раздразнение, продължете да действате 
по същия ротационен принцип: 
използвайте почистващия лосион върху 
цялото лице, малко от тонизиращия гел – 
под брадичката, и започнете да 
нанасяте по малко от дневния крем 
върху вътрешната страна на ръката в 
продължение на 2 – 3 дни.


Продължавайте да включвате на всеки 
2 – 3 дни някой от продуктите по тази 
схема: добавяйте още един продукт, 
като започнете от ръката, преминете 
към брадичката и стигнете до лицето, 
докато включите цялата серия.


Този процес дава възможност на кожата 
бавно да се приспособява към 
действието на новите съставки, което в 
крайна сметка ще ускори появата на 
положителни резултати за кожата.

Грижи за продуктите

Продуктите от серията Natural Being® не 
съдържат синтетични консерванти и е най-
добре да се използват до две години след 
датата на производство. Да се държат на 
хладно място, неизложени на пряка 
слънчева светлина. Обозначението „най-
добър до“ е различно от „срок на годност“, 
който показва, че от този момент нататък 
продуктът не е подходящ за употреба. 
„Най-добър до“ показва по-скоро докъде 
се простира оптималният период за 
използване на продукта.



11

Ключови предимства

Съответствие и сертифициране

Обобщение

Деликатна, но надеждна и ефективна 
грижа.


Спомага за възстановяване на здравето, 
баланса и сияйния вид.


Балансира водното и мастното 
съдържание.


Лека и лесно попиваща.

Съответствие на етикирането 
с номенклатурата INCI – 
Гарантира, че клиентите могат 
да разпознаят дадена 
съставка, независимо в коя 
страна живеят или какъв език 
говорят.

Сертифицирани като 
натурални от BDIH – BDIH е 
независим контролен орган за 
сертифициране на натурални 
козметични продукти, базиран 
в Европа.

Като естествено допълване към своите хранителни продукти, AquaSource предлага серията за 
грижа за кожата Natural Being® – ефективни и лесни за употреба натурални козметични 
продукти, допринасящи за по-доброто здраве и вид на кожата. Не по-маловажен е фактът, че 
благодарение на натуралните си съставки Natural Being® е нежна към кожата и в хармония с 
нашата планета.

Серията за грижа за кожата Natural Being® включва 9 продукта, пакетирани в лесни за 
използване тубички, което прави възможно придържането към достъпен, лесен и ефективен 
режим за натурално поддържане на красотата. Всички продукти са с лека консистенция и лесно 
се попиват от кожата.

Natural Being® демонстрира, че да се живее в хармония с нашата планета е не само възможно, 
но и изключително важно, затова не са използвани силни химикали или изкуствени оцветители, а 
само натурални съставки, които въздействат по-меко върху кожата и са по-щадящи за околната 
среда. Всеки продукт съответства на етикетирането с номенклатурата INCI, сертифициран е 
като натурален от BDIH, има сертификат „Без жестокост“ и е халал сертифициран.

Лесен режим от 4 стъпки.


Може да се използва от жени на всяка 
възраст, включително от подрастващи.


Незамърсяващи околната среда 
продукти и опаковка.

Сертификат „Без жестокост“ – Не 
са тествани върху животни и не 
съдържат съставки от животински 
произход.

Халал сертифицирани – Отговарят на 
строги изисквания във връзка с 
формулите, производството и 
пакетирането на сертифицираната 
серия натурални продукти за грижа за 
кожата, както и удостоверяване на 
надеждността и етиката на 
компанията.

INCI

За да откриете пълната информация за хранителните стойности на всички продукти на AquaSource (съставки, указания, 
алергени и предупреждения, ако е приложимо), моля, посетете нашия уебсайт www.aquasource.net
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