
BIO|ORGANIC 

3-D ЛІФТИНГ. ДЕТОКС ШКІРИ.
ОРГАНІК АЛЬТЕРНАТИВА ІН'ЄКЦІЯМ.

100% CERTIFIED ORGANIC



Nelly De Vuyst 

Перша професійна колекція анти-ейдж засобів по догляду 
за шкірою, сертифікована COSMOS® ORGANIC by 
Ecocert® Greenlife.

Органік преміум колекція, яка поєднує найякісніші 
рослинні інгредієнти розроблені у відповідності до 
екологічно чистих виробничих процесів за найвищими 
стандартами COSMOS® і Ecocert®. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ ОРГАНІКИ
Засоби колекції Nelly De Vuyst Bio | Organic 
розроблені у відповідності з надсучасними 
технологіями мікрокапсуляції інгредієнтів з 
тимчасовим вивільненням. Олеосоми - це 
сертифіковані COSMOS рослинні біоміметичні 
мікросфери, які забезпечують чудове поглинання 
інгредієнтів, ідеальну біосумісність з клітинами шкіри 
та миттєвий результат із накопичувальним ефектом. 

Bio|Organic 
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Найвища якість органік догляду за шкірою для 
професіоналів і споживачів.
Ексклюзивні процедури Nelly De Vuyst Bio|Organic 
гарантовано забезпечують найкращі результати з 
максимальною повагою до шкіри та навколишнього 
середовища.

Інгредієнти 
Інгредієнти Nelly De Vuyst Bio|Organic мають природне 
походження та видобуті з сировини, отриманої в 
результаті органічного землеробства, вирощеного без 
хімічних добрив, пестицидів або гербіцидів.

Дерматокосмецевтика Nelly De Vuyst Bio|Organic - 
екологічно відповідальна, гіпоалергенна, відповідає 
стандартам справедливої торгівлі, веган, 
біорозкладана і не проходить тестування на тваринах.

Органік технологія "Зелена Хімія"

Ключові Інгредієнти
Колекція Nelly De Vuyst Bio|Organic 
НЕ МІСТИТЬ: 

Парабени

GMO 

Хімічні 
Консерванти

Глютен

Ароматизатори

Спирт

Сульфати
(SLS, SLES...)

Силікон

ПЕГі

Пропилен Гликоль

Мінеральні Масла

Синтетичні Барвники

Метилізотіазолінон

Діметикон

Фталати

Ендокринні 
Руйнівники

Формальдегід

Наночастинки
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ОЧИЩАЮЧЕ МОЛОЧКО
BioTense
Ідеально знімає макіяж і очищає обличчя, повіки і губи. 
Збагачена, ультра-легка формула молочка містить 
арганове масло, завдяки якому всі забруднення та 
макіяж легко видаляються одним рухом.
Основні інгредієнти: алое вера, арганове масло, натрій РСА 

ОЧИЩАЮЧА ГЕЛЬ ПІНА 
BioTense
Ідеально підходить для ретельного очищення та 
відновлення фізіологічного рН шкіри. При контакті з 
водою гель перетворюється на піну, яка видаляє всі 
домішки та забруднення, накопичені на поверхні шкіри.
Основні інгредієнти: Децилглікозид, бентонітова глина, пребіотик, 
амінокислоти, живильні та відновлюючі рослинні екстракти, 
вітамін С

Всі очищаючі засоби Nelly De Vuyst BioTense 
містять пребіотики, визнані за їх здатність 
живити та зміцнювати мікробіом шкіри.
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МІЦЕЛЯРНА ПІНА
BioTense
Засіб 2-в-1, альтернатива дуету «очищаюче молочко і 
тонер». Ідеально підходить для подорожей та споживачів 
які шукають ефективність і простоту в догляді за шкірою. 
Формула засобу містить міцели, які ефективно очищають 
поверхню епідермісу та легко видаляють надлишки 
шкірного себума, макіяж та забруднення, зберігаючи 
фізіологічний pH шкіри.
Основні інгредієнти: Децил глюкозид, мукополісахариди, гіалуронова 
кислота, антиоксидантний рослинний комплекс, кокосове масло.

pH ТОНЕР
BioTense
Засіб 2-в-1 для відновлення фізіологічного рН та захисту 
шкіри від зневоднення через вапняк, який міститься у 
водопровідній воді. 
Основні інгредієнти: Алое вера, екстракт квітів глоду, екстракт ацероли, 
екстракт ройбуш, екстракт ромашки, екстракт Acmella Oleracea, 
біополісахариди.

pH ТОНЕР BioTense ідеально підходить для закріплення макіяжу.
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ГОММАЖ
BioTense
Ексфоліант для видалення з поверхні шкіри 
(менш ніж за 3 хвилини) мертвих клітин та 
забруднень навколишнього середовища. 
Детокс-процедура оживляє втомлену та 
ослаблену шкіру, миттєво вирівнює 
поверхню епідермісу та повертає  природне 
здорове сяйво.
Основні інгредієнти: Каолін, екстракт бамбукового 
стебла, березовий фермент, бентонітова глина.

СПОНЖ ДЛЯ ЕКСФОЛІАЦІЇ
Ідеальний засіб для ретельної ексфоліації 
поверхні шкіри обличчя, шиї та декольте. 
Спонж з кореня ветиверу, просочений 
ефірними маслами лаванди та пачулі, 
максимально пришвидшує процес 
оксигенації. Після використання спонжа 
під час процедури ексфоліації, шкіра стає 
більш м'якою, свіжою та насиченою 
киснем.

ГОММАЖ BioTense містить бентонітову глину, яка виводить токсини з епідермісу.

Reveal
the glow

МИЛО ДЛЯ ЕКСФОЛІАЦІЇ ТА ДЕТОКСУ
Ідеальний засіб для видалення забруднень і мертвих клітин з поверхні 
шкіри та збереження зволоження епідермісу. Формула мила-
ексфоліанта поєднує відлущувальні властивості мікрокапсул 
органічного бамбукового кремнезему та детоксикаційну дію порошку 
активованого вугілля та зеленого чаю для гладкої та сяючої шкіри.   
Основні інгредієнти: Органічний кремнеземний порошок стебла бамбука, порошок 
активованого вугілля, екстракт зеленого чаю, синергетичний комплекс алое вера, червоного 
клена, кори чорної ялини, жовтої берези та сосни.
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Гіалуронова кислота може утримувати в 1000 разів 
більше води, ніж її власна вага.

СИРОВАТКА 
BioTense
Революційний концентрат для шкіри обличчя, шиї та 
зони декольте.
Відновлення молодості та життєвої сили шкіри вже з 
першого застосування завдяки запатентованому 
комплексу анти-ейдж інгредієнтів.
Основні інгредієнти: Олігозиди, екстракт м'якоті баобаба, екстракт 
Acmella Oleracea, гіалуронова кислота, PCA натрію, олеосома сафлору, 
ефірна олія ветиверу, вітамін С.

ЕКСТРАКТ
BioTense
Спеціально розроблена формула для зрілої, сухої та/або 
зневодненої шкіри.
Синергія зволожуючих, відновлюючих та регенеруючих 
рослинних екстрактів допомагає зберегти баланс 
гідроліпідної плівки епідермісу.
Основні інгредієнти: Арганове масло, масло авокадо, масло кокоса, 
комплекс ефірних масел, вітамін F, вітамін E.

100% Organic
Гіалуронова Кислота

Р О С Л И Н Н І  
Е К С Т Р А К Т И



КРЕМ
BioTense
Засіб для ефективного догляду за зрілою шкірою з 
тонкими лініями, зморшками та втраченою 
еластичністю. Ексклюзивна формула засобу містить 
сильну синергію біополімерів і фрагментованої 
гіалуронової кислоти для миттєвого ефекту.
Основні інгредієнти: Екстракт Acmella Oleracea, гіалуронова кислота, 
кокосове масло, сафлорове масло, біополісахарид, бентонітова глина, 
глікоген, арганове масло, вітамін Е, вітамін С.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ
BioTense
Основний догляд за шкірою навколо очей. Ідеальний 
засіб для розгладження зморшок, видалення 
набряклості, темних кіл під очима та лімфодренажного 
масажу завдяки роликовому  апликатору.
Основні інгредієнти: Олеосома сафлору, біополісахарид, екстракт глоду, 
екстракт м’якоті баобаба, арганове масло, гіалуронова кислота, 
екстракт Acmella Oleracea, бентонітова глина, вітамін Е, вітамін С, 
саліцилова кислота.
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Роликовий апликатор Геля для Контуру Очей BioTense забезпечує зненабряковий мікромасаж зони навколо очей.

ПАТЧІ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ CIRCULALIFT 
BioTense
Допомагає зменшити появу темних кіл і набряків 
навколо очей.
Основні інгредієнти: Екстракт Acmella Oleracea, фрагментована 
гіалуронова кислота, глікоген, вітамін С, олеосома сафлору.



МАСКА
BioTense
Ультразволожуючий догляд для всіх 
типів шкіри, навіть для найчутливішої. 
Формула, надзвичайно багата на 
антиоксиданти, вітаміни, амінокислоти та 
необхідні мінерали для природного 
вирівнювання кольору шкіри.
Основні інгредієнти: Кремній, екстракт кореня 
лопуха, олеосома, екстракт какао, бентонітова 
глина, олія авокадо, кокосова олія, аргінін, вітамін С.

Mineral
МІСТИТЬ

ФІЛЬТРИ

100%

МІНЕРАЛЬНИЙ SPF 30 
Перший універсальний сонцезахисний 
крем напівпрозорої текстури.
Захищає від UVB широкого спектру, 
запобігає ймовірності сонячних опіків та 
забезпечує щоденний захист від 
блакитного випромінювання цифрових 
екранів.
Ультраінноваційна текстура легко 
вбирається у шкіру простими масажними 
рухами. Крем ніжно огортає, зволожує, 
захищає, не залишаючи жирного блиску 
та відчуття липкості. 
Основні інгредієнти: Діоксид титану 2% (не нано), 
оксид цинку 18,4% (не нано), каолін, гіалуронова 
кислота, екстракт Acmella Oleracea, екстракт 
бруньок бука, стабілізований вітамін С, екстракт 
кори верби, гель алое вера, вітамін Е.

МІНЕРАЛЬНИЙ SPF 30 - це органічний крем, розроблений з найбільшою повагою до 
навколишнього середовища та безпечний для коралових рифів, морської фауни та флори.
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ДОМАШНЯ ПРОГРАМА 
BioTense

Баланс
1 2

3 4

Очищення

Ексфоліація Зволоження

ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ

Бустери

ОРГАНІК СЕРТИФІКАЦІЯ
Nelly De Vuyst BioTense – це перша у світі колекція 
анти-ейдж засобів сертифікована COSMOS 
ORGANIC Ecocert Greenlife. Преміум догляд 
ідеально підходить для гіперчутливої шкіри та еко-
свідомих споживачів, які піклуються про 
навколишнє середовище та шукають ефективний, 
органік, екологічно чистий, веган та 
безглютеновий догляд.
Процедура Nelly De Vuyst BioTense поєднує  
синергію сертифікованих органік інгредієнтів з 
інноваційною технікою масажу BioTense. Шкіра 
одразу стає більш зволоженою, пружнішою та 
сяючою. Nelly De Vuyst BioTense - це 
найсучасніший догляд за обличчям, доступний для 
спеціалістів естетичної медицини та SPA індустрії.

Вражаючі результати:

• Зменшує видимість тонких ліній та зморшок
• Покращує стан девіталізованої шкіри при

нестачі щільності, пружності, тонусу та
еластичності

• Відновлює сяючий та здоровий колір обличчя
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Ексклюзивний імпортер дерматокосмецевтики Nelly De Vuyst® в Україні - Complete SPA LLC (ТОВ Компліт СПА)
completespa.biz

ndvua.com

Сертифікована COSMOS ORGANIC 
Ecocert Greenlife згідно зі стандартами 

COSMOS доступними на сайті: 
COSMOS.ecocert.com




