ЦЕНОВНИК на Препорачани Малопродажни Цени, кој важи
од 15.04.2020 година за препарти од брендот: Dermedic

Шифра
Индекс

Име на препаратот
Краток опис на индикациите и дејството на препаратот

Цена
Пакување Цена за мл/г

Превенција и Третман на кожа со Купероза и Розацеа
DM16003
604-DM-16003
DM16501
604-DM-165
DM16601
604-DM-166
DM16801
604-DM-168
DM15402
DM16501
DM16801
DM16003

ANGIO PREVENTI Micellar water H2O, bottle
500 ml
За секојдневно чистење на чувствителна кожа со проширени капилари. > Не ги затвара порите > Неутралнo за
очите > Не остава никаков филм на кожата > Офталмолошки тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода
ANGIO PREVENTI NANO VIT C Active anti-wrinkle night cream
За ноќна нега при розацеа и кожа склона на купероза (црвенило). > Ја кондиционира и штити кожата со проширени 55 g
капилари > Го намалува црвенилото и ги смирува иритациите. Клинички тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода
ANGIO THERAPY T-CAPILAR Ultra soothing, anti-redness cream
40 g
За кожа со купероза и розацеа > Ја храни кожата со еритема и розацеа > Го намалува црвенилото на кожата и ги
смирува иритациите > Ја лади кожата. Со Термална Вода
ANGIO PREVENTI NANO VIT E Redness correcting day cream SPF 20 + IR
За дневна нега на чувствителна, и кожа склона на розацеа и купероза. Систем за Oптичка Корекција на Црвенило
40 g
(ORC), кој веднаш ја намалува видливоста на зголемените капилари. > Лесна текстура > Идеално како подлога за
шминка > Содржи филтри за UVA, UVB SPF 20 IR. Клинички тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода
ANGIO PREVENTI SET + НЕСЕСЕР
1 x ANGIO PREVENTI NANO VIT C Active anti-wrinkle night cream = 800,00ден.
1 x ANGIO PREVENTI NANO VIT E Redness correcting day cream SPF 20 + IR = 1.030,00ден.
1 x ANGIO PREVENTI Micellar water H2O, bottle = 450,00ден

450,00
0,90
800,00
14,55
840,00
21,00
1.030,00
25,75
1.690,00
2.280,00
-26%

Мултикратно Избелување на Темни дамки од различно потекло
DM22001 MELUMIN anti-dark spots concentrated night cream
Ноќна нега за чувствителна кожа со темни дамки од различна етиологија, склона кон формирање на нови
места. Интензивно ги осветлува хиперпигментираните места, дамки и нерамномерност на бојата,
604-DM-220 пигментирани
спречува формирање на нови дамки и ги стимулира регенеративните процеси. Нежно ги отстранува мртвите
епидермални клетки и ја стимулира епидермалната регенерација
DM22101 MELUMIN brightening protective day cream SPF 50+
нега на чувствителна кожа со темни дамки од разни етиологии, склони кон формирање на нови пигментни
604-EXDM- Дневна
точки. Повеќестепен систем за заштита од обезбојување MeluminTM Tristage. Многу висока заштита од УВ зрачење.
221
Осветлување на постојните темни дамки. Овозможува ефект против слободни радикали и стареење.

1.080,00
55 g

19,64
1.080,00

55 g

DM22201 MELUMIN brightening micellar emulsion
хигиена за чувствителна кожа со темни дамки од разни етиологии, склони кон хиперпигментација. Ефикасно 200 g
604-EXDM- Дневно
ја
чисти
кожата од нечистотии и ја отстранува шминката. Поддржува третман на депигментација. За миење со или
222
без вода. Офталмолошки и дерматолошки тестирано.

19,64
540,00
2,70
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Емолиентна нега за кожа склона кон Алергии, Екзема и Псоријаза
DM09801 EMOLIENT LINUM Body lotion
нега на сува, многу сува и кожата склона кон алергија. Особено се препорачува за атопична кожа. Се
604-EXDM- Секојдневна
користи
од
3-годишна
возраст. Ги смирува иритациите и ја поддржува регенерацијата на епидермот. Овозможува
098-01
интензивен и долготраен навлажнувачки ефект. Ја намалува сензацијата на тесна кожа. Хипоалергено

560,00
200 g

DM09901 EMOLIENT LINUM Regenerating hand cream
Секојдневна нега на сува, многу сува и кожа на рацете склона кон алергија. Особено се препорачува за атопична
100 g
Може да се користи од 3-годишна возраст. Олеснува епидермална микротраума и дава долготрајна
604-DM-099 кожа.
хидратација на чувствителна кожа. Ја обновува липидната бариера и ја инхибира транстепидермалната загуба на
вода (TEWL). Се апсорбира брзо и не остава мрсен филм на кожата. Хипоалергено
DM11601 EMOLIENT LINUM Hand soap protecting lipid barrier of the skin
За миење многу сува и атопична кожа, исто така со симптоми на псоријаза на рацете. Може да се користи од
300 ml
604-DM-116 3-годишна возраст. Ги отстранува сите нечистотии, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Враќа правилно ниво на
хидратација и еластичност на кожата на вашите раце. Хипоалергено
DM13501 EMOLIENT LINUM protecting lipid cream
сува и многу сува кожа, атопична и алергиска кожа на лице. Создава бариера против ветрот и мразот. За употреба 50 g
604-DM-135 За
особено во есен и зима. Ја смирува сензацијата на чешање. Без парабени, мириси, бои. Хипоалергено
DM50001 EMOLIENT LINUM Ultra rich CICALINUM cream - Ултра богат крем за тело
пруритус. Ја обновува и ја зајакнува липидната 225 g
604-EXDM- Смирува 6 симптоми на хронично сува и атопична кожа, вклучувајќи
бариера и ја регенерира и ја храни кожата. Содржи CicalinumTM, патентиран комплекс, го враќа физиолошкиот баланс
500
на микробиомот.

2,80
440,00
4,40
540,00
1,80
470,00
9,40
470,00
2,09

Нега на Бебешка Чувствителна и Атопична кожа, од првиот ден на животот
DM12801 EMOLIENT LINUM BABY Light body lotion from the 1st day of life
Секојдневна нега на сува, многу сува и на кожата склона кон алергија. Особено се препорачува за атопична кожа.
604-DM-128 Интензивно ја навлажнува, измазнува и омекнува кожата. Ја забрзува регенерацијата на оштетеното ткиво. Ја
ублажува непријатната сензација на затегната кожа со подобрување на нејзината еластичност. Хипоалергено
DM13201 EMOLIENT LINUM BABY creamy cleansing gel
Секојдневно миење на телото и косата кај бебиња и деца, посебно со претерано сува кожа, атопичен дерматит
604-DM-132 или симптоми на псоријаза. Чисти без сушење, со средства од природно потекло. Го намалува чешањето, ја штити
бариерата и го зголемува имунитетот. Без солзи! За секојдневна употреба. Хипоалергено. Од првиот ден на животот
DM13101 EMOLIENT LINUM BABY Protective special cream SPF 15 from the first day of life
Секојдневна нега и заштита на сува, многу сува и на кожата склона кон алергија. Исто така се препорачува за
денови. Заштитени од UVA и UVB зрачење (минералните филтри што се користат во кремот не продираат
604-DM-131 постудени
во деликатната кожа на децата, туку создаваат заштитна бариера на површината на кожата што рефлектира УВ
зрачење). Ги смирува иритациите, црвенилото и го зајакнува нејзиниот природен имунитет. Хипоалергено
DM13601 EMOLIENT LINUM BABY ultra rich butter
Многу интензивна хидратација на хронично сувата, многу сува и атопична кожа на бебето, исто така, во случај на
604-EXDM- псоријаза и чешање. Мултикомпонентна формула за нега на чувствителната кожа на бебето. Од 1 ден од животот.
136
Ја храни и зајакнува деликатната кожа. Минимизира 6 симптоми на хронично сува и атопична кожа, вклучувајќи
пруритус. Го ублажува воспалението, иритацијата и дерматитисот од различно потекло. Клинички тестирано

760,00
205 g

3,71
480,00

200 ml

2,40
610,00

50 g

12,20
790,00

225 g

3,51

Специјална нега за Возрасна кожа
DM45001 OILAGE concentrated anti-wrinkle eye cream
15 g
нега на чувствителна кожа околу очите. Нежно тапкајте на кожата и оставете додека не се апсорбира.
604-DM-450 Вечерна
Моментален ефект. Видливо ја подмладува и регенерира кожата. Ги намалува подочњаците. Клинички тестирано
DM45101 OILAGE reparing night cream restoring the skin’s density
Корективен вечерен крем за регенерација на чувствителната кожа на лицето, вратот и деколтето со видливи знаци
50 g
604-DM-451 на стареење (мимички, гравитациони и структурни брчки). Формула против ефектите на загадувањето! Стимулира
производство на церамиди и ги коригира недостатоците во липидната бариера. Клинички тестирано
DM45201 OILAGE nourishing day cream restoring the skin’s density
Хранлив дневен крем за чувствителната кожа на лицето, вратот и деколтето со видливи знаци на стареење
50 g
604-DM-452 (мимички, гравитациони и структурни брчки). Формула против ефектите на загадувањето! Спречува оксидација на
клеточните липиди и ги неутрализира алободните радикали. Клинички тестирано
DM45301 OILAGE face cleansing oil syndet
синдет за секојдневно чистење на чувствителна кожа на лицето, вратот и деколтето со знаци на стареење. Не 200 ml
604-DM-453 Маслен
ја дехидрира кожата! Отстранува шминка и сите нечистотии без иритација. Клинички тестирано

590,00
39,33
1.280,00
25,60
1.280,00
25,60
670,00
3,35
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Декоративна козметика
DM40101 NEOVISAGE hypoallergenic lengthening mascara - Издолжување на трепки
прави трепките подолги. Ги кондиционира, зајакнува и заштитува. Спречува дехидратација и иритација на кожата. 8 g
604-DM-401 Ги
Дава мазен, густ и сјаен изглед. Дури и за најчувствителните очи! Дерматолошки тестирано
nourishing and moisturizing foundation SPF 50+ IVORY - течна пудра
DM40301 NEOVISAGE
SPF 50+ (Слонова коска)
Негувачката и навлажнувачка крем пудра со SPF 50+ е развиена посебно за пречувствителна и пререактивна кожа, 30 ml
604-DM-403 погодна исто така и за употреба по естетски процедури како и за време на дерматолошки третмани. Оптички ја
намалува видливоста на малите несовршености и ја изедначува бојата на кожата.
nourishing and moisturizing foundation SPF 50+ SAND - течна пудра
DM40401 NEOVISAGE
SPF 50+ (Песок)
Негувачката и навлажнувачка крем пудра со SPF 50+ е развиена посебно за пречувствителна и пререактивна кожа, 30 ml
604-DM-404 погодна исто така и за употреба по естетски процедури како и за време на дерматолошки третмани. Оптички ја
намалува видливоста на малите несовршености и ја изедначува бојата на кожата.

720,00
90,00
850,00
28,33
850,00
28,33

Професионална заштита од UVA, UVB, VL и IR зрачење
DM10001 SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream oily and combination skin
За масна и комбинирана кожа - заштита од УВА и УВБ зрачење при изложување на сонце. Комплекс UVA и UVB кој
604-DM-100-1 овозможува ефикасна и долготрајна заштита - SPF 50+ и VL, IR. Ги смирува иритациите и воспалението од себореа.
Не ги затнува порите. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено
DM10101 SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream dry and normal skin
За сува и нормална кожа - заштита од УВА и УВБ зрачење при на изложенување на сонце. Комплекс UVA и UVB
604-DM-101-1 филтри кој овозможува ефикасна и долготрајна заштита - SPF 50+ и VL, IR. Обезбедува оптимална хидратација на
кожата. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено
DM10201 SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream skin with fragile capillaries
Се препорачува за капиларна заштита на кожата од УВА и УВБ зрачење за време на изложеност на сонце.
604-DM-102-1 Овозможува ефикасна и долготрајна заштита од УВА и УВБ зрачење - SPF 50+ и VL, IR. Ги зајакнува sидовите на
садовите и ги прави помалку кршливи. Го намалува црвенилото. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено
DM10611 SUNBRELLA ultralight protective colouring cream SPF 50
крем за секој тип чувствителна кожа и за кожа со дисколорации. Овозможува ефикасна и долготрајна
604-DM- Тониран
заштита
од зрачење на УВА, УВБ и IR. Ја унифицира бојата на кожата и ја прави да изгледа посветла. Обезбедува
1061-1
оптимално ниво на хидратација на кожата. Водоотпорен и фотостабилен. Клинички тестирани. Хипоалергено

690,00

50 g

590,00
11,80
690,00

50 g

590,00
11,80
690,00

50 g

590,00
11,80
690,00

40 g

DM10582 SUNBRELLA BABY sun protection face cream SPF 50 from the first day of life
За чувствителна кожа на лице кај деца и доенчиња (од нивниот прв ден од животот) како заштита од УВА и УВБ
50 g
за време на изложеност на сонце. Ги заштитува епидермални липиди од оштетување од УВ зрачење.
604-DM-1058 зрачење
Одлично го толерира од чувствителната кожа на децата. Интензивно ја хидрира кожата, оставајќи ја мазна и
еластична. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено
DM10581 SUNBRELLA BABY sun protection milk spray for children SPF 50
За чувствителна кожа на лице и тело на деца и новороденчиња постари од 6 месеци за заштита од UVA, UVB, VL и IR
604-DM- за време на изложеност на сонце. Спречува фотогерматози, изгореници од сонце и обезбојување. Ја заштитува ДНК 150 ml
1058-1
на клетките на кожата. Содржи компонента која е претходник на витамин Д3, која под влијание на УВ зрачење се
SUNBRELLA BABY sun protection milk spray for children SPF 50 - млеко ЗА ДЕЦА, за
заштита од сонце со SPF 50+, 100g
DM10511
100 g
604-DM-1051 Содржи посебен комплекс на минерални филтри - безбеден за нежната бебешка кожа - формира заштитен филм
на површината на кожата за да ја заштити од УВ зрачење. Исто така, содржи иновативна активна состојка наречена
Aqua-proVita D3 која е претходник на витамин Д3.
SUNBRELLA SPF 100 special protective cream - Специјален крем за заштита
DM10651
604-DM-1065 За кожа: нетолерантна, алергена или преосетлива на сончевото зрачење, како и после дермокозметички и естетски 30 ml
процедури (вклучувајќи ласерска терапија, микродермоабразија и епилација). Патентиран SunSpotScreen комплекс.
SUNBRELLA cooling after-sun lotion - Лосион за нега после сончање
DM10601
604-DM-106 Ефикасно ја храни кожата, особено по изложеност на сонце. Внимателно развиената формула го враќа чувството на 150 ml
удобност и обезбедува чувство на ладење по изложување на сонце.
DM10641 SUNBRELLA sun protection milk spray for adults SPF 50
За чувствителна кожа на лице и тело кај возрасни, за заштита од UVA, UVB, VL и IR за време на изложеност на сонце.
150 ml
систем од 4-нивоа на заштита од UVA, UVB, VL и IR. Спречува фотогерматози, изгореници од сонце
604-DM-1064 Широкопојасен
и обезбојување. Ја заштитува ДНК на клетките на кожата. Содржи витамини Е и Ц кои ги редуцираат процесите на
фотостареење на кожата. Водоотпорен и фотостабилен. Хипоалергено. Клинички тестирано.

590,00
14,75
690,00

590,00
11,80
990,00

890,00
5,93
690,00
6,90
990,00
33,00
590,00
3,93
990,00

890,00
5,93
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Нагласена Навлажнувачка моќ
DM00101 HYDRAIN2 moisturizing cream of prolonged action
Ултра хидрирачки крем-гел, за сите типови кожа кои имаат потреба од хидратација. Лесна, не-мрсна, крем-гел
604-DM-001 конзистентност. Идеална како база за шминка. Не ги затнува порите . Овозможува интензивна, длабинска и
долготрајна хидратација која може да се почувствува 48 часа по нанесувањето. Ја зајакнува и регенерира кожата
DM11102 HYDRAIN3 HIALURO two-phase micellar make-up remover
Секојдневно отстранување на шминка од чувствителни области на очите, исто така и за водоотпорна и долготрајна
604-DM-111- шминка. Се препорачува за луѓе кои не толерираат традиционални методи за отстранување на шминка.
02
Отстранува дури и водоотпорна шминка. Стимулира раст на трепките, ги зајакнува и ги штити. Не ги иритира очите.
Хипоалергено. Тестирано на луѓе кои носат контактни леќи. Клинички и офталмолошки тестирано
DM10901
604-DM-109- HYDRAIN3 HIALURO micellar water H2O
01
DM10902
604-DM-109 За отстранување на шминка и чистење на чувствителните очи и лице. Исто така и за кожата нетолерантна на вода,
DM11101 конвенционални производи за отстранување на шминка и сапун. Отстранува шминка и сите нечистотии, оставајќи ја
604-DM-111- кожата свежа и чиста. Ја омекнува и ја одржува хидратацијата. Не ги затвара порите и не остава филм на кожата. Не
ги иритира очите. Офталмолошки тестирано. Хипоалергено
01
DM11001 HYDRAIN3 HIALURO enzyme peeling
За нежен пилинг на чувствителна и сува кожа. Нежно ги отстранува мртвите епидермални клетки. Олеснува
604-DM-110 апсорпција на производи за нега на кожата. Не ја иритира кожата како при механичкиот пилинг. Не ја прави кожата
сува. По третманот на кожата не треба испирање. Хипоалергено
DM11201 HYDRAIN3 HIALURO deeply moisturizing cream SPF15
За сува, многу сува и дехидрирана кожа. Ја враќа природната способност на кожата за рехидратација и ја врзува
604-DM-112 водата во епидермисот (го намалува TEWL). Кожата станува помазна. Заштитува од UVA и UVB - SPF 15. Не ги затнува
порите. Идеална како база за шминка. Хипоалергено
DM11701 HYDRAIN3 HIALURO hydrating lotion concentrate
Многу интензивна хидратација на чувствителна, сува и дехидрирана кожа. Ја измазнува дехидрираната кожа и ја
604-DM-117 зголемува нејзината еластичност. Концентрирана содржина на активни состојќи. Не остава масен филм. Со Термална
вода. Хипоалергено
DM12001 HYDRAIN3 HIALURO hydrating anti-wrinkle day cream
За сува, многу сува и дехидрирана кожа. Го намалува бројот и длабочината на мимички и статички брчки. Штити
604-DM-120 од слободни радикали и ја инхибира меланогенезата. Интегриран систем за заштита против стареење преку
хидратација на кожата. Заштита од ефектите на сончевата светлина - SPF 15 филтер. Хипоалергено
DM11801 HYDRAIN3 HIALURO anti-wrinkle repair night cream
За интензивна нега против стареење на чувствителна, сува и дехидрирана кожа. Ги намалува брчките, ја подобрува
604-DM-118 цврстината и еластичноста. Стимулира синтеза на еластин и колаген од типот I и IV, подобрувајќи ја цврстината на
кожата. Има подмладувачки и хранлив ефект. Ја подобрува состојбата на кожата. Хипоалергено
DM11901 HYDRAIN3 HIALURO hydrating serum for face, neck and decolltage
За сува и многу сува кожа во време на прекумерна дехидрација на кожата или наизменично со крем Hydrain3 за
604-DM-119 зајакнување на основната рутина за нега на кожата. Ја затегнува и измазнува кожата. Идеална подлога за шминка.
Со Термална вода. Некомедогено
DM12101 HYDRAIN3 HIALURO under-eye cream
Се препорачува како дел од утринската и вечерната рутина за нега на кожата за чувствителна кожа околу очите.
604-DM-121 Овозможува ефикасна нега и ја хидрира деликатната кожа околу очите. Исто така погодна како база за шминка. Ги
зајакнува фибробластите одговорни за реконструкција на колагенските влакна и еластинот. Хипоалергично
DM12201 HYDRAIN 3 HIALURO creamy cleansing gel
За чистење на сува или многу сува кожа на лицето, посебно кога традиционалните средства предизвикуваат
604-DM-122 нетолерантност. Отстранува шминка, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Содржи Хијалуронска киселина и Морски
алги. Без СЛС или СЛЕС. Дерматолошки тестирано.
DM12301 HYDRAIN3 HIALURO cream-gel ultra-hydrating
Суштинска хидратација на кожа која има потреба вклучувајќи кожа склона кон акни или/и медицински третирана
604-DM-123 кожа. Лесна гел-крем формулација. клинички докажан ултра-навлажнувачки ефект кој трае до 48 часа по
нанесувањето! Со Термална вода. Хипоалергено
DM15102 HYDRAIN3 SET + НЕСЕСЕР
DM11901 1 x HYDRAIN3 HIALURO hydrating serum for face, neck and decolltage = 900,00 ден.
DM11201 1 x HYDRAIN3 HIALURO deeply moisturizing cream SPF15 = 780,00 ден
DM11101 1 х HYDRAIN3 HIALURO micellar water H2O 500ml = 440,00 ден

370,00
50 g

7,40
530,00

115ml

100 ml
200 ml
500ml

4,61
220,00
2,20
290,00
1,45
440,00
0,88
550,00

50 g

11,00
780,00

50 g

15,60
590,00

200 g

2,95
790,00

55 g

14,36
790,00

55 g

14,36
900,00

30 ml

30,00
390,00

15 g

26,00
510,00

200 ml

2,55
660,00

50 g

13,20
1,390,00
2.120,00
-35%
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Безбедна нега за Хиперчувствителна и Пререактивна кожа
DM30101 TOLERANS soothing anti-wrinkle cream
Дневна нега против брчки на хиперсензитивна кожа, кожа подложна на иритации и кожа што не толерира
55 g
производи за нега на кожата. Длабоко ја регенерира кожата, забавувајќи ги процесите на
604-DM-301 конвенционални
стареење. Смирува иритации и црвенило на кожата. Исклучително добро толериран од преосетлива кожа. БЕЗ боја и
парфем. Клинички и Дерматолошки тестирано. Хипоалергено
DM30201 TOLERANS nourishing night cream
Вечерна нега на преосетлива кожа, подложна на иритации и која не толерира конвенционални производи за нега
55 g
кожата. Ја смируваа иритираната кожа, враќајќи го нејзиниот правилен праг на чувствителност. Ја зајакнува
604-DM-302 на
природната липидна бариера на кожата, ја храни и ја навлажнува кожата. Ги зајакнува заштитните својства на
кожата. БЕЗ боја и парфем. Алерголошки тестирано. Хипоалергено
DM30301 TOLERANS washing gel-syndet
За секојдневно чистење на кожата со тенденција за хиперсензитивност, иритации и кожа што не толерира
200 ml
604-DM-303 конвенционални производи за чистење. Чисти без ризик од иритација. Не ја прави кожата сува како другите
средства за чистење. Исклучително пријатна крема формула. Не содржи сапун, SLS и SLES. Хипоалергено
DM30401 TOLERANS soothing moisturizing day cream
Препорачано по дерматолошки и медицински естетски третмани. За дневна апликација. Идеална како база за
55 g
604-DM-304 шминка. Ефикасно ја смирува иритираната и зацрвенетата кожа. Спречува прекумерно губење на транспидермална
вода. Исклучително добро толериран од преосетлива кожа. Лесна, не-мрсна конзистентност. Хипоалергено
DM30601 TOLERANS physiological micellar emulsion
За секојдневно отстранување на шминка и чистење на кожата што има тенденција да биде преосетлива, преактивна
200 ml
не толерира традиционални методи на чистење. Совршен за два различни начини на чистење на кожата:
604-DM-306 иисплакнете
го лицето со вода по чистењето, како и чистење со помош на памучни влошки без употреба на вода. Без
СЛС, СЛЕС, парфеми, сапун или обојувачи. Клинички тестирано. Хипоалергено

720,00
13,09
620,00
11,27
560,00
2,80
620,00
11,27
560,00
2,80

Ефикасни третмани за Коса и Скалп
DM17101
604-DM-171
DM17401

604-DM-174

DM17001
604-DM-170
DM17301
604-DM-173
DM17201
604-DM-172
DM17501
604-DM-175

CAPILARTE shampoo treatment stimulating hair growth - Шампон за стимулација на
раст на коса
За чувствителен скалп со прекумерно губење на косата со различна етиологија. Стимулира микроциркулацијата на
скалпот и интензивно ги храни клетките на фоликулите на косата. Стимулира и ги зајакнува клетките на фоликулите
на косата. Ја проширува анагената фаза на раст на косата. Го намалува опаѓањето на косата. Стимулира раст на нови,
силни папили за коса. Ги зголемува обемот и дебелината на влакното
CAPILARTE serum treatment stimulating hair growth - Серум за третман при
стимулација на раст на коса
За чувствителен скалп кај лица кои страдаат од периодични или хронични симптоми на губење на косата од
различна етиологија. Интензивно ги храни клетките на фоликулите на косата и ја проширува анагената фаза на
раст на косата. Заштитува и ги регенерира клетките на фоликулите на косата и ја подобрува нивната виталност.
Стимулира микроциркулацијата во скалпот, како и раст на нови, правилно структурирани папили. Го зголемува
обемот на влакното и видливо го намалува опаѓањето на косата.
CAPILARTE fortifying shampoo prevents hair loss - Шампон за превеција на
опаѓање
При чувствителен скалп кај за лица со тенки влакна, склони кон опаѓање. Продолжение на терапијата за
стимулирање на раст. Го подобрува снабдувањето со крв на фоликулите. Негува и го зајакнува коренот и ја
стимулира неговата биолошка активност. Го продолжува циклусот на раст на косата. Го намалува опаѓањето на
косата. Ги зголемува обемот и дебелината на косата. Се препорачува за секојдневна, повеќегодишна употреба
CAPILARTE anti-dundruff shampoo combating its cause - Шампон против перут
Против проблеми со првут од различно потекло, и сув и масен. Против себороичен дерматит, егзема и псоријаза на
скалп. Има анти-првут и анти-габични својства. Ги спречува причините и намалува симптомите на првут. Спречува
повторување на првут. Го регулира процесот на обновување на клетките, намалувајќи прекумерно лупење на
епидермисот. Нормализира активност на лојните жлезди. Ја смирува иритацијата и го намалува чешањето.
CAPILARTE soothing shampoo for sensitive and irritated scalp - Шампон за
смирување на осетлив и иритиран
Се препорачува за преосетлив, хиперактивен скалп, склон кон иритација, печење и хроничен пруритис. Нежно
и ефикасно ги чисти скалпот и косата. Не влијае на физиолошката рамнотежа на епидермалнио микробиом.
Помага во одржување на физиолошка pH вредност на скалпот. Интензивно ја смирува иритацијата и го намалува
воспалението. Го намалува постојаното чешање и чувство на печење. Го регенерира епидермисот. Нема SLES и SLS
CAPILARTE normalising shampoo for greasy hair - Шампон за масна коса
При масна коса со тенденција на опаѓање. Исто така, се препорачува во случај на себореичен дерматитис. За
жени и мажи. Нежно го чисти скалпот. Ги храни фоликулите на косата, ги зајакнува папилите. Ја регулира и
смирува активноста на лојните жлезди, ја намалува себореата. Видливо го намалува ефектот на масна коса. Има
антибактериски и антифунгални својства. Клинички и трихолошки тестирано

670,00
300 ml

2,23
1.070,00

150 ml

7,13

580,00
300 ml

1,93
840,00

300 ml

2,80
500,00

300 ml

1,67
630,00

300 ml

2,10
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Сеопфатна линија за борба Против Акни
DM14401 NORMACNE antibacterial cleansing gel
Секојдневно чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Може да се користи и за миење на
200 ml
604-DM-144 грбот. Темелно ги отстранува сите нечистотии без иритација на кожата. Има антибактериско и антисептичко дејство.
Го спречува развојот на нови акни. Не ја прави кожата да се чувствува тесна. Не содржи алкохол. Хипоалергено
DM14303 NORMACNE micellar water H2O
чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Ефикасно ги отстранува шминката и
500 ml
604-DM-143- Секојдневно
сите
нечистотии.
Има смирувачко и антиинфламаторно дејство. Го ограничува прекумерното производство на себум.
03
Без алкохол. Хипоалергено

610,00

DM14001 NORMACNE cleansing and regulating skin toner
Секојдневно чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Ги смирува локализираните воспаленија 200 ml
604-DM-140 на кожата. Враќа хидро-липидна рамнотежа на кожата. Инхибира прекумерно производство на себум. Ја намалува
прекумерната кератинизација на кожата. Не ја прави кожата сува. Хипоалергено
DM14101 NORMACNE matting day cream
нега на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. За дневна апликација. Има долготраен
55 g
604-DM-141- Секојдневна
матирачки
ефект.
Ги смирува локализираните воспаленија на кожата. Инхибира прекумерно производство на себум.
01
Ја намалува прекумерната кератинизација. Има лесна конзистентност и не ги затвара порите. Хипоалергено

340,00

DM14201 NORMACNE regulating-cleansing night cream
нега на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. За вечерна апликација. Ги контролира
604-DM-142- Секојдневна
лојните
жлезди.
Има анти-бактериски и антиинфламаторни својства. Ги намалува несовршеностите, го обновува
01
здравиот изглед на кожата. Хипоалергено

720,00

DM14501 NORMACNE widened pores serum
нега на комбинирана и масна кожа со тенденција да се појават проширени пори. Видливо ги
604-EXDM- Секојдневна
минимизира проширените пори - до 62%. Го намалува производството на себум. Осветлува кожата, ги отстранува
145
мртвите клетки. Намалува мали неправилности. Има антисептички својства. Не ги затнува порите. Хипоалергено
DM14701 NORMACNE acne spot treatment
Третман на воспаленија од акни. Има антибактериско дејство. Ги смирува воспаленијата и го регенерира
Ја намалува големината и бројот на акните. Го забрзува заздравувањето. Видливо ги намалува
604-DM-147 епидермисот.
воспалителните промени на акните по првата апликација. Ги чисти запушените пори, го регулира производството на
себум. Го спречува формирањето акни. Враќа рамнотежа во микробиомот. Некомедогено. Дерматолошки тестирано
Ultra-moisturising cream, care during treatments - Ултра
DM14801 NORMACNE
навлажнувачка нега за време на третмани
Ултра навлажнувачки и смирувачки крем за посебна комплементарна нега на кожата, препорачана за време
604-DM-148 на третманите за акни. Обезбедува интензивно и длабоко навлажнување, овозможувајќи брзо олеснување на
иритираната кожа
Anti-imperfections night cream - за ноќна нега на комбинирана и
DM14901 NORMACNE
масна кожа со лезии од акни.
(ензим на протеаза содржан во формулацијата) нежно ги ексфолира мртвите епидермални клетки, ја
604-DM-149 Папаин
стимулира епидермалната регенерација и ги смирува иритациите.
DM15101 NORMACNE Mattifying moisturising cream - Матирачки навлажнувачки крем
За комбинирана и масна кожа склона кон акни со тенденција да претерано да сјае. Помага при намалување на
604-DM-151 постоечкото воспаление, спречува формирање на нови воспалени области, ги намалува несовршеностите на кожата
и дава долготраен затегнувачки ефект. Содржи Патентиран комплекс „Veprolanum DH“.
Moisturizing and regulating cream for sensitive adult acne skin DM15401 NORMACNE
Навлажнувачки и регулирачки крем за акни кај возрасни
осветлува тенот на кожата и ја враќа нејзината физиолошка рамнотежа. Содржи два иновативни патентирани
604-DM-154 Го
комплекси, „Veprolanum DH“ и „Oxyniacyde“, кои делуваат на сите причини за појава на акни кај возрасни.

55 g

3,05
450,00
0,90

1,75
660,00
12,00

13,09
990,00

40 ml

33,00
400,00

15 ml

26,67
780,00

40 ml

40 ml

19,50
780,00
19,50
950,00

40 ml

40 ml

23,75
400,00
26,67

Заштита од прекумерно Потење
DM07403 ANTIPERSP T roll-on 60 g
препорачува за секојдневна хигиена на кожата, вклучително и чувствителна кожа, за одржување на потребното
604-EXDM- Се
ниво на свежина. Формула 0%: без парабени, алкохол, мириси и бои. Ефикасно го намалува производството на пот.
074-3
Може да се користи директно по депилација. Погоден за чувствителна кожа. 48 часовен ефект. Хипоалергено

430,00
60 g

* Цените важат за секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото не поголема од 2% (1EUR=61,5МКД);
* Титан увоз-извоз го задржува правото на промена на цените без претходна најава, во зависност од условите и 		
факторите кои влијаат на формирањето на цената, како и акции за стимулации на продажбата.

7,17

