
 NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ е уникален по рода си натурален козметичен продукт за 

красота. Той включва пет специални свойства и характеристики, които никога до момента не са били 

успешно съчетавани в един козметичен продукт. Спектърът на неговите полезни свойства включва 

моментален и траен лифтинг, антиейджинг, хидратиращ, стягащ, подхранващ и заздравяващ ефект. Освен 

това той е много подходящ за третиране на слънчеви изгряния, кожни изгаряния, заличаване на белези, 

петна от слънчеви изгаряния, стрии, неравномерна пигментация на кожата, псориазис, старчески петна и 

суха кожа.  

NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ: 

 е първият в света козметичен продукт, който е произведен на основата на серум гел. Свойствата 

му едновременно на серум и на гел са комбинирани в една интегрална матрица. Гел-свойството 

на матрицата му дава уникалната способност да локализира действието на съставките си на 

мястото, на което се прилага, а серум-свойството му осигурява проникването на природните 

съставки не само в епидермиса (повърхностния слой на кожата), но и в дермиса, и по-дълбоко 

както в подлежащите кожни тъкани, така и в поддържащите ги кръвоносни съдове; 

 представлява първият в света козметичен лифтинг продукт, в чийто състав влизат единствено и 

само натурални компоненти; 

 има моментален и траен ефект – при правилно приложение лифтинг ефектът е очевиден в 

рамките на няколко минути след прилагането, а при редовна употреба трайният ефект се 

проявява след само 5-6 седмици; 

 постига не само козметичен лифтинг ефект, но също така заздравява, стяга и подмладява както 

кожата, така и тъканите ѝ, като същевременно забавя стареенето им; 

 дава възможност за допълнително активиране и хидратиране при повторно навлажняване с 

вода. 

Комплексната формула от природни съставки представлява уникално синергично съчетание между 

хамамелис, арника, лайка, див кестен, липа и други натурални компоненти в максимално ефикасно 

съотношение по между им. В допълнение към това серум гел матрицата осигурява изключително 

интензивно и дълбоко проникване на естествените ѝ компоненти в кожата и в подлежащите ѝ тъкани. Нито 

един от другите козметични продукти на пазара не предлага това. Това се дължи на факта, че в 

съвременната козметика повечето от активните съставки са разтворени в носители/разтворители на мастна 

основа. Поради това след нанасяне активните вещества в тях остават на повърхността на кожата и не 

проникват в дълбочина. В следствие на това останалите продукти не влияят на дермиса и тъканите на 

кожата в дълбочина. 

Моменталният и траен лифтинг ефект е особено забележим, когато серум гелът се приложи върху 

явни торбички под и подпухване над очите, бръчки тип „пачи крак“, тънки вертикални бръчки около устните 

и др. Той работи безотказно върху кожата на лицето, шията и цялото тяло, като я подхранва, заздравява, 

стяга и подмладява. 

Начини на приложение: 

За най-ефикасен, най-бърз и най-траен ефект е подходящо серум гелът да се съхранява в 

хладилник или преди употреба да се охлажда поне 2 часа в хладилник. 

Преди първоначална употреба, моля, завъртете главата на помпата в отворено положение и я 

натиснете 2 пъти докрай. За целта насочете отвора на помпата към умивалник, салфетка или друго място, 

което лесно може да бъде почистено с вода. Това е необходимо поради 2 причини: 

 от помпата се отстрасняват излишният въздух и защитният слой течност за съхранение; 

 помпата се зарежда с гел и дава възможност за точно отмерване в последствие. 

Сутрин за оптимален лифтинг и стягащ ефект: Преди употреба и преди нанасяне на каквито и 

да било други козметични продукти лицето и шията се измиват добре. Подсушават се частично така, че 



кожата да остане равномерно влажна. Тъй като съставките са с много висока концентрация, съвсем малко 

количество (няколко капки) от охладения серум гел се изпомпва внимателно върху върха на показалеца 

или средния пръст. Това количество се нанася нежно, като се разнася на много тънък слой около и под 

очите и в горната част на скулите до навлажняване. За по-обширни части на кожата (шия, чело, слепоочия, 

бузи, брадичка, нос, устни и др.) се изпомпва по-голямо количество върху два от пръстите и се нанася до 

навлажняване на желаните сектори. Третираните зони се оставят да престоят 5-10 минути. Не се измиват. 

Пръстите на ръцете се намокрят с вода и третираните места се навлажняват още веднъж. Тази стъпка не е 

задължителна, но дизайнът на продукта е такъв, че дава възможност за повторно хидратиране и 

реактивиране на серум гела, което допълнително зарежда кожата с нутриентите в него. Повторно 

навлажнената кожа отново се оставя да престои 5-10 минути. След това могат по желание да се нанасят 

други козметични продукти. 

Като дневно/ежедневно подхранващо, заздравяващо и поддържащо козметично средство: 

Кожата на лицето и шията се измива добре и се почиства от всякакви козметични и дерматологични 

продукти (грим, фон дьо тен, кремове, масла и др.). Подсушава се частично така, че да остане равномерно 

влажна. Тъй като съставките са с много висока концентрация, съвсем малко количество (няколко капки) от 

охладения серум гел се изпомпва внимателно върху върха на показалеца или средния пръст. Това 

количество се нанася нежно, като се разнася на много тънък слой до навлажняване. За по-обширни части 

на кожата се изпомпва по-голямо количество върху два от пръстите и се нанася до навлажняване на 

желаните сектори. Третираните зони се оставят да престоят 5-10 минути. Не се измиват. Пръстите на ръцете 

се намокрят с вода и третираните места се навлажняват още веднъж. Тази стъпка не е задължителна, но 

дизайнът на продукта е такъв, че дава възможност за повторно хидратиране и реактивиране на серум гела, 

което допълнително зарежда кожата с нутриентите в него. Повторно навлажнената кожа отново се оставя 

да престои 5-10 минути. След това могат по желание да се нанасят други козметични продукти. 

Като нощно подхранващо, заздравяващо и поддържащо козметично средство: Вечер преди 

лягане кожата на лицето и шията се измива добре и се почиства от всякакви козметични и дерматологични 

продукти (грим, фон дьо тен, кремове, масла и др.). Подсушава се частично така, че да остане равномерно 

влажна. Тъй като съставките са с много висока концентрация, съвсем малко количество (няколко капки) от 

охладения серум гел се изпомпва внимателно върху върха на показалеца или средния пръст. Това 

количество се нанася нежно, като се разнася на тънък слой до навлажняване. За по-обширни части на 

кожата се изпомпва по-голямо количество върху два от пръстите и се нанася до навлажняване на желаните 

сектори. Третираните зони се оставят да престоят 5-10 минути. Не се измиват. Пръстите на ръцете се 

намокрят с вода и третираните места се навлажняват още веднъж. Тази стъпка не е задължителна, но 

дизайнът на продукта е такъв, че дава възможност за повторно хидратиране и реактивиране на серум гела, 

което допълнително зарежда кожата с нутриентите в него. Повторно навлажнената кожа отново се оставя 

да престои 5-10 минути. След това по желание може да се нанесе нощен крем. 

Преди ползването на каквито и да било козметични продукти за пръв път е препоръчително винаги 

да се направи стандартният тест за чувствителна кожа (проява на нежелана или алергична реакция). Нанася 

се малко количество от продукта върху сгънката на лакътя. Ако до 20-30 минути не се прояви нежелана 

реакция, продуктът може спокойно да се ползва редовно. Въпреки, че NATURE LIFT SERUM GEL МЕРМЕРСКИ 

съдържа само естествени съставки, Ви препоръчваме преди да го ползвате, да проведете този стандартен 

тест. 

За информация и поръчки: тел.: 0898247438 – без почивен ден, http://xenshop.bg и 

http://www.facebook.com/ZakvaskaMermerski 


