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Biologique Recherche... 30 aastat innustust...

Rupert Schmid

Josette Allouche 

Pierre-Louis Delapalme

Docteur Philippe Allouche

Ivan, Josette ja Philippe Allouche – bioloog, füsioterapeut ja 

arst. Tänu sügavatele teadmistele ja kirglikule tööarmastusele 

kirjutasid nad uue unikaalse, oma ajast ees oleva peatüki 

nahahooldusprotseduuride ajaloos. 30 aastat tagasi asutasid 

nad kompanii, mis töötas kui teaduslik uurimislaboratoorium 

– leiutades ja luues kosmeetikapreparaate selle valdkonna

spetsialistidele, keda turul pakutavad tooted ei rahuldanud.

Tänapäeval on Biologique Recherche meetodil laitmatu 

reputatsioon kui hämmastavalt efektiivsel meetodil, mis 

tugineb esteetilistele protseduuride teostamisel kliinilistele 

uuringutele ning kasutab selleks puhtaid, ülikontsentreeritud 

preparaate kombinatsioonis protseduuride originaalsete 

metoodikatega. 

2000-ndate alguses andis Ivan Allouche ettevõtte loomingulise juhtimise üle 

oma pojale Philippele, kes oli sel ajal praktiseeriv arst. Tänu meditsiinivaldkonnas 

omandatud kogemustele oskas Philippe kasutada hollistilist lähenemist 

nahale kui organile, mis on organismi elutegevuse teiste funktsioonidega 

vahetult seotud. Peale selle, töötades reanimatsiooniosakonnas, oli tal 

võimalus jälgida, kuidas reageerivad erinevad organid tugevale stressile ning 

see kogemus võimaldas tal täiustada Biologique Recherche protseduuride 

spetsiifilisi metoodikaid. Tänapäeval on Philippe Allouche unikaalse 

filosoofia ja meisterlikkuse tagatiseks, mida Biologique Recherche kasutab 

individuaalselt väljavalitud luksusklassi protseduurideks.

See rahvusvaheline bränd on esindatud 35 maailma riigis. „Ilu Saatkond” 

(Ambassade de la Beaute), on maailma juhtiv iluinstituut, mis asub Pariisis 

prestiižikas Elysee väljade piirkonnas, majas nr 32.
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Tutvumine Biologique Recherche’ga: Tutvustus...

Autentsus ja harmoonia on Biologique  
Recherche nahahoolduspreparaatide kvin-
tessentsiks. 

Meie originaalne metoodika tugineb kolmele fundamentaalsele faasile.

Epidermise diagnostika 
Kasutades füsioloogilist, taktiilset ja käitumislikku lähenemist, määratakse kindlaks 
iga kliendi „naha hetkeseisund”.

Algusfaas 
Nagu paljud nahaspetsialistid, on ka doktor Allouche veendunud, et epidermis, 
nahakatetest kõige pealmine, on võtmeteguriks. See kui organismi kaitsebarjäär, 
vajab erilist hoolitsust, mida tuleb täpse metoodika järgi teha. Me peame seda faasi 
põhiliseks.

Hooldusfaas 
Selle faasi ajal kantakse epidermisele kõrge kontsentratsiooniga preparaadid, mis 
stimuleerivad taastumisprotsesse nii naha ülemistes kui ka sügavamates kihtides. 
Meie nahk on keeruline elund, mis vastutab kaitse ja kommunikatsiooni eest, mis 
taastub üks kord kuus kogu elu jooksul. Individuaalselt valitud protseduurid tagavad 
koheselt märgatavad ja kauakestvad tulemused isegi eriti tasakaalustamata 
seisundiga naha korral.
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 Kõik need preparaadid vastavad järgmistele kriteeriu-
midele:

•	 Taimse,	merelise	ja	bioloogilise	päritoluga	ekstraktide	
kõrge kontsentratsioon (enamus toodetest üle 20%); 

•	 Preparaatide	tootevalemi	säilimise	ja	allergiliste	reakt-
sioonide vältimise nimel on sünteetiliste lõhnaainete 
kasutamine välistatud; 

•	 Tootevalemite	 vastavus	 aktiivsete	 komponentide	
algstruktuuridele on saavutatud tänu tootmisel kasu-
tatavale „külmtehnoloogiale”;

•	 Brändi	kõrgetele	nõuetele	vastavate	ainult	kõrgkvali-
teetsete komponentide kasutamine; 

•	 Preparaatide	 kombinatsioon	 unikaalsete	 töötehnika-
tega, samuti aparaadiga Remodelling Face koheste 
ning vapustavate tulemuste saavutamiseks.
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Naha hetkeseisundi  
hindamine 

ihtsamalt öeldes, nahka võib võrrelda 

majaga. Kui maja katus on halvasti ehi-

tatud, siis kõike, mis asub sees, ähvardab 

väljastpoolt tulenev oht. 

Esiteks, nähtavate tulemuste saavutamiseks 

tuleb pöörata suurt tähelepanu epidermisele. 

Me teame, et pinda täiustades aitame me nahal 

harmoonilisemalt taastuda, loome platvormi 

naha nooruslikkusele ja tervele särale. Sellist 

lähenemisviisi uuringutele, mis jälgivad, kuidas 

toimib epidermise koostöö naha sügavamate 

kihtidega, nimetatakse „interfacekosmetoloo-

giaks”. See võimaldab mõista, kuidas aktiivsed 

kosmeetilised komponendid toimivad nahale 

juba esimese kontakti korral epidermisega, see-

juures ilma vajaduseta sellest pealmisest kihist 

läbi tungida.  

Meie nahk on meie organismi peegelpilt. See ei 

ole konstantne ning võib muutuda isegi päeva 

jooksul, eluajal toimuvatest muudatustest rääki-

mata. ja seda enam terve elu jooksul. Ei ole kaht 

ühesuguse nahaga inimest, ja igal inimesel on ter-

ve päeva jooksul omad „naha hetkeseisundid”.

Füsiloogilisest seisukohast võttes on naha kunst-

lik liigitamine kuivaks, normaalseks ja rasuseks 

ebatäpne ning annab epidermaalsele kosmeetili-

sele disbalansile ainult statistilise hinnangu. Ühel 

ja samal epidermisel võib samaaegselt jälgida nii 

tasakaalustatud kui ka veetustatuid või nahara-

su tugevdatud eritusega piirkondi. Ebakorrektne 

protseduur võib tugevdada vana disbalanssi ja 

provotseerida uue. Nii näiteks võib liiga agressiiv-

ne toode niinimetatud „rasvasele” nahale tekitada 

probleeme epidermise niisutamisega, samal ajal, 

kui liigküllastatud ja komedogeenne toode, mida 

varem kasutati hüperseborröa korral, võib nüüd ta-

sakaalustatud naha korral probleemi taastekitada.

Ja lõppude lõpuks, sellised välistegurid nagu klii-

ma, õhutemperatuur, konditsioneerid, suitsetami-

ne ja tubakasuits, keskkonna saastatus, ja sellised 

seesmised tegurid nagu stress, hormonaalsed 

muutused, hügieen ja vanus, avaldavad nahale ot-

sest mõju.

Biologique Recherche metoodika hakkab toimima 

epidermisele neid kõiki tegureid ja nende toime-

astet arvesse võttes. Vaat seepärast räägime me 

pidevalt „naha hetkeseisundist”. Just see määratleb 

preparaatide valiku protseduuri ajal. Meie spetsia-

listid on koolitatud kõiki neid tegureid määratlema 

ja arvesse võtma selleks, et valida Teie jaoks indivi-

duaalne protseduur Teie „naha hetkeseisundi” ise-

ärasusi arvesse võttes.

Tavatu pilk nahale doktor Philippe Allouche silmade läbi.
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+ puhastav piim 
+ Näovesi Р50
+ mask 
=

algusfaas Biologique Recherche metoodikas on see ettevalmistusfaas võtmeetapiks. Selle ajal 

tehakse epidermise süvapuhastus ja pehme eksfoliatsioon, taastatakse happelis-

leeliseline tasakaal (pH) ja valgu-rasvakile. Mustus ja surnud rakud tõusevad järkjärgult 

pinnale ja seejärel eemaldatakse. Pärast seda faasi, mis sisaldab meiegi eemaldamist ja 

naha puhastamist, kerget eksfoliatsiooni ja maski pealekandmist, on nahk hooldusfaasi 

preparaatide vastuvõtmiseks valmis.

Puhastame naha ja valmistame selle epidermise  
loomulikuks taastumiseks ette.
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Puhastav piim Р50 näoveed 
Meie puhastava piima erinevad liigid 
eemaldavad meigi täielikult ning kõrvaldavad 
kõik mustuse jäljed. Kreemi pealekandmine 
toimub ülespoole suunatud liigutustega, kaela 
poolt otsmiku suunas, selleks et puhastada näo, 
kaela ja dekolteepiirkonna nahk ning hiljem 
eemaldatakse see niiske vatitampooniga. 
Piima koostises sisalduvad aktiivsed kompo-
nendid alustavad hooldusprotseduuri, pärast 
nende pealekandmist muutub nahk õrnaks ja 
värskeks. Kasutage puhastavat piima iga päev 
hommikul ja õhtul. Alustage meiegi eemal-
damist silmadest, kasutades selleks laitmatult 
puhast vatitampooni.

Eksfolieerivad ja happelis-leeliselist tasakaalu taastavad 
näoveed P50, P50V, P50W on meie 30-aastase töökogemu-
se vili. Need unikaalsed vahendid kiirendavad epidermise 
eksfolieerimise ja epidermaalse barjääri taastamise loomu-
likku protsessi. Tugevdatud epidermis täidab oma kaitse-
funktsioone tõhusamalt ning kiirendab taastumisprotses-
se nahas. Näovesi P50 on saanud asendamatuks ja kõige 
tuntumaks tooteks kogu  Biologique Recherche kosmee-
tikavahendite gammas. Iga protseduur, tehtagu seda siis 
kodus või salongis, algab P50 „rituaaliga”. Kasutage näovett 
iga päev hommikul ja õhtul. Näovesi  eemaldab naha pin-
nalt õrnalt surnud rakud, reguleerib naharasu liigsekret-
siooni, niisutab nahka ja toetab happelist keskkonda naha 
pinnal. Samuti hoiab ära karvade sissekasvamise, olles sel-
lega suurepäraseks vahendiks enne ja pärast raseerimist.

Kasutamine:
Kanda väike kogus piima 
näonahale, kaelale, dekol-
teele, masseerida ringi-
kujuliste liigutustega kuni 
emulsiooni saamiseni, pesta 
sooja veega maha. Soovi-
tatakse igapäevaseks naha 
puhastamiseks hommikul 
ja õhtul.

Tulemus: eemaldab naha pinnalt õrnalt mustuse 
ja meigi, taastab hüdrolipiidkelme, pehmendab 

ja toniseerib nahka. 
Lait U:

Preparaadi koostis ei sisalda õlisid. Soovitatakse 
kasutada noore, normaalse, kombineeritud 
ning samuti ketendamisele kalduva naha 
puhastamiseks! 

Tulemus: puhastab suurepäraselt tundlikku, är-
ritunud nahka, taastab kaotatud veetasakaalu, 

kõrvaldab naha pinguldatuse tunde. 
Lait Biosensible:

Soovitatakse tundlikule, reaktiivsele nahale. 

Tulemus: puhastab ja rahustab nahka suurepäraselt, 
värskendab ja parandab märgatavalt näojumet, kaitseb 

nahka keskkonna negatiivse toime eest. 
Lait VIP O2:

Soovitatakse kasutada väsinud, elutu naha puhastami-
seks. On ideaalseks vahendiks linnaelanikele, samuti 
kuivas kliimas ning saastunud keskkonnas elavatele ini-
mestele. Eriti soovitav on selle kasutamine reisimise ajal.  

Tulemus: puhastab tõhusalt silmaümbruse 
tundlikku nahka, rahustab seda suurepäraselt, 

pehmendab, avaldab toniseerivat toimet. 
Solution Démaquillante pour les 

Yeux:
Vahend silmaümbruse naha puhastamiseks. 
Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele, eriti 
tundlikule ja reaktiivsele nahale.

Tulemus: eemaldab nahapinnalt õrnalt mustuse 
ja meigi, rahustab tõhusalt nahka, taastab hüd-
rolipiidkelme, stimuleerib rakuainevahetust. 
Muudab naha pehmeks ja siidjaks, säilitades 

seejuures selle niiskusesisalduse.  
Lait E. V.:

Soovitatakse kasutada veetustatud, elutu naha 
puhastamiseks ja kiireks taastamiseks. 

Tulemus: koorib õrnalt surnud naharakud, 
reguleerib naharasu sekretsiooni, niisutab 
ja toniseerib nahka, taastab epidermise pH, 

valmistab naha edasiseks hoolduseks ette.
Lotion P 50:

Soovitatakse rasuse või hüperkeratoosi il-
mingutega naha jaoks. Näovesi P50 hoiab 
ära karvade sissekasvamise, seepärast sobib 
ideaalselt meeste naha hoolduseks enne ja 
pärast raseerimist.

Tulemus: koorib õrnalt surnud naharakud, 
reguleerib naharasu sekretsiooni, niisutab 
ja toniseerib nahka, taastab epidermise pH, 

valmistab naha edasiseks hoolduseks ette.
Lotion P 50 W:

Oma toimelt kõige õrnem kooriv näovesi. 
Soovitatakse normaalsele või tundlikule nahale, 
millel on kalduvus ärrituvusele ja punetusele.

Tulemus: koorib õrnalt surnud naharakud, 
reguleerib naharasu sekretsiooni, niisutab 
ja toniseerib nahka, taastab epidermise pH, 

valmistab naha edasiseks hoolduseks ette. 
Lotion P 50 V:

Soovitatakse õhukesele, kuperoosi ilmingutega 
väsinud nahale. 

alg
us

fa
as

Kasutamine:
Kanna väike kogus näovett 
vatipadjale, eemalda jumes-
tus selle abil ning näovee 
jäägid pese leige veega 
maha.

Kasutamine:
Esimesel kasutamisnädalal: 
kandke veega niisutatud vatipadjale mõned 
tilgad näovett P50, töödelge näo, kaela ja de-
kolteepiirkonna nahka pehmete tupsutavate 
liigutustega piki massaažijooni.
Järgnevatel päevadel: 
Kandke näovesi kuivale vatipadjale ja töödelge 
näo, kaela ja dekolteepiirkonna nahka pehmete 
tupsutavate liigutustega piki massaažijooni. 
Pärast näovee Р50W kasutamist on soovi-
tav kasutada niisutavat hapnikukompleksi 
L’Eaxygenante. Esimeste kasutamisnädalate 
jooksul võib nahale tekkida väike punetus, ker-
ge põletuse tunne, suureneb naharasu eritus. 
Need ilmingud ei anna veel põhjust preparaadi 
kasutamise lõpetamiseks, vadi annavad tun-
nistust regulatiivsete protsesside taastumisest 
nahas.

kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD 
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Spetsiifilsed eksfoliaatorid 
Need praparaadid võivad kas siis täiendada näovee P50 toimet oma 
nahka täitvate omadustega (MC110) või siis võivad olla kasutatud P50 
asemel (Lotion Alpha Kerato-Regulatrice) naha seisundi korral, mida 
iseloomustatakse kui keratoosset ja elutut.

Kasutamine:
Kandke pärast naha puhastamist ja töötlemist 
näoveega P50 nahale mõned näovee MC 110 
tilgad ning töödelge näo, kaela ja dekolteepiir-
konna nahka kergete tupsutavate liigutustega 
piki massaažijooni, pöörates seejuures erilist 
tähelepanu kortsudele, nina-huule voltidele ja 
silmaümbruse piirkonnale.

Kasutamine:
Preparaati kasutatakse 5-8 päevase kuurina 
üks kord kuus. Kandke mõned tilgad näovett  
vatipatjadele ning töödelge näo, kaela ja de-
kolteepiirkonda tupsutavate liigutustega piki 
massaažiliini.
Kuuri ajal näovett P 50 mitte kasutada! Sellel 
perioodil tuleb vältida insolatsiooni ja tuleb 
kasutada päikesekaitsekreemi.

Kasutamine:
Enne kasutamist loksutada! Pihustada eel-
nevalt näoveega P50 töödeldud näo, kaela ja 
dekolteepiirkonna nahale.
Soovitatakse: 
- kanda peale pärast näovee Р 50, P 50V,  

P 50W kasutamist; 
- kasutada lehemaskide niisutamiseks; 
- võib kasutada naha niisutamiseks ja tonisee-

rimiseks ükskõik millisel kellaajal.

Tulemus: koorib suurepäraselt surnud naha-
rakke, niisutab ja toniseerib nahka, stimuleerib 
vereringet, tasandab naha mikroreljeefi, silub 
väikesed kortsud, korrigeerib näoovaali, annab 

nahale sära.
Lotion MC 110:

Pinguldav ja taastav näovesi.   
Lotion MC 110 №1

Soovitatakse normaalsele nahale. 
Lotion MC 110 №2

Soovitatakse alanenud turgoriga  ja närtsinud 
nahale.

Tulemus: reguleerib epidermise keratinisee-
rumise protsesse, stimuleeerib rakkude rege-
nereerimist, pehmendab nahka ja niisutab 

seda sügavalt.
Lotion Alpha Kérato-Régulatrice:

Alfa kerato-reguleeriv näovesi. Aktiivsed koos-
tisosad: puuviljahapete kompleks. Soovitatakse 
tuhmile, atoonilisele ja hüperkeratoosi ilmin-
gutega nahale.

Tulemus: pärsib vabade radikaalide teket, nii-
sutab nahka suurepäraselt, kaitseb keskkonna 
kahjuliku toime eest. Taastab momentaalselt 
naha elujõu, näojume ning annab nahale sära. 

L’Eauxygénante:
Ilusprei. Aktiivsed koostisosad: molekulid – 
hapnikukandja – perfluorodecalin - Biologique 
Recherche labori eksklusiivne rakendus, kõrge 
A- ja C-vitamiini kontsentratsiooniga apelsi-
ni-, kiivi- ja alpikanniekstraktid. Soovitatakse 
tuhmile, väsinud nahale, samuti tagab püsiva 
ja ühtlase meigi. 

Tulemus: taastab hüdrolipiidse tasakaalu, 
rahustab, pehmendab, kõrvaldab hüpertermia 
nähud ja nahakrambid, taastab näonaha värvi.

Masque Biosensible:
Mask tundlikule nahale. Aktiivsed koostisosad: 
küllastumata rasvhapete kompleks (Omega 
3-6-9), hüaluroonhape, samuti eksklusiivne 
hapnikukompleks VIP O2. Soovitatakse tund-
likule, reaktiivsele, veetustatud nahale. On 
asendamatuks preparaadiks naha taastamisel 
pärast keemilisi piilinguid, mikrodermaabra-
siooni, aktiivset päevitamist!

Tulemus: puhastab suurepäraselt nahka, vähen-
dab põletikunähte, ahendab laienenud poore. 

Masque Vivant:
Puhastav mask pärmiekstraktiga.
Aktiivsed koostisosad: õllepärm, kurgi, nõiapuu 
ja põisadru ekstraktid. Soovitakse rasusele, 
probleemsele nahale, samuti sobib suurepära-
selt lõtvunud, toonuse ja terve jume kaotanud 
nahale.

Puhastavad ja 
stabiliseerivad maskid 
Need preparaadid lõpetavad algusfaasi. On 
suure aktiivsete ainete kontsentratsioonisi-
saldusega epidermise tasakaalustamiseks 
ja puhastamiseks ning eelnevalt kasutatud 
toodete toime kinnistamiseks. Maskides 
sisalduvad asendamatud rasvhapped taas-
tavad pärast eksfoliatsiooni valgu-rasvakile 
ja valmistavad naha järgneva hooldusfaasi 
preparaatide vastuvõtmiseks ette. Erinevalt 
teistest markidest kantakse Biologique Rec-
herche maskid peale protseduuri keskel, aga 
mitte lõpus. Seda tehakse sihilikult, et hool-
dusfaasi ajal pealekantud aktiivseid toimeai-
neid koos maskiga mitte eemaldada.

Nõuanne:
Seborroilisele nahale: segage näpuotsatäis 
söögisoodat ja mõned tilgad Iribioli seerumit 
Vivant maskiga ja kandke saadud kile näo, kae-
la ja dekolteepiirkonna nahale.

kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD 
alg

us
fa

as kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD 
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Puhastavad ja stabiliseerivad maskid

Kasutamine:
Kandke pärast naha näoveega P50 puhastamist ja töötlemist 
väike kogus maski õhukese kihina piki massaažijooni näo, kaela 
ja dekolteepiirkonna nahale. Kasutage vastavalt maski kuiva-
mise määrale L’Eauxygenante. Jätke mask 10-15 min peale, 
seejärel peske see hoolikalt jaheda veega maha. Kasutamine:

Kreemina: kandke hommikul ja õhtul õhuke-
se kihina kergete massaažiliigutustega näo ja 
kaela nahale pärast naha eelnevat puhastamist 
piimaga ja töötlemist näoveega P50.
Maskina: kandke pärast naha eelnevat pu-
hastamist piimaga ja töötlemist näoveega P50 
tiheda kihina mäo, kaela ja dekoltee piirkonna 
nahale, 10 min pärast eemaldage maski jää-
nused.

Kasutamine:
Kandke pärast naha näoveega P50 puhastamist ja töötlemist 
väike kogus maski näo, kaela ja dekolteepiirkonna nahale. Jätke 
mask 10-15 minutiks peale, seejärel peske see jaheda veega 
maha. Soovitatakse kasutada 1-2 korda nädalas.

Tulemus: stimuleerib epidermise regenereerimist, 
niisutab ja toniseerib nahka, soodustab silmaaluste 

tumedate rõngaste ja paistetuse kadumist. 
Masque Oxygenante VIPO2:

Hapnikumaks. On ideaalseks maskiks silmaümbruse 
piirkonnale. Aktiivsed koostisosad: molekulid – 
hapnikukandja-perfluorodecalin - Biologique 
Recherche labori eksklusiivne rakendus, meree-
lastiin ja naturaalsed rasvhapped. Soovitatakse 
loomuliku toonuse ja värvuse kaotanud tuhmile 
elutule nahale, samuti kuperoosi nähtudega nahale. 

Tulemus: puhastab poore, seejuures nahka kuiva-
tamata, niisutab, pehmendab ja taastab nahka, 
stimuleerib selle loomulikke kaitsemehhanisme. 
Suurendab naha elastsust, annab nahale terve 

jume ja sära.
Masque Visolastine:

Аktiivsed koostisosad: mereelastiin, biomerekomp-
leks, naturaalsed rasvhapped, samuti spetsiaalne 
kompleks valge saviga. Soovitatakse veetustatud 
nahale.

Tulemus: niisutab, pehmendab ja rahustab nahka suurepära-
selt, on tugevalt regenereeriva toimega. 

Masque Visolastine E:
Soovitatakse närbunud, samuti kuivale ja tundlikule nahale. 

Tulemus: puhastab nahka sügavalt, toniseerib seda, korrigeerib 
näoovaali, samuti annab nahale terve sära! 

Bio Magiс Mask:
Niisutav ja pinguldav näomask. Aktiivsed koostisosad: taimsete 
ja mineraalsete komponentide unikaalne kombinatsioon. Soo-
vitatakse tuhmile, atoonilisele nahale.

Tulemus: näo miimiliste lihaste lõõgastamise 
tulemusena vähendab miimiliste kortsude 

sügavust, suurendab naha elastsust. 
Masque-Creme Biofixine:

Noorendav mask-kreem näole. Puhastab, rahus-
tab ja pehmendab nahka suurepäraselt, taastab 
näonaha terve jume, toetab vesi-lipiidset 
tasakaalu, soodustab naharakkude uuenemist.
Kaitseb kahjulike keskkonnategurite eest. 
Miimiliste kortsude tekkimisel soovitatakse 
kõikidele nahatüüpidele. 

Tulemus: koorib tõhusalt nahka, stimuleerib 
rakuregeneratsiooni, parandab toonust, niisu-
tab, tasandab naha mikroreljeefi, annab sellel 

terve sära. 
Masque Exfoliant P 50:

Aktiivsed koostisosad: polühappekompleks, 
hüaluroonhape, puuvilla- ja sacha inchiõli, hen-
na- ja sidruniekstraktid. Soovitatakse rasusele, 
tuhmile, väsinud nahale. Sobib ideaalselt akne, 
postakne ja hüperpegmentatsiooni nähtudega 
nahale.

Tulemus: originaalse kahefaasilise preparaadi ja spet-
siaalse manuaalse tehnika kombinatsioon võimaldab 
saada tugeva liftinguefekti ja tagab naha süvapuhastu-
se. Taastab naha struktuuri, niisuta, takistab efektiivselt 

vananemist. 
Lift C.V.S. Complete:

Puhastav ja pinguldav kompleks näole. Aktiivsed 
koostisosad: vedel faas sisaldab unikaalset taimset 
kompleksi, hüaluroonhapet ja vitamiine. Tahke faas 
on esindatud mikrosfääride kujul, mis on kujundatud 
infusoorsest mullast (meremuda, vetikate ja planktoni 
osakesed) kombinatsioonis piimaproteiini aminoha-
petega. Soovitatakse rasusele nahale, hüperkeratoosi 
nähtudega nahale, tuhmile ja väsinud nahale.

Tulemus: tänu spetsiaalsele preparaadi peale-
kandmise manuaalsele tehnikale ja aktiivsete 
koostisosade toimele niisutab sügavalt nahka, 
pinguldab seda, silub väikesed kortsud  ja 

modelleerib näoovaali.
Le Soin Lissant:

Niisutav ja taastav kompleks näole. Aktiivsed 
koostisosad: unikaalne kahefaasiline preparaat 
on rikastatud Omega 3-6-9,  hüaluroonhape-
tega, siidiproteiinidega, taastava naturaalse 
niisutava faktoriga. Soovitatakse õhukesele, 
veetustatud, reaktiivsele nahale. Suurepärane 
stressivastane hooldus.

Tulemus: tugev kooriv toime, niisutab, puhas-
tab, toniseerib nahka ja tasandab selle reljeefi.

Masque aux Acides de Fruits:
Puuviljahapetega mask. Aktiivsed koostisosad: 
puuviljahapete kombinatsioon, õun, ingver. 
Soovitatakse liigse keratiinisisaldusega tihkele 
nahale.

Tulemus: puhastab ja samal ajal rahustab 
nahka, küllastab seda mikroelementidega, 
taastab naha toonuse ja näojume, elustab 

suurepäraselt, reguleerib naha tasakaalu.
Cold Mask:

Aktiivsed koostisosad: merekapsaekstraktid, 
diatoomvetikad. Soovitatakse seborröa kaldu-
vusega nahale.

Tulemus: tugevdab näoovaali, avaldab pingul-
davat toimet, elustab tõhusalt nahka, varustab 
energiaga, kaitseb negatiivsete keskkonna-

tegurite eest.
Biovecteur Marin:

Merelise päritoluga niisutav ja toniseeriv mask 
näole. Soovitatakse alanenud toonusega vä-
sinud nahale.

Tooted  
professionaalseks kasutamiseks 
Biologique Recherche osutab kompanii asutamisest alates 
professionaalseid nahahooldusprotseduure, mida on või-
meline tegema ainult meie poolt spetsiaalselt koolitatud 
personal. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooted 
on väga tehnilised ning neid kasutatakse sõltuvalt iga klien-
di naha seisundist. Omades aktiivsete komponentide suurt 
kontsentratsiooni tagavad need preparaadid kombinatsioo-
nis meie metoodikatehnikatega koheseid tulemusi.

kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD 
alg

us
fa

as kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD 



16 17

+ põhisEERum 
+ kREEm 
+ LõpphOOLDusE sEERum 
=

hooldusfaas Biologique Recherche hooldusprogrammis on see kõige aktiivsemaks staadiumiks. Sellel 

etapil kasutatavad preparaadid sisaldavad kõige suuremas kontsentraadis taimset, merelist 

ja bioloogilist päritolu ekstrakte. Kombinatsioonis meie metoodika tehnikatega need 

preparaadid tasakaalustavad, niisutavad ja taastavad epidermist. Aktiivsed komponendid 

avavad järkjärgult oma potentsiaali, et anda nahale terve sära ja parandada selle kvaliteeti.

Fundamentaalne faas, pärast mille lõpetamist särab nahk 
ilust ja tervisest.
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Autentsed seerumid 
Autentsed seerumid on kõige puhtamateks 
toodeteks Biologique Recherche preparaati-
de gammas. Nende ainsateks komponenti-
deks on aminohapped või lühikese ahelaga 
peptiidid koos minimaalse koguse konser-
vantidega.  
Seerumid lahendavad mitmesuguseid naha-
ga seotud probleeme, selliseid nagu veetus-
tamine, toonuse puudumine, seborröa, kort-
sud jne. Seerumeid saab kasutada eraldi või 
omavahel segatuna. Samuti saab seerumite 
salongis pealekandmisel kasutada tulemus-
te optimeerimiseks aparaati Remodelling 
Face.

Kasutamine:
Pärast naha eelnevat puhastamist teie poolt valitud Bio-
logique Recherche puhastava piimaga ja selle töötlemist 
näoveega P50, kandke mõned tilgad seerumit näo, kaela 
ja dekolteepiirkonna nahale ja hõõruge kergete massaaži-
liigutustega sisse. Võite lisada mõned tilgad preparaati teie 
Biologique Recherche kreemile!

Tulemus: silub väikesed kortsud, vähendab 
sügavaid kortsusid, suureneb naha elastsus 

ja turgor.
Sérum Elastine Pure:

Bioseerum. Soovitatakse kõikidele nahatüü-
pidele, sobib ideaalset suu- ja silmaümbruse 
kortsude silumiseks. Asendamatu vahend naha 
taastamiseks pärast insolatsiooni.

Tulemus: toniseerib nahka suurepäraselt, taas-
tab epidermise niiskusesisalduse, ahendab 

poore, parandab näoovaali. 
Sérum Collagène Natif:

Bioseerum. Soovitatakse kõikidele nahatüüpi-
dele. Sobib suurepäraselt kasutamiseks kaela- ja 
dekolteepiirkonnas.

Tulemus: silub väikesed kortsud,  suureneb naha 
elastsus ja turgor. 

Sérum Elastine Marine:
Mereelastiini baasil valmistatud seerum. Soovi-
tatakse kõikidele nahatüüpidele, eriti seborröa 
nähtudega nahale. Sobib ideaalset suu- ja 
silmaümbruse kortsude silumiseks. 
 

Tulemus: niisutab intensiivselt epidermise 
pealmisi kihte, elustab ja taastab nahka. 

Sérum Extraits Tissulaires:
Niisutav bioseerum. Soovitatakse kuivale na-
hale, samuti rasuse naha komplekshoolduse 
tegemisel selle optimaalse niiskusesisalduse 
taastamise eesmärgil.

Tulemus: korrigeerib näoovaali, ahendab poore, 
pinguldab ja korrigeerib nahka, on aktiivse 

pinguldava toimega.
Sérum VG Tensil:

Pinguldava efektiga toniseeriv seerum. Ak-
tiivsed koostisosad: nisuidurakkude aminoha-
petega rikastatud kontsentreeritud proteiini-
kompleks. Soovitatakse tiheda, kombineeritud, 
seborröale kalduva naha toniseerimiseks.
 

Tulemus: toniseerib suurepäraselt väsinud 
nahka. 

Sérum Splénodermine:
Nahka pinguldav bioseerum. Soovitatakse atoo-
nilisele, vanale nahale. Asendamatu vahend 
venitusarmide profülaktikaks.

Tulemus: stimuleerib, elavdab ja noorendab 
nahka, immuunsust tugevdava toimega. 

Sérum Oligo-Protéines Marines:
Merelist päritolu oligoproteiinide baasil valmis-
tatud seerum. Aktiivsed koostisosad: naturaal-
sed mikroelemendid ja  vetikate oligopeptiidid. 
Soovitatakse tuhmile ja väsinud suitsetajatele 
omasele nahale. 

Tulemus: reguleerib nahka, muudab näonaha 
värvi ühtlaseks.

Sérum Amniotique E:
Niisutav bioseerum. Soovitatakse kõikidele 
nahatüüpidele, eriti tundlikule ja veetustatud 
nahale. 
 

Tulemus: puhastab nahka suurepäraselt, norma-
liseerib naharasu  eritumist, on põletikuvastase 

toimega.
Complexe Iribiol:

Seerum rasusele, probleemsele nahale. Ak-
tiivsed koostisosad: tsink, iiriseekstraktid. 
Soovitatakse rasusele, probleemsele nahale, 
millel on kalduvus löövete esinemiseks.

Tulemus: taastab tundliku naha füsioloogilise 
balansi, vähendab naha tundlikkust, leevendab 
ebameeldivustunde, tugevdab epidermist, loob 

komfordi tunde.
Sérum Biosensible:

Koostis: värd-nõiapii ekstrakt, lipopeptiidid, 
hüaluroonhape, mimoosi ekstrakt, jõhvika 
ekstrakt, kollajuure ekstrakt, kanada tsuuga 
ekstrakt, valge tee ekstrakt. Soobib: ideaalselt 
sobib tundlikule nahale. 

Tulemus: niisutab intensiivselt, taastab nahka 
pärast stresse ja ebasoodsate kliimategurite 
toimet, on võimsa immuunsust tugevdava 

toimega.
Sérum Colostrum Purе:

Aktiivsed koostisosad: piimaproteiinide ekstrak-
tid. Soovitatakse kuivale, nõrgestatud nahale. 
Tagab naha taastumise.

Tulemus: taastab naha toonuse ja turgori, on 
intensiivse regenereeriva toimega. Kõrvaldab 
silmaade alt tumedad rõngad, vähendab pig-

mentatsiooninähte.
Sérum Placenta:

Soovitatakse probleemsele nahale, millel on 
kalduvus löövete esinemiseks.

Tulemus: aitab taastada nahabarjääri, tagab 
naha lisakaitse, loob kaitsekihi, mis hoiab 
lipiidid naha pinnal, suurendab lipiidide hulka 
epidermises, kaitseb nahka väliskeskkonna 
negatiivsete mõjude eest kuiva ja külma kliima 

tingimustes.
Sérum T.E.W.L.:

Koostis: naaritsaõli, astelpajumarjade õliekst-
rakt, viigikaktuse ekstrakt, jojobaõli seesa-
miõli, vaarikaõli ekstrakt, jõhvikaõli. Soobib: 
veetustunud ja lipiidide puuduse all kannatava 
naha puhul.

Tulemus: toniseerib suurepäraselt nahka, 
ahendab poore, parandab näoovaali, taastab 

epidermise niiskusesisalduse.
Sérum Collagène Marin:

Merekollageeni baasil valmistatud seerum. 
Aktiivsed koostisosad: hüdrolüüsitud merekol-
lageen. Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele. 
Sobob suurepäraselt kasutamiseks kaela- ja 
dekolteepiirkonnas. 

kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD
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Biologique Recherche 
kreemid
Näo, kaela ja dekolteepiirkonna nahale kan-
tud kreemid küllastavad nahka tasakaalus-
tatud koguses taimsete, mereliste ja bio-
loogiliste elementidega. Need täiendavad 
seerumite toimet ja kaitsevad nahka väliste 
mõjude eest. Kreemidel on eriline tekstuur 
ja need niisutavad nahka nahapinnale ras-
vast kilet jätmata. On kergesti pealekanta-
vad, rikkad aktiivsete komponentide poolest 
ning tagavad tulemuse väikese pealekantud 
tootekoguse korral. Enamus Biologique Rec-
herche hooldusprogramme sisaldab endas 
päeva- ja öökreemi. Tootegamma koosneb 
aluskreemidest, spetsiifi listest ja intensiivse-
test kreemidest.

Aluskreemid 
Aluskreemid on ette nähtud terve 
naha niiskusesisalduse taseme 
hoidmiseks. Tulemus: tugevam, 
toniseeritud epidermis.

Spetsiifi lised kreemid:
Spetsiifi lisi kreeme kasutatakse 
konkreetsete probleemide või tea-
tud nahapiirkondade probleemide 
lahendamiseks.  
Tulemus: suunatud toime.
Nõuanne: ärge kandke enne uinu-
mist silmaümbruse nahale tihkeid 
kreeme, kuna see võib tekitatada 
paistetuse.

Tulemus: pehmendab, niisutab nahka, hoiab ära 
kortsude tekke, silub väikesed kortsud. 

Crème Elastine Marine:
Mereelastiiniga kreem. Aktiivsed koostisosad: 
õllepärm, hüdrolüüsitud mereelastiin, taimne 
kompleks, vitamiinikompleks. Soovitatakse 
normaalsele, veetustatud nahale.

Tulemus: niisutab ja toniseerib nahka, kaitseb 
keskkonnategurite negatiivse toime eest. 

Crème Hydravit’S:
Termaalsete vetikatega niisutav kreem. Aktiiv-
sed koostisosad: taimne kompleks, termaalsed 
vetikad, pärm. Soovitatakse veetustatud, tuh-
mile nahale. 

Tulemus: pehmendab, toniseerib, soodustab 
laienenud pooride ahenemist, tasandab naha 

mikroreljeefi . 
Crème au Collagène Marine:

Merekollageeniga kreem. Aktiivsed koostisosad: 
pärmiekstrakt, merelist päritolu hüdrolüüsitud 
kollageen, taimne kompleks. Soovitatakse 
normaalsele ja kombineeritud nahale.

Tulemus: puhastab, vähendab stressi mõju 
nahale, parandab näonaha värvi, annab na-

hale sära.
Crème Echinoderm au Complexe 

Biomarin:
Taimse kompleksiga toniseeriv kreem. Aktiivsed 
koostisosad: taimne kompleks, planktoni-
ekstrakt, meresiili ogade ekstrakt, õllepärm. 
Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele.

Tulemus: ühtlustab näonaha värvi, on depig-
menteeriva toimega. 

Crème PIGM 200:
Pleegitav kreem. Aktiivsed koostisosad: sibula- 
ja sidruniekstraktid, meresiili ogade ekstrakt, 
õllepärm. Soovitatakse hüperpigmentatsiooni 
nähtudega nahale. Sobib lokaalseks peale-
kandmiseks.

Tulemus: rahustab suurepäraselt ärritunud nah-
ka, kõrvaldab ketenduse ja pinguldatuse tunde, 
tugevdab veresoonte seinu ja on toitva toimega.

Crème Verte Espoir:
Kreem tundlikule nahale. Soovitatakse tund-
likule, ärritunud nahale, kuperoosi nähtudega 
nahale.

Tulemus: kõrvaldab silmade alt rõngad ja paiste-
tuse ning hoiab ära nende tekke, silub väikesed 
kortsud, vähendab „kanavarvaste” sügavust, on 

niisutava ja pinguldava toimega.
Crème Contour des Yeux VIP O

2:
Hapnikukreem silmaümbruse piirkonnale. Ak-
tiivsed koostisosad: eksklusiivne hapnikukomp-
leks VIP O2, merelist päritolu hüdrolüüsitud 
elastiin, naturaalsed rasvhapped. Soovitatakse 
silmümbruse piirkonna nahale. 

Tulemus: suurepäraselt niisutab ja pehmendab 
huuli, kaitseb efektiivselt keskkonnategurite 
negatiivse toime eest, suurendab visuaalselt 

huulte mahutu.
Biokiss:

Huultepalsam. Soovitatakse huulte hoolduseks. 
Ideaalne alusvahend enne huulepulga ja läike 
kasutamist. 

Tulemus: toidab ja värskendab silmaümbruse 
piirkonna nahka, toetab selle elastsust, hoiab 

ära kortsude tekke, silub väikesed kortsud.
Crème Contour des Yeux:

Niisutav ja toniseeriv kreem silmaümbruse 
piirkonna nahale. Aktiivsed koostisosad: me-
relist päritolu hüdrolüüsitud elastiin, niisutav 
taimne kompleks. Soovitatakse silmaümbruse 
piirkonna nahale.  

Tulemus: niisutab, pehmendab nahka. 
Crème UVA:

Soovitatakse kasutada enne päikesekaitsekree-
mi pealekandmist, et kaitsta nahka päikesekree-
mides sisalduvate kahjulike keemiliste kompo-
nentide eest. Sobib kõikidele nahatüüpidele. 

Tulemus: rahustab suurepäraselt nahka ja 
võtab ära nahaärrituse, eemaldab silmade alt 

tumedad rõngad ja paistetuse.  
Crème Contour des Yeux 

Biosensible:
Soovitatakse silmaümbruse piirkonna tund-
likule nahale. 

Tulemus: niisutab sügavalt, taastab kahjustatud 
naha, on tugevalt antioksüdantse toimega.

Émulsion Gel Biosensible:
Emulsioon-geel tundlikule nahale. Aktiivsed 
koostisosad: asendamatute rasvhapete ja anti-
oksüdantide kompleks. Soovitatakse tundlikule, 
veetustatud ja ärritunud nahale. Mitte kasutada 
rasuse naha korral! 

Tulemus: reguleerib naharasu eritust, on puhas-
tava ja bakteritsiidse toimega.

Crème  Dermopurifi ante:
Puhastav kreem. Aktiivsed koostisosad: polü-
happeline kompleks, bergeenia-, naistepuna- ja 
osjaekstrakt, õllepärm. Soovitatakse probleem-
sele rasusele akne ilmingutega nahale.  

Tulemus: niisutab ja toidab nahka, muudab selle 
pehmemaks, taastab terve jume, on regeneree-

riva ja toniseeriva toimega.
Crème GS 99:

Taastav kreem ženšenniga. Aktiivsed ained: 
boitaimne kompleks ja ženšenni ekstrakt, 
vitamiinid С ja РР, õllepärm. Soobib vigastatud, 
väsinud nahale.  

Tulemus: tugevdab naha hüdrolipiidkelmet, on 
toitva, niisutava ja stimuleeriva toimega. 

Crème VG Derm:
Rikastatud toitekreem. Aktiivsed koostisosad: 
looduslike rasvhapete kompleks, hüdrolüüsitud 
mereelastiin, taimne kompleks. Soovitatakse 
kuivale või veetustatud ealiste muutustega 
nahale.

Tulemus: puhastab hästi nahka, taastab loomu-
liku veetasakaalu, toniseerib, soodustab naha-

haavade kinnikasvamist ja naha taastumist. 
Crème Placenta:

Soovitatakse noorele kombineeritud ja rasusele 
nahale.

Kasutamine:
Puhastada nahk piimaga ja töödelda näoveega 
P50. Väike kogus kreemi kantakse kergete mas-
seerivate liigutustega näo, kaela ja dekoltee-
piirkonna nahale kuni täieliku imendumiseni. 
Soovitatakse kasutada hommikul ja õhtul.
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Intensiivsed kreemid
Intensiivsed kreemid on meie toodete gam-
mas kõige keerulisemateks ja rafi neeritu-
mateks toodeteks. Nende tootevalemid on 
suunatud erilist tähelepanu nõudva naha 
hooldamisele. 
Tulemus: intensiivne hooldus.

Tulemus: taastab näonaha terve jume ja sära, 
niisutab intensiivselt, noorendab, taastab 

väsinud naha, on tugeva rahustava toimega.
Crème Grand Millésime:

Aktiivsed koostisosad: rakuekstraktid, ami-
nolüütiline vedelik, fütobiokompleks Grand 
Millesime. Soovitatakse alanenud toonusega 
närbunud nahale. 

Tulemus: niisutab suurepäraselt nahka, taas-
tab näojume, annab nahale sära, ahendab 
laienenud poorid, takistab naha enneaegset 

vananemist.
Crème Amnios:

Taastav kreem. Aktiivsed koostisosad: rakulised 
oligopeptiidid. Soovitatakse normaalsele ja 
kombineeritud nahale.

Tulemus: niisutab intensiivselt nahka, tonisee-
rib, kaitseb keskkonna kahjuliku toime eest, 
taastab näojume, annab nahale terve värvuse 

ja loomulik sära.
Crème VIP O2:

Hapnikukreem. Aktiivsed koostisosad: eks-
klusiivne hapnikukompleks VIP O2, merelist 
päritolu bioekstraktid. Soovitatakse väsinud, 
tuhmunud nahale. 

Tulemus: puhastab suurepäraselt nahka, taastab 
loomuliku veetasakaalu. Prandab näonaha 

värvi.
Crème aux Acides de Fruits:

Puuviljahapetega kreem. Aktiivsed koostis-
osad: naturaalsed niisutajad, puuviljahapete 
kompleks. Soovitatakse enneaegse vananemise 
tunnustega väsinud nahale. 

Tulemus: neutraliseerib hormonaalse disbalansi 
mõju nahale menopausi ja menstruatsioonieel-
se sündroomi ajal, aeglustab vananemisprot-
sessi, toniseerib, vähendab kortsude sügavust, 
suurendab naha elastsust, niisutab ja toidab.

Crème MSR-H:
Aktiivsed koostisosad: fütoestrogeenide ta-
sakaalustatud kombinatsioon (looduslikult 
kasvava jamsi- ja sojaekstrakt), eksklusiivne 
hapnikukompleks VIP O2. Soovitatakse ealiste 
muutustega vanale nahale või kuivale, veetus-
tatud stressis nahale.

Tulemus: vähendab miimiliste lihaste lõõgasta-
mise tulemusena miimiliste kortsude sügavust, 
hoiab ära vabade radikaalide tekke, niisutab 

nahka, annab sellele loomuliku sära.
Crème Biofi xine:

Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele esimeste 
kortsude tekkimisel. 

Tulemus: stimuleerib rakusisest ainevahetust, 
taastab, toniseerib ja pinguldab nahka, korri-
geerib näoovaali, on tugevalt niisutava toimega.

Crème ADN Elastine Marine 
Collagène Marin:

DNA-kreem merekollageeni ja elastiiniga. 
Aktiivsed koostisosad: taimne kompleks, meree-
lastiin ja kollageen, taimne DNA. Soovitatakse 
veetustamisnähtudega ealiste muutustega 
nahale. 

Tulemus: niisutab suurepäraselt nahka, on 
rahustava toimega, pehmendab, värskendab 

nahka. 
Gel ADN Silkgen:

Siidiekstrakti ja taimse DNA-ga geel. Aktiivsed 
koostisosad: taimne DNA, siidiproteiinid. Soovi-
tatakse kuivale nahale, samuti pärast pikaajalist 
insolatsiooni. Sobib silmaümbruse piirkonna 
naha hoolduseks.

Tulemus: stimuleerib rakusisest ainevahetust, 
avaldab regenereerivat toimet, noorendab, 
niisutab, toniseerib ja kaitseb nahka, taasta 

näonaha terve jume.
 Crème Métamorphique:

Kreem dermise rakkude restruktureerimiseks. 
Soovitatakse alanenud toonusega vanale na-
hale.

Tulemus: taastab näonaha terve jume ja loo-
muliku sära, on niisutava, toniseeriva ja kaitsva 

toimega. 
Émulsion Végétale Grand 

Millésime:
Toniseeriv taimne emulsioon. Soovitatakse 
väsinud noore naha hoolduseks 1-2 kuud 
kestva kuuriga.

Tulemus: niisutab intensiivselt, kaitseb kliimate-
gurite kahjuliku toime eest (päike, tuul, külm), 

taastab nahka. 
Émulsion Originelle Régénérante:

Aktiivsed koostisosad: taimne kompleks, mi-
moosikooreekstrakt, ternespiimaekstrakt, 
merekollageen. Soovitatakse kuivale, veetus-
tatud nahale. 

Tulemus: pinguldab suurepäraselt ja toniseerib 
närtsinud nahka, silub kortsud, korrigeerib 

näoovaali, niisutab ja toidab.
Crème Splendide:

Pinguldav kreem. Aktiivsed koostisosad: taimne 
biokompleks, spelnodermiin (lepiklille rakkude 
ekstrakt), merelist päritolu kollageen. Soovita-
takse alanenud toonusega närbunud nahale.

kosmeetilised NÄOhOOLDuspREpaRaaDiD
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Tulemus: taastab lipiidide hulga epidermises, taastab epidermise, andes 
nahale terve ja värske jume, rikastab nahka niisutavate ainetega, annab 

komforditunde pealekandmises ja kogu päeva.
Crème Dermo-RL:

Koostis: mustsõstra-, viinamarjakivide õli, Omega 3-6 kompleks, hüaluroonha-
pe, pähkli ekstrakt, joovika ekstrakt, Antakrtika mirkoorgamismidest saadud 
glükoproteiinid, viigi ja barbarissi ekstrakt, jojobaõli. Vastunäidustused: 
ärge kasutage seborröale kalduva naha korral. Soobib: lipiide kaotanud ja 
veetustunud nahale 
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Lõpphoolduse  
seerumid 

Neid seerumeid kasutatakse protseduuri 
lõppetapil ja neil on erilised tootevalemid. 
Need on rafineeritud tooted, mille väärtus-
likud tootevalemid annavad kohese ja sa-
mal ajal püsiva tulemuse. Nahale terve sära 
andmiseks võidakse neid kanda nii kreemi 
alla kui ka peale. Sisaldavad taimeekstrakte, 
vitamiine, antioksüdante, hüaluroonhapet, 
samuti DNA ekstrakte, millel on tugevad nii-
sutavad ja hapnikku juhtivad omadused. Sa-
muti stabiliseerivad lõpphoolduse seerumid 
hooldusfaasi ajal eelnevalt pealekantud too-
dete toimet. See on suurepärane jumestus-
alus, mida saab kasutada igapäevaselt või 
erilistel juhtudel. Lõpphoolduse seerumid 
pikendavad ja kaitsevad Biologique Rec-
herche nahahoolduspreparaatide kasutami-
sel saadud tulemust.  

Tulemus: hooldab ning taastab nahka pehmelt 
ja õrnalt, olles alternatiiviks mikroinjektsioo-

nidele.
Sérum Yall~O2:

Niisutav hapniku- ja fütobiokompleks. Innovaa-
tiline tootevalem tugineb viimastele saavutus-
tele nanotehnoloogia valdkonnas! Tagab naha 
süvaniisutuse, kuna sisaldab hüaluroonhapet, 
taimset kompleksi, eksklusiivset hapnikukomp-
leksi VIP O2, tänu millele taastab suurepäraselt 
nahka, soodustab selle regenereerimist, andes 
nahale loomuliku läike ja sära. Soovitatakse 
kõikide nahatüüpide veetustatud nahale.

Tulemus: niiisutavad, toniseerivad näonahka ja 
taastavad selle värvi, annavad nahale sileduse 

ja loomuliku sära.
Rénovateur 14 &  
Complexe Royal:

Toniseerivad ja niisutavad fütobiokompleksid. 
Sisaldavad ternespiima hüdrolüüsitud pii-
maproteiine, piimhapet, nõiapuu-, sibula- ja 
mürdiekstrakti. Preparaatidel on tugevalt 
avalduv niisutav toime, toniseerivad võimsalt 
nahka,  avaldavad aktiivset taastavat toimet, 
parandavad näonaha värvi, annavad nahale 
loomuliku sära. Soovitatakse kasutada alanenud 
toonusega vana naha hoolduseks. Preparaate 
kasutatakse koos.  

Tulemus: taastab epidermise toonuse. 
Sérum Grand Millésime:

Taastav fütobiokompleks. Tänu aktiivsete 
koostisosade mitmekesisusele (taimset ja 
merelist päritolu kompleksid, siidi-, šenženni- ja 
mimoosikooreekstrakt, mesilasemapiim, hüalu-
roonhape), preparaat on unikaalne oma toime 
mitmekesisuse poolest – toniseerib, niisutab, 
kaitseb ja taastab nahka, kaitseb seda väliste 
tegurite toime eest, parandab näonaha värvi, 
taastab selle terve loomuliku läike. Soovitatakse 
kõikidele nahatüüpidele.

Tulemus: taastab näonaha värvi, annab nahale 
sära, nahk muutub siledamaks ja õrnemaks.

Silk Plus:
Regenereeriv ja kaitsev fütobiokompleks. Si-
saldab siidi-, kurgi-, mimoosikoore- ja nõia-
puuekstrakti ning hüluroonhapet. Niisutab ja 
elavdab intensiivselt nahka, taastab hüdroli-
piidkelme, kaitseb nahka keskkonna ebasoodsa 
toime eest. Taastab naha loomuliku läike ja 
annab sellele sära. Soovitatakse kõikidele 
nahatüüpidele. 

Tulemus: kõrvaldab väsimuse jäljed, valgen-
dab näotooni, muudab naha siledaks ja õrnaks.

Fluide VIP O
2:

Hapnikuga fütobiokompleks. Tänu koostises 
sisalduvale eksklusiivsele hapnikukomplek-
sile VIP O2, siidi- ja taimeekstraktidele, on 
intensiivse toimega unikaalseks preparaadiks. 
Kõrvaldab silmade alt tumedad rõngad ja 
paistetuse. Pinguldab, toniseerib nahka, toidab 
ja niisutab, silub peenikesed kortsud, vähendab 
kortsude sügavust. Kaitseb keskkonna kahjuliku 
toime eest. Tagab ühtlase ja püsiva jumestuse. 
Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele.

Kasutamine:
Puhastage nahka puhastava piimaga ja töö-
delge näoveega P 50. Valige nahatüübile sobiv 
kreem. Kandke mõned tilgad fütobiokompleksi 
näonahale ja tehke masseerivad liigutusi kuni 
selle täieliku imendumiseni. 

Nõuanne:
Naistele: loob suurepärase meigialuse ja akt-
senteerib värvinüansse. Meestele: suurepärane 
hooldus pärast habemeajamist, pehmendab 
nahka. 

Nõuanne:
Naistele: loob suurepärase meigialuse ja akt-
senteerib värvinüansse. Meestele: suurepärane 
hooldus pärast habemeajamist, pehmendab 
nahka.

Nõuanne:
Naistele: loob suurepärase meigialuse ja akt-
senteerib värvinüansse. Meestele: suurepärane 
hooldus pärast habemeajamist, pehmendab 
nahka.
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Valmistame epidermise ette, 
puhastame ja vabastame sel-
le toksiinidest selle loomulike 
regenereerivate funktsioonide 
taastamise eesmärgil.

Sissemähkimine

Ettevalmistav staadium on kehahooldusprot-
seduuride tegemisel võtmemomendiks, kuna 
see võimendab järgnevaid tulemusi. Epider-
mist kaitstes ja taastades hoolitseme me naha 
üldseisundi eest. Epidermis on dünaamiline 
struktuur, mis mängib organismi kaitsesüstee-
mis üliolulist rolli. Rõivastega kaetud nahk on 
sageli hoolitsuseta jäetud, kuigi vajab erilist 
hoolitsust.
Loomulikel ja füsioloogilistel põhjustel on ke-
hanahal suurem kalduvus veetustada kui näo-
nahal.
See on seletatav rasunäärmete väiksema ar-
vuga (välja arvatud dekoltee piirkond ja selg). 
Vananedes ei sobitu rakud üksteisega enam nii 
hästi ning ketendamise ja rakkude regeneree-
rimise loomulikud protsessid aeglustuvad. 
Epidermise rakud muutuvad vähemkvaliteet-
seteks ning kaitsebarjääri funktsioon nõrge-
neb. Kehanaha hoolduseks mõeldud Biolo-
gique Recherche preparaadid ja protseduurid 
on sama hoolikalt välja töötatud ja valitakse 
individuaalselt nagu ka näonaha omad. Need 
vabastavad naha toksiinidest, parandavad ke-
hakontuuri, toniseerivad ja annavad kerguse.

Biologique Recherche omab arsenalis vahen-
deid spetsiaalsete merevetikate baasil val-
mistatud mähiste tegemiseks, mille eesmär-
giks on aidata kehal vabaneda toksiinidest ja 
nahk salenemisprotseduuriks ette valmistada. 
Need mähised lisavad kehale reipust ning val-
mistavad järgnevateks spetsiifilisteks protse-
duurideks ette.

Tulemus: koorib surnud rakud pehmelt ja õrnalt, 
taastab epidermise pH.
Lotion P50 Corps:

Näovesi P 50 kogu kehale. Tänu koostisesse 
kuuluvatele hapete kompleksile, nõgese- ja 
sidruniekstraktidele, on näoveel puhastav ja 
kooriv toime, samuti niisutab ja toniseerib 
see suurepäraselt nahka. Naha koorimine 
näoveega Р50 Corps enne suvepuhkust tagab 
ühtlase ja kauni päevituse. Soovitav on teha  
nahakoorimise protseduur näoveega Р50 Corps 
tselluliidivastase ravikuuri ja kõhnumiskuuri 
koosseisus. On mõeldud kasutamiseks kõikidele 
nahatüüpidele. Ette nähtud ainult salongis 
kasutamiseks!

Tulemus: vabastab naha surnud rakkudest ja mustusest, 
hoiab epidermise heas toonuses, teeb naha, siledaks, 

õrnaks ja säravaks.
Gommage P50 Corps:

Gommaaž kehale koos näoveega P50. Sisaldab na-
turaalseid graanuleid, mis koorivad ja stimuleerivad 
epidermist kõikides kehapiirkondades. Koorija valem 
koosneb polühüdrohapetest ja aktiivsetest niisutavatest 
komponentidest (hüaluroonhape, puuvilla ja argaani 
eeterlikud õlid), mis tagavad loodusliku puhastamise, 
koorides õrnalt surnud naharakud. Niisutab sügavalt ja 
toniseerib. Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele, eriti 
hüperkeratoosi nähtudega nahale. 

Tulemus: küllastab nahka niiskuse ja mineraalai-
netega, teeb naha terveks ja säravaks.

Gel d’Algues:
Vetikageel. Sisaldab merevetikate glükoproteii-
ne. Küllastab nahka niiskuse ja mineraalainete-
ga, väljutab toksiine, avaldab põletikuvastast 
toimet. Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele. 
Ette nähtud ainult salongis kasutamiseks!

Tulemus: küllastab nahka niiskuse ja mineraalai-
netega, teeb naha terveks ja säravaks.

Algues Auto-Chauffantes:
Isekuumenevad vetikad. Eemaldavad surnud 
naharakud, parandavad naha tekstuuri. Sisal-
davad epidermist stimuleerivaid mineraalsooli!

Tulemus: puhastab sügavalt, toniseerib, pin-
guldab ja niisutab nahka, kõrvaldab paistetuse. 

Gel d’Algues aux Huiles  
Essentielles MC 110:

Vetikageel, mida on rikastatud eeterlike õlide ja 
pinguldava kompleksiga. Tänu tüümiani-, pipar-
mündi-,  küpressi- ja sidruniekstrakti sisaldusele 
puhastab preparaat sügavalt nahka, toniseerib 
suurepäraselt ja likvideerib tursed. MC 110 
kompleksi kuuluv fütoplankton pinguldab ja 
niisutab nahka. Soovitatakse klientidele, kellel 
on tselluliidinähud, liigne kehakaal, atooniline 
nahk ja tursed. Ette nähtud ainult salongis 
kasutamiseks! 

Tulemus: niisutab, pleegitab nahka, tugevdab küüsi ja 
stimuleerib nende kasvu. 

Masque Gommage Mains:
Mask – gommaaž kätele. Sisaldab valget savi, jojobaõli, 
polühappelist kompleksi, hüaluroonhapet, sidruni-, tak-
ja- ja oblikaekstrakti. Koorib surnud naharakud, niisutab, 
pleegitab nahka, tugevdab küüsi ja stimuleerib nende 
kasvu. Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele, eriti kuivale 
ja ealiste muutustega nahale. 

Tulemus: regenereerib ja pinguldab nahka, 
parandab siluetti. 

Lift Corps:
Eksfoleeriv toime, tugevdab ja toniseerib epi-
dermist. Koosneb aminohapetega rikastatud 
pulbrist ja siidiekstraktidega rikastatud vede-
likust. Lift Corps pealekandmine toimub spet-
siaalse massaažitehnika abil, mis on Biologique 
Recherche poolt eksklusiivselt välja töötatud.  
Eriti soovitatakse enne ja pärast suvehooaega. 

Kasutamine:
Mask kantakse puhtale ja kuivale kätenahale, hõõrutakse 
masseerivate liigutustega naha sisse, pöörates seejuures 
erilist tähelepanu kutiikulile. Jätta peale 3 minutiks, 
seejärel pesta jaheda veega maha. Pärast maski kanda 
peale niisutav käteemulsioon. 

kosmeetilised kEhahOOLDuspREpaRaaDiD
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Mille ajal me taastame 
oma keha, parandame 
selle kontuure ja teeme 
ilusamaks.

Kehakreemid Näovesi ionoforeesi 
tegemiseks 

Selle peamise staadiumi ajal kasutatakse 
vahendeid kehanaha toniseerimiseks, tu-
gevdamiseks ja tasakaalustamiseks.

Tulemus: kaitseb ja taastab suurepäraselt. Nahk muutub 
siledaks, õrnaks ja omandab terve sära.

Emulsion Originelle Régénérante Corps:
Niisutav kehaemulsioon. Sisaldab merelist päritolu 
biokompleksi, mimoosikooreekstrakti, ternespiima 
proteiine, küllastumata rasvhappeid. Emulsioon niisutab 
ja toidab nahka sügavalt, kaitseb keskkonna kahjuliku 
mõju eest, on põletikuvastase ja regenereeriva toimega. 
Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele.

Tulemus: niisutab ja silub nahka, ühtlustab 
näonaha värvuse ja annab näole sära. 
Emulsion Rénovatrice Mains:

Taastav käteemulsioon. Vaarika-, kiivi- ja puu-
villaseemnetest õlide kompleks taastab kuiva 
ja veetustatud naha hüdrolipiidse tasakaalu. 
Sisaldab A- ja C-vitamiinidega rikastatud kii-
viõli, on tänu hüaluroonhappele niisutava 
toimega, sisaldab selliseid taastavaid aktiivseid 
koostisosasid nagu mimoosiekstrakt, samuti 
sidruniekstrakt, mis pleegitab ealised pigmen-
dilaigud. Soovitatakse kõikidele nahatüüpidele, 
eriti kuivale ja ealiste muutustega nahale.  

Rezultāts:  mitrina un tonizē ādu.
Crème MSR-H Corps: 

Noorendav kehakreem. Tänu fütoestrogeenide 
tasakaalustatud kombinatsioonile (looduslikult 
kasvava jamsi ja soja ekstrakt) neutraliseerib 
kreem hormonaalhäirete negatiivse mõju 
nahale menopausi ja menstruatsionieelse 
sündroomi ajal. Hoiab ära vananemisprotsessid, 
toniseerib, suurendab naha elastsust, niisutab ja 
toidab seda. Soovitatakse ealiste muutustega 
kuivale nahale.

Tulemus: pinguldab, elavdab ja ühtlustab 
nahka, annab rafi neerituma silueti.

Crème Amincissante 
Oxygénante MC 110:

Pinguldava faktoriga rikastatud salendav hap-
nikukreem. Sisaldab taimset kompleksi, eeter-
like õlide kompleksi, eksklusiivset pinguldavat 
kompleksi MC 110.   Mõjub aktiivselt nahaaluse 
sidekoe ainevahetusele, parandab mikrotsir-
kulatsiooni, pinguldab efektiivselt ja elavdab 
atoonilist nahka, pikaajalise kasutamise korral 
mõjutab kudesid, muudab need vastupidavaks 
ja elastseks. Tänu MC 110 sisaldusele tungivad 
aktiivsed koostisosad paremini naha sisse, 
tugevdades pinguldavat ja korrigeerivat efekti. 
Soovitatakse klientidele, kellel on ülekaal, tsel-
luliidi ilmingud ning naha toonus on alanenud.

Tulemus: kõrvaldab jalgadest raskustunde. 
Crème Défatigante:

Eeterlike õlide kompleksiga kreem väsinud 
jalgade lõõgastamiseks. Kreem sisaldab ginko 
biloba, arnika, küpressi ekstrakte, eeterlike õlide 
kompleksi, tänu millele avaldab põletiku- ja 
tursevastast toimet, tugevdab veresoonte seinu, 
parandab perifeerset vereringet ja venoosset 
äravoolu, kõrvaldab jalgadest raskustunde.  
Soovitatakse väsinud jalgade sündroomi, ve-
noosse äravoolu häirete ja varikoosi korral.

Tulemus: toniseerib, tugevdab, pinguldab nahka 
kaela, dekoltee, rinna, reite ja kõhu piirkonnas. 
Crème Réparatrice Buste et Zones 

Sensibles:
Taastav kreem rinnale ja kehale. Sisaldab am-
niootilist vedelikku, embrüonaalsete rakkude ja 
humalakäbide ekstrakte. Toniseerib, tugevdab, 
pinguldab, niisutab ja kaitseb nahka intensiiv-
selt. Soovitatakse toonuse kaotanud naha piir-
kondadele (kael, dekolteepiirkond, rind, õla, reie 
ja kõhu sisepind). Takistab venitusarmide teket.

Tulemus: lisab nahale prinkust. 
Ions 50 Corps:

Joodiga rikastatud taimne kompleks ionoforeesi 
tegemiseks. Preparaat on ette nähtud ionofo-
reesi tegemiseks. Tänu koostises sisalduvale 
taimsele ja joodi sisaldavale merekompleksile, 
stimuleerib aktiivselt lipolüüsi, tugevdab nahka, 
parandab toonust. Stimuleerib tõhusalt vere- 
ja lümfiringet. On detoksitseeriva toimega. 
Soovitatakse klientidele, kellel on liigne ke-
hakaal ja tselluliit. Ette nähtud ainult salongis 
kasutamiseks!

Tulemus: vähendab rasvaladestusi lokaalselt.
Crème Amincissante 

aux Huiles Essentielles:
Salenemiskreem koos eeterlike õlide kompleksiga. 
Sisaldab eeterlike õlide kompleksi, õllepärmiekstrakti, 
taimset kompleksi. Kreem soodustab salenemist, kuna 
parandab vereringet ja rasvade lõhustumist. Lisaks sellele 
on pinguldava, toniseeriva, niisutava, taastava ja kaitsva 
toimega. Eriline tootevalem tagab kreemi toime terve 
päeva jooksul. Soovitatakse liigse kehakaalu ja tselluliidi 
ilmingutega klientidele.

Kasutamine:
Kandke emulsioon pärast vannis või duši all käimist ker-
gelt masseerivate liigutustega nahale. Samuti kasutatak-
se seda kui lõppetappi kehanaha hooldusprogrammides.

Kasutamine:
Puhtale ja kuivale kätenahale kantakse kergete 
masseerivate liigutustega väike kogus emul-
siooni. Kasutada vastavalt vajadusele.

Kasutamine:
Kanda kreem pärast hommikul vannis või duši 
all käimist, masseerivate liigutustega prob-
leemsetele kohtadele (talje, reied, tuharad, 
sääred). Protseduuri võib õhtul enne uinumist 
korrata. Kreemi kasutamine koos silikoonist 
kindaga tugevdab selle toimet.

Kasutamine:
Kandke hommikul ja õhtul pärast vannis või 
duši all käimist väike kogus kreemi nahale ker-
gelt masseerivate liigutustega.

Nõuanne:
Intensiivse tugevdava toime saavutamiseks 
võib seda kreemi segada seerumiga Splenoder-
mine. Lisage 1 ml seerumit hernetera suurusele 
kreemi kogusele.  

Kasutamine:
Kandke hommikul ja õhtul ringikujuliste liigu-
tustega keha probleemsetele piirkondadele, 
samuti kaela nahale ja näoovaalile. Venitusar-
mide profülaktikaks tuleb raseduse ajal kasuta-
da kreemi kombinatsioonis loodusliku elastiini 
baasil valmistatud seerumiga Elastine Pure.  
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Tulemus: kujutab endast tugevdavat hooldust, mis tõstab keha toonust, sti-
muleerides proteiinide sünteesi, piirates nende degradeerumist ja parandades 
mikrostimulatsiooni naha kudedes; parandab naha elastsust, pinguldab nahka, 
silub väikseid kortse ja ebatasasusi, niisutab ja silub nahka, annab sellele sära ja 

ühtlase jume. Soobib igale vähese toonusega nahale.
Sèrum Matriciel:

Peamised toimeained: leedripuu ja kastani ekstraktid, rukkise ekstrakt, Antark-
tika mikroorganismidest saadud glükoproteiinid, hüaluroonhape, siidi ekstrakt, 
mesilaspiim, nõgese ja osi ekstrakt.

Tulemus: nähtava tselluliidi ja „apelsinikoore” vähendamine, rasvade lõhestamine, mille 
tulemusena paraneb siluett (pärast 8 nädalat väheneb puusaümbermõõt kuni 2,5 cm), 

mikrotsirkulatsiooni paranemine, trimmis nahk.
Crème Anti-C:

Tselluliidivastane kreem. Sobib igas seisundis nahale, mille alla on lokaalselt kogunud liigne 
rasv. Peamised komponendid: kofeiini, ruskuse, TEA-hüdrojodiidi (rasvu lõhustav jodeeritud 
koostis) kompleks, kompleks, mille aluseks on õlglille, seedri, aniisi ja mündi eeterlikud õlid.
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Õlid ja kompleksid 
kehale 
Biologique Recherche pakub naha 
ilu taastamiseks spetsiifiliste õlide ja 
kehahoolduskomplekside gammat. Neid 
võib kasutada eraldi või kombinatsioonis 
kreemidega nendes sisalduvate aktiivsete 
toimeainete efekti tugevdamise eesmärgil. 
Imenduvad momentaalselt, seejuures naha 
pinnale õliplekke jätmata.

Tulemus: stimuleerib mikrotsirkulatsiooni ja 
šlakkide väljutamist.

Huiles Essentielles Pures: 
Puhaste eeterlike õlide kompleks. Sisaldab 
küpressi, liivatee, sidruni ja piparmündi ee-
terlikke õlisid. Aktiveerib rakuainevahetust, 
soodustab rasvade lõhustamist ja toksiinide 
väljutamist. Stimuleerib lümfi äravoolu. On 
tugeva antiseptilise ja põletikuvastase toimega. 
Soovitatakse lisada salenemiskreemile, võib 
kasutada kombinatsioonis sissemähkimistega.

Tulemus: stimuleerib „apelsinikoorest”  
vabanemist. 

Complexe Anti-C:
Taimset päritolu tselluliidivastane kompleks. 
Tänu paljudele taimsetele komponentide-
le (luuderohi, vetikad ja elulõng) toniseerib 
kompleks nahka, stimuleerib rasvade lõhusta-
mist, tasandab nahka. Soovitatakse tselluliidi 
ilmingutega nahale.

Tulemus: väljutab toksiine, toniseerib nahka, 
vähendab kehamõõtmeid.

Huile Sous-Ombilicale: 
Õlide kompleks lümfodrenaaži massaaži tege-
miseks. Sisaldab kadakamarjade, männikäbide, 
seedri ja nelgi eeterlikke õlisid. Parandab lüm-
fi- ja vereringet, väljutab toksiine, toniseerib 
nahka. Soovitatakse lümfodrenaaži massaaži 
tegemiseks.

Tulemus: aitab vabaneda pingest, lõõgastab 
ja rahustab.

Huile Détente:
Õlide kompleks lõõgastamiseks. Sisaldab 
lavendli, nelgi, raudürdi, sidruni, salvei ja  
palmarosa eeterlikke õlisid. On puhastava 
toimega, lõõgastab, rahustab, pakub rahuldust. 
Soovitatakse lõõgastava massaaži tegemiseks.

Tulemus: vähendab lokaalseid rasvaladestusi. 
Complexe Anti-A:

Taimset päritolu salenemiskompleks. Sisaldab 
põisadru-, luuderohu- ja angervaksaekstarkti. 
Lõhustab intensiivselt lokaalseid rasvaladestusi, 
pinguldab nahka, soodustab liigse vedeliku 
väljutamist. Soovitatakse võitluseks lokaalsete 
rasvaladestustega.  

Tulemus: toniseerib ja tugevdab nahka, vähen-
dab venitusarmide ja tselluliidi jälgi. 

Huile Dermotonique:
Naha toonust tõstev eeterlike õlide kompleks. 
Sisaldab rosmariini, liivatee, kase, kadakamarja 
eeterlikke õlisid. On antiseptilise ja tugevalt 
toniseeriva toimega. Hoiab ära tselluliidi tunnuste 
tekke ja vähendab selle ilminguid. Soovitatakse 
tselluliidi ilmingutega närtsinud, atoonilisele 
nahale.

Tulemus: soodustab mikrotsirkulatsiooni pa-
ranemist, vähendab alajäsemete paistetust.

Huile Jambes Lourdes:
Õlide kompleks jalgadest. raskustunde kõr-
valdamiseks Sisaldab küpressi, piparmündi, 
rosmariini, sidrunväändiku ja salvei eeterlikke 
õlisid. Ideaalne vahend jalgade väsimuse ja 
paistetuse kõrvaldamiseks! Tugevdab vere-
soonte seinu, parandab venoosset äravoolu, 
hoiab ära veenisõlmede tekke. Soovitatakse 
venoosse puudulikkuse nähtudega turses, 
väsinud jalgadele.

Tulemus: niisutab suurepäraselt, annab nahale kuldse 
varjundi. 

Huile Benefique: 
Taastav õli kehale ja juustele. Sisaldab kookosõli, päevalil-
leseemneid, aprikoosikivisid, seesami, tiara ja rosmariini, 
porgandi ja tomati ekstrakte. Preparaat moodustab naha 
pinnale kaitsekile ja hoiab ära veetustamise, küllastab 
nahka A-vitamiiiniga,  lisab nahale elastsust ja aeg-
lustab selle vananemisprotsesse. Soodustab püsiva ja 
ühtlase päevituse saavutamist. Soovitatakse kuivale 
veetustatud nahale.

Tulemus: taastab, toniseerib, rahustab nahka. 
Body Oxygénant VIP O2: 

Hapnikuõli kehale. Sisaldab eksklusiivset hapnikukomp-
leksi VIPO2, oksügeniseeritud nisuõli. Preparaat tagab 
momentaalse liftinguefekti, kõrvaldab „apelsinikoore”, 
toniseerib ja elavdab nahka. Soovitatakse tselluliidi 
ilmingute ja alanenud toonusega nahale.

Kasutamine:
Kanda hommikul pärast vannis või duši all käimist 
masseerivate liigutustega nahale. Protseduuri võib 
korrata õhtul enne uinumist. 

Kasutamine:
Kandke hommikul pärast vannis või duši all 
käimist õli kergelt masseerides probleemsetele 
kohtadele. Protseduuri võib korrata õhtul enne 
uinumist. Õli kasutamine koos silikoonkindaga 
tugevdab selle toimet.

Nõuanne:
Soovitame masseerida nabaalust piirkonda väi-
kevaagna piirkonna vereringe aktiveerimiseks. 

Kinnas kehamassaaži 
tegemiseks  
See kinnas on kehaprotseduuride 
tegemisel asendamatuks akses-
suaariks. See aitab aktiivsetele 
komponentidel paremini naha sisse 
imenduda ning parandab protse-
duuri tulemusi. Kinda disain on välja 
töötatud vastavuses naha joontega. 
Kinda üks pool on kaetud suurte 
ogadega naha protseduuriks ette-
valmistamiseks ja aktiivsete kom-
ponentide paremaks imendumiseks, 
teine pool on kaetud väiksemate 
ogadega rasvaladestuste purusta-
miseks. Seda silikoonkinnast on väga 
mugav kasutada, näiteks koos eksfo-
liaatoritega, niisutavate või pingul-
davate kreemidega jne. Kasutatakse 
kehakontuuri parendava massaaži 
tegemisel. 

kosmeetilised kEhahOOLDuspREpaRaaDiD
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Loomulikult on peanahk oma struktuurilt 
näo-või kehanahaga sarnane, kuid sellel on 
ka omad iseärasused. Peanaha epidermis on 
tihedam ja külvatud täis karvasibulatega, mis 
eritavad juukseid kaitsvat naharasu. 
Peanahka mõjutavad mitte ainult väliskesk-
konna tegurid, vaid ka sellised kahjulikud ai-
ned nagu agressiivsed šampoonid, juuksevär-
vid, geelid, samuti kõrge temperatuur juuste 
fööniga kuivatamise ajal. Kõige sagedamini on 
juustega seotud probleemide põhjuseks hap-
pelis-leeliselise tasakaalu rikkumine peanahas, 
mis otseselt toidab karvasibulat.
Biologique Recherche’s võtsime me kasutusele 
kõik oma nahavaldkonda puudutavad teadmi-
sed, et välja töötada juuksehooldusvahendite 
gamma, mis taastab peanaha. Selle tulemu-
sena muutuvad juuksed tugevaks, terveks ja 
säravaks! 

Tulemus: taastab tasakaalu ja kaitseb õhukesi 
juukseid. 

Shampooing Traitant VIP O2: 
Hapnikušampoon juustele. Sisaldab eksklusiiv-
set hapnikukompleksi VIP O2 ja siidiekstrakti. 
Puhastab juuksed õrnalt kogu pikkuses mustu-
sest, annab juustele mahu ja pehmuse. Kaitseb 
juukseid keskkonna ebasoodsa toime eest. 
Soovitatakse kuivadele, kahjustatud juustele.  

Tulemus: puhastab, taastab peanaha tasakaalu.
Lotion P50 Capillaire:

Näovesi P50 juustele. Tänu koostisesse kuuluvale 
hapete kompleksile puhastab multifunktsio-
naalne näovesi suurepäraselt peanahka, koorib 
surnud naharakke, niisutab, reguleerib naharasu 
sekretsiooni, aktiveerib vereringet. Valmistab 
nahka ette aktiivsemate preparaatide edasi-
seks pealekandmiseks Soovitatakse kõikidele 
nahatüüpidele, eriti rasusele nahale.

Tulemus: puhastab ja taastab nahka ning regulee-
rib rasunäärmete tööd.

Shampooing Traitant Biovégétal: 
Taimset päritolu šampoon juustele. Šampoon si-
saldab taimset kompleksi, siidi- ja pärmiekstrakte. 
Puhastab juuksed mustusest, taastab peanaha 
loomuliku tasakaalu, reguleerib naharasu eritust. 
Muudab juuksed terveks ja läikivaks. Soovitatakse 
kõikidele juuksetüüpidele, eriti rasustele juustele.

Tulemus : annab juustele jõu, muudab need 
siidjaks ning annab neile särava läike. 

Masque Biologique Capillaire: 
Taastav mask juustele. Sisaldab küllastamata 
rasvhapete looduslikku kompleksi, sheapuu õli, 
pärmiekstrakti. Toidab suurepäraselt, hoiab ära 
juuste kuivuse. Tugevdab juukseid, muutes need 
keskkonna kahjulikule toimele vastupidavamaks. 
Soovitatakse kuivadele, värvimise ja keemiliste 
lokkide tegemisega kahjustatud juustele. 

Kasutamine:
Kanda mõned tilgad näovett P50 ühtlaselt pea-
nahale. Seejärel hõõruda näpuotste abil õrnade 
masseerivate liigutustega peanaha sisse. Pesta 
maha šampooniga.  

Kasutamine:
Kanda juuksesalkudele ja otstele. Tuleks vältida 
maski kandmist juuksejuurtele (tuleb alustada  
1 cm kaugusel juurtest). Jätke 20-30 minutiks 
kuuma rätiku või kile alla. Ajada sooja veega va-
hule, pesta maha ning seejärel pesta pead šam-
pooniga. Väga kuivade juuste korral võib maski 
ööseks peale jätta.

Kasutamine:
Soovitav on pead eelnevalt puhastada näoveega P50 
Capillaire. Seejärel pesta pead nahatüübile sobiva šam-
pooniga. Pärast seda võtta süstla abil vajalik kogus va-
hendit Complexe Capillaire. Kanda õrnade ringikujuliste 
massaažiliigutustega peanahale. Ei ole vaja maha pesta.  

Kasutamine:
Kanda ainult peanahale. Preparaati ei ole vaja maha pes-
ta. Kandke 4 ml Bioproline vahendit peanahale ringiku-
juliste massaažiliigutustega. Kasutage 1 kord päevas 1-3 
kuu jooksul või iga kord pärast juuste pesemist.  

Kasutamine:
Kanda ainult peanahale. Ei ole vaja maha pesta. Väga 
rasuse peanaha ja juuste väljalangemise korral: vahendit 
Complexe Capillaire 5 ml ja vahendit Cegaba 1 ml. Kanda 
peanahale ringikujuliste massaažiliigutustega. Kasutage 
1 kord päevas 1-3 kuu jooksul või iga kord pärast juuste 
pesemist.  

Kasutamine:
Kanda ainult peanahale. Preparaati ei ole vaja maha pes-
ta. Kandke 4 ml Bioproline vahendit peanahale ringiku-
juliste massaažiliigutustega. Kasutage 1 kord päevas 1-3 
kuu jooksul või iga kord pärast juuste pesemist.  

Kasutamine:
Näovett võib kanda nii kuivadele kui ka niisketele juustele. Jaotage pre-
paraat peopesade abil juustele täies pikkuses. Ei ole vaja maha pesta. 
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Juuksehooldusseerumid 
Juuksehooldusseerumid on välja töötatud 
spetsiifiliste probleemide lahendamiseks, 
selliste nagu tuhmid nõrgenenud juuksed, 
seborroiline nahk jne. 

Hooldust lõpetav juukseseerum 

Tulemus: reguleerib peanaha rasunäärmete sekretsiooni.
Complexe Capillaire: 

Taimne kompleks juustele. Tänu koostises sisalduvale 
siidi- ja aaloeekstraktile, vitamiinidele PP ja B2, taastab 
preparaat peanaha tasakaalu, normaliseerib naharasu 
eritust, tugevdab ning stimuleerib juuste kasvu. Soovi-
tatakse kasutada rasuste juuste korral. 

Tulemus: tugevdab juukseid, teeb juuksed siledaks, 
pehmeks ja mahukaks. 

Bioproline:
Seerum Bioproline. Sisaldab glükoosaminoglükaane, 
aminohappeid ja vitamiini B2. Toidab ja tugevdab kar-
vasibulat, parandab juuste struktuuri. Elavdab juukseid, 
muudab need tihedaks ja mahukaks. Soovitatakse 
kasutada juuste väljalangemise profülaktikaks  ja raviks.   

Tulemus: peatab juuste väljalangemise, stimuleerib 
juuste kasvu.
Cegaba:

Seerum Cegaba. Tänu koostises sisalduvale gamma-
amino-õlihappele, stimuleerib seerum aktiivselt juuste 
kasvu, soodustab karvasibula taastumist, suurendab 
juuste tihedust. Soovitatakse kasutada juuste väljalan-
gemise profülaktikaks ja raviks. 

Tulemus: tugevdab juukseid, teeb juuksed siledaks, 
pehmeks ja mahukaks.

Complex Cegaba+Bioproline: 
Seerum Bioproline. Sisaldab glükoosaminoglükaane, 
aminohappeid ja vitamiini B2. Toidab ja tugevdab kar-
vasibulat, parandab juuste struktuuri. Elavdab juukseid, 
muudab need tihedaks ja mahukaks. Soovitatakse 
kasutada juuste väljalangemise profülaktikaks  ja raviks.  

Tulemus : teeb juuksed pehmeks, õrnaks ja läikivaks.
Lotion Kéractive:

Näovesi Keractive. Preparaat sisaldab osja-, nõgese-, kasekoore- ja pär-
miekstrakti ning vitamiini B5. Kaitseb juukseid keskkonna negatiivse 
mõju eest. Taastab ja tugevdab kahjustatud juukseid. Teeb juuksed si-
ledaks, pehmeks ja mahukaks. Soovitatakse kõikidele juuksetüüpidele.

Pealekandmismoodus:
Kammige juuksed lahku ja kandke ligikaudu 5 ml see-
rumit kogu peanahale. Masseerige ringikujuliste liigu-
tustega. Ärge loputage. Kasutage 1 kord päevas 1-3 kuu 
jooksul või mõnikord pärast pea pesemist.

Pealekandmismoodus:
Kandke mõned tilgad vahendit ühtlaselt 
peanahale. Masseerige kergelt ja jätke 5-10 
minutiks nahale. Peanahk on järgmiseks prot-
seduuriks ette valmistatud.

kosmeetilised JuuksEhOOLDuspREpaRaaDiD 
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Salongiprotseduurid Aparaat Remodelling Face ®

1. Epidermise individuaalne
diagnostika.

2. Lõõgastusmoment, mis sisaldab
kerget massaaži ja meigi eemalda-
mist puhastava piimaga.

3. Naha ettevalmistamine: näovee
Р50 pealekandmine täieliku mus-
tuse eemaldamiseks ja epidermisel
happelise keskkonna säilitamiseks.

See aparaat kasutab bio-elektroteraa-
pia põhimõtet individuaalselt koosta-
tud protseduuride jaoks.

Meetodi efekt tugineb kolme vooluliigi 
samaaegsele kasutamisele:

4. Maski pealekandmine naha
pehmendamiseks ja stimuleeri-
miseks.

5. Aparaadi Remodelling Face
kasutamine: kombinatsioon
kolmest vooluliigist parandab
naha tihedust ja annab sellele
terve sära.

6. Individuaalselt välja valitud
seerumikokteil, kosmetoloo-
gi poolt spetsiaalselt teie jaoks
valmistatud.

7. Lõppstaadium:  lõpphooldu-
se tegemiseks vajaliku kreemi
ja seerumi pealekandmine, mis
vastavad naha vajadustele ja
optimeerivad protseduuri tule-
musi, küllastades nahka täien-
davalt taimset ja merelist pärit-
olu aktiivsete ainetega.

- galvaaniline vool soodustab 
aktiivsete komponentide kiiret 
omastamist;

- keskmise ja madala sagedusega
vool korrigeerib näoovaali ja
toniseerib.

- kõrgsageduslik pulseeriv vool,
mis ei tekita kuumutamise efekti,
taastab epidermise.

Neid kolme vooluliiki saab kasutada eraldi 
või kombinatsioonis, pakkudes sellega laial-
dasi valikuvõimalusi.
Erinevate parameetrite reguleerimine või-
maldab korrigeerival protsessil kulgeda nii 
nahas kui ka lihastes.
Aparaat Remodelling Face töötab kombi-
natsioonis Biologique Recherche prepa-
raatidega, need täiendavad teineteist ning 
optimeerivad näo- ja kehahooldusprotse-
duuride tulemusi.

Biologique Recherche iluinstituutides 
loome me nahaga dialoogi, püüdes 
mõista selle vajadusi ja rõhutada ilu. 
Protseduur koosneb seitsmest etapist, 
mille ajal tuleb täielikult usaldada 
meie professionaale, kelle käed astu-
vad teie nahaga kontakti. Tulemus on 
seda väärt!

Pärani avatud silmad, esiletungi-
vamad põsesarnad, hästipiiritletud 
näoovaal.... Remodelling Face teeb 
imesid!

Biologique Recherche hoolitseb 
ühtemoodi tõsiselt nii näo, keha 
kui ka juuste eest, kasutades sa-
masugust protseduuride ja metoo-

dika järjepidevust.
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Igal kunstnikul on omad inspiratsioo-
niallikad. Värvid, mida ta valib, anna-
vad tema teostele elu. Teadlane saab 
rahulduse eesmärkide saavutamisest. 

Teenigu minu pikkade tööaastate viljad seda ilu, 
mis on teisse koondunud. 

Yvan Allouche, Biologique Recherche labori rajaja 




