
Сыворотка для лица Aquasource Aura Concentrate от Biotherm.  

Увлажнение, восстановление и сияние для всех типов кожи 

 

Описание  

Косметологи французского бренда Biotherm разработали новое инновационное 

средство для безупречного увлажнения и сияния кожи всех типов, включая чувстви-

тельную, способствующее регенерации клеток. Сыворотка для лица Aquasource Aura 

Concentrate представляет собой двухфазное средство, после смешивания быстро впи-

тывающееся и бережно ухаживающее за кожей. Использовать можно как самостоя-

тельный ежедневный уход либо добавлять в дневной или ночной крем. Результатом 

будет хорошо увлажненная, но без жирного блеска, кожа, сияющая здоровьем и моло-

достью. Сыворотка Aquasource Aura Concentrate избавляет от сухости и шелушения, а 

также питает и укрепляет клетки кожи лица. Кроме того, природный компонент – 

морские водоросли Хлорелла, обогащает ее кислородом и выводит токсины. 

Характеристики  

Категория: Сыворотка для лица 

Бренд: Biotherm 

Область применения: лицо 

Вид продукции: двухфазная сыворотка  

Тип кожи: сухая, жирная, комбинированная, чувствительная 

Время применения: утро, вечер 

Назначение: комплексный уход, увлажнение, питание 

Страна бренда: Франция 

Пол: для женщин 

Объем: 50 мл 

Возраст: 18+ 

Способ применения 

Ежедневно, утром и вечером, наносить на предварительно очищенную кожу ли-

ца перед использованием дневного и ночного крема соответственно. Избегать кожи 

вокруг глаз. Перед нанесением взболтать, смешав две фракции средства. 

  

  

https://parfums.ua/category/facial-serum
https://parfums.ua/brand/biotherm


Сироватка для обличчя Aquasource Aura Concentrate від Biotherm. 

Зволоження, відновлення та сяйво для усіх типів шкіри 

 

Опис 

Косметологи французького бренда Biotherm розробили новий інноваційний засіб 

для бездоганного зволоження та сяйва шкіри будь-якого типу, включаючи чутливу, 

яке сприяє регенерації клітин. Сироватка для обличчя Aquasource Aura Concentrate яв-

ляє собою двофазний засіб, який після змішування швидко вбирається і дбайливо до-

глядає за шкірою. Використовувати можна як самостійний щоденний догляд або дода-

вати до денного або нічного крему. Результатом буде добре зволожена, але без жирно-

го блиску, шкіра, яка буде сяяти здоров`ям та молодістю. Сироватка Aquasource Aura 

Concentrate позбавляє від сухості та лущення, а також живить та укріплює клітини 

шкіри  обличчя. Крім того, природний компонент – морські водорості Хлорелла, зба-

гачує її киснем та виводить токсини. 

Характеристики 

Категорія: Сироватка для обличчя 

Бренд: Biotherm 

Область застосування: обличчя 

Вид продукції: двофазна сироватка 

Тип шкіри: суха, жирна, комбінована, чутлива 

Час використання: ранок, вечір 

Призначення: комплексний догляд, зволоження, живлення 

Країна бренду: Франція 

Стать: для жінок 

Об`єм: 50 мл 

Вік: 18+ 

Спосіб використання 

Щоденно, вранці та ввечері, наносити на попередньо очищену шкіру перед за-

стосуванням денного та нічного крему відповідно. Уникати шкіри навколо очей. Пе-

ред нанесенням збовтати, змішавши дві фракції засобу. 

  

https://parfums.ua/brand/biotherm


Парфюмированная вода Chanel Gabrielle 

Описание 

Парфюмированная вода Gabrielle, созданная в 2017 году французским парфюме-

ром Оливье Польжем для всемирно известного дома Chanel, относится к цветочным 

ароматам. Великий мастер был вдохновлен самой Габриэль Шанель и посвятил свое 

творение этой великой женщине.  Парфюмированная вода Gabrielle объединила в себе 

четыре великолепных аромата чувственных и нежных цветов: флердоранжа, жасмина, 

иланг-иланга и туберозы. Вместе они образовали ноты сердца, согретые золотым фла-

коном с тонкими гранями. При этом верхние ноты цитрусовых: грейпфрута и манда-

рина, а также черной смородины придают свежести и легкости, окутывают вуалью 

женственности и таинственности. И, наконец, базовые ноты мускуса и сандала рас-

крывают в полной мере благородство и богатство аромата. 

Использование.  

Наносить парфюмированную воду Chanel Gabrielle можно как на кожу, так и на 

одежду.  

Характеристики  

Категория: парфюмированная вода 

Название: Gabrielle 

Бренд: Chanel 

Страна бренда: Франция 

Год премьеры: 2017 

Пол: для женщин 

Классификация: элитная парфюмерия 

Тип аромата: цветочный 

Верхняя нота: грейпфрут, мандарин, черная смородина 

Нота сердца: флердоранж, жасмин, иланг-иланг, тубероза 

Базовая нота: сандал, мускус 

Объем: 50 мл 

  



Парфумована вода Chanel Gabrielle 

Опис 

Парфумована вода Gabrielle, яка була створена у 2017 році французьким парфу-

мером Олів`є Польжем для всесвітньо відомого дому Chanel, відноситься до квіткових 

ароматів. Великого майстра навинула сама Габріель Шанель,  і він присвятив своє 

творіння цій видатній жінці. Парфумована вода Gabrielle об`єднала в собі чотири чу-

дових аромата чуттєвих і тендітних квітів: фльордоранжа, жасмина, іланг-іланга та ту-

берози. Разом вони утворили ноти серця, зігріті золотим флаконом з тонкими гранями. 

При цьому верхні ноти цитрусових: грейпфрута і мандарина, а також чорної смороди-

ни надають свіжості та легкості, огортають вуаллю жіночності та таємничості. І, на-

решті, базові ноти мускусу та сандалу розкривають в повній мірі шляхетність і багатс-

тво аромату. 

Використання 

Наносити парфумовану воду Chanel Gabrielle можна як на шкіру, так и на одяг. 

Характеристики 

Категорія: парфумована вода 

Назва: Gabrielle 

Бренд: Chanel  

Країна бренду: Франція 

Рік прем`єри: 2017 

Стать: для жінок 

Класифікація: елітні парфуми 

Тип аромату: квітковий 

Верхня нота: грейпфрут, мандарин, чорна смородина 

Нота серця: фльордоранж, жасмин, іланг-іланг, тубероза 

Базова нота: сандал, мускус 

Об`єм: 50 мл 

 

 

 


