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МОЯТА ЗЛАТНА ТАЙНАМОЯТА ЗЛАТНА ТАЙНА





Първите биологично обусловени промени в дълбоките слоеве на
нашата кожа започват около 25 годишна възраст. След 40-та
година признаците на стареене стават по-видими. 
Няколко са външните фактори, които водят до стареене на
кожата. Това са замърсяването на околната среда,
прекомерното излагане на слънце, начинът на живот и
нездравословното хранене.  Всички те стоят в основата на
оксидативния стрес и натрупването на свободни радикали в
клетките. 

През последните години биотехнологиите  дават нови решения,
с които да се противопоставим на преждевременното стареене
и придадем на кожата по-стегнат и сияен вид.
Myosotis с линията ORising Skin Care постоянно инвестира в
изследвания за натурална грижа за кожата. В резултат,
модерните жени получават стабилни решения за защита от
вредните влияния на околната среда.

Естествените, 
дермосъвместими 
активни съставки 
осигуряват нежно 
почистващо действие 
и ефективност при 
отстраняване на грим.  

ORISING ФИТОЕСЕНЦИАЛНИ КАПКИ ЗА 
НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

 

4 5

Действие в пълна 
хармония  с 

физиологиното Ph.



Идеална за всеки тип кожа. Наличието на малинова вода и
екстракт от диня осигурява антиоксидантно и защитно
действие.

Тоник вода с успокояващо действие. Вода от хамамелис
тонизира и омекотява кожата.  Златни частици и
копринени протеини осигуряват антиоксидантно,
успокояващо и стимулиращо действие.

ORISING МАЛИНОВА ТОНИК ВОДА ORISING ЗЛАТНА ТОНИК ВОДА
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ORISING ПЕРФЕКТЕН ФИЛЪР СЕРУМ ORISING ВЪЗСТАНОВЯВАЩ АКТИВ
ГЛОБАЛНА ГРИЖА ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

 Резултат от най- 
напредналите 
биотехнологии.
Хиалуронова киселина 
с различно молекулно 
тегло осигурява 
свежест, сияние и 
стегнатост на кожата.

 Фитоекстракти 
защитават от фото 

стреене и имат 
антиоксидантен ефект.

Резултат от най-модерни биотехнологии. Естествени активни
забавят стареенето на кожата и намаляват дълбочината на
бръчките.
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Поддържа оптимално хидратирана и ревитализира деликантната
зона около очите. Изглажда фините мимически линии и бръчки.
Намалява тъмните кръгове и торбички под очите.

Кожа, като 
сбъдната мечта. 
Луксозна гел 
формула със 
златни частици и 
копринени
протеини 
стимулира 
производството
на колаген и 
еластин. 

Комбинация от
пептиди се бори

срещу
отпускането на

кожата и
признаците на

стареене на
лицето и шията.

ORISING РЕВИТАЛИЗИРАЩ 
ФЛУИД ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР

 

ORISING ЗЛАТНА ПОВДИГАЩА И 
СТЯГАЩА ЕСЕНЦИЯ
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Маска, богата на биомиметични пептиди, хиалуронова киселина, 24
карата златни частици и копринени протеини. Стяга, повишава
еластичността и тонуса на кожата на лицето и деколтето. Хидратиращ
и сияен ефект.

Специална формула с елегантна текстура. 24 карата златни
частици и копринените протеини стимулират метаболизма на
кожните клетки. Функционални активни вещества, резултат от
най-напредналите биотехнологии правят кожата на лицето,
шията и деколтето по-стегната, гладка и сияйна.

ORISING МОЯТА ЗЛАТНА ТАЙНА 
ЗЛАТНА МАСКА ЗА ЛИФТИНГ И СТЕГНАТА КОЖА

ORISING МОЯТА ЗЛАТНА ТАЙНА 
ПОВДИГАЩ И СТЯГАЩ ЗЛАТЕН КРЕМ
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Ново поколение 
активни съставки 
озаряват кожата и 
коригират нейните 
несъвършенства. 
Женско биле  
потискат ензима 
тирозиназа. УВ 
филтри защитават от 
слънчевата светлина. 

Масло от нар 
защитава кожата 

от клетъчно 
стареене и 

намалява тъмните 
петна. Кожата е 

по-свежа и сияйна.

Бяла глина, етерични масла и фитоекстракти едновременно
поичстват и доставят ценни елементи на кожата. Тя е чиста,
гладка и озарена. Подходяща при чувствителна, склонна към
зачервяване кожа

ORISING ОЗАРЯВАЩ КОРИГИРАЩ СЕРУМ ORISING PURIFYING 
ПОЧИСТВАЩА МАСКА
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ЗЛАТНАТА МЕЧТАЗЛАТНАТА МЕЧТА   
НА ВАШАТАНА ВАШАТА   

КОЖАКОЖА16 17



Хиалуронова киселина: 
естествен полимер,  способен 
да задържа голямо 
количество вода в клетките. 
Силно хидратиращо 
действие.

Хиалуронова киселина с ниско 
молекулно тегло: намалява 

значително дълбоките бръчки, 
подмладява и подобрява 
еластичността на кожата

Биологичен
екстракт от бял 
равнец:  тонизиращо, 
стимулиращо и стягащо 
действие.

Екстракт от алое: 
противовъзпалителни, 

хидратиращи,
 стимулиращи и регенериращи 

свойства.
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АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Омрежена хиалуронова 
киселина: 
запълва моментално фините 
линии, хидратира, увеличава 
еластичността и придава 
копринена мекота на кожата.

Вода от хамамелис: 
омекотява, отпуска и 

успокоява.
 Малинова вода: стягащо, 

освежаващо и тонизиращо 
действие.

 Богата на антоцианини
 с антиоксидантно

 действие.
Противодейства на клетъчното 

стареене.
 

Кофеин: стимулира 
кръвообръщението, 
хидратира и има 
антиоксидантно действие.

Рожков /Ceratonia Siliqua/: 
естествена алтернатива на 

хиалуроновата
 киселина и

 колагена. Създава
 еластичен филм около 

кожата, за да поддържа нивото на 
хидратация. Подобрява общото 

състояние на кожата и намалява 
бръчките.

 

Екоин: Бори се срещу
фотостареенето на
кожата, ревитализира и 
хидратира. 

Карнозин: антиоксидант

Еритритол: естествена 
активна съставка с 
хидратиращо действие.

Биологичен екстракт от 
арника: стимулиращ, 
тонизиращ, 
противовъзпалителен ефект.

Биологичен екстракт от 
репей: подходящ при 

чувствителна, с пъпки или 
склонна към акне кожа.

 
Биологичен екстракт от бреза: 
стягащо, антисептично, 
пречистващо действие.

Биологичен екстракт от 
лайка: успокоява и намалява 

раздразнеността на деликатната и 
чувствителна кожа

Биологичен екстракт
от невен: омекотяващо,
 защитно и реепителизи-
ращо действие.

Биологичен екстракт
 от хвощ: стягащо,

 липо-регулаторно, 
минерализиращо и възстановяващо 

действие. 
 
 

Биологичен екстракт от 
горски слез: 
омекотяващо, защитно 
и дрениращо действие.



Биологичен екстракт от
 нар: антиоксидант, 
стягащо и
противовъзпалително 
действие. Има защитен 
ефект срещу депигмента-
ция и стареене на клетките.

Биологичен екстракт от 
червено грозде: бори се 
срещу свободните 
радикали.

Биологичен екстракт от маслиново дърво: антиоксидантен 
ефект. Бори се срещу свободните радикали, хидратира и 
възстановява. 

Биологичен екстракт
 от боровинки: стягащо, дермо- 

пречистващо, против 
зачервяване,  успокояващо

 и антиоксидантно
 действие.

Екстракт от личи: предпазва 
кожата от оксидативните 

процеси при излагане на UV 
лъчи.

Екстракт от диня: 
защитава  ДНК на 
фибробластите и на 
кератиноцитите на
 кожата.

Екстракт от Касия /Senna 
Alata/: превантивно и 

защитно действие срещу 
негативното влияние на UV 

лъчите на ниво ДНК.
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Каолин: почиства кожата в 
дълбочина, като абсорбира 
излишъка от себум и
стимулира кръвообръще- 
нието. Има успокояващо 
действие при чувствителна, 
склонна  към зачервяване 
кожа.

Женско биле: успокояващо, 
защитно, антибактериално, 

лечебно действие.
 Ефективно средство при 

пигментирана кожа, 
изложена активно на 

слънчева светлина. 

Биомиметични пептиди: 
стимулират синтеза на 
колаген, еластин, ламинин и 
протеогликани. Уплътнява 
кожата.

Масло от Андироба: богато на 
ненаситени мастни киселини, 

хидратира и успокоява.

Етерично масло от сладък 
портокал: почиства и регулира 
отделянето на себум. 

Масло от жожоба: 
успокояващо и хидратиращо 

действие.

Етерично масло от лимон: 
успокояващо,

 антисептично
 действие.



Масло от макадамия: 
предпазва кожа от
 вредното влияние
 на слънчевите лъчи
 и вятъра. Поддържа
стабилно нивото на 
хидратация.

Етерично масло от горчив 
портокал: успокояващо 

действие.
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Масло от оризови
 трици: интензивно 
омекотяващо и
 подхранващо действие.

Пантенол:
 хидратира,

 омекотява и стимулира 
клетъчното делене.

 Папаин /ензим от 
Папая/: хидратира.

 

24K златни частици в синергия с 
копринени протеини: йоните, 
съдържащи се в златните частици 
стимулират оросяването на кожата 
и производството на колаген и 
еластин. Подобряват състоянието 
на клетките и предотвратяват
стареенето.

Оризови протеини: 
хидратират, омекотяват и 

подхранват.
 

Соеви протеини:
 стимулират клетъчна 
активност и доставят 

основни подхранващи 
елементи.

Витамин Е ацетат:
 предпазва

ненаситените
 мазнини в кожата

от окисляване.

Изомер на захарида:
 възвръща баланса на
 кожата и хидратира.

НОВО СИЯНИЕ ЗА ВАШАТА КОСАНОВО СИЯНИЕ ЗА ВАШАТА КОСА
С 24К ЗЛАТО И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНАС 24К ЗЛАТО И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
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