
Естествена черта на човека е да се 
грижи не само за здравето си,но и за 
външният си вид. Използването
на коластра в промишлената козметика, 
няма дълга история, но за кратко 
време печели все повече и повече 
привърженици. От изключително 
значение са антибактериaлния и

противовъзпалителен ефект на 
коластрата, които я правят все по-

предпочитана за кремове,гелове 
и серуми. Растежните фактори, 

които се съдържат в 
коластрата са идеални 

за възстановяване 
и подновяване на 

епидермиса.

С прибавянето на коластра в 
козметичните продукти се увеличава 
положителният им ефект за 
подхранване на кожата, ускорява 
намаляването на бръчките на лицето и 
предпазва горният слой на епидермиса 
от ежедневното, неблагоприятно 
въздействие на околната среда и накрая 
спомага за отстраняването и лечението 
на щетите на кожата,нанесени от 
околната среда. В този контекст се 
оценява влиянието на козметичните 
продукти,съдържащи коластра,
в лечението на акне.

Действието на козметичните продукти с коластра се подсилва при вътрешен прием на кола-
стра във вид на хранителна добавка.Това съчетание подсилва ефекта на коластрата върху 
човешкият организъм.

OT ESSENS
Colostrum

Изключителна козметична 
линия за тяло и лице с



Дневен крем 
за намаляване на бръчките
Дневен  крем за лице с натурална 
съставка  коластра и екстракт от 
водорасли.Силното действие на 
внимателно подбраните съставки на 
крема за лице, възстановяват клетките 
на кожата  и изглаждат бръчките. 
Нанасяйте крема сутрин, върху добре 
почистената и подсушена
кожа на лицето и шията.

Кол. 50 мл. | 59,80 лв.

Серум за лице 
за намаляване на бръчките 
Серумът за лице съдържа натурална 
коластра, хиалуронова киселина и
патентования продукт Dermodenseur
,който има стягащо действие върху
кожата, стимулират производството
на колаген. Серумът има егенериращо 
действие и прави кожата по-еластична.

След използването на този серум 
кожата  става по-мека,гладка 
и придобива естествен вид. 
Препоръчва се да се използва 
преди нанасянето на нощния крем. 
Нанесете върху добре почистена и 
подсушена кожа на лицето и шията.

Кол. 30 мл. | 59,80лв.

Гел за очи
за намаляване на бръчките
Гелът за очи, съдържа натурална 
коластра,екстракт от дървесна кора 
и хиалуронова киселина. Намалява 
торбичките  под очите и възстановява 
кожата  в областта около очите. 
Нанесете върху кожата  с леки 
потупващи движения от вътрешната 
към външната  страна на очите.

Кол. 30 мл. | 59,80 лв.

Нощен крем 
за намаляване на бръчките
Възстановяващият нощен крем 
за лице е обогатен със съставки, 
които възвръщат младежкия вид 
на кожата.Той съдържа натурална 
коластра и е подсилен със специалната 
патентована съставка – циклопептид. 
Това целенасочено избрано съчетание 
подобрява еластичността и състоянието 
на клетките на кожата. Нанасяйте крема 
вечер, върху добре почистената и 
подсушена кожа на лицето и шията. 
Препоръчва се да се използва в 
съчетание със серума за лице.

Кол. 50 мл. | 59,80 лв.Colostrum



Сапун за лице 
за намаляване на бръчките 
Нежен сапун за лице съдържащ 
натурална коластра, алое и водорасли. 
Съчетанието на тези съставки почиства 
в дълбочина кожата без да я изсушава 
и възпалява. Мека и приятна формула, 
която не съдържа оцветители.

Използвайте го, за да почистите 
кожата на лицето сутрин и вечер.
Нанесете малко количество от сапуна 
върху навлажнена кожа и с кръгови 
движения разнесете сапуна върху 
цялото лице. След това го отстранете с 
тампон за лице или изплакнете.

Кол. 150 мл. | 26,40 лв.

Тоник за лице 
за намаляване на бръчките 
Тоник за лице без алкохол, 
съдържащ  натурална коластра 
и Physiogenyl.С използването 
му ще придадете на кожата  си 
жизненост и младежки вид. 
Използвайте го за почистване на 
кожата  сутрин и вечер.

Кол. 150 мл. | 26,40 лв.
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