КАТАЛОГ
ПАРФЮМИ БЕЗ АЛКОХОЛ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ИЗВЕСТНИ
ДИЗАИНЕРСКИ КЪЩИ

Дамскa селекция
Аромати вдъхновени от Designer* Aqua di Parma
D176 “Acqua di Parma”
Аромати вдъхновени от Designer* Agent Provokateur
D206 Agent Provokateur
Аромати вдъхновени от Designer* Annik Goutal
D191" Petite Cherie "
Аромати вдъхновени от Designer* Armani
D104 "Armani Diamonds"
D159 „Idole "
D160 " Code "
D208 " Diamonds Black Carat "
Аромати вдъхновени от Designer* Burberry
D012 Burberry Touch
Аромати вдъхновени от Designer* BVLgari
D185 “Omnia”
D222 "Mon Jasmin Noir "
Аромати вдъхновени от Designer* By Killian
UNS01 "Bamboo Harmony "
UNS02 "Water Calligraphy "
UNS03 "Pour Oud"
Аромати вдъхновени от Designer* Cacharel
D154 "Anais Anais "
Аромати вдъхновени от Designer* Calvin Klein
D179 “Forbidden Euphoria”
Аромати вдъхновени от Designer* C h a n e l
D020 "Allure Sensuelle
D023 "Chanel No.5"
D025 “Mademoiselle”
D173 “Crystalle”
D021 „Chance
Аромати вдъхновени от Designer* Creed
D 225 "Spring Flower "
UNS10 "Imperial"
Аромати вдъхновени от Designer* D. Karan
D209" Cashmere Mist Liquid "

Аромати вдъхновени от Designer* D i o r

D028 "Dior Addict"
Д031 “Hypnotic Poison”
D032 “J'Adore”
D034 " Poison "
D035 “Pure Poison”
D180 "J'Adore L’or"
UNS09 "Oud Ispahan "

Аромати вдъхновени от Designer* Dolce & Gabana
D187 " The One"
Аромати вдъхновени от Designer* Elizabeth Taylor
D116 "White Diamonds"
Аромати вдъхновени от Designer* Escada
D046 Ibiza Hippie
D051 Pacific Paradise
D054 Sexy Graffiti
Аромати вдъхновени от Designer* Estee Lauder
D127 "Cinabar"
D 227 "Tuberosa Gardenia"
Аромати вдъхновени от Designer* Fendi
D224 "Fan di Fendi"
Аромати вдъхновени от Designer* Givenchy
D102 "Ange Ou Demon"
Аромати вдъхновени от Designer* Gucci
D069 “Gucci Rush “
D107 "Flora"
D125 "Gucci Guilty
D207 " Gucci Guilty Intens "
D218 "Gucci Premiere"
Аромати вдъхновени от Designer* Guerlain
D115 "Shalimar"
D181 “Vol de Nuit”
D182 “My Insolence”
Аромати вдъхновени от Designer* Hermes
D221 "Jour d'Hermes"
Аромати вдъхновени от Designer* Jimmy Chou
D166 " Jimmy Chou "
D 226 "Flash"
Аромати вдъхновени от Designer* Jean Patou
D165 " Joy "
Аромати вдъхновени от Designer* Jan Paul Gautier
D060 "Jean Paul Gaultier 2"

Аромати вдъхновени от Designer* Jo Malone
D169 " Nutmeg & Ginger "
D170 " Blue Agava & Cacao "
D 171 " Black Vetiver & Cafe "
Аромати вдъхновени от Designer* Juicy Couture
D215 " Viva la Juicy
Аромати вдъхновени от Designer* Issey Miyake
D136 " L'eau D'Issey "
Аромати вдъхновени от Designer* Lacoste
D082 "Touch of Pink"
Аромати вдъхновени от Designer* Lancome
D101 "Attraction"
Аромати вдъхновени от Designer* Lempicka
D157 "Lolita"
Аромати вдъхновени от Designer* Montale
UNS05 "Аoud Lime "
Аромати вдъхновени от Designer* Narciso Rodriqez
D214 " For Her "
Аромати вдъхновени от Designer* Paco Rabanne
D086 "XS Extreme”
D088 “ Ultra Violet
D124 "Lady Мillion"
Аромати вдъхновени от Designer* Paris Hilton
D142 "Paris"
D149 "Can Can"
Аромати вдъхновени от Designer* Prada
D183 “Prada Milano”
Аромати вдъхновени от Designer* SoOud
D219 "Nur"
Аромати вдъхновени от Designer* Tiffany
D186 “Tiffany”
Аромати вдъхновени от Designer* Thierry Mugler
D085 "Angel"
D 163 " Alien "
D174 “ Womanity”
D177 “Alien Sunessens”
D 228 "Alien Aqua Chic "

Аромати вдъхновени от Designer* Tom Ford
D108 "Black Orchid"
D155 " Tobacco Vanillа "
D229 "Musk Pure"
D220 " Jasmine Rouge "
UNS06 "Cafe Rose "
UNS07 "Tuscan Leather "
Аромати вдъхновени от Designer* Versace
D189" Jeans couture "
D205 " Yellow Diamond "
D212 "Bright Crystal"
D213 " Versens "
Аромати вдъхновени от Designer* Vera Wang
D216 " Princess"
D217 "Princess Night
Аромати вдъхновени от Designer* Victor & Rolf
D112 "Flowerbomb"
D203 "Eau Mega"
Аромати вдъхновени от Designer* I. S. Lauren
D210"In Love Again"
D211 "Belle d’ Opium"
Аромати вдъхновени от Designer* Shisheido
D223 "Zen"
Аромати вдъхновени от Designer* Egyptian Blend
U03 "White Amber"
U06 "Arabian Sandalwood"
U07 "Purple Orchid"
U08 "Patchouli Sweet "
U09 "Dark Pearl "
Аромати вдъхновени от Designer* Arabian Blend
AR02 "Oriental Passion" - Cambodian Oud
AR03 "Ahlam" - Cambodian Oud
AR04 "Amira" - Cambodian Oud
AR05 "Shahrzad" - Cambodian Oud
AR07 "Shahr Al Assal (Honeymoon)" - Cambodian Oud
AR08 "Mecca" - Cambodian Oud

КАТАЛОГ
ПАРФЮМИ БЕЗ АЛКОХОЛ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ИЗВЕСТНИ
ДИЗАИНЕРСКИ КЪЩИ
Мъжка селекция
Аромати вдъхновени от Designer* Animal
М080 "Аnimale"
Аромати вдъхновени от Designer* Armani
M076 "Black code"
Аромати вдъхновени от Designer* Azzaro
M004 “ Pure Vetiver”
M105 "Chrom Legend"
Аромати вдъхновени от Designer* BVLgary
М094 “ Aqva Marine Toniq “
Аромати вдъхновени от Designer* Calvin Klein
M075 "Euphoria"
Аромати вдъхновени от Designer* Carolina Herrera
М092 “ 212 POP “
Аромати вдъхновени от Designer* Chanel
M013 "Allure"
Аромати вдъхновени от Designer* Creed
UNS10 "Imperial"
Аромати вдъхновени от Designer* Davidoff
M015 “Cool Water “
M016 “Echo”
M017 "Zino"
M018 ”Silver Schadou”
Аромати вдъхновени от Designer* Dior
UNS09 "Oud Ispahan "
Аромати вдъхновени от Designer* Dolce & Gabana
М087 "The One "
Аромати вдъхновени от Designer* Givenchy
M104 "Xeryus Rouge "
Аромати вдъхновени от Designer* Gucci
M038 “Gucci Rush”
M097 "Gucci Guilty Black"

Аромати вдъхновени от Designer* Hermes
M102 "Тerre d'Hermès"

Аромати вдъхновени от Designer* Boss
М006 "Soul"
Аромати вдъхновени от Designer* Issey Miyake
M079 "Issey Miyake Intense"
Аромати вдъхновени от Designer* J.P. Gautier
M072 "Fleur Du Male"
Аромати вдъхновени от Designer* Jo Malone
М090 " Amber & lavender"
Аромати вдъхновени от Designer* Joop
M098 "Joop home"
Аромати вдъхновени от Designer* Montale
UNS05 "Аoud Lime "
M99 "Black Aoud" (Montale)
Аромати вдъхновени от Designer* Paco Rabanne
M068 "One Million"
Аромати вдъхновени от Designer* Perry Ellis
M103 "360 Black "
Аромати вдъхновени от Designer*
M048 “Polo Blue”

Ralph Lautren

Аромати вдъхновени от Designer*
M050 “Angel”
М093 “A'Men Pure Havane “

Tierry Mugler

Аромати вдъхновени от Designer*
M100 "Noir"
M101 "Extreme"
UNS06 "Cafe Rose "
UNS07 "Tuscan Leather "

Tom Ford

Аромати вдъхновени от Designer* Victor & Rolf
М091 Spice Bomb
Аромати вдъхновени от Designer* Versace
M065 "Versace Man"
M096 "Eros"
Аромати вдъхновени от Designer* I. S. Lautrent
M078 Opium
M095 "M7"
M106 "L’ Home"

КОЗМЕТИЧНИ УРЕДИ

*ДЕРМА – РОЛЕР за МИКРО ИГЛЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ - АЛТЕРНАТИВА НА
КЛАСИЧЕСКАТА МЕЗОТЕРАПИЯ
Този дерма-ролер е с валяк от титаниеви иглички, а цялата система е одобрена от /RoHS CE
FDA/. Опаковката е стерилно запечатана
* Размер игличките - 0.5mm (6 диска х 90 игли = 540 игли)
* Дръжка / Roller Материал: PC + ABS
* Домашна употреба / Клинична употреба / употреба от лекар
* Стерилизация:Накиснете около 5 ~ 8 минути в спирт 75%, или с ултравиолетова светлина за
дезинфекция за около 45 минути
Този продукт може да се използва многократно, но е само за лична употреба
* ДЕРМА – РОЛЕР за МИКРО ИГЛЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ - АЛТЕРНАТИВА НА
КЛАСИЧЕСКАТА МЕЗОТЕРАПИЯ
Този дерма-ролер е с валяк от титаниеви иглички, а цялата система е одобрена от /RoHS CE
FDA/. Опаковката е стерилно запечатана
* Размер игличките - 1.0mm (6 диска х 90 игли = 540 игли
) * Дръжка / Roller Материал: PC + ABS
* Домашна употреба / Клинична употреба / употреба от лекар
* Стерилизация:Накиснете около 5 ~ 8 минути в спирт 75%, или с ултравиолетова светлина за
дезинфекция за около 45 минути
Този продукт може да се използва многократно, но е само за лична употреба
* ДЕРМА – РОЛЕР за МИКРО ИГЛЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ - АЛТЕРНАТИВА НА
КЛАСИЧЕСКАТА МЕЗОТЕРАПИЯ
Този дерма-ролер е с валяк от титаниеви иглички, а цялата система е одобрена от /RoHS CE
FDA/. Опаковката е стерилно запечатана
* Размер игличките - 1.5mm 6 диска х 90 игли = 540 игли
) * Дръжка / Roller Материал: PC + ABS
* Домашна употреба / Клинична употреба / употреба от лекар
* Стерилизация:Накиснете около 5 ~ 8 минути в спирт 75%, или с ултравиолетова светлина за
дезинфекция за около 45 минути
Този продукт може да се използва многократно, но е само за лична употреба
* ТУРМАЛИНОВА МАГНИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Характеристика:
Турмалинова маска за лице е създадена с използването на високо качество турмалинов прах,
смесен с гел, постоянни магнити които от своя страна гарантират едновременно и комбинирано
действие на магнитно поле, инфрачервена топлина и отрицателни йони. В резултат на това
действие протича дълбочинно активиране на енергийните меридиани, разширяване на съдовете,
подобряване на кръво- и лимфообращението, повишава се съдържганието на кислород в кръвта,
акитвира се енергията на клетките, регулира се дейността на нервната система
. Така се осъществява въздействие, подобно на масажни процедури, напомнящи на акопресура,
локално загряване и иглотерапия.

КОЗМЕТИЧНИ СУРОВИНИ – добавки към козметичните продукти – НАТУРАЛНИ

Предназначени са за директно влагане в готова козметика или ако сами приготвяте козметиката
си.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА УПОТРЕБА!
1. Колаген – рибен – морски - 10гр.; 20гр.; 50гр.
Действие: Ефективно овлажняване. *Увеличава плътността на фибробластите, отговорни за
производството на колаген. *Образува защитен филм. * Отличен кондиционер за изтощена
коса. *Увеличава синтеза на колаген. *Намалява бръчките, стяга кожата , дава по-мек вид на
зрялата кожа. *Изглаждащ ефект върху кожата.
2. Хиалуронова киселина – от растителен произход – 1гр.; 2гр.
Много ефективна, дори и в ниски дози. Тя е незаменима в грижата за зряла, както и за уморена
и дехидрирана кожа.
Действие: * Овлажнител: привлича и задържа вода във и върху кожата. * В борбата с
обезводняването: образува защитен филм върху кожата. * Напомпващ и анти-стареене ефект:
Запълва линии и бръчки. * Ефект на мека и кадифена кожа
3. Q10 – Коензим 10 – 10мл.
Не само антиоксидант, но и мощен енергиен активатор на клетката.
Действие: * Възвръща жизнеността на кожата и стимулират защитните й функции;
* Предпазва кожата от преждевременно стареене, което се дължи както на действието на UV
лъчите, така и на другите фактори на околната среда; * Стабилизира естествените механизми
на кожата, осъществяващи самообновяването й; * Осезателно намалява големината и броя на
бръчките; * Предотвратява появата на нови бръчки; * Възвръща нормалната здравина,
еластичност и гладкост на кожата.
4. Секрет от охюви – филтрат - 10мл.
Действие:* Поддържа кожата здрава. * Подобряване на функцията на клетките с помощта на
антиоксиданти. * Помага да се избегнат излишните или необичайни белези, включително акне.
*Противодейства на щетите от слънцето. * Предотвратява преждевременното стареене на
кожата и появата на бръчки. * Ускорява подновяването на увредените тъкани, включително и
актинични кератози и кератоза пиларис. * Помага за намаляване на мелазма. * Отваря
запушени пори. * Предизвиква бърза регенерация на кожата след зарастването на раните.*
Възстановява пластичността на тъканите. * Предотвратява и лекува белези и стрии. Ефективен
при акне - тийнейджъри и възрастни. *Ефективен при сърбеж и сухота на кожата, кожни
инфекции на скалпа.
5. Пуерария мирифика – билката на младостта – - 10мл.- анти-ейдж ефект; за уголемяване
на бюста
6. Бутеа суперба – билката на младостта за мъжете - 10мл.– ани-ейдж, при алопеция /
оплешивяване/, поддържа половата активност.
7. Пантенол - Хидратира. Успокоява, Възстановява, Тонизира
Пантенол - още популярен като “провитамин B5“, витамин широко използван в козметиката
тъй като е от съществено значение за красота на кожата и косата. След като в тялото ,
провитамин В5 бързо се превръща във витамин В5 ( пантотенова киселина ) , основна съставка
на коензим А, който има ключова роля в механизма на възстановяване на клетки и тъкани .
Този витамин участва активно във формирането и регенерацията на кожата и косата . Известно
е, че дефицит на витамин B5 причинява косопад. Този витамин често се използва в
шампоаните и грижа за косата . Той се свързва с кератина и прави косата по-силна и по-ярка.
* За кожата - има ободряващо, изцелително и противовъзпалително действие . Пантенол има
стимулиращ ефект върху синтеза на кератиноцити и разпространението на фибробласти в
епидермиса и дермата и следователно играе важна роля в процеса на възстановяване на
кожата .

8. Алантоин - Алантоинът (Allantoin) е ботаническа съставка, която често се среща в
продуктите за грижа за кожата. Нейното предимство е способността й да успокоява
раздразнената и зачервена кожа. Тази съставка е необходима на хора, които страдат поради
чувствителност на кожата, акне, розацеа или екзема.
Действие: Възстановява необходимия воден баланс на кожата. Способства за естествената
регенерация на клетките на кожата след продължително излагане на слънце. Подхранва,
омекотява и успокоява кожата. Фиксира тена, прави го по-равномерен и красив. Попива бързо,
оставяйки приятно охлаждащо чувство. Осигурява перфектна грижа след слънчеви бани, свива
порите, видимо придава на кожата мек, сияен и младежки вид.
9. Масло от семки на краставица – истински еликсир – студено пресовано -10мл.
Състав и Действие:Cucumber Seed Oil съдържа около 14-20% олеинова киселина и 60-68%
омега-3 линоленова киселина, естествен витамин Е, високо съдържание на и фитостероли.
Тези масла са отличен избор за овлажняване на кожата и косата. Защитатават кожата от
свободните радикали, помагат на кожата да засили своята липидна бариера, да възстанови
баланса на влага. Повърхността на кожата се изглажда и се подобрява нейната еластичност.
Фитостеролите стимулират регенерирането на кожните клетки. Маслото е ефективно при
лечение на сухи кожни заболявания като екзема, псориазис, акне и слънчево изгаряне на
кожата, отлично за съживяване зряла или увредена кожа.
10. Polyquat - 7 - Кристали за Коса - Концентрат
В козметиката за лична грижа, се използва в широк спектър от продукти, включително
шампоани, балсами за коса и други продукти за баня, сапуни и почистващи продукти.
Интересно е също така приложението му в продукти за коса, където действа като истински
естествен тоник, изглажда, подхранва косъма и го защитава от вредните въздействия на
околната среда.
Той действа като втора "кожа" и изграждат защитна бариера, образува мек не-оклузивен филм,
който омекотява и защитава кожата и косата .
Polyquat - 7 е отличен катионен балсам за косата и кожата. Той е особено полезен в ПАВ
базирани системи, като шампоан и душ гел и е идеален за използване в спрей, като кристали за
коса. Много добър за лесно разресване и защита на косата, добавя мекота и блясък на суха
коса. Функция: Защита, овлажняване на кожа и коса.
11. Алое Вера – гел - Известен с многобройните си въздействия върху кожата:
* успокояващи и лечебни при ухапвания от насекоми, ожулвания, акне, изгаряния.
* овлажняващи и подхранващи поради богатството на витамини и аминокиселини, а също и
благодарение на лекотата, с която прониква в кожата. * пречистващи и регенериращи отстранява мъртвите клетки и подпомага образуването на нови.
* стягащо и тонизиращо - много полезен за уморената кожа. Регулира излишния себум. *
омекотяващо.
Прозрачният гел бързо попива в кожата и приятно я успокоява и тонизира. Не съдържа мазни
вещества и не дразни, поради което е идеален при акне, както и за облекчаване на
подпухналостта около очите.
Приложение: идеален за всички типове кожа, особено суха и дехидратирана кожа
12. Глицерин 100% Растителен
Глицеринът е една от най-популярните съставки, използвани в козметиката, особено в
кремовете за лице. Неговото овлажняващо действие е свързано с много ясно изразените му
хигроскопични свойства. Подобрява мекотата и еластичността на епидермиса. Достига до подълбоките части на роговия слой на епидермиса и остава там „задържайки” водата за около 24
h.
В чист вид той представлява безцветна течност, която има свойството да привлича и задържа
влагата от околната среда. Именно това негово свойство се използва в грижата за косата и
кожата.

Глицеринът успокоява и овлажнява без неприятното усещане за омазняване, което създават
маслата, дори и най-леките и освен това създава невидим защитен слой срещу агресията на
околната среда.
Приложение: идеален за всички типове кожа, особено суха и дехидратирана кожа
13. Цинков оксид е бял прах минерал и често се използва като естествен слънцезащитен крем
в козметиката. Той действа, като отразява вредните UVA и UVB радиация. Може да се използва
като избелващо вещество.
Цинков оксид широко се използва за лечение на различни кожни заболявания, в продукти като
бебешка пудра и кремове за лечение на обриви от пелена , шампоани против пърхот и
антисептични мехлеми.
Цинков оксид обхваща е най-широк спектър UVA и рефлектор UVB който е одобрен за
използване като слънцезащитни средства от FDA, и е напълно фотостабилен. Когато се
използва като съставка в слънцезащитните продукти , цинков оксид седи на повърхността на
кожата и не се абсорбира в нея, като блокира както UVA (320-400 нанометра) и UVB (280-320
нанометра) лъчи на ултравиолетова светлина
Самият прах не се разтваря във вода и има отразяващи свойства, което означава, че отразява а
не абсорбира светлината.Освен това формира мощна бариера върху кожата, поради което се
препоръчва за лечение на кожни заболявания като обриви, причинени от отровен бръшлян,
ухапвания от насекоми или алергии. Успокоява сърбежа и дискомфорта, като същевременно
предпазва чувствителната кожа от външни дразнители.
14. Цетацеум
15. Млечна киселина
16. Мравчена киселина
17. Калиево алуминиев сулфат - стипца
18. Резорцинол
За да се запознаете с цялата гама на предлаганите козметични суровини, посетете сайта
ни:
www.giza-perfumes.eu

ЕМУЛГАТОРИ и КОНСЕРВАНТИ
1. GFecosafe WW – КОНСЕРВАНТ за козметиката
GFecosafe WW, предлаган от Giza Perfumes, е специално разработен за употреба в козметични
продукти.
Добавен в тях, удължава многократно срока им на годност.
Този екологичен консервант е водоразтворим, приятен за кожата формулиран за употреба в
продукти с отмиване и без отмиване.
GFecosafe WW предлага защита срещу бактерии, гъбички и дрожди.
С рН на 3.00-10.00% с температура не повече от 80 ° С, той е от полза при широк кръг от
продукти
2. Витамин Е
ВИТАМИН Е, предлаган от Giza Perfumes, е специално разработен за употреба в козметични
продукти.
Това е гъсто, високо вискозно масло. Добавен в козметичните продукти удължава многократно
срока на годност. Оказва положително влияние за усвояването и защитата на витамин А в
организма. Способства за синтеза на белтъчините в клетките. И накрая, това е най-важното му
задължение, явява се мощен антиоксидант, защитник на незаменимите мастни киселини в
мембраните на клетките от агресивния кислород!

Редовната употреба на ВИТАМИН Е, като добавка в козметиката, която използвате за лице,
тяло и коса, видимо ще подобри тургура на кожата, а косата ще бъде бляскава и пълна с живот.
3. Емулгатор NF
За да направите крем или лосион, е необходимо да се използва емулгатор. Смесването на масло
с вода, не е възможно без помощта на емулгатори. Те дават възможност на две обикновено
несъвместими съставки да се смесят.
Най-добрите естествени продукти за грижа за кожата до сега са получени от кокосово и
палмово масло. Те са безопасни за работа и дори се използват в хранително-вкусовата
промишленост. Емулгаторът NF, който би предлагаме е от растителен произход. Съдържа
стеаринова и палмитинова киселина и цетилов алкохол.Той е много лесен за използване, ако
искате да направите продукти за себе си и семейството.
Емулгаторът NF показват отлична стабилност както при ниско, така и при високо рН на сместа.
Емулгаторът NF е съвместим с анионни , катионни и нейонни системи , което го прави
наистина универсален продукт.
Този мек и лесен за използване емулгатор е идеален за вашите кремове, масла, емулсии на
тялото ексфолианти и лосиони.
4. Полисорбат 20 – течен емулгатор.

5. Полисорбат 80 – течен емулгатор.
Предоставя един от добрите начини за разтваряне на етерични или ароматни масла във вода,
без добавяне на алкохол. Може да се използва и при изцяло синтетични аромати.Той е нежен и
не дразни. Счита се за безопасно за кожата вещество притежава успокояващи свойства, които
оставят кожата мека и гладка.
Полисорбат 80 работи еднакво добре с леки масла като Кайсия, Лешник, Ориз и с тежки,
тлъсти масла, като Зехтин, Какао, Шеа и др.

КАТАЛОГ
АРОМАТНИ МАСЛА - за да сътворите свой собствен парфюм,
да ароматизирате козметиката си, ежедневието си, или просто да
изразите себе си
1. КЛЮЧОВИ НОТКИ
* Алдехид - Две добавя класически, мек, богат, маслен, ретро елемент на парфюма. Използва
се предимно в сърцето на парфюмната смес
* Алдехид - Едно е свеж, чист, жив и съвременен вариант на класическия пудрен алдехид.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Алдехид Искрящ - блестящи, шумящи, - престиж, шик, яркост и топли флорални акценти
за вашите парфюми смеси. Лекота и финес.За първи път са използвани при създаването на
вечните парфюми на Шанел
* Алдехид Флорален – Притежава копринен лукс - елегантен, светъл, но с топла флорална
нотка нюанс за вашата парфюмна смес. За първи път са използвани при създаването на
вечните парфюми на Шанел
* Алдехид C11 - е мастен алдехид, който дава потен-зелен аромат с животински аспекти. Той
се намира естествено в листата на кориандър. Напомня аромата на дъската при гладене с
парна ютия. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Амбра - Ambergris - Животинска ключова нотка. Естествен продукт на стомашния тракт на
кашалотите, намерени плаващи в океана.Синтетично пресъздадени днес. Амбрата е едина от
най-ценните суровини в парфюмерията.В парфюмите се използва като фиксатор и ароматът
може да се опише най-добре като морски, животински и сладък
* Бобър - Castoreum - Животинска ключова нотка. Ароматът носи усещане за похот и страст.
Този типичен топъл, плътски, с нюанс на кожа аромат всъщност се е извличал от аналните
жлези на Северно американските бобри. Имайте предвид, че напомня на миризма на бреза
катран или руска кожа. Разреден в алкохол има по-приятен мускусен и плодов нюанс.
* Галбан - важна ключова нотка. Доставя невероятна комбинация от дървесни, цветни, зелени
и шипрови (сладко смолисти, с аромат на дървесина) акорди.
* Кожа - Много популярни преди, позабравени в последствие и отново възродени и търсени
нотки, заради униканата чувственост и еротика, която придават в парфюмните смеси.
* Мащерка - Thyme -Тя носи класа, дълбочина, билкова и хладна свежест, със зелени
нюанси.
* Пименто – Бахар - Има пиперлив, леко сладък характер, напомнящ корени и кожа. Той
носи дълбоко, тъмно и загадъчно измерение и омекотява тоналността на всяка тежка
парфюмна смес.
* Розов Пипер - Ключова нотка, която е желана и търсена. Носи пикантност, чувственост, но
също така и усещане за нещо тайнствено и тъмно. Придава класа, в подтоновете на
финалните акорди на всяка парфюмна смес.
* Сандал - Мека и сладка версия. Придава въздушна, лека и дървесна , балсамова нотка с
намек на бамбук.
* Тютюн - Създава усещане за лукс, великолепие и класа. Богати дълбоки нюанси, еднакво
добри и в мъжки и в дамски пафюми.
* Цибетка - Civet Musk - Животинска ключова нотка. Вторичен продукт от аналните жлези
на екзотични котки цибетка, - мирише много остъро на фекалии но дава невероятен блясък и
топлина на цветя. Сега синтетично повторен по етични съображения. Разрежда се със спирт
и след известно време, миризмата, която обикновено е силна и отблъскваща, става приятна с
животинско-мускусен нюанс.

* Шипър - Става популярен от ароматите на 70-те години.Този топъл, пикантен, дървесен

аромат се използва в много азиатски смеси. Носи ориенталски характер - дълбок, богат,
хладен и влажен. Характерни са "топли" и "мъхесто-дървесни" акорди, които контрастират на
пресни цитрусови нюанси в началото и определена горчивина последствие.
* Iso E Super – Известен със своята сила, както и с изненадващ плътски аромат, Iso E Super е

ключова съставка, ако искате вашия парфюм или афтършейв продукт да има влияние. Гладък,
кадифен, с лека дървесна бележка с кехлибарени оттенъци, ISO E Супер изчезва и да се появява на
вълни. Той действа на подсъзнателно ниво, подобно на феромоните. Създайте магическа смес с други
основни и ароматни масла, и след това се добавете малко от него Препоръчителна максимална
скорост на използване във вашия парфюм или афтършейв е 8% (ако смееш!)
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на различните
продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu

2. ДЪРВЕСНИ НОТКИ
* Oud Wood– Изключително свеж дървесно - зелен аромат, ефирен, с нотка на чистота.
Добавя една интересна и много красива свежест в парфюма. Използва се предимно в сърцето
и базата на парфюмната смес.Служи за фиксатор на останалите ароматни съставки.
* Ветивер – Ароматът е землист, балсамов,тежък и студен. Използва се предимно в сърцето
и базата на парфюмната смес.
* Индийско Орехче– етерично масло – много популярна съставка с дървесни оттенъци.
Опитайте да комбинирате с други подправки като канела, или с плодове, за да постигнетр
топли есенни бележки. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Кедър – Бял Бор – Прекрасен микс от дълбокия чувствен аромат на кедър, със смолистите
нюанси на бял бор. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
*Кедър - Черен Пипер – Дълбок чувствен аромат на кедър, с нюанс на черен пипер. Използва
се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Нероли – етерично масло – държесен, пикантен, смолист и леко цитрусов аромат Използва
се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
*Оакмос - Дъбов мъх. Студен, земен аромат, с уникална дълбочина и зелени нюанси.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
*Пачули – етерично масло - Класически аромат използван в парфюмите, като фиксатор. Има
интензивен, горчив, дървесно-тревен аромат с нюанси на дим, земя и корени. Афродизиак.
Използва се предимно в базата и сърцето на парфюмната смес.
* Портокалов Цвят - Нероли – ароматно масло – Ако харесвате етеричното масло от Нероли,
то със сигурност ще останете очаровани от аромата на нашия Портокалов цвят. Свеж , аромат
на нероли, подкрепен от нотки на кориандър, градински чай и мандарина върху богата
дървесна основа Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Хвойна – етерично масло – Забележителен аромат, тръпчив, сладък, с много свежест и
смолисто излъчване. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.

3. ЗЕЛЕНИ и СВЕЖИ НОТКИ

* Абсент – Нотки на анасон с горчив нюанс, остър, уникално, вдъхновяващо, свеж аромат.

Акцент на "солено" и "като лют червен пипер, но без топлина". Този аромат със сигурност е
различен - но в добрия смисъл. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Алдехид – Две- Добавя класически, мек, богат, маслен, ретро елемент на парфюма.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес
* Алдехид - Едно - Свеж, чист, жив и съвременен вариант на класическия пудрен алдехид.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.

* Алдехид C11 - Мастен алдехид, който дава потен-зелен аромат с животински аспекти. Той
се намира естествено в листата на кориандър. Напомня аромата на дъската при гладене с
парна ютия. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Артемизия – леко сладко, тревисто зелено, горчиво , с асоциация на слама и с обрат на леки
ментол, в края. Полезно допълнение към прекалено сладки парфюми, тъй като балансира и
намалява шансовете на парфюма да стане прекалено задушаващ.
* Бамбук – Ясен и отчетлив, хладен и влажен, близък до земните аромати, с горчива нотка.
Може да създаде усещане за пролетна зеленина, както и да задълбочи ориенталските
комбинации.
* Домат - Листа - Много популярни за екзотични продукти леко сладки и леко флорални с
много свежи зелени нюанси. Притежава неподправеното специфичното леко тръпчиво ухание
на свеж доматен лист.
* Евкалипт – етерично масло - свеж, силен, светъл, разхлаждащ, смолист. Задълбочава
усещането за водна свежест в парфюмите. Използва се предимно във върховите нотки и в
сърцето на парфюмната смес..
* Зелен Чай - Чист и успокояващ, този цветен Зелен чзй добавя деликатна, почти флорална
свежест на парфюма.
* Зелен Бамбук– Чист, лек и прозрачен, с озонови подтонове аромат. Използва се предимно
във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Зелени Билки – Прекрасен микс от уханни, свежи, зелени билки. Използва се предимно във
върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Зелена Трева - Свежо благоухание на трева, осеяна с капчици роса, рано сутрин. Използва
се предимно във върховите нотки на парфюмната смес.

* Коноп– Свеж, зелен, с изненадваща топла дълбочина и лек кисел оттенък в края. Използва
се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес. .
* Краставица – Изключително реалистичен, с водна свежест аромат. Използва се предимно
във върха и сърцето на парфюмната смес.
* Лавандула – етерично масло - меко, успокояващо, свежо, билково с балсамов нюанс
ухание. Предпочитано в мъжките парфюми. Използва се предимно във върховите нотки и в
сърцето на парфюмната смес.
* Мента – етерично масло – силен, свеж, хладен, пикантен аромат. Използва се предимно във
върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Морска Мъгла – Освежаващ аромат с нотки на хладен озон, нежен кедър и мъх. Използва
се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Океан – Морски, чист аромат с нотки на свежа лавандула, мента, кориандър и дълбока
основа от мускус, амбра и ванилия. Перфектен унисекс аромат. Използва се предимно в
сърцето на парфюмната смес.
* Салвия– етерично масло - билков пикантен аромат , с хладна свежест и дълбочина. В
комбинация с цитрусови и пикантни аромати, придава допълнителна плътност и дълбочина.
Предпочитан в мъжките парфюми. Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на
парфюмната смес.
* Син Кедър – Свеж, хладен, билков аромат с нотки на мента, зелени листа и озон,
хармонизиран в сърцето с деликатен флорален аромат на жасмин и лилия, подкрепен от ценни
дървесни ноти на амбра и пачули. Перфектен аромат за дългите зимни вечери.

4. ЦВЕТНИ НОТКИ
* Алдехид Искрящ - блестящи, шумящи, - престиж, шик, яркост и топли флорални акценти
за вашите парфюми смеси. Лекота и финес.За първи път са използвани при създаването на
вечните парфюми на Шанел
* Алдехид Флорален – Притежава копринен лукс - елегантен, светъл, но с топла флорална
нотка нюанс за вашата парфюмна смес. За първи път са използвани при създаването на
вечните парфюми на Шанел

* Божур и Нар – Свеж и нежен, с привкус на пикантен сок, този разкошен аромат е интересна
комбинация от бели цветя и подправки. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Българска Роза – Напълно реалистично пресъздава аромата на уникалната българска роза.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Бяла Роза – Нежен, прозрачен и ефирен аромат, с водна свежест. Използва се предимно в
сърцето на парфюмната смес.
* Виолетка– Мек, oпияняващ аромат, с намек на деликатност. Напомня аромата на
виолетовите бонбонки. Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на
парфюмната смес.
* Жасмин – Мощен цветен аромат с ориенталски нюанс, женствен и освежаващ. Подчертава
останалите цветни акценти. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Здравец – етерично масло - Свежо, пикантно възхитително ухание. Сладка розовоцитрусово-билкова композиция, Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на
парфюмната смес.
* Зюмбюл – Свеж, зелен аромат, с морски нотки и деликатно докосване от млечно
прасковена нотка с основа от бял мускус и чувствен кехлибар. Използва се предимно в
сърцето на парфюмната смес
* Иланг Иланг– Пикантен, леко остър аромат, еротичен и луксозен. Опитайте да го смесите
с други цветни аромати, за да придобие нови измерения и дълбочина. Използва се предимно
във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес
* Индийски Лотос – Богат аромат на лотос, с меки акценти на нежна лилия, жасмин и
дълбочина от сандалово сърво и мускус. Използва се предимно във върховите нотки и в
сърцето на парфюмната смес.
* Ирис– Съблазнителен, екзотичен, елегантен, леко пудрен, мек и романтичен. Използва се
предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Лотос– Чист цветен, леко сладък с меки пудрени щрихи. Използва се предимно във
върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Люляк – Мек и опияняващ, жизнерадостен и упояващ. Използва се предимно във върховите
нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Момина Сълза– Класически, стилен, красив аромат – мек и деликатен, излъчва чистота.
Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Наг Чампа – Екзотичен аромат, комбинация от Сандалово дърво и Франджипани - нежен,
цветен, с лек сладък нюанс, и с едно още по-леко зелено докосване в края, много деликатен и
много красив. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Орлов Нокът – Сладък аромат, с нотки на мед и лек нюанс на акация. Асоциира
носталгично лежерните летни дни. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Орхидея– Нежен и красив, леко кадифен, внася лукс и прелест в парфюмната смес.
Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Османтус – Деликатен плодово флорален аромат с нюанс на маслина. Използва се
предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Тубероза – Мощен, сладък опияняващ, велоколепен аромат. Използва се предимно в
сърцето на парфюмната смес.
* Франджипани – Екзотичен аромат, сладък, много деликатен и много красив. Използва се
предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Фрезия – Лек и ефирен цветен, чист и свеж. Този аромат е фантастичен, самостоятелно
използван или смесен с друг цветен аромат, за да внесе нов и сладък акцент. Използва се
предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Чампака – Богат, интензивен, кремав, опияняващ, елегантен, сладък, женствен и красив.
Удивително изискан цветен аромат.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.

5. ПЛОДОВИ НОТКИ
*Yuzo – Сложен цитрусов аромат от грейпфрут, мандарина, портокал и юзу с мимолетна,
зелена озонова свежест, примесен с нюанси на цветя и плодове, роза, жасмин, водна лилия,
мимоза, портокалов цвят, нотки на розов пъпеш и нектарини. Използва се предимно като
върхова нотка или в сърцето на парфюмната смес.
* Ананас– Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната смес.
* Горски Плодове – Микс от боровинка, къпина, и горска ягода, с лек нюанс ню ванилия.
Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Грейпфрут– етерично масло –Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната
смес.
* Диня – Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната смес.
* Кокос– Великолепен екзотичен и слънчев аромат, докоснат от мек бадемов акцент. Използва
се предимно във върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Круша – Златист, сочен и свеж. Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на
парфюмната смес.
* Лимон– етерично масло – Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната смес.
* Мандарина – много реалистичнен, сочен и пикантен, сладък аромат мандарина и един от
нашите най-продавани. Перфектен аромат за дългите зимни вечери. Използва се предимно
във върховите нотки на парфюмната смес.
* Папая и Лайм – Великолепен екзотичен плодов аромат, докоснат от меки дървесни
акценти и слънчев кокос. Използва се предимно във върховите нотки и в сърцето на
парфюмната смес.
* Портокал– етерично масло –Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната
смес.
* Праскова – Плодов аромат на сочна праскова, допълнен нежно с портокал, ябълка и
деликатни цветни нюанси.
* Пъпеш – Използва се предимно във върховите нотки на парфюмната смес.
* Ревен – Леко сладникав и все пак тръпчив, сочен, но и сух, свеж и плодов. Перфектната
съставка за парфюм, в който искате пикантни цитруси, но не сладки с нюанс на боровинки.
Смесва се красиво с подправки, плодове и опияняващи флорални мотиви. Използва се
предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Ябълка и Орех – Чист и свеж аромат на ябълка, с топли и богати орехови нюанси, с осова
от мускус

6. ОРИЕНТАЛСКИ НОТКИ
* Ванилия– Екзотичен аромат, сладък, много деликатен и много красив. Използва се
предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Джинджифил – Свеж и дълбок аромат с ориенталски нюанс. Използва се предимно във
върховите нотки и в сърцето на парфюмната смес.
* Екзотични Подправки – Прекрасен микс от източни подправки – карамфил, куркума,
пипер, кардамон. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Индийско Орехче – етерично масло – екзотичен аромат, сладък, много деликатен и много
красив. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Капучино – Богат, плътен аромат на печено кафе с намек на крем ванилия.
* Кашмир – Пудрени, меки ориенталски акорди с нотки на мляко, ванилия и мускус, в сърце
от нежно пачули, амбра и мимоза.
* Мед Смокиня Шафран – Богат, привлекателен и топъл в хармонизирани нотки на
смокини, пикантен джинджифил,шафран и мед. Перфектен аромат за дългите зимни вечери.
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Опопонакс – Изискани цветни акорди смесени с аромат на воден кестен и ядки, сладка
ванилия, кокос, карамел, орех, мека дървесина, амбра, мускус и тонка.

* Ориент – Ориенталски аромат, перфектен бленд от ванилия, амбра, сандалово дърво и
амирис, с лек нюанс на жасмин и мек мускус. Използва се предимно в сърцето и базата на
парфюмната смес.
* Слонова Кост – Топла и богата амбра, с ароматен мускус и пудрени ванилови нотки
* Тамян– етерично масло – екзотичен аромат,натрапчив, леко пикантен, добавя една
интересна и много красива дълбочина парфюми. Използва се предимно в сърцето и базата на
парфюмната смес. Служи за фиксатор на останалите ароматни съставки.
* Тонка Боб – Голям фаворит! Сладък аромат почти смесица от шоколад и ванилия, без да
мирише на шоколад или ванилия! Нежен, мек, вкусен и сочен!
Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Тъмен Шоколад – Богат, сладък аромат, на разкошен тъмен шоколад, обогатен с мека
пухкава ванилия и нотки на карамел и мед. Използва се предимно в сърцето на парфюмната
смес.
* Франкинсенс – Екзотичен аромат,натрапчив, леко пикантен, добавя една интересна и много
красива дълбочина парфюми. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
Служи за фиксатор на останалите ароматни съставки.
* Френска Ванилия – Екзотичен аромат, сладък, много наситен и много красив, с лек
шоколадов оттенък в дълбочина. Използва се в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Черен Кардамон – Изразява реалистично същността на тази красива ароматна подправка,
като в уханието се долавя лек нюанс на черен пипер, джинджифил, канела, и намек за
индийско орехче в дървесна основа кехлибар. Резултатът е по-топъл, балансиран аромат идеален за самостоятелно ползване или смесен с други аромати.Използва се предимно в
сърцето на парфюмната смес.
* Черен Пипер – етерично масло – Екзотичен аромат, сладък, много деликатен и много
красив. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.
* Шоколадов Трюфел – Неустоим аромат, чиято основа е от тъмен шоколад, последвана от
пластове с нотки на смокиня, портокал, бадеми, и намек за ванилия. Резултатът е неустоим
аромат ен шоколад, на който може да се насладите на чиствид или да го смесите с други
аромати. Използва се предимно в сърцето на парфюмната смес.

7. МУСКУСНИ НОТКИ
* Бял Мускус - Нежен, чист и топъл аромат. Напомня свежестта на мека чиста кожа.
Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Черен Муск - Топъл и мек аромат, с шоколадово - ванилова нота. Афродизиак. Използва се
предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Червен Муск - Топъл, мек, с нежен шоколадов нюанс и много фина плесенна нота.
Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Английски Муск - Упойващ, със силно изявено присъствие , леко хладен аромат.
Завършек , напомнящ на кожа. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на
парфюмната смес.
* Зелен Муск - Свеж, тръпчив, с нюанси на тамян и голяма дълбочина. Афродизиак.
Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Египетски муск - Богат аромат от скъпоценни смеси с дървесни тонове и леки флорални
бележки в началото. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
* Кришна Муск - Богат и дълбок аромат, с леко медено начало, което се трансформира в
аромат на скъп т юютн. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
* Нубийски Муск - Свеж аромат, с едва доливима горчива нотка в началото и акценти на
сандал и Wood Oud. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.

* Муск - Амбер - Свеж и екзотичен, с пикантни мускусни ноти, омекотени от нежни амброви
нотки. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Златна Амбра - Мек, чист и свеж аромат, с леки мускусни нюанси. Афродизиак. Използва
се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
* Амбра - Топла и пикантна, с дървесни н юанси.Афродизиак. Използва се предимно в
сърцето и базата на парфюмната смес.
* Janat ul Firdaus - В езика урду думата Jannat означава небето, докато Firdaus означава
градина. Jannatul Firdaus означава уханието на градината на рая. Jannat-Ul-Firdaus, е свеж и
леко сладък, мек аромат, направени от различни ароматни съединения като благоуханни
треви, масала, кора на дърво, билки, роза, жасмин в богата флорална смес.
* Кеора -

8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДИЗАЙНЕРСКИ ПАРФюМИ
* Андрогини – интерпретация на популярния парфюм на Келвин Клеин. Унисекс Акватичен
* Гейша– интерпретация на популярния парфюм на Исей Мияке. Свеж, цветен, фантазен източник на чувственост, енергия и щастие.
*Инкогнито – интерпретация на популярния мъжки парфюм на Армани. Ориенталски,
елегантен, изтънчен, съблазняващ, дървесен
*Класик 5 – е интерпретация на популярния парфюм на Шанел - вечно жив, интригуващ,
загадъчен, цветно - пикантен
*Милион – интерпретация на популярния парфюм на Пако Рабан..
*Отрова – интерпретация на популярния парфюм на Диор. Ориенталски, дълбок, чувствен,
цветен
* Принцеса – интерпретация на популярния парфюм на Вера Уенг. Модерен, игрив, магичен
еликсир.
* Флора– ароматно масло – интерпретация на популярния парфюм на Гучи. Свеж, цветен,
фантазен - източник на чувственост, енергия и щастие
* Чужденец – интерпретация на популярния парфюм на Тери Муглер. Аромат на абслютната
женственост, с намек на мистерия, и топлина. Зелен – Дървесен.
* Юпи – интерпретация на популярния мъжки парфюм на Жуп. Много чувствен ориенталски
аромат, балсамов, топъл, пикнтен и екзотичен.
* Табак и Ванилия - интерпретация на популярния унисекс парфюм на Том Форд

9. ПАРФЮМНИ ОСНОВИ – концентрат
Парфюмните Основи, предлагани от нас, са смеси от предимно етерични масла и ароматни
химикали. Това са готови парфюмни композиции, които притежават определена насоченост
( Цветна, Ориенталска, Унисекс, Акватична, Дървесна и т. н.) Макар че са сравнително
семпли, могат да се използват направо като парфюм - концентрат. Може и да се превърнат в
богати и многопластови парфми, като към тях се добавят различни аромати от нашите
колекции.
Нашите Парфюмни Основи могат да се смесват в почти безкрайни комбинации за получаване
на индивидуални и само ваши, специфични концентрирани парфюми.
* Парфюмна Основа ''Вечерно Лале'' - класическа цветна нота - плътна и тежка, с
докосване на смола и кожа.
* Парфюмна Основа ''Водна Лилия'' е съвършен, силен, свеж микс от нежни цветя, с
акватични тонове.
* Парфюмна Основа ''Вселена'' е силна унисекс парфюмна база - цвежа, с зелени и
акватични тонове

* Парфюмна Основа ''Наслада'' популярна пафюмна база с цветни и смолисти ноти.
* Парфюмна Основа ''Опус'' - събирателен, модерен, съвременен аромат с голяма плътност
и едно докосване на сладост.
* Парфюмна Основа ''Табу'' е френска парфюмна нота на сухи подправки с мек пудрен
оттенък
* Парфюмна Основа ''Фаворит'' - основен градивен елемент за почти всеки парфюм, топъл,
ориенталски, леко пикантен и пудрен.
* Парфюмна Основа ''Фантазия Жасмин'' е силен, популярен жасминов микс, ефирен и
ободряващ
* Парфюмна Основа ''Фантазия Цветя'' е Модерен цветен букет - бели цветя, лотос,
гардения и още....
* Парфюмна Основа ''Чар'' - изключително силни модерни нотки, сладки мъхове и треви

ТРАДИЦИОННИ ИНДИЙСКИ ПАРФЮМИ - АТАРИ /5-10мл/
НАТУРАЛНИ продукти, съставен от ароматни компоненти в изцяло натурална маслена
основа. Не съдържа химически консерванти, стабилизатори, фиксатори или оцветители
Приготвят се чрез традиционните индийски методи на производство, без каквато и да е
употреба на алкохол и химикали.
1. Жасмин Грандефлорум - сладък, пикантен, с еротични нюанси. Това е аромат на лекотата,
благополучието, доброто настроение. Стимулира дейността на главния мозък, отстранява
депресия, апатия и безразличие. Създава чувство на увереност и оптимизъм. Маслото
великолепно помага при постменструален синдром, гинекологични заболявания, нормализира
менструалния цикъл, отстранява даже родилни болки. Стимулира лактацията. То влияе
положително на ендокринната система на човека, стимулира отделянето на хормоните инсулин,
тироксин и триодтиронин, повишава нивото на кортизол и полови хормони. Силен афродизиак.
Еротичното въздействие на маслото е изразено в усилване на половото влечение, отстранява
фригидност, импотенция и преждевременна еякулация.
2. Чамели - традиционен индийски атар /парфюм /, който се приготвя от Жасмин Грандефлорум
и други характерни за Индия цветя. Афродизиак - увеличава жизнеността и усещането за
щастие. Създава силна защитна енергия срещу смущаващи влияния.
Този атар се използва при главоболие и за получаване на освобождаване от тежест и болка
в главата, които са резултат от негативни въздействия. В Индия атар Chameli се използва
също и във всички ритуали, свързани с почитането на бог Кришна. Базата е 100% чисто масло
от сандалово дърво.
3. Мотия - с деликатен върхови нотки на цъфнал в нощта жасмин в база от сандалово масло.
Един от най-екзотичните аромати, Motia Атар е по-мек но с по-голяма дълбочина от Жасмина.
Той се свързва най-вече с аромата на гъстите гори по-ниската част на Хималаите. Този Атар се
използва още и за подпомагане на хора, които срещнат трудности при заспиване.
4. Могра - завладяващ аромат на жасмин в база от сандалово дърво. Широко използван в
спиритични ритуали, защитава аурата от негативно влияние.
5. Шамама приготвя се чрез смесване на няколко билки и етерични масла – Канела кора,
Куркума, Sugandha, Пачули и др. Увеличава кръвообращението, намалява болката и
възпалението в мускулите и ставите, облекчава артрит. Също така помага за контрол на
инфекциите. Приповдига, изчиства концентрацията на ума. Успокоява и насърчава
чувство на допълнителна подкрепа.
6. Кхус Ветивер - известен още като "хладен бриз" и се използва от древни времена. С
охладителен, освежаващ и релаксиращ арома. Кхус Ветивер създава хармония между тялото
и ума и баланса между Капха и Питта. Добавя хармония, духовна сила и мощ към всяка
ситуация.
7. Ислямик бакхур -световно известен Атар, произведен от естествени органични екстракти на
дърво от семейството Myrtaceae. Освен това се използва в производството на широка гама от
антисептици, дезодоранти, шампоани и сапуни. Създава настроение и усещане за лекота
8. Османтус – сладка маслина
9. Муск Газала - чист мускус с нотка на роза. Омиротворява и защитава аурата от
негативни въздействия

10. Хина Муск - Много Специален Атар, има пикантен, топьл, горски, земен и екзотичен
аромат. Това е Атар изготвен от смесване различни билки, подправки и цветя.
11. Хина Шафран - В пикантната и загадъчна смес на Хина Zafrani Атар предизвиква приятни
мисли както за себе си така и за другите. Това е Аттар е направен чрез дестилация на шафран в
основата на масло сандалово дърво. Приповдига настроението
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu

БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ – 50мл. - Концентрирани
Употреба от 1% - 6%
Ексрактите може да бъдат включени директно във всеки козметичен продукт: кремове, млека,
гелове, лосиони серуми, почистващи препарати за кожата, продукти за коса и маски за коса,
маски за лице, анти-целулитни продукти. Разредени с вода екстрактите са полезни за:
* жабурене, ако страдате от възпалени венци или имате лош дъх; * фрикции на косата, при
косопад; * тоник след бръснене или епилация. * тоник или освежаващ спрей за лице. * тоник за
почистване на лицето. * тонизиращи ледени кубчета, с които да обтриете лицето си сутрин
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu
1. Бреза - Насоки за използане на продукта: Продукти за мазна коса и кожа, за отслабване и
целулит
Активни съставки: сапонини, флавоноиди, дъбилни в-ва, вит. С.
Действие : Има заздравяващо, антимикробно и противовъзпалително действие. Изчиства и
освежава кожата на лицето, активира нейното кръвообръщение и я хидратира. Действа
детоксикиращо на целия организъм. Нормализира кожния тургор.
2. Бял равнец - Насоки за използане на продукта: Слънцепредпазни продукти, за мазна коса и
кожа, за коса против пърхут, за продукти за след бръснене.
Активни съставки: алкалоиди, флавоноиди, хамазулен, витамини А и К.
Действие :Заздравяващо, тонизиращо, антисептично. Има изразено бактерицидно и
противовъзпалително действие. Подходящ за козметични продукти с UV защита.
3. Водорасли - Насоки за използане на продукта: за всеки тип кожа – анти ейдж
*Незабавно стягане на кожата с дълготраен ефект. *Предпазва кожните клетки от оксидативен
стрес и укрепва съединителната тъкан на кожата.* Задържа влагата.* Подновява тъканните
клетки. * Подмладява и стимулира дейността на фибробластите. * Увеличава синтеза на
колаген. * Намалява бръчките, стяга кожата , дава по-мек вид на зрялата кожа..* Изглаждащ
ефект върху кожата.* Стимлира клетъчния обмен* Пречиства организма от шлаки. Използва се
при терапии за намаляване на теглото.
4. Гуарана - Насоки за използане на продукта: за всеки тип кожа
* Активира и ускорява клетъчния метаболизъм, елиминира токсините, извежда излишната вода
от междуклетъчните пространства. * Укрепват хидролипидния слой на кожата. Силно тонизира
кожата. * Перфектната анти-целулитна добавка във вашите продукти.* Много ефективна в
продуктите за грижа за косата, тъй като помага хидратирането на косата и скалпа, ограничава
излишните мазнини. *Подсилва естествения блясък, придава мекота и пищност на косата.
5. Жълт кантарион - Насоки за използане на продукта: Продукти за суха кожа, против бръчки,
слънцепредпазни.
Активни съставки: Флавоноиди, дъбилни вещества /танини/, хиперицин. Природен UV филтър.
Действие :Регенериращо, астрингентно, противовъзпалително, успокояващо, антирадикали
Има противовъзпалително и антимикробно действие. Хиперцинът има леко антидепресивно
действие, премахва умората и успокоява.
6. Зелен чай - Насоки за използане на продукта: за всеки тип кожа .Уморена кожа, без свежест
и с петна.
• Млада кожа • Зряла кожа • Чувствителна и раздразнена кожа• Дехидрирана кожа.
Богат източник на анти- оксиданти, като витамин С и витамин Е. Зеленият чай може да
спомогне за поддържането на еластичността на кожата, има силни антиоксидантни и

противовъзпалителни свойства, традиционно прилагани за намаляване на подуване и
подпухване, болки и зачервявания и раздразнения
7. Какови зърна - Насоки за използане на продукта: за всеки тип кожа .Уморена кожа, без
свежест и с петна. • Млада кожа • Зряла кожа • Чувствителна и раздразнена кожа• Дехидрирана
кожа. Пълна с полезни хранителни за кожата вещества, минерали и витамини като витамини A,
B1, B2, B3, C, E, магнезий, желязо, хром, мед, калий, анандамин, теобромин, Антиоксиданти,
манган, цинк, Омега 6 мастни киселини, Фенетиламин, триптофан и серотонин. Отличен антиоксидант с до шестстотин двадесет и един анти-оксиданти в какаовите зърна. Отлично може да
поддържа кожата здрава, като я предпазва от вредното въздействие на свободните радикали и
помага за премахване на мъртвите клетки. Благодарение на такава нежна ексфолиация, кожата
остава свежа, гладка и ревитализирана.
8. Кола – ядки - Насоки за използане на продукта: анти ейдж и противовъзпалително действие.
Ефективна при възпаления, раздразнения по кожата, предизвикани от различни видове
дерматит, акне и псориазис. Полезна за ускоряване зарастването на изгаряния, белези и кожни
язви. Стимулира синтеза на колаген, като по този начин поддържа кожата свежа и здрава.
Подпомага и ускорява възстановителните процеси в кожата,има ревитализиращо и стягащо
действие, като значително подобрява нейния тургур.
9. Коприва - Насоки за използане на продукта: Продукти за мазна и нормална кожа и коса.
Активни съставки: Флавоноиди, дъбилни вещества, хистамин, мравчена и оцетна кна,витамини В2,С,К и провитамин А.
Действие :укрепващо, успокояващо, противовъзпалително, регенериращо, регулира повишена
мастна секреция Употребява се в препарати за коса-има хиперемиращо действие,( предизвиква
локално приток на кръв ) против пърхот и косопад.
10. Краставица - Насоки за използане на продукта:за всеки тип кожа .Уморена кожа, без
свежест и с петна.
• Млада кожа • Зряла кожа • Чувствителна и раздразнена кожа• Дехидрирана кожа. Хидратира,
регенира, успокява и пречиства кожата. Екстрактът от краставица е от полза за широк спектър
от проблеми, свързани с кожата, като например петна по кожата, пъпки, акне, мазна кожа,
дерматит, розацея и слънчево изгаряне. Естествените мазнини и анти-оксиданти на
краставицата са полезни при прочистването дълбоките пори на кожата, както и за забавяне на
процесите на остаряване на кожата.
11. Липа - Насоки за използане на продукта: Продукти за чувствителна кожа, за коса, за след
слънчеви бани, за детски и бебешки продукти
Активни съставки: Флавоноиди, дъбилни вещества /танини/, слузни вещества, етерично
масло / α-бизаболол/ Действие :Омекотяващо, успокояващо, овлажняващо, антирадикали
Успокоява кожата, премахва възпаления. Намаля изпотяването, действа релаксиращо и срещу
косопад.
12. Лайка - Насоки за използане на продукта:за всеки тип кожа .Уморена кожа, без свежест и с
петна. • Млада кожа • Зряла кожа • Чувствителна и раздразнена кожа• Дехидрирана кожа.
Хидратира, регенира, успокява и пречиства кожата.
13. Магданоз - Насоки за използане на продукта:Продукти за проблемна кожа, за избелване,
срещу петна. Тонизира, против стареене. Подходящ за тъмни кръгове и торбички под очите.
Активни съставки: Флавоноиди /апигенин, апигенин-гликорид/, витамини А, С и К, желязо и
фолати, летливи маслени компоненти,- влияе изключително благотворно върху човешкия
организъм. Действие :Успокояващо, противовъзпалително, избелващо, анти – ейдж.

14. Маточина - Насоки за използане на продукта:Продукти за проблемна кожа, за избелване,
срещу петна. Тонизира, против стареене. Подходящ за тъмни кръгове и торбички под очите.
Активни съставки: Дъбилни вещества /танини/, флавоноиди, етерично масло /цитрал/
цитронелол, мирцен, гераниол, витамин С, керотин, органични киселини и флавоноиди.
Действие :С успокояващ ефект при раздразнена кожа. Овлажнява и ревитализира кожата.
Остава усещане за кадифена мекота. Бори се срещу свободните радикали, подсилва имунната
система и има антиоксидантно действие.
15. Невен - Насоки за използане на продукта: Продукти за след слънчеви бани, за коса, за
нормална и увредена кожа.
Активни съставки: Флавоноиди, сапонини, хлорогенова киселина
Действие : Антисептично, заздравяващо, успокояващо, фотозащитно Притежава
противовъзпалително и епителизиращо действие. Природен UV филтър.
Ексрактът може да бъде включен директно във всеки козметичен продукт: кремове, млека,
гелове, лосиони серуми, почистващи препарати за кожата, продукти за коса и маски за коса,
маски за лице, анти-целулитни продукти ...
16. Смрадлика - Насоки за използане на продукта: За мазна кожа и коса, за възпалена кожа,
намалява изпотяването
Активни съставки: Дъбилни вещества /галотанини/ галова киселина, флавоноиди, етерични
масла, каротиноиди и други ценни елементи Действие :, Противовъзпалително, астрингентно,
кръвоспиращо и антисептично действие противопотно. Засилва защитните функции на кожата,
стяга кожата. Подходящ за акне, препарати за устна хигиена и косопад. Смрадликата е чудесно
лекарствено средство при остри и хронични възпаления на устната кухина (пародонтоза) лош
дъх , афти в устната кухина, стоматит, пиорея, възпаление на венците и т.н.) заради противовъзпалителното й действие. Прилага се с голям ефект при кожни заболявания, гнойни пъпки и
рани, акне, при подуване на краката (от измръзване) и потене, при хемороиди, циреи, афти в
устната кухина, възпаление на венците, зъбобол, косопад и др.
Засилва защитните функции на кожата.Чувствителната кожа по-малко се повлиява от
метеорологичните условия, не се зачервява, премахва се усещането за опъване, изсушаване,
затопляне.
17. Хамамелис - Насоки за използане на продукта: Продукти за всеки тип кожа и коса.
Намалява възпалението на пъпките. Успокоява и лекува обриви от пелени. Намалява
торбичките под очите – нанесете малко количество и леко потупквайте, докато попие в кожата.
Успокоява и намалява външните хемороиди. Намалява болката и отока при разширени вени.
Лекува мехури от варицела. Лекува синини от натъртвания.Успокоява кожата след бръснене –
при мъже и жени. Успокоява след слънчево изгаряне
18. Хибискус - Насоки за използане на продукта: анти ейдж, против бръчки, анти целулитно,
противопърхотно. Има антиоксидантни свойства и потискат разграждането на еластин, което
помага да се поддържа еластичността на кожата и по този начин предлага анти-стареене ефект.
* Укрепват хидролипидния слой на кожата. Тонизиращ и укрепващ ефект. Перфектната антицелулитна добавка във вашите продукти.
Незабавно изглажда бръчките, тонизира кожата, като и доставя млад, здравословен блясък.
Hibiscus е считан за една неинвазивна алтернатива на инжекции с Ботокс и изкуствените
дермални филъри - особено върху фините линии и мимически бръчки. Той също така отпушва
порите и е добър естествен лек за акне. Хидратира косата и скалпа, ограничава излишните
мазнини. Подсилва естествения блясък, придава мекота и пищност на косата.Ако имате
проблеми с пърхота и сте опитали всичко останало, Hibiscus течен екстракт може да ви
помогне. Ако има пробле с щитовидната жлеза, която причинява косопад това може билката, с която
да опитате да си поммогнете..

19. Хмел - Насоки за използане на продукта:Продукти за всеки тип кожа, за кожа с обилно
потоотделяне, при пърхот и оплешивяване. Тонизира, против стареене.
Активни съставки: Флавоноиди /апигенин, апигенин-гликорид/, витамини А, С и К, желязо и
фолати, летливи маслени компоненти,- влияе изключително благотворно върху човешкия
организъм.
Действие :Има успокояващо и противовъзпалително действие. Подходящ при оплешивяване и
против пърхот. Омекотява и подхранва кожата. Регулира потоотделянето, елиминира
натрупаните в тялото токсини.
20. Пуерария мирифика - Насоки за използане на продукта: анти ейдж
Много силен подмладяващ ефект върху женското и мъжкото тяло
* Препоръчва се като анти-бръчков агент за зряла, изморена и безжизнена кожа. * За
ускоряване растежа на косата и забавяне на побеляването. * Увеличение на размера и
твърдостта на гърдите. * Поддържане на по-гладка текстура и по-млада кожа .* Заличаване на
вече оформени и забавяне появата на нови бръчки.* Подобрява кръвообръщението. *Увеличава
хидратацията на кожата;* изглажда бръчиците около очите. * Намалява подпухналостта. *
Премахва тъмните кръгове. * предпазва кожата от отпускане.
21. Бутеа суперба - Насоки за използане на продукта:
Афродизиак, който значително повишава сексуалната активност при мъжете. * Помага за
подобряване на ерекция. * Увеличава производството на сперматозоиди.
Ефективна при косопад - Андрогенна алопеция. Ефективна при проблеми с простатата.
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 100% /5-10мл / – Giza-perfumes
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu
1. Сладък портокал - Действие: Отпускащо, успокояващо, антидепресивно, спазмолитично,
овлажняващо и подхранващо кожата, антисептично, регенериращо, фототоксично,
антиаритмично, стимулиращо апетит, имуностимулиращо, освежаващо, тонизиращо.
Показания: При грип, простуди, бронхит, безсъние, нарушения в храносмилането – запек,
газове, спазми на червата, стомаха, спастични колики, отоци, предменструален синдром, за
вана и сауна, при суха, напукана и загрубяла кожа, разширени капиляри на кожата, неприятен
мирис в помещенията, преумора, постстресови състояния, повишена тревожност, нарушения в
сърдечния ритъм, против молци.
2. Лимон - Действие: Противовирусно, анитбактериално, антисептично, бактерицидно;
имуностимулиращо, противоанемично; обезболяващо, аналгетично, тонизиращо, спомага за
концентрацията; избелващо, антицелулитно, антитоксично, дезинфекциращо; нормализиращо
кръвното налягане, антисклеротично; кардиотонично, спазмолитично, противоревматично;
извежда шлаките, жлъчогонно, пикочогонно, против отоци; против варикозно разширение на
вените, хемороиди, антицелулитно.
Приложение: Отслабен имунитет; грип, херпес, варицела, вирусен хепатит, дребна шарка,
паротит; безсъние, главоболие, гадене, световъртеж, умора; ревматизъм, артрити, стоматит,
пародонтоза, хранителни отравяния; жлъчно-каменна болест и бъбреците, отоци; склероза на
съдовите стени, варикозно разширение на вените , хемороиди, обриви, акне, циреи, лишеи,
брадавици, екземи, рагади; пигментни петна, лунички, мрежа от вени; нарушение обмяната на
веществата, целулит, наднормено тегло; пърхот, чуплива коса и нокти, за обезцветяване на
коса; нормализация формулата на кръвта, работата на черния дроб и задстомашната жлеза.
3. Грейпфрут -Действие: - Помага за свиване на порите, нормализира изработката на кожната
мазнина, отстранява пъпките, възпрепятства появяването на черни точки на лицето избелва
кожата. - Стимулира имунната система и регулира обмяната на веществата, тонизира, премахва
стреса и подобрява настроението, дезинфекцира, понижава апетита, разхлабва, действа
противовъзпалително и пикочогонно.
Показания: При чести простуди, депресия, меланхолия, мигрени, намалена секреция на
жлъчката, при наднормено тегло, отоци, мазна кожа, лунички, пигментни петна, неприятен
мирис в помещенията, преумора.
4. Евкалипт радиата - Действие: Антисептично, антиспазматично, обезболяващо,
дезодориращо, диуретично, понижаващо кръвната захар, отхрачващо, активизиращо
умствената дейност, бактерицидно, противовирусно, дезинфекциращо, противовъзпалително,
ранозаздравяващо, регенериращо, температуропонижаващо, имуностимулиращо, против
насекоми и неприятни миризми.
Въздействие върху емоционалната сфера:
1. Уханието повишава енергията, помага при физическа слабост и емоционален дисбаланс.
Може да се използва и директно - неразредено!
5. Евкалипт лимонов - Действие: Антисептично, антиспазматично, обезболяващо,
дезодориращо, диуретично, понижаващо кръвната захар, отхрачващо, активизиращо
умствената дейност, бактерицидно, противовирусно, дезинфекциращо, противовъзпалително,
ранозаздравяващо, регенериращо, температуропонижаващо, имуностимулиращо, против
насекоми и неприятни миризми
Въздействие върху емоционалната сфера: Уханието повишава енергията, помага при
физическа слабост и емоционален дисбаланс

Може да се използва и директно - неразредено!
6. Здравец - Действие: Ликвидира болка, оточност, възпаление при ангини, ринити, отити.
Бактерицидно, бактериостатично, противовирусно средство. Ефективно при стоматити и
гингивити. Спазмолитик: ликвидира главоболие и мигрена. Оптимизира микроциркулацията,
ликвидира нарушения на ритъма на сърдечната дейност и облекчава исхемия. При
продължително използване нормализира артериалното налягане. Мощно обезболяващо и
противооточно средство. Ликвидира неврити, невралгии, радикулит. Ефективно средство при
различни гинекологични проблеми (ПМС, климактерични нарушения, безплодие). Здравецът
удължава женските детородни и полови способности във времето.
Психоемоционално въздействие: Стимулира умствената дейност. Премахва нервно
изтощение, страхове, депресия, лабилността на настроението към хормоналните изменения в
организма, комплекс за непълноценност, комплекс на „очакване на неуспехи”. Предизвиква
еуфория. Помага за бързото освобождаване от мислите за стресови и конфликтни ситуации.
7. Индийско орехче -Действие: Стимулира въображението. Подобрява храносмилането и е
подходящо при различни стомашни проблеми.Чудесна съставка за масажно масло загряващите му свойства стимулират циркулацията; помагат при болки в мускулите.
Употреба: Артрит, подагра, мускулни болки и болки, лоша циркулация, ревматизъм;
Метеоризъм; стомашно разтройство, гадене; муден храносмилането, бактериална инфекция,
фригидност при жените и импотентност при мъжете; Невралгия на нервната Умора. Ключови
Качества: Афродизиак; аналгетик.Терапевтично, маслото се разглежда като храносмилателен
стимулант, може да се използва в масажна смес за коремната област. Индийско орехче е
отличен избор за затопляне и смеси за облекчаване на болки в ставите и мускулите. Смята се,
аналгетик, антиревматично и спазмолитично.
8. Иланг иланг - Действие: Антисептично, антидепресивно, успокояващо, дезинфекциращо,
ранозаздравяващо, имуностимулиращо, понижаващо кръвното налягане, афродизиак,
заздравява косата, дезодориращо, противосърбежно, пречистващо въздуха.
Показания: Импотентност, фригидност, депресия, сърцебиене, високо кръвно налягане, при
състояния на тревожност и напрежение, грижа за кожата, масло за баня, смущения в съня,
чести простуди, хрема, синузит, коклюш, ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония,
мазна, склонна към възпаления кожа, инфектирани рани, фурункул, карбункул, пърхот,
чуплива, изтънена коса, окапване на косата, разслояване на нокти, сърбежи, понижен апетит,
стоматит.
9. Канела - Канелeното масло е един от най-силните антисептици, използвани в
ароматерапията. Дава прекрасен ефект при лечение на настинки, грип, вирусни инфекции,
някои кожни инфекции като брадавици. Често се използва в антиревматични смеси.
За мъжете: Увеличава силата и сексуалността предотвратява образуването на стагнация в
гениталиите
За жените: хармонизира на месечния цикъл, подобрява сексуалността, въздейства на
ерогенните зони на чувствителност
Показания: При виене на свят, гадене, интоксикация, наднормено тегло, при грип и настинки,
ларингит и загуба на гласа, ниско кръвно налягане, лошо храносмилане, спастичен колит,
проявен под формата на запек или диария, нарушено снабдяване с кръв на различни органи и
тъкани, нередовен месечен цикъл при жените, понижена сексуалност при мъжете , краста,
гъбични инфекции на кожата
Внимание: . Маслото от Канела може да предизвика драматичен ефект на дразнене!!!!
10. Мента - Действие: Упойващо, противовъзпалително, антидепресивно, антисептично,
газогонно, отхрачващо, бактерицидно, акривизиращо умствената дейност, стимулиращо
жлъчната дейност, болкоуспокояващо, спазмолитично, противопаразитно, кожни проблеми.
Показания: Безсъние и нервно напрежение, акне, циреи и язви, артрит, възпаление на ставите,
мускулни болки, ревматизъм и навяхвания, астма, бронхит, простуди, грип, кашлица,

главоболие, умствена умора, влошена концентрация на вниманието, синузит, сърцебиене,
зъбобол, жлъчни камъни, колики, диария, глисти, повръщане, ревматизъм, херпес, възпалена
кожа, акне, болезнена менструация, ухапвания от насекоми, молци.
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на различните
продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu
11. Лавандула -Действие: Обезболяващо, спазмолитично, антисклеротично (премахва
мигрена, главоболие, лабилност на артериалното налягане). Ефективно при световъртеж,
гадене, морска болест. Противопростудно, имуномодулиращо, против кашлица,
бронходрениращо. Облекчава болка, оток, възпаление при ангини, отити. Премахва ринити.
Повишава издържливостта и съпротивителните сили на организма. Премахва сърцебиене и
аритмия, оптимизира кръвообращението. Изчиства организма. Нормализира храносмилането,
леко желчегонно.Облекчава болката, намалява отоци, премахва мускулни спазми, хълцане,
нервен тик. Помага при рани и синини. Противооточното и пикочогонно действие съчетава с
противовъзпалителното при цистити и уретрити. Средство за интимна козметика. Помага при
ПМС. Може да се използва и директно - неразредено!
Показания: Превъзбуда, преумора, безсъние, неврози, маниакално-депресивни състояния.
Бързо намалява пристъпи на агресия, помага да се избягват конфликтните ситуации. Премахва
плачливост, истерични реакции. Намалява последствията от прекалената употреба на никотин
и алкохол. Oсвежава, охлажда кожата, оказва детоксично действие. Ефективно при напукани
капиляри. Против изгаряния (термични, ултравиолетови, химически, механични). Обновява,
регенерира кожата, премахва кератози, хиперемия, раздразнение, люспене. Възстановява
увредените коси, премахва пърхут и алопеция (косопад).
12. Нероли - Действие:Успокояващо, приспивателно, облекчава симптомите на
предменструалният синдром, антидепресант, антисептично, спазмолитично, успокоително.
Показания: Стрес, притеснение, тревожност, депресия, безсъние, болезнена менструация.
13. Пачули - Действие: Влияе благоприятно на нервната система - oмиротворява, успокоява и
създава атмосфера на любов, като при това прояснява съзнанието. Усилва чувствителността на
ерогенните зони, придава на еротичния контакт ярки тонове, способства за подмладяването на
ендокринната система и баланса на хормоните. Стимулира нервната система. Активира
умствени, физически и емоционални процеси.Мощен еротичен стимулант, повишава
потентността и чувствителността на ерогенните зони, подмладява ендокринната система.
Показания: - Депресия, безсъние, раздразнителност; рани, изгаряния, пукнатини, гъбични
поражения на кожата на стъпалата; хроничен бронхит, грип, ОРЗ; херпес, херпес зостер;
екзема,посталергични дерматити, акне; хемороиди и рагади; грип, пресипнал глас; мазна коса,
пърхот; импотенция, фригидност;суха, чувствителна, раздразнена кожа; повишена
температура.
14. Салвия - Действие: Противовъзпалително, антибактериално, стимулира
кръвообращението, и разширява кръвоносните съдове. Понижава артериалното налягане,
регулира менструалния цикъл, действа болкоуспокояващо, облекчава при проблемите на
менопаузата. Използва се при кожни възпаления, забавя стареенето на кожата, намалява
косопада. Укрепва имунната система. Тонизиращо, психостимулиращо, антидепресивно,
антисептично, дезинфекциращо, противовъзпалително, заздравяващо, стимулиращо растежа на
косата.
Показания: - Възпаление на горните дихателни пътища, умствена умора, невралгии, имунен
дисбаланс, чести простуди, рани, изгаряния, екземи, мокра екзема, циреи, трудно заздравяващи
рани, охлузвания, ревматизъм, акне, дерматит, коклюш, нарушаване на сърдечния ритъм,
потиска потенето, херпес, окапване на косата, запек, болезнен менструален цикъл,
дезинфекция на въздуха, при колики, фригидност, бяло течение, импотентност, грижи за
кожата.

15. Хвойна - Действие: Противовирусно, бактерицидно, изпотяващо, стимулиращо
храносмилането, апетитовъзбуждащо, общотонизиращо, успокояващо кожни екземи, пърхот,
рани, ободряващо, имуностимулиращо, афродизиак, пречистващо организма от токсини,
дезинтоксикационно, ранозаздравяващо, нормализиращо нивото на захарта в кръвта,
диуретично, стимулиращо менструации, инсектицидно.
Показания: - При целулит, физическа и умствена умора, нарушения в храносмилането, кожни
възпаления, екземи, рани, мазна кожа, акне, язви, безсъние, апатия, грип и профилактиката на
грип и простуди, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, подагра, ревматизъм, зъбобол,
пародонтоза, понижен апетит, запек, метеоризъм, цистит, уретрит, вагинит, отоци, болезнени
менструации, забавяне на менструациите, течения, дезинфекция на въздуха.
16. Цитронела - Действие: Тонизиращо при психични разстройства, нервни напрежения,
безпокойство, апатия. Зарежда със свежа енергия, повишава концентрацията на вниманието.
Ободряващо, освежаващо, антибактериално, антигъбично, имуностимулиращо,
дезинфекциращо, дезодориращо, неутрализира неприятните миризми в помещенията. Против
насекоми, комари и плъхове.
Показания: - При кожни възпаления, дерматити, екземи, гъбични инфекции по кожата.
Намалява мускулните болки, при ревматизъм, главоболие, световъртеж, нормализира кръвното
налягане. Премахва неприятните миризми при изпотяване. За прогонване на комари и други
насекоми, ароматизиране на помещения – гардероби, бани, тоалетни, освежаване и
дезинфекция на въздуха, неутрализиране на неприятните миризми.
17. Чаено дърво - Действие: Единственото етерично масло, което е еднакво ефективно
срещу вируси, бактерии и гъбики! Може да се използва и директно - неразредено!
Изключително силно антисептично. Десетки пъти по силен антисептик от карболовата
киселина и формалина. Мощно противовъзпалително действие. Антивирусно и бактерицидно
действие. Идеално изчиства устната кухина: сваля плаката от зъбите и езика, премахва
неприятната миризма в устата и възпалението на венците. Против гадене. Противотравматично
средство - при рани, синини, контузии и растяжения. Прекрасно средство против цистит и
уретрит. Противовъзпалително за половите органи. Не допуска предаване на инфекции,
гъбички и бактерии по полов път. Отстранява гнойни пъпки, циреи, акне. Ликвидира
дерматити, екземи. Укрепва косата, отстранява пърхота. Обеззаразява въздуха в помещението.
Едно от най добрите противогрипни средства.
Показания: - При понижена умствена активност, грип и простуди, херпес, гъбични инфекции,
рани, циреи, хемороиди, кожни язви, акне, сърбежи, изгаряния, мазна кожа, брадавици, пърхот,
кървене на венците, зъбобол, цистит, афти, ухапвания от насекоми, дезинфекция на въздух
18. Черен пипер - Действие: Да се избягва при хомеопатично лечение на бъбречно заболяване и при
бременност и кърмене – дразни кожата.

Регенерира, стяга и подмладява кожата, при акне, дерматити, херпес, целулит. Затоплящо
масло, засилва кръвообращението, при студени ръце и крака, пречиства организма от токсини,
стимулира слабия апетит, възвръща тонуса на организма, при главоболие, мигрена,
световъртеж, слабост, облекчава мускулните болки, скованост, артрит, ревматизъм, навяхвания
и разтягания. Помага при климактерични разтройства, ПМС, бяло течение. При простуда, грип,
кашлица, хрема, зъбобол. Укрепва космите на косата, премахва косопада. Еротичен стимулатор.
Въздействие върху ума и духа: Укрепва паметта, стимулира умствената дейност, засилва
концентрация, спомага за промените в живота като зарежда с позитивни мисли и желания.
Възпламенява чувствата, възвръща сексуалното желание като” изгаря”студенината,
безразличието и апатията.
Показания: - Мощен стимулант при липса на апетит, за храносмилателния тракт, метеоризъм
и гадене. Черният пипер има затоплящо действие, в помощ при вирусни инфекции, лоша
циркулация на кръвта, анемия и студени ръце и крака. Масаж с мехлем с черен пипер
стимулира циркулацията. Помага и за болки в мускулите и ставите, артрит, ревматизъм,
скованост, навяхване. Още по-добър ефект има в съчетание с босилек. Афродизиак е и смесен
с иланг-иланг има по-силно въздействие.

19. Бензое - Психо-емоционален ефект:
Осигурява успокояващ ефект върху нервната система, облекчава стреса и напрежението,
връща здравия разум на онези, които се чувстват депресирани и самотни. Разсейва мъката,
носи увереност, преодолява умората при тежки психически и емоционални състояния.
Масажът с Бензое облекчава стреса, отпуска, подобрява настроението.
Козметичен ефект: Надеждно средство за грижа за напукана, суха кожа - прави я еластична.
Облекчава възпаления на кожата, стимулира заздравяването на различни кожни лезии,
намалява лющене, регенерира увредените клетки, ускорява лечението, премахва различни
токсини от кожата, стимулира циркулацията на кръвта.Подпомага заздравяването на рани и
язви, използва се при дерматит, за облекчаване на зачервяване, дразнене и сърбеж.
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu
20. Ванилия - 50% в глицерол
21. Жасмин - 10% в жожоба - Действие: Маслото от жасмин, даже и в 10% концентрация
влияе положително на нервната система – стимулира дейността на главния мозък, отстранява
депресия, апатия и безразличие. Създава чувство на увереност и оптимизъм. Помага при
постменструален синдром, гинекологични заболявания, нормализира менструалния цикъл,
отстранява даже родилни болки. Стимулира лактацията. Влияе положително на ендокринната
система на човека, стимулира отделянето на хормоните инсулин, тироксин и триодтиронин,
повишава нивото на кортизол и полови хормони. Силен афродизиак. Еротичното въздействие
на маслото е изразено в усилване на половото влечение, отстранява фригидност, импотенция и
преждевременна еякулация.
В козметиката маслото от жасмин се използва за обогатяване на козметични средства,
предназначени за суха и чувствителна кожа. Увеличава еластичността на кожата, спомага за
отстраняване на белези и стрии, отстранява дерматити, екземи, алергични обриви, има
подмладяващ и освежаващ ефект, леко избелва кожата. Подобрява кръвообращението,
премахва спазми, ефикасно при заболявания на дихателната система. Висока антииоксидантна,
антиканцерогенна и радиопротекторна активност на маслото, повишава понижените
концентрации на тироксин, кортизол, прогестерон, естрадиол, тестотерон, нормализира
пониженото съдържание на инсулин, тироксин, триодтиронин.
Показания: - Понижена умствена и физическа работоспособност; импотенция и фригидност;
хронични възпалителни заболявания; профилактика на отоци; малки радиационни поражения;
екзема, дерматити; хипотиреоз и хепиртиреоз; захарен диабет; ОРЗ, грип, пресипнал глас;
депресия и безсъние; дисменорея (болезнени менструации), ПМС, дисфункция на яйчниците;
суха, чувствителна, раздразнена кожа;
22. Кедър -Показания: при бронхит, ларингит, цистит, артрит, ревматизъм, псориазис, пърхот,
екзема, сърбеж и други кожни проблеми, различни алергични заболявания, косопад, сексуални
разстройства. Въздействие върху емоционалната сфера: 1. Дава увереност в собствените
способности. 2. Намалява симптомите на синдрома на хроничната умора. 3. Афродизиак.
Елиминира скованост и дискомфорт, изпълва партньорите с чувство за победа.
Биоенергетика: 1. Аромат на Слънцето - успех, сила, вдъхновение, интелигентност и защита.
2. Засилва процеса на обновяване и възстановяване на аурата. 3. Помага бързо да си възвърнете
силата и енергията при болест и прекомерния стрес върху нервната система.
23. Елеми - Действие: Лекува запушвания на белите дробове, възпаление, инфекции и влияе
добре на здряла кожа.
На емоционално ниво - намалява стреса и нервността
Показания: - Етерично Масло Елеми разредено в базово масло се използва за грижа за
кожата, дихателни оплаквания и като общ стимулант. Етерично Масло Елеми е с хармоничен
аромат и се използва за постигане на дълбока, спокойна медитация, без сънливост.

МУСКУСИ & АМБРА - 5-10мл. – Giza-perfumes
1. Бял Мускус - Нежен, чист и топъл аромат. Напомня свежестта на мека чиста кожа.
Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
2. Черен Муск - Топъл и мек аромат, с шоколадово - ванилова нота. Афродизиак. Използва се
предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
3. Червен Муск - Топъл, мек, с нежен шоколадов нюанс и много фина плесенна нота.
Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
4. Английски Муск - Упойващ, със силно изявено присъствие , леко хладен аромат. Завършек ,
напомнящ на кожа. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
5. Зелен Муск - Свеж, тръпчив, с нюанси на тамян и голяма дълбочина. Афродизиак. Използва
се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
6. Египетски муск - Богат аромат от скъпоценни смеси с дървесни тонове и леки флорални
бележки в началото. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
7. Кришна Муск - Богат и дълбок аромат, с леко медено начало, което се трансформира в
аромат на скъп тюютн. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
8. Нубийски Муск - Свеж аромат, с едва доливима горчива нотка в началото и акценти на
сандал и Wood Oud. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната
смес.
9. Муск - Амбер - Свеж и екзотичен, с пикантни мускусни ноти, омекотени от нежни амброви
нотки. Афродизиак. Използва се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
10. Златна Амбра - Мек, чист и свеж аромат, с леки мускусни нюанси. Афродизиак. Използва
се предимно в сърцето и базата на парфюмната смес.
11. Амбра - Топла и пикантна, с дървесни нюанси.Афродизиак. Използва се предимно в
сърцето и базата на парфюмната смес.
12. Janat ul Firdaus - В езика урду думата Jannat означава небето, докато Firdaus означава
градина. Jannatul Firdaus означава уханието на градината на рая. Jannat-Ul-Firdaus, е свеж и
леко сладък, мек аромат, направени от различни ароматни съединения като благоуханни треви,
масала, кора на дърво, билки, роза, жасмин в богата флорална смес.
13. Кеора За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu

РАСТИТЕЛНИ – ТЕЧНИ И ТВЪРДИ МАСЛА – Базови
Растителните масла може да бъдат използвани самостоятелноили в комбинация с други
растителни или етерични масла.
Растителните масла може да бъдат включени директно във всеки козметичен продукт:
кремове, млека, гелове, лосиони серуми, почистващи препарати за кожата, продукти за коса и
маски за коса, маски за лице, анти-целулитни продукти.
Течните масла се предлагат в стъклени тъмни аптекарски флакони от 20мл. - 50мл.
Твърдите масла се предлагат в кутии от 100 - 200 - 250 - 500гр.
За повече подробности относно действието, употребата, препоръчителни дози на
различните продукти, посетете сайта ни: www.giza-perfumes.eu
1. Вечерна Иглика - Растителното масло от Вечерна Иглика e отличното масло срещу
бръчки. То се препоръчва за зрелите кожи, които реструктурира, регенерира и защитава. То е
отлична грижа за кожата на околоочния контур. Спомага за борба срещу дехидратацията и
прави кожата мека и гъвкава.
• Широко използвано при лечението на някои кожни състояния, като, екзема и дерматит. То
може да облекчи възпаление, сърбеж и лющене на кожата. Кожен обрив и уртикария,
причинени от алергии могат да бъдат облекчени с помощта на маслото от вечерна иглика. •
Ефективно при симптомите на предменструалния синдром или PMS - болки в гърдите,
подуване на корема, промени в настроението и т.н. Дори и симптомите на менопаузата, като,
горещи вълни и депресия може да бъдат облекчени.• За лечение на ревматоиден артрит.• За
лечение на акне и по-специално за намаляване на подуването и зачервяването, а също и за
предотвратяване на белези.• Втривано в косата - спомага за спиране на косопад .
2. Какао - 100гр. - 200гр. - Състои се наполовина от наситени, наполовина от
полиненаситени мастни киселини. Съдържа мастно разтворими вещества, богато на витамин
А, Е, F, благодарение на които успокоява,подхранва и обогатява кожата. Използва се от
елитната дневна козметика. Освен в чист вид какаовото масло е едно от най употребяваните
масла-носители за ароматерапия. Попива много добре в кожата, без да оставя повърхностно
омазняване. Създава върху кожата тънък защитен слой и усещане за сухота. То оказва силно
въздействие при суха кожа със склонност към образуване на бръчки.
3. Кокос - 250гр. - 500гр. Подходящо за всички типове кожи – млада, зряла, суха,
чувствителна, нормална, включително и мазна, тъй като попива напълно и не запушва порите.
Използва се за ежедневна грижа и за лечение и като слънцезащитно средство. Възвръща
здравия вид както на лицето и тялото, така и на косата.
То е в твърдо състояние при температура под 25 градуса, бяло до бледожълто на цвят.
Нанесено върху лицето или тялото кокосовото масло се топи и изцяло прониква в кожата. Тя
става мека, нежна, а малките бръчици изчезват. Кокосовото масло възстановява пораженията
нанесени от свободните радикали и едновременно с това предпазва кожата от тях. Затова в
градски условия е ефективна защита от агресията на обкръжаващата среда, а на плажа е
естествено слънцепредпазно средство. Осигурява красив, равномерен и златист загар.
4. Кокос - фракционно - Както подсказва името , фракционното кокосово масло е част от
кокосово масло , от която са отстранени почти всички триглицериди с дълга верига , като по
този начин остават предимно триглицериди със средни вериги.Това дава много дълъг срок на
годност и значително по-голяма стабилност . В допълнение , фракционирането повишаваа
концентрацията на Капринова киселина и Каприлова киселина , като по този начин се
повишава и антиоксидантния и дезинфекционен ефект.
То се използва като масло носител , тъй като улеснява усвояването на други масла и билкови
екстракти.

Фракционното кокосово масло е всепризнато като масло носител за етерични масла и е
предпочитано за масаж . Маслото е леко и немазно , прониква в кожата много добре , което го
прави много подходящ за доставка на етерични масла. Той може да се използва като
интензивен овлажнител , особено на места, където кожата е много деликатна . Този тип на
кокосово масло е добра база за ексфолианти и други продукти за грижа за тялото .
Парфюмерия:
Фракционното кокосово масло също така е прекрасна база за течни парфюми.
5. Моной Тиара - Козметичните свойства на Тиара са уникални. Масло предпазва кожата от
атмосферни влияния в студените сезони, и вредните въздействия на слънцето. Идеален за
ежедневна хидратация и защита на кожата. Омекотява и успокоява. * Използва се за лечение
на рани, мигрена, както и различни кожни заболявания * Възстановява увредената коса.
)Маслото е 100% поносимо от всяка кожа. То не носи никакъв риск от алергия, дори когато се
прилага при пациенти със свръхчувствителни кожата.
Употреба: - Грижа за бебешката кожа ; - за предотвратяване на стрии по време на бременност
-грижа за кожата на тялото, особено суха; - Като маска за коса: един път седмично преди
миене на косата втривайте в главата и / или масажирайте кожата на главата;- Като крем за
лице и шия;
- Като масло за тен перфектно овлажнява кожата и я предпазва от вредните слънчеви лъчи,
подпомага запазването на красив тен.
6. Арган - Съдържа антиоксиданти и витамини А и Е, а също и вещества от типа на
антибиотиците и фунгицидите. Съдържа сапонини, които поддържат кожата гладка и мека, а
също и растителни стероли, които противодействат на възпаления и екземи, възстановяват
кожата и запазват влагата в нея. По съдържание на токофероли, маслото от арган превъзхожда
зехтина 3 пъти. Маслото от арган свързва свободните радикали и така забавя стареенето на
кожата.
Действие: *Неутрализира свободните радикали и предпазва тъканите. * Възстановява и
стимулира обмена на клетъчния кислород като подобрява качеството на междуклетъчната
тъкан. * Активно овлажнява, забавя физиологичното стареене на кожата (появата на бръчки и
отпуснатост на кожата), възстановява хидролипидния баланс и увеличава достъпа на
хранителните суровини за клетките. * Укрепва ноктите, омекотява сухите ръце *
Възстановява еластичността, мекотата и блясъка на всички типове коса
7. Макадамия - Силно хидратиращото действие се дължи на мононенаситената
палмитолеинова киселина, която не присъства в никое друго растително масло. Характерното
за тази киселина е, че се съдържа в човешката кожа, а наличието й е фактор за поддържане на
младостта на епидермиса. С възрастта обаче количеството й в кожата намалява. Маслото
подхранва и тонизира кожата, което е още една сериозна причина да бъде използвано като
съставка в различни козметични продукти - лосиони, кремове, бебешки масла, гелове, маски
за коса.
- Особено подходящо е за сухата кожа и жените над 35-годишна възраст, тъй като създава
чувство и визия за гладкост и свежест на лицето. - Маслото от макадамия лесно попива - не
случайно се нарича "изчезващо масло".
Действие: * Възстановява, тонизира, омекотява и овлажнява * Профилактика на куперозна
кожа, целулит и стрии * Реставрира и укрепва косъма, помага при пърхот.
8. Нийм - Маслото е естествен консервант. * То съдържа силно концентриран анти-микробни
активната съставка и помага за възстановяване на влага и еластичност на кожата, докато я
дезинфекцира и лекува. * Богато на множество биологични съставки, мастни киселини и
глицериди, това масло е чудесно антисептично и противогъбично средтво, и е често
използвано, като естествен репелент срещу насекоми. * Високото съдържание на мастни
киселини и витамин Е, което го прави прекрасно овлажняващо средство. Известно е със своите
положителни ефекти върху кожата и е често срещана съставка в кремове за лице и тяло, пасти за

зъби, сапуни и шампоани. * Има отлични овлажняващи и регенеративни свойства върху епидермиса
и е незаменимо при проблеми, свързани със скалпа, като пърхот и себорея. Дава блясък и жизненост
на сухата коса и не позволява появата на цъфтежи по крайщата и. * Незаменимо е при чупливи нокти,
гъбички по ноктите и инфекции на венците. * Предпазва растенията и домашните любимци от
вредителите.

9. Шафран /Сафлорово/ - Маслото от Шафран притежава висока влагозадържаща и
влагорегулираща способност и широко се използва в такъв тип козметика, а също в средства
за почистване на кожата. Подобрява еластичноста на кожата и в това си качество превъзхожда
другите масла. Маслото, получено чрез пресоване се характеризира с високо съдържание (до
75%) на линолева киселина
10. Гроздови семки - Състои се от 70% незаменими мастни киселини, които лесно се
възприемат от кожата, съединяват и задържат влагата. Съдържа най-силния естествен
антиоксидант, известен на науката. Има способността да регулира омазняването и е сред
малкото масла, подходящи за мазна и смесена кожа. Стяга, но не затваря порите! При сухи
кожи може да се смесва с някои от другите поддържащи масла. Помага за бързото
възстановаване целостта на кожата, което го прави подходящо за използване при ранички,
изгаряния, протривания. Намира все по-голямо приложение в козметиката.
11. Жожоба - Има състав, подобен на мазнините на човешката кожа. То е бързопопиващо и се
приемат много добре от организма. Маслото от Жожоба е едно от най-уникалните растителни
масла.То е съставено от течни восъчни естери,които изграждат 25-30% от кожния себум.
Състои се главно от висши мастни киселини, свързани с висши аклохоли. Практически не
гранясва.
С напредване на възрастта ,отделянето на себум намалява. Заради подобните на себума
качества, маслото от жожоба се препоръчва, като противостареещо средство, което намалява
и предотвратява образуването на бръчки и финни линии.То подпомага хидратирането и
задържането на влагата в кожата.
Като ароматерапевтично базисно масло, то лесно се абсорбира, дълбоко подхранва и
хидратира, без да предизвиква усещане за омазняване на кожата .
Добавено към готови козметични продукти значително увеличава срока им на годност.
12. Авокадо - Едно от маслата с най-богат състав заедно с него от плода се извличат
мастноразтворимите витамини A, E и D, плодови екстракти, макро- и микроелементи.
Особено е подходящо за суха и чувствителна кожа. Лесно попива, комбинира се във всички
видове маски за посочените типове кожа. Благодарение на богатия си състав, маслото от
авокадо възстановява нарушения в резултат на стареенето липиден баланс на кожата. То
допринася за синтеза на нови колагенови връзки. намира широко приложение в козметиката
за чувствителна кожа.
13. Камелия - Съдържа повече от 50% полиненаситени мастни киселини, особено богато на
Линолова и Алфа-линоленова киселина, които не се произвеждат от кожата, но са необходими
за подобряване на еластичността и стегнатостта. В маслото от Камелия, съдържанието на тези
киселини е 10 пъти по-голямо, отколкото в други растителни масла. Поради това, маслото се
препоръчва за лечение на псориазис и екзема от различен произход. Маслото от Камелия е
естествен източник на витамин Е, което го прави устойчиво на гранясване и увеличава срока
на годност, ако се смесва с други масла. *Идеално е за суха и увредена кожа, както и за грижа
за кожата след слънцето, за шията и деколтето. *Подобрява еластичността на кожата - може
да се използва в борбата срещу стрии. * Укрепва космения фоликул и дава здравословен
блясък на косата, укрепва ноктите, подобрява растежа на миглите, така че е подходящо да се
включи в различни маски за коса , нокти или в продукти за кожата около очите. * Намалява
подпухването и тъмните кръгове около очите, а също и фините линии.

14. Лешник - Хидратира кожата, омекотява, попива добре в нея, без да оставя мазни следи.
Подходящо за чувствителна, склонна към зачервяване кожа.Това масло е много
реминерализиращо, богато на витамини A, B, E и минерали. Съдържа около 87% ненаситени
мастни киселини и (витамин F). *Маслото от Лешник често се използва в продукти,
предназначени за суха кожа, има незаменими мастни киселини, които успокояват
раздразнената кожа. * Тъй като е било установено, чрез проучвания, че може да филтрира
слънчевите лъчи, лешниковото масло е обичайна съставка на продуктите, предпазващи от
слънцето..
.
15. Малина - семена - Уникално масло, незменимо за чувствителна, суха и/или зряла кожа.
Действие: * Маслото се използва в козметичната индустрия, поради своите
противовъзпалителни свойства. * Отлично за чувствителна кожа и е дълбоко подхранващо,
омекотяващо, успокояващо. * Подпомага липидната бариера - осигурява защита и задържане
на влага за кожата.* Възстановява и лекува - активно участва в образуването на клетъчните
мембрани и прави тена на кожата. * Анти-бръчки, анти-оксидант. * Преструктуриране тонизира кожата. * Използва се в слънцезащитни продукти, тъй като притежава
слънцезащитен фактор (SPF) между 28 и 50 и съдържа изключително високи нива на алфа и
гама-токофероли (витамин Е), витамин А, приблизително 30% от омега-3 и 54% от омега-6
мастни киселини. Съдържа общо приблизително 84% есенциални мастни киселини и
осигурява на кожата широк спектър на защита от вредните UVA и UVB лъчи.
16. Оризови трици - Много леко масло. То е отлично за суха, чувствителна кожа, както и за
нежната бебешка кожа. Но също така е прекрасно и за зряла кожа, поради високото
съдържание на антиоксиданти. Благодарение на своите омекотяващи свойства, маслото е
отлично като добавка към кремове за ръце. Използва се в смеси, които третират всички
видове кожни раздразнения и сърбеж. Стимулира микроциркулацията и обмяната на
веществата на повърхността, подпомага метаболизма,осигурява защита срещу
преждевременното стареене на кожата.
17. Синап - Уникално средство за коса! Превъзходно за лечебен масаж!
Синапеното семе съдържа различните минерали, мастни киселини и други хранителни
вещества. То е богато на калций, магнезий, желязо, цинк, селен, бета-каротин и Омега-3
мастни киселини, глицериди на еруковата киселина, белтъчини, слузни вещества и др.
Маслото от Синап се използва в народната и научната медицина като дразнещо средство,
което предизвиква нахлуване на кръв към болното място, затопля, подобрява
кръвообращението и лекува възпалителния процес. Най-често се прилага външно на различни
части от тялото при простудни състояния, бодежи, бронхит, пневмония, ревматизъм, лумбаго,
артритни болки и др.
Има широко приложение в Аюрведа и най-вече при традиционния масаж на скалпа.
Подобрява циркулацията; уеднаквява тена на кожата; при масаж облекчава схващане и болки
в мускулите. Има и противовъзпалително действие.
18. Сладък бадем - * То е отлично козметично средство, което съдържа витамините А, D и E,
олеинова киселина, линолева киселина. * Препоръчва се за чувствителни, сухи и застаряващи
кожи, тъй като има овлажняващи и подмладяващи свойства. Регенерира кожата и възвръща
блясъка и гладкостта й благодарение на антиоксидантите си. Ускорява клетъчната обмяна,
спомага за образуването на колаген и фибриноген.* Често се употребява за облекчаване на
сърбежи, възпаления и екземи. * Предпочитано е за масаж, тъй като лесно попива в кожата,
помага при нарушено кръвообращение и мускулни болки.* В аромотерапията е сред най–
често използваните, защото лесно разтваря други масла. * Kaтo лocиoн зa тялo пoпивa бъpзo,
зaглaждa, oмeĸoтявa и oвлaжнявa ĸoжaтa.* Пpeĸpaceн лocиoн пpoтив cтpии. *Пoдxoдящo зa
мacaж нa тялoтo - пoмaгa пpи влoшeнo ĸpъвooбpaщeниe и paзтягaнe нa мycĸyли пpи
тpeниpoвĸи. * Имa cгpявaщo дeйcтвиe. * Macaж нa бeбeтa и мaлĸи дeцa.* B ĸoзмeтиĸaтa зa
ĸoca, нaй-цeннитe мy ĸaчecтвa ca, чe пoдxpaнвa ĸocaтa в ĸopeнитe и ycилвa pacтeжa.

19. Сусам - Като елексир за красота сусамовото масло има хилядолетна традиция.
* Прониква дълбоко в клетките на кожата и помага да се отделят вредните отпадни продукти.
* Подходящо е за суха, смесена и застаряваща кожа. *Подходящо е и за козметични маски на
косата. * Може да се използва като слънцезащитно средство (естествен фактор = 2);
*Сусамовото масло има дълъг срок на годност, практически не гранясва, приема се много
добре от живите клетки и действа антиокислително, като по този начин забавя силно
стареенето на клетките. *Много добър козметичен ефект при суха, набръчкана, застаряваща
или залющена кожа. При външно мазане и масажиране, то може значително да подобри вида
й. *Поглъща ултравиолетовите лъчи – затова намира широко приложение в
слънцепредпазната козметика.
20. Шипка - Уникално масло, незменимо за чувствителна, суха и/или зряла кожа.
Високо съдържание ретинол (витамин А) и на витамин С,Омега-6 линоленова киселина и
Омега-3 линоленова киселина. * Масло от семена на шипка е отлично за чувствителна кожа и
е дълбоко подхранващо, омекотяващо, успокояващо. * Поддържа естествения хидробаланс и
осигурява на епидермиса необходимите вещества за регенериране и подхранване.*
Ревитализира кожа. Намалява бръчките и белезите на преждевременното стареене.* Антибръчки, анти-оксидант. *Преструктурира - тонизира кожата. *Значително намалява бръчките,
пигментните петна и стриите. - белези от хирургически операции, наранявания, порезни рани,
акне, дерматити и други кожни дефекти. *Премоделира нарушените кожни структури,
предизвиква заместване на нарушените тъкани с нови и здрави такива и нормализира цвета на
кожата. Същевремено намалява червенината или хиперпигментацията. * Благодарение на своя
регенериращ и подмладяващ ефект, редуцира и намалява бръчките едновременно в ширина и
в дълбочина и драстично намалява всички признаци на остаряващата кожа, пигментирани
петна, пачи крак" и т.н.
21 Морков - Омекотява, придава блясък, препоръчва за това, че засилва имунната система и
помага срещу преждевременното състаряване и образуването на бръчки.
В козметологията маслото от морков е известно като маслото, което разбужда блясъка на
кожата. То притежава добри хидратиращи и ревитализиращи свойства и е подходящо за
всички типове кожа. Богатото съдаржание на витамини A, B и F го превръща в идеалното
масло за подготовка на кожата за слънчеви бани и улеснява почерняването на слънце. При
използването му след излагане на слънце то спомага кожата да възвърне своята гъвкавост и да
се запази равномерния и красив тен. Ревитализиращо, то е подходящо за всички типове кожа.
22. Коноп - Маслото от коноп е истински балсам за кожата! То я овлажнява и съживява;
регенерира клетките; лекува от вредното влиянието на околната среда - вятър, слънце, UV
лъчи. Много подходящо за суха и девитализирана кожа. Попива бързо. * Грижа за косата:
подхранва в дълбочина и възстановява увредената коса; прави я мека и податлива на
стилизиране.
* Кожа: Балансира и хидратира, може да бъде полезно при екземи, суха коса. Изключителен
ефект при белези от хирургични интервенции, белези от друго естество, тъмни петна по
кожата и др. * Мускули/скелет: Успокоява мускулните спазми от нервен произход, успокоява
ставни възпаления. * Ум/съзнание: при безсъние, стрес, нервно изтощение. * Емоционално/
енергетизиращо: мощен ефект на емоционално ниво, намалява безпокойството.
23. Карите /Шеа/ - Органик и Филтрирано - Получава се от плодовете на африканско дърво
Butyrospernum parkii. Съдържа мастно разтворимите вещества на плода и има естествен
слънцепредпазен фактор до 4. Състои се наполовина от наситени, наполовина от полиненаситени
мастни киселин, есенциални мастни киселини, фитостероли, витамин Е и Д, провитамин А и
алантоин. Използва се от елитната дневна козметика. Важна съставка е в медицинските средства за
лечение на изгаряния. Облекчава мускулните болки .Подобрява физическата издържливост.
Каритето е може би най-силно подхранващото масло. Действието на маслото е не само на

повърхността, но и в дълбочина, като регулира липидния синтез. Способства и за задържане на
влагата и така комплексно подобрява цялостния хидробаланс. Стимулира производството на колаген
и така активно се бори със стареенето и отпускането на кожата. Ефикасно е и за предпазване от стрии
в периода на бременността. Попива много добре в кожата, без да оставя повърхностно омазняване.
Създава върху кожата тънък защитен слой и усещане за сухота. Топи се при температурата на
човешкото тяло. Втрива се в кожата без масаж и е подходящо за употреба вместо дневен крем

24. Какао § Шеа - Еликсир за всяка кожа! Кожата изпълнява ролята на бариера за
предпазване на тялото от прекомерната загуба на вода от тъканите. Ако тази бариера се
разруши или отслабне поради въздействията на околната среда, ултравиолетовите лъчи,
вятър, замърсен въздух и др. липидния състав се променя и способността за задържане на
влагата се губи. В резултат на това, кожата става вяла, изтощена, суха и без тонус. В този
продукт се съчетават и взаимно се допълват действията на две великолепни чисти, растителни
масла. Благодарение на тях кожата ще е предпазена, богато овлажнена, тонизирана и
подхранена.
Действие на маслата: * Регенериращо: стимулират синтеза на собствен колаген, което води
до подобряване на структурата на кожата с около 85%. Освен това имат антиоксидантни
свойства и изглаждат фините линии и бръчки, както и ефективно забавят на процесите на
стареене. * Хидратиращо : овлажняващото действие на маслата от какао и карите достига
своя максимум след 1 час и се задържа в продължение на 8 часа, което показва, че активните
съставки достигат до дълбоките слоеве на кожата. * Подхранващо : Съдържащите се в двете
масла витамини, микроелементи, мастни киселини и други активни съставки интензивно
подхранват кожата, въздействат върху механизмите, регулиращи липидния синтез в
дълбочина, и освен това нормализират естествения й хидролипиден баланс. Маслата попиват
много добре, регулират омазняването и са подходящи за всеки тип кожа, включително и
чувствителна. Също така подхранват и възстановяват кожата на скалпа, заздравяват и
укрепват косъма, косата става жизнена, еластична и бляскава. * Защитно : Маслота имат
силно омекотяващ ефект, предпазват кожата от загуба на влага, повишавайки естествената й
защитна бариера, а благодарение на съдържанието на витамин Е осигуряват защита от
ултравиолетовите лъчи и други вредни външни фактори. Притежават естествен
слънцезащитен фактор – до 4, също така успешно отстранява белезите, причинени от
фотостареенето. * Противовъзпалително: Маслата от Шеа и Какао са незаменими при
лечението на различни кожни заболявания. Успокояват кожните раздразнения, зачервявания
или възпаления. Важна съставка са и в медицинските средства за лечение на изгаряния.
25. Ему -

