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E M ’AGE

Нова галузь біотехнологічного майбутнього

The CosGenetics

Система



E M ’AGE

Em’age – перша система, розроблена в сфері косметичної 

науки, під назвою CosGenetics.

CosGenetics – це власна система Philip Martin’s, яка містить 

результати найважливіших інноваційних досліджень, що 

передбачають ефективний та миттєвий вплив на шкіру 

за допомогою оригінальних продуктів, які виготовлені з 

використанням активних інгредієнтів найвищої якості з 

точки зору їх чистоти, відбору та проникнення.

CosGenetics презентує застосування мікрокапсульованих 

біоактивних речовин у високих концентраціях, які можуть 

дістатися всіх шарів дерми.

Система Em’age пропонує інноваційну антивікову терапію, 

а також догляд за епідермісом обличчя, шиї та декольте.

Інкапсульовані ліпосоми, фактори росту, біоміметичні 

пептиди та гіалуронова кислота є основними 

функціональними елементами формул системи Em’age. 

Вони безпосередньо потрапляють до клітин-мішеней, 

котрі негайно реактивуються. Результат – повністю 

регенерована, відновлена, підтягнута та надзвичайно 

молода дерма.

К РА С А ,  Н Е П І Д В Л А Д Н А  Ч А С У

Доторкніться до майбутнього, щоб відчути

Система

Прекрасне сьогодні



Авангард ефективної нової продукції, що прискорює 

регенерацію. Лінія Em’age – це результат безупинних 

досліджень лабораторій Philip Martin’s.

Старінню шкіри тепер протидіють інкапсульовані ліпосоми, 

фактори росту, біоміметичні пептиди та гіалуронова 

кислота. Клітини-мішені насичуються і стимулюються 

за допомогою інноваційної косметичної системи, яка 

реактивує і відновлює дерму.

Майбутнє ніколи не старіє. Воно оновлюється.

Лінія

Синергія науки, технології та природи

Em’age Fluid
Anti-Age Face Vial

Em’age Serum
Anti-Ageing Face Serum

Em’age Eyes & Lip
Eye and Lip Emulsion

Em’age Cream
Anti-Age Face Cream



Миттєвий ліфтинг обличчя. Виконує дію 

бустера: зменшує прояви ознак старіння. 

Сироватка-концентрат для обличчя – це 

прискорювач регенерації шкіри, який 

стимулює клітинний цикл та ефективно 

протидіє процессам старіння. Засіб слід 

наносити на шкіру обличчя, шиї і декольте 

масажними рухами або в поєднанні з 

технологією TM32-S. Сироватка-концентрат 

містить велику кількість білкових активних 

інгредієнтів, факторів росту, гіалуронової 

кислоти та основних функціональних 

речовин.

Продукт здивує вас швидкими і дієвими 

результатами.

Антивікова сироватка-тестер для обличчя

EM’AGE 
FLUID

Професійне використання Активний GF

Антивіковий косметичний дрон

Гексапептид-19

Гексапептид-15

Гіалуронова кислота з низькою

молекулярною вагою

інГРЕДіЄнТИ
Активні



Вивчення, мета, нова продукція. 

Ефективність білкових активних інгредієнтів 

та гіалуронової кислоти, розроблених 

у результаті наукових досліджень та 

інкапсульованих, було відтворено в 

клітинах-мішенях. Сироватка для обличчя 

з інтенсивною антивіковою дією гарантує 

відновлення клітинної динаміки. Продукт 

мінімізує скорочення м’язів, які викликають 

появу зморщок (ефект ботокса).

Шкіра кидає виклик майбутньому і дбає 

про свою красу.

Антивікова сироватка для обличчя

EM’AGE 
SERUM

Активний GF

Антивіковий косметичний дрон

Гексапептид-19

Гіалуронова кислота з низькою

молекулярною вагою

інГРЕДіЄнТИ
Активні



Об’єктивність, дієвість, синергія. 

Комбінація принципів та факторів росту, 

яку містить цей революційний крем, робить 

шкіру гладенькою, освіжає її та виконує 

ліфтингову дію. Завдяки ефективному 

вивільненню активних інгредієнтів у 

клітинах-мішенях, шкіра відновлює здоровий 

тонус, еластичність і рівень зволоження.

Нова молодість шкіри.

Антивіковий крем для обличчя

EM’AGE 
CREAM

Арганова олія

Активний GF

Антивіковий косметичний дрон

Гексапептид-10

Гіалуронова кислота з низькою

молекулярною вагою

інГРЕДіЄнТИ
Активні



Свіжий, як після відпочинку, та сяючий 

вигляд. Чіткий та пухкий контур губ.

Клітини регенерують та відновлюють свою 

правильну діяльність завдяки поєднанню 

функціональних речовин та активних 

інгредієнтів. Комплекс гібіску, мікросфер 

з низькомолекулярною гіалуроновою 

кислотою та активних білків діє в синергії, 

розгладжує зморшки на губах і в 

періорбітальній зоні.

Емульсія для очей та губ

EM’AGE 
EYE S & LIP

Релаксуючий комплекс гідролізованого

гібіскусу 

Олія таману

Олія опунції

 Екстракт томатів

Гіалуронова кислота з низькою

молекулярною вагою

Мікросфери з гіалуроновою кислотою

інГРЕДіЄнТИ
Активні



Миттєвий ефект від процедури розпочинається в 

салоні  краси і закінчується вже вдома. Догляд за 

шкірою стає унікальним, професійним: фахові знання нової 

ери та вмілі руки об’єднують зусилля для відновлення 

дерми і повернення у минуле.

Процедура в салоні краси дарує моментальні помітні 

результати, продовжується домашнім доглядом за шкірою, 

який дозволяє щоденно відновлювати її. Ранковий та 

вечірній доглядові ритуали перетворюються на стрибок у 

часі – в майбутнє, яке ніколи не старіє.

EM’AGE

Стрибок у часі – в майбутнє, яке ніколи не старіє

Непідвладна часу косметика

Глобальні антивікові процедури

CosGenetics: від генетики до косметики

Синергія науки, технології та природи

Косметичний ліфтинг

Ефект, подібний до ботокса

Стратегія омолодження

Переваги



E M’AGE

Em’age Fluid
Anti-Age Face Vial

Em’age Eyes & Lip
Eye and Lip Emulsion

Em’age Cream
Anti-Age Face Cream

Етап Продукти

ОЧищЕННя

Щоб підготувати шкіру до нанесення наступних продуктів, 

необхідно на початку будь-якої процедури очистити ї ї від щоденного 

забруднення.

Cloud Cream

Cloud Booster Tonic

Cloud Mousse

ВІДЛУщУВАННя

Процес відлущування поверхневого шару шкіри є дуже важливим 

для відновлення та кращого проникнення активних інгредієнтів.

Pure Gel

АКтиВАцІя

Застосування продукту Em’age Fluid vial з активними інгредієнтами 

можливе за допомогою масажу або в комбінації з технологією 

TM32-S.

Em’age Fluid

ПРийОм тА зАСПОКОєННя

Нанесення пудрової маски і фінальний масаж з використанням 

Em’age Eyes & Lip та Em’age Cream.

Powder Mask

Em’age Eyes & Lip

Em’age Cream

Професійний догляд



Em’age Serum
Anti-Ageing Face Serum

Em’age Cream
Anti-Age Face Cream

Em’age Eyes & Lip
Eye and Lip Emulsion

E M’AGE
Процедура в салоні краси дарує миттєвий помітний результат, продовжується вдома 

застосуванням набору, який містить наступні продукти: Em’age Eyes & Lip, Em’age Serum 

та Em’age Cream.

Домашній догляд



Em’ age Eyes & Lip

Наносити вранці та ввечері на контурні ділянки очей та губ.                                 

Уникайте потрапляння в очі та на слизові оболонки!

Покращуйте ефект та зберігайте отримані результати

Em’ age Serum

Використовуйте декілька крапель сироватки для нанесення на обличчя,

шию і зону декольте. Масажуйте до повного проникнення.

Оминайте ділянку навколо очей!

Em’ age Cream

Після поглинання сироватки нанесіть крем на шкіру обличчя, шиї і декольте. 

Масажуйте до повного проникнення. Уникайте зон навколо очей!



Ексклюзивний дистриб`ютор в Україні
ТОВ «РЕМА УКРАЇНА»

Київ, вул. Ярославська 56 А, оф. 3.2 
тел.: +38 067 547 67 33, 0 800 60 35 70

сайт: https://philip-martins.com.ua/
instagram: philipmartins_ukraine


