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Щоденний ритуал

Сяяння

CosGenetics – косметика останнього покоління від Philip Martin’s. 

Ця косметика створена на основі високої концентрації активних 

інгредієнтів, які забезпечують інтенсивний вплив на шкіру, 

ефективно вирішують існуючі проблеми та усувають недоліки. 

У щоденному догляді комбінація певних сироваток і кремів стала 

обов’язковою процедурою. Сироватки мають особливу рідку 

консистенцію – це гарантує ефективне та швидке проникнення 

активних інгредієнтів у глибокі шари епідермісу.

Комбінована дія схеми «сироватка + крем» вирішує актуальні 

проблеми шкіри, забезпечує тривалий пролонгований результат. 

Щотижневе нанесення маски посилює специфічний інтенсивний 

вплив.

Е К С К Л Ю З И В Н І С Т Ь  ТА  Е Ф Е К Т И В Н І С Т Ь

MY
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ЗВОЛОЖЕННЯ
Необхідність

Шкіра потребує зволоження.

Це зберігає її цілісність та життєздатність.

Правильне зволоження захищає шкіру, гарантує еластичність та 

комфорт. Сироватку, крем і маску використовують у синергії –

це підтримує високий рівень здорового зволоження. Кожна 

клітина шкіри отримує заряд здоров’я та краси.

Cила CosGenetics – у високій концентрації активних інгредієнтів 

у кожному окремо взятому продукті, що забезпечує миттєве 

зволоження та відмінне живлення шкіри.

П РА В И Л Ь Н Е  З В О Л О Ж Е Н Н Я

TheSerum H
Зволожуюча сироватка 

для обличчя

InTheDay
Денний крем 

InTheNight
Нічний крем 

Maskà Anti-age
Антивікова маска



Формула містить активні інгредієнти, 

які створюють сприятливі умови для 

зволоження шкіри. TheSerum H збагачена 

екстрактами люмінесцентних водоростей 

і томатів. У синергії вони забезпечують 

захист від негативних факторів зовнішнього 

середовища і надають сяяння. Шкіра буде 

випромінювати здоров’я.

Зволожуючий комплекс

Зволоження 

Екстракт водоростей 

Регенерація 

Екстракт томатів 

Антиоксидант

Екстракт квітів дивини

Сяяння

Інтенсивна зволожуюча емульсія 

перешкоджає впливу вільних радикалів. 

Особливий склад активних інгредієнтів 

та наявність гіалуронової кислоти низької 

молекулярної маси допомагають поглинати 

воду з тканин. Біологічний екстракт 

гліцерину зміцнює та захищає епідерміс, 

дарує оксамитовий свіжий вигляд зранку.

Гіалуронова кислота 

Зволоження

Екстракт органічної мальви 

Пом’якшення

Екстракт органічної чорниці                            

Захист

Екстракт органічної 

червоної виноградної лози 

Антиоксидант

Маска з ефектом ліфтингу в момент 

розслаблення. Призначена для 

одноразового використання, виготовлена з 

целюлози. Забезпечує взаємодію активних 

м’язів обличчя з пептидами і стовбуровими 

клітинами арганії. Завдяки своєму складу 

маска зменшує контури зморщок, надає 

шкірі пружності, а колір обличчя виглядає 

свіжим і сяючим.

Комплексні дермотензори      

Антивікова дія

Пальмітоїл гексапептид-19

Ліфтинг

Гіалуронова кислота з 

низькою молекулярною

масою                 

Еластичність

Стовбурові клітини арганії

Регенерація

Продукти

Денний крем Зволожуюча сироватка для обличчя

Нічний крем Антивікова маска

InTheDay TheSerum H

InTheNight Maskà Anti-Age

Захист для чутливої шкіри. М’якість та 

живлення протягом всього дня. Зволожуюча 

емульсія протидіє вільним радикалам. 

Спеціальний комплекс активних інгредієнтів 

сприяє більш швидкому й ефективному 

насиченню тканин вологою. Органічні 

екстракти, зволожуючі комплекси і пептиди 

захищають чутливу шкіру від подразнення.

Зволожуючий комплекс 

Глибоке зволоження

Екстракт органічної опунції 

Антиоксидант

Ацетил тетрапептид-40

Протидія гіперемії



Рекомендована для

Зневодненої шкіри 

Чутливої шкіри

ЗВОЛОЖЕННЯ І ЗАСПОКОЄННЯ

Продукти

TheSerum H
InTheDay

Дія

Відбілювання 

Протидія гіперемії 

Захист від зовнішніх факторів

Зволоження

Рекомендована для

Зневодненої шкіри 

Атонічної шкіри

ЗВОЛОЖЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

Продукти

TheSerum H
InTheNight

Дія

Тонізація

Надання еластичності

Захист від зовнішніх факторів

Зволоження



ЗВОЛОЖЕННЯ І ЗАСПОКОЄННЯ ЗВОЛОЖЕННЯ І ТОНІЗАЦІЯ

ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ
На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Remove

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum H

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Maska Anti-Age

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheDay наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheDay

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ
На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Remove

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum H

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Maska Anti-Age

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheNight наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheNight



Основною необхідністю шкіри є відновлення.

Шкіра потребує допомоги та додаткової енергії, щоб мати сили для 

постійного оновлення. Пошкодження, викликані неправильними 

умовами перебування на сонці, щоденні забруднення та 

незбалансованість стану шкіри прискорюють процеси її старіння. 

Протидією й ефективним захистом від руйнівного впливу вільних 

радикалів виступають поживні речовини і відновлювальна сила 

хроностабільного вітаміну С з високою біоміметичною основою. 

Вони сприяють утворенню колагену й еластину, роблять шкіру 

пружною, повертають життєвий тонус. Сироватка, крем і маска, 

які слід  використовувати в комплексі, призначені саме для 

блокування дегенеративних пошкоджень, підтримки здоров’я 

шкіри, ї ї сяяння і краси.

Сила та висока концентрація активних інгредієнтів у кожному 

продукті цієї лінії забезпечують швидку антиоксидантну та 

антирадикальну дію. Захищають від негативного впливу факторів, 

які призводять до передчасного старіння шкіри.

Н О В Е  Ж И Т Т Я  Ш К І Р И

TheSerum C
Сироватка для обличчя 

з вітаміном С

InTheDay
Денний крем

InTheNight
Нічний крем

Maskà Vitamin
Вітамінна маска

ВІДНОВЛЕННІ
Потреба у



Це ідеальна сироватка з миттєвим проникненням.  

Веде боротьбу з тьмяним виглядом шкіри, день 

за днем відновлює ї ї природний колір. Чималий 

вміст вітаміну С, гіалуронової та ферулової кислот 

допомагає шкірі мати високий рівень гідратації й 

протидіяти внутрішньому і зовнішньому старінню. 

Посідає значуще місце у підтримці оптимальної 

щільності колагену в дермі. 

Гіалуронова кислота з 

низькою і середньою 

молекулярною масою 

Зволоження

Вітамін C

Антиоксидант

Ферулова кислота

Відлущування

Екстракт органічного ківі

Антивікова дія

Маска для обличчя з цінним складом 

інгредієнтів, багатофункціональна. Підходить 

для дуже чутливої шкіри. Завдяки спеціальній 

формулі маска зволожує, забезпечує 

антиоксидантну дію, відновлює баланс шкіри. 

Запобігає появі перших ознак старіння, 

захищає від забруднень навколишнього 

середовища.

Вітамін H

Ребаланс

Вітамін F

Зволоження

Вітамін C

Антиоксидант

Органічна квіткова вода 

апельсина

Регенерація

Інтенсивна зволожуюча емульсія 

перешкоджає впливу вільних радикалів. 

Особливий склад активних інгредієнтів 

та наявність гіалуронової кислоти низької 

молекулярної маси допомагають поглинати 

воду з тканин. Біологічний екстракт 

гліцерину зміцнює та захищає епідерміс, 

дарує оксамитовий свіжий вигляд зранку.

Гіалуронова кислота 

Зволоження

Екстракт органічної мальви 

Пом’якшення

Екстракт органічної чорниці                            

Захист

Екстракт органічної 

червоної виноградної лози 

Антиоксидант

Захист для чутливої шкіри. М’якість та 

живлення протягом всього дня. Зволожуюча 

емульсія протидіє вільним радикалам. 

Спеціальний склад активних інгредієнтів 

сприяє більш швидкому й ефективному 

насиченню тканин вологою. Органічні 

екстракти, зволожуючі комплекси і пептиди 

захищають чутливу шкіру.

Зволожуючий комплекс 

Глибоке зволоження

Екстракт органічної опунції 

Антиоксидант

Ацетил тетрапептид-40

Протидія гіперемії

Продукти

Денний крем Сироватка для обличчя з вітаміном C

Нічний крем Вітамінна маска

InTheDay TheSerum C

InTheNight Maskà Vitamin



ВІДНОВЛЕННЯ І СЯЯННЯ

Рекомендована для

Сірої та тьмяної шкіри

Шкіри з дисхромією

Продукти

TheSerum C
InTheDay

Дія

Відбілювання

Антирадикальний захист

Відновлення

ВІДНОВЛЕННЯ Й ОЗДОРОВЛЕННЯ

Рекомендована для

Шкіри з першими ознаками старіння 

Атонічної шкіри

Продукти

TheSerum C
InTheNight

Дія

Збереження цілісності шкіри 
Відновлення

Оздоровлення

Антирадикальний захист



ВІДНОВЛЕННЯ І СЯЯННЯ ВІДНОВЛЕННЯ Й ОЗДОРОВЛЕННЯ

ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ

На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Remove

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum C

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Maska Vitamin

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheDay наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheDay

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ

На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Remove

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum C

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Maska Vitamin

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheNight наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheNight



TheSerum P
Очищувальна сироватка 

для обличчя

Calming Mask
Крем для обличчя

InTheDay
Денний крем

InTheNight
Нічний крем 

Запит шкіри: матування і регулювання рівня шкірного сала.

Незбалансована шкіра з надлишковим виділенням сальних 

залоз, з помітно відкритими порами повинна повернутися до 

свого нормального стану. Очищення, стягнення, заспокоєння 

та протинабряковий ефект необхідні для того, щоб швидко 

надати жирній, схильній до акне, а також  реактивній шкірі 

здорового та збалансованого вигляду.

Сироватка, крем і маска, які слід використовувати комплексно, 

є основними елементами, котрі допомагають шкірі набути 

природної вроди. Вони сприяють зменшенню секреції сальних 

залоз, дозволяють порам повернутися до свого натурального 

розміру. 

Cила CosGenetics – у високій концентрації активних інгредієнтів 

у кожному продукті, це забезпечує миттєвий ефект здоров’я та 

краси.

Б А Л А Н С  Ш К І Р И

ОЧИЩЕННЯ
Вимога –



TheSerum P містить у складі комплекси 

мікробіому та моринги в концентрації, 

яка регулює виділення шкірного жиру. 

Ефективно захищає шкіру. Завдяки 

поєднанню коричневих та зелених 

водоростей відновлюється баланс, 

шкіра стає щільнішою.

Мікробіомний комплекс

Живлення

Комплекс моринги 

Регулятор шкірного сала 

Вода зеленого чаю 

Антиоксидант 

Розмаринова вода 

Ліфтинг

Маска для обличчя з багатьма 

властивостями, що підходить навіть для 

надчутливої шкіри. Її особлива формула 

має антиоксидантну, відбілюючу, захисну 

та стягуючу дію. Засіб легко наноситься 

на шкіру.

Вітамін C

Антиоксидант

Екстракт органічної мучниці

Відбілювання 

Екстракт настурції 

лікарської 

Захист

Екстракт органічної чорниці

Ліфтинг

Інтенсивна зволожуюча емульсія 

перешкоджає впливу вільних радикалів. 

Особливий склад активних інгредієнтів 

та наявність гіалуронової кислоти низької 

молекулярної маси допомагають поглинати 

воду з тканин. Біологічний екстракт 

гліцерину зміцнює та захищає епідерміс, 

дарує оксамитовий свіжий вигляд зранку.

Гіалуронова кислота 

Зволоження

Екстракт органічної мальви 

Пом’якшення

Екстракт органічної чорниці                            

Захист

Екстракт органічної 

червоної виноградної лози 

Антиоксидант

Захист для чутливої шкіри. М’якість та 

живлення протягом всього дня. Зволожуюча 

емульсія протидіє вільним радикалам. 

Спеціальний комплекс активних інгредієнтів 

сприяє більш швидкому й ефективному 

насиченню тканин вологою. Органічні 

екстракти, зволожуючі комплекси і пептиди 

захищають чутливу шкіру від подразнення.

Зволожуючий комплекс 

Глибоке зволоження

Екстракт органічної опунції 

Антиоксидант

Ацетил тетрапептид-40

Протидія гіперемії

Продукти

Денний крем Очищувальна сироватка для обличчя

Нічний крем Маска для обличчя

InTheDay TheSerum P

InTheNight Calming Mask



ВІДНОВЛЕННЯ І ЗБАЛАНСУВАННЯ 
РІВНЯ ШКІРНОГО ЖИРУ

Рекомендована для

Шкіри, яка схильна до себореї

Шкіри, яка схильна до акне

Продукти

TheSerum P
InTheDay

Дія

Баланс рівня шкірного сала

Протидія гіперемії

Очищення

Матування шкіри

ОЧИЩЕННЯ І НОРМАЛІЗАЦІЯ

Рекомендована для

Жирної шкіри

Шкіри з відкритими порами

Продукти

TheSerum P
InTheNight

Дія

Зменшення розширених пор

Нормалізація дермоочищення

Надання матового ефекту



ВІДНОВЛЕННЯ І ЗБАЛАНСУВАННЯ РІВНЯ ШКІРНОГО ЖИРУ ОЧИЩЕННЯ І НОРМАЛІЗАЦІЯ

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ
На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum P

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Calming Mask

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheDay наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheDay

Етап Продукти

ОЧИЩЕННЯ
На початку процедури ретельно очищаємо шкіру, готуємо 
її до нанесення наступних продуктів.

Cloud Cream

Cloud Booster Tonic

ВІДЛУЩУВАННЯ
Відлущування поверхневого рогового шару – важливий 
процес для відновлення шкіри та кращого проникнення 
активних речовин.

Face Scrub

АКТИВАЦІЯ
Наносимо сироватку з активними інгредієнтами.

TheSerum P

ЗАСПОКОЄННЯ
Використовуємо маску щонайменше один раз на 
тиждень.

Calming Mask

ЖИВЛЕННЯ
Крем InTheNight наносимо масажними рухами до повного 
проникнення.

InTheNight

ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ ПРОЦЕДУРА ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ



Synergy at your disposal.



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


