Професионална
грижа

Honey Intensive

Професионална маска за коса
с арган и пчелно млечице

Професионална маска за коса
с арган и пчелно млечице

081177 - 1000 мл,
само за салони

081962 - 150 мл, 16,90 лв.

Професионално
есенциално олио с
арган и пчелно млечице
081184 - 140 мл, 36,00 лв.

За суха, изтощена и третирана коса. Изглажда косъма и възвръща плътността му.
Предотвратява заплитането на краищата.

Sacha Inchi
Gold Therapy

Професионална
грижа

Професионален шампоан
за суха и увредена коса
ЗЛАТНА ТЕРАПИЯ

Професионална маска за
суха и увредена коса
ЗЛАТНА ТЕРАПИЯ

086134 - 1000 мл,
само за салони

086141 - 250 мл, 13,00 лв.

С органични съставки, сертифицирани от ECO-CERT (пчелно млечице и слънчогле
дово масло). Предпазва от пърхот и сърбеж, възвръща плътността на суха, тре
тирана и слаба коса.

Доза за еднократна
употреба
Витализиращ шампоан ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА
Балансиращ шампоан с жен-шен за мазна коса
Шампоан ЗЛАТНА ЕНЕРГИЯ
10мл, 0,60 лв.

Различна концепция от Изток
в грижата за косата!
Традиционни рецепти от източната
медицина и над 20 години лабораторни
изследвания са успешното решение на
всички проблеми с косата и скалпа.
Книгата “Донгуи Богам - огледало на
източ
ната медицина” лежи в основата
на рецептите, които DOORI използва за
създаването на своите продукти. Кни
гата е най-ценната реликва в корейската
традиционна медицина и е включена в
списъка на ЮНЕСКО “Световна памет”
през 2009 г.
Различна концепция от Изток
в грижата за косата!
• 33% от състава на всеки продукт са
екстрактите от източни лечебни билки.
• Повече от 40 вида растителни екс
тракта възстановяват косъма и лекуват
скалпа.
• На собствени ЕКО ферми и плантации
са отгледани специално подбраните
лечебни растения.
• След 72 часа ферментация по запазен
от векове, традиционен за Корея начин
за извличане на билкови текстури, се полу
чават уникалните формули на лечебните
екстракти.
• 100% ЕКО продукти, без парабени и
оцветители.
• Цветът и ароматът на продуктите се
определят от билковите екстракти.
Биологично Активни съставки
Корейски жен-шен 6 годишен – „коренът на
живота“ укрепва увредената структура
на косъма и редуцира косопада.
Корен Фо-ти (Shou Wu) – „корен на
младост
та“ подхранва и заздравява
косъма, предотвратява побеляването.
Рейши (Ling Zhi) – „гъба на дълголетието“,
мощен антиоксидант, укрепващ корените
Жгун Корен ( Cnidium) – успокоява тежки
раздразнения на скалпа
Японска Камелия – „тоник на импера
торите“ за блясък и мекота на косата
Сибирска
хризантема – успокоява
възпалена кожа, намалява сърбежи
Блатен Аир (Acorus calamus) - възвръща
еластичността и подхранва корените

Натурална козметика от Изтока!
Витализиращ и подхранващ балсам
ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА
Балсам-маска ЗЛАТНА ЕНЕРГИЯ
10мл, 0,60 лв.

За повече информация:
Пловдив, ул Родопи 65, тел/факс 032/ 622 181
DOORI Cosmetics

doori_bulgaria

Тайната на
красивата коса!

МАРКА

№1
В КОРЕЯ

Dlae Soo Pure

Безсулфатен стимулиращ
растежа шампоан против
косопад ЗЛАТЕН ЕЛИКСИР
089630 – 400 мл, 25,00 лв.
089647 – 200 мл, 13,00 лв.

Златен Еликсир

Кератинов балсам
против косопад за
еластична и лъскава коса
ЗЛАТЕН ЕЛИКСИР

Подхранваща
протеинова маска
ЗЛАТЕН ЕЛИКСИР

089654 – 400 мл, 25,00 лв.

089678 – 200 мл, 13,00 лв.

Подхранващ спрей-тоник за
еластична и лъскава коса
ЗЛАТЕН ЕЛИКСИР
089685 – 100 мл, 10,00 лв.

С 40 лечебни билки от ИЗТОКА.
Балансираното Ph, не изсушава и не
отмива пигментите от боядисана
та коса. Стимулира растежа и ус
покоява скалпа. Предотвратява
косопада и преждевременното по
беляване. Препоръчва се за цялото
семейство. Веган продукт.

Vitalizing

Тайни от изтока

Ki Gold

Златна Енергия

Енергизиращ шампоан
с Жен шен
ЗЛАТНА ЕНЕРГИЯ

Балсам-маска
с Жен шен за изтощена коса
ЗЛАТНА ЕНЕРГИЯ

Копринена маска с Жен шен
за интензивно подхранване
ЗЛАТНА ЕНЕРГИЯ

085496 - 300 мл, 21,60 лв.

085502 - 300 мл, 21,60 лв.

082013 - 500 мл, 34,00 лв.

Стимулира растежа и с грижа за скалпа и косата. Намалява пърхота и сърбежите.
Подхранва и заздравява косата. Придава копринен блясък и мекота.

Natural On

Енергизиращ охлаждащ
шампоан за блестяща
коса и тонизиран скалп
АРОМАТНА ЕНЕРГИЯ

Ароматна Енергия

Кератинова балсам-маска
за блясък и еластичност
АРОМАТНА ЕНЕРГИЯ
089715 - 280 мл, 16,90 лв.

088527 - 280 мл, 16,90 лв.

Витализиращ
подхранващ шампоан
ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА

Витализиращ
подхранващ балсам
ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА

080507 - 300 мл, 23,60 лв.

081986 - 300 мл, 23,60 лв.

Витализиращ серум
против косопад
с крио ефект
ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА

081160 - 145 мл, 12,00 лв.

081153 - 145 мл, 12,00 лв.

080668 - 145 мл, 25,60 лв.

Маска-терапия против
косопад за блестяща и
здрава коса
ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА
088732 - 35 г, 5,90 лв.

Намалява косопада и стимулира расте
жа на нова коса. Хидратира и предот
вратява цъф
тежа на краищата.
Въз
връща естествения блясък на ко
са
та. Премахва пърхота и въз
връща
мекотата.

Ежедневна Грижа

За чувствителен и ма
зен скалп. 100% све
жест и по
дхран
ване с
етерични масла.
Охлажда и премахва
излишния себум. Облек
чава сърбежи и парене.

Фо-ти Еликсир

Балансиращ шампоан
с ФО-ТИ Корен за мазен
скалп и сухи краища

Подхранващ шампоан
с Жен шен и Арган
за суха и изтощена коса

Еликсир тоник срещу
косопад и побеляване на
косата ФО-ТИ ЕЛИКСИР

084697 - 500 мл, 16,80 лв.

085526 - 500 мл, 16,80 лв.

084024 - 30 мл, 4,00 лв.

Предотвратява косопада и побеляването. Почиства и успокоява скалпа. Регулира
омазняването и балансира Ph на кожата. Подобрява еластичността на косъма.

