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Global Market Share Продуктови категории 

Грим 
 
Грижа за кожата 

Парфюми 
 
Грижа за косата 



☑ Япония е 2рия по големина  
козметичен пазар. 
☑ В грижата за кожата има най-големия  
дял в света. 
☑ Най-конкурентния пазар. 

☑ Продуктът трябва да 
бъде с високи показатели и 
високо качество.  





Изглаждащ 
Интензивен серум 



Липсата на грижа за кожата 

A B 



Безупречна кожа 



      Възстановява мекотата на кожата и 
възстановяване на ДНК 

Възстановяване на ДНК 
Поради натрупването на 
ужреждания на ДНК, кожата 
старее по-бързо. 
3 съставки подпомагат 
възстановяването на ДНК. 

Възстановява мекотата на кожата 
Цикло капсулирания Ретинол с 

нано размер създава отново 
оформена и еластична, гладка и с 

младежки вид кожа. 



- Ускорява обновяването на кожата. 
 

- Регенерира и лекува проблемната кожа. 
 

- Възстановява изгорялата, увредена от 
ултравиолетовите лъчи кожа. 
 

- Редуцира фините бръчки. 
 

- Увеличава хидративането и прави кожата 
плътна и еластична. 
 

- Осигурява ви добре изглеждаща кожа. 

Ретинол 



- Контролира увреждането на ДНК, 
причинено от ултравиолетовите лъчи. 
 
- Защитава увреждането на колагена и 
еластина от ултравиолетовите лъчи.  
 
- Контролира меланина, пигментацията, 
петната и луничките. 
 
- Подобрява вънщния вид и текстурата на 
кожата. Увеличава нивото на хидратация.  
Премахва фините линии около очите. 

Астаксантин 



          Цикло капсулиран Ретинол & Астаксантин 

Най-малката в света 
натурална капсула 

Приблизително 1nm(нано метра) =   
1/ 1,000,000 от човешки косъм 

Достига до дълбоките слоеве 
на кожата. 

Разтворима 
в масло 
<отвътре> 

Разтворима 
във вода 
<отвън> 

Цикло капсулация 

Рогов 
слой 

Епидер
мален 
слой 



     Забележителна Цикло капсулация 

Резултати от Тест за 
стабилност 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

open 5days 10days 15days 20days 25days 30days 35days 40days 45days 50days

レチノール含量(%) 

Срок на съхранение 

Cream E

Cream R

Cream S

Cream Ａ 

Cream Ｄ 

γＣＤ cream 

 източник:  CycloChem Co., Ltd. 

Съдържание на Ретинол (%) 



Редуцира бръчките 

 редуциране 

Редукция на бръчките(%) 

- 13% 
 - 16% 

 -18% 

Бръчките са редуцирани с 13% за  
първите 2 седмици 

 Източник:  CycloChem Co., Ltd. 

2 седмици 6 седмици 12 седмици 



увеличаване 

    Прави кожата плътна и еластична 

Увеличение на еластичността на кожата (%) 

+ 14% 
 

+20% 

2 седмици 6 седмици 12 седмици 

 Източник:  CycloChem Co., Ltd. 

“знаците”  се появяват през първите 2 седмици, 14% 
увеличение на еластичността на кожата за 6 седмици 



<Защита> 
Защитава ДНК  
от увреждане от  
ултравиолетовите 
лъчи. 

<Растеж> <Поддържане> 
ДНК растежът на 
клетки на кожата, 
правят кожата 
здрава и силна. 

Намалява 
кислородните 
радикали,  поддържа 
ДНК 

  Възстановяване на ДНК 



       Омекотената и еластична кожа е 
красива 

Омекотена и еластична кожа 
キメが乱れている肌  たるみが気になる 肌 毛穴が目立つ肌 老化の気になる肌 

Загоряла суха 
кожа 

Увиснала  
кожа 

Широки кожни  
пори 

Застаряла кожа 



След 

   Резултати 2 седмици след това 

Преди 

40 годишна жена 

Ефикасността варира между различните индивиди. 



След 

    Резултати 3 седмици след това 

Преди 

35 годишна жена 

さしかえ 

Ефикасността варира между различните индивиди. 



        Как да използвате Изглаждащия 
интензивен серум? 

<Как да използвате> Нанесете след лосиона 
сутрин и вечер. Подходящото количество за 
веднъж е пълен със серум капкомер. Първо 
сложете на зоните с бръчки,  след което на 
цялото лице. Маската с ръце (покрийте лицето 
с длани) доставя ефективните съставки  
дълбоко в кожата чрез температура на 
дланите.  
<За начинаещи, употребяващи Ретинол>  За 
тези, които използват Ретинол за първи път е 
препоръчително първият път да използват по-
малко количество.  Особено за чувствителна 
кожа – използвайте веднъж на 2 дни. 
Използвайте само вечер като увеличавате 
количеството на серума ден след ден. 



Лифтинг крем  
за лице 



1. Aprotie  Елементи  
      за кожата 

2.Ръжена фитоплацента 

3. Амла & Арбутин 

3 изключителни растителни екстракта 
действат мощно на вашата кожа 
3 вида противостареещи съставки са изобилно съчетани.  
Всички ваши желания ще се сбъднат. 

Presenter
Presentation Notes




хиподермален 
 слой 

дермис 

епидермис 

Еластичност,  
плътност Сияние Активиране на  

Клетките 
 на кожата 

базален слой 

Меланин 

Еластин,  
Колаген 

Защита на 
клетките 
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Aprotie Елементи за кожата 

Aprotie Елементи за 
кожата 

EGF    
bFGF 
HGF 
TGF 

IGF-1 



EGF bFGF HGF TGF IGF-1 

Име 
Епидермален 

фактор за 
растеж 

Фибробласт
ен фактор за 

растеж 

Хепатоцитен 
фактор за 

растеж 

Трансформиращ 
фактор за 

растеж 

Инсулино-
подобен 

фактор за 
растеж 1 

Ефект 
върху 

кожата 

Плътност  
& Еластичност  Сияние 

Активира 
кожните 
клетки 

Функции 

Произвежда 
хиалурон, 
колаген 

Възстано 
вява 
причинени 
те вреди. 
Произвежда 
еластин. 

Произвежда 
Колаген и 
Ламини. 

Контролира 
Меланина и 
Тирозина. 
Възстановява 
белези. 

Защитава и 
активира 
клетките на 
кожата. 

Aprotie Елементи за кожата 



28 дни след 
50 годишна жена 

Снимката е предоставена от компанията състав 

Aprotie Елементи за кожата 



28 дни след 

Photo provided by Ingredient Company 

若く見えるように… 

感触が良くなった 
ハリが向上した 

保湿感向上 
滑らかになった 

即効感 
目の周りに最適 

72% 
72% 
76% 

83% 
83% 

86% 
90% Добър за зоната около очите 

Бърз ефект 
Кожата е много по-мека 

Силен овлажняващ ефект 
Еластичен ефект 

Кожата е нежна на допир 
Изглежда по-млада 

Aprotie Елементи за кожата 



Пигментация 



      Зони с опасност от Пигментация 



Кожа с младежки вид 



Какво е ръжена фито плацента? 
 
•  Извлечена от растения. 
•  Без мирис 
•  По-високо ефективна от животинската 

Какво е плацента от животни? 
•   Съмнения за вируси и бактерии 
•   Силна миризма 

＜ 

Еластичност, 
плътност Озареност 

[image] 

Ръжена фито плацента 



資料： Jupon International 

Сравнителен резултат за предотвратяване на  
Производството на меланин  

Ръжена фито плацента 

Ръжена фито плацента 
Животинска плацента 



Процес на производство на Меланин 

Тирозин Допа Меланин Dopaquinone Изсветлен  
меланин 

Потиска  
действието на  

тирозиназа 

Изсветлява 
Меланина чрез 
намаляване на 
действието му 

Амла Амла 

Предотвратява  
Производството 

 на меланин 

Ръжена 
фитоплац

ента 
Арбутин 

Потиска  
действието на  

тирозиназа 

Арбутин & Амла 



Aprotie Елементи 
за кожата 

Екстракт от 
ФитоПлацента 

Амла & 
Арбиутин 

Еластичност, 
плътност ● ● 
Сияние ● ● ● 

Активиране на 
клетките ● 

1. Aprotie  Елементи за кожата 

2. Ръжена фито плацента 

3. Амла & Арбиутин 

Обобщение  



ЖАСМНИН, РОЗА И 
ПОРТОКАЛ за изцеление на 
ума. 

Щастливи Аромати 



Двата Aprotie Circe ви даряват с  
неувяхваща младост 

Стъпка 1 
2 седмици интензивна грижа 

за вредите от стареенето 

Стъпка 2 
Действа на множеството 

признаци на стареене. 
Стяга и озарява кожата. 

Изглаждащ 
интензивен серум 

Лифтинг крем за 
лице 



Без  
изкуствени  

аромати 

Без 
алкохол 

Без 
парабени 

Без 
изкуствени  
оцветители 

Без  
течен 

парафин 

 -- Философия на съставките-- 
Формула без добавки 



“Щастливата кожа” дава възможност 
да се влюбите. 
Вие никога не сте твърде възрастни,  
за да се влюбите. 



Стягащ масаж 
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