
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISLEYA L’INTEGRAL 
ANTI AGE 

EYE AND LIP 

CONTOUR CREAM 

 

Очите стават свидетели на живота ни, разказват нашата история. Те разкриват чувствата ни, 

миналото ни. С годините следите на живота скулптурират лицето. Емоциите оставят своя 

отпечатък. 

Околоочният контур е първото място, където времето оставя следи. Това е най-уязвимата част от 

лицето, защото има изключително фина текстура и е в постоянно движение. Постепенно тук се 

появяват тъмни кръгове и подпухвания, които лишават очите от сиянието. Бръчки и фини линии 

белязват клепачите и лицето. 

 През 2000 г. Sisley лансираха Sisleya Eye and lip contour cream. Ефикасността, текстурата и 

ароматът му го направиха световен бестселър на марката за последните 17 години. 

 През 2016 г. Sisley лансираха Sisleya L’Integral Anti-Age  - ново антиейдж решение. То 

осигурява пълна грижа за кожата, като се цели не само във видимите признаци от 

генетично и от околната среда стареене, но също и, за първи път, с онези, свързани с 

поведенчески фактори (начин на живот), които са в най-голяма степен отговорни за 

стареенето. 

През 2017 г. за нова искра в очите  

Sisleya L’Integral Anti-Age Eye and Lip contour cream 

 
ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА, КОЯТО ДА ПОБЕДИ ВРЕМЕТО И ДА РАЗКРИЕ ОСЛЕПИТЕЛНО 

МЛАДИ ОЧИ 

КОГАТО ВРЕМЕТО СПРЕ ... 

Sisleya L’Integral Anti-Age Eye and lip contour cream: 

пълна антиейдж формула за по-млади очи и усмивка 

 



За запазването на красотата на тази уязвима зона, новата формула на Sisleya L’Integral Anti-Age Eye 

and Lip contour cream действа едновременно върху основните проблеми на околоочния контур: 

от една страна бръчки и отпускане, а от друга - подпухвания и тъмни кръгове. 

Действа и срещу дехидратация на зоната около устните, намалява неприятните бръчки и фини 

линии. 

1. ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ БРЪЧКИ И ЗА СТЯГАНЕ 

 Най-знаковите съставки от  Sisleya L’Integral Anti-Age  бяха включени в този крем за 

целенасочени резултати в контура около очите и устните. Екстракти от персийска акация и 

линдера и протеинов комплекс от мая и соя повишават здравословното функциониране 

на жизнения цикъл на клетката, за да подобрят тонуса на кожата, изгладят микрорелефа и 

намалят появата на бръчки по контура около очите и устните. Очите са видимо освежени и 

с по-младежки вид. 

 Екстракт от соев пептид (осигуряващ естествена подкрепа на кожата), аденозин 

(колагеновия синтез) и витамин Е ацетат  (срещу свободните радикали) също са включени, 

за да помогнат в стягането на клепача. Резултатите от тестовете ясно показват, че очите се 

отварят, сякаш изглеждат по-големи. 

 И накрая екстракт от овес (за стягане) бе включен в Sisleya L’Integral Anti-Age Eye and Lip 

contour cream - мигновено действие върху бръчките по клепача и изглаждане на мига. 

 

 

 

2. ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ПОДПУХВАНИЯ И ТЪМНИ КРЪГОВЕ 

 Sisley Research създадоха уникална комбинация от три нови растителни активни съставки, 

всяка от които иновативна и високо ефективна, за да се борят с подпухванията и тъмните 

кръгове (кафяви и сини): 

- Екстракт от атласки кедър 

- Екстракт от ферментирал нар 

- Екстракт от маракуя 

 Действието на тези нови активни съставки е подсилено от другите експертни съставки: 

- присъстващия вече в Sisleya L’Integral Anti-Age   екстракт от персийска акация има отлични 

свойства да предотвратява гликацията и стимулира елиминирането на цветните токсини, 

които причиняват кафявите кръгове. 

- естествен алфабизаболол - за успокояване 

- кофеин – за тонус и против подпухванията и тъмните кръгове. 

 Има също така хидратиращи, подхранващи и възстановяващи активни съставки, които 

осигуряват пълна грижа за кожата: 

- Масло от ший 

- Глицерин от растителен произход 

- Про-витамин В5 



Sisleya L’Integral Anti-Age Eye and lip contour cream е също така и за контура около устните, който е 

пряко повлиян от поведенческото стареене (пушене, слънце, замърсена околна среда и т.н.): 

 - вертикални бръчки над устните; 

 - бръчки в ъгълчетата на устните; 

 - намален контур на устните 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Околоочният контур е интензивно хидратиран, гънките са изгладени, очите изглеждат 

отпочинали веднага. Погледът е мигновено по-свеж и озарен. 

 С всеки изминал ден бръчките и фините линии около очите и устните са видимо 

изгладени, кожата е стегната, очите изглеждат по-широко отворени. Тъмните кръгове и 

подпухванията са намалели. 

 Околоочният контур е съживен, енергизиран отново и тонизиран. Очите са отворени, 

видимо по-млади. 

Изключителната текстура на Sisleya  Global Anti-Age Eye and lip contour cream остава 

непроменена.  

Тя е плътна и топяща се, с кадифено-матов завършек, усеща се нежна и приятна на кожата. 

Специално разработен за нежната и уязвима кожа на контура около очите и устните, Sisleya 

L’Integral Anti-Age Eye and Lip contour cream е тестван за поносимост под дерматологичен и 

офталмологичен контрол и е без етерични масла, което го прави подходящ за чувствителни очи и 

носещите контактни лещи. 

Sisleya L’Integral Anti-Age Eye and lip contour cream 

НОВОТО 3D АНТИЕЙДЖ ОБЕЩАНИЕ ОТ SISLEY 

Той осигурява пълна грижа за кожата около очите и устните – за жизнения цикъл на клетките, като 

така намалява бръчките, повишава тонуса на кожата и помага да се намалят тъмните кръгове и 

подпухванията, а очите са отворени. 

Масажна техника 

Само за лансирането на Sisleya  Global Anti-Age Eye and lip contour cream в опаковката на всеки 

крем ще има масажен инструмент, който да се ползва със специалната техника, разработена от 

марката. 

 

 



 

 

 

 

 


