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* терапію папул та пустул
* відновлення мікробіому шкіри
* контроль надлишку себума
* терапію шрамів від вугрової висипки
* профілактику рецидивів симптомів акне

Засоби Nelly De Vuyst® Bio Medical розробляються у GMP*
сертифікованій лабораторії у Монреалі, Канада.

* GMP - Good Manufacturing Practice - Належна Виробнича
Практика.
Стандарт GMP, встановлен Управлінням з контролю за
продуктами і ліками Північної Америки (США та Канада).

Nelly De Vuyst 

Bio|Medical 
перший професійний протокол та засоби для домашнього 
догляду терапії всіх стадій акне, сертифіковані COSMOS® 
Organic by ECOCERT® GREENLIFE, FDA та Health Canada.

Дія засобів медичної формули направлена на:



Засоби по догляду за шкірою BioAcne
колекції BioMedical дерматокосмецевтики
Nelly De Vuyst® сертифіковані
Міністерством охорони здоровʼя Канади
(Health Canada) як «Натуральні продукти
для здоровʼя» (Natural Health Product).

Система сертифікації Health Canada визнана
по всьому світу як одна з найсуворіших з
точки зору захисту здоров'я та безпеки
споживачів.

Кожен засіб BioAcne, на етикетці, має
восьмизначний Номер Натурального
Продукту (Natural Product Number), який
присвоюється натуральному продукту для
здоровʼя, схваленому для продажу
відповідно до Регламенту про натуральні
медичні засоби.
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Для того щоб виробник отримав дозвіл на Номер Натурального 
Продуктку (NPN), інформація, що підтверджує безпеку та
ефективність продукту, має бути спочатку оцінена Міністерством 
охорони здоровʼя Канади.

Твердження щодо ефективності засобів та безпеки для здоровʼя 
мають бути підтверджені дійсними, високоякісними науковими 
даними клінічних досліджень, статтями, фармакопеями та 
іншими ресурсами.
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Натуральні продукти для здоров'я
Natural Health Products (NHP)



Органік технологія "  Зелена Хімія"

Ключові Інгредієнти
Протягом багатьох років лабораторія
Nelly De Vuyst® застосовує новий
науковий напрямок з удосконалення
хімічних процесів для зменшення
негативного впливу на довкілля та
одержання екологічно чистих органічних
сполук.
Для досягнення оптимальних
результатів лабораторія Nelly De Vuyst®
використовує останнє покоління
технології мікро інкапсуляції активних
інгредієнтів, які вивільняються
поступово та гарантують довготривалий
ефект.
Сертифіковані COSMOS® рослинні
біоміметичні мікрокапсули в поєднанні з
революційним процесом контрольованої
доставки молекул (Diadermic 
MethodTM), забезпечують максимально 
глибоку пенітрацію інгредієнтів та 
ідеальну біосумісність з клітинами шкіри
забезпечуючи миттєві результати.

Ключовий інгредієнт: 
екстракт кори магнолії

Завдяки надзвичайним 
антибактеріальним, антиоксидантним та 
протизапальним властивостям активних 
речовин, екстракт кори магнолії є 
ключовим інгредієнтом кожного засобу 
колекції Nelly De Vuyst® BioAcne.

Органік інгредієнти Nelly De Vuyst®
мають натуральне походження, видобуті 
із сировини, отриманої в результаті
органічного сільського господарства,
вирощеного без додавань хімічних 
добрив, пестицидів чи гербіцидів.

Дерматокосмецевтика Nelly De Vuyst 
BioMedical - екологічно відповідальна, 
гіпоалергенна, відповідає стандартам 
справедливої торгівлі, веган, 
біорозкладана і не проходить 
тестування на тваринах.

Колекція Nelly De Vuyst 
BioMedical
НЕ МІСТИТЬ:

• Парабени

• GMO

• Хімічні консерванти

• Глютен

• Ароматичні добавки

• Спирти

• Сульфати (SLS,  SLES ... )

• Силікон

• ПЕГі
• Пропилен гликоль

• Мінеральні масла

• Синтетичні барвники

• Метилізотіазолінон

• Діметикон

• Фталати

• Ендокринні руйнівники

• Сорбат калію

• Формальдегіди

• Наночастинки



МІЦЕЛЯРНА ПІНА BioAcne
Ультралегка очищаюча піна без вмісту 
агресивних сульфатів, підходить для 
щоденної гігієни жирної, вугрової шкіри.
Синергія бактеріостатичних інгредієнтів 
створює сприятливий баланс мікрофлори, 
допомагає ефективно видалити надлишок 
себуму та забруднень, не пересушуючи 
шкіру.
Альтернативний засіб 2-в-1 для очищення 
та тонізації шкіри обличчя, шиї та зони 
декольте.
Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти :
кокоглюкозид ,  саліцилова кислота ,  ефірне масло 
чайного дерева, аргінін ,  ефірне масло лаванди ,  
екстракт кореня лопуха, екстракт кропиви .

ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ BioAcne
Знежирюючий очищаючий гель без вмісту 
сульфатів, ідеально підходить для щоденної 
гігієни жирної шкіри схильної до акне 
висипань.
Містить синергію запатентованих 
антибактеріальних, відлущуючих та 
протизапальних інгредієнтів, які 
допомагають відновити мікробіом шкіри та 
зменшити тяжкість акне.
Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти:
саліцилова кислота, ефірне масло чайного дерева, 
кокоглюкозид, ефірне масло лаванди, екстракт кропиви, 
екстракт кореня лопуха, аргінін.

At- �o �, 
Очищаючі засоби BioAcne містять сінергію бактеріостатичних інгредієнтів для 
відновлення балансу мікрофлори (мікробіому) шкіри
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ТОНЕР BioAcne
Безспиртовий тонер BioAcne, ідеально 
підходить для шкіри схильної до акне 
висипань.

Запатентований бактеріостатичний 
комплекс на основі екстракту магнолії, 
ефірних масел та саліцилової кислоти, 
лікує існуючі висипання акне та 
допомагає профілактикувати утворення 
нових.

Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти:
саліцилова кислота, екстракт магнолії, 
біополісахаріди, екстракт алое вера, лавандова 
вода, вода кропиви, екстракт кореня лопуха.

Антибактеріальні, антиоксидантні та 
протизапальні властивості екстракту кори 
магнолії ідеально боряться з усіма видами бактерій

СИРОВАТКА BioAcne
Засіб для локального лікування папул та 
пустул.

Містить синергію антисеборейних та 
кератолітичних інгредієнтів, які 
допомагають підсушити запалення та 
прискорити процес загоєння. Практичний 
та ефективний засіб, який зручно 
повторно наносити протягом дня для 
досягнення бездоганного стану шкіри.

Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти: 
екстракт чебрецю, саліцилова кислота, екстракт 
кори магнолії, ефірне масло лаванди, ефірне масло 
чайного дерева, аргінін.

' 
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Екстракт кори магнолії зменшує 
запалення викликані Propionibacterium 
Acnes на 42,7%



ОЧИЩАЮЧИЙ
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ BioAcne
Спеціально розроблений засіб для щоденного 
зволоження шкіри схильної до акне.

Надлегка, нежирна формула на основі тріо 
антисеборейних, комедолітичних та 
протизапальних інгредієнтів, дозволяє 
отримати помітні результати. Клінічні 
тестування доводять - при щоденному 
комплексному використанні засобів BioAcne, 
акне виліковується менше ніж за 30 днів.

Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти:
оксид цинку, саліцилова кислота, екстракт кори магнолії, 
ефірне масло чайного дерева, ефірне масло лаванди, 
бентонітова глина.
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МАСКА
BioAcne
Щотижневий засіб для терапії жирної 
шкіри та шкіри з ознаками акне висипань.

Очищаючі, заспокійливі та детокс 
інгредієнти миттєво покращують 
зовнішній вигляд запалень, запобігають 
скупченню надлишків себуму у порах та 
допомагають профілактикувати акне 
висипання. Вже після першого 
застосування маски поліпшується 
текстура шкіри, колір обличчя набуває 
більш чистого, свіжого, матового вигляду.

Формула розроблена дерматологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by 
ECOCERT® GREENLIFE.

Основні інгредієнти:
саліцилова кислота, екстракт корен лопуха, 
екстракт кропиви, аргінін, екстракт алое вера, 
екстракт кори магнолії, квіткова вода лаванди.

' Клінічно доведено, що саліцилова кислота рослинного походження стимулює
безпечні процеси відновлення мікробіому шкіри та розчиняє вугрові пробки

•



СИРОВАТКА ПРОТИ 
ПОЧЕРВОНІННЯ BioAcne 
Потужний концентрат містить антимікробні та 
антипаразитарні рослинні інгредієнти, які 
допомагають прискорити загоєння уражень 
викликані розацеа, одночасно запобігаючи 
поширенню патогенних мікроорганізмів 
(Demodex Folliculorum). Надлегка 
антиоксидантна мікроемульсія допомагає 
миттєво заспокоїти місцеве запалення та зняти 
почервоніння без побічних ефектів. Після 
першого тижня використання шкіра стає 
помітно здоровішою, гладкішою та з 
рівномірним тоном. З часом лікування 
допомагає зміцнити природні захисні 
властивості шкіри та запобігає розвитку розацеа.
Основні інгредієнти:
Екстракт колоїдного вівса, масло насіння примули вечірньої, 
екстракт кореня куркуми, екстракт глоду, гіалуронова 
кислота, ефірне масло імбиру, ефірне масло чайного дерева, 
ефірне масло бадьяна.
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ГЕЛЬ ПРОТИ 
ПОЧЕРВОНІННЯ BioAcne
Органік емульсія проти почервоніння, 
розроблена для щоденного зволоження 
шкіри, схильної до розацеа та/або акне. 
Синергія судинозвужувальних, 
протизапальних і заспокійливих 
рослинних інгредієнтів допомагає 
зменшити запалення та швидко зняти 
почервоніння. Шкіра миттєво набуває 
свіжого і рівномірного кольору. Формула 
засобу багата антиоксидантами та 
пребіотиками, які допомагають зміцнити 
мікробіом шкіри та профілактикувати 
рецидиви висипань та загострення 
розацеа в майбутньому. 
Основні інгредієнти:
Екстракт колоїдного вівса, екстракт бруньок 
каперсу, екстракт квітів арніки гірської, екстракт 
звіробою, пребіотики, екстракт кінського каштана.

Формули засобів розроблені дерматологами, сертифіковані COSMOS® Organic by ECOCERT® GREENLIFE



Професійний протокол терапії всіх стадій акне 
сертифікований COSMOS® Organic by ECOCERT® GREENLIFE

Nelly De Vuyst® Bio Medical - перша у світі колекція професійних засобів, 
розроблена дерматологами для безпечної терапії всіх стадій акне, без 
вмісту агресивних хімічних інгредієнтів, сертифікована COSMOS® Organic 
by Ecocert® Greenlife.

Пілінги BioAcne, ключові засоби професійного протоколу, розроблені для 
терапії таких ознак акне як папули, пустули, надлишок себуму, вугрові 
висипання, шрами від вугрової висипки.

Дія професійних засобів та програми для домашнього догляду направлена на 
запобігання скупчення надлишків себуму у порах, відновлення мікробіому 
шкіри та профілактику рецидивів акне.

Клінічні тестування доводять - при щоденному комплексному використанні 
засобів BioAcne, акне виліковується менше ніж за 30 днів.

After 
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Вражаючі результати:

Відновлення мікробіому та 
профілактика рецидивів 

Очищення епідермісу 
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Програма домашнього догляду: 
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Ексклюзивний імпортер дерматокосмецевтики Nelly De Vuyst® в Україні - Complete SPA LLC (ТОВ Компліт СПА) 
completespa.biz

ndvua.com 

Сертифікована COSMOS ORGANIC 
Ecocert Greenlife згідно зі стандартами 

COSMOS доступними на сайті: 
COSMOS.ecocert.com
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