
L ’ O c é a n .  L a  S c i e n c e .  L a  B e a u t é .



В началото на 70-те години, в Сен Мало, Бретан. Жан Гедуин (Jean Gédouin), млад
мечтател предприемач, проявява страст към научните изследвания, които доказват
ползите от морската вода върху кожата. Той създава компанията PHYtOMeR.
Това е началото на морската козметика: една нова форма на грижи за красотата, които
се базират на невероятното разнообразие на морския свят.

Вече са изминали 40 години оттогава, но компанията PHYtOMeR, водена от същата
страст към морето, остава повече от всякога въплъщение на бъдещето на морската
козметика. Това е една единствена по рода си козметика, която се определя от 3 думи,
представляващи нейния уникален подпис:

НАШАТА ВИЗИЯ



За да използва и защитава огромния потенциал, който
се намира в океаните, компанията PHYtOMeR се
ангажира да съдейства за поддържане на морското
биоразнообразие. Новаторски програми за отглеждане
на водорасли спомагат за опазването на природните
ресурси и  позволяват да се върнат отново в природата
видовете, които са на изчезване. Отговорните методи на
производство, като например използването на
филтриращи градини за пречистване на водата или
участието на компанията в развитието на "зелената"
енергия, допринасят за намаляване на вредното
въздействие на човека върху околната среда.

ОКEАН – “L’OCÉAN.”
Изберете морската козметика.

Морето е събрало в себе си най-
интересните природни активни съставки
и предлага възможности за създаване на
голямо разнообразие от козметични
продукти. Компанията PHYtOMeR
разработи една високотехнологична
козметика, която използва оптимално
тези активни съставки и постига
неоспорим  напредък  на естетичния
фронт, като в същото време допринася за
съхраняване на невероятното богатство
на морето.

Учените от PHYtOMeR изучават защитните системи на
морските водорасли и растения, които им позволяват да
оцелеят в една враждебна среда (вълни, uV лъчи,
замърсяване и т.н.). Те извличат активните съставки, които
могат да възпроизведат тези естествени процеси в кожата
и ги включват в козметичните формули. Това се нарича
морска биомимикрия: козметика, която имитира най-
доброто от природата за постигане на здравословна и
естествена красота.



КРАСОТА – 
“LA BEAUTÉ.”
Предложете цялостен
подход на клиентите си

Всички продукти и процедури на PHYtOMeR се
изследват систематично, преди да се пуснат на пазара.
За оценка на ефективността на новите формули често
се използват изследвания ин витро. Те се извършват за
всеки отделен случай, като се правят и тестове ин виво
върху група от доброволци в реални условия. Всички
тези тестове потвърждават високите показатели на
продуктите и процедурите.

За да бъдат резултатите от грижите за красотата не
само видими, но и почувствани, всички протоколи са
замислени така, че да осигуряват в най-пълна степен
самочувствието и спокойствието на клиентите.
Уникаленият метод за релаксация е свързан с избора
да не се използват машини, които биха нарушили
възможността за релакс по време на процедурата. 

НАУКА – “LA SCIENCE.”
Работете с най-силните морски
активни съставки

В центъра за научноизследователска и развойна дейност на
PHYtOMeR нашият екип от над 20 учени, експерти по биология на
кожата и клетъчните култури, работи по откриването на активните
съставки на бъдещето и по разработването на иновативни
текстури.

Учените са разделени в 3 отдела:

< отдел за фундаментални изследвания, посветени на
проучването и отглеждането на водорасли и морски растения,

< отдел за приложни изследвания, който тества въздействието и
ефективността на откритите активни съставки върху кожата

< отдел за откриване на точните формули на тестваните активни
съставки,  отговарящи на нуждите на професионалистите от
областта на естетичната козметика и потребителите.

Многобройните открития на екипа за научноизследователска
и развойна дейност са защитени с патенти, което потвърждава
научните постижения на компания PHYtOMeR и високото
качество на  продуктите.



L’Océan. La Science. La Beauté.
Споделете нашата визия за бъдещето...



За изминалите 40 години PHYtOMeR съумя да остане една независима семейна
компания, която днес се ръководи от сина на основателя й. Компанията е постоянно
закотвена в сърцето на морския свят на Бретан и в нея работят около 200 служители,
които се помещават в централата на компанията в Сен Мало и в нейния изследователски
и производствен център, разположен в световно известния залив Мон Сен-Мишел.

Вярна на своите корени, компанията PHYtOMeR в същото време  е отворена и  към
света. Марката се ползва с голяма международна известност, която е извоювана за
тези 40 години, благодарение на уменията, знанията и опита в областта на
професионалните грижи за красотата. Успехът на марката, която има присъствие в 70
държави и в повече от 10 000 търговски обекта, се дължи на многобройните й
предимства, като най-важните 3 от тях са:

НАШАТА СИЛА



OLIGOMER®

Докоснете се до една изключителна световна козметика.

Открит от PHYtOMeR през 1972 г., OLiGOMeR® е концентрат на частично обезсолена морска вода, който съдържа всички активни съставки
на морската вода, между които 104 микроелементи, явяващи се от съществена важност за равновесието и жизнеспособността на
организма. Този невероятен естествен продукт е патентован, което осигурява на PHYtOMeR изключително световно предимство от 40
години насам. Включен в продукти и процедури на PHYtOMeR, OLiGOMeR® предоставя всички свои реминерализиращи свойства за
повишаване на естествената защита и зареждане на кожата с енергия.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Възползвайте се от нашия 40-годишен опит
в терапиите за красота и спа услугите

Компанията PHYtOMeR отдава първостепенно значение на разработването на продукти, предназначени изключително за
професионалисти. Техните конкретни формули и оптимизирани концентрации на морски активни съставки, комбинирани с
професионални протоколи за работа, гарантират изключително високото ниво на марката.

Протоколите на процедурите, разработени в тясно сътрудничество на нашия център за обучение и научния екип лабораторията, се
базират на предложенията на професионалистите в тази област, за да се постигне един подход, в който се отдава голямо значение
на мануалните умения и знанията на козметиците.

ИНТЕГРИРАНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
Възползвайте се от тези надеждни и ефективни продукти

Благодарение на морските активни съставки, получени от собствените ни изследвания, уникалните формули, както и интегрирания ни
производствен център, ние контролираме напълно самостоятелно целия процес на производство на нашите продукти – от суровината
до крайния продукт. Ние налагаме много строг контрол на всеки етап от производството, за да гарантираме безупречно качество. През
целия този процес първостепенно значение се отделя на използването на производствени технологии, които не оказват вредно влияние
върху околната среда.



Иновативни, силно релаксиращи и изключително активни, терапиите на PHYtOMeR
за лице са покана за самочувствие, здрава, естествена и дълготрайна красота. Те
се постигат благодарение на знанията и уменията на нашите специалисти и
възпроизвеждат в козметичния салон всички предимства на морския свят.

Разработени с мисъл за специалиста, терапиите на PHYtOMeR комбинират
оригинални естетически техники и добри конкурентни цени. Голямото
разнообразие от професионални продукти извън нашите протоколи гарантира
една изключителна гъвкавост и допринася за разработването на персонализирани
терапии.

НАШИТЕ ТЕРАПИИ



МЕТОД ЗА УНИКАЛНА РЕЛАКСАЦИЯ
Методът за релаксация е неразделна част от
всички наши протоколи и представлява един
истински стълб в професионалните терапии на
PHYtOMeR. Той преминава през една въвеждаща
фаза, обща за всички процедури, както и през два
модула за оптимални грижи: Релаксация на гърба
и  Релаксация на краката. Той се отличава с
научно доказан антистрес ефект.

Въвеждащата фаза създава още в началото на
процедурата една благоприятна атмосфера за
отпускане и освобождаване от всички грижи.

Модулите за Релаксация на гърба (с възможност
за допълнителна процедура за лице) и за
Релаксация на краката (с възможност за
допълнителна процедура за тяло) удължават
божественото усещане за лекота през цялото
време на терапията. Самозатоплящата се морска
кал (Self- Heating Mud ), изключителен продукт
на PHYtOMeR, предава една лека, приятна и
релаксираща топлина, която детоксикира и
реминерализира кожата. 



Seawater Pearls 
Хидратираща терапия с морски перли 60 минути

Уникалната комбинация на перли от морска вода с хайвер от водорасли в една ултрахидратираща
терапия за постигане на видимо подмладена кожа, по свеж тен и оптимална релаксация.

Extended Youth
Интензивна терапия против стареене 60 минути

Свръхефикасна процедура с 3 основни етапа: подмладяване на кожата, запълване на бръчките
и обновяване на лицето. С една единствена процедура бръчките са видимо коригирани, а
кожата е подмладена.

Douceur Marine 
Терапия за чувствителна кожа 60 минути

Един нежен воал за чувствителна или склонна към зачервяване кожа. Тази процедура омекотява
кожата и подобрява защитата й, като успокоява и хидратира идеално епидермиса.

Marine Breeze
Оксигенираща терапия Морски бриз 60 минути

Една истинска глътка кислород, съчетана с процедура, която възпроизвежда напълно в
козметичния салон всички ползи от една разходка по плажа. Прекаленият блясък и
несъвършенствата по кожата биват силно редуцирани. Лицето възвръща своята свежест,
кожата се почиства и детоксикира.

Skin Escape For Men. Терапии за мъже Нова кожа
4 процедури за лице, предназначени за мъже 60 минути

Мъжки терапии за хидратиране, корекция на бръчките, успокояване и третиране с кислород.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ – ПРЕЦИЗНИ И ЕФИКАСНИ
Нашият 40-годишен опит в грижите за лице ни позволи да разработим набор от ефективни процедури, които са атрактивни и лесни за запомняне. Има 4 основни
процедури, всички имат една и съща структура в рамките на 60 минути, и 2 допълнителни модула, специално разработени за гърба и очите. Нашият подход е
оригинален благодарение на новите процедурни методи и набора от ефективни професионални продукти.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЪЖЕ ИЛИ ЖЕНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
МОДУЛИ

Relax Back Treatment
Релаксиращ масаж на гърба 15 минути

Масаж на гърба в съчетание с реминерализиращ и
стимулиращ ефект за постигане на интензивна
релаксация. 
15 минути чисто блаженство, които превръщат всяка
процедура на PHYtOMeR за лице в едно пълноценно
изживяване.

Radiant Eye Contour
Терапия за околоочен контур 15 минути

Кратка и целенасочена терапия, която освежава, успокоява
и видимо подмладява зоната на околоочния контур. Тя се
съчетава лесно с грижи за лицето по ваш избор.



      



Satin Shimmer
Ексфолиираща терапия Сатен 40 минути

Ексфолиране с кристали на морска сол в съчетание с хидратиращ масаж,
който оставя кожата мека и копринена.

Essential Sculpting Care
Терапия за отслабване корем, седалище, бедра 60 минути

Това е решението за усъвършенстване на силуета и редуциране на целулита.
Комбинирането на терморедуцираща глина и специални интензивни
масажи осигуряват изключителна ефективност на отслабването: намаляване
на обиколките с 1 размер само за 5 процедури*.
*Клиничен тест върху 23 жени, получили 5 процедури Sculpteur intégral за 3 седмици. Най-добър резултат. Средно: -0,9 cm от
обиколката на талията.

Marine Body Wrap
Маска пашкул –увиване и масаж за детоксикация, 
отслабване или възвръщане на формата 60 минути

Съчетаване на три ултраефикасни морски увивания с пълен масаж на
цялото тяло за елиминиране на токсините, отслабване и тонизиране.

Marine Bath
Балнеопроцедура и масаж за отслабване 
или възвръщане на формата 60 минути

Модерна морска терапия в професионална вана с активни морски съставки,
последвана от масаж на цялото тяло за подпомагане на отслабването или
възвръщането на формата.

СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО
От дълги години компанията PHYtOMeR се е наложила като водеща в областта на грижите за красотата, благодарение на своите иновативни протоколи и
изключително ефикасни морски продукти, които съдържат патентовани активни съставки. Изключително е голям опита на PHYtOMeR в грижите за тялото, което
предопределя високите резултати от професионалните терапии и продукти за домашна грижа. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

Body Firming 
Стягаща терапия 50 минути

Маска с активен гел, последвана от масаж за стягане на тъканите и
тонизиране на кожата.

Detox Back Massage  
Детоксикираща процедура за гърба 40 минути

Релаксиращ масаж на гърба, главата и стъпалата с използването на
детоксикиращи морски продукти.

Leg Revival 
Тонизираща процедура за краката 35 минути

Специална процедура за успокояване и релаксиране на уморени крака.



ДОПЪЛНИТЕЛЕН
МОДУЛ

Relax Feet 
Релаксиращ масаж на ходилата 15 минути

Пълен масаж на стъпалата и детоксикираща маска със самозатопляща се
морска кал, за да се постигне изключителна релаксация. Само за 15 минути
се постига интензивно усещане за релакс. 



ЕТАЛОННИ
ПРОЦЕДУРИ
PHYtOMeR предлага две изключителни морски процедури
за постигане на пълно блаженство. Една покана за
спокойствие, за да разсеете всички напрежения и да се
презаредите с енергия…



Sea Holistic 
Релаксиращ масаж на лице и тяло 70 минути

Една свръхрелаксираща процедура, съчетаваща в себе си мека топлина и
аромат на лавандула и цветя. Комбинация от потупване, натиск и разтягане
– особено оригинален масаж на тялото, използващ на затоплените на пара
ленени торбички, пълни с морски кристали и лавандулови пъпки. Масаж,
вдъхновен от Тайланд – елиминира една по една точките на напрежение и
възстановява равновесието на тялото. Ексфолирането с кристали на морска
сол възстановява мекотата и естествения блясък на кожата. Терапията
включва и нежна грижа за лицето. Превъзходно разпускане…
Процедурата Sea Holistic може да се направи също и само за тяло, като тогава
продължителността й е 60 минути.

Trésor des Mers 
Ревитализиращ масаж на тяло 60 минути

Изкуството на масажа, реализирано в една процедура за възстановяване
на формата и постигане на тонизирано тяло. Масажът с детоксикиращ ефект
се съчетава с релаксиращи упражнения, които подпомагат пълната
релаксация. Специален момент за възстановяване на силите, като например
една добра почивка на брега на морето...



Компанията PHYtOMeR създава атрактивна гама от продукти за всички
естетически нужди на кожата.  Каталога от продукти значително
улеснява терапевтите в предоставяне на най-добрата грижа за
клиента.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ
КОМПАКТНА И АТРАКТИВНА ГАМА



Нашите продукти за ЛИцЕ
съдържат в себе си най-новите
морски активни съставки и
предлагат една изключителна
ефикасност:

> Почистване, сваляне на грима
> Оксигениране, грижа за проблемна

кожа
> Анти-ейдж
> Хидратиране
> Успокояване
> Освежаване на тена
> Грижа за контура на очите и

устните

Нашата гама за мъжЕ
е адаптирана специално за
специфичните нужди на епидермиса
при мъжете:

> Почистване, бръснене
> Хидратиране
> Анти-ейдж

Нашата програма за
СЛъНчЕВИ бАНИ
предлага най-доброто от морската
козметика за получаване на
равномерен и дълготраен тен. Тя
съчетава в себе си защитата на кожата
и нейното разкрасяване:

> Преди плаж
> По време на плаж
> След плаж

Нашите продукти за ТЯЛО
съчетават високотехнологична
оферта за отслабване с продукти за
удоволствие в служба на красотата:

> Почистване, ексфолиране
> Отслабване, побеждаване на

целулита
> Стягане
> Грижи за тялото
> Възстановяване



Компанията PHYtOMeR е призната в цял свят с качеството на продуктите си
и множеството свои нововъведения. Два от последните продукти на
компанията илюстрират особено добре научните постижения на PHYtOMeR:

ОСНОВНИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ В
СЛУЖБА НА КРАСОТАТА



Expert Youth 
Крем за третиране на бръчки

Научният екип на PHYtOMeR, който е много напреднал в изследванията
си върху кожните стволови клетки, разработи една високотехнологична
формула: SeaSteM – един изключителен комплекс от активни съставки,
който е разработен за оптимизиране на работата на кожните стволови
клетки и възстановяване на тяхната способност да обновяват кожата.
Бръчките биват коригирани, а кожата изглежда по-млада.

След 1 месец третиране лицето изглежда с до 8 години
по-младо*.

*Резултат от клиничен тест върху 22 доброволци, които са използвали крема два пъти на ден в продължение на
28 дни. Най-добър резултат. Средно: -2,4 години.

Acti-Gene Contour 
Гел за намаляване на целулита

Учените на PHYtOMeR отиват много далеч в борбата срещу целулита. Те
атакуват появата му чрез въздействие върху "гените за отслабване"* с
помощта на уникална активна съставка, наречена „морско грозде”.
Биохимичните свойства на тази съставка подпомагат постигането на
нов баланс в активността на гените, които контролират появата на
целулита*. Уникално козметично постижение - продуктът допринася
за намаляване на талията и броя на мастните клетки, като
едновременно с това повишава еластичността на кожата*. 

Безпрецедентен резултат: Кожата става по-гладка 
с 88%, а целулитът намалява със 76%**.

*Ин витро тестове, направени със съставката. ** Самооценка под дерматологичен контрол върху 33 доброволци след
прилагане по два пъти дневно в продължение на 56 дни.



PHYtOMeR е всеки ден заедно  с вас, за да разработи един образцов
козметичен или спа център, който да е пример за професионализъм и
където красотата е синоним на щастие.

НАШАТА ГРИжА



СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВИСОКО НИВО
Центърът за обучение на PHYtOMeR предлага превъзходно обучение за най-добрите професионалисти в
света от почти 40 години насам. Стажовете за обучение „immersion marine” (морско потапяне) в Сен-Мало
позволяват да се постигне пълно усвояване на метода за релаксация и протоколите на PHYtOMeR.
Допълнителните модули, като например курса „Les clés de la Réussite” (ключовете към успеха) или
посещението с гид на лабораторията, предоставят възможности за бизнес обучение или получаване на по-
задълбочени научни познания. 
През цялата година качествени и разнообразни инструменти ви осигуряват допълнително обучение.
При самото обучение, присъствието на наш преподавател на място ви позволява да задавате всякакви
теоретични въпроси и още повече да усъвършенствате практическите си знания и умения по метода
на PHYtOMeR.

АКТИВЕН МАРКЕТИНГ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
PHYtOMeR ви помага да засилите продажбите си и да увеличите посещенията във вашия търговски обект.
Пускането на пазара на нови продукти е придружено от въздействащи рекламни материали за възбуждане
на интерес у клиентите и създаване на събитие във вашия салон за красота. Промоционалните кампании ви
позволяват да запазите старите си клиенти и да привлечете нови с помощта на атрактивни отстъпки или
интересни подаръци.
Качествените маркетингови инструменти (брошури, ваучери за подаръци и др.) също така допринасят за
популяризиране на марката и увеличаване на продажбите.

ЗНАЧИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ В ПРЕСАТА
Компанията PHYtOMeR е голям рекламодател в специализираната преса и има голямо рекламно
присъствие в професионалните издания.
Нейната видимост в масовата преса е в същия размер, благодарение на редовните публикации в най-
големите списания жени, които изтъкват предимствата на нашите продукти и процедури.

ТЪРГОВСКИЯТ НИ ЕКИП Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Търговският екип от нашия централния офис ви помага във всички  начинания и отговаря на въпросите ви.
А на място, представителят на PHYtOMeR, ви съветва и подкрепя в разработването на вашия бизнес.





40-годишен опит в
професионалната козметика

Авангардни изследвания в
кожната биология

10 000 търговски обекта 
в 70 държави



PHYtOMeR - ФРАНЦИЯ
61, rue du commandant l'Herminier 

35400 Saint-Malo 

tel:+33 (0)2 23 18 31 31 
Fax:+33 (0)2 23 18 31 33

email: phytomer@phytomer.com

www.phytomer.com

БЪЛГАРИЯ
ИНТЕРСПА ООД

Ул. Банат 28-32
Кв. Лозенец, София 

Тел: 02/ 489 7011
Факс: 489 7052

Е-mail: office@inter-spa.com
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