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Beauty in the best of hands  
 
 
 
   С напредване на възрастта, ние откриваме първите 
признаци на промени в кожата. За щастие, нашата кожа 
има невероятната способност да се самообновява 
непрекъснато. Но през годините, тази способност 
значително намалява. Козметиката DR. Grandel дава 
чудесна възможност да помогне на нашата кожа в процеса 
на нейното обновяване. Научният подход, модерна 
технология, използването на суровини само с най-високо 
качество, ефективността и безопасността на козметичните 
продукти правят марката DR. Grandel наистина уникална. 
 
 



Beauty in the best of hands  

      CLEANSING 
     ПОЧИСТВАЩА СЕРИЯ 
 Безупречният външен вид започва с добро 

почистване. Разнообразието от уникални текстури 

в почиставащата серия предлага най-добрата 

подготвка на кожата, последвано от следващи 

стъпки за засилване на ефекта за грижа за кожата. 

Козметиката на DR. Grandel осигурява мекота и 

деликатност на кожата, като по този начин тя е 
внимателно почистена. Тази линия предлага 

почистване за всеки тип  кожа.               

 
PURIGEL 

  Почистващ пенообразуващ гел за лице, шия и деколте. 

Дълбоко почистващ гел за нежно отстраняване на 

замърсявания и грим за чисто и свежо лице. 
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  CLEANSING MILK 
  Нежно почистващо мляко за   кожа на 
лицето, шията и деколтето  с пантенол, 
масло от жожоба и хидратиращи 
съставки. 
 
  ЕYE MAKE-UP REMOVER 
  Дегримьор гел  за околоочна зона с немазна 
формула.  Ефективен почистващ гел за зоната 
около очите, който е със специална формула за 
отстраняване дори и на водоустойчив грим. 
Разтваря дори и силния грим върху клепачите 
имиглите, без да оставя следи.  Eye Make-Up 
Remover  е без мазнини, което го прави 
особено подходящ и за чувствителната зона 
около очите и носещите  контактни лещи. 
 

   EFFECT PEELING  
   Ензимна пилинг маска с фино смлян 
бамбук и китайска глина премахват 
мъртвите кожни клетки изамърсявания, 
оставяйки кожата сияйна и свежа. 
Китайската глина абсорбира излишния 
себум, свива порите и кожата и изравнява 
тена. 
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     ALPHA EFFECT AHA- PEELING   

    АНА-пилинг, с индекси 20, 40 и 60   със съдържание на AHA  5, 10 и 20% респективно. АНА 
пилингите подобряват, балансират и регенерират кожата, като същевременно минимизират 
фините линии и малки несъвършенства, за постигане на по-свеж и младежки вид на кожата. 

 
   ПИЛИНГ МАСКА AНА ИНДЕКС 30  
  Пилинг маска с плодови киселини. Средноексфолираща пилинг   
маска с  двойно действие и продължителен пилинг ефект: мигновено  
проникване, хидратиране и освежаване. 
 
  ALOE VERA GEL & MASK 
  Гел маска с алое вера; Хидртатираща и успокояваща маска.  
Маската доставя интензивна хидратация на кожата, успокоява  
чувствителните и раздразнени кожи и създава усещане на свежест. 
 
  МАСАЖЕН ГЕЛ MEDIUM– L I G H T  
  Без ароматизатори, консерванти,оцветители,  
и емулгатори. Уникален  гел със Sensitive Normalizer  
(нормализатор на чуствителността) – екстракт от  
конски кестен, корен от женско биле, кофеин и калциев 
 глюконат. Облекчава и успокоява раздразнения и зачервявания. 
 
  ПОДМЛАДЯВАЩА PEEL OFF  МАСКА 
  Гел маска с оклузивен ефект. Оклузивният ефект на маската спомага за 
изглаждане на кожата, изравняване на тена и подмладяване. Кожата е видимо 
по-еластична и подмладена, благодарерние на доказаните ефективни съставки 
против стареене: соев изофлавон и зехтин. Соевият изофлавон стимулира 
производставото на колаген и еластин. Зехтинът е източник на антиоксиданти  и 
предпазва кожата от изсушаване.  
 

 
  BASIC MASK POWDER 
  Прахообразна алгинатна маска с оклузи- 
вен ефект на основата на водорасли. 
Охлаждащо и успокояващо действие. 
 
  FIRMING MASK POWDER 
  Стягаща прахообразна маска със сене- 
галска акация и каолин за околоочен  
контур. Маската подобрява усвояването 
 на активните съставки от активатора.  
Прави тена равномерен,  кожата по- 
стегната, фините линиите и бръчки са 
изгладена и стимулира микроциркулацията. 

 
  ANTI-AGЕ АКТИВАТОР: с екстракт 
от овес - богат на високоефективни 
активни anti-aging съставки, които 
изглаждат и хидратират кожата.  
 
  EPIGRAN АКТИВАТОР: Epigran - 
натурално масло от пшенични кълнове) 
за стягане и почистване на кожата или 
успокояване и охлаждане.  
 
  SEA MINERALS АКТИВАТОР: с морски 
минерали за стягане почистване или 
успокояване и охлаждане на кожата. 
 



                    ПОДМЛАДЯВАЩА И ОБНОВЯВАЩА СЕРИЯ: 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                     

 
 

 

    BEAUTYGEN               

Уникалната серия “BEAUTYGEN”, 
която дешифрира кодa на „гена на 
младостта“! Нови активни         
съставки за подмладяване                        
и обновяване на кожата. 

   

 

 

 

 

 

Dr. Grandel, Германия създаде 

специална серия  козметика, базирана 

на научните доказателства!  

Renew I - silky touch- Подмладяващ 
крем за к/м кожа. Екстрактът от 
„арктични“ водорасли активира „гена 
на красотата“ за копринено нежна кожа. 
Anti-aging пептиди редуцира признаците 
на стареене на кожата, като й придават 
по-младежки вид, a маслата от какао и 
шипка хидратират кожата.               
Renew II- velvet touch- Подмладяващ 
крем за н/с кожа. . Екстрактът от 
„арктични“ водорасли активира „гена 
на красотата“ за копринено нежна кожа. 
Anti-aging пептиди редуцират 
признаците на стареене на кожата, като 
й придават по-младежки вид, a маслата  
от шипка, бабасу, шафран и ший и 
сквалан хидратират кожата.                               
Renew Essence- Стягащ концентрат с 
anti-age пептиди. Синергичното 
действие между екстракта от 
„арктично“ водорасло и anti-aging 
пептиди действат, като „фонтан на 
младостта“ за кожата. Кожата е 
обновена и подмладена, а външния 
вид подобрен, благодарение на 
морски захариди и шипково масло. 
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 Швейцарските изследователи са 

успели да направят пробив с 

разкритията за „гена на красотата“: 

водорасли, извлечени от снега-   

“Snow algae”и вложени в козметични 

продукти, активират „гена на 

красотата“-„beautygen“, а 

еластичността на кожата се 

подобрява значително! 



BEAUTYGEN EYE & LIP - Подмладяващ крем за 

 околоочен контур и  назолабиална зона. Екстракт от  
арктични водорасли - нова козметична съставка, която  
активира "гена на красотата" в кожата. В допълнение,  
анти-ейдж пептидите подсилват възстановяващите  
механизми на кожата и забавят процесите на стареене.  
Екстрактът от коприново дърво подмладява околоочната  
зона и повдига клепачите, в резултат на което малките  
мимически бръчки се изглаждат. 
 
         RENEW BODY крем за тяло- Регенериращ и                     
стягащ ефект. Крем за подмладяване на кожата на  
тялото. Активира “гена на красота“ и прави кожата по- 
стегната, благодарение на екстракта от арктични водорасли. 
 
        КРЕМ-СЕРУМ RENEW PEARLS- 
  Перли за активиране „гена на красотата“ за  максимален  
подмладяващ ефект  за кожата: екстрактът от „арктични  
водорасли“ активират "гена на красотата" на кожата, защитават                          
колагеновите влакна и подобрявателастичността. Активният комплекс от  
„cell protection“–анти-ейджинг пептиди неутрализират свободните радикали,   
стимулират естествените защитни процеси на клетките, ускоряват механизмите  
за самовъзстановяване и изглаждат фините линии и бръчици. 
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BEAUTYGEN 
 



 

       HYDRO ACTIVE 
 ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРАЩА СЕРИЯ 
  Основната цел на HYDRO ACTIVE линията  е 
осигуряване на интензивно овлажняване  за всеки 
тип кожа. Кожата изисква внимателни грижи през 
лятото, когато неблагоприятни фактори са  
слънцето и топлината,  през  зимата- студа и вятъра 
и в затворени помещения - отопление и 
климатизация. Серията HYDRO ACTIVE отговаря на  
нуждите на различните типове кожа с ниско водно 
съдържание. Козметичните продукти надеждно я 
защитават от вредни външни въздействия, за да се 
предотврати дехидратацията на кожата, насищат я 
с влага, подхранват  и  възстановяват   защитният 
липиден филм за ефективно забавяне на  
процесите на стареене.                                                                
 
 

       MOISTURIZER  
      24 часова хидратираща защита за 

суха  кожа. Идеална грижа за кожа, 
лишена от влага. Тази високо 
ефективна хидратираща формула 
намалява бръчките, причинени от 
сухота и предпазва кожата от по-
нататъшна загуба на влага, като я 
успокоява.   

         HYALURON REFILL CREAM  
      24 часова хидратация със запълващ 

бръчките ефект.   Дълбоко хидратиращ 
крем за лице с  разновидност на 
хиалуронова киселина,  попълва 
резервните запаси от влага в кожата и 
изглажда бръчките отвътре.  Високо 
ефективната комбинация от водорасли 
и морска вода, хидартират в дълбочина 
кожата и преструктурират естесвените 
нива на влага.   Маслото от шеа, сквалан 
и хиалуронова киселина,  дарява 
мощен хидратиращ „тласък“ на кожата 
за възстановяване на нейният свеж и 
жизнен вид.      
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    HYALURON FILLER CAPS 
  Интензивна хидратация с чиста хиалуронова киселина,  
които видимо и незабавно изглаждат кожата, като 
същевременно  бързо и ефективно й осигуряват дълбока 
хидратация. Дори силно изразените бръчки се запълват отвътре 
и видимо намаляват. 
 
    EYE CONTOUR GEL   
  Гел за околоочен контур с хиалуронова киселина.  
Охлаждащ ефект при подпухнали очи. Освежаваща 
и хидратираща грижа за околоочната зона.  
Омекотява бръчките, намалява  отоците и стяга  
кожата около очите. С приятен охлаждащ ефект,  
който освежава и ободрява. Немазна текстура,  
идеална основа за грим. Подходящ за носещи  
контактни лещи. 
 
     HYDRO ACTIVE Ампула 
  Дълбоко хидратиращ концентрат от морски водорасли  
и кофеин. Ампули за незабавно освежаване, омекотяване и 
ревитализиране на кожата за свеж и равномерен тен. 
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     TIMELESS  
       АНТИ – ЕЙДЖ СЕРИЯ  

 
  Козметичните продукти на серията TIMELESS  
могат да забавят и дори спрат времето! 
Кожата има уникалната способност да се 
самообновява постоянно, но с течение на 
годините този процес се забавя. Още повече, 
въздействието на различни  фактори на  
околната среда значително ускоряват  
естествения процес на стареене. В резултат 
на това се появяват ранни  бръчки и кожата  
губи своята еластичност.  TIMELESS линията 
от DR. Grandel предлага изключителна  
колекция от аnti-аging агенти, които ефективно  
се борят със стареенето на кожата.  

   ANTI-AGE CONCENTRATE  
  Anti-Age серум с лифтинг ефект и                        
стягащи пептиди. Анти-ейдж 
серум за борба срещу белезите на 
времето. Иновативна формула със 
стягащи пептиди, комплекс от 
изофлавони и екстракт от букови 
семки за ефективна срещу бръчки 
и по-специално мимическите  
линии, като в същото време 
повишава еластичността на 
кожата. 
 
ANTI-AGE REVITALIZING  
CREAM 
  Ревитализиращ Крем за н/скожа 
Иновативна  ревитализираща 
формула на базата на растителни 
екстракти от овес и букови семки, 
серамиди и сквалан. Активните 
съставки стимулират кожата, 
допринасяйки за нейния по-стегнат 
и младежки вид, подобряват 
еластичността й и я правят 
кадифено мека. 
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              LIP & EYE FIRMER  
 Стягащ крем за околоочен контур и назолабиална 
зона. Специална аnti-ейдж грижа, тройна корекция  
(мигновена, средна и продължинтелна) на  
мимическите бръчки в зоната около очите и  
устните. Едновременно активира клетъчната  
регенерация и възстановява уврежданията върху  
кожата в дългосрочен план. Видимо намалява  
тъмните кръгове и отоците. Кремът осигурява  
тонизирана, гладка и подмладена кожа. 
 
              PERFECT   DECOLLETE  
 Крем с “push-up”  ефект . 
Копринена грижа за шия§деколте. Специална  
грижа за кожата с "повдигащ ефект" за областта  
на деколтето и шията, с колаген, екстракти от  
смирна и букови семки. 
 
            ALFA AMPOULE 
Концентрат със стягащо и преструктуриращо  

  действие. Ензимите в ампулата стимулират  
  по-бързото обновяване на клетките,  
  подмладяват  и ревитализират кожата.    

В допълнение вложените липозоми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
ANTI-AGE                        

ANTI-AGE BALANCING 
CREAM 

 
  АNTI-АGE   Балансиращ крем за 
н/с кожа. Нормализира 
хидролипидното равновесие. 
Грижа за кожата против 
стареене, изглажда линиите и 
бръчките, подобрява 
еластичността на кожата и 
спомага тя да изглежда по-
млада. Формулата е обогатена 
с активни съставки от 
екстракти от овес и букови 
семки, серамиди и сквалан за 
нормализиране на 
хидролипидното равновесие 
на кожата, за да направи вида 
й гладък, а тена – рaвномерен.

   имат изглаждащи свойства, повишават  
нивото на влага в  кожата и подпомагат нейната  
способност да се самовъзстановява. 
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        ELEMENTS  OF  NATURE  
    СЕРИЯ С «ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПРИРОДАТА» 

  
 

„Елементи от природа" - висококачествена съвременна 
линия козметични продукти, които се понасят добре  
от кожата и съчетават природа, традиции и ефективност. 
Линията не съдържа парабени, оцветители, синтетични 
аромати, PEG, алкохоли и силикони. 
Активните растителни съставки се съчетават много добре 

в съответствие с най-новите научни разработки. При 
избора на растителни суровини и активни елементи, 
използвани в в линията "Nature", фокусът е поставен 
върху качеството, екологичните аспекти и  максималната 
толерантност и съвместимост за чувствителни и 
деликатни кожи. Серията разполага със сертификат за 

ECO Control. 

   HYDRO SOFT  
  Богат хидратиращ крем с вит. F и алое 

вера за дехидратирана кожа. Който 

доставя дълготрайна хидратация на 

кожата и премахва неприятното 

усещане за опъване от сухота на кожата, 

изглажда неравностите  и има 

успокояващ ефект. 

    REGENERATION  
  Регенериращ крем с вит. Е и 
биофлавоноиди. Тази стягаща грижа 
с масло от пшенични зародиши и 
арганово олио, подобрява структурата 
и еластичността на зрялата кожа, 
поддържа естествените процесите на 
регенерация в кожата, като предпазва 
кожата от загуба на влага и я снабдява 
с ценни натурални масла. 
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           NUTRA LIFTING  
 Стягащ крем Nutra Lifting с био-пептиди и вит. Е за ревитализиране 
на кожата. Тази тонизираща грижа за кожата  възстановява нейната 
еластичност. Естественият лифтинг ефект на екстракт от лавандула 
стяга контурите. Nutra Lifting видимо намалява последиците от 
стареене и придава мигновена свежест, кожата е по-гладка, по-млада 
и по-сияйна.  

           EPIGRAN  
 Стягащ концентрат от пшеничен зародиш и пшенични трици.  
Ампулите подобряват микроцуркулацията, доставят необходимата 
влага в кожата и са добре поносими от всеки тип кожа. Ампулите 
подобряват микроцуркулацията, доставят необходимата влага в 
кожата и са добре поносими от всеки тип кожа. 

         CONTOUR  BALM  
 Стягащ крем  за околоочен контур и назолабиална зона с екстракт  

от лавандула, епигран и каротен. Тази интензивна грижа за  

микроциркулацията и регенеративни контурите около очите и 

 устните с Epigran (натурално масло от пшенични кълнове),  

каротен, лавандула екстракт и арганово олио омекотява, стяга и  

редуцира фините линии и следи по кожата, в резултат на стреса и 

 умората, подобрява микроциркулацията и регенеративните сили, 

 доставя и поддържа нивата на влага в кожата. Областта около  

очите и  устните е деликатно хидратирана и стегната. 

ANTI  AGE 

Подмладяващ крем Anti 
Agе с каротин, калций, 
арганово масло и 
пшеничен  зародиш. Тази 
интензивна грижа за 
кожата подобрява 
регенеративните сили на 
клетките и способността 
им да задържат  влагата, 
предпазва кожата от 
стареене, в резултат на 
факторите на околната 
среда и има изглаждащо 
действие за бръчките.  
 
 
 
 
 

 
 

 

         HYALURON 
  Интензивен хидратиращ флиуд с 
Hyaluron и растителни  
Аминокиселини. Този интензивно 
хидратиращ флуид с депо-
Хиалуронова киселина и 
Аминокиселини от растителни 
източници засилва  собствената 
способността на кожата да задържа 
влага, попълва линиите, причинени от 
сухота и изравнява тена.
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СЕРИЯ ЗА ОКОЛООЧЕН 
КОНТУР 

         EYE CARE 
  Непреодолимите признаци на времето повлияват най-вече  
на кожата в околоочна зона и  израженията на лицето. 
Постоянното движение на клепачите, прилагането на грим и 
въздействието на факторите на околната среда, както и 
ултравиолетовото лъчение, оказват негативен ефект върху 
деликатната кожа в областта на очите. Резултатът от тези 
негативни въздействия е нарушена еластичност на кожата, 
появата на преждевременни бръчки, тъмни кръгове и 
подпухналост на очите. DR.GRANDEL серията за очи  предлага 
балансирани  козметични средства. EYE CARE серията съдържа 
собствени разработени високоактивни натурални  ингредиенти и 
биотехнологични комплекси. Рецептурите и състава на 
козметични средства на марката DR.GRANDEL са разработени в  
посока  предотвратяване на възрастовите изменения. 

   FIRMING POWDER                                                       
Стягаща прахообразна  маска за                                                                                      
околоочен контур и лице. 
Прахообразна маска със 
сенегалска акация и каолин. 
Прави тена равномерен,  кожата 
по-стегната, фините линиите и 
бръчки са изгладена и  
стимулира микроциркула. 
 
   EPIGRAN  AMPOULE 

       Стягащ концентрат от пшеничен 
зародиш и пшенични трици. 

 
     CONTOUR BALM 
     Стягащ крем  за околоочен контур  
     и назолабиална зона с екстракт от 

лавандула, епигран и каротен.  
   Кожата около очите и устните е 

релаксирана., микроциркулацията, 
    регенеративните сили и нивото на 

влага са подобрени.
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     MEN  
  СЕРИЯ ЗА МЪЖЕ  

 
 

   Лабораторита на DR.GRANDEL създаде  
серия с продукти специално за кожата на   
мъжете. Сега и мъжете могат да изглеждат   
безупречно. Красотата вече не е привилегия  
само за  жените, но и за мъжете. 
Например мъжката кожа е по-плътна, старее   
по-бавно и произвежда два пъти повече 
мазнини.Това обаче не означава, че се нуждае  
от по-малко внимание и грижи.  
 
  Серията за мъже на DR.GRANDEL е на основата на ледникова вода в липозомен 
минерално-протеинов комплекс и възстановяващи активни съставки. Серията е 
разработена за индивидуалните нужди на мъжката кожа за трайни резултати. 

 
Хид 

 MOISTURE BALM- Хидратиращ 
балсам Н/С кожа. Хидратираща 24 
часова грижа, специална грижа за 
кожата след бръснене, която не оставя 
мазни следи, с ледникова вода, 
комплекс от минерали и протеини, 
плод кактус и cell protector на клетките.  
 
REVITALIZER   
  Ревитализиращ крем total lift.  
Кофеин, релаксиращи кожата 
пептиди и екстракт от драконово 
дърво. Кофеинът стимулира 
продължителна микроциркулация на 
кожата. Ревитализиращият крем 
намалява съществуващите мимически 
линии и приложен редовно видимо 
подмладява кожата. В  случай на кожни 
раздразнения, екстрактът от драконово 
дърво успокоява и балансира кожата.  В 
допълнение"Soft-focus " пигменти 
прикриват  бръчките и фините линии.  
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     АМПУЛИ: 

.  

 Колекцията ампули на DR.GRANDEL: 

 -  дават  цялостна  концепция за 

красотата на кожата.  

- ампулите  доставят ново 

измерение в света на красотата и 

здравето.  

                                                                                  - разработен  изцяло нов асортимент  

ампули, с най-високата 
концентрациия на активни 
съставки, които съответстват на 
всички изисквания на СПА-
центровете и козметичните 
салони.  

HYDRO ACTIVE Ampoule 
 Дълбоко хидратиращ концентрат 
от морски водорасли и кофеин. 
Ампули за незабавно освежаване, 
омекотяване и ревитализиране на 
кожата за свеж и равномерен тен. 

F O R E V E R 39  Ampoule 
  Стягащ концентрат за V-овала на   
лицето с мaкроводорасли, кофеин 
и прах от рубин.Ампулите активират 
и интензивно стимулират синтеза на 
колаген, еластин и хиалуронова 
киселина, което допринася за 
намаляване на големината и броя 
на бръчките и поддържането на 
младежка V-форма на лицевия овал. 

INSTANT SMOOTHER Ampoule 
Изглаждащ концентрат с 

матиращ ефект. Ампулите 
подобряват състоянието на 
порите, намаляват досадното 
лъщене на кожата, на местата, 
където има свръхпроизводство  
на себум и в Т зоната, подобряват 
нивото на влага в кожата. 
Благодарение на вложените в 
състава липозоми, регулатор на 
себума и Matysoft-екстракт от 
кората на Enanthia Chlorantha 

дърво и олеинова киселина, 
намаляват себума и лъщенето на 
кожата и имат антисептично 
действие. 
 
CONTOUR LIFT Ampoule 
  Концентрат с лифтинг пептиди 
и сладко сорго.    Ампули с 
активни концентрирани 
съставки  с „повдигащ“ 
ефект (пептиден комплекс, 
екстракт от трева на сладко 
сорго) за мигновен лифтинг 
на кожата.                       
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  ALFA Аmpoule  

  Стягане, оформяне и  реструктуриране. Alpha Ампулата е концентрат за 
преструктуриране на кожата с изключителен ефект против бръчки. 
Ензимите стимулират по-бързото обновяване на клетките, подмладяват и 
ревитализират кожата. Екстрактът от овес спомага за подновяване клетките 
на кожата и засилва устойчивостта й към влиянието на околната среда. 
Липозомите имат изглаждащи свойства, повишават нивото на влага на 
кожата и подпомагат нейната способност да се самовъзстановява. 
CELL REPAIR  Ampoule 
  Обновяващ концентрат със стволови клетки от ябълка и грозде, сквалан. 
Ампулите стимулират регенеративните процеси в кожата и я предпазват от 
светлинно-индуцираното стареене. 
HYALURON Ampoule 

      Стягащ концентрат със „запълващ“ бръчките      ефект;  хидратиране и 
изглаждане. Hyaluron aмпулите с активни систавки-хиалуронова киселина и 
сквалан интензивно хидратират и изглаждат дори и силно изразени бръчки. 

    EPIGRAN  Ampoule 
      Стягащ концентрат от пшеничен зародиш и пшенични трици . Ампулите, 

подобряват микроцуркулацията, доставят необходимата влага в кожата и са 
добре поносими от всеки тип кожа. Кожата е по-свежа, жизненена и с младежки 
блясък., а външния вид дълготрайно подобрен. 

    BEAUTYGEN RENEW   Ampoule 
     Подмладяващ  концентрат с екстракт  от арктични водорасли   с 

"незабавен ефект". Ампулата с екстракт от арктични водорасли - като 

нова козметична съставка – 
активира "гена на красотата", 
забавя процеса на стареене на 
кожата, прикрива малките бръчки 
и несъвършенства и прави кожата 
блестяща.
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  DR. GRANDEL -  източник на висококачествени продукти от световно известни марки. 

Абсолютният фокус върху нуждите на клиентите е решаващ фактор, благодарение на който DR. Grandel се радва 

на успехи. Това важи, както за продуктите, така и за услугите, предлагани от марката. DR. Grandel създава 

уникални козметични продукти за грижа за кожата на лицето и тялото, които имат поразителен ефект и  решават  

множество козметични проблеми за възстановяване на младостта и красотата на кожата, избягвайки 

необходимостта от пластичната хирургия! 
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 ПОЧИСТВАЩА СЕРИЯ                                                                                                                                                       ОКОЛООЧНА СЕРИЯ 
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HYDRO ACTIVE: 7-8 стр. 
ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРАЩА СЕРИЯ                                                                                                                                                          MEN:14 стр.  

                                                                                                                                                                                                                                    СЕРИЯ ЗА МЪЖЕ 

 

TIMELESS: 9-10 стр. 
АНТИ-ЕЙДЖИНГ СЕРИЯ 

                                                                                                                                              SPA COLLECTION: 15-16 стр.  
 КОЛЕКЦИЯ АМПУЛИ 

 

 ELEMENTS OF NATURE: 11-12 стр. 
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