
1) Які нові креми в серії Fontainavie?
Було розроблено три серії кремів: «Золоте блаженство», «Срібний імпульс» та «З ікрою». У кожній серії є денний крем, 
нічний крем та крем для очей.

2) З якою метою розроблена косметика Fontainavie?

Косметика Fontainavie належить до антивікових косметичних засобів, тобто тих, які призначені для підтримки 
молодості шкіри якомога довше.

3) Як вибрати крем для себе, якщо всі креми містять активні омолоджуючі інгредієнти?

Щоб вибрати серію кремів, ми повинні визначити більш детально потреби своєї шкіри. Креми «Золоте блаженство» - 
косметика для тьмяної шкіри, яка потребує регенерації і зміцнення. Місія даних кремів полягає в тому, щоб підвищити 
еластичність та покращити колір шкіри. Косметика «Срібний імпульс» особливо рекомендується для комбінованої та 
жирної шкіри з дефектами, схильної до подразнення. Вона відновлює комфорт і захист шкіри. Косметика «З ікрою» 
рекомендується для шкіри, яка потребує гідратації і ревіталізації, тобто для втомленої, тьмяної сухої шкіри, яка потребує 
живлення. 

4) Які родзинки цієї серії?

Креми Fontainavie багаті відбірними активними інгредієнтами, які працюють на досягнення максимального 
ефекту. Це цінні компоненти, такі як 24-каратне золото, стовбурові клітини рідкісного швейцарського сорту яблук, 
інноваційний пептидний комплекс Matrixyl® 3000, а також морський біоколаген високої чистоти і концентрації. 

5) Чому більшість кремів цієї серії 2-х фазні? 

Двох фазність проявляється у просторовій структурі вершків в прозорому гелі, що прекрасно підкреслює 
інноваційний характер серії і новий вимір анті-ейдж косметики. Так як частина компонентів міститься в фазі крему, а 
інша - в гелі, необхідно захопити шпателем обидві фази крему і змішати їх перед використанням.
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1) Для кого рекомендуються креми серії «Золоте блаженство»?
Дані креми ми рекомендуємо людям, чия шкіра тьмяна, потребує зміцнення та регенерації.

2) Які активні інгредієнти входять до складу кремів «Золоте блаженство»?

«Золоті» креми містять 24-каратне золото, коензим Q10, екстракт женьшеню і гіалуронову кислоту. Нічний крем і крем 
під очі також збагачені рослинними стовбуровими клітинами, які покращують життєздатність стовбурових клітин шкіри, 
відповідальних за її молодість.

3) Яку функцію мають данні інгредієнти?

24-каратне золото запобігає передчасному старінню шкіри і утворенню зморшок, заспокоює шкіру, надає їй 
блиску. Коензим Q10 має антиоксидантну дію, тому захищає шкіру від фотостаріння. Екстракт женьшеню 
стимулює регенерацію шкіри, покращує кровообіг, омолоджує, гіалуронова кислота прекрасно зв’язує воду в 
епідермісі, додає шкірі пружності.

4) Яке походження мають стовбурові клітини, які використовуються в нічному кремі та 
кремі під очі?

Стовбурові клітини рослин в наших кремах отримані з рідкісних яблунь сорту Шпітляуба, виведених в середині ХVIII 
ст. Цей сорт відомий своєю здатністю зберігати пружну шкірку дуже довгий час. Цей сорт вже вимираючий, але в 
Швейцарії можна знайти ще декілька дерев.

5) Яку функцію виконують стовбурові клітини з яблук?

Рослинні стовбурові клітини затримують старіння стовбурових клітин шкіри, які зберігають свою функцію і здатність 
до регенерації. Це сприяє омолодженню шкіри, зменшенню зморшок, усуває ознаки старіння. Вони містять поживні 
речовини, які покращують життєздатність і здоров’я стовбурових клітин шкіри.
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6) Що таке стовбурові клітини шкіри? Чим вони відрізняються  від стовбурових клітин 
рослин, що містяться в кремі?

Стовбурові клітини шкіри грають дуже важливу функцію: вони забезпечують оновлення клітин зі старих на 
нові та регенерацію пошкоджених тканин. Вони мають здатність диференціюватися в специфічні види клітин і 
самооновлюватись. Але під впливом сильних стресів їхня кількість і активність знижуються. Тому стовбурові клітини 
нашої шкіри повинні бути захищені, щоб допомогти нам боротися з ознаками старіння.

ЗОЛОТЕ БЛАЖЕНСТВО
GOLDEN BLISS
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1) Які особливості Денного крему «Золоте блаженство»?

Денний крем створений на основі формули з 24-каратним золотом для шкіри, яка потребує відновлення пружності, 
еластичності і життєздатності. Він захищає від зовнішніх стресів. Коензим Q10 уповільнює процес старіння шкіри і 
стимулює її регенерацію.

2)  Які активні інгредієнти містяться в кремі?

Крем містить 24-каратне золото, коензим Q10, екстракт женьшеню і гіалуронову кислоту. Крім 
того, для додаткового мерехтіння крем містить перловий порошок, екстракт виноградних кісточок, 
який захищає від вільних радикалів, заспокійливе алое вера і кофеїн, який стимулює мікроциркуляцію, 
зменшуючи набряки шкіри, а також екстракт гриба Рейши, відомого впродовж століть в азіатських країнах завдяки 
своїм оздоровлюючим властивостям, здатності захищати шкіру від надмірної втрати води, зберігаючи її пружність та 
еластичність, екстракт хвоща регенерує. 

3)  Як наносити денний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість з двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на 
обличчя і шию ніжними масажними рухами. Використовувати щодня вранці.

ДЕННИЙ КРЕМ 
«ЗОЛОТЕ БЛАЖЕНСТВО»
GOLDEN BLISS DAY CREAM
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1)  Які особливості Нічного крему «Золоте блаженство»?

Нічний крем розроблений на основі синергійної формули активних інгредієнтів: омолоджуючого - 24-каратного золота, 
стовбурових клітин і коензиму Q10 – призначений для нічного живлення шкіри і підвищення її еластичності. Порятунок 
для тьмяної шкіри, яка потребує пружності та еластичності. 

2)  Які активні інгредієнти входять до крему?

Нічний крем містить рослинні стовбурові клітини, 24-каратне золото, коензим Q10, екстракт 
женьшеню і гіалуронову кислоту, а також зелений чай з антиоксидантними властивостями, 
заспокійливий алое вера, зволожуючий екстракт гриба Рейши, регенеруючий екстракт хвоща. 

3)  Як наносити нічний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість з двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на 
обличчя і шию ніжними масажними рухами. Використовувати щовечора на очищену шкіру.

НІЧНИЙ КРЕМ 
«ЗОЛОТЕ БЛАЖЕНСТВО»
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM
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1)  Які особливості крему під очі «Золоте блаженство»

«Золотий» крем під очі призначений для втомленої шкіри навколо очей. Формула розроблена на основі стовбурових 
клітин яблук. Прекрасно зволожує і розгладжує ніжну шкіру навколо очей, запобігає почервонінню. Містить цінне 
24-каратне золото і кофеїн, який стимулює мікроциркуляцію. 

2) Які активні інгредієнти входять до складу крему?

Крем містить рослинні стовбурові клітини, 24-каратне золото, коензим Q10, екстракт 
женьшеню і гіалуронову кислоту. Крім того, він містить рослинні екстракти потрійної дії: хвощ 
(регенерує), гамамеліс (зміцнює судини) і виноградні кісточки (анти-старіння), а також 
кофеїн, який стимулює мікроциркуляцію, зменшуючи набряки і темні кола під очима.

3)  Як наносити крем під очі?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість з двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на шкіру 
навколо очей і ніжно погладити. Використовувати кожного ранку і ввечері на очищену шкіру. Уникати прямого контакту 
з очима.

КРЕМ ПІД ОЧІ 
«ЗОЛОТЕ БЛАЖЕНСТВО»
GOLDEN BLISS EYE CREAM
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1) Для кого призначена серія «Срібний імпульс»?

Серія рекомендуються для жирної, комбінованої шкіри, а також проблемної шкіри, схильної до подразнення.

2)  Які активні інгредієнти містять креми «Срібний імпульс»?

Креми містять срібло, гіалуронову кислоту і кофеїн. Нічний крем і крем під очі додатково містять Matrixyl® 3000.

3) Яку функцію виконують ці інгредієнти?

Matrixyl® 3000 є інноваційною комбінацією трипептида-1 і тетрапептіда-7, який стимулює вироблення колагену, 
сповільнює старіння, підтримує пружність та еластичність шкіри. Срібло регулює вироблення шкірного сала, 
зберігаючи баланс шкіри, гіалуронова кислота забезпечує належне зволоження та запобігає надмірному кератозу 
шкіри, кофеїн стимулює мікроциркуляцію, зменшує набряки і темні кола під очима, розгладжує і підтягує шкіру.

4)  Чому Matrixyl® 3000 не описується в складі Денного крему, хоча він містить комплекс 
тих же пептидів?

Денний крем містить більш низьку концентрацію цього компонента. Цього достатньо для щоденного догляду за шкірою 
обличчя та для досягнення оптимальних результатів, однак, така концентрація занадто мала, щоб говорити про 
Matrixyl® 3000.

СЕРІЯ FONTAINAVIE 
«СРІБНИЙ ІМПУЛЬС»
Silver Impulse
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1)  Які особливості Денного крему «Срібний імпульс»?

Денний крем - інноваційне поєднання срібла, трипептиду -1 та тетрапептиду-7, гіалуронової кислоти для 
зволоження і заспокоєння шкіри, її красивого молодого вигляду якомога довше. Живить шкіру і захищає її від 
впливу несприятливих погодних умов. Він має легку текстуру.

2) 2. Які активні інгредієнти входять до крему?

Крем містить комплекс трипептиду - 1 і тетрапептиду – 7, срібла, що запобігає запаленню і подразненню 
шкіри, гіалуронову кислоту і стимулюючий мікрокофеїн. Крім того, заспокійливий екстракт ромашки і 
екстракт женьшеню, який стимулює відновлення шкіри.

3) Як наносити денний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на обличчя 
та шию масажними рухами. Використовувати щодня вранці.

ДЕННИЙ КРЕМ 
«СРІБНИЙ ІМПУЛЬС»
SILVER IMPULSE DAY CREAM
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1) Які особливості Нічного крему «Срібний імпульс»?

Нічний крем - багата суміш активних інгредієнтів інтенсивної дії: інноваційний Matrixyl® 3000 запобігає передчасному 
старінню шкіри, срібло доглядає за її балансом, а гіалуронова кислота зволожує шкіру. Результат: зменшення ознак 
зневоднення і роздратування шкіри. Крем нормалізує виділення себуму жирною та комбінованою шкірою.

2) Які активні інгредієнти входять до крему?

Нічний крем містить інноваційний Matrixyl® 3000, срібло, гіалуронову кислоту і кофеїн. Женьшень 
стимулює відновлення шкіри, ромашка заспокоює, а екстракт кореня дягеля забезпечує протизапальний ефект. 
Багата незамінними жирними кислотами (НЖК), олія примули вечірньої запобігає втраті води і регенерує, алое вера - 
заспокоює.

3)  Як наносити нічний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на обличчя 
та шию масажними рухами. Використовувати щовечора на очищену шкіру.

НІЧНИЙ КРЕМ 
«СРІБНИЙ ІМПУЛЬС»
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM
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1) Які особливості Крему під очі «Срібний імпульс»?

Крем під очі омолоджує, заспокоює і розслабляє ніжну шкіру навколо очей. Matrixyl® 3000 запобігає провисанню шкіри, 
покращуючи її пружність і еластичність, а екстракт ромашки зменшує набряки. 

2) Які активні інгредієнти входять до крему?

Крем містить інноваційний Matrixyl® 3000 і срібло. Кофеїн стимулює мікроциркуляцію, зменшуючи набряки і 
темні кола під очима,  так само як і ромашка. Екстракт хвоща регенерує, вітамін Е – антиоксидант

3) Як наносити крем під очі?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на шкіру 
навколо очей і ніжно погладити. Використовувати кожного ранку і ввечері на очищену шкіру. Уникати прямого контакту 
з очима.

КРЕМ ПІД ОЧІ 
«СРІБНИЙ ІМПУЛЬС»
SILVER IMPULSE EYE CREAM
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1) Для кого підходить серія «З ікрою»?

Косметика рекомендується для втомленої, тьмяної сухої шкіри, яка потребує живлення.

2) Які активні інгредієнти включають креми «З ікрою»?

Креми містять екстракт ікри, біоколаген, комплекс діамант-пептид і гіалуронову кислоту. 

3) Яку функцію виконують ці інгредієнти?

Екстракт ікри є джерелом молодості з глибин моря, зі зволожуючим і омолоджуючим ефектом, з цінними 
поживними речовинами, такі як амінокислоти і незамінні жирні кислоти, корисні для шкіри. Біоколаген - натуральний 
морський колаген екстрагують з риби - компонент виняткової чистоти і концентрації; відповідає за зміцнення і 
розгладження шкіри, зволожує, регенерує та омолоджує, утворює тонку захисну плівку, яка захищає від надмірної 
втрати води. Комплекс діамант-пептид має анті-ейдж властивості, впливає на пружність і еластичність шкіри. 
Гіалуронова кислота зволожує і живить шкіру.

4) Яке походження має біоколаген?

Біоколаген отримано із сирої риби, на відміну від гідролізованного колагену. Його отримують з шкіри риб, тиках як лин з 
родини тріскових, якого виловлюють в зоні FAO27. 

5) Чим відрізняється біоколаген, використаний в кремах? 

Біоколаген, який використовується в серії косметики «З ікрою» - це активний інгредієнт з високим ступенем чистоти і 
концентрації. Денний та нічний крем містять менше 2% біоколагену. 

6) Чому колаген такий важливий для нашої шкіри?

Колаген є одним з основних компонентів сполучної тканини і дерми. Це надзвичайно важливий білок в людському 
тілі, тому що на його частку припадає близько 30% всіх білків і 70% білку шкіри. Він представляє собою волокнистий 
білок, який діє як структурний білок, зберігаючий верхні шари шкіри. Поряд з еластином відповідає за розтягування і 
еластичність шкіри і надає їй більшу міцність. Його дегенерація в шкірі провокує прискорене старіння, появу тонких ліній 
і зморшок, лущення.

Важливо відзначити, що біоколаген, який використовується в наших кремах, містить амінокислоти, схожі на ті які є в 
людському колагені. 
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1) Які особливості Денного крему «З ікрою»?

Денний крем містить екстракт ікри - справжній еліксир молодості для шкіри. Вона працює у взаємодії з концентрованим 
біоколагеном, що впливає на розгладжування і зміцнює шкіру, створює ніжну захисну плівку на її поверхні. Додаткове 
24-каратне золото є прекрасним носієм поживних речовин. 

2) Які активні інгредієнти входять до крему?

Крем містить біоколаген, екстракт ікри, комплекс діамант - пептид, гіалуронову кислоту, 
24-каратне золото. Він збагачений регенеруючим екстрактом женьшеню та кофеїном, який стимулює 
мікроциркуляцію.

3) Як наносити денний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на обличчя 
та шию масажними рухами. Використовувати щодня вранці.
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1) Які особливості Нічного крему «З ікрою»?

Нічний крем забезпечує реконструкцію шкіри завдяки багатій суміші цінних активних інгредієнтів. Екстракт ікри 
омолоджує, високо концентрований біоколаген додає пружності і підтягує шкіру, а гіалуронова кислота - зволожує. 

2) Які активні інгредієнти входять до складу крему?

Нічний крем містить біоколаген, екстракт ікри, комплекс діамант-пептид, гіалуронову кислоту, а 
також кофеїн, срібло і екстракт женьшеню.

3) Як наносити нічний крем?

За допомогою шпателя взяти невелику кількість двох фазного крему. Ретельно перемішати, потім нанести на обличчя 
та шию масажними рухами. Використовувати щовечора на очищену шкіру.
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1) Які особливості Сироватки під очі «З ікрою»?

Сироватка багата цінним екстрактом ікри, який є основою живлення ніжної шкіри навколо очей. Його властивості були 
посилені дією біоколагену і унікальним комплексом діамант-пептид. 

2)  Які активні інгредієнти входять до складу сироватки?

Сироватка містить біоколаген, екстракт ікри і комплекс діамант-пептид. Арганова олія має 
антиоксидантні і регенеруючі властивості, екстракт кореня китайського ірису (Belamcanda chinensis) 
підсилює омолоджуючий ефект за рахунок підвищення гідратації і еластичності. 

3) Як наносити сироватку?

За допомогою шпателя слід взяти невелику кількість сироватки, нанести на шкіру навколо ока і ніжно погладити. 
Використовувати щоранку і ввечері на очищену шкіру. Уникати прямого контакту з очима. 
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