
Nachtkerzen
Серия емолиенти, създадена 

да поддържа сухата и чувствителна кожа 
на бебета, деца и възрастни   

за ежедневна употреба 

Съпътстваща грижа при 
чувствителна бебешка кожа, включително 

кожа раздразнена от пелени. 

+ +  Възстановява естествените бариерни функции на кожата  + +  Предпазва от изсушаване 
и стимулира регенерацията  + +  Възвръща еластичността и намалява дразненето   + +  
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специална грижа
произведено в Германия



Nachtkerze (Oenothera biennis L., вечерна роза)
принадлежи към семейството Onagraceen. Наименованието
произлиза от гръцкото „oinos“ (вино) и „thera“ (лов).
Маслото, добито от узрелите семена на растението, е
богато на ценни и жизненоважни мастни киселини (98%), 
фосфолипиди и стеролен.    

Сухата кожа е по-чувствителна, с намалена влажност и 
понижено съдържание на мазнини,
затова е по-слабо защитена от вредното въздействие 
на външните фактори и е по-предразположена към
заболяване, раздразнение и усложнения.  

Съдържащите се в маслото от семената на Нахткерце ценни
мастни киселини – цис-линолова и гама-линоленова,
стимулират изграждането на естествени бариерни функции
на кожата, като я снабдяват с мазнина и я овлажняват.    

Формулата на Dr.Theiss вложена в серия емолиенти 
Sensibel Nacthkerzen основана на ценните съставки на 
маслото Нахткерце, е свързана с укрепването на кожната 
бариера и предпазването на кожата от загуба на ценните си 
влага и мазнини. В комбинация с други подхранващи съставки, 
грижата е идеална за суха кожа и е толкова нежна, че е 
подходяща и за чувствителна бебешка и детска кожа.

Чрез добавката на урея, сквалан, масло от жожоба и
гуаязулен, проблемната кожа се предпазва от изсушаване
за продължително време и се стимулира регенеративната ú 
способност.

Серия Sesibel Nachtkerzen включва цялостна грижа за 
деликатната кожа: душ-олио, шампоан, балсам- масло-във-вода, 
интензивен балсам, грижа за лице 

` 

Обективни находки:
Намалява трансепи-
дермалната загуба 
на вода, подобрява 
се хидратацията 
и еластичността, 
намалява грапави-
ната на кожата.
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поносимостклинично доказани

Dr. Theiss 
Nachtkerzen Intensive Balsam
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Кожата е нежна и еластична                                                                            95%

Съхранява влагата на кожата                                                                          95%

Успокоява сърбежа                                                                    75%

Успокоява кожата                                                                                       90%

Намалява сухотата и отделянето на сухи люспи                          90%
Намалява чувството на опъване                                                        90%

Dr.Theiss
Nachtkerzen Balsam

Защитава от влияния на околната среда               70%
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* Проучване от независим немски институт, с 20 участника за 4 седмици  употреба на балсам и душ олио.  
Резултат = процент на субектите, които са съгласни със съответното твърдение. 

Кожата е нежна и еластична                                                                  90%
Успокоява сърбежа                                                          70%
Защитава от влияния на околната среда     65%
Успокоява кожата                                                                                                  95%
Омазнява                                                                                         75%
Съхранява влагата на кожата                                                               90%
Намалява съхненето и отделянето на сухи люспи                85%
Намалява чувството на опъване                                                          90%

Обективни находки:
Намалява трансепи-
дермалната загуба 
Намалява трансепи-
дермалната загуба 
Намалява трансепи-

на вода, подобрява 
дермалната загуба 
на вода, подобрява 
дермалната загуба 

се хидратацията 
и еластичността, 
намалява грапави-
ната на кожата.

Клинично доказано действие



Всеки от продуктите 
в серията е обогатен с 
ценни натурални активни
съставки:  
Маслото от семена на Вечерна роза 
(Nachtkerze) съдържа ценни есенциални 
мастни киселини

Масло от жожоба
Богато на витамин Е, аминокиселини, колаген, 
олеинова киселина и др.  Познато със своите антисептични, 
защитни и регенериращи свойства. Подходящо при суха, 
чувствителна. проблемна, лющеща и зачервена кожа. 
Подобрява еластичността й. 

Цис-линолова
Двойно-ненаситена мастна киселина, 
структурна съставка на серамидите, отговорни 
за регулирането на влагата на кожата. 
Действа противовъзпалително и помага при
екземи.   

Гама-линоленова
Тройно-ненаситена мастна киселина, подпомага
хидратацията и еластичността на кожата,
както и подпомага позитивното влияние 
на хормоните върху тъканите    

Урея
Има антисептичен ефект, хидратира и поддържа 
влагата в stratum corneum, предпазва 
изсушаването на кожата ; 
стимулира и подпомага клетъчната регенерация. 

Пантенол/(Провитамин В5)
Важен за обмяната на веществата, действа противо- 
възпалително, предпазва кожата от загуба на влага.
Бързо успокоява, хидратира, подхранва и омекотява 
чувствителната кожа 

+ Дерматологично тествана поносимост на кожата 
+ Клинично доказани  резултати

+ добавени:
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Овлaжнявa - хидратира и пpeдпaзвa oт изcyшaвaнe. 
Дeйcтвa ĸaтo aнтиoĸcидaнт. Подобрява еластичността, 
подхранва и увеличава клетъчната регенерация и 
оксигенация

Сквален

Бадемово масло
богато на витамини А, В1, В2, В6 и Е, мастни киселини, 
протеини, цинк, магнезий и други важни съставки 
– абсорбира се добре и облекчава зачервената и 
раздразнена кожа. 



Поддържа водно-липидният 
слой и предпазва кожата 
от изсушаване.

Поддържа водно-липидният 
слой и предпазва кожата 
от изсушаване.

При сухи участъци 
и чувствителна, зачервена от 
пелени бебешка кожа.

Успокоява и подхранва сухата, 
люспеста или раздразнена кожа 
на главата, при млечни корички 
и/или крусти. 

специална грижа
произведено в Германия

СЕНСИБЕЛ  
ШАМПОАН

+ 5% чисто масло 
       от нахтхерцен 
+ бадемово масло 
+ Витамин Е

+ 5% чисто масло 
       от нахтхерцен 
+ бадемово масло 
+ Витамин Е

+ 7% чисто масло 
     от нахтхерцен
+ цинков оксид 5%
+  урея 3%
+ масло от жожоба 
+ гуаязолен 

+ пантенол 
+ рициново масло 
+ есенциални 
    мастни киселини

СЕНСИБЕЛ 
ДУШ -ОЛИО

СЕНСИБЕЛ 
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

СЕНСИБЕЛ 
БАЛСАМ 
ЗА ТЯЛО

+ масло от жожоба + масло от жожоба 
+ Витамин Е

+ масло от жожоба 
+ гуаязолен 
+ масло от жожоба 
+ гуаязолен 

    мастни киселини

При сухи участъци 
и чувствителна, зачервена от и чувствителна, зачервена от 

Nachtkerzen

Предотвратява изсушаването и стимулира 
регенерацията на кожата
Богат на есенциални мастни киселини, 
урея и внимателно подбрани съставки 
за нежна грижа
Възстановява естествените бариерни 
функции на кожата
Клинично и дерматологично доказано действие 
и отлична  поносимост
Без парафинови и силиконови 
масла, без парфюм
Подходящ за бебета и малки деца

Успокоява сърбежа и придърпването
на кожата от сухотата

СЕНСИБЕЛ
ИНТЕНЗИВЕН
БАЛСАМ

При екстремно сухи участъци 
и чувствителна, зачервена 
от пелени 
бебешка кожа

+ бадемово масло + бадемово масло 

ДУШ -ОЛИОДУШ -ОЛИОДУШ -ОЛИО КРЕМ ЗА ЛИЦЕКРЕМ ЗА ЛИЦЕКРЕМ ЗА ЛИЦЕ
ем

улсия масло-във-вода
+ 21% чисто масло 
     от нахткерцен
+ линолова киселина 10% 
+ урея 3% 
+ цинков оксид




