
Препоръчани козметични продукти
от екипа и клиенти на ЗОЯ.БГ 



Продукти за  суха коса

Овлажняващ
шампоан с
арган и карите

340 мл

19.35 лв

500 мл 150 г 150 г

250 мл 250 мл

Възстановяващ
балсам за коса

Хидратираща
маска за коса

Студено
пресовано 
кокосово масло

Био шампоан
с кокосов нектар
за нормална коса

Био балсам с 
кокосов нектар 
за всеки тип коса

19.35 лв 19.15 лв 10.75 лв

12.35 лв 13.85 лв



Продукти за мазна коса

Шампоан с глина
за лек обем - био
250 мл

500 мл 340 мл

210 мл

Енергизиращ
шампоан с коприва
и нар

Шампоан за обем
с лавандула и биотин

Шампоан за нормална
към мазна коса с
лилава острица

12.35 лв

23.50 лв 19.35 лв

23.95 лв



Продукти за  боядисана коса

Шампоан за
боядисана коса

250 мл
200 мл

500 мл

Натурален шампоан
за изтощена коса

Active Caffeine

Балсам за
боядисана коса

23.50 лв 11.95 лв 6.95 лв



Продукти против пърхот

Шампоан с нийм
против пърхот

210 мл 150 г

Студено пресовано
кокосово масло
ZoyaGoesPretty

23.25 лв 10.75 лв



Продукти за  нормална коса

Натурален шампоан
за всеки тип коса

200 мл 250 мл

Био шампоан с
Алое Вера за нормална коса

11.95 лв

Шампоан с алое вера
и жожоба

200 мл

13.65 лв12.35 лв



Възстановяващ шампоан
за изтощена коса 

200 мл 200 мл 200 мл

Балсам за суха
и увредена коса

Овлажняващ балсам без
отмиване с арганово масло

Възстановяващи косата продукти

11.95 лв 23.50 лв 19.35 лв



Продукти за суха кожа на лицето

Bio Damascena
Крем против стареене

50 мл 50 мл

Крем-терапия
против бръчки

47.15 лв

Крем за лице
с авокадо

60 г

11.75 лв 27.50 лв



Овлажняващ крем
бял шоколадов трюфел

60 мл 60 г 50 мл

Шипков крем
за лице

Подхранващ крем
за лице за

суха/зряла кожа

51.95 лв 11.75 лв 38.90 лв



Продукти за мазна кожа на лицето

Дълбоко хидратиращ гел
за мазна и комбинирана кожа

50 мл 15 мл

Ултра лек крем за
мазна и проблемна кожа

54.00 лв 14.20 лв



Овлажняващ крем за
нормална към мазна кожа

50 мл 15 / 50 мл 50 мл

Масло за почистване
с лешник и жожоба - био

Масло от
гроздови семки

25.07 лв 18.75 лв 16.75 лв



Продукти за почистване на лице

Дълбоко почистваща
пяна Мадара
всички типове кожа

150 мл

250 мл 100 мл

163 мл

Сапун за лице с 
био розово масло

Органична вода
от Роза Дамасцена

Пяна за почистване
на лице 1000 рози

29.00 лв 23.75 лв

5.35 лв17.35 лв



Продукти за чувствителна кожа за лице

80 мл

Лосион за лице
1000 Roses®
с SPF 18

50 мл

Крем зачувствителна 
кожа - без аромат 

38.95 лв37.90 лв



Продукти за около очите

Масло за около
очите с екстракт
от лайка и роза
3 мл

15 мл 10 г

10 мл

Крем за около очи
с роза и карите

Околоочен крем
Морков

Рол-он с българска
шипка и роза

3.90 лв 11.75 лв

23.15 лв 15.80 лв



Дезодоранти

Натурален дезодорант
с бергамот и лайм
92 г

50 мл 60 мл

100 мл

Натурален
крем-дезодорант

Део кристал

Течен део кристал
спрей

23.75 лв

12.00 лв 6.75 лв

9.15 лв



Пасти за зъби

Паста за чувствителни
зъби и венци с алое вера

100 мл 75 мл

Био паста за зъби
със зелен чай
без флуорид

Био паста за зъби
с мента

без флуорид
75 мл

7.55 лв5.99 лв12.75 лв



Сапун с лимонова
трева и карите

100 г 100 г 100 г

300 г 110 г

Марсилски сапун
със зехтин

Натурален сапун
Бриз - иланг-иланг

Органичен сапун с 
алое вера - регенериращ

Флорален сапун с арган
и върбинка

Сапуни

4.85 лв 4.55 лв

7.57 лв 4.35 лв

5.55 лв



Пилинг за тяло
„Бразилско кафе“

250 мл 250 мл

Пилинг за тяло
„Кенийско манго“

Пилинг за тяло

8.15 лв7.85 лв



200 г

Пилинг "Мохито"

11.35 лв

200 г

Пилинг за тяло
кокос и кафе

11.35 лв



Студено пресовано
масло от какао,
карите и кокос

150 г

60 г 60 г

250 мл

Марципан
крем за ръце
и тяло

Кокосово-
портокалов
крем

Масло за тяло
„Крем карамел“

Масла за тяло

13.35 лв15.75 лв

14.75 лв 11.75 лв



Охлаждащ
душ-гел
Алое и мента

251 мл

200 г 60 г

118 мл 100 мл

Пилинг"Мохито" Ментово какао

Алое Вера за
стресирана кожа Био гел с алое

19.35 лв

11.35 лв 13.15 лв

18.35 лв 11.85 лв

Продукти подходящи за летния сезон



Биоразградим
препарат за

съдове
750 мл 1 л 1 л

Био препарат за
ръчно миене на

съдове - мандарина
500 мл

Течен антибактериален
сапун за ръце с

алое и лайм

Течен перилен
препарат

концентриран

Продукти за почистване

6.10 лв 9.98 лв 13.75 лв 10.75 лв





Нашият екип

Милена Янколова Наталия Атанасова Десислава Гагова

Християна Симеонова Милена Петрова Бояна Алексиева


