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MADAMSKO е място със стил, ухае на хубав парфюм, в 
него духът е творчески, а атмосферата – здравословна. 
Тук се радваме на малките неща в живота и всяка 
постигната победа е научен урок.

В MADAMSKO влизат различни жени – по интереси, цвят 
и дължина на косата или марката на дрехите. Жени, които 
се намират в своите периоди – на розова стая, парти или 
тишина с книга до прозореца.

MADAMSKO

www.madamsko.com

Използваните снимки и описания на продукти са от официалните страници на фирмите производители 
или техни търговци. Някои от снимките са ни специално предоставени от компаниите. Настоящият каталог 
е създаден от екипа на MADAMSKO единствено с информативна цел и по никакъв начин не цели 
формирането на търговски дейности или интерес.
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Каква BIO козметика
 да използваме?

Био козметиката става все по-известна сред 
потребителите и променя козметичната 
индустрия. Натуралната козметика или био 
козметиката е идеалният избор за грижа за 
тялото, косата и лицето, тъй като съдържа 
само растителни и органични съставки. Те 
придават естествена защита и също така 
помагат за поддържането на здравословното 
състояние на кожата. 

Една от основните характеристики на 
натуралната козметика е, че тя трябва да е в 
хармония с природата. Всички съставки, 
които съдържа,  са отгледани без 
използването на синтетични торове, 
пестициди, утайки от отпадъчни води, 
йонизиращо лъчение или генетично 
модифицирани организми. Това е и 
причината голям брой потребители да 
предпочитат тази козметика.

Тази козметика съдържа необходимите естествени 
антиоксиданти, витамини и минерали и е отличен 
избор за всеки тип кожа, особено чувствителната.
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Продукти за тяло
Органичната грижа за кожата се прави със 
съставки, които отговарят на същите 
стандарти като органичната храна. Без 
агресивни химикали, пестициди или торове. 
Благодарение на това, съставките на 
продуктите работят в хармония с тялото ви, 
поддържайки естествения баланс на кожата.

Прекрасна полираща терапия за тяло, която комбинира 
био масло от маслини, натурална глина и сол за едно 
истинско SPA изживяване. Нежно ексфолира кожата, 

изглажда я и ѝ придава еластичност.

ORGANIC SHOP
Полираща терапия за тяло

URTEKRAM
Подхранващо масло за тяло 
Плътно, кремообразно и омекотяващо масло за 
тяло, което подхранва кожата. Съдържа специално 
подбрани съставки като глицерин и растителни 
масла от карите и макадамия, бадемово и какаово 
масло. За копринено мека и гладка кожа с нежен 
аромат на дива роза. Подходящо за нормална към 
суха кожа, крем-маслото се нанася лесно и попива 
бързо в кожата.
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Крем-дезодорантът е 100% натурален растителен 
продукт без съдържание на алуминиеви соли. Той 
неутрализира неприятната миризма от потенето, и 
предпазва и осигурява комфорт през следващите 8 до 
24 часа, в зависимост от физическото натоварване или 
времето. Дезинфекцира, не запушва порите и не оставя 
мазни следи.

Натурален крем - дезодорант
DAMA S CENA

Маслото за тяло с мей чанг и авокадо има 
свойството да охлажда, успокоява и тонизира 
кожата на тялото. Мей чанг има стягащо 
действие и контролира изпотяването, а 
ключовата съставка - масло от авокадо, има 
супер омекотяващо действие и е едно от 
най-бързо проникващите в епидермиса масла. 
Изглажда фините линии, запазва еластичността 
и изравнява тена.

Масло за тяло 

PLANT ON
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SEZMAR COLLECTON

Какаовото масло за тяло хидратира кожата в дълбочина и 
действа като естествена слънцезащита. То запазва 
еластичността на кожата, ускорява почерняването, без 
зачервяване на кожата, и прави бърз, равномерен шоколадов 
тен. Маслото е високо съдържание на антиоксиданти, които 
помагат в борбата срещу свободните радикали. Също така 
спомага за намаляване на новообразувани стрии и действа 

превантивно срещу нова поява.
 

Какаово масло за тяло



IKAROV

Детоксикиращ скраб за тяло 
Този детоксикиращ скраб за тяло съдържа 3 вида 
натурални ексфолиращи частици с различна 
големина - захар, оризов грис и кафе, които 
позволяват продължителен ефективен масаж. 
Кафявата захар и кафето отпушват порите, премахват 
мъртвите клетки и излишния себум. Оризовият грис 
изглажда, подхранва и обновява кожата. 

Натуралните масла и масажът стимулират локалното 
кръвооросяване, разграждането на подкожните мазнини 
и изтласкването на токсините и излишните течности. 
Натуралния състав на детоксикиращя продукт нежно 
почиства кожата. Кокосовото масло и специалната 
натурална омекотяваща съставка правят кожата мека и 

добре овлажнена, а канелата усилва действието им.

Подхранващ еликсир за суха кожа
Rozober Nourishing Dry Skin Oil дълбоко подхранва 
сухата, дехидратирана кожа, която видимо страда 
от загуба на липиди. Еликсирът повишава 
гъвкавостта на кожата, прави я по-устойчива и 
намалява фините бръчки. Резултатът е еластична, 
хидратирана, изпълнена със сияние и мекота кожа. 
Еликсирът е напълно натурален, като подобрява 
производството на колаген.

ROZOBER
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CANNADOCA

Крем за крака със CBD
Кремът за крака на Канадока съдържа 
високо съдържание на чист екстракт 
от CBD, което осигурява по-бързо 
възстановяване на мускулите след 
интензивно натоварване. Кремът 
подобрява еластичността на кожата и 
регенерира повърхностния защитен 
слой. Той подхранва кожата в 
дълбочина и я омекотява, създавайки 
усещане за релакс.
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ENECTA CОSMETICS
 Лосион за тяло със CBD

Лосионът за тяло на Enecta с конопен екстракт е 
подходящ за всички типове кожа, дори и 
най-чувствителната. Той е богат на естествени масла, 
включително масло от конопено семе, което е 
особено подхранващо. Антиоксидантното действие 
на CBD кристалите поддържа кожата млада и сияйна.

CBD И ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА
CBD се извлича от конопеното растение.  Тази съставка e мощен антиоксидант с много 
ползи за здравето и кожата. Също така е естествено съединение, извлечено от 
индустриален коноп. Известно е със своето възстановително действие върху всички 
типове кожа, включително склонната към акне и чувствителната. Канабидиолът доказано 
намалява възпаленията и подпомага естествения процес на оздравяване на кожата.

https://konopshop.com/bg/


CBD маслото е ефективно и естествено противовъзпалително средство. Тази чудна 
съставка намалява обривите и успокоява зачервяването, като намалява 
прекомерните нива на мазнини, произведени от кожата – основна характерност на 

склонната към акне кожа.

Маслото със CBD инхибира възпаленията при някои състояния на кожата, като 
псориазис и екзема и помага за успокояване на чувствителната, лесно 
раздразнима кожа. Включвайки CBD продукт за красота в ежедневието си, вие 

подхранвате и хидратирате кожата си за здраво, сияйно лице. 

Маслото с канабидиол се бори с видимите признаци на стареене с мощните си 
антиоксидантни свойства. Намалете възпалението, придайте здравословен, 
младежки и равномерен тен на кожата и се сбогувайте с фините линии и бръчки.

Подхранва чувствителната кожа

CBD е фонтан на младостта

Влияе положително при акне, зачервяване и възпаление
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CBD няма наркотичен ефект!



Продукти за коса
Органичните продукти за коса не включват 
груби и вредни съставки, което означава, че 
са по-нежни и по-безопасни за косата и 
скалпа. Те не предизвикват раздразнен, 
люспещ се и сух скалп, а точно обратното - 

правят го по-мек и нежен.

Балсамът с няколко вида масла интензивно 
подхранва, укрепва структурата на косъма и 
защитава косата от агресорите на околната 
среда. Кремообразната формула мигновено 
хидратира, без да утежнява. Оставя косата 
копринено мека и със сияен блясък. Идеален 
за всички типове коса. Дълготраен аромат и 
подхранване. Улеснява разресването и 
предпазва косата от накъсване.

Балсам ELIA

Шампоан за растеж и
сгъстяване на косата

Шампоанът е отличен избор за борбата със 
сухата коса. Той съдържа етерични масла и 
витамин Е, които осигуряват на косата 
естествен блясък и необходимата 
хидратация. Особено подходящ е при 

акне, дерматити и екземи.

ELIA
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Балсам без отмиване и
стилизиращ елексир

Балсамът е дълбоко проникващ продукт, 
който защитава косъма от вредните 
влияния на околната среда. Направен с 
бразилски фито-кератин и мароканско 
арганово масло, той прави косъма лъскав 
и гладък с невероятна мекота и блясък.

За всички типове коса, включително не третирана, не 
оцветявана / боядисвана естествена коса.  Нанесете 
върху мокра коса и масажирайте до гъста пяна. 
Изплакнете и повторете, ако е необходимо.

Хидратиращ шампоан с бразилски билки
Екстрактът от лимонова трева и мента придава жизненост и 
свежест на вашата коса. Шампоанът с бразилски билки съдържа 
масло от жожоба, което подхранва косата, а портокаловите 
цветчета и оризовият протеин дълбоко изглаждат и овлажняват.
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SHEA MOISTURE

 Шампоан за растеж и
 подсилване на косата

Този безсулфатен, почистващ шампоан 
премахва натрупването на замърсявания 
върху косата, като в същото време я 
подхранва и я насища с влага. Формулиран 
с ямайско черно рициново масло и 
сертифицирано органично масло от ший. 
Спомага за насърчаване на естествения 
растеж чрез укрепване на увредената или 
химически обработена коса.  

Намалява начупването и последвалото повреждане. 
Маслото от мента помага да се успокои скалпа, за да не се 
изпитва изтръпване. Перфектен за тези, които редовно 
подлагат косата си на топлинна обработка или я 
боядисват, както и за коса, която е начупена, къдрава или 
с вълнообразни къдрици.

Еликсир за коса без отмиване
Богат ботанически екстракт от масло от конопено семе в патентована 
формула, който помага за съживяване и укрепване на косъма, и 
същевременно успокоява скалпа. Този комплекс е подходящ за вегани, 
използва естествените свойства на алое вера, тамян, куркума, градински 
чай, хмел и лайка в една интензивно овлажняваща смес. огата на витамини 
и хранителни вещества, за да направи косата ви направо еуфорична.

GIOVANI COSMETICS
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ORGANIC 
SHOP

Възстановяваща маска за коса
С органично масло от авокадо и органичен мед за възстановяване 
на косата от корените до върховете. Подсилва структурата и 
мекотата на косата за красив привлекателен блясък. Съдържа 99% 
натурални съставки, без парабени и силикон.

 

Шампоанът ефикасно почиства и подхранва мазната 
коса, мазните корени и сухите краища. 
Комбинацията от кисело мляко, коприва и масло от 
люта мента е богата на ментол, минерални соли и 
микро-елементи. Стимулира подновяването на 
косъма, действа противопърхотно и ограничава 
излишната мастна секреция.  
 

YOGH HAIR

Тази pH балансирана формула е без консерванти и е оптимално нежна 
към скалпа, правейки косата изключително свежа, мека и лъскава.
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Натурален стимулиращ 
твърд шампоан



Продуктът е COSMOS ORGANIC сертифициран от 
Ecocert Greenlife в съответствие със стандарта COSMOS.

 

Стягащ и изглаждащ крем за лице 

SAYAZ COSMETICS

Кремът за лице е натурален продукт, който оставя 
кожата мека, копринено нежна и дълбоко 
хидратирана. Комбинацията от подхранващи 
екстракти - хайвер и охлюви, спомагат за 
поддържане на естествените контури, подобряват 
еластичността и тонуса на кожата в дълбочина и 
предпазват от преждевременно стареене на кожата.

Продукти за лице
Поради своя състав, богат на витамини и 
антиоксиданти, органичните продукти не 
предизвикват раздразнения и други 

дерматологични проблеми.

SOAPFACTORY
Почистващ гел за лице

Лек 100% натурален почистващ гел за лице, 
обогатен с бадемово масло за допълнителна 
хидратация и подхранване на кожата. Деликатно 
почиства и овлажнява кожата на лицето. Има мек 
тонизиращ и балансиращ ефект, благодарение на 
вложените билкови етерични масла от иланг-иланг, 
гераниум и лавандула. Подходящ за всеки тип кожа.

13



ENECTA COSMETICS 
Анти-ейдж крем със CBD
CBD крем за ежедневна защита на лицето с анти-ейдж 
ефект. Благодарение на комплекса от антиоксиданти, 
витамин С, витамин Е, масло от жожоба, кокосово и 
конопено масло, кремът предотвратява и намалява 
признаците на стареене. Кремът хидратира кожата и я 
предпазва от външни фактори.

ENECTA COSMETICS
Хидратиращ крем със CBD

CBD кремът за лице укрепва епидермиса и дълбоко 
овлажнява кожата, благодарение на своята 
формула. Той съдържа хиалуронова киселина от 
растителен произход, която помага за хидратиращия 
и повдигащ ефект. В състава си има също конопено 
семе, екстракт от цвекло и Витамин Е.

CBD кремът за лице укрепва епидермиса и дълбоко 
овлажнява кожата, благодарение на своята 
формула. Той съдържа хиалуронова киселина от 
растителен произход, която помага за хидратиращия 
и повдигащ ефект. В състава си има също конопено 
семе, екстракт от цвекло и Витамин Е.

ENECTA COSMETICS

Лосионът с канабидиол Enecta нежно почиства 
всеки тип кожа и премахва несъвършенствата. 
Отличен дори и за най-чувствителната, склонна към 
акне кожа, благодарение на наличието на CBD 
(канабидиол). Продуктът съдържа и студено 
пресовано конопено масло, което хидратира 
кожата и регулира производството на себум. 
Нормализира нивата на pH на кожата.

Почистващ лосион със CBD
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CANNADOCA
Пълният спектър CBD съдържа всички 
полезни канабиноиди и микроелементи, 
които растението може да предложи. 
Нищо повече, нищо по-малко. В 
продуктите на Cannadoca не се използват 
хербициди, пестициди или други 

токсични и опасни химикали. 

Крем за лице със CBD

Кремът хидратира и успокоява кожата, поддържа я мека 
и подхранена. Съдържа CBD масло, което подпомага 
естествения баланс на имунната система на кожата и 
има мощни анти-ейдж свойства. Подходящ е за 
ежедневна грижа за вашето лице.

Серум за лице със CBD

Серумът за лице на Канадока ще ви осигури чиста, сияйна 
и здрава кожа. Той съдържа комбинация от масло от 
авокадо, арган, сладък бадем и гроздово семе и е 
обогатен допълнително с Витамин А, Витамин Е, цинк и 
др. Благодарение на своята формула, серумът дълбоко 
подхранва кожата и има противовъзпалителен ефект.
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COSMOS ORGANIC
Балсам за устни
Уникалната формула с натурален пчелен восък, зехтин, етерично 
масло от мента и екстракт от чили,  незабавно ускорява 
микроциркулацията към устните и създава обем и плътност. В 
същото време придава приятна свежест, интензивно овлажнява и 
подхранва, предпазва от сухота и напукване. Балсамът гарантира 
мекота и съблазън. Лесен и удобен за използване.



IKAROV
Флорална розова вода
Флоралната розова вода е натурален 
продукт, създаден по класическа технология 
- чрез херметично варене на розови цветове 
от маслодайната Роза Дамасцена. Има 
нежен аромат и деликатно действие, което 
не дразни кожата. Флоралната розова вода 
почиства кожата от замърсяванията на 
околната среда и хидратира. Успокява 
раздразнената кожа и освежава лицето и 
косата.

MY ORGANICA
Био масло от пореч

DR. SCHELLER
Нощен крем против бръчки

Кремът от натурални органични съставки регенерира 
взискателната кожа през нощта и свежда бръчките до 
минимум. Регенерацията на клетките на кожата се 
стимулира и контурите се стягат.
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Базовото масло от пореч ефективно облекчава 
възпалението и дразненето, помага за възстановяване 
на нормалното, здравословно състояние на кожата. То 
е подходящо за всеки тип кожа, но е най-ефективно 
при зряла, суха, изтощена и дехидратирана кожа. 
Препоръчва се за премахване на алергичен обрив, 
дерматит (особено атопичен), различни лезии при 
кожни заболявания и разстройства.



Почиства
Помага за почистването на порите, 
контролира омазняването, предотвратява 

повторната поява на проблемите.

Анти - ейдж грижа
Бори се със застаряващата кожа, стимулира 
регенерирането на клетките на епидермиса.

ZAO ORGANIC
Спирала за удължаване и 
дефиниране на миглите 
Спиралата хидратира фините косъмчета и е особено 
нежна към зоната около очите. Течната и лека текстура 
на спиралата Defini�on се стича по миглите до върховете, 
а формулата й, обогатена с целулозни влакна, ги 
уплътнява и удължава. Миглите са визуално по-пълни и 
по-дълги. Съдържа органично рициново масло, което ги 
укрепва и насърчава растежа им. 100% естествен 
произход, сертифицирана органична и веган формула.
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Хидратира
Подобрява кръвообращението на 

кожата, изглажда и балансира.

INAESSENTIALS

 Розова вода за суха и 
изтощена кожа 

Биологичната розова вода на InaEssen�als 
регенерира клетките на кожата, помага да 
запазите баланса на кожата и да се радвате 
на нейния здрав и свеж вид. Подходяща е за 
употреба и от хора с чувствителна кожа, 
поради противовъзпалителното си действие.

Действие



Устойчива опаковка
Екологичната опаковка от бамбук е 
най-предпочитана като екодизайн на козметични 
продукти. Това е екологична суровина, защото 
има феноменален растеж без нужда от торове 
или пестициди. Бамбукът се нуждае само от 4 до 
5 години, за да се регенерира срещу минимум 30 

години за едно дърво! 

Многократно пълнене
Някои от фирмите производители предлагат 
многократно ползване на продуктите си. С 
възможността за многократно пълнене се 
спомага опазването на околната среда. 
Благодарение на подобен вид опаковка се 
намаляват неразградимите отпадъци и се 

консумира по-малко енергия.

Крайна цена 
Видът опаковка влияе върху цената на 
продукта. Когато презареждате  вашите 
продукти, може да се насладите на 
грим с първокласно качество на много 

достъпни цени.

Предимствата на 
бамбуковата опаковка
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MADAMSKO
www.madamsko.com

https://www.facebook.com/Madamsko.online
https://www.instagram.com/madamsko.online/
https://www.youtube.com/channel/UCtsk868aABwNr-HVnSztXlQ
https://open.spotify.com/show/1S4YuZgFIbY7JfF18O9Lg6?si=df71c941815949ae&nd=1
https://soundcloud.com/user-855630790
https://www.tiktok.com/@madamsko?

