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Кои сме ние?

Затворен
Цикъл на
Производство

BETHER е български производител на натурална козметика от етерични масла. В основата на нашите продукти 
са етеричните масла от Роза Дамасцена, Лавандула и Маточина. Ние в BETHER се гордеем с възможността да 
подбираме само най-добрите съставки във всяка една стъпка от производствения цикъл:

Ние засаждаме и обгрижваме всяко растение, дестилираме и преработваме 
етеричните масла, след което ги влагаме в състава на козметичните ни продукти.

Вложените в продуктите на Bether съставки са внимателно подбрани и смесени в 
перфектни текстури от опитни технолози.
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Продуктите, които създаваме, са завършени с помощта на модерни и 
ексклузивни опаковки, очертани от нашия минималистичен дизайн. 
 
Благодарение на този затворен цикъл на производство ние от BETHER 
гарантираме най-високо качество на всеки наш продукт.  
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Етерични Масла
BETHER произвежда висококачествени етерични масла, които са 100% чисти (неразредени) и лабораторно 
тествани за гаранция на тяхното качество!

“Течното злато” на BETHER се добива от 400 декара собствени розови насаждения в Розовата долина - град 
Казанлък, като всеки розов цвят се бере на ръка.  Освен оптимално съдържание на стандартизираните активни 
съставки (БДС ISO 9842), маслото от Rosa Damascena на BETHER има високо съдържание на витамини,  
минерали и антиоксиданти. 

• Козметични цели — 6–8 капки от етеричното розово масло се добавят към 10 мл масло от носител/база 
(например бадемово масло), след което сместа се нанася директно върху кожата. Хидратира, омекотява,  
намалява възпалението, повишава еластичността на кожата и стяга порите. 

• Ароматерапия — Няколко капки в дифузерна лампа или гореща вода (вана) създават неповторим аромат, 
който релаксира тялото и доказано повишава ендорфините. 

• Масаж — Подобрява кръвообращението, намалява кръвното налягане и стреса.  

Масло от
Rosa Damascena
5ml
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Етеричното масло от Маточина идва от растението Melissa, получило името си 
заради сладкия си свеж аромат, примесен с цитрусови нотки.  

• Козметични цели — 6–8 капки, добавени към продукти за грижа за кожата, имат 
благоприятен ефект при акне и мазна кожа. Подпомага кожния имунитет и има 
ободряващо и тонизиращо действие.  

• Ароматерапия — Няколко капки в дифузерна лампа в продължение на 1 час до 3 
пъти на ден. Тонизира и мобилизира организма. 

• За здрав имунитет — 1 капка се разрежда в 120 ml вода и се изпива.  2–4 капки 
се втриват директно върху кожата на челото, гърдите или раменете.

В сърцето на България са разположени и насажденията на BETHER от специално 
подбрани сортове Лавандула.  

• Козметични цели — 6–8 капки се добавят към лосиони, шампоани и продукти 
за грижа за кожата. Добавено към друго растително масло/база се прилага за 
успокояване на кожата след излагане на слънце. Успокояващ ефект при леки 
кожни раздразнения.  

• Ароматерапия и свежест — Няколко капки в дифузерна лампа преди сън 
създават релаксираща атмосфера. Освежаването на въздуха с масло от 
лавандула, разтворено във вода, посредством спрей-бутилка, може да се 
приложи в гардероби, превозни средства, върху мека мебел и др.  

• Масаж — Втриването на масло от Лавандула преди сън върху кожата на врата, 
гърба и стъпалата намалява стреса и улеснява заспиването. 

Масло от
Маточина

Масло от
Лавандула

5ml, 10ml

10ml, 30ml
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Всички флорални води, произведени от BETHER, са 
първи дестилат с високо съдържание на етерични 
масла. Нашите флоралните води притежават 
всички благоприятни ефекти на етерично масло от 
съответното растение. Удобни са за приложение 
директно върху кожата на лицето и тялото без 
необходимост от разреждане. 

Използват се като тоник непосредствено преди 
нанасянето на дневен или нощен крем. Може да се 
прилагат и през деня за освежаване на кожата. При 
смесване с кокосово масло действат като дегриматор 
за сваляне на грим.  Директното им приложение върху 
косата има хидратиращ ефект.  

Флорални
Води
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Много нежен цитрусов аромат, който повдига духа и съживява ума! 

• Успокоява обриви, раздразнения и симптоми на екзема 

• Антиоксидантни и противовъзпалителни свойства 

• Подходяща за мазна и чувствителна кожа 

Добре известна със своите балансиращи и успокояващи качества! 

• Успокоява кожните раздразнения 

• Притежава антибактериални свойства 

• Намалява безпокойството и стреса и улеснява заспиването 

Деликатният аромат на розови листенца освежава и вдъхновява сетивата!  

• Успокоява кожните раздразнения 

• Поддържа баланса на кожното pH  

• Придава свеж и тонизиран вид на кожата 

Вода от
Маточина

Лавандулова
Вода

Розова
Вода

100ml

100ml

100ml
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Грижа за Лице

Висококачествен крем с масло от ROSA DAMASCENA 
за интензивна хидратация. Топящата му се текстура в 
комбинация с омекотяващите свойства на етеричното 
масло от роза регенирира, изглажда и подхранва 
кожата на лицето. Попива бързо и балансира 
влажността на кожата, което позволява ежедневната 
му употреба. 

• Подсилен с масло от Rosa Damascena, ленено семе 
(Омега-3), маслиново масло и масло от авокадо — 
осигуряват дълготрайна хидратация и подхранване 
за подобна на кадифе кожа всеки ден

• С витамин А — за гладък тен и сияйна кожа!

• SPF 20

Кадифен нощен крем, който се стопява и попива 
мигновено в кожата, за да я зарежда с активните си 
съставки през цялата нощ. Съдържанието на масло 
от LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, в комбинация с масло 
от кайсиеви ядки и мед, дават всички необходими 
витамини, минерали и активни вещества, необходими 
за възстановяване на кожата през нощта от вредното 
въздействие на факторите на околната среда. Нанася 
се върху добре почистена кожа.

• Подсилен с масло от Lavandula Angustifolia, бадем, 
мед и кайсиеви ядки за интензивна хидратация и 
възстановяване

• Високо съдържание на Q10 — за ефективна борба 
срещу образуването на бръчки

• За гладка, сияйна и възстановена кожа на сутринта

Дневен Крем за
Лице с Роза

Нощен Крем за
Лице с Лавандула

50ml 50ml
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Елексир за дълбока хидратация и подхранване. 
Придава блясък и мекота на кожата. Перфектна 
комбинация от гладка, лесно разнасяща се текстура, 
аромат на роза и активни съставки, намаляващи 
сухотата, дразненето и фините бръчици.

Приложение: Няколко капки върху почистена кожа на 
лице и деколте. Вечерно време може да се прилага в 
по-големи количества за интензивна хидратация през 
нощта.

• Масло от ROSA DAMASCENA

• Масло от невен, бадем, авокадо, маслиново масло, 
гроздови семки, макадамия 

• Хидратира кожата, предотвратява 
преждевременното стареене, действа успокояващо 
при изгаряния и спомага за изчистване на тъмни 
петна и белези

Нежен почистващ гел с измиване, предназначен 
за ежедневна употреба (без съдържание на сапун). 
Подходящ за всеки тип кожа. Съдържанието на масло 
и флорална вода от Rosa damascena превръщат нашия 
измиващ гел в иновативен продукт за ежедневна 
почистваща грижа за лицето. Фините ексфолиращи 
частици от кайсиеви черупки регулират секрецията 
на себум, отстраняват мъртвите клетки и намаляват 
големината на порите с всеки изминал ден от 
употребата на продукта.

Приложение: Втрива се върху влажна кожа в 
продължение на  поне 60 секунди, след което се 
изплаква с вода

• Фин ексфолиант от кайсиеви черупки

• Обогатен с етерично масло от Rosa Damascena и 
пантотенова киселина (витамин В5)

• Дълбоко почистване без изсушаване — подходящ 
за ежедневна употреба

Подхранващо
Масло за Лице

Измиващ Гел за
Лице с Роза

50ml 50ml
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Грижа за Тялото

Ултра лек лосион за тяло, формулиран за ежедневна употреба, който осигурява 
минимум 24 часа хидратация след нанасяне. Обогатен с етеричното масло от Rosa 
Damascena и бадемово масло, лосионът за тяло с роза нежно се разтапя върху 
кожата и я парфюмира деликатно с кадифен и цветен аромат. 

• Обогатен с етерично масло на Rosa Damascena от сърцето на България – 
Розовата долина 

• Обогатен с бадемово масло и витамин Е

• Намалява сухотата и чувството за „опънатост” на кожата.

Лосионът за тяло е обогатен с успокояващия аромат на етерично масло от 
Лавандула и подхранващите свойства на масло от макадамия и алое вера. Неговата 
богата, гладка текстура попива бързо в кожата, като я оставя мека, еластична и 
приятно ароматизирана.

• Бързо попиващ крем за мигновена хидратация, обогатен с масло от Lavandula 
Angustifolia

• Подсилен с масло от макадамия, алое вера и витамин Е, лосионът за тяло 
задържа влажността на кожата и я прави мека, гладка и сияйна

• Със силата на лавандуловото масло, лосионът за тяло успокоява сухата кожа, 
сетивата и тялото

Лосион за
Тяло с Роза

Лосион за
Тяло с Лавандула

250ml

250ml
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Бързо абсорбиращ се крем за ръце, осигуряващ трайна хидратация за сухи и 
трудолюбиви ръце. Помага кожата на ръцете да се почуства мека, еластична и 
защитена срещу фактори на околната среда. С омекотяващ екстракт от гроздови 
семки и маточина, този крем подхранва и възстановява кожата на ръцете.

• Богат защитен крем за ръце, намаляващ сухотата и възстановяващ гладкостта 
на кожата 

• Обогатен с етерично масло от MELISSA OFFICINALIS, масло от гроздови семки и 
витамин Е (антиоксидантни свойства)

• AIRLESS опаковка

Гладък крем с богата и маслена текстура, подхранващ дланите, оставяйки ги нежно 
парфюмирани. Божественият аромат на лавандула успокоява сетивата.

• Богат защитен крем за ръце, намаляващ сухотата и възстановяващ гладкостта 
на кожата, без да оставя мазни следи

• Обогатен с етерично масло от Lavandula Angustifolia, масло от гроздови семки, 
екстракт от мед и витамин Е

• AIRLESS опаковка

Луксозен и богат крем за ръце, обогатен с алое вера и витамин Е. Успокоява кожата 
и оставя ръцете хидратирани, омекотени и защитени. 

• Дълбоко хидратиращ, бързо попиващ крем за ръце, обогатен с алое вера и 
витамин Е

• Неповторим аромат на Rosa Damascena за меки и деликатно ароматизирани 
ръце веднага след нанасяне

• AIRLESS опаковка

Крем за
Ръце с Маточина

Крем за
Ръце с Лавандула

Крем за
Ръце с Роза

30ml

30ml

30ml

BETHER COSMETICS – 11 



 12 – BETHER COSMETICS  



Антибактериален гел на алкохолна основа с масло и флорална 
вода от лавандула, допълнително обогатен с маслиново масло. 
Притежава бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие за 
хигиенна дезинфекция на ръцете. Естествените съставки спомагат 
да се поддържа естествения баланс на кожата и да се предотврати 
изсушаването й, дори при често използване. Без оцветители, със 
свеж аромат на лавандула. 

• Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – убива 
99,9% от микробите 

• Овлажняващ ефект, благодарение на естествените хидратиращи 
свойства на лавандуловото и маслиновото масло.

• Съдържа глицерин, който прави ръцете меки и гладки

Почистващ гел за ръце без отмиване, който предпазва кожата и 
премахва замърсяванията. Създаден с подбрани активни съставки 
с цел хидратация и защита на кожата през деня.

• 70% етилов алкохол, който почиства и предпазва кожата от 
всякакви замърсявания

• Оставя ръцете с дълготраен и освежаващ аромат на рози

• Съдържа Алое вера и глицерин за хидратирана, мека и гладка 
кожа

Дезинфектант за
Ръце с Лавандула

Почистващ Гел за
Ръце с Аромат на Роза

100ml, 500ml

100ml, 500ml
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Съставки/INC/

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, PHENOXYETHANOL, CITRONELLOL, GERANIOL

РОЗОВА ВОДА (ROSA DAMASCENA) 100 ml

INGREDIENTS/INCI/СЪСТАВКИ: LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER, 

GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, PHENOXYETHANOL

ЛАВАНДУЛОВА ВОДА (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 100 ml

MELISSA OFFICINALIS FLOWER WATER, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, 

PHENOXYETHANOL

ВОДА ОТ МАТОЧИНА (MELISSA OFFICINALIS) 100 ml

AQUA, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERYL 

STEARATE SE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL ALCOHOL, BENZOPHENONE-3, 

GLYCERYL STEARATE, PHENOXYETHANOL, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, PERSEA 

GRATISSIMA OIL, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, RETINYL PALMITATE, PARFUM, BHT, 

ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, BENZYL ALCOHOL, CITRONELLOL, EUGENOL, GERANIOL, 

HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL

ДНЕВЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С РОЗА 50ml

AQUA, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS ARMENIACA 

(APRICOT) KERNEL OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER, ISOPROPYL MYRISTATE, CETEARYL ALCOHOL, 

GLYCERYL STEARATE SE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, 

UBIQUINONE, MEL EXTRACT, BHT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER OIL, 

GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

НОЩЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С ЛАВАНДУЛА 50 ml

VITUS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA 

(AVOCADO) OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET AL-

MOND) OIL, CALENDULA OFFICINALIS SEED OIL, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, BHT, RETINYL 

PALMITATE, PARFUM, CITRONELLOL, GERANIOL

ПОДХРАНВАЩО МАСЛО ЗА ЛИЦЕ С РОЗА 50 ml 

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, PRUNUS 

ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, STEARIC ACID, PHENOXYETH-

ANOL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, ALOE 

BARBADENSIS LEAF JUICE, TOCOPHERYL ACETATE

ИЗМИВАЩ ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ С РОЗА 200 ml 

AQUA, GLYCERYL STEARATE, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, PRUNUS AMYGDALUS 

DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, 

PHENOXYETHANOL, CETEARYL ALCOHOL, STEARIC ACID, PARFUM, CARBOMER, PANTHENOL, 

ТRIETHANOLAMINE, DISODIUM EDTA, BHT, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, CITRONELLOL, 

GERANIOL

ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С РОЗA 250 ML

AQUA, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH -12, CETEARYL ALCOHOL, CETYL 

PALMITATE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERIN, LAVANDU-

LA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER, PHENOXYETHANOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, 

CETEARYL ALCOHOL, STEARIC ACID, PARFUM, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CARBOMER, 

PANTHENOL, ТЕА, DISODIUM EDTA, BHT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER OIL, 

GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С ЛАВАНДУЛА 250 ML

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, PRUNUS 

ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, STEARIC ACID, PHENOXYETH-

ANOL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, ALOE 

BARBADENSIS LEAF JUICE, TOCOPHERYL ACETATE.

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С РОЗА 30 ml

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, ISO-

PROPYL MYRISTATE, VITUS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL,STEARIC ACID,PHENOXYETHANOL,LA-

VANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER WATER, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, MEL 

EXTRACT, PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER 

OIL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С ЛАВАНДУЛА 30 ml

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, ISOPRO-

PYL MYRISTATE, VITUS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, MELIS-

SA OFFICINALIS FLOWER WATER, CARBOMER, ТRIETHANOLAMINE, PARFUM, TOCOPHERYL 

ACETATE, MELISSA OFFICINALIS FLOWER OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С МАТОЧИНА 30 ml

ALCOHOL DENAT, AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER, GLYCERIN, TRIETHANOL-

AMINE, CARBOMER, PARFUM, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

OIL

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ С ЛАВАНДУЛА 100 ml, 500 ml *

ALCOHOL DENAT, AQUA, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, TRIETHANOLAMINE, 

CARBOMER, PARFUM

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ С АРОМАТ НА РОЗА 100 ml, 500 ml

*РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ МЗ – №2756-1/14.05.2020 г. 14 – BETHER COSMETICS  



ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С ЛАВАНДУЛА 250 ML

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С РОЗА 30 ml

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С ЛАВАНДУЛА 30 ml

КРЕМ ЗА РЪЦЕ С МАТОЧИНА 30 ml

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ С ЛАВАНДУЛА 100 ml, 500 ml *

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ С АРОМАТ НА РОЗА 100 ml, 500 ml
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Панова Хелт ЕООД 

България 1606 София
ул. Св. Иван Рилски 13

България 6100 Казанлък
ул. Сан Стефано 13

office@panowa.bg
www.panowa.bg

Пламен Павлов
Мениджър продажби

+359 89 791 1251
pavlov@panowa.bg

–

Bether Cosmetics 

България 6100 Казанлък
Цар Освободител 40А

bethercosmetics@gmail.com
bethercosmetics.com


