
EVENSWISS® с DERMATOPOIETIN®Швейцария, централата на EVENSWISS
evenswiss.ch
evenswiss.bg  



United Cosmeceuticals GmbH представлява група от швейцарски компании,

посветени на здравето и красотата, собственик на марката EVENSWISS®. United
Cosmeceuticals GmbH представя най-съвременните технологии, прилагани в
областта на козметиката.

Съвместяваме най-добрата технология, съчетана с най-доброто швейцарско
качество. Изцяло се посветихме на това наше призвание и станахме експерти в

биологичния механизъм на обновяване на клетката и имунната система на
кожата.

EVENSWISS® декодира процесите на подмладяване на кожата и предлага
революционен подход към грижата за кожата чрез EVENSWISS® Signaling
Cosmetics, биохимичен сигнал, който активира, преструктурира кожната

матрица и повишава имунната система.

ЗА
НАС



Технологията се основава на 30 години клинични изследвания с над 20

международни патента.

Експертиза и научни проучвания стоят зад марката, основаващи се на

патентования DERMATOPOIETIN®, еквивалент на човешкия епидермален
цитокин Interleukin-1α и ключова съставка в продуктите EVENSWISS® против
стареене. Освен това DERMATOPOIETIN-PLUS е полипептидна комбинация

(интерлевкин-1а и хексаделтин), която генерира възстановяването и контрола на
процеса на стареене в кожата.

EVENSWISS® действа без проникване в кожата чрез механизма на
междуклетъчен обмен на информация, само за няколко дни употреба, укрепва
имунитета на кожата и кожната бариера, увеличава количеството на еластин,

колаген и хиалуронова киселина до 90%. Възстановява структурата на
матрицата в дермата и се бори с хиперпигментацията.
Нашите продукти съдържат естествени съставки, извлечени от растения и цветя.

Компанията е създадена и работи успешно в Швейцария, в сърцето на град
Цюрих, със 100% швейцарско участие.

ЗА
НАС



ГРУПА
USP

• 100% швейцарско производство.

• Уникални патентовани формули.

• Dermatopoietin® патентована 

мултифункционална съставка. 

• 30 години клинични изследвания.

• Иновация, приложима към красотата и 

здравето.

• Най-добрите и модерни съставки.

• Eкологични формулации.

• Устойчива марка с висок рейтинг и качество 

на продуктите.

• Удачна за потребителите - на  достъпна цена

• Швейцарско премиум качество.

• Световно присъствие на многоканални

пазари.

Office View: Horgen (ZH), Spätzstrasse 32



Централа в Цюрих, Швейцария

Продукция: 100% ПРОИЗВЕДЕНА В 

ШВЕЙЦАРИЙ

Логистика: области Locarno и

Lugano 

ОФИСИ:

EVENSWISS GmbH Zurich

EVENSWISS Ticino

EVENSWISS TSI CO. LTD

EVENSWISS PTE Singapore LTD.

EVENSWISS EAST LLC.

OРГАНИЗА
ЦИЯ



КЪДЕ
СМЕ

30 държави с дилъри и дистрибутори

26 държави, обслужвани он-лайн

5 международни офиса



ПОДМЛАДВАНЕТО НА КОЖАТА Е ДЕКОДИРАНО

със Signaling Cosmetics



Почистване
Почистващ гел за лице и грим с Еделвайс

Дермален фитотоник за лице с Еделвайс

Грижа за кожата с
Dermatopoietin®
Регенериращ комплекс за лице и тяло

Бустер за лице и тяло

Подмладяващ серум

Разкрасяваща маска за лице

Богат разкрасяващ крем за лице и тяло

Хидратиращ балсам за устни

Подмладяващ околоочен комплекс

Подмладяващ крем за деколте

Интензивна грижа
Защитаващ кожната бариера крем за 

лице

Мощен антистрес крем за лице и тяло

Луксозен универсален крем за ръце и 

крака

Серум за лице с възстановяващ ефект

Стягащ и повдигащ крем за лице

Чистота
Витаминен ре-хидратиращ

серум за всеки тип кожа

Балансиращ комплекс за 

лице

Защитен крем за лице

Пигментация
Серум за изравняване 

тена на кожата

Интензивно озаряващ 

серум за лице

Грижа за косата –
Швейцарска билкова 
терапия
Шампоан за всекидневна 

употреба

Балсам за коса за 

всекидневна употреба

Серум за обем на косата

КАТЕГОРИИ/  
ПРОДУКТИ  



evenswiss.ch
unicos.ch



• СЪСТАВКИ ОТ РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

• СЪСТАВКИ ОТ ФЛОРАЛНИ ЕКСТРАКТИ

• РЕСПЕКТ КЪМ ОСНОВНИТЕ ШВЕЙЦАРСКИ

ЦЕННОСТИ

• ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-ДОБРАТА 

ШВЕЙЦАРСКА ТЕХНОЛОГИЯ

• БАЗИРАН НА ФЛОРАТА НА

ШВЕЙЦАРСКИТЕ АЛПИ

INSPIRED BY 
NATURE



UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 13485:2016

UNI EN ISO 22716:2007

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО



ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ

МЕЖДУНАРОДНО ПАТЕНТОВАН

DERMATOPOIETIN® е еквивалент на човешкия епидермален цитокин Interleukin-1α.

Само за няколко дни DERMATOPOIETIN® укрепва имунитета на кожата и кожната

бариера, повишава количеството на еластин, колаген и хиалуронова киселина в

кожата до 90%, възстановява матричната структура в дермата и се бори с

хиперпигментацията.

DERMATOPOIETIN-PLUS е патентована биохимична интерактивна комбинация от

полипептида DERMATOPOIETIN® (sh-Polypeptide-17) и пептида HEXADELTINE®

(Hexapeptide-18). Тази комбинация гарантира здравния процес на кожата, като

насърчава заздравяването на рани, стимулира микроциркулацията и взаимодейства

със здравната система на кожата.

Използването на DERMATOPOIETIN® и HEXADELTINE® представлява платформена

технология с приложения в грижата за кожата против стареене, грижата за косата,

грижата за устната кухина и заздравяването на рани.

Защитен е с няколко международни патента в Европа, Русия, Украйна, САЩ, Китай,

Япония, Корея, Бразилия, Индия и Мексико.

Посетете нашите уеб страници, за да получите повече научна информация и
клинични проучвания: evenswiss.bg, evenswiss.ch



DERMATOPOIETIN® е принцип на Evenswiss® Signaling Cosmetics.

Dermatopoietin® е основен компонент на Evenswiss® Signaling Cosmetics. Не
прониква през кожата. Вместо това Dermatopoietin® изпраща сигнал от
повърхността на кожата до дълбочината на кожата и започва
производството на колаген и еластин в дермата.

ИЗСЛЕДВАНЕ 1 • Освобождаването на IL-1α Освобождаването на IL-1α
Dermatopoietin® стимулира човешките кератиноцити да експресират и
освобождават интерлевкин-1 алфа.
evenswiss.ch/study-1-the-release-of-il1a

ИЗСЛЕДВАНЕ 2• Стимулация на колаген
Стимулиране на колаген. Изследване с двуфотонна флуоресцентна
микроскопия върху ефекта на Dermatopoietin® върху съдържанието на
колаген и еластин в кожата на предмишницата на човешки доброволец.
evenswiss.ch/study-2-stimulation-of-collagen

ИЗСЛЕДВАНЕ 3 • Дерматологично проучване за ефикасност против стареене
върху старееща кожа.
evenswiss.ch/study-3-anti-aging

КЛИНИЧНИL
ИЗСЛЕДВАНИЯ



DERMATOPOIETIN® е принцип на Evenswiss® Signaling Cosmetics.

ИЗСЛЕДВАНЕ 4 • Антицелулит
Дерматологично проучване за ефикасност върху целулитна кожа.
evenswiss.ch/study-4-антицелулит

ИЗСЛЕДВАНЕ 5 • Косопад
Дерматологично изследване върху косопад.
evenswiss.ch/study-5-hair-shedding

ИЗСЛЕДВАНЕ 6 • EVENSWISS® • Около очен комплекс
Дерматологично изследване на бръчки тип „пачи крак” и тъмни кръгове под
очите.evenswiss.ch/study-6-evenswiss-eye-complex

КЛИНИЧНИAL
ИЗСЛЕДВАНИЯ



ПАРТНЬОР
СТВО  

ИДЕИ / ЦЕЛИ / РАБОТА В ЕКИП/ КОЛАБОРАЦИЯ/ РАСТЕЖ/ УСПЕХ

R&D Подкрепа

• Документи на продуктите
• Документация
• Декларации
• Предварително предаване
• Поддръжка при регистрация

Маркетинг и Съдържание Обучение и съдържание

• Пълен достъп до маркетинг 
• База данни
• Онлайн маркетинг подкрепа
• Маркетинг обучения
• One to one маркетинг

• Онлайн обучения 
• Групови обучения
• One to one обучения
• Маркетинг обучения
• Пълен достъп до маркетинг 

обучения



ЦЕННОСТИ НА 
КОМПАНИЯТА

Бъдете 
страстни

Приемете
Инициативата 

Забавлявайте се 

Работа в екип

Растем заедно

Бизнес етика

Основни ценности

Отборни ценности

• Позитивизъм
• Подкрепа
• Компетенция
• Страст 
• Решимост

• Научни иновации
• Задвижвани от природата
• Влюбени в козметичната
• индустрия
• Еко
• Швейцарско качество

• Сътрудничество
• Прозрачност
• Капацитивност
• Позитивност



УСТОЙЧИВИ СЪСТАВКИ
УСТОЙЧИВА ОПАКОВКА

УСТОЙЧИВА МАРКА

EVENSWISS.CH

УСТОЙЧИВА МАРКА
УСТОЙЧИВА МАРКА

УСТОЙЧИВА МАРКА
УСТОЙЧИВА ОПАКОВКА

УСТОЙЧИВА ОПАКОВКА


