
TIME FILLER EYESTIME FILLER EYES
КРЕМ ЗА АБСОЛЮТНА КОРЕКЦИЯ НА БРЪЧКИТЕ 



and the EYELIDS sag…

ОЧИТЕ КАТО КЛЮЧОВА РОЛЯ ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
 НА ГОДИНИТЕ НИ 

Проблемите около очите са от голяма важност !
След своите 20 години всяка една жена трябва да 
обръща сериозно внимание на тази зона.
С годините бръчките се формират, 
стават все по-изразени ...
 Миглите изтъняват …
кожата става по-суха …
клепачите хлътват…
Най-видимо в зоната около очите се променя 
драстично нашия външен вид, а  това  силно 
доприная за нашата изразителност. 
С времето очите ни стават "по-тежки", погледа 
студен и уморен , 
което ни кара да не изглеждаме много красиви.



MEDICAL TECHNIQUES

УВИСВАНЕ НА КЛЕПАЧА

БЛЕФАРПЛАСТИЯ

ПАЧИ КРАК-> МЕЗОТЕАПИЯ +БОТОКС

ТЪМНИ КРЪГОВЕ

-> ПИЛИНГ +ЛАЗЕР 

ХЛЪТВАНИЯ ПОД ОЧИТЕ

->ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

п



TIME FILLER EYES FILLER EYESTIME



TIME FILLER EYESTIME FILLER EYES

КЛЕПАЧИ И МИГЛИ – мигновен лифтинг ефект
Мощният  лифтинг комплекс се  бори с  отпускането на горните 
клепачи. Успоредно с това съставките на крема  увеличава 
плътността на миглите.

ВДЛЪБНАТИНИ И ТЪМНИ КРЪГОВЕ – филъри + пилинг
Последно поколение уголемяващ сфери запълнят кухините под 
очите. A комплекс на растителна основа, комбинирана с 
пилинг-като активна съставка прави тъмните кръгове 
избледняващи чрез коригиране на техните червени и сини 
компоненти.

От първите дни от употребата, Бръчките са загладени, клепачите стегната, тъмните кръгове изчезват. 
Погледа се отваря и кожата е видимо по-млада.

Корекция на бръчки, ботокс +мезотерапия. Комплекса на TIME FILLER 
крема (подобна на ботокс съставка + пептид ) комбинирани с 
The TIME FILLER complex (botox like active ingredient peptide) combined
NCTF технологията, комплекса на мезотерапията , изглажда мимическите 
бръчки и изглажда кожата отвътре за да изглеждат очите по-млади.



TIME FILLER EYESTIME FILLER EYES

NEW: Complete eye contour correction: Wrinkles Eyelids Lashes and Dark CirclesNEW: Complete eye contour correction: Wrinkles, Eyelids,  Lashes and Dark Circles

- Lifting-like active ingredient: innovative lifting complex

- Botox-like active ingredient: snake venom mimetic peptide

Meso like active ingredient: NCTF Filorga revitalising complex- Meso-like active ingredient: NCTF, Filorga revitalising complex

- Injection-like active ingredient: latest-generation plumping spheres

- Peeling-like action: resurfacing marine extract

DIFFERENT: Innovative active ingredients target the eyelids and lashes.

BETTERBETTER: The expertise of the medical techniques used by the FILORGA brand for an overall  
correction of the eye contour area

РАЗГРАНИЧАВАНЕ:



TIME FILLER EYES
FORMULA
TIME
FORMULA

 FILLER EYES



A TREATMENT DIRECTLY INSPIRED BY 
THE LATEST MEDICAL TECHNIQUES
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1 ACTION1. 
МИГЛИ

СТЪПКА



T d TIME FILLER EYES i t f l liftiT d TIME FILLER EYES i t f l liftiToday TIME FILLER EYES incorporates a powerful lifting 
complex rich inSiegesbeckiainSiegesbeckia orientalisorientalis to to meet  this growing meet  this growing 
demand. demand. 

skin:  
-
- by protecting it
- by improving its contractilityby improving its contractility

На около 40-годишна възраст, най-горната част на 
клепачите започват да се свива и да става по-тежка, 
постоянно се наблюдават промени с кожата.Това прави 
очите  да изглеждат тъжни и имат отрицателно въздействие 
върху външния вид на лицето

Увиснали клепачи изискват блефаропластика. Тази практика в 
момента  е най-популярната лицева операция в  козметичната 
хирургия днес . 

Този мощен комплекс се бори с вредните въздействия на увисването
 н      на кожата:

by protecting it
-

РЕЗУЛТАТИ: клепачи се повдигат,
 очите възвръщат  младежкия тяхната жизненост
-

ЛИФТИРАНЕ НА ВЕЖДИТЕ :

- by strengthening it



Collagen : +256% Elastin: +229%Collagen : 256% Elastin: +229%

Control Active ingredient 2% Control Active ingredient 2%

(Fluorescent marking on human fibroblasts) 

Production of MMP-2: -29%
Elastin glycation: -21%

(vs contaminated control - ELISA method on human fibroblasts) 

(Fluorescent  method - quantification of glycation products by fructose) 

Under glycant stress: +68% ( vs stressed control - on equivalent skin including fibroblasts and collagens)

SЛИФТИНГ НА ВЕЖДИ / IN-VITRO ПРОУЧВАНИЯ

СТЯГАНЕ НА КОЖАТА

ЗАПАЗВАНЕ НА КОЖАТА

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА
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20% UP TO 91%.20% UP TO 91%.

1 - ЛИФТИНГ НА ВЕЖДИ / IN-VIVO ПРОУЧВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Два  пъти  дневно  прилагане  на  2  месеца  от  крем,  съдържащ  3%  повдигане  комплекс  (концентрация 

еквивалент  ТФЕ)  около  очния  контур  в  сравнение  с  плацебо.  24  жени  (на  възраст  40-79)  имат  
гънка  в клепача ,пачи крак и тъмни кръгове.



2 ACTION2. СТЪПКА
МИГЛИ



th t i th bli k fl t t tthcornea, they trigger the blink reflex to protect

This is why TIME FILLER EYES  contains a matrikine
associated with provitaminprovitamin B5 (B5 (panthenolpanthenol) to promote ) to promote 
stronger fuller lashesstronger fuller lashesstronger, fuller lashesstronger, fuller lashes

1 Matrikine = matrix-derived peptides capable of regulating cellular activity

2    МИГЛИ

Миглите са съществена част от зоната около очите.

Те  са  естествена  бариера,  която  предпазва  очите  ни  от 
прах и външни частици. Ако нещо идва твърде близо до

Но те също така играят важна роля за да могат очите да  
изглеждат по-красиви. Те подчертават очите и ги правят 
да изглеждат по-широки, за да се подобрява  цялата 
област на очите.

1

Тази силна съставка действа като :
-провокира синтеза на клаген;

-Осигурява оптимално анкериране на миглите,
 като стимулира и разстежа им;

миглите са по-дълги и по-красиви



PROTOCOL

T0 T2 mois

LENGTH………..…..+ 17%, UP TO 43%

DIAMETER………… + 19%, UP TO 40%

LENGTH………..…..+ 17%, UP TO 43%

DIAMETER………… + 19%, UP TO 40%
A FTER 30 DAYSA FTER 30 DAYS

2-МИГЛИ ИН-ВИВО ИЗСЛЕДВАНИЯ;

ПРОТОКОЛ
Двойно  клинично изпитване на 30 жени, които са кандидатствали ,със спирала, съдържаща 2% matrikine + 
пантенол (концентрация TFE) дневно на  едното  око и плацебо спирала на  другия. 
Измерването е  чрез анализ на изображението.



3 ACTION3. СТЪПКА
БРЪЧКИ



MATRIXIL SYNTHE 6MATRIXIL SYNTHE 6MATRIXIL SYNTHE 6MATRIXIL SYNTHE 6

of seriousness or tension, even if this is not how they feel.

SYN-AKESYN-AKE

ThisThis isis whywhy TIMETIME FILLERFILLER EYES contains TIMETIME FILLERFILLER
complexcomplex toto smoothsmooth thethe eyeeye contourcontour..

BBotoxotox--likelike activeactive ingredientingredient
PeptidePeptide
NCTFNCTF ++ HAHA chronosphereschronospheres

RESULTSRESULTS::
CROW’SCROW’S FEET WRINKLES SMOOTHEDSMOOTHED OUTOUT

3- БРЪЧКИ

Изразените бръчки  са свързани с негативни изражения 
на лицето, дължащи се на напрежение, стрес, умора и 
други фактори.

С времето свикваме и кожата се програмира да ги 
изразява постоянно на лицето ни.

Жените ги намират тревожни, тъй като те  създадат 
впечатление на сериозност или напрежение, дори и  
това да не е начина, по който се чувствам.
В естетичната медицина, BOTULOTOXIN, свързан с 
мезотерапия инжекциионна,действат релаксиращо  и 
изглаждащо бръчките  незабавно.

EYES contains

FEET WRINKLES



4 ACTION4. стъпка
ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ 
ПОД ОЧИТЕ



The aesthetic medicine solution:

4.ТЪМНИ КРЪГОВЕ ПОД ОЧИТЕ

СЪЩЕСТВУВАТ ПОД ДВЕ ФОРМИ: ТЪМНИ КРЪГОВЕ И ВДЛЪБНАТИНИ;

При долния клепач се появява  огъване 
на подкожните тъкани, които падат под бузата. 
Тези кухини могат да се разпростират по 
отношение на скулите и моста на носа.

Решението  на  естетичната 
медицина е : филъри с ХК

Тъмни  кръгове:  те  са  по-чести,  отколкото  под 
очите като вдлъбвания. Те често са жълти, лилави 
или  дори  черни  на  цвят.  Те  са  резултат  от  лоша 
циркулация на кръвта.

решението на естетичната медицина:
пилинг и лазер



DIRECTLYDIRECTLY INSPIREDINSPIRED BYBY HYALURONIC ACID INJECTIONSINJECTIONS TOTO TREATTREAT UNDERUNDER--EYEEYE HOLLOWS,HOLLOWS, TIMETIME
FILLERFILLER EYESEYES CONTAINSCONTAINS LATEST-GENERATIONGENERATION PLUMPINGPLUMPING SPHERESSPHERES (HYALURONIC(HYALURONIC ACIDACID ++ KONJACKONJAC
POLYSSACHARIDS)

MoreMore powerful than HyaluronicHyaluronic AcidAcid spheres,spheres, theythey areare capablecapable ofof absorbingabsorbing

2424 timestimes theirtheir ownown weightweight

1717 forfor anan immediateimmediate injectioninjection likelike effecteffect1717 timestimes theirtheir ownown volumevolume forfor anan immediateimmediate injectioninjection--likelike effecteffect..

InIn--vitro measurement of swelling in weight and volume vitro measurement of swelling in weight and volume 
vsvs HA Filling spheres: Weight x 17 HA Filling spheres: Weight x 17 –– Volume x 4Volume x 4

4-ТЪМНИ КРЪГОВЕ И ВДЛЪБВАНИЯ ?!?

powerful than

POLYSSACHARIDS)

HYALURONIC ACID
LATEST-



DIRECTLYDIRECTLY INSPIREDINSPIRED BYBY MEDICAL TECHNIQUES, TIMETIME FILLERFILLER EYESEYES CONTAINSCONTAINS MARINEMARINE EXTRACTEXTRACT
COMBINED WITH AA PLANT-BASEDBASED COMPLEXCOMPLEX RICHRICH ININ ALBIZIAALBIZIA JULIBRISSINJULIBRISSIN TOTO TREATTREAT DARKDARK
CIRCLESCIRCLES BYBY::

Lipofuscin is a yellow-brown pigment granule  composed of 
different cell residues  that makes the skin look lacklustre 
and tired when it builds up.

Control + Active ingredient

Quantity of lipofuscin (fluorescent method) on 
human fibroblasts stressed by MGO 

4-ТЪМНИ КРЪГОВЕ И ВДЛЪБВАНИЯ

ЗАСИЛВА СЕ МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА

ОСВОБОЖДАВАТ ДЕТОКСИКАЦИЯТА

ПРЕМАХВАТ ПИГМЕНТАЦИЯТА

MEDICAL TECHNIQUES,
COMBINED WITH PLANT-
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REDUCTION OF RED COMPONENT -7.4% UP TO 32%

REDUCTION OF BLUE COMPONENT -7.5% UP TO 30%

REDUCTION OF RED COMPONENT -7.4% UP TO 32%

REDUCTION OF BLUE COMPONENT -7.5% UP TO 30%

4-ТЪМНИ КРЪГОВЕ, ВДЛЪБВАНИЯ

IN-VIVO ИЗСЛЕДВАНИЯ
Два пъти дневно прилагане на 2 месеца от крем, съдържащ 3% растителна комплекс (еквивалентна концентрация 

TFE) на очния контур в сравнение с плацебо. 24 жени (средна възраст 42) с тъмни кръгове:



TIME FILLER EYES
   ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ



After 28 days, reduction of 34,5%*
After 56 days, reduction of 40,5%*           in wrinkle depth of crow’s feet

UNRETOUCHED PHOTOS, STANDARDIZED SHOOTING CONDITIONS

*Clinical study conducted by an independent company on 20 women aged 35 to 60 years with a modified eye contour area related to age -
instrumental measurements.

БРЪЧКИ: експериментални проучвания 



After 28 days, reduction of 20,4%*
After 56 days, reduction of 28,6%*           of eyelid tuck’s depth

J0J0

J56

UNRETOUCHED PHOTOS, STANDARDIZED SHOOTING CONDITIONS

*Clinical study conducted by an independent company on 20 women aged 35 to 60 years with a modified eye contour area related to age - instrumental 
measurements.

Проследяване на ефекта при увисване на 
клеача



After 28 days, reduction of 20%*
After 56 days, reduction of 27,6%*           of the Valley of Tears depth

UNRETOUCHED PHOTOS, STANDARDIZED SHOOTING CONDITIONS

*Clinical study conducted by an independent company on 20 women aged 35 to 60 years with a modified eye contour area related to age -
instrumental measurements.

Проследяване на ефекта при тъмните кръгове  
и вдлъбванията

ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ 
след 56 дни третиране



After 56 days, increase of 13,2%*  in lashes density.

UNRETOUCHED PHOTOS, STANDARDIZED SHOOTING CONDITIONS

*Clinical study conducted by an independent company on 20 women aged 35 to 60 years with a modified eye contour area related to age -
instrumental measurements.

Мигли ... промяна в гъстотата и вида



SELF EVALUATION

**Clinical study conducted by an independent company on 20 women aged 35 to 60 years with a modified eye contour area 
related to age – self-evaluation.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА 56-ТИ ДЕН

ДОСТОВЕРНО ПОТВЪРДЕНО :

90% ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР

100% ХИДРАТИРАНЕ НА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР

85% ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ 

880%   УСПОКОЯВНЕ ЗОНАТА ПОД ОЧИТЕ 

70%    НЕЗАБАВНО ПОДОБРЯВАНЕ НА МИГЛИТЕ

75%  ВЕЖДИТЕ СЕ ЛИФТИРАТ75

70%   ПРЕМАХВАТ СЕ ВДЛЪБВАНИЯТА 

80%    ПО-МЛАД ВИД НА ОКОЛООЧНИЯ 

КОНТУР 

AREA70%    ОТВАРЯ ПОГЛЕДА



TIME FILLER EYES FILLER EYESTIME



TIME FILLER EYESTIME FILLER EYES

DARK CIRCLES

КРЕМ С АБСОЛЮТНО КОРИГИРАЩ ЕФЕКТ

ФОРМУЛА ЦЕЛ

БРЪЧКИ: 
TIME FILLER КОМПЛЕКС -
ХРОНОСФЕРИ
ПЕПТИДИ
-Ботокс активна съставка

ПЪЛНО КОРЕГИРАНЕ НА
ВСИЧКИ  НАЛИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ 

 

ОТПУСКАНЕ
ЛИФТИНГ 
ЕФЕКТ

ТЪМНИ КРЪГОВЕ И 
ВДЛЪБВАНИЯ 
запълващи 
сфери

КОЛИЧЕСТВО

15 МЛ



ИНОВАТИВНО, УЛТРА КОРИГИРАЩО 
НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ТРЕТИРАНЕТО 
НА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА
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TIME FILLER EYES vs OPTIM-EYESTIME FILLER EYES vs OPTIM EYES

Wrinkles, eyelids, lashes, 
under-eye hollows and dark circles

TARGET Women aged 25 and over 
seeking a solution to refresh the 

eyes

Women aged 35 and over seeking 
a complete solution to rejuvenate 

and widen the eyes

TEXTURE Fresh, melting cream Light, silky balm

PACKAGING 15ml airless pump bottle 15ml pot

RECOMMENDATIONS Dark circles, puffiness, fine
wrinkles




