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Praeitų metų lapkritį pirmą 
kartą Lietuvoje viešėjo „Christi-
na Laboratories“ mokymų centro 
vadovė, gydytoja – kosmetologė 
Julija Koršunova. 

Estetikos centro „Kosmedija“ 
kolektyvas bei konferencijoje da-
lyvavę specialistai (jų šiais me-
tais susirinko daugiau nei 70) tu-
rėjo išskirtinę galimybę kelti sa-
vo kvalifikaciją bei gilinti žinias. 
Julija Koršunova pasidalijo savo 
darbo patirtimi ir papasakojo bei 
praktiškai pademonstravo ne tik 
klasikines „Christina Laborato-
ries“ serijas, bet ir naujas proce-
dūrų bei produktų, skirtų naudo-
ti namuose, kombinacijas. 

Konferencijoje buvo aptarti 
individualūs odos gydymo me-
todai, priemonių, skirtų naudo-
ti namuose, parinkimas, gali-
mos problemos ir jų sprendimo 
būdai bei pristatytos klasiki-
nės „Christina“ kosmetikos seri-
jos („Comodex“, „Wish“, „Silk“, 
„FluorOxigen + C“, „Silk“, „Fo-
rever Young“, „Unstress“, „Rose 
de mer“).

Daugiausia dėmesio sulau-
kė „Christina Laboratories“ nau-
jienos. Pristatytas naujoviškas 
požiūris į kosmetologiją su in-

tensyviosios terapijos gaminiais 
Peelosophy, kurie skirti aknei 
ir pigmentacijai gydyti, „an-
ti-aging“ programoms, taip pat 
odos būklei ir tekstūrai pagerin-
ti. Procedūra Peelosophy sutei-
kia laipsnišką odos eksfoliacijos 
„sluoksnis po sluoksnio“ poveikį, 
odoje vyksta tarpląstelinės ko-
munikacijos aktyvacija ir signa-
lo perdavimas odos ląstelei apie 
aktyviųjų komponentų, kurie 
skatina odos regeneraciją, pate-
kimą. Tarp profesionalams skirtų 
gaminių yra bazinė seriją BASIC, 
naudojama pradiniame Peelo-

sophy procedūros etape, esant 
bet kuriai odos problemai (eks-
foliantas su šviesinamuoju po-
veikiu, ląstelių aktyviklis, jauni-
namasis preparatas su retinoliu, 
šviesinamasis preparatas su bio-
mimetiniu peptidu). Toliau seri-
ja išskaidoma į specifinius pre-
paratus, parenkamus, atsižvel-
giant į individualią odos būklę ir 
problemas: Peelosophy ACNE 
– problematiškos odos, aknės 
gydymas; Peelosophy REJU-
VENATING – odos atjaunini-
mas; Peelosophy LIGHTENING 
– hiperpigmentacijos gydymas, 

odos šviesinimas; Peelosophy 
FORTE – užtikrina itin intensy-
vų veikimą: senatvinių dėmių, 
hiperpigmentacijos ir po aknės 
likusių randų gydymas, raukšlių 
išlyginimas. 

Teigiamo įvertinimo sulaukė ir 
nauji kosmetikos produktai iš se-
rijos „Forever Young“ – „Moisture 
Fusion“ preparatai, skirti intensy-
viam odos drėkinimui. Specialios 
formulės kremas ir serumas, pra-
turtinti natrio hialuronatu (mažes-
nė molekulinė masė) ir hialurono 
rūgštimi, peptidų kompleksu, vi-
taminais ir antioksidantais, aprū-
pina odą drėkinamosiomis me-
džiagomis, skatina jos atsinaujini-
mą, kolageno ir elastino sintezę, 
pagerina odos tekstūrą ir toną, 
sulėtina senėjimo procesus, su-
teikia patempimo efektą. 

„Kiekvienais metais labai lau-
kiu „Christinos Laboratories“ kon-
ferencijos ir džiaugiuosi, kad visa-
da pavyksta į jas atvykti. Nors jau 
daug metų dirbu su šia kosmeti-
ka, kas kartą sužinau vis daugiau 
informacijos, naujų metodų. Ypač 
įdomu, kai atvyksta nauja lektorė 
su naujom žiniom bei praktika“ – 
mintimis apie konferenciją dalijo-
si viena iš dalyvių.

Konferencija, skirta  
„Christina Laboratories“ inovacijoms


