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Gernétic International  
Dar XX a. 7 dešimtmetyje nudegimų centro gydytojas Albertas Laporte troško rasti būdų, kaip palengvinti apdegusių žmonių kančias. 
Tuo metu buvo reikalingas stiprus odos regenera¬torius, skatinantis žaizdų gijimą. 
A. Laporte, dirbdamas biochemijos srityje, išrado savo pirmąjį preparatą „Synchro“, skatinantį odos regeneraciją. 
Noras padėti žmonėms paskatino įkurti įmonę „Gernétic International Synthese“, ji šiuo metu pasauliui žinoma dėl „Gernétic 
International“ kosmeceutikos. Įmonės buveinė yra Prancūzijos rytuose, apsupta žavingų miškų ir plačiųjų Gaskonijos laukų. Didžiulis 
chemikų, biologų ir dermatologų kolektyvas kuria produkciją, naudodamas moderniausias technologijas, leidžiančias prasiskverbti į 
pačią ląstelės širdį, ten, kur telkiasi visos aktyviosios medžiagos. Jie siekia sukurti tinkamų odos priežiūros priemonių, kad oda taptų 
harmoningai gražesnė ir sveikesnė. 

Dėl kasdien besivystančių tyrimų pateikiami 
konkretūs sprendimai, pateisinantys vi¬sus jūsų 
lūkesčius. 
Kiekviena priemonė veikia sinergiškai, yra nau-
dinga ir maloni. 
„Gernétic International“, pasitelkusi ląstelių 
biologinius tyrimus, kuria grožio priežiūros prie-
mones. Jose gausu augalų, vitaminų, mikroele-
mentų, amino rūgščių, baltymų ir eterinių aliejų. 
„Gernétic International“ vadovaujasi 100 % 
natūra¬lumo principu, padedančiu užtikrinti 
optimalius rezul¬tatus be alergijos rizikos. 
„Gernétic International“ siūlo didelį grožio 
priežiūros priemonių asortimentą veidui, ran-

koms ir kūnui. Kad ir kokie būtų Jūsų poreikiai, „Gernétic International“ priemonių asortimente rasite būtent Jums tinkančią prie-
monę – tikrą sveikatos kokteilį, suteikiantį galimybę džiaugtis savo grožiu.

Edukacinis mokymų centras „Kosmedija“ sausio 21–22 d. su-
kvietė Lietuvos kosmetologus į 2 d. „Gernétic International“ 
kosmeceutikos seminarą. Po ilgos pertraukos kosmetologai tu-
rėjo galimybę susitikti su „Gernétic“ tarptautinio lygio specialis-
tėmis ir pasisemti naujovių. Juolab kad būtent „Gernétic Inter-
national“ yra naujos kartos ląstelinė kosmeceutika, apibrėžianti 
paramedicininį priemonių poveikį.
Seminare informacija dalijosi Corinne Cayrey (sertifikuota tarp-
tautinė „Gernétic“ trenerė, med. kosmetologė) ir Lea Cazaute (bio-
chemijos, farmakologijos mokslų daktarė). Neįprastas formatas, 
kai seminare kosmetologę papildo gydytojos komentarai ir įžval-
gos, itin naudingas. Tad per pertraukėlę buvo įdomu pakalbinti 
pačias lektores.

Kiekvienam kosmetologui pažintis su „Gernétic“ kosmetika 
daro įspūdį. Sudėtis, filosofija ar prancūziškos šaknys – ku-

 Kolegė mane supažindino su „Gernétic“ kosmetika. Buvau be 
galo nustebinta jos asmeninių rezultatų, tad pradėjau „Gernétic“ 
naudoti dirbdama su klientais, pati įsitikinau akivaizdžiais skirtu-
mais ir pasiekiau norimų rezultatų. Palaikau ir „Gernétic“ filosofi-
ją, kad pirmiausia įsigiliname į kliento gyvenimą, sveikatos būklę, 
ar nėra psichologinių problemų, galinčių padėti geriau ištirti odos 
būklę. Tai pastūmėjo mane pasirinkti „Gernétic“ – kosmetiką, 
neleidžiančią būti paviršutiniškai ir atsakymo skatinančią ieškoti 
giliau žmoguje, tik tada spręsti problemą. 
Lea Cazaute: Su „Gernétic“ susidūriau atsitiktinai, iki tol dirbau 
kosmetikos bendrovėje gydytoja, tad žmonių sveikata nuo mano 
darbo neatskiriama. Buvau gerokai nusivylusi, kad dauguma kos-
metikos priemonių yra labai paviršutiniškos. Kaip gydytojai, man 
svarbiausia sveikata, tad „Gernétic“ buvo tai, ko reikia, – giliau 
veikianti kosmetika, odos maitinimo aspektai, trūkumų kompen-
savimas. Tai tikrai veikia, o rezultatai išlieka ilgai. 

Nedaug įmonių į seminarus kviečia ir gydytojus. Ar tai vie-
nas svarbesnių „Gernétic“ žingsnių? Kokia jūsų pagrindinė 
užduotis?
 Mokymuose kosmetologams plačiau paaiškinu apie kosmetiką, 
odos fiziologiją, žmogaus kūną. „Gernétic“ harmoningai susieja 
dermatologiją ir kosmetiką. 
Carinne Cayrey: Vis dėlto mes, kosmetologai, turime būti atsar-

Estetinės medicininės studijos savininkė 
Virginija Baranauskienė
Kaip laukiau šio seminaro... Ankstesniuose klausiau paties 
A. Laporte, tad esminius dalykus esu išnagrinėjusi iki siūle-
lio. Dabar buvo labai smagu išgirsti „Gernétic“ naujienas. 
Vėl iš naujo susižavėjau senosiomis priemonėmis. Net 18 
metų dirbu su šia kosmetika, kad ir ką išbandyčiau, niekas 
negali prilygti „Gernétic“, galvą guldau už kiekvieną pro-
cedūrą. Gal todėl, kad pirminė kosmetikos kūrimo mintis 
buvo medicininė, jos stiprus poveikis, seminare ir gydy-
tojos žodžiai tai patvirtino. Gal kiek išsamesnio požiūrio 
norėjosi į sudedamąsias dalis, bet gal sukantis dabartiniu 
gyvenimo tempu viskas paprasčiau ir taip smarkiai nebesi-
gilinama, juk ir taip vos viską spėjome per dvi dienas.

Ana Krivenokienė
Sveikatos centro vykdomoji direktorė

„SPA Vilnius“
Su „Gernétic“ kosmetika neatsitiktinai dirbama „SPA 
Vilnius“. Dar prieš atidarymą steigėjai patys naudojo šią 
kosmetiką, matė, kokių rezultatų pasiekiama, tad sprendi-
mas priimtas neatsitiktinai. Juk jei pats pasitiki kosmetika, 
ir kitiems nebaisu siūlyti. Dabar visi „SPA Vilnius“ kosme-
tologai gilinasi į „Gernétic“ filosofiją, priemonių sudėtį, 
naudojimą ir atlieka klientams pačias veiksmingiausias 
procedūras. Naudojant šią kosmetiką rezultatai matomi ir 
po vieno apsilankymo kosmetologijos kabinete, o odos bū-
klei palaikyti visada parenkamos priemonės, kurias reikėtų 
naudoti namuose

Estetikos centro „Kosmedija“ vadovė Lina Vasiliauskienė jau antrą dešimtmetį 
pristato „Gernétic“ kosmetiką Lietuvoje
Kam teko garbė pažinti ir bendrauti su A. Laporte, niekada nepamirš jo žavesio ir atsida-
vimo grožio mokslui, džiaugiuosi, kad ne vienas Lietuvos kosmetologas turėjo tokią gali-
mybę. Būtent „Gernétic“ buvo pirmieji kosmeceutikos srityje, jų metodai padeda sukur-
ti tokią medžiagų teikiamo gydymo sinergiją, kad jos pradėtų veikti tiesiai epidermyje ir 
taptų 10 kartų veiksmingesnės. Todėl džiaugiamės galėdami pristatyti seminarus, kuriuo-
se dalijamės patarimais, kaip dirbti su priemonėmis, kad jos būtų kuo veiksmingesnės.

ris nors aspektas ar visi nepalieka abejingų. Kaip jūs atsidū-
rėte šalia šios kosmetikos?

gūs, nes nesame gydytojai. Klientams duodame paprastų patari-
mų, siūlome sportuoti, sveikai maitintis, tačiau nebandome būti 
gydytojais – nereikia to sumaišyti. 

„Gernétic“ laboratorija domino ne vieną didelį koncerną, 
bet ji vis tiek išliko nepriklausoma prancūzų šeimos įmone.
„Gernétic“ priemonės gaminamos Pietvakarių Prancūzijoje. Tai 
provincija, apsupta gamtos, toli nuo užterštumo, ekologiškoje 
aplinkoje. Tai mus įkvepia. Daugelis kosmetikos sudedamųjų 
dalių išgautos iš augalų, jūrų pasaulio. Tai šeimos įmonė, įkurta 
biologų Laportų. Jos įkūrėjas A. Laporte mirė prieš 5 metus, dabar 
vadovauja jo žmona, auga sūnus, tad, tikimės, visa esminė kryptis 
išliks.

Kosmetologai buvo pasiilgę informacijos apie „Gernétic“. 
Kokios pagrindinės naujienos?
Naujos priemonės – 2 valomosios kaukės ir 1 kaukė brandžiai 
odai. Tai labai originali kaukė, nes jos sudėtyje yra arganų alie-
jaus, kitos turi balinamųjų ypatybių, nes tamsios dėmės pasta-
ruoju metu kelia labai daug problemų. Šios priemonės buvo labai 
laukiamos. Naujas pakeliamasis akių kontūrų kremas tinka sričiai 
aplink lūpas, kaklui, kur oda jautresnė. Šios priemonės puikiai pa-
pildys „Gernétic“ kosmetikos pasiūlą.
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