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Lina Kennedy  PREZIDENTĖ IR VYKDANČIOJI DIREKTORĖ   

Alexandria Professional™ – tai aplinkai nekenksminga, 
ekologijos principais besivadovaujanti kompanija, teikianti 
pasaulinio lygio sprendimus grožio ir sveikatingumo rinko-
je. Jau 20 metų  Lina Kennedy yra pažangiausia, pirmau-
janti specialistė tarp kitų progresyvių panašias plaukelių 
šalinimo technikas siūlančių kompanijų pasaulyje.

Body sugaring – unikalus nepageidaujamų plaukelių šalini-
mas specialiai paruošta 100% natūralia cukraus pasta. Šis 
būdas yra gerokai švelnesnis ir mažiau skausmingas, ap-
saugo nuo plaukelių įaugimo, nesukelia alergijos, tinka ypač 
jautriai odai, jį taikant nekyla odos nudeginimo pavojaus.

Alexandria Professional™ kompanijos prezidentė Lina 
Kennedy – moteris, 1991 m. sukėlusi tikrą revoliuciją gro-
žio pramonėje ir sukūrusi naują plaukelių šalinimo metodą 
cukrumi – Body Sugaring™.
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Alexandria Professional™ produktai 
Kiekvienas Alexandria Professional™ gaminamas ir pristatomas produktas buvo pradžioje sukurtas 
šalinti įaugusius plaukelius ir užkirsti kelią jų susidarymui. Tai mano pačios labiausiai skaudama vieta.

„Graži ir prižiūrėta, be jokio matomo ar įaugusio plaukelio oda yra pagrindinis dalykas,  kodėl 
egzistuoja Alexandria Professional™“.

„O šio tikslo pasiekimas su kiekvienu klientu, su kiekvienu sertifikuotu specialistu, su kiekvienu 
aukštos kvalifikacijos ir savo darbui atsidavusiu treneriu ir kiekviename kontinente strateginės 
partnerystės dėka yra būtina to PAGRINDO sąlyga.“

Man patinka dalintis gerais atsiliepimais apie naudą, kurią atnešė mūsų produktai ir paslaugos ir 
keletą tokių istorijų aš įtraukiau į šį bukletą. Kai kurios iš šių istorijų yra iš mano patirties, kitas 
papasakojo kiti specialistai ir klientai iš viso pasaulio. Kad sužinotumėte daugiau ko galima pasiekti 
naudojant vieną ar kitą konkretų Alexandria Professional™ produktą galima rasti Facebook, Twitter 
ir kituose socialiniuose tinklapiuose.

Daugelį Alexandria Professional™ produktų galima naudoti daugeliu tikslų ir nuo galvos iki kojų 
pirštų. Man patinka paprasti, veiksmingi ir į rezultatą orientuoti produktai ir sistemos. Ir būtent tai aš 
ir noriu pasiūlyti JUMS.

Atsiųskite mums savo atsiliepimus ir istorijas elektroniniu paštu, per Twitter, Facebook ar YouTube. 
Registruokitės mūsų iniciatyvinėje dalinimosi savo istorijomis programoje! 

www.alexandriaprofessional.com 

Lina Kennedy 
PREZIDENTĖ IR VYKDANČIOJI DIREKTORĖ 

„Be jokio matomo ar iaugusio plaukelio ir gerai prižiúrèta oda      

yra tas PAGRINDAS, kodèl egzistuoja Alexandria Professional™“.  
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Su Alexandria Professional™ galite:
• Atsikratyti nuolat varginančių įaugančių plaukų ir džiaugtis švelnia, lygia oda.

• Jei kenčiate nuo žvynelinės, galite labai pagerinti odos būklę ir išvaizdą (tokiu 
atveju naudojamas ir Vengrijos gydyklų purvas, kuriame ypač gausu mineralų).

• Puoselėti odą taikant lengvą eksfoliaciją (negyvų ląstelių šalinimą) ir kūno 
kaukes, prisotinančias odą reikalingų medžiagų.

• Šalinti nereikalingus ausų, nosies, antakių srities plaukus.

• Pasirūpinti vyrais. Pageidaujate paaštrinti „trijų dienų“ barzdos, ūsų linijas, 
suteikti gražesnę formą antakiams, pašalinti nepageidaujamus sprando, ausų, 
nosies plaukus? Su „Alexandria Body Sugaring“ tai visai nesunku.

Prekės ženklo pripažinimas 
Alexandria Professional™ gamina odai ir aplinkai „draugiškus“ produktus, 
kurių sudėtyje nėra parabeno, šlapalo ir jokių petrogenezės medžiagų, ir kurie 
100% tenkina kokybės reikalavimus. Visi Alexandria Professional™ treneriai ir 
specialistai yra sertifikuoti, kad užtikrintumėme aukščiausią kvalifikaciją grožio 
industrijos srityje. 

100% natūrali! 
Alexandria Professional™ cukraus pasta yra sudaryta 
tik iš gryno cukraus, citrinos sulčių ir vandens. Jokių 
dažiklių, kvapų, eterinių aliejų...

Ji tokia natūrali, kad ja galite saldinti arbatą..
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CUKRINĖ DEPILIACIJA

DEPILIACIJA CUKRUMI – tai saugus ir efektyvus plaukelių šalinimo būdas, nedirginantis ir tinkantis net 
pačiai jautriausiai, bet kokio amžiaus odai.

Mėgstamas tiek vyrų, tiek moterų.

Alexandria Professional™ gamina visas savo pastas, kad visų ir kiekvieno indelio turinys būtų pačios 
aukščiausios kokybės. 

Alexandria Professional™ cukrus neprilimpa prie gyvų odos ląstelių. Taikant Alexandria techniką, 
cukraus pasta švelniai šalina negyvas odos ląsteles, todėl procedūra yra labai švelni net ten, kur oda 
yra tokia jautri kaip antakių ir bikini srityse.

Pažangios plaukelių šalinimo procedūros yra ekonomiškos. Dauguma klientų iškart pajunta pagerėjimą 
- jau po pirmos ar antros procedūros plaukeliai plonėja, plaukuotumas mažėja ir tuo pat metu gerėja 
odos būklė.

Alexandria Professional™ cukraus pastos yra 100% tirpios vandenyje. Nėra rizikos sugadinti ar sutepti 
klientų drabužius, ir kas dar svarbiau, pakenkti jūsų odai. Alexandria cukraus pastą galima lengvai 
nuplauti drungnu vandeniu. 

Jokios rizikos nudeginti odą! Kvalifikuoti ir sertifikuoti Alexandria Professional™ specialistai jūsų odą 
masažuos rankomis vos šilta mūsų pažangia cukraus pasta. 

Alexandria cukraus pastos yra 100% higieniškos. Mūsų specialistai niekada nenaudoja tos pačios 
pastos pakartotinai. Cukraus pasta po kiekvieno kliento visada išmetama. Kitas didelis Alexandria 
cukraus pastų privalumas yra tai, kad bakterijos nesidaugina esant aukštai cukraus koncentracijai, 
todėl nėra kryžminio užteršimo rizikos. Alexandria Professional™ visada yra saugi!

Alexandria Professional™ prieš ir po priežiūros sistema yra labai veiksminga. Priežiūros sistema prieš 
ir po procedūros yra ypač svarbi siekiant užkirsti kelią bet kokiai odos reakcijai į plaukelių šalinimą.  

Alexandria Professional™ džiaugiasi ir moterys, ir vyrai nepriklausomai nuo amžiaus, odos spalvos ir 
plaukelių tekstūros. 

Esminiai plaukelių šalinimo 
cukraus pasta privalumai:

• plaukai yra ištraukiami 
jų augimo, o ne 

Todėl daug mažesnė 
tikimybė yra nulaužti, 

• naudojant šią metodiką 
daugeliui klientų 
pavyksta atsikratyti 
įauginėjančių plaukų 
problemos – tai ypač 

srityje (moterims).

• procedūra tinka net 
pačiai jautriausiai odai, 
kadangi cukrus nebūna 
karštas, o cukraus 
pasta 100 proc. natūrali.
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Phenomen-all™ 

Alexandria Professional™ sukurtas ir pagamintas Phenomen-all™ tapo nepakeičiama plataus odos 
būklės gerinimo ciklo programos dalimi. Phenomen-allTM padeda atsikratyti įaugusių plaukų ir užkirsti 
kelią jų susidarymui ateityje. Kiekvienas besiskundžiantis labai sausa oda ir įaugusių plaukų keliamomis 
problemomis būtinai turėtų naudoti šį produktą. Jei ką nors kamuoja infekuoti įaugę plaukeliai bikini 
srityje, visa ko reikia - tai laikytis mūsų Odos būklės gerinimo programos ir tepti Phenomen-all™ tiesiai 
ant susidariusių mazgelių. Ir NIEKADA nebandykite jų spausti. Netrukus odoje įstrigęs laukelis pats 
išeis į paviršių ir neliks jokių žymių, kad jis ten buvo. 

Phenomen-all™ taip pat yra plačiai naudojamas siekiant atsikratyti keratozės, ypač viršutinėje rankų 
dalyje nugaros pusėje, nuo kurios kenčia daug ir įvairių amžiaus grupių žmonių. Keletas mano klientų 
man sakė, kad juos gydantys dermatologai tvirtina, kad nėra priemonių jiems pagelbėti ir kad ši būklė 
lydės visą gyvenimą. TAI NETIESA.

Lina Kennedy: „Aš priėmiau jauną aštuonių metų mergaitę, kurią atvedė jos mama po to, kai man pavyko 
pagerinti jos odos būklę. Mama atvedė dukrą, kad pasitartų dėl jos viršutinės rankų dalies odos, kuri buvo 
nusėta mažyčiais spuogeliais. Cukrumi pašalinau plaukelius nuo nedidelio odos ploto ir jie pasišalino su 
mažom baltos spalvos negyvos odos viršūnėlėm. Mama sutiko, kad procedūrą atlikčiau pilnai viršutinei 
abiejų rankų daliai ir tai iškarto išsprendė problemą. Naudojant Phenomen-all™ ankstesnė odos būklė 
nesugrįžo.“ 

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS – JEI NAUDOSITE KASDIEN:

• Nebus įaugusių plaukelių.

• Oda bus švelni.

• Sumažės strijų ir raukšlių.

• Išnyks odos nelygumai (keratozė) netgi dilbio srityje.

• Lengvesniu taps plaukelių šalinimas, kadangi odai  
esant geresnės būklės sumažėja pasipriešinimas.

SUDĖTIS:

Butyrospermum 
Parkii, cocos nucifera, 
simmondsia chinenis 
(jojoba) seed oil, 
sesamum indicum 
(sesame) seed oil, 
vitis vinifera (grape) 
seed oil, aqua, 
calendula officinalis 
flower extract, salvia 
sclarea (clary) oil, 
aniba rosaeodora 
(rosewood) wood oil, 
citrus grandis (grape-
fruit) peel oil, cananga 
odorata flower oil. 

Geriausiai parduodama    
prekè kovai su    

    iaugusiais plaukeliais

           ir odos problemomis.
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Mud Puddle™

(Hungarian Wellness Mud™ – HWM™). Vengrijos gydomasis purvas.

Šio produkto ištraukiamasis poveikis yra labai veiksmingas padedant išlaisvinti įaugusius plaukelius. Be 
šio Alexandria Professional™ svarbaus fakto, mes dar atradome, kad jis padeda nuraminti sudirgimus, 
kuriuos kartais sukelia plaukelių šalinimas tokius kaip histamino išsiskyrimas ir t.t. 

Tai visiškai natūralus produktas, išgaunamas Vengrijoje, turtingas mineralais. Purvo kaukė padeda esant 
plaukų įauginėjimo problemoms, „užspaustiems“ plauko folikulams, gerina odos spalvą ir tekstūrą, atjaunina, 
ramina odą. Kaukė turi terminį poveikį – išsaugo šilumą, todėl efektyviai gerina kraujotaką. 60% silicio 
dioksido padeda išsaugoti kolageną odoje bei skatina jo sintezę. Purvo kaukės pasižymi priešuždegiminiu 
ir detoksikuojančiu poveikiu. Prieš naudojimą purvo kaukės milteliai sumaišomi su „Essential Tonic“.

Šį Vengrijos purvą Alexandria Professional™ rekomenduoja kovai su nudegimais saulėje, egzema, 
psoriaze, raukšlėmis ir tiesiog viso kūno odos atjauninimui. 

Nudegus saulėje, tai puiki priemonė nuraminti odai. Jau kitą rytą pusė nugaros odos, kuriai buvo užteptas 
gydomasis purvas buvo be paraudimo ir pūslių, jos būklė buvo žymiai geresnė lyginant su oda, kuriai 
purvo kaukės netepėme.

Taip pat Vengrijos purvas taikomas ir po įvairių vabzdžių įkandimų. Reikės tiesiog gausiai užtepti ant 
sukandžiotų odos plotų ir palikti 15-20 minučių. 

Daugiau apie Hungarian Wellness Mud™ ir jo vyriausybės patvirtintą medicininę naudą bei 
tai, ką Alexandria Professional™ siūlo sveikatinimo industrijai Šiaurės Amerikoje, rasite adresu  
www.hungarianwellnessmud.com 

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Kovai su įaugusiais plaukais: mažina uždegiminius procesus 
ir ištraukia nešvarumus bei išlaisvina įaugusius plaukelius.

• Kūno įvyniojimams: kovoja su celiulitu, gerina bendrą odos būklę.

• Veido kaukėms: ramina odą po plaukelių šalinimo cukrumi 
bei drėkinimo ir anti-acne procedūrų.

• Maudynėms: atstato odą, teigiamai veikia raumenis

• Kojų procedūroms: mažina kojų skausmą, sunkumą ir nuovargį.

SUDĖTIS:

Hungarian Mud 
(Silica Titanium, 
Dioxide Alumina, Iron 
Oxide, Manganese 
Oxide, Phosphorus 
Pentaoxide, Calcium 
Carbonate Magnesium 
Oxide, Sodium Oxide, 
Potassium Oxide, 
Dimethyl Carbonate) 
Aqua, Maris Sal, 
Lavandula Angustifolia 
(Lavender Oil), 
Commiphora Myrrha 
(Myrrh). 

  Ne aš radau    
       ši ypatinga purva     

    iš Vengrijos –     
               jis rado mane !

            — LINA KENNEDY  
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LŪPŲ EKSFOLIANTAS  
SU ŽALIAJA CITRINA

LŪPŲ BALZAMAS SU 
ŽALIAJA CITRINA 

MANDARINAS VANILĖ PINA COLADA BRAŠKĖS
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Tiek vyrai, tiek moterys 

        dievina músu Buff Up ir Balm Up !

Buff Up™ and Balm Up™ 

Daugelis skundžiasi sausa ir supleišėjusia lūpų oda visoje Amerikoje ir ypač valstijose, kur būdingas 
sausas oras, ir nusprendžiau sukurti lūpų priežiūros produktų liniją. Su meile cukrui mes sukūrėme 
šveitiklį, kurio pagrindą sudaro cukrus, ir pavadinome jį Buff Up™. O kad lūpoms visą dieną nepristigtų 
drėgmės, mes sukūrėme 5 nuostabių aromatų paprastą ir gaivų Balm Up™. Tiek vyrai, tiek moterys 
tiesiog dievina mūsų Buff Up™ ir Balm Up™!

Gardus šveitiklis cukraus pagrindu Buff Up™ yra skirtas nušveisti negyvas, sausas ląsteles ir atskleisti 
gražias ir sultingas lūpas. Saldi priemonė kovai su sausa, šiurkščia lūpų oda.

Balm Up™ nuolatos drėkina lūpas, kad jos būtų lygios ir vertos bučinio. Greitai veikianti priemonė prieš 
sausas ir šiurkščias lūpas.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS: NAUDOKITE KASDIEN, KAD LŪPOS BŪTŲ ŠVELNESNĖS  
IR SALDESNĖS NEGU BET KADA ANKSČIAU. 

• Lūpų šveitimas su Buff Up™ ir drėkinimas naudojant Balm Up™.

• Kutikulių šveitimas naudojant Buff Up™.

• Balm Up™ naudojimas kasdien, kad manikiūras ir pedikiūras ilgiau atrodytų nepriekaištingai.

Lūpų balzamas su Ši sviestu ir natūraliais aliejais užtikrins ilgalaikį odos drėkinimą ir apsaugą nuo vėjo, 
šalčio, saulės. Lūpos taps minkštos, švelnios ir viliojančios.

SUDĖTIS:

Buff Up™: 

Sucrose (Sugar), Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, 
Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Fruit Olea 
Europaea (Olive) Oil, 
Tritcum Vulgare (Wheat) 
Germ Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Cera Alba (beeswax), 
flavor. 

Balm Up™: 

Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Fruit Olea 
Europaea (Olive) Oil, 
Tritcum Vulgare (Wheat) 
Germ Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Cera Alba (beeswax), 
flavor. 
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Salt Spring™ 
(Negyvosios jūros druska) 

Ištyrus daugybę įvairių druskų, padariau išvadą, kad būtent šis druskų mišinys pasižymi didžiausiu 
mineralų ir natrio kiekį. Kaip ir visada aš pagalvojau apie įaugusių plaukelių šalinimą ir į pilno odos 
būklės gerinimo ciklo programą įtraukiau Negyvosios jūros druską. Būtent tokiu tikslu mes naudojame 
šią druską šveitikliams ir voniai. Aš pati visada į kelionę pasiimu krepšelį Salt Spring™ , kad tik atvykus 
į viešbutį galėčiau jos įsiberti į vonią kadangi ši druska iškart nuramintų mano išvargusį ir drėgmės 
ištroškusį kūną.

Salt Spring™ yra turtinga natūraliais mineralais, jaunina kūną, o oda tampa lygi ir švelni lyg šilkas. 

Druskos pilingas rekomenduojamas įaugusių plaukelų problemai spręsti, odos tekstūrai bei tonusui 
gerinti, raumenų atpalaidavimui. 

Druska naudojama kaip šveitiklis sumaišius su drėkinančiu losjonu „Restore Hydrating Lotion“ arba 
migdolų aliejumi „Sweet Almond Oil“, arba įberiama į vonią - profilaktikai prieš plaukelių įaugimą, taip pat 
kaip priešuždegiminė ir antiseptinė terapija, bei bendram organizmo atpalaidavimui.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS: 

• Vonia ramina skaudančius ir pavargusius raumenis, kojas...

• Naudokite namuose su masažo pirštine arba voniai, kad užkirstumėte kelią plaukelių įaugimui 
arba atsikratytumėte jų.

• Sumaišykite su Restore™ Hydrating Lotion, kad pasigamintumėte šveitiklį kūnui.

NAUDA:

• Mažina uždegimą.

• Kontroliuoja per didelį riebalų liaukų aktyvumą.

• Naikina bakterijas.

• Ramina sausą ir perštinčią odą.

• Lengvina odos ligas.

• Padeda kovoti su acne būkle.

• Veikia odą raminančiai ir padeda gydyti  
psoriazę bei egzemą.

SUDĖTIS:

Magnesium carbonate,  
chloride, potassium  
hydroxide, sodium 
chloride, bromide,  
calcium chloride  

  Druskos tirpalai dél ju švelnaus bet    

efektyvaus veikimo naudojami ligoninése 

kaip antibakteriné priemoné  

apdorojant žaizdas vietoj peroksido.
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I Love My Skin™ 
Pačioje pradžioje Alexandria Professional™ klientai pradėjo pirkti mūsų prieš ir po plaukelių šalinimo 
cukrumi procedūrų produktus, kurie buvo profesionaliose (darbui kabinete) pakuotėse. 

Mūsų specialistai pranešė apie išaugusią tokių produktų paklausą, ir aš sukūriau palaikomąją sistemą 
I Love My Skin™. Klientai (ypač vyrai) ją labai pamėgo ir ši sistema tapo jų odos priežiūros pagrindu, 
todėl dabar mes gaminame ir lengvai nešiojamą „kelioninį rinkinį“.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Acne odos priežiūros sistema.

• Kasdienio valymo, tonizavimo ir drėkinimo trio.

• Vyrams prieš ir po skutimosi.

Vyrams patinka dar ir dėl to, kad produktai yra be „kvepalų“ ir tai neatgraso jų nuo kasdienio naudojimo.

I Love My Skin™, kúno    

       priežiúros trio harmoningai veikia,     

kad veido ir viso kúno oda 

                 bútu švari ir sveika.   

SUDĖTIS:

Presept™ Cleanser: 
Aqua, Sodium Laureth 
Sulphate, Lactic Acid, 
Glycerine, Alcloxa, Maris 
Sal, Tetrasodium EDTA 

Essential Tonic™: Aqua, 
Lactic Acid, Polysorbate 
20, Commiphora Myrrha 

Restore™ Lotion: Aqua, 
Glycerin, Caprylic/ 
Capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol (And) 
Ceteareth 20, Glyceryl 
Monostearate S/E, 
Gluconolactone (And) 
Sodium Benzoate, Cera 
Alba, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Hydroxyethylcellu- 
lose, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed 
Oil, Phenoxyethanlo, 
Tocopheryl Acetate, 
Triticum Vulgare Germ 
Oil, Persea Gratissima 
(Avocado) Oi, Chamo- 
milla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract. 
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Presept™ Skin Cleanser 
Alexandria Professional Presept™ Skin Cleanser yra antimikro-
binis tirpalas, kuris šalina nešvarumus, makiažo ir kremo likučius, 
o tai yra labai svarbu norint tinkamai paruošti odą plaukelių 
šalinimo cukrumi procedūrai. Antraip, cukraus pasta gali nuslysti 
nuo odos tinkamai „nepagaudama“ plaukelių. Produkto sudėtis 
yra paprasta siekiant išvengti nereikalingų cheminių medžiagų, 
kurios suteikia kvapų ir putojimo, naudojimo. Presept™ Skin 
Cleanser yra vienas iš salone naudojamų produktų, kuriuos 
Alexandria klientai, ypač vyrai, mėgsta turėti namuose.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Saugus ir švelnus visiems odos 
tipams.

• Geriausia pH visiems odos tipams.

• Jokių kvapų - jokių kvepalų.

• Jokių agresyvių putojančių cheminių 
preparatų.

NAUDA

• Pakankamai švelnus vyrų, moterų ir 
vaikų odai.

• Puikiai tinka spuoguotai odai.

• Naudokite su SPA masažo pirštine 
vonioje arba duše.

NAUDA

• Raminamosios savybės.

• Antimikrobinis, antigrybelinis, antivirusinis 
ir antiseptinis poveikis.

• Ląsteles regeneruojantis poveikis.

• Priešuždegiminės savybės

• Mažina paraudimą (jei pasitaiko) po 
procedūrų.

• Kovoja su uždegimu, kurį kartais sukelia 
nugaros ir krūtinės plaukelių šalinimas.

• Sumaišius su Mud Puddle™ puikiai tinka 
naudoti po vellus plaukelių šalinimo.

• Natūrali augalinė paviršių veikianti 
medžiaga atveria plauko stiebo kutikules 
ir todėl cukraus pasta gali geriau sugriebti 
plaukelį.

Essential Tonic™ 

Essential Tonic™ naudojamas prieš visas plaukelių šalinimo 
procedūras ir po jų. Essential Tonic™ yra visiškai natūralus 
antibakterinis, priešuždegiminis ir antimikrobinis produktas. Jis 
raminamai veikia odą ir mažina paraudimą (jei jis pasitaiko) po 
procedūrų.

Ir kokia sėkmė, kad natūrali augalinė paviršių veikianti medžiaga, 
kuri naudojama vietoj alkoholio, kad susimaišytų aliejus ir vanduo, 
atveria plauko stiebo kutikules ir todėl cukraus pasta gali geriau 
sugriebti plaukelį. Essential Tonic™ yra vienas iš salone naudojamų 
produktų, kuriuos klientai pageidauja turėti ir namuose.
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procedūras ir po jų. Essential Tonic™ yra visiškai natūralus 
antibakterinis, priešuždegiminis ir antimikrobinis produktas. Jis 
raminamai veikia odą ir mažina paraudimą (jei jis pasitaiko) po 
procedūrų.

Ir kokia sėkmė, kad natūrali augalinė paviršių veikianti medžiaga, 
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produktų, kuriuos klientai pageidauja turėti ir namuose.

          užpakaliukams!  

Restore™ Hydrating Lotion 
Restore™ Hydrating Lotion patinka ir mūsų specialistams ir 
klientams! Restore™ raminamai veikia odą. Jis yra lengvas ir 
nekomedogenškas, todėl yra veiksmingas ir saugus naudoti visų 
odos tipų kūno ir veido procedūroms.

Vertal 6™ Drying Powder 
Vertal 6™ Drying Powder yra pagaminta iš grynos, išvalytos, aukštos 
kokybės pudros, jos sudėtyje nėra kvėpalų, cheminių medžiagų, 
aliejaus ar aliuminio ir todėl nesukelia alerginių reakcijų. Sportininkai, 
būsimos mamos ir mamos, auginančios kūdikius, labai dažnai 
pageidauja įsigyti šios pudros, kad galėtų ją naudoti ir namuose.

SUDĖTIS:

Magnesium Silicate, Magnesium Calcium 
Carbonate, Magnesium Aluminum Silicate, 
Magnesium Carbonate  

   Labai saugi ir 
švelni  netgi kúdikiu  

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Kasdienio naudojimo drėkinamasis losjonas veido  
ir kūno odai.

• Saugus ir švelnus naudoti vyrams, moterims ir vaikams.

• Užkerta kelią įaugusių plaukelių susidarymui.

• Sumaišius su Mud Puddle™ puiki veido kaukė.

• Sumaišius su Salt Spring™ namų sąlygomis  
skirtas naudoti kūno šveitiklis.

NAUDA

• Koncentruotas drėkinamasis losjonas 
gali būti naudojamas SPA botaniniams 
mišiniams.

• Restore™ Hydrating Lotion paskirtis yra 
saugiai raminti ir drėkinti odą po plaukelių 
šalinimo cukrumi procedūrų, todėl jis 
optimaliai padidina naudą, kurią teikia 
aukštos kokybės transdermaliniai losjonai.

• Be kvapo.

• Be parabenų.

• Be petrolatų.

• Be šlapalo.

• Nekomedogenškas.

NAUDA

• 90% silikatų (žemės uolienos).

• 99.9% be aliuminio.

• Saugi barstyti pažastis.

• Patikimai paruošia (nusausina) odos paviršių 
plaukelių šalinimo cukrumi procedūrai.

• Atliekant plaukelių šalinimo procedūrą 
išryškina plonus šviesius plaukelius.
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Dermawear™
DUO Soothing 
(Raminamasis)
Raminamasis, švelnumu 
apgaubiantis duetas – 
Losjonas + Tonikas
Kai atmosfera įkaista šis 
švelnus smilkalų, baziliko 
ir švelnios vanilės mišinys 
mažina stresą ir kuria 
ramybės aurą.

SWEET ALMOND OIL 

Saldžiųjų migdolų aliejus

Gali būti naudojamas kartu 

su „Salt Spring“ kaip kūno 

šveitiklis.  

SUDĖTIS: 100 % grynas ir natū-

ralus saldžiųjų migdolų aliejus.

Dermawear™ Duo Collection 
Dermawear™ Duo Collection kūrimas užtruko dvejus metus. 
Didžiausias iššūkis buvo sukurti malonius kvapus, bet tuo pat 
metu nesumenkinant kiekvieno unikalaus mišinio vertingumo. 

„Aš dažnai keliauju ir visada lipdama į lėktuvą krepšyje nešuosi 
Healing Duo, kad ilgų skrydžių į Europą ir Afriką metu mano oda 
būtų pakankamai drėkinama. Dažniausiai galų gale aš dalinuosi su 
keleiviais sėdinčiais šalia manęs, kadangi kai aš naudoju losjoną 
arba purškiklį, mano kaimynai mėgaujasi maloniu aromatu!“

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Palaiko odos drėgmę visą dieną.

• Naudoti nuvalius veidą ryte ir vakare.

• Purškiklis suteikia gaivumo pavargusiai, 
sausai odai.

• Puikiai tinka atgaivinti odai būnant 
troškiame ore, kaip lėktuve, sporto salėje, 
arba tiesiog pažadinti kūną ir sielą.

SUDĖTIS:

Visi losjonai: Aqua, Glycerin Caprylic/Capric Tryglceride, Cetearyl 
Alcohol (and) Ceteareth 20, Glyceryl Monosterate S/E, Gluconolactone 
(and) Sodium Benzoate Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Oil, 
Phenoxethanol Tocopheryl Acetate, Tritcum Vulgare Germ Oil, Per -sea 
Gratissima (Avacado) Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract. 
Soothing: + Pinus Strobus, Citrus Sinensis, Ocimim Basilicum, Aniba 
Rosaeodora, Citrus Aurantium Bergamia, Boswellia Carterii, Helichrysum 
Italicum. Healing: + Citrus Sinensis, Pelargonium Asperum, Lavendula 
Angustifolia, Pinus Sylvestris, Citrus Paradisii, Solidago Virgaurea. Claryfing: 
+ Citrus Sinensis, Mentha Piperita, Rosmarinus ca Quinquenervia, Thuja 
Occidentalis. Energizing: + Citrus Limonum, Pelargonium Asperum, Citrus 
Sinensis, Citrus Paradisii. Calming: + Commiphora Myrrha, Pinus Sylvestris. 

Visi tonikai: Aqua, Polysorbate 20, Pinus Strobus. Soothing: + Citrus 
Sinensis, Ocimum Basilicum, Aniba Rosaeodora, Citrus Aurantium 
Bergamia, Boswellia Carterii, Helichrysum Italicum. Healing: + Citrus 
Sinensis, Pelargonium Aserum, Lavendula Angustifolia, Pinus Sylvestris, 
Citrus Paradisii, Solidago Virgaurea. Clarifying: + Citrus Sinensis, Mentha 
Piperita, Rosmarinus Officinalis Cineoliferum, Melaluca Quinquenervia, 
Thuja Occidentalis. Energizing: + Citrus Limonum, Pelargonium Aserum, 
Citrus Sinensis, Citrus Paradisii. Calming: + Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Commiphora Myrrha, Pinus Sylvestris. 

Dermawear™ 
DUO HEALING
Raminantis, gydantis, 
atstatantis duetas – 
Losjonas + Tonikas

Praturtintas  mimoza šis 
terapinis  kvapniosios 
pelargonijos ir sidabrinės 
eglės derinys yra 
natūrali priemonė raminti 
sudirgusią odą ir atstatyti 
pusiausvyrą.

Dermawear™ DUO
CLARIFYING (Valomasis)

Valomasis, atstatantis duetas – 
Losjonas + Tonikas

Priemonės rekomenduojamos 
kai odai būtina detoksikacija, 
tonizavimas, valymas. Preparatai 
pagerina ne tik odos, bet ir vidaus 
organizmo būklę.

Kai oda praranda skaistumą arba 
jums stinga trupučio „vidinio 
aiškumo“, ši valanti formulė, kurios 
sudėtyje yra rozmarino ir niaouli, 
gražina odą ir įkvepia sielą.

Dermawear™ Duo
Energizing (Energizuojantis)

Energizuojantis, tonizuojantis 
duetas – Losjonas + Tonikas

Prisotintas eterinių aliejų mišinys 
citrusinių vaisių jėga gaivina 
pavargusią odą ir jaunina sielą. 

Preparatas apjungia natūralius 
citrusinius eterinius aliejus, kurie 
tonizuoja odą, suteikia ląstelėms 
energijos. Preparatai pagerina ne 
tik odos, bet ir vidaus organizmo 
buklę.

Dermawear™
DUO Calming 
(Raminamasis)

Subalansuojantis, 
raminamasis duetas – 
Losjonas + Tonikas

Ši švelni bekvapė 
priemonė yra saulėgrąžų 
ir avokado aliejų mišinys, 
kuris ramina mintis ir 
streso išvargintą odą.
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Injabulo™ 
Priešuždegiminė, raumenų spazmus malšinanti priemonė

Žodis „Injabulo“ zulų kalba (Pietų Afrika) reiškia „laimė“. Tai unikali priemonė, formulėje apjungianti 
Pietų Afrikoje augančių augalų ekstaktus, su vėsinančiu, raminančiu, minkštinančiu poveikiu, skirta 
atpalaiduoti įsitempusiems, pavargusiems raumenims bei drėkinti ir gražinti odą. Gydomasis tepalas 
mažina uždegimą, padeda esant artritui, mėšlungiui, gerklės raumenų spazmams, galvos skausmui bei 
bet kurių raumenų įtampai. 

L.Kennedy: „Gavau daug labai gerų atsiliepimų apie Injabulo™. Mano mama skundėsi kojų mėšlungiu 
ypač naktį. Ji naudoja Injabulo™ ir džiaugiasi, kad visiškai atsikratė šių nemalonių pojūčių.“

Injabulo™ yra unikalus afrikietiškas tepalas, kuris pasižymi skaudančius raumenis raminančiu šaldomuoju 
poveikiu bei drėkinamosiomis savybėmis, kurios švelnina ir minkština odą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Masažo tepalas.

• Mažina uždegimą.

• Padeda esant artritui ir tendonitui.

• Šalina raumenų mėšlungį.

• Mažina galvos skausmą.

• Kojų mėšlungį.

SUDĖTIS:

Butyrospermum Parkii, 
menthol, carapa procera, 
calotropis procera  

Žodis “Injabulo” 
išvertus iš zulu kalbos 

reiškia „laime“.  



22

 

Comforté™

by pms4pms, LLC 

Tai puiki išeitis moterims, kurios negali arba nenori vartoti nuskausminančių vaistų PMS arba menstruacijų 
metu. 

„Mano dukterys jau įprato naudoti priemones, kurias aš siūlau rinkai, kad sumažinti bet kokį skausmą. 
Mano dukra Nadine visada naudojo Injabulo™, norėdama sušvelninti čiurnos ir smakro skausmus po 
treniruočių – ir jai ši priemonė labai tiko.
Vieną dieną ji pasitepė Injabulo™ pilvą, kad sumažintų mėnesinių skausmus. Aš iškarto ėmiausi 
Injabulo™ tepalo keitimo, kad pritaikyčiau jį konkrečiam tikslui, mažinti mėnesinių keliamą diskomfortą, 
todėl sušvelninau jo kvapą, kad šis būtų moteriškesnis – ir taip gimė Comforté™. 

Aplankykite www.pms4pms.com ir čia rasite daugiau įdomios informacijos bei atsiliepimų.“

COMFORTÉ™ GERIAUSIAI TINKA MOTERIMS, KURIOS:

• Negali naudoti tablečių.

• Turi vengti nuskausminamųjų vaistų.

• Ieško natūralių primonių kovai su 
priešmenstruaciniu sindromu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Lengva naudoti ir nešiotis.

• Malonus natūralus kvapas greitai išsisklaido.

• Greitai veikia.

• Sumažina cheminių medikamentų poreikį arba jų visai nereikia.

• 100% saugus ir natūralus.

• Gerina odos būklę – neleidžia susidaryti strijoms.

• Mažina kitus nemalonius su skausmu susijusius pojūčius.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

Išspauskite nedidelį kiekį Comforté™ į ranką ir masažuokite 
nuo vienos kiaušidės iki kitos prieš prasidedant spazmams. 
Masažuokite pilvą kelias minutes, kad kremas įsigertų ir 
pradėtų veikti. Geriausiai tinka naudoti pilvui, nugaros apačiai 
ir krūtinei arba ten, kur jaučiate skausmą arba diskomfortą.

Comforté™ taip pat galite tepti smilkinius ir 
sprandą, kad sumažintumėte galvos skausmus.

SUDĖTIS:

Calatropis Procera, 
Carapa Procera, 
Menthol, Shea Butter 
& Soy Bean Extract 

Akimirksniu malšina menstruaciju 
sukeliamus spazmus. 
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Comforté™ 

Kaip greitai jis 
suveikia? 

Visų mūsų organizmai 
yra skirtingi, tačiau 
dažniausiai COMFORTE 
kremas ima veikti po 
kelių minučių nuo 
patepimo.

Kaip ilgai tęsiasi jo 
poveikis? 

Nedidelį kremo kiekį 
rekomenduojama 
užtepti kas 1-5 
valandas. Galima 
pradėti naudoti ir 
1-2 dienas prieš 
menstruacijas. Tai 
visiškai natūralus 
ir nekenksmingas 
produktas, todėl 
COMFORTE naudokite 
kada tik norite!

Ar COMFORTE tikrai 
natūralus? 

Visi kremo ingredientai 
išgauti iš Afrikos miškų 
augalų. Gamintojai 
padarė viską, kad iki 
minimumo sumažintų 
aplinkos ir pakavimo 
poveikį.

Ar COMFORTE saugu 
naudoti? 

Tai ir yra COMFORTE 
grožis. Tai 100% 
ekologiškas ir saugus 
produktas, kurį gali 
naudoti visos moterys, 
nepriklausomai nuo 
juntamo skausmo lygio.

Kaip naudoti 
COMFORTE? 

viskas, ką Jūs turite 
padaryti – tai švelniai 
įmasažuoti nedidelį kiekį 
kremo pilvo (jei reikia 
– ir apatinės nugaros 
dalies) srityje.

Kaip veikia COMFORTE? 

COMFORTE – tai 5 augalų, rastų pirmapradžiuose Afrikos miškuose, ekstraktai:

• Calatropis Procera – augalų ekstraktas, malšina skausmą, susijusį su PMS ir menstruacijų metu.

• Carapa Procera - Afrikos genties moterys tūkstančius metų naudoja šį augalą, kad sumažintų patinimą ir pilvo pūtimą,

• Mentolis – sukuria raminančią šilumą, veikia kaip unikalus kitų ingredientų „pernešėjas“.

• Taukmedžio sviestas - užtikrina odos drėkinimą,

• Sojos pupelių ekstraktas - apsaugo odą, suminkština ją ir užtikrina mentolio sukurtos šilumos išlikimą

POPULIARIAUSI KLAUSIMAI:



Nr.10. Mūsų cukraus pastos yra 100% natūralios.
Alexandria Professional™ 100% gamina visas savo pastas, kad visų ir kie-
kvieno indelio turinys būtų pačios aukščiausios kokybės. Jose nėra chemi-
nių priedų, nėra dervų ar užslėptų papildomų komponentų, taip pat nėra ir 
eterinių aliejų, kadangi nėra prasmės įmaišyti eterinių aliejų į cukraus pastas, 
kurios yra skirtos rauti plaukelius. Mes negalėtumėm tvirtinti, kad mūsų pas-
tos yra puikaus skonio, jei jose būtų priedų, kurie galėtų sukelti nepageidau-
tiną reakciją kai kuriems žmonėms. Saugios estetikos procedūros Alexan-
dria yra esminis dalykas. 

Nr.9. Mūsų cukraus pastos neprilimpa prie gyvų odos ląstelių.
Taikant Alexandria techniką, cukraus pasta švelniai šalina negyvas odos ląs-
teles, todėl procedūra yra labai švelni net ten, kur oda yra tokia jautri kaip 
antakių ir bikini srityse.

Nr.8. Pažangios plaukelių šalinimo procedūros yra ekonomiškos. 
Dauguma klientų iškart pajunta pagerėjimą - jau po pirmos ar antros proce-
dūros plaukeliai plonėja, plaukuotumas mažėja ir tuo pat metu gerėja odos 
būklė be didelių finansinių investicijų, kurios asocijuojamos su kitomis plau-
kelių šalinimo alternatyvomis.

Nr.7. Mūsų cukraus pastos yra 100% tirpios vandenyje.
Nėra rizikos sugadinti ar sutepti klientų drabužius, ir kas dar svarbiau, pa-
kenkti odai. Alexandria cukraus pastą galima lengvai nuplauti drungnu van-
deniu. Po procedūros oda bus švari ir lygi... dar vienu rūpesčiu mažiau!

Tik 10 priežasčių - ir jūs arba jūsų        klientas pasirinksite Alexandria Professional™!
Kodėl Alexandria Professional™?
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Tik 10 priežasčių - ir jūs arba jūsų        klientas pasirinksite Alexandria Professional™!
Nr.6. Kvalifikuoti ir sertifikuoti Alexandria specialistai jūsų odą masažuos rankomis vos šilta Alexandria pažangia cukraus pasta. 
Jokios rizikos nudeginti jūsų odą! Čia prasideda magija. Kai oda masažuojama cukraus pasta, ši patenka į folikulus ir raunamas plaukelis 
nenutrūkdamas švelniai išslysta. Šalutinis poveikis ... kartais per procedūras klientai užsnūsta.

Nr.5. Alexandria cukraus pastos yra 100% higieniškos.
Mūsų specialistai niekada nenaudoja tos pačios pastos pakartotinai. Cukraus pasta po kiekvieno kliento visada išmetama. Kitas didelis 
Alexandria cukraus pastų privalumas yra tai, kad bakterijos nesidaugina esant aukštai cukraus koncentracijai, todėl nėra kryžminio užteršimo 
rizikos. Alexandria Professional™ visada yra saugi!

Nr.4. Alexandria Professional™ prieš ir po priežiūros sistema yra labai veiksminga.
Priežiūros sistema prieš ir po procedūros yra ypač svarbi siekiant užkirsti kelią bet kokiai odos reakcijai į plaukelių šalinimą. Bet tai yra tik 
vienas esminis veiksnys. Kitas prieš ir po priežiūros sistemos privalumas yra tas, kad ji pašalina odos sudirgimą, kuris gali kilti dėl netinkamos 
priežiūros prieš arba po plaukelių šalinimo procedūros. Visi Alexandria produktai yra sukurti taip, kad jie būtų ypač saugūs ir veiksmingi, o tai 
patvirtina atlikti tyrimai. Nei vienas iš mūsų produktų nėra išbandytas su gyvūnais, visi bandymai atlikti su žmonėmis ir jų rezultatai yra labai 
džiuginantys.

Nr.3. Mūsų sėkme džiaugiasi ir moterys ir vyrai nepriklausomai nuo amžiaus, odos spalvos ir plaukelių tekstūros.
„Nuo albinosų odos ir plaukelių iki storiausių odos ir plaukelių tipų, nuo 6 metų iki 87 metų amžiaus, aš (Lina Kennedy) sėkmingai pašalinau 
kiekvieną plaukelį naudodama savo Alexandria Professional™ techniką ir produktus nuo galvos iki kojų pirštų (išskyrus vidinę ausį ir blakstie-
nas) nepriklausomai nuo to, ar tai buvo atliekama dėl estetinių tikslų ar medicininių poreikių!

Nr.2. Nėra poreikio skusti plaukelius tarp procedūrų ir nėra tikslo juos auginti!
Kad galėtumėm taikyti Alexandria techniką plaukeliai turi būti vos 1/16 colių (2mm), todėl nereikia nekantriai laukti kitos procedūros ir klientas 
išvengia nereikalingos frustracijos.

Nr. 1. Prekės ženklo pripažinimas.
Alexandria Professional™ gamina odai „draugiškus“ produktus, kurių sudėtyje nėra parabeno, šlapalo ir jokių petrogenezės medžiagų, ir kurie 
100% tenkina kokybės reikalavimus. Visi Alexandria Professional™ treneriai ir specialistai yra sertifikuoti, kad užtikrintumėme aukščiausią 
kvalifikaciją grožio industrijos srityje. Esame pionieriai, kurie sukūrė mokymo programą, kurios dėka mes rūpinamės savo specialistų žiniomis 
ir įgūdžiais ir tuo pačiu jumis. Mes visada sieksime tobulybės! Alexandria Professional™ prekės ženklu žmonės PASITIKI visame pasaulyje!
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SUDĖTIS:

Sucrose, Aqua, Citrus 
Medica Limonum, Acacia 
Senegal 

Cukraus pastos 
(skirta darbui naudojant L.Kennedy sukurtą  
Pažangią plaukelių šalinimo cukrumi techniką)

Man labai patinka mūsų cukraus pastos! Sukurti tinkamos konsistencijos cukraus pastas buvo nelengva 
užduotis. Mums pasisekė sukurti geriausią įmanomą cukraus pastą plaukelių šalinimui išsaugant jos 
100% natūralių ir valgomų ingredientų sudėtį. 

Labai panašiai kaip ir Coca-Cola, mes neužpatentavome savo formulės, kadangi patentavimas reiškia, 
kad mes turime atskleisti visas mūsų receptūros paslaptis.

Cukraus pasta su citrina – Kaip ir geriausiems desertams reikia trupučio citrinos, kad jie būtų tobuli... 
taip jos reikia ir tobulos cukraus pastos, skirtos plaukelių šalinimui, receptui! Citrina į cukraus pastos 
sudėtį įdedama kaip natūralus rūgštinis priedas, kuris veikia kaip katalizatorius, ji padeda išvengti 
kristalizacijos ir cukraus pasta išlieka minkšta visą procedūros laiką...dar viena papildoma Alexandria 
Professional™ cukraus teikiama nauda!

Regular Sugar™ Paste pasižymi minkšta ir lanksčia tekstūra. Tai yra dažniausiai naudojama mūsų pasta.

Tropical Sugar™ Paste yra kietesnės tekstūros ir puikiai tinka naudoti ten, kur vyrauja drėgnas klimatas, 
nekondicionuojamose patalpose arba jei specialisto rankos visada yra šiltos.

LK Private Stock™ yra mūsų minkščiausia pasta ir ji yra skirta specialistams, kurie pasiekė aukšto 
meistriškumo ir yra pasirengę atlikti procedūrą taip, lyg kurtų meną - Plaukelių šalinimo cukrumi meną!

L.K. Private Stock™ yra

pati minkšciausia, plaukeliu  šalinimo 

cukrumi menui, sukurta pasta.
REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

• Jūs galite įmaišyti vandens nepakeičiant konsistencijos.

• Pastos užtenka visai procedūrai, todėl taupote pinigus.

• Cukraus pasta ištraukia trumpiausius plaukelius.

• Cukraus pasta ištraukia labai plonus plaukelius.

• Cukraus pasta yra pakankamai lanksti netgi naudojant pirštines, kurių mūvėjimą 
mes  laikome būtinu.

• Oda daug mažiau dirginama, kadangi cukraus pasta leidžia specialistui dirbti su 
ypač švelnia Alexandria Professional™ sukurta metodika.
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KISS ADJUSTER™

Miklus, lankstus KISS – kad pasta taptų 
dar elastingesnė. 100% Natūralus cukrus. 
Nereikia šildyti. Lengvai išspaudžiamas iš 
buteliuko. Higieniškas naudoti, jokios rizikos.

Naujasis KISS yra sukurtas tam, kad padėtų 
Jums išlaikyti švelnią, ir minkštą pastą kai reikia 
ją suminkštinti, papildyti. Puiki priemonė tais 
atvejais, kai oda, kurią depiliuojate yra labai 
sausa arba yra labai tankiai plaukuota. Šie du 
veiksniai: labai sausa, šiurkšti oda arba itin 
plaukuota oda gali veikti jūsų naudojamos 
pastos konsistenciją jau po pirmo nuplėšimo. 
Todėl KISS ir yra tam, kad palengvintų darbą 
naudojant bet kurią iš Alexandria Professional 
cukraus pastų. 

Kiss: naudokite cukraus pastai suminkštinti 
ir padaryti ją dar elastingesnę.

Naudojimas: Išspauskite KISS į Alexandria 
cukraus pastą, kurią laikote rankoje tarp pirštų. 
Pirštų galais ir nykščiu gerai sumaišykite 
išspaustą KISS su cukraus pastos mase, taip 
išlaikydami cukraus pastos masę ir paruošdami 
ją patogiam naudojimui. Galite atlikti depiliaciją. 
KISS galite naudoti visos procedūros metu: 
papildydami prie naudojamos pastos pagal 
poreikius.

SUDĖTIS: Sucrose, Aqua, Citrus Medica Limonum, 
Acacia Senegal

LK PLUS SUGAR™

LK PLUS SUGAR tai tarpinis variantas tarp 
REGULAR ir L.K. PRIVATE STOCK pastų. 
pasta yra minkštesnė už regular, bet šiek 
tiek tampresnė nei l.k. private stock.

Skirta labiau pažengusiems meistrams.

Dar viena cukraus pasta  

         tobulam cukravimui!

Nereikia šildyti. 
100 % naturalus. 
Higieniškas ir 

paprastas naudoti.

¯
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SALT SMOOTHIE™

Šveitiklis kūnui bei įauginėjančių plaukų 
šalinimui (priežiūra nuo įaugimo)

Praturtina odą natūraliomis itin drėkinančio-
mis ir maitinančiomis medžiagomis. Sudė-
tyje esantys gryni, natūralūs aliejai kartu su 
Negyvosios jūros druska stipriai pamaitina 
odą ir aprūpina mineralinėmis medžiagomis.

Tik išoriniam naudojimui. Saugotis, kad 
nepatektų į akis.

Vonioje: Užtepkite Salt SmoothieTM ant sau-
sos odos  lengvais sukamaisiais judesiais. 
Nenuplaukite. Sudrėkinkite rankas šiltu 
vandeniu ir švelniai masažuokite odą, kol 
šveitiklis visiškai ištirps odoje. Pakartokite 
kad priemonė dar labiau ištirptų. Švelniai 
nusausinkite rankšluoščiu.
Duše: greitam šveitimui, užtepkite priemonę 
taip pat  būdami po dušu ir nuskalaukite. 
Taip odai suteiksite žvalumo ir lygumo. 

SUDĖTIS:   Aqua,  Magnesiumcarbonate, 
chloride, potassium hydroxide, sodium chloride, 
bromide, calciumchloride, Glycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Ceteareth20, 
Glycel Monostearate S/E, Gluconolactone and 
Sodium Benzoate, Bees wax, Prunus Amygdalus 
Dulcis, SweetAlmond Oil, Grapefruit Seed Extract, 
Hydroxyethylcellulose, Helianthus Annuus, Sunflower 
seed oil, Phenoxyethanol,Tocopheryl Acetate, 
Triticum Vulgare germ oil, Persea Gratissima 
(Avacado) Oil,Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower extract.

CALM & COOL ME™

Sumažina diskomfortą 
po plaukų šalinimo

CC`meTM yra grynas, švarus ir  visiškai na-
tūralus ir geriausias gamtos mišinys, kuris 
ramina ir vėsina odą prieš ir po plaukų 
šalinimo. Saugus ir efektyvus visiems odos 
tipams ir esant bet kokiam plaukų šalinimo 
būdui.

Naudojimas prieš procedūrą. Ideali prie-
monė klientams, kuriems plaukų šalinimas 
atliekamas pirmą kartą. CC`meTM gali būti 
užtepamas 15 min. prieš pradedant pro-
cedūrą, sumažinti diskomfortui ir nuraminti 
galimą veikiamų kūno zonų reakciją, taip 
pat ir šalinant vellus plaukelius.

Naudojimas po procedūros. Nuvalykite odą, 
pašalinkite vaško ar kitos priemonės liku-
čius ir užtepkite mažą kiekį CC`meTM lengvai 
ją įmasažuodami zonoje, kurioje buvo atlikta 
plaukų šalinimo procedūra.

SUDĖTIS:  Butyrospermum parkki (shea butter), 
glycine soja (soy bean oil), carapa procera, calotropis 
procera, menthol.

SWEET CHEEKS™

Veido šveitiklis -  
Jaunina ir drėkina 

Nedidelį kiekį Sweet CheeksTM pirštų galais 
švelniai masažuoti ant sudrėkintos odos 
apskritais judesiais. Pamasažuoti 3 minutes 
ir nuplauti šiltu vandeniu.

Tik išoriniam naudojimui. Saugotis, kad 
nepatektų į akis.

SUDĖTIS:  Pure Cane Sugar, Aqua, Glycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, CetearylAlcohol, Ceteareth 20, 
Glycel Monostearate S/E, Gluconolactone and 
SodiumBenzoate, Bees wax, Prunus Amygdalus 
Dulcis,Sweet Almond Oil, Grapefruit Seed Extract, 
Hydroxyethylcellulose, HelianthusAnnuus, Sunflower 
seed oil, Phenoxyethanol,Tocopheryl Acetate, 
Triticum Vulgare germ oil, Persea Gratissima 
(Avacado) Oil,Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower extract.
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KiSS Waxing™

“Cukrinis vaškavimas”

PAGRINDINIAI ĮPRASTO VAŠKO IR “KISS WAXING” PROCEDŪRŲ SKIRTUMAI:

• KiSS Waxing™ cukraus pasta yra 100% natūrali;

• Cukraus pasta nuima trumpesnius plaukelius nei vaškas;

• Cukraus pasta yra malonios, šiltos temperatūros, todėl nenudegina odos;

• Svarbiausia - naudojant įprastą vašką, tam, kad būtų užtikrintas sterilumas ir saugumas, kiekvieną 
kartą tepant jį, turi būti naudojama nauja mentelė! Tokiu būdu jų būtų sunaudojama be galo daug 
vienam žmogui. Tačiau KiSS Waxing™ aplikatorius leidžia paskirstyti cukraus pastą tolygiai naudojant 
tik vieną mentelę be jokio užkrėtimo pavojaus – visa tai yra 100% saugu ir sterilu.

Šis pasirinkimas yra 
pažangesnis nei tradiciniai 

„vaško“ produktai.

SUDĖTIS:

Sucrose, Aqua, Citrus 
Medica Limonum, Acacia 
Senegal  

Masažinės SPA pirštinės
Masažinės SPA pirštines yra privalomas dušo aksesuaras kiekvienam 
vyrui ir moteriai, kad nušveistų negyvas odos ląsteles ir pagerintų kraujo 
apytaką.

Puikus tandemas su Presept TM Skin Cleanser, kuris padeda šalinti 
nešvarumus ir makiažo likučius.

• Masažinės pirštinės yra lengviausia šveitimo forma.

• Naudokite jas kiekvieną kartą maudantis duše arba vonioje.

• Švelniai masažuokite visą kūną, ypatingą dėmesį skirkite vietoms, kur 
stengiatės atsikratyti įaugusių plaukelių.

• Naudokite su Salt Spring™  arba kita kūno prausimo priemone.

• Reguliariai plaukite, kaip plaušinę.
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SUDĖTIS:

Sucrose, Aqua, Citrus
Medica Limonum,
Acacia Senegal

KiSS Waxing™

1. Plaukelius šalina 
Cukrumi

2. Atlieka tai saugiai 
ir higieniškai

3. Daro tai visiškai 
paprastai

Niekada neimkite iš indelio antra karta ,    

                            iš
spauskite, patepkite ir pléškite!  

KiSS Waxing™  ir KiSS Facial Waxing™

Kai aš keliavau po Europą ir vedžiau profesionalaus kūno plaukelių šalinimo cukrumi bei ieškojau naujų 
partnerių, aš supratau, kad visos mokyklos, kurias aš aplankiau, turėjo panašių abejonių dėl vaško produktų. 
Visur iškildavo „jokio pakartotino ėmimo iš indelio“ klausimas. Svarbiausia problema susijusi su plaukelių 
šalinimu vašku buvo sanitarijos klausimas.

Man pasirodė labai protinga, kai Naujojo Džersio valstijos kosmetologijos valdyba ėmėsi gigantiškų pastangų, 
kad uždraustų brazilišką plaukelių šalinimą vašku visoje Amerikoje, kadangi kelios moterys tokių procedūrų 
metu buvo užkrėstos rimtomis stafilokokinėmis infekcijomis. Aišku patyrusi didžiulį spaudimą atšaukti draudimą, 
valdyba pasidavė reikalavimui. Tai atnešė Amerikos grožio industrijai naują „jokio pakartotino ėmimo iš indelio“ 
potvarkį. Būtent tada aš ėmiau kurti vientisą šilto cukraus tekstūrą, kuri būtų vėsesnė nei mūsų standartinis 
Strip Sugar™, kad ją būtų galima išspausti iš buteliuko. KiSS Waxing™ išsprendė su plaukelių šalinimu vašku 
susijusias problemas.

Po kiek laiko mes supratome, kad reikia produktą veido procedūroms pilstyti į mažesnius buteliukus, kad 
būtų paprasčiau jį tikslingai užtepti antakių ir viršutinės lūpos plotuose. Dabar jūs galite tepti ypač lengvai 
naudojant KiSS Waxing™ Facial Applicator.

KiSS Waxing™ sukūrimas reiškė, kad reikėjo dar sukurti ir tinkamą šildytuvą, mes taip ir padarėm su mūsų 
šildytuvų gamintojo pagalba. Dabar mes turime pirmą aplinkai draugišką šildytuvą, kuris naudoja 70% mažiau 
energijos. Mes taip pat sukūrėme naujus įdėklus mūsų „pažangaus plaukelių šalinimo cukrumi šildytuvams“, 
kuriuose telpa trys KiSS Waxing™ veido aplikatoriai.
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Cukraus šildytuvas
Universalus Alexandria Professional šildytuvas buvo 
suprojektuotas ir sukurtas taip, kad būtų paprasta ir lengva.  
Tiesiog įjunkite šildytuvą į lizdą, paspausdami režimo  
nustatymo mygtuką  sustokite ties savo mėgstama cukraus 
pastos rūšimi (Regular, Tropical, LK Private Stock, ar LK Plus).  
Be to, naudojant  šį puikų šildytuvą, niekada neperkaitinsite 
cukraus pastos bei dėl mažo galingumo ženkliai sumažinsite 
elektros kaštus.

Alexandria Professional pristato  
pirmąjį universalų ekologišką šildytuvą cukraus pastai 
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Nitrilas be latekso
Nitrilo pirštinės yra pats geriausias pasirinkimas 
plaukelių šalinimo cukrumi procedūroms, 
kadangi jos mažiau tempiasi nei lateksas ir 
mūsų metodikos tikslais tai yra privalumas. 
Kitas privalumas yra tas,  kad specialistui 
nereikia jaudintis dėl galimos alerginės 
reakcijos lateksui.

Medvilninės juostos 
ritinys
Ne visa medvilnė yra vienoda! Kad tinkamai 
atliktumėte KiSS Waxing™ arba Strip Sugar™, 
jums reikia labai kietai suaustos medvilnės, 
nes kitaip cukraus pasta persisunks per 
juostą. Šis medvilninis audinys yra labai geros 
kokybės ir jūs galite atlikti kelis plėšimus 
naudojant vieną medvilninę juostą.

Mentelės
Naudojamos KiSS Waxing™ 
procedūroms.

Mokomasis vadovas
UAlexandria Professional™ mokomasis vadovas 
daugelio buvo pavadintas „plaukelių šalinimo 
cukrumi biblija“, prie kurios specialistai nuolat 
grįžta, kad rastų atsakymus į iškilusius klausimus. 
Iki šios dienos, visuose renginiuose ir parodose, 
aš susiduriu su specialistais, kurie tvirtina, kad 
netgi po ilgametės plaukelių šalinimo cukrumi 
patirties, jie vis dar grįžta prie mano „Mokomojo 
vadovo“, kadangi kiekvieną kartą randą ten ką 
nors naudingo. Viena specialistė pasakė, kad jos 
vyrui atsibodo mano balsas! Aš tiesiog prapliupau 
juoku… Galų gale kai išgirstu, kad žmonėms, 
kuriuos mes mokome, patinka mūsų mokomoji 
medžiaga, tai atperka visas pastangas.
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Mokomieji DVD
(originalo - anglų kalba)

Kosmetologai atliekantys Alexandria Body Sugaring (plaukelių 
šalinimo cukraus pastą) procedūras, nuo šiol turi galimybę 
dar labiau patobulinti savo žinias bei įgūdžius žiūrėdami 
mokomuosius DVD, kurių Alexandria Professional™ ką tik 
išleido visą seriją.

Specialistams pateikiamas platus pasirinkimas nuo vieno DVD, 
kuriame sukomplektuota viskas apie Alexandria procedūras ir 
produktus, iki atskirų specialių DVD, kuriuose detaliai mokoma 
tam tikrų zonų (pvz., bikini) plaukų šalinimo cukrumi.

Šiuo metu Kosmedija estetikos centre galima įsigyti tokius 
mokomuosius DVD:

• 6 STEPS to Achieve a Perfect Sugaring Technique (Šeši 
žingsniai tobulai cukravimo technikai atlikti) – šiame DVD 
išdėstyta autorinė L. Kennedy (Alexandria Professional™ 
kompanijos įkūrėjos ir vadovės) Body Sugaring technika. 
Šią vienintelę 6 žingsnių techniką L. Kennedy sukūrė, ir per 
20 metų ištobulino tiek, kad šiandien plaukelių šalinimo 
procedūra tinka net pačiai jautriausiai odai, o kiekvienas 
procedūros žingsnis reikalingas tam, kad klientas nejaustų 
jokio diskomforto ir džiaugtųsi puikiu rezultatu.

6 STEPS to Achieve 
a Perfect Sugaring 

Technique 

Male Grooming

Manscaping

Hungarian
Wellness Mud™

Dead Sea Salt
Glow

Salon Demo
Looped

Designer
and LA Bikini

KiSS Waxing™

Eyebrow Shaping
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Visi mokomieji DVD yra 
išleisti anglų kalba. 

Tai Alexandria 
Professional™ 
kompanijos (JAV) 
nuosavybė.  Kopijuoti, 
platinti ar šią medžiagą  
naudoti kitų asmenų 
mokomiesiems tikslams 
griežtai draudžiama.

Visi mokomieji DVD 
gali būti įsigijami tik 
pabaigus  Alexandria 
Body Sugaring (plaukelių 
šalinimo cukraus pastą)  
kursus. 

• Designer and LA Bikini – mokoma atlikti Bikini zonos plaukelių šalinimą cukrumi. Formos 
kūrimas, patogi, optimali kūno padėtis procedūrai, lytinių lūpų depiliacija, sėdmenų depiliacija. 
Plaukelių šalinimas nuo priekinės link nugarinės dalies, nuo išorinės link vidinės bikini srities. 
Priežiūra ir priemonės namuose. 

• Manscaping (Vyrų zonos žemiau juostos depiliacija) – paruošimas procedūrai, zonos, skirtos 
depiliuoti. Sėdmenų depiliacija. Patarimai klientui apie priežiūrą po procedūros. 

• Male Grooming (Vyrų grąžinimo procedūros) – sprando, kaklo ausų zonų plaukelių šalinimas. 
Barzdos linijos „paaštrinimas“, veido cukravimas (skruostai, ūsų zona, formos). Antakių ir nosies 
depiliacija, nosies inkštirų šalinimas cukrumi.

• Hugarian Wellness Mud (Vengrijos gydyklų purvas) – paruošimas, procedūros etapai, patarimai 
priežiūrai namuose. 

• Dead Sea Salt - paruošimas, procedūros etapai, patarimai priežiūrai namuose.

• Eyebrow Shaping – visos paslaptys kaip suteikti antakiams norimą formą Alexandria 
Professional™ „Cukravimo“ metodu.

• Kiss Waxing - KISS WAXING. Saugu, higieniška, efektyviau nei vaškas. Procedūros technika, 
privalumai lyginant su įprasta depiliacija vašku „Cukrinis vaškavimas“.

 
Lina Kennedy, „Alexandria professional Body sugaring“ metodo ir priemonių kūrėja yra prieš 
plaukelių šalinimą vaškavimo metodu – prieš plaukelių augimo kryptį. Tačiau siekdama pagerinti šį 
“neteisingą” plaukelių šalinimo būdą, specialiai mokykloms, kuriose studentai pagal programą yra 
mokomi plaukelius šalinti vašku, sukūrė tobuliausią šiuo metu vaškavimo sistemą – „Kiss Waxing“. 
Jos metu naudojamas ne vaškas, o natūrali, skysta cukraus pasta. Tai visiškai sterilu, higieniška ir 
efektyvu – procedūros metu specialaus aplikatoriaus pagalba skysta (malonios, šiltos temperatūros) 
cukraus pasta užpilama ant odos arba vienkartinės mentelės (nėra jokio aplikatoriaus kontakto su 
kliento oda) ir paskirstoma mentelės pagalba. Plaukeliai nuimami tokia pačia technika, kaip ir vaškas 
– su specialiomis medvilninėmis juostelėmis.
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1

2

3

4

1 sugaring 
 l.k. plus

 CUKRAVIMAS
 Pašalina visus plaukelius
 Atveria užspaustus  folikulus ir išvalo  

juos nuo mirusių ląstelių sankaupų
 Kondicionuoja odą

2 soften skin cells 
 phenomen’all

 Suminkština odos ląsteles
 Atstato ir  saugo odos ląsteles nuo nepa-

lankių veiksnių, bei esant plaukų įaugimui
 Maitina ir minkština odą
 Atstatomoji, antistresnė priemonė odai

3 exfoliate 
 saltspring

 NEGYVOSIOS JŪROS DRUSKA
 Eksfolijuoja odą
 Atpalaiduoja įaugusius plaukus
 Išvalo, atlaisvina folikulo žiotis, padaro 

praėjimą lengviau išaugti naujam plaukui
 Mineralizacija

4  detoxify 
 mud puddle

 GYDOMASIS PURVAS
 Detoksikuoja plaukų folikulus                               
 Iškelia įaugusius plaukelius       
 Pagerina odos toną
 Ramina odą
 Detoksikuoja odą
 Odos aprūpinimas mineralais      

Nesvarbu, kuriame etape 
jūs pradėsite odos priežiūros 
programą, kiekvienas žingsnis 
jums suteiks akivaizdų odos 
būklės  pagerėjimą.

Profesionalai apie plaukelių šalinimo 
procedūras profesionalams…
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Lina Kennedy  PREZIDENTĖ IR VYKDANČIOJI DIREKTORĖ   

The world leading experts    
      in Body Sugaring.  

 

Oficialus Alexandria Professional™ atstovas Lietuvoje 
Estetikos centras KOSMEDIJA 

Daugiau informacijos pasiteiravimui
Estetikos centras KOSMEDIJA 

Pamėnkalnio 34b, Vilnius, tel.: 8 5 213 13 34, 
kosmedija@takas.lt, www.kosmedija.lt.


