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Valikliai

Valikliai – tai pati odos priežiūros pradžia. 
Grožio mėgėjoms BiON siūlo platų produktų 
asortimentą, iš kurių galima išsirinkti 
tinkamiausią, priklausomai nuo odos rūšies ir 
jos poreikių. Valikliams pagaminti naudojame 
natūralius produktus, kurie odą maitina ir 
drėkina taip, kad ji gražiai atrodytų ir būtų 
sveika bei jaunatviška. Produktai optimaliau 
įsiskverbs į odą, jie prieš taikydami juos, prieš 
tai nuvalysime odą valikliu. BiON siūlo 2 
šveitiklius ir šveičiamąjį valiklį, kuris padeda 
nuvalyti ant odos paviršiaus susikaupusias 
negyvas ląsteles. Po tokio šveitimo visa 
oda atsigauna ir ima švytėti. Reguliarus 
šveitimas palaipsniui padidina odos gebėjimą 
sugerti drėgmę, sumažina odos paviršiuje 
atsirandančias vageles ir kontroliuoja aknę. 
Produktai, kuriuos BiON siūlo į aknę linkusiai 
odai, labai veiksmingai šalina aknės atveju 
esantį bakterijų sukeltą uždegimą.



Žymėti

Šveitiklis 
su vaisių enzimais
(Fruit Enzyme Scrub)

Šis nuotaikingas, ryškiai geltonas šveitiklis skirtas 
sausai ir normaliai odai. Trijų dydžių simondsijų 
grūdeliai ir enzimai suteikia šveitikliui su vaisių 
enzimais odą šviesinančių savybių. Ananasų enzimai 
veikia kaip natūrali priešbakterinė priemonė. Į 
produkto sudėtį įeina odos būklę gerinančios 
sudėtinės medžiagos, kurios padeda išlaikyti drėgmę 
viršutiniuose odos sluoksniuose. Skleidžia lengvą 
ananasų aromatą. 
Naudojimas. Užtepkite šveitiklį ant odos, švelniai 
įmasažuokite ir nuplaukite. Iš karto pajusite odos 
švelnumą. 

Valiklis  
glikolio pagrindu 
(Glycolic Cleanser) 

Valiklis glikolio pagrindu – tai vienas populiariausių 
valiklių ir skirtas tiems, kurių oda ypač riebi. Kadangi 
valiklis prasiskverbia į folikulus, iš kurių išvalo ląstelių 
liekanas, jis kartu turi ir nedidelį antibakterinį 
poveikį. 3 proc. glikolio rūgštis keičia odos paviršiaus 
tekstūrą ir turi greitą poveikį. Valiklis pašalina 
makiažo likučius ir veiksmingai nuvalo riebalus bei 
lipidus. Skleidžia gaivinantį citrusinių vaisių kvapą. 
pH 3,7.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus 
per dieną patepkite odą valikliu ir, sudrėkinę 
odą vandeniu, prauskite, kol ims putoti. Po to 
nuplaukite švariu vandeniu. Naudojant kosmetikos 
kabinetuose, tinka kaip pirminis valiklis ir valomoji 
priemonė prieš pat odos šveitimą arba odos 
šlifavimą mikro kristalais, nes maksimaliai pagerina 
kitų priemonių svarbą.

Mineralinis šveičiamasis 
kremas - valiklis
(Mineral Cream Exfoliating Cleanser)

Mineralinis kremas, kurio pagrindas – gamtoje 
randamas mineralinis molis, yra netradicinis 
valomasis kremas, turintis švelnų šlifuojamąjį 
poveikį. Jis nušveičia odą ir suteikia jai švelnumo 
bei glotnumo. Rekomenduojama naudoti esant 
normaliai, sausai ar jautriai odai. BiON mineralinis 
kremas turi gydomųjų ir priešuždegiminių savybių, 
užtepus ant odos, jį galima palaikyti 1–2 minutes kaip 
kaukę į aknę linkusiai odai. Kremas naikina bakterijas 
ir atveria folikulus. Sudėtyje esantis lecitinas 
sumažina pleiskanojimą ir atkuria odos elastingumą, 
taip pagerindamas odos išvaizdą. Kad poveikis būtų 
kaip galima didesnis, pridėkite vandens tiek, kiek 
reikia. Skleidžia sodrų žolių aromatą. pH 4,2.
Naudojimas. Naudojant tiek namuose, tiek 
kosmetikos kabinetuose, reikia produktu patepti 
odą ir švelniai jį įmasažuoti. Tada sudrėkinti odą 
vandeniu ir pamasažuoti. Po to kruopščiai nuplauti 
vandeniu ir nusausinti. Galima naudoti kaip kaukę 
nuo aknės: patepus odą, palikti 1–2 minutėms, o 
paskui nuplauti vandeniu.
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Žymėti

Valiklis normaliai odai
(Cleanser for Normal Skin)

Šis žavus valiklis tinka daugumai odos rūšių ir 
poreikių. Jis švelniai, nesudirgindamas akių, nuvalo 
visą makiažą. Naudojant šį valiklį, sumažėja riebalų 
ir lipidų, tačiau oda vis tiek išlieka drėgna. Skleidžia 
švelnų citrusų aromatą. pH 3,9.
Naudojimas. Naudokite ryte ir vakare, kad į odą 
geriau įsiskverbtų po valymo taikomos priemonės. 
Naudokite kaip pirminį valiklį veido masažo atveju 
ir prieš pat odos šveitimą arba odos šlifavimą 
mikro kristalais, kad geriau įsiskverbtų paskesnės 
priemonės.

Bakteriostatinis valiklis
(Bacteriostat Cleanser)

Šis veiksmingas valiklis, naudojamas esant aknei ir 
rožinei, pakankamai švelnus sausai ir jautriai odai. 
Tai – ideali priemonė, esant rožinei ir rožiniams 
spuogams. Bakteriostatinis valiklis veiksmingai veikia 
Propionibacterium acnes ir kitas nepageidaujamas 
bakterijas bei aknę skatinančią lipazę. Ilgoji ciberžolė 
prideda papildomų priešuždegiminių savybių ir 
neleidžia gamintis 5-alfa reduktazei, todėl gaminasi 
mažiau odos riebalų ir nebesusidaro sąlygos veikti 
aknę sukeliančiai infekcijai. Dėl tokio poveikio greitai 
pranyksta uždegimo sukeltas odos paraudimas, 
nutrūksta pats uždegiminis ciklas ir prasideda 
odos gijimas. Sudėtyje esantis mairūnas slopina 
interlaukino-6, auglių nekrozės alfa faktoriaus 
ir histamino, kurį folikuluose gamina laisvosios 
riebiosios rūgštys, gamybą. pH 3,6.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus per 
dieną patepkite odą valikliu ir sudrėkinę vandeniu, 
prauskite, kol ims putoti. Kosmetikos kabinetuose 
naudokite prieš pažalindami nuo veido negyvas 
ląsteles, o po to dar kartą – bakterijomis užterštiems 
valymo procedūrų likučiams pašalinti. 

Antibakterinis valiklis
(Antibacterial Cleanser)

Tai stulbinantis valiklis aknės pažeistai, normaliai 
ir riebiai odai. Antibakterinis valiklis nepaprastai 
naudingas esant aknei, nes maksimaliai veikia 
Propionibacterium acnes ir kitas nepageidaujamas 
bakterijas bei aknę skatinančią lipazę, tuo pačiu 
neišsausindamas odos. Ypatingas cinamono 
ekstraktas slopina 5-alfa reduktazės gamybą, o kartu 
ir aknės formavimosi procesą riebalinėse liaukose. 
Vienas procentas gyventojų yra alergiškas vietinio 
poveikio cinamono ekstraktui, todėl panaudojus šią 
priemonę, maždaug antrą arba trečią dieną atsiras 
paraudimas ir dilginimas. Klientų, kurie alergiški 
cinamonui, odos gydymui naudokite bakteriostatinį 
valiklį. Šį valiklį galima naudoti ir kūnui prausti, ypač 
tiems, kuriems aknė pasireiškia nugaros ir krūtinės 
srityje. pH 3,6.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus per 
dieną patepkite odą valikliu ir sudrėkinę vandeniu, 
prauskite, kol ims putoti. Po to nuplaukite švariu 
vandeniu. Kosmetikos kabinetuose naudokite prieš 
pažalindami nuo veido negyvas ląsteles, o po to dar 
kartą – bakterijomis užterštiems valymo procedūrų 
likučiams pašalinti.
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Žymėti

Agurkinis šveitiklis 
(Cucumber Scrub)

Šis normaliai ir riebiai odai skirtas žalsvas šveitiklis 
odą ne tik valo – simondsijų grūdeliai ją tuo pačiu 
nušveičia ir suteikia jai gyvybingumo. Priemonė 
atveria folikulus ir pašalina ląstelių liekanas, o jos 
sudėtyje esančios amino rūgštys turi gydomąjį 
poveikį: skatina odos gijimą ir naikina bakterijas. 
Agurkų kvapo. pH 3,3.
Naudojimas. Užtepkite šveitiklį ant odos, švelniai 
įtrinkite ir nuplaukite. Iš karto pajusite odos 
švelnumą. 
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Odos priežiūros namų sąlygomis priemonės esant brandžiai ar senstančiai odai: 

Raukšles mažinantis kompleksas, naktinis kalcio kompleksas bioesencijos pagrindu, antioksidacinis 
kompleksas su vitaminu A, biokremas, kuris yra vitaminų A, C, E šaltinis saulės pažeistai odai.

Odos priežiūros patarimai 

Odos priežiūra taikant šlifavimą mikrokristalais: procedūros normaliai arba brandžiai odai

• Nuvalykite odą mineraliniu kremu šveičiamuoju valikliu.
• Jei oda riebi, nuvalykite dar ir valikliu glikolio pagrindu, o jei oda normali arba sausa – 

valikliu normaliai odai.
• Atlikite odos šlifavimą mikro kristalais.
• Sudrėkinkite audinio skiautelę gaivinančiu toniku ir ja pašalinkite negyvos odos likučius.
• Uždėkite ant odos drėkinančią masažinę kauką ir palaikykite 3–4 min., kad įsigertų.
• Perteklių nuplaukite vandeniu arba pašalinkite tapšnodami.
• Patepkite odą  naktiniu kalcio kompleksu bioesencijos pagrindu, o paskui apsaugine 

priemone nuo saulės su titano dioksidu arba mišiniu, pagamintu iš vietinio poveikio 
kalcio kapsulės ir tokio pat kiekio apsauginės priemonės nuo saulės su titano dioksidu. 
Užteptą mišinį įmasažuokite į odą.



Aknės gydymas

Į aknę linkusiai odai skirti BiON produktai pa-
deda įveikti aknę daugiau nei 90 proc. atvejų, 
nes mes siekiame pašalinti įvairiausias aknę 
sukeliančias priežastis, o ne tik jos simptomus. 
Likusius 10 proc. atvejų irgi galima išgydyti, 
tačiau tokiais atvejais BiON aknės gydymui 
skirtus produktus reikia derinti su gana pa-
prastais mitybos įpročių pokyčiais – apie tai 
pasakojame savo interneto svetainėje. BiON 
produktų sudėtyje nėra benzoilo peroksido, 
kuris, tyrimų duomenimis, gali sukelti odos 
vėžį ir kuris sukelia ankstyvą odos senėjimą. 
BiON produktų sudedamosios dalys aktyviai 
naikina Propionibacterium acnes, veiksmin-
gai kovoja su uždegimu ir neleidžia užteršti 
folikulų.



Žymėti
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Valiklis glikolio pagrindu
(Glycol Cleanser)

Valiklis glikolio pagrindu – tai vienas populiariausių 
valiklių ir skirtas tiems, kurių oda ypač riebi. Kadangi 
valiklis prasiskverbia į folikulus, iš kurių išvalo ląstelių 
liekanas, jis kartu turi ir nedidelį antibakterinį 
poveikį. 3 proc. glikolio rūgštis keičia odos paviršiaus 
tekstūrą ir turi greitą poveikį. Valiklis pašalina 
makiažo likučius ir veiksmingai nuvalo riebalus bei 
lipidus. Skleidžia gaivinantį citrusinių vaisių kvapą. 
pH 3,7.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus 
per dieną patepkite odą valikliu ir sudrėkinę 
odą vandeniu, prauskite, kol ims putoti. Po to 
nuplaukite švariu vandeniu. Naudojant kosmetikos 
kabinetuose, tinka kaip pirminis valiklis ir valomoji 
priemonė prieš pat odos šveitimą arba odos 
šlifavimą mikro kristalais, nes maksimaliai pagerina 
kitų priemonių svarbą.

Antibakterinis valiklis
(Antibacterial Cleanser)

Tai stulbinantis valiklis aknės pažeistai, normaliai 
ir riebiai odai. Antibakterinis valiklis nepaprastai 
naudingas esant aknei, nes maksimaliai veikia 
Propionibacterium acnes ir kitas nepageidaujamas 
bakterijas bei aknę skatinančią lipazę, tuo pačiu 
neišsausindamas odos. Ypatingas cinamono 
ekstraktas slopina 5-alfa reduktazės gamybą, o kartu 
ir aknės formavimosi procesą riebalinėse liaukose. 
Vienas procentas gyventojų yra alergiškas vietinio 
poveikio cinamono ekstraktui, todėl panaudojus šią 
priemonę, maždaug antrą arba trečią dieną atsiras 
paraudimas ir dilginimas. Klientų, kurie alergiški 
cinamonui, odos gydymui naudokite bakteriostatinį 
valiklį. Šį valiklį galima naudoti ir kūnui prausti, ypač 
tiems, kuriems aknė pasireiškia nugaros ir krūtinės 
srityje. pH 3,6.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus 
per dieną patepkite odą valikliu ir sudrėkinę odą 
vandeniu, prauskite, kol ims Z. Po to nuplaukite 
švariu vandeniu. Kosmetikos kabinetuose naudokite 
prieš pažalindami nuo veido negyvas ląsteles, o 
po to dar kartą – bakterijomis užterštiems valymo 
procedūrų likučiams pašalinti.

Gelis su salicilu ir glikoliu
(Salicylic-Glycolic Gel)

Šį ypač veiksmingą produktą naudokite 
daugumai į aknę linkusios odos rūšių, prieš tai 
nuvalę odą BiON valikliu. Gelis su salicilu ir 
glikoliu išsaugo folikulų švarą ir veiksmingai 
neleidžia daugintis Propionibacterium acnes bei 
kitoms nepageidaujamoms bakterijoms ir aknę 
skatinančioms lipazėms. Glikolio rūgštis, salicilo 
rūgštis ir augalų enzimai užtikrina folikulų švarą ir 
neleidžia atsirasti infekcijoms, be to, turi veiksmingą 
priešuždegiminį poveikį. pH 3,2.
Naudojimas. Nuvalykite ir nusausinkite odą. Rytais 
ir vakarais užtepkite ploną sluoksnį. Nenuplaukite.



Žymėti
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Bakteriostatinis valiklis
(Bacteriostat Cleanser)

Šis veiksmingas valiklis, naudojamas esant aknei ir 
rožinei, pakankamai švelnus sausai ir jautriai odai. 
Tai – ideali priemonė, esant rožinei ir rožiniams 
spuogams. Bakteriostatinis valiklis veiksmingai veikia 
Propionibacterium acnes ir kitas nepageidaujamas 
bakterijas bei aknę skatinančią lipazę. Ilgoji ciberžolė 
prideda papildomų priešuždegiminių savybių ir 
neleidžia gamintis 5-alfa reduktazei, todėl gaminasi 
mažiau odos riebalų ir nebesusidaro sąlygos veikti 
aknę sukeliančiai infekcijai. Dėl tokio poveikio greitai 
pranyksta uždegimo sukeltas odos paraudimas, 
nutrūksta pats uždegiminis ciklas ir prasideda odos 
gijimas. Sudėtyje esantis mairūnas slopina interlau-
kino-6, auglių nekrozės alfa faktoriaus ir histamino, 
kurį folikuluose gamina 
laisvosios riebiosios rūgštys, gamybą. pH 3,6.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, du kartus per 
dieną patepkite odą valikliu ir sudrėkinę vandeniu, 
prauskite, kol ims putoti. Kosmetikos kabinetuose 
naudokite prieš pažalindami nuo veido negyvas 
ląsteles, o po to dar kartą – bakterijomis užterštiems 
valymo procedūrų likučiams pašalinti. 

Drėkinantis kompleksas
(Moisture Complex)

Tai ypač populiarus lengvas normalios ir riebios odos 
drėkiklis, turintis antioksidacinį ir ilgalaikį poveikį 
prieš odos senėjimą. Didelė lecitino koncentracija 
ir būtiniausios riebalų rūgštys padeda atkurti 
apsauginę odos lipidų funkciją. Veikliosios medžiagos 
padeda kovojant su akne. Veiksminga antioksidacinė 
formulė sumažina laisvųjų radikalų veikimą, 
skatinantį aknės formavimąsi ir uždegiminius 
procesus. Priemonė tinka esant išsausėjusiai odai 
ir kartu naudojant apsauginę priemonę nuo saulės 
su titano dioksidu. Jūsų klientai, kurie šie priemonę 
naudoja kartą arba du kartus per dieną, žymiai ilgiau 
išsaugos jaunatvišką odos išvaizdą. pH 3,7.
Naudojimas. Tepkite priemone sausas odos vietas 
tik tada, kai reikia. Po to patepkite odą priemonėmis 
nuo aknės. 

Slopinantis gelis
(Inhibiting Gel)

Klientai, kuriems pasireiškia labai sunki aknė arba 
paprastoji pūslelinė, labai gerai pasiduoda gydymui 
slopinančiuoju geliu. Esant sunkiai aknės formai, šį 
gelį reikėtų naudoti kartą per dieną prieš tai patepus 
sodą geliu su salicilu ir glikoliu arba folikulus valančiu 
losjonu ir prieš uždedant molio kompresą su žaliąja 
arbata. Produktas greitai veikia paprastąją pūslelinę 
(šaldo žaizdeles), jei pasireiškus simptomams, pirmą 
dieną tepamas 3−4 kartus, o antrą dieną – 2–3 kar-
tus. Tinka po depiliacijos vašku, nes neleidžia įaugti 
plaukams – tokiu atveju 3 dienas po depiliacijos 
vašku tepti odą šiuo produktu 2–3 kartus per dieną. 
Slopinantis gelis yra labai stiprus odos imuninio 
atsako stimuliatorius ir turi stiprų priešuždegiminį 
poveikį. pH 3,9.
Naudojimas. Nuvalę odą, taupiai arba taip, kaip nu-
rodyta anksčiau, patepkite produktu odą. Naudoda-
mi kosmetikos kabinetuose, 2 dienas po depiliacijos 
vašku 2–3 kartus per dieną pakankamu slopinančio 
gelio kiekiu patepkite depiliuotas vietas – taip ap-
saugosite odą nuo uždegimo ir neleisite plaukeliams 
įaugti.
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Mineralinis šveičiamasis 
kremas-valiklis
(Mineral Cream Exfoliating Cleanser)

Mineralinis kremas, kurio pagrindas – gamtoje ran-
damas mineralinis molis, yra netradicinis valomasis 
kremas, turintis švelnų šlifuojamąjį poveikį. Jis 
nušveičia odą ir suteikia jai švelnumo bei glotnumo. 
Rekomenduojama naudoti esant normaliai, sausai ar 
jautriai odai. BiON mineralinis kremas turi gydomųjų 
ir priešuždegiminių savybių, užtepus ant odos, jį ga-
lima palaikyti 1–2 minutes kaip kaukę į aknę linkusiai 
odai. Kremas naikina bakterijas ir atveria folikulus. 
Sudėtyje esantis lecitinas sumažina pleiskanojimą ir 
atkuria odos elastingumą, taip pagerindamas odos 
išvaizdą. Kad poveikis būtų kaip galima didesnis, 
pridėkite vandens tiek, kiek reikia. Skleidžia sodrų 
žolių aromatą. pH 4,2.
Naudojimas. Naudojant tiek namuose, tiek kosme-
tikos kabinetuose, reikia produktu patepti odą ir 
švelniai jį įmasažuoti. Tada sudrėkinti odą vandeniu 
ir pamasažuoti. Po to kruopščiai nuplauti vandeniu 
ir nusausinti. Galima naudoti kaip kaukę nuo aknės: 
patepus odą, palikti 1–2 minutėms, o paskui nuplauti 
vandeniu. 

Molio kompresas  
su žaliąja arbata
(Green Tea Clay Poultice)

Veikdamas kaip kompresas, šis unikalus produktas 
tiesiog iš odos į paviršių ištraukia jau esančią ir 
besiformuojančią infekciją. Produktas ypač veiks-
mingai veikia aknę sukeliančias bakterijas ir aknę 
skatinančias lipazes. Produktas neleidžia veikti 5-alfa 
reduktazei, turi veiksmingą priešuždegiminį poveikį ir 
sumažina sudirginimą. Labai tinka esant odos infek-
cijoms, įgėlus bitei, sukandžiojus blakėms ir esant 
kitokioms uždegimo formoms. pH 3,8.
Naudojimas. Naudoti patepus odą geliu su salicilu ir 
glikoliu arba folikulus valančiu losjonu. Labai ploną 
sluoksnį užtepkite ant probleminių sričių ir įtrinkite, 
kol priemonės nebesimatys. Jei atsiranda gniutulėlių, 
reiškia, kad produkto uždėjote per daug. Vakarais 
tepkite storesnį sluoksnį. Naudodami kosmetikos 
kabinetuose, nenaudokite priemonės nepraėjus 10 
min. po garų procedūros, nes į odą įsiskverbęs per 
didelis produkto kiekis gali sukelti dilginimo jausmą.

Folikulus valantis 
losjonas
(Follicle Clearing Lotion)

Ši švelni formulė idealiai tinka klientams, turintiems 
sausą ir jautrią į aknę linkusią odą. Naudoti nuvalius 
odą BiON valikliu. Tai ypač aukštos kokybės produk-
tas rožinei ir rožiniams spuogams gydyti, be to, labai 
svarbi medžiaga, siekiant išlaikyti švarius folikulus. 
Folikulus valantis losjonas veiksmingai užkerta kelią 
Propionibacterium acnes ir kitoms nepageidauja-
moms bakterijoms bei jų aknę skatinančiai lipazei. Be 
to, turi veiksmingą priešuždegiminį poveikį. pH 3,3.
Naudojimas. Nuvalykite ir nusausinkite odą. Rytais ir 
vakarais užtepkite ploną sluoksnį. Nenuplaukite.
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Priemonė nuo  
inkštirų ir baltųjų spuogų
(Blackhead/Whitehead Controller)

Šis nuostabus produktas ištirpdo odos riebalų 
kamščius, dėl kurių atsiranda inkštirai arba 
baltieji spuogai, bei slopina naujų kamščių 
susidarymą. Naudojant du kartus per dieną, 
inkštirai išnyksta per 3–4 savaites. Jei kartu 
pasireiškia ir aknė, klientas galėtų rytais naudoti 
šią priemonę, o vakarais – gelį su salicilu ir 
glikoliu arba folikulus valantį losjoną. pH 3,6.
Naudojimas. Nuvalykite odą valikliu ir patepkite 
priemone nuo inkštirų ir baltųjų spuogų. 
Lengvai įtrinkite ir palikite. Kitus odos priežiūros 
produktus naudokite įprasta tvarka.
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Aknės gydymas prasideda čia
Naujasis BiON aknės gydymo priemonių rinkinys 
paskatins jūsų klientus taikyti mūsų pasiteisinusią 
3 žingsnių sistemą: sunaikinti bakterijas, sumažinti 
odos riebalų gamybą ir susilpninti uždegiminį 
procesą. Šie rinkiniai ypač patogūs, nes produktus 
prieinama kaina kartu su naudojimo instrukcija 
klientai gali gauti tiesiai į namus. 

Normali ir riebi oda
• Antibakterinis valiklis
• Gelis su salicilu ir glikoliu
• Molio kompresas su žaliąja arbata
• Drėkinantis kompleksas
• Kelioninis rinkinukas
• Naudojimo instrukcija 

Sausa, jautri, rožinių spuogų pažeista oda

• Bakteriostatinis valiklis
• Folikulus valantis losjonas
• Molio kompresas su žaliąja arbata
• Drėkinantis kompleksas
• Kelioninis rinkinukas
• Naudojimo instrukcija 

Nuvalykite odą atitinkamu BiON valikliu, skirtu į aknę linkusiai odai, 
ir nuplaukite vandeniu.

Patepkite odą mineraliniu šveičiamuoju kremu-valikliu. Palaikykite 2 minutes, 
o paskui nuplaukite vandeniu.

Patepkite odą geliu su salicilu ir glikoliu bei 1 min. paleiskite garus. Išjunkite garų prietaisą, 
o užteptą gelį su salicilu ir glikoliu ant odos palaikykite dar 1–2 minutes. Atsargiai nuplaukite.

Ant viso veido užtepkite slopinantį gelį. Nenuvalykite. 
(Gelis sumažina sudirginimą ir uždegimą bei sukuria antibakterinį sluoksnį).

Atlikite negyvų ląstelių pašalinimą. Periodiškai nuvalykite odą gaivinančiu toniku, 
kad pašalintumėte kosmetikos priemonių ir negyvos odos likučius.

Uždėkite molio kompresą su žaliąja arbata (kaukę) ir palaikykite jį ant veido 2–5 minutes. 
Nuplaukite vandeniu.

Gausiai patepkite odą slopinančiu geliu ir lengvai įmasažuokite jį į odą.

Patepkite odą apsaugine nuo saulės priemone su titano dioksidu.

Odos priežiūros patarimai
Veido aknės gydymas taikant šveitimą

Pastaba. Kad rezultatai būtų tikrai geri, klientas ir namuose turėtų naudoti atitinkamą valiklį, 
atitinkamą gelį su glikoliu, slopinantį gelį ir molio kompresą su žaliąja arbata.



BiON drėkinančiuose produktuose yra 
didelė maitinančių ir veikliųjų medžiagų, 
kurios užtikrina odos glotnumą, drėgnumą ir 
tvirtumą. Betagliukanas skatina fibroblasto 
ląstelių veiklą, kurios gamina elastiną ir 
kolageną. Azijinė centelė yra veiksminga odos 
regeneraciją skatinanti medžiaga ir puikus 
antioksidantas. Didelė būtiniausių riebalų 
rūgščių ir lecitino koncentracija padeda atkurti 
apsauginę odos lipidų funkciją. Hialurono 
rūgštis padeda išsaugoti odos ląstelių drėgmę 
ir suteikia odai putnumo, stangrumo bei 
formą. Ši rūgštis – tai natūrali sudedamoji 
dalis, kuri kūne veikia kaip lubrikantas. Be to, 
BiON produktai pastebimai skatina imuninių 
bei atkuriamųjų odos funkcijų veikimą. 

Drėkikliai ir 
apsauga nuo saulės
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Drėkinantis kompleksas
(Moisture Complex)

Tai ypač populiarus lengvas normalios ir riebios odos 
drėkiklis, turintis antioksidacinį ir ilgalaikį poveikį 
prieš odos senėjimą. Didelė lecitino koncentracija 
ir būtiniausios riebalų rūgštys padeda atkurti ap-
sauginę odos lipidų funkciją. Veikliosios medžiagos 
padeda kovojant su akne. Veiksminga antioksidacinė 
formulė sumažina laisvųjų radikalų veikimą, skati-
nantį aknės formavimąsi ir uždegiminius procesus. 
Priemonė tinka esant išsausėjusiai odai ir kartu 
naudojant apsauginę priemonę nuo saulės su titano 
dioksidu. Jūsų klientai, kurie šie priemonę naudoja 
kartą arba du kartus per dieną, žymiai ilgiau išsaugos 
jaunatvišką odos išvaizdą. pH 3,7.
Naudojimas. Tepkite priemone sausas odos vietas 
tik tada, kai reikia. Po to patepkite odą priemonėmis 
nuo aknės. 

Gaivinantis tonikas 
(Refreshing Toner)

Šis produktas idealiai tinka odos valymui po to, kai 
baigiama nešvarumų ištraukimo į paviršių procedūra 
arba atlikus odos šlifavimą mikro kristalais. Sudėtyje 
esantys enzimai pašalina ląstelių likučius, o gydo-
masis amino rūgšties poveikis skatina odos gijimą. 
Gaivinančio toniko sudėtyje yra ir medžiagų, kurios 
didina vandens kiekį viršutiniuose odos sluoksniuose, 
todėl tonikas kartu yra ir odos kondicionierius. Be 
to, jis naikina bakterijas. Skleidžia agurkų ir žolių 
aromatą. 
Naudojimas. Naudojant kosmetikos kabinetuose: 
papurkšti ant odos, ypač baigus nešvarumų ištrau-
kimo procedūrą ir odos šlifavimą mikro kristalais, 
kad odą būtų galima nuvalyti ir lengvai sudrėkinti. 
Naudojant namuose: sudrėkinti vatos rutuliuką ir 
valyti juo odą, stengiantis, kad nepatektų į akis ir ant 
gleivinės. 

Kremas nuo dermatito
(Dermatitis Cream)

Šis puikus kremas pataiso dermatito paveiktos odos, 
pvz., esant egzemai, išvaizdą ir sumažina jos niežėjimą. 
Pagrindinė šios puikios formulės sudėtinė dalis – cinko 
piritionas. Ši mokslininkų sukurta antibakterinė ir 
priešgrybelinė medžiaga dažnai naudojama dermati-
tui, egzemai ir psoriazei gydyti. Tyrimų rezultatai rodo, 
kad šios sudėtinės medžiagos slopina šešių cheminių 
medžiagų, kurios sukelia uždegimą egzemos atveju, 
gamybą. BiON dar pridėjo ir išvalytų augalų ekstraktų. 
Azijinės centelės ekstraktas yra antibakterinė medžia-
ga, kuri medicinoje naudojama ir žaizdoms tepti, nes 
turi tiesioginį stimuliuojantį poveikį fibroblasto ląs-
telėms ir skatina kolageno gamybą. Veikdamos kartu 
su žaliąja arbata, riebalų rūgštys slopina uždegimą. 
Kremas nuo dermatito labai susilpnina egzemą arba 
beveik visai ją išgydo. Prieš tepant kremu nuo derma-
tito, rekomenduojame odą nuvalyti bakteriostatiniu 
arba antibakteriniu valikliu, nes bakterijų sukelta infek-
cija gali turėti įtakos egzemos eigai.
Naudojimas. Pirmąsias tris dienas tepkite odą tris 
kartus per dieną, paskui 2–3 savaites – du kartus per 
dieną. Nors po kelių dienų simptomai gali išnykti, 
gydymo kursą būtina tęsti maždaug tris savaites – tik 
tada bus mažesnė tikimybė, kad liga pasikartos.
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Apsauginis kremas nuo saulės  
su titano dioksidu
(Titanium Dioxide Sunscreen)

Šis Day Spa Magazine apdovanojimus pelnęs apsau-
ginis kremas nuo saulės saugo odą nuo UVA ir UVB 
spindulių. Produkto apsaugos nuo saulės faktorius 
– SPF 30, todėl ši BiON priemonės fizinė apsauga nuo 
saulės yra ne tik antioksidacinė, bet ir saugo nuo vėžio. 
Fizinė apsauga nuo saulės žymiai geriau nei cheminė 
apsauga saugo odą nuo senėjimo, nes sukuria fizinę 
užtvarą ir labai susilpnina antrinę laisvųjų radikalų 
keliamą žalą, kuri gali atsirasti nuo saulės poveikio. Ne-
riebalinga formulė nedirgina akių, o grietinės tirštumo 
konsistencija leidžia odą lygiai padengti ir švelniai ją 
sudrėkinti. Dermatologai rekomenduoja titano dioksi-
dą derinti su cinko oksidu – tai leis dar geriau apsaugoti 
odą nuo saulės spindulių poveikio. BiON produktuose 
šios medžiagos būna mikronų dydžio dalelyčių (ne 
nanodalelyčių) forma, todėl į odą susigeria tolygiai ir ją 
visiškai apsaugo nuo žalingų spindulių poveikio. Sklei-
džia malonų migdolų ir vanilės kvapą. pH 3,9.
Naudojimas. Kas rytą, nuvalę odą ir patepę ją kito-
mis priežiūros priemonėmis, gausiai patepkite apsau-
giniu kremu nuo saulės. Po to galite imtis makiažo. 
Kai saulėje būnate ilgiau, tepkite odą kremu dažniau.

Intensyviai drėkinantis 
paakių kremas
(Intense Eye Moisturizing Cream)

Intensyviai drėkinantis paakių kremas – tai praban-
gus minkštiklis sausai ir normaliai odai. Ypač puikiai 
tinka esant šaltam sausam orui, kai odai reikia 
daugiau drėgmės. Kremo sudėtyje yra medžiagų, 
kurios suformuoja apsauginį drėgmės skydą. Kremas 
sumažina raukšles, tačiau odos riebalingumo nepa-
didina. Be to, turi priešuždegiminį poveikį ir pastebi-
mai skatina imuninių bei atkuriamųjų odos funkcijų 
veikimą. Tepant juo paakius, oda tampa tvirtesnė ir 
įgyja jaunatviškesnę išvaizdą. pH 4.
Naudojimas. Atlikę procedūras su kitomis odos 
priežiūros priemonėmis, taupiai patepkite odą in-
tensyviai drėkinančiu paakių kremu, po to tepkite 
apsauginę priemonę nuo saulės su titano dioksidu. 
Paskui galite imtis makiažo. 

Drėgmę atkurianti 
priemonė
(Ultra Moisture Renewal)

Ši priemonė skirta ypač sausai ir sausai veido odai. 
Lengvo, tačiau sodraus drėkiklio sudėtyje yra me-
džiagų, turinčių antioksidacinį ir senėjimą stabdantį 
poveikį. Hialurono rūgštis padeda išlaikyti odos 
drėgmę, kuri yra labai svarbus veiksnys išlaikant 
jaunatvišką odos išvaizdą. Veikdama kartu su paakių 
kremu, drėgmę atkurianti priemonė pastebimai 
skatina imuninių bei atkuriamųjų odos funkcijų 
veikimą. pH 4,1.
Naudojimas. Atlikę procedūras su kitomis odos 
priežiūros priemonėmis, taupiai patepkite odą drė-
gmę atkuriančia priemone, po to tepkite apsauginę 
priemonę nuo saulės su titano dioksidu. Paskui galite 
imtis makiažo.



Brandžios odos priežiūrai skirtų BiON pro-
duktų sudėtyje yra svarbių antioksidantų, 
kurie būtini siekiant stabilizuoti laisvuosius 
radikalus ir sustabdyti cheminių reakcijų 
grandinę bei galimą jų žalą. Azijinė centelė yra 
labai veiksmingas antioksidantas, kuris skatina 
kūną gaminti katalazę – svarbų nuo senėjimo 
saugantį antioksidantą. Didėlė betagliukano 
koncentracija skatina formuotis naujus maiti-
nančias medžiagas pernešančius indus ir tuo 
pačiu – ląstelių dauginimąsi, o fibroblasto 
ląsteles skatina gaminti elastiną bei kolage-
ną. Kalcis reguliuoja apsauginę odos lipidų 
funkciją ir jo yra BiON „super priemonės 
“ – naktiniame kalcio komplekse bioesencijos 
pagrindu, biopriemonėje, kurią pavadinome 
vitaminų A, C ir E šaltiniu, kalcio komplekse su 
vitaminu C, kolageną atnaujinančiame serume 
ir raukšles mažinančiame komplekse. Cinko 
reikia kolageno gamybai ir elastino sintezei. 
Jo yra mūsų šešiuose brandžios odos priežiū-
rai skirtuose produktuose. Odos senėjimui 
stabdyti ir atjauninimui BiON naudoja didelę 
lecitino ir būtinųjų riebalų rūgščių koncentra-
ciją. Sojos ryžių peptidai ir papildomi pažangių 
technologijų dėka pagaminti peptidai vaidina 
svarbų vaidmenį mažinant dėl raumenų susi-
traukinėjimo atsirandančias gilesnes ir smul-
kias raukšleles.

Brandžios  
odos priežiūra
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Kolageną 
atnaujinantis  serumas
(Colagen Revival Serum)

BiON sukūrė nepaprastą naują kolageną atnaujinantį 
serumą, kurį galima naudoti taikant ir mikro adatų 
terapiją. Viskas šioje unikalioje formulėje skirta 
tam, kad gamintųsi kolagenas, elastinas ir citozinai, 
kurių senstant sumažėja ir todėl oda sudrimba, 
atsiranda odos raukšlės bei vagelės. Be natūralaus 
alavijų aliejaus ir drėkinan čių aliejų į serumą BiON 
dar pridėjo antioksidantų, liposomų su vitaminais, 
mineralinių medžiagų, baltymų ir hialurono rūgšties. 
Šis serumas greitai ir visiškai susigeria į odą. Pirminis 
tikslas – atjauninti odą skatinant kolageno gamybą, 
tačiau kolageną atnaujinantis serumas kartu padeda 
formuotis naujoms kraujagyslėms, todėl pagerėja 
kraujo cirkuliacija, ląstelių apykaitos procesas, oda 
geriau aprūpinama drėgme ir tampa dar lygesnė. 
Rinkoje nieko panašaus nerasite!
Naudojimas. Rytais ir vakarais, nuvalę odą ir prieš 
naudodami kitas odos priežiūros priemones, už-
tepkite priemonės ant odos. Jei naudojama mikro 
adatų sistema, šia priemone odą patepti iš karto po 
procedūros.

Jaunatviškas paakių 
peptidinis kremas
(Youthful Eyes Peptide Cream)

Tamsius ratilus ir pabrinkimus aplink akis gerokai 
sumažina sojų ryžių peptidai, kuriuos BiON įtraukė 
į šio naujo produkto sudėtį. Klinikinių tyrimų metu 
nustatyta, kad po 8 savaičių naudojimo ratilai ir 
pabrinkimas sumažėja 35 proc. Jaunatviškas paakių 
peptidinis kremas yra ir veiksmingas drėkiklis, nes jo 
sudėtyje yra hialurono rūgšties, vitamino A ir papil-
domų pažangių technologijų peptidų, kurie padės 
paskaistinti odą ir sumažinti pastebimus senėjimo 
požymius. Veikdamos kartu, visos sudėtinės dalys 
užtikrina odos įsotinimą vandeniu, elastingumą, 
tvirtumą; oda mažiau raukšlėjasi ir ne taip sudrimba. 
Dėl acetil-heksapeptido-8 poveikio veido raumenys 
ne taip intensyviai susitraukinėja ir neleidžia formuo-
ti mimikos raukšlėms, kurioms esant oda atrodo 
senesnė.
Naudojimas.  Nuvalę odą, kartą ar du kartus per die-
ną švelniai tapšnodami užtepkite kremo ant paakių 
odos. Po to galite imtis makiažo.

Jauniau atrodanti oda? 

Tai paprasta!
Naujasis BiON žymios pažangos kovojant su 
odos senėjimu rinkinys – tai ir bandomasis, 
ir kelioninis rinkinys, kuriame rasite keturis 
pagrindinius produktus, padėsiančius jums 
palaikyti ir pagerinti jaunatvišką bei sveiką 
odos išvaizdą. Žymios pažangos kovojant su 
odos senėjimu rinkinyje rasite svarbių antiok-
sidantų, kurie būtini stabilizuojant laisvuosius 
radikalus ir sustabdant chemines reakcijas ir 
jų sukeliamą žalą.

Rytinės priežiūros priemonės:
• Raukšles mažinantis kompleksas
• Apsauginis kremas nuo saulės su titano 

dioksidu 

Vakarinės priežiūros priemonės:
• Antioksidacinis kompleksas su vitaminu A
• Naktinis kalcio kompleksas bioesencijos 

pagrindu
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Naktinis kalcio kompleksas  
bioesencijos pagrindu
(Bio-Essence Nighttime Calcium Complex)

Tai nuostabus produktas, tinkantis visų rūšių bran-
džiai odai. Jis skatina ląstelių atsinaujinimą per 36 
valandas ir žymiai geriau įsotina odą vandenių, taip 
išlygindamas raukšles. Naktinis kalcio kompleksas 
bioesencijos pagrindu yra būtina priemonė po odos 
šlifavimo mikro kristalais, po šveitimo ir gydymo 
lazeriu, nes padeda atkurti apsauginę lipidų funkciją 
bei skatina ląstelių atkūrimą ir odos gijimą. Kom-
pleksas pagerina sausos, pleiskanojančios odos būklę 
ir skatina antioksidantų gamybą. Vietinio poveikio 
kalcis stabdo senėjimo procesus ir sustiprina odos 
apsaugą nuo vėžio. BiON dar siūlo naudoti kosme-
tikos kabinetuose naudoti skirtą vietinio poveikio 
ypač didelės koncentracijos kalcį, kuris išleidžiamas 
kapsulių forma. pH 4,2.
Naudojimas. Jei naudojate namuose, kas vakarą 
patepę odą BiON antioksidaciniu kompleksu su 
vitaminu A, dar patepkite ir šia priemone. Naudojant 
kosmetikos kabinetuose, patepkite odą šia priemone 
po šlifavimo mikro kristalais, po šveitimo ir gydymo 
lazeriu.

Antioksidacinis kompleksas  
su vitaminu A
(Vitamin A + Antioxidant Complex)

Šio aukščiausios kokybės produkto sudėtyje yra 
vitamino A, kuris stimuliuoja kolageno ir citoksinų, 
kurie reguliuoja odos atjauninimo procesus, gamybą. 
Vitaminas A skatina ir naujų kraujagyslių formavimą-
si, tuo padėdamas atkurti ir atnaujinti kraujagyslių 
sistemą. Šio produkto sudėtyje esantis vitaminas E 
gerina odos drėgnumą, taip kovodamas su aplinkos 
ir senėjimo sukeltu odos sausumu. Šį kompleksą 
klientai galėtų naudoti nakčia. Jei jo netoleruotų, tada 
reikėtų naudot kas antrą arba kas trečią naktį. Kad 
produktas būtų geriau toleruojamas, jį galima maišyti 
su drėkinančiu kompleksu. pH 3,0. DĖMESIO! NE-
NAUDOKITE nėštumo ir žindymo laikotarpiu.
Naudojimas.  Naudojant kompleksą namuose, 
vakarais, nuvalę odą, taupiai patepkite kompleksu, 
o po to naudokite kitas priežiūros priemones. Nau-
dojant kosmetikos kabinetuose, būtina jį naudoti po 
šlifavimo mikro kristalais arba po šveitimo bei kelias 
savaites iki numatomo gydymo lazeriu. Kad kom-
pleksas geriau ir giliau įsiskverbtų, jį reikėtų naudoti 
kartu su galvaninių srovių procedūra. Komplekso 
naudojimą nutraukite likus 1–2 dienoms iki odos 
gydymo lazeriu.
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Raukšles mažinantis kompleksas
(Line Reducing Complex)

Tai populiarus produktas brandžiai odai. Kasdien 
naudojant raukšles mažinantį kompleksą, per 3–4 
dienas pastebimai sumažėja smulkios ir vidutinės 
raukšlių linijos. Produkto sudėtyje yra acetilheksa-
peptido-3 (tai peptidų rūšis), kuris per kelias minutes 
atpalaiduoja susitraukusius raumenis. Bandymais 
įrodyta, kad naudojant acetilheksapeptidą-3, po 30 
dienų 27 proc. sumažėjo raukšlių gylis. Priešingai nei 
botoksas, ši priemonė nesuparalyžiuoja raumenų ir 
veiksmingai veikia raukšles, atsiradusias dėl raumenų 
veikimo, pvz., akių kampučiuose, burnos srityje. 
Kompleksas padeda atkurti apsauginę lipidų funkciją 
ir pagerina sausos, pleiskanojančios odos būklę, taip 
pat skatina odos atsigavimą, antioksidantų gamybą 
bei maksimaliai įsotina odą vandeniu. Skleidžia 
malonų žolių aromatą. pH 3,8.
Naudojimas. Rytais ir (arba) vakarais patepkite 
paveiktas odos vietas. Palaikykite 1−3 minutes, kad 
susigertų. Galima tepti ir ant drėkikliu ar apsauginiu 
nuo saulės kremu pateptos odos.

Kalcio kompleksas su vitaminu C
(Vitamin C + Calcium Complex)

Veiksmingosios šio komplekso sudedamosios dalys – 
vitaminas C, žalioji arbata ir vitaminas E. Šios me-
džiagos turi antioksidacinių savybių ir gali apsaugoti 
kūną nuo laisvųjų radikalų sukeliamos žalos. Vietinio 
poveikio kalcis stabdo senėjimo procesus ir pagerina 
odos apsaugą nuo vėžio. Komplekso formavimo pro-
cesas – sudėtingas, nes siekiant, kad ląstelės pasisa-
vintų kalcį, su kitomis biocheminėmis medžiagomis 
jį būtina derinti labai tiksliu santykiu. Laikui bėgant, 
kalcio kompleksas su vitaminu C patamsėja, todėl jo 
laikymo terminas yra 6 mėnesiai. pH 3,2.
Naudojimas. Nuvalykite ir nusausinkite odą ir kartą 
per dieną patepkite odą nedideliu priemonės kiekiu.

Kremas saulės poveikio pažeistai odai
(Bio-Replenish A.C.E. Sun Damage Reapair 
Cream)

Tai kasdienio naudojimo veido odos drėkiklis. Jis 
sužadina odos gyvybingumą ir sumažina nuo saulės 
poveikio atsiradusius odos pažeidimus, įskaitant 
aktinę keratozę, raukšlių linijas ir vageles bei priešvė-
žinę būklę. Kremo sudėtyje gausu vitaminų A, C ir E, 
kurie padeda kovoti su aplinkos poveikio žala odai. 
Vitaminas A ir ciberžolė slopina pernelyg didelę 
odos pigmentaciją. Vitaminų A, C ir E šaltinio dėka 
kolagenas gaminasi ilgesnį laikotarpį, todėl ji ilgiau 
atrodo jaunatviškai.
Naudojimas. Nuvalykite ir nusausinkite odą. Tepkite 
odą kasdien vieną kartą rytais. 



Kadangi oda yra pats didžiausias žmogaus 
kūno organas ir vaidina labai svarbų vaidmenį 
saugant mūsų organizmą, todėl, jei norime 
gerai jaustis, būtina veiksmingai prižiūrėti 
odą. Savo produktus bendrovė BiON kūrė 
galvodama būtent apie šią svarbią odos 
funkciją. Mūsų produktų sudėtyje yra 
hialurono rūgšties, kuri padeda jūsų odai 
veiksmingiau sugerti drėgmę. BiON kūno 
prausimo priemonių sudedamosios dalys 
padeda kovoti su paviršinėmis bakterijomis. 
Kad oda taptų dar švelnesnė ir minkštesnė, į 
priemonių sudėtį įdėjome eterinių aliejų. 

Kūno priežiūros 
priemonės
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Kūno prausiklis „Švara paprastai“
(Naturally Clean Body Wash)

Šis naujas prausiklis – tai antibakterinė priemonė, 
skirta naudoti kasdien ir tinka visoms odos rūšims. 
Prausiklis „Švara paprastai“ – tai aukščiausios 
kokybės prausiklis sportiškiems žmonėms kuris 
padeda veiksmingai kovoti su kūno odą paveikusia 
akne. Natūralios citrinos žievelės ir žaliosios 
arbatos antioksidacinės savybės kartu su vitaminu 
B5 neutralizuoja paviršines bakterijas ir padeda 
numalšinti odos dirginimą. „Švara paprastai“ 
lengvai šveičia odą, kontroliuoja odos riebalų kiekį 
ir pagerina odos tonusą. Papildomai pridėti 8 aliejai 
jūsų odą drėkina būtent tada, kai ją valote. Švarus ir 
gaivinantis citrusinių vaisių aromatas sukuria malonų 
prausimosi duše pojūtį.
Naudojimas. Užtepkite ant drėgnos odos ir trinkite, 
kol ims putoti, Nuplaukite ir nusausinkite. Kad 
rezultatai būtų dar geresni, naudokite prausimosi 
servetėlę arba kempinę.

Kremas nuo dermatito
(Dermatitis Cream)

Šis puikus kremas pataiso dermatito paveiktos 
odos, pvz., esant egzemai, išvaizdą ir sumažina jos 
niežėjimą. Pagrindinė šios puikios formulės sudėtinė 
dalis – cinko piritionas. Ši mokslininkų sukurta anti-
bakterinė ir priešgrybelinė medžiaga dažnai naudo-
jama dermatitui, egzemai ir psoriazei gydyti. Tyrimų 
rezultatai rodo, kad šios sudėtinės medžiagos slopina 
šešių cheminių medžiagų, kurios sukelia uždegimą 
egzemos atveju, gamybą. BiON dar pridėjo ir išvaly-
tų augalų ekstraktų. Azijinės centelės ekstraktas yra 
antibakterinė medžiaga, kuri medicinoje naudojama 
ir žaizdoms tepti, nes turi tiesioginį stimuliuojantį 
poveikį fibroblasto ląstelėms ir skatina kolageno 
gamybą. Veikdamos kartu su žaliąja arbata, riebalų 
rūgštys slopina uždegimą. Kremas nuo dermatito 
labai susilpnina egzemą arba beveik visai ją išgydo. 
Prieš tepant kremu nuo dermatito, rekomenduoja-
me odą nuvalyti bakteriostatiniu arba antibakteriniu 
valikliu, nes bakterijų sukelta infekcija gali turėti 
įtakos egzemos eigai.
Naudojimas. Pirmąsias tris dienas tepkite odą tris 
kartus per dieną, paskui 2–3 savaites – du kartus per 
dieną. Nors po kelių dienų simptomai gali išnykti, 
gydymo kursą būtina tęsti maždaug tris savaites – tik 
tada bus mažesnė tikimybė, kad liga pasikartos.

Įsotinantis vandeniu kūno kremas
(Hydrating Body Cream)

Šis tirštas, sodrus kremas įsotina vandeniu 
išsausėjusią ar šiurkščią kūno, pėdų, kaklo ar veido 
odą ir kartu ją išlygina bei suminkština. Puiki 
priemonė sausai arba šalto oro ar saulės pažeistai 
odai; turi priešuždegiminių ir antioskidacinių savybių. 
Jei kremą naudojate egzemai gydyti, jį reikėtų 
naudoti po BiON kremo nuo dermatito. Įsotinantis 
vandeniu kremas būna agurkinės vanilės, žaliosios 
arbatos bei baltojo šokolado kvapo. Visos rūšys 
skleidžia lengvą gaivinantį aromatą. pH 4,3.
Naudojimas. Patepti odą ir įmasažuoti.
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Glikolio kremas odai (20 proc. 
koncentracijos)
(Glycolic 20% Skin Cream)

20 proc. koncentracijos glikolio rūgštis ir intensyviai 
minkštinančios medžiagos padeda nušveisti, išlyginti 
ir suminkštinti šiurkščią, sukietėjusią, pažeistą ir 
negražiai atrodančią pėdų, alkūnių, kelių ir pan. 
odą. Priemonė turi ryškų atsinaujinimą skatinantį ir 
autooksidacinį poveikį, todėl yra labai veiksminga 
gydant hiperkeratozę, hiperproliferaciją ir keratino 
pokyčius, susijusius su vėžinių odos ligų vystymusi. 
Priemonė yra malonios rausvos spalvos ir skleidžia 
pipirmėčių aromatą. pH 3,0.
Naudojimas. Tepkite pažeistą arba šiurkščią pėdų, 
alkūnių, kelių ar kitų kūno dalių odą. Po naudojimo 
nusiplaukite rankas.

Apsauginis kremas  
nuo saulės su titano dioksidu
(Titanium Dioxide Sunscreen)

Šis Day Spa Magazine apdovanojimus pelnęs apsau-
ginis kremas nuo saulės saugo odą nuo UVA ir UVB 
spindulių. Produkto apsaugos nuo saulės faktorius 
– SPF 30, todėl ši BiON priemonės fizinė apsauga 
nuo saulės yra ne tik antioksidacinė, bet ir saugo 
nuo vėžio. Fizinė apsauga nuo saulės žymiai geriau 
nei cheminė apsauga saugo odą nuo senėjimo, nes 
sukuria fizinę užtvarą ir labai susilpnina antrinę 
laisvųjų radikalų keliamą žalą, kuri gali atsirasti nuo 
saulės poveikio. Neriebalinga formulė nedirgina 
akių, o grietinės tirštumo konsistencija leidžia odą 
lygiai padengti ir švelniai ją sudrėkinti. Dermatologai 
rekomenduoja titano dioksidą derinti su cinko oksidu 
– tai leis dar geriau apsaugoti odą nuo saulės spindu-
lių poveikio. BiON produktuose šios medžiagos būna 
mikronų dydžio dalelyčių (ne nanodalelyčių) forma, 
todėl ji tolygiai susigeria į odą ir ją visiškai apsaugo 
nuo žalingų spindulių poveikio. Skleidžia malonų 
migdolų ir vanilės kvapą. pH 3,9.
Naudojimas. Kas rytą, nuvalę odą ir patepę ją kito-
mis priežiūros priemonėmis, gausiai patepkite apsau-
giniu kremu nuo saulės. Po to galite imtis makiažo. 
Kai saulėje būnate ilgiau, odą tepkite kremu dažniau.

Kūno losjonas  
„Natūralios drėgmės šaltinis“
(Naturally Moist Body Lotion)

Puiki papildanti priemonė, jei naudojate kūno 
prausiklį „Švara paprastai“. Šis naujas losjonas, kuris 
skirtas tiek vyrams, tiek ir moterims, puikiai įsotina 
vandeniu giluminius odos sluoksnius ir skleidžia tokį 
pat puikų citrusinių vaisių aromatą. 8 eteriniai aliejai 
odą nuramina ir suminkština. Hialurono rūgštis 
sulaiko drėgmę, nes sukuria papildomą apsauginį 
lipidų sluoksnį. Priešuždegiminės ir antimikrobinės 
medžiagos kartu su sutraukiančiomis medžiagomis 
sukuria priemonę, kuri puikia tinka į aknę linkusiai 
odai.
Naudojimas. Tepti bet kurią odos vietą ir švelniais 
judesiais tolygiai įmasažuoti į odą. Kad rezultatai 
būtų dar geresni, o oda dar geriau apsaugota , po 
to patepkite apsauginiu kremu nuo saulės su titano 
dioksidu.



Kaukės

BiON kaukės pasižymi ypač puikiomis drė-
kinančiomis bei veiksmingai senėjimą stab-
dančiomis savybėmis. Mūsų kaukių sudėtyje 
esančios būtinosios riebalų rūgštys ir lecitinas 
padeda ląstelėms iš karto atsinaujinti. Todėl 
atsinaujinusios ląstelės išsaugo vandenį, ima 
produktyviau funkcionuoti ir geriau apsaugo. 
Azijinė centelė skatina I ir III tipo kolageno 
gamybą ir kartu yra veiksminga odą atkurianti 
medžiaga. Betagliukanas skatina naujų krau-
jagyslių gamybą, skatina ląstelių dauginimąsi, 
o fibroblasto ląsteles – gaminti elastiną ir 
kolageną. Kaip ir kituose produktuose, BiON 
naudoja tik pačias veiksmingiausias veikliąsias 
medžiagas.
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Kaukė su būtiniausiomis 
maitinančiomis medžiagomis
(Nutrient Essentials Mask)

Tai gydomoji kaukė molio pagrindu, kurioje gausu 
senėjimą stabdančių antioksidantų ir aktyvių odos 
atsinaujinimą skatinančių medžiagų. Tinka sausai, 
jautriai ir brandžiai odai. Kaukė pastebimai page-
rina odos išvaizdą ir jos įsotinimą vandeniu. Kaukė 
su būtiniausiomis maitinančiomis medžiagomis 
mažina uždegimą, pagerina ląstelių funkcionavimą 
ir kartu turi antioksidacinį poveikį. Be to, ji drėkina 
giluminius odos sluoksnius. Didžiąją kaukės dalį oda 
tiesiog sugeria, todėl valyti tereikia labai nedaug. 
Azijinė centelė, kurios yra kaukės sudėtyje, yra 
veiksminga odą atkurianti medžiaga. Skleidžia žavų 
žolių aromatą. pH 3,9.
Naudojimas. Uždėkite kaukę ant odos ir palikite 
5–10 minučių. Paskui nuplaukite ir nusausinkite odą.

Vandeniu įsotinanti gelio kaukė
(Hydrating Gelee Mask)

Ši kaukė – būtinas visų kosmetikos kabinetų atributas, 
nes turi daug naudingų savybių ir pritaikymo būdų. 
Siekiant iš karto įsotinti odą vandeniu ir apsaugoti 
nuo uždegimo, šią kaukę reikėtų naudoti atlikus odos 
šlifavimą mikro kristalais ir odos šveitimą. Kaukė pa-
deda odai atkurti apsauginę lipidų funkciją ir pagerina 
išsausėjusios, pleiskanojančios odos būklę. Terapinis 
amino rūgščių poveikis skatina odos gijimą. Įsotinanti 
vandeniu gelio kaukė yra labai veiksminga slopinant 
uždegiminius procesus, kurie pasireiškia degimu, 
pabrinkimu ir eritema. Po gydymo lazeriu ant odos 
reikėtų uždėti storą kaukės sluoksnį ir leisti jai kelias 
minutes įsigerti. Nors šis produktas yra kaukė, tačiau 
ją galima šiek tiek lengvai įmasažuoti. Ji veiksmingai 
veikia, kai prieš nešvarumų ištraukimą odą reikia 
suminkštinti ir atverti folikulus. Ši kaukė – žavus odos 
priežiūros produktas namuose, kai reikia odą pagyvin-
ti, sudrėkinti ir nuraminti. Nenaudokite garų. Kvepia 
mandarinais ir kitais citrusiniais vaisiais.
Naudojimas. Uždėkite ant nuvalytos odos kaip įpras-
tą kaukę arba kaip masažavimo kaukę. Kol procedū-
ros nebaigsite, stenkitės, kad ant kaukės nepatektų 
vandens ar garų. Nuplaukite. Galima nenuimti.
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Šveitiklis 30 % koncentracijos 
glikolio rūgšties pagrindu
(Glycolic Acid Exfoliator-30)

Neseniai BiON atnaujino šveitiklį, pagamintą 30 
proc. koncentracijos glikolio rūgšties pagrindu. 
Atnaujintame produkte glikolio rūgštis derinama su 
enzimais ir augalų ekstraktais, tuo siekiant sukurti 
aukščiausios kokybės citrusų kvapo produktą. 
Naudojant šį šveitiklį, galima reguliuoti odos 
šveitimą taip, kad paskatintume ląstelių apykaitą. 
Mėlynių ekstraktas skatina odos lupimąsi ir greitesnę 
odos ląstelių apykaitą. Betulinas yra antioksidacinis 
odos tonikas, kuris odą išlygina. Priemonė turi stiprų 
rūgštinį poveikį, todėl negalima jos palikti ant odos 
ilgiau nei 1–3 minutėms. Kabinetai, pageidaujantys 
naudoti šį produktą, turi apsidrausti spa procedūrų 
draudimu. pH 4.
Naudojimas. NENAUDOTI neperskaičius BiON 
profesionalaus šveitimo instrukcijų ir klientui 
neužpildžius sutikimo formos, kurią pateikia BiON. 
Palaikyti šveitiklį ant odos 1–3 minutes. Po to 
rūpestingai nuplauti vandeniu.

Beveik visas BiON produktų asortimentas 
išleidžiamas ir didesnėmis pakuotėmis, kurios 
siūlomos kosmetikos specialistams naudoti 
kosmetikos kabinetuose ar gydymo įstaigose. 
Tokia forma gydytojams praktikams yra 
ypač patogi, o produktų kaina – žemesnė. 
Toliau pateikiame keturis produktus, kuriuos 
tiekiame tik kosmetikos kabinetams arba 
gydymo įstaigoms.

Priemonės 
kosmetikos 
specialistams
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Minkštinanti 
atkuriančioji kaukė
(Softening Repair Mask)

Ši patogi normaliai ir riebesnei odai skirta kaukė turi 
antioksidacinį poveikį ir stiprina imunines savybes, 
todėl malšina raudonį, skatina odos atsinaujinimą 
ir intensyviai įsotina odą vandeniu. Kaukė slopina 
uždegiminius procesus, o ją uždėjus, juntamas 
švelnus dilgčiojimas. Išleidžiama tik specialistams 
skirtomis pakuotėmis. Skleidžia žavų žolių aromatą.
Naudojimas. Uždėkite kaukę ant nuvalytos odos 
ir palaikykite 5–10 minučių, kad susigertų. Paskui 
rūpestingai nuplaukite vandeniu. 

Vietinio poveikio 
kalcio kapsulės
(Topical Calcium Capsules)

Kapsulės, kurių sudėtyje yra labai didelės 
koncentracijos kalcio ir vitamino D, yra būtinos 
atlikus odos šlifavimą mikro kristalais ir odos 
šveitimą. Kapsulės skatina ląstelių apykaitą ir 
iš karto įsotina odą vandeniu, todėl pagerėja 
sausos, pleiskanojančios odos būklė; jos taip pat 
padeda atkurti odą ir skatina jos gijimą. Vietinio 
poveikio kalcio kapsulės skatina antioksidantų 
gamybą ir išlygina odos pigmentaciją. Produktą 
galima taikyti rožine sergantiems klientams, tačiau 
nerekomenduojama naudoti esant aknei. 
Naudojimas. Nujaukite kapsulės viršūnėlę ir 
išspauskite jos turinį. Pridėkite tiek pat drėkinančio 
komplekso arba apsauginio nuo saulės kremo su 
titano dioksidu ir baigdami masažą, tokį gautą mišinį 
įmasažuokite į odą.

Šveitiklis 35 % koncentracijos 
pieno rūgšties pagrindu
(Lactic Acid Exfoliator-35) 

Šveitiklis 35 proc. koncentracijos pieno rūgšties 
pagrindu švelniai mažina odos raukšles ir vageles bei 
senatvines dėmes. Jis padeda išblukinti odos spalvos 
nelygumus, užtikrinti, kad oda taptų vienodesnė, 
taip pat skatina kolageno ir elastino gamybą, lengvai 
šveičia odą, pagerina ląstelių apykaitą ir gali išlyginti 
stambias poras bei dėl aknės atsiradusius randus 
taip, kad jie mažiau matytųsi. pH 4.
Naudojimas. NENAUDOTI neperskaičius BiON 
profesionalaus šveitimo instrukcijų ir klientui 
neužpildžius sutikimo formos, kurią pateikia BiON. 
Palaikyti šveitiklį ant odos 3–5 minutes. Po to 
rūpestingai nuplauti vandeniu.



Pastabos ir patarimai



BiON – tai JAV veikiantis kosmetikos priemonių 
gamintojas, kuriantis veiksmingus odos gydymo 
ir priežiūros specialistams skirtus odos priežiūros 
produktus. BiON produktų formulės kuriamos labai 
kruopščiai, siekiant užtikrinti žmogaus odos sveikatą 
ir išvaizdą bei panaudojant aktyvias natūralias vei-
kliąsias medžiagas, kurių dėka įvyksta ypatingi odos 
pokyčiai. Pradėjusi kosmetikos produktų gamybą 
1997 m., bendrovė BiON savo produktus atnaujino 
ir patobulino taip, kad jų naudotojai pajustų visus 
dabartinių pažangiausių klinikinių tyrimų ir techno-
logijų privalumus.

w w w . b i o n re s e a rc h . c o m 
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