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Pure Vino Luxury

A supremely energizing & 
rejuvenating treatment  

Estetikos centras KOSMEDIJA
Mokymams registruotis galite 
info@kosmedija.lt arba tel.  (8~5) 213 13 34

Pure Vino prabanga
Nepaprastos energijos suteikianti 
ir jauninanti priežiūra

Château de Beauté – naujas etalonas 
aktyviojoje profesionalioje kosmetikoje! Château de Beauté - namuose naudojami produktai

Namų sąlygomis naudojami priežiūros produktai veikia sinergiškai su salone naudojamais gaminiais, 
užtikrina visapusį odą jauninantį ir atgaivinantį poveikį, kad oda atskleistų visą savo grožį!

Absolute Perfect 
Šis stipraus poveikio senėjimą 
lėtinantis serumas, kurio sudėtyje 
yra unikalus novatoriškų 
medžiagų derinys, pastebimai 
sumažina raukšles ir smulkias 
raukšleles. 

Vino Sheen Fusion 
Veiksmingas serumas, užpildo ir 
glotnina odą, išlygina matomas 
raukšles ir smulkias raukšleles. 

Vino Sheen atkuriantis 
kremas 
Šis lengvas dieninis kremas, 
praturtintas šiuolaikinėmis 
medžiagomis, pasižymi 
drėkinančiomis savybėmis, 
padeda užtikrinti visapusę odos 
apsaugą. 

Apsauginis kremas SPF 35 
Šis veiksmingas kremas, puikiai 
drėkindamas odą, apsaugo 
odą nuo kenksmingų aplinkos 
veiksnių. 

Jauninantis vynuogyno 
akių kremas 
Šis švelnus ir praturtintas kremas 
sukelia jauninantį ir skaistinantį 
poveikį akių sričiai, padeda odai 
atkurti jaunatvišką glotnumą. 

Vino Glory kaukė 
Ši unikali kaukė, praturtinta 
drėkinančiomis ir gyvybiškai 
svarbiomis mitybinėmis 
medžiagomis, padės stimuliuoti 
odą, suteiks puikią atgaivintos 
skaisčios odos išvaizdą. 

Deep Beauté naktinis 
kremas 
Novatoriškas kremas, ypač 
drėkina ir maitina odą, užtikrina 
jaunatvišką ir gyvybingą išvaizdą. 

Vino Pure valiklis 
Švelnus bet veiksmingas 
veido valiklis. Praturtintas 
grynais vynuogių ekstraktais ir 
atgaivinančiomis natūraliomis 
medžiagomis, nuvalo nuo 
paviršiaus kosmetikos likučius ir 
nešvarumus. 



1-asis žingsnis – Vino Pure valiklis
Švelnus, tačiau veiksmingas veido valiklis, kurio sudėtyje yra grynų vynuogių ekstraktų ir 
natūralių gyvybingumą atkuriančių medžiagų; šis valiklis nuvalys kosmetikos likučius ir paviršiaus 
nešvarumus, odai suteikdamas atgaivinto tyrumo ir švaraus gyvybingumo. Nurodymai: švelniais 
sukamaisiais judesiais masažuodami ant veido užtepkite Vino Pure valiklio. Gerai nuskalaukite 
drungnu vandeniu.

2-asis a žingsnis– Vino odos šveitimas
Šis odos šveitimas, kurio sudėtyje yra vyno rūgščių, pašalina nešvarumus ir grublėtumą, iš 
karto suteikia skaistumo ir užtikrina švarią, malonią ir švelnią odą. Nurodymai: naudodami 
švelnų šepetėlį, ant viso veido, kaklo ir iškirptės srities odos užtepkite tolygų ploną sluoksnį. 
Švelniai pradėkite nuo kaktos, tada pereikite prie centrinės veido dalies, skruostų ir leiskitės 
žemyn. Atsižvelgdami į odos reakciją, palaukite maždaug 3-5 minutes. Nuskalaukite kambario 
temperatūros vandeniu. Svarbu: atsižvelgdami į pageidaujamą rezultatą ir kliento odos būklę, 
pasirinkite Vino odos šveitimą arba Vino Forte odos šveitimą.

2-asis b žingsnis– Vino Forte odos šveitimas 
Šis veiksmingas odos šveitimas, praturtintas grynomis vyno rūgštimis, dailina oda, iš karto 
suteikdamas jai šviežumo, glotnumo ir spindesio. Novatoriška jo receptūra sukelia odą 
stimuliuojantį poveikį, nuvalo įsiskverbusius nešvarumus, naikina pilkumą, atkuria jaunatvišką 
odos spindesį ir gyvybingumą. Nurodymai: naudodami švelnų šepetėlį, ant visos veido, kaklo ir 
iškirptės srities odos užtepkite tolygų ploną sluoksnį. Švelniai pradėkite nuo kaktos, tada pereikite 
prie centrinės veido dalies, skruostų ir leiskitės žemyn. Atsižvelgdami į odos reakciją, palaukite 
maždaug 3-5 minutes. Nuskalaukite kambario temperatūros vandeniu.
Pastaba: kadangi sudėtyje yra didelė procentinė dalis grynų, natūralių, aktyvių medžiagų, 
skirtingų abiejų odos šveitimų  partijų spalva gali būti nevienoda.

3-asis žingsnis – Vino eliksyras
Šis šilko švelnumo, praturtintas jaunystę sugrąžinančiomis medžiagomis masažinis aliejus 
odai suteiks energijos. Ypatingai puoselėjanti procedūra skirta pamaitinti ir suminkštinti odą 
galingomis maitinančiomis medžiagomis siekiant pastebimo bendro pagerėjimo ir įspūdingos 
gyvos veido spalvos.  Nurodymai: mažą Vino eliksyro kiekį masažo judesiais, švelniai braukdami iš 
apačios į viršų, užtepkite ant viso veido, kaklo ir iškirptės srities, kol eliksyras visiškai susigers. Likusį 
aliejų galima švelniai sugerti minkšta servetėle. Pastaba: kaip papildomą puoselėjimo ir komforto 
priemonę, labai rekomenduojame masažui naudoti Château de Beauté grožio rutuliukus (Beauty 
Globes).

4-asis a žingsnis– Vino akių kaukė
Nepaprastai atgaivinanti kaukė, skirta jautriai sričiai aplink akis. Didelės koncentracijos drėkinančių 
medžiagų pašalina pabrinkimus ir nuovargio požymius, oda tampa glotnesnė ir labiau spindinti. 
Nurodymai: švelniu šepetėliu aplink akis užtepkite lygų sluoksnį, palaukite 10 minučių. Vino akių 
kaukė nenudžiūva. Nuskalaukite drungnu vandeniu arba nuvalykite drėgna servetėle. Pastaba: 
toliau tęskite procedūrą (4B – Vino Glory kaukė), po to vienu metu nuimkite abi kaukes.

4-asis b žingsnis – Vino Glory kaukė
Ši unikali kaukė, praturtinta drėkinančiomis ir gyvybiškai svarbiomis mitybinėmis medžiagomis, 
padės stimuliuoti odą, suteiks puikią atgaivintos skaisčios odos išvaizdą. Novatoriškos 
sudedamosios medžiagos atnaujina ir jaunina odą, ji tampa pastebimai lygesnė, standesnė 
ir gyvybinga. Nurodymai: švelniu šepetėliu ant nuvalyto veido ir kaklo užtepkite lygų ploną 
sluoksnį. Venkite akių kontūro srities. Palaukite 10 minučių. Vino Glory kaukė nenudžiūva. 
Nuskalaukite drungnu vandeniu arba nuvalykite drėgna servetėle.

5-asis žingsnis – Vino Sheen serumas
Ši veiksminga procedūra jaunina odą, panaikina matomas raukšles ir smulkias raukšleles. 
Šiame serume yra specialiai sukurtų jaunystę grąžinančių medžiagų, todėl jis padeda atkurti 
elastingumą ir užtikrina lygesnę, šviesesnę ir vienodesnę odos tekstūrą. Nurodymai: užtepkite 
ant veido, kaklo ir iškirptės srities. Masažuodami įtrinkite Vino Sheen serumą, kol jis susigers. Po 
to užtepkite rekomenduojamą dieninį kremą. Pastaba: kaip papildomą puoselėjančią priemonę ir 
baigiamąjį procedūros etapą labai rekomenduojame užtepus serumo naudoti Château de Beauté 
grožio rutuliukus.

6-asis žingsnis – Apsaugantis kremas SPF 20
Nepaprastai stipriai drėkinantis kremas, didina elastingumą, panaikina raukšles ir smulkias 
raukšleles. Šis ištobulintas kremas suteikia veiksmingą apsaugą nuo aplinkos veiksnių sukeliamų 
pakenkimų ir nuo odos spalvos pakitimų ir išsaugo jaunatvišką spindesį. Nurodymai: kiekvieną 
dieną ant veido ir kaklo užtepkite ploną apsaugančio kremo SPF 20 sluoksnį. Apsauginės plėvelės 
nenuvalykite.

Salone atliekamų procedūrų protokolas

 

Pagrindinis šių novatoriškų produktų panaudojimo tikslas yra padėti odai kovoti su visais 
amžiniais pakitimais bei kontroliuoti juos lemiančius procesus – naudojant unikalias ir 
pažangias medžiagas bei technologijas panaikinti matomus ir nematomus senėjimo 
požymius ir neleisti jiems atsirasti. 

Pure Vino prabanga
Tikroji vyno ir nepaprastai vertingų jo gamybos šalutinių 
produktų nauda perkeliama į naujų technologijų gaminius, 
skirtus atjauninti odą, suteikti vidinės energijos, atskleidžiant jos 
gyvybingumą ir spindintį grožį. 

Vynui bręstant jo kokybė ir struktūra gerėja. Ši išskirtinė savybė 
ir patirtis pritaikyta naujoje Christina produktų linijoje Château 
de Beauté, panaudojant nepaprastą vynuogių, vyno ir jo gamybos 
šalutinių produktų naudą bei pranašumus.

Château de Beauté produktų liniją sukūrė ir gamina bendrovė 
Christina, paskelbusi prasidedančią naują erą profesionalios 
kosmetikos srityje. Atlikus išsamius rinkos tyrimus ir suformavus 
aiškią ateities viziją, ši gaminių linija pateikia išsamų ir 
naudingą sprendimą, grindžiamą specialiomis grynomis 
medžiagomis, tuo pat metu užtikrinant procedūrų 
veiksmingumą ir pastebimus įspūdingus rezultatus. 
Naujos linijos produktuose naudojamos šiuolaikinės 
grynos sudedamosios medžiagos ir cheminiai junginiai, 
patobulinantys kiekvieną sritį. Produktai ir procedūros ne 
tik suteikia nuostabų ir labai malonų pojūtį, bet ir užtikrina 
išskirtinį rezultatą ir nutiesia kelią į naują šviesią ateitį!

  BE SLS 
  BE PEG 
  BE parabenų 
  BE naftos cheminių produktų 
  BE gyvulinės kilmės sudedamųjų medžiagų 
  BE glikolio 
  BE EDTA 
  BE dažiklių

Château de Beauté produktai ir procedūros – kam tai skirta? 
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