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Draugai mano!

Dėkoju Jums už susidomėjimą  kompanija “Kristina” ir jos preparatais.

Mūsų kompanija, įkurta 1982 metais, kuria ir gamina produkciją, 

skirtą profesionaliems kosmetologams ir reikliems klientams. Platus 

profesionalios gydomosios kosmetikos asortimentas priskaičiuoja 

daugiau kaip 200 pavadinimų: nuo priemonių skirtų naminei priežiūrai iki 

gilių dermatologinių pilingų. Jums tikrai patiks muilai, tonikai, ir losjonai, 

kurie efektyviai valo odą, nepažeidžiant jos. Apie 30 rūšių kaukių padės 

pasiekti unikalių rezultatų sprendžiant visą eilę estetinių problemų: 

gilus odos valymas, drėkinimas, šviesinimas, maitinimas, atjauninimas. 

Taikant odą balinančiu efektu pasižyminčias priemonių serijas, jūs galite 

ne tik efektyviai pašviesinti pigmentines dėmes, bet ir perspėti naujų 

atsiradimą. Mūsų siūlomi kremai padovanos Jums neapsakomą sveikatos ir gaivumo pojūtį, o geliai ir serumai 

savo sudėtyje turintys didelį vitaminų, hialurono rūgšties, dumblių ir augalų kiekius padarys odą stulbinančiai 

švelnią, šviesią, ir jauną. Svarbiausia mūsų kosmetikoje – tai natūralūs ir cheminiai pilingai. Juos naudojant, Jūs 

greitai ir saugiai pasieksite stulbinančių rezultatų akne, postakne gydymo, hiperpigmentacijų šviesinimo, odos 

atjauninimo ir senėjimo profilaktikos procedūrose.

Visos kompanijos vardu aš garantuoju, kad preparatų gamybos procesas apjungia šiuolaikinę technologinę bazę, 

naujausius mokslinius atradimus ir tik ekologiškai švarių žaliavų naudojimą. Kiekvienas aktyvus komponentas 

įvedamas į receptūrą griežtai moksliškai pagrįstomis koncentracijomis. Kosmetikos preparatai praeina nuodugnų 

patikrinimą ir daugybę testų Izraelyje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Amerikoje, Brazilijoje, Ukrainoje, Latvijoje, 

Rusijoje, Kazachstane, Lietuvoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse. Visa tai sąlygoja aukštą mūsų gaminių kokybę ir 

efektyvumą.

Su ilgalaikio bendradarbiavimo tikimybe

Kristina Mirjam Zechavi

- dermatologinės estetikos magistrė Prancūzijoje
- izraelietiško leidinio “Les nouvelles Esthetiques” redaktorė
- dermatologijos ir estetinės chirurgijos klinikos direktoriaus pavaduotoja Tel-Avive.



   ODOS VALYMO PREPARATAI

“Christina” pristato preparatų liniją Fresh, skirtą odos valymui. Preparatai sudaryti iš natūralių augalinių valomųjų 

priemonių – saponarijos, muilamedžio žievės ekstraktų, kurie padeda išvalyti nuo nešvarumų ir bakterijų 

nepažeidžiant lipidinio barjero, nemažinant epidermio galimybės sulaikyti vandenį. Hamamelio ir vaistinės 

ramunėlės žiedų ekstraktai ramina odą, malšina odos sudirginimą ir pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, o 

pieno rūgštis padeda veiksmingai šalinti pažeistus odos žvynelius ir drėkinti odą. Unikalus gydymo kvapiosiomis 

medžiagomis elemento derinys turi puikių sveikatinamųjų savybių ir teikia preparatams subtilų kvapą. 

Fresh Gentle Make-up Remover
Švelnus gelis makiažo nuvalymui visų tipų odai

Efektyviai nuvalo makiažą nuo vokų ir veido. Agurkų, sambuko vaisių ir ramunėlės ekstraktai pašalina nuovargį, 

atgaivina, mažina akių uždegimą ir dirginimą, drėkina ir balina odą.

Naudojimas: Veido odą valyti ryte ir vakare kotoniniu disku ar pirštų galiukais. Liekanas nuinkite servetėle ar 

nuplaukite vandeniu.

Tūris 100 ml Kodas-21

Fresh aroma-Therapeutic Cleansing Milk for Normal Skin
Aroma-terapinis valomasis pienelis Normaliai odai

Į preparato sudėtį įeina citrinos vaisių aliejus, dėmėtojo snapučio ekstraktas, apelsinmedžio žiedų aliejus. Pasižymi 

antibakterinėmis ir valomosiomis savybėmis bei priešuždegiminiu ir raminančiu poveikiu.

Tūris 350ml. Kodas FATCMN350
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Fresh Aroma – Therapeutic Cleansing Milk for Dry Skin
Aroma-terapinis valomasis pienelis Normaliai odai

Preparate yra levandos aliejus – pats universaliausias gamtinis kvapiklis, turintis raminamųjų ir gydomųjų 

savybių. 

Tūris 350 ml Kodas FATCMD350

Fresh Aroma – Therapeutic Cleansing Milk for Oily and Combined Skin
Aroma-terapinis valomasis pienelis riebiai ir mišriai odai

Preparate yra citrinžolių aliejus, pasižymintis antibakterinėmis ir valomosiomis, o taip pat greipfruto aliejus, 

prisotintas vitamino C ir natūralių rūgščių.

Tūris 350 ml Kodas FATCMD350

Fresh Purifying Toner for Normal skin
Valomasis tonizuojantis skystis normaliai odai

Preparatas praturtintas citrinos vaisių, dėmėtojo snapučio ir apelsinmedžio žiedų aliejais, kurie stiprina preparato 

švarinimo savybes, subalansuoja pH ir drėgmės lygmenį.

Tūris 350 ml Kodas PTNG350

Fresh Purifying Toner for Dry Skin
Valomasis tonizuojantis skystis sausai odai

Preparate yra levandos aliejaus, kuris švelniai drėkina ir ramina sudirgintą bei jautrią odą.

Tūris 350 ml Kodas PTDL350

Fresh Purifying Toner for Oily and Combined Skin
Valomasis tonizuojantis skystis riebiai ir mišriai odai

Preparatas praturtintas kamparu, pasižyminčiu dezinfekuojančiu, siaurinančiu poras ir raminamuoju poveikiu. 

Greipfruto aliejus (prisotintas vitamino F) ir citrinžolės stiprina kraujagysles ir sinergistiškai sąveikauja su vitaminu 

C, užtikrindamas patikimą apsaugą nuo laisvų radikalų, aktyviai užkirsdamas epidermio lipidų peroksidaciją.

Tūris 350 ml Kodas PTOLG350 (PATS DARASIAU, AR REIKIA)

Bendras Naudojimas: užtepti plonu sluoksniu ant drėgno veido ir pirštų galiukais gerai pamasažuoti. Pašalinti 

produktą valomuoju toniku. 
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Fresh Milk Cleansing Gel
Pieniškas muilas.Visų tipų odai

Pieno proteinai ir agurko, ramunėlių, ožragės ekstraktai švelniai valo, suminkština, pašviesina ir drėkina odą. 

Gaivina, palikdamas malonų komforto pojūtį. Suteikia odai minkštumą, švelnumą, sugebėjimą įsisavinti vaistinius 

ir kosmetinius preparatus. 

Tūris 350 ml. Kodas L-17.

Fresh AHA Cleansing Gel
Muilas-gelis su alfahidroksilinėmis rūgštimis. Visų tipų odai pH 4.5

Vaisinės rūgštys (glikolinė ir citrininė) pasižymi minkštu nušerpetojimo poveikiu, kas skatina odos atjaunėjimą. 

Nasturtų, agurko ir ožragės ekstraktų dėka oda tampa sveikesnė, drėgnesnė ir šviesesnė. 

Tūris 350 ml. Kodas L-19.

Fresh Honey Cleansing Gel
Medaus muilas-gelis. Riebiai odai

Sudėtyje yra bičių medaus, riešutmedžio ekstrakto ir citrinos rūgšties. Pasižymi valomuoju poveikiu, palengvina 

suragėjusių ląstelių pašalinimą ir užkerta kelią odos riebėjimui. 

Tūris 350 ml. Kodas L-13.

Fresh Azulene Cleansing Gel
Azuleno muilas-gelis. Visų tipų odai

Ramunėlių, dedešvos ir bisabololo ekstraktų sudėties dėka švelniai valo, ramina ir minkština veido odą, išsaugo 

jos natūralų drėgnumą pH 5.5. 

Tūris 350 ml. Kodas L-15.

Bendras Naudojimas: po makiažo pašalinimo pieneliu ir geliu užtepti nedidelį preparato kiekį ant delno,  praskiesti 

vandeniu ir pirštų galiukais lengvai pamasažuoti veido odą keletą minučių, nuvalyti preparatą drėgna kempinėle ir 

nuplauti šiltu vandeniu. Odą nuvalyti tonizuojančiu skysčiu.
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   ODOS VALYMO PREPARATAI

Fresh Pure & Natural Cleanser
Natūralus valiklis. Visų tipų odai

Gelis skirtas kasdieniam veido prausimui, ypač jautriai odai, o taip pat kosmetikos naudojimo metu su vaisinėmis 

rūgštimis bei ir su Retinu A. Jo sudėtyje nėra sintetinių plaunančių ingridientų, todėl jis neagresyvus ir gali būti 

taikomas prieš vokų makiažą. Muilinės, ramunėlių, saponarinų, kalendulės, agurkų ir riešutmedžio ekstraktų dėka 

preparatas palieka gaivumo pojūtį, minkština ir tonizuoja, ramina ir šviesina odą

Tūris 250 ml. Kodas L-33

Fresh Active Rose Water
Aktyvus rožių vanduo nuvargintai odai

Pasižymi šaldančiu efektu, drėkina ir nuima sudirginimą, 

tonizuoja. Atgaivina makiažą. Sudėtyje yra eterinio Bulgarijos 

juodųjų rožių aliejaus, gauto sotinimo metodu, kiniško

 arbatmedžio, vynuogių ekstraktų, citrinų žievės aliejaus. 

Tūris 100 ml. Kodas L-40a.

Fresh Active Citrus Water
Aktyvus citrininis vanduo

Pasižymi stipriomis drėkinamosiomis ir šaldančiomis 

savybėmis, atgaivina makiažą. Į preparato sudėtį įeina 

hidrogeninis ricinos aliejus, kiniško arbatmedžio, vynuogių 

ekstraktai, citrinų žievės aliejus, hialurono rūgštis.

Tūris 100 ml. Kodas L-40a.

Fresh Active Artemisia Water
Aktyvus vanduo su pelynų ekstraktu. Jautriai odai

Drėkina, turi biostimuliacinį poveikį, pagerina mikrocirkuliaciją kapiliaruose, atgaivina makiažą ir nuima įtampą bei 

stresą. Sudėtyje yra pelynų ekstrakto, hidrogeninio ricinos aliejaus, alantoino, bisabololo, hialurono rūgšties.

Tūris 100 ml. Kodas L-41 a.

Bendras Naudojimas: keletą kartų per dieną purškikliu atgaivinti veido odą, laikant buteliuką 20-30 cm atstumu. 

Salone juo galima užbaigti kosmetinę procedūrą ar sudrėkinti kaukę. 
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 Sea herbal Beauty Mask

Šešios stulbinančios grožio kaukės, praturtintos kviečių daigų ir erškėtrožių aliejais, o taip patčiobrelio, ramunėlės, 

gabenės paprastosios, dedešvos ekstraktais, Negyvosios jūros druskomis, vitaminais E,C,F ir skvalenu. Patiks 

net pačiai „ kaprizingai“ odai bei suteiks ilgalaikį komforto pojūtį.

Sea Herbal Beauty Mask Vanilla
Vanilinė grožio kaukė. Sausai odai

Vanilės ekstraktas padovanos Jums Šiltos pietinės nakties aromatą! Praturtinta raminančiais augaliniais 

ingridientais, įskaitant gaunamą iš alyvų skvaleną, ramunėlių ir erškėtžolių aliejus; kaukė drėkina sausą odą ir 

pakelia tonusą. Pasižymėdama kremo pavidalo konsistencija, užtikrina pastovų maitinamąjį efektą. 

Tūris 250 ir 60 ml. Kodai M-11 ir M-11a.

Sea Herbal Beauty Mask Strawberry
Braškių grožio kaukė normaliai odai

Ši nuostabi kaukė daro odą lygią ir kvepiančią švelniu braškių aromatu. Minkštinančių augalinių ingridientų 

derinys, įskaitant iš alyvų gaunamą skvaleną ir erškėtrožių ekstraktą, išlygina sausas paviršines raukšleles, gerina 

veido spalvą, užtikrina gilų drėkinimą ir taip pat suteikia odai švytintį vaizdą. Turtinga kremo pavidalo preparato 

konsistencija išlieka drėgna ir pagyvina odą, turi atnaujinantį ir relaksuojamą poveikį. 

Tūris 250 ir 60 ml. Kodai M-12 ir M-12 a.
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Sea Herbal Beauty Mask Green Apple
Obuolių grožio kaukė riebiai ir mišriai odai

Ši ypač efektyvi kaukė užtikrins drėkinimą dehidruotai odai. Formulė, neturinti savo sudėtyje riebalų, apjungia 

raminančius augalinius ingridientus ir aukšto aktyvumo hidruojančias medžiagas, kurios turi gyvinantį, gaivinantį, 

ir atnaujinantį poveikį nuvargusiai odai. Preparatą sudaro vaisių rūgštys, gaminamos iš obuolių, kurios gerina 

odos tekstūrą ir neleidžia atsirasti senėjimo požymiams. Kaukė neišdžiūva, yra kremo pavidalo konsistencijos ir 

užtikrina nuolatinį maitinantį efektą.

Tūris 250 ir 60 ml. Kodai M-13 ir M-13a.

Sea Herbal Beauty Mask Azulene
Azuleno grožio kaukė jautriai odai

Pasimėgaukite neįprastu šios ekstra maitinančios azuleno kaukės 

švelnumu! Praturtinta augaliniais maitinamaisiais ingreidientais, tame 

tarpe gaunamu iš alyvų skvalenu, ramunėlėmis, azuleno ir erškėtžolių 

aliejumi kaukė sudrėkina jautrią odą ir padidina jos tonusą. Turėdama 

kremo pavidalo konsistenciją, kaukė užtikrina nuolatinį maitinamąjį 

efektą. 

Tūris 250 ir 60 ml. Kodai M-14ir M-14a.

Sea Herbal Beauty Mask Carrot
Morkų grožio kaukė išsausintai odai

Maitinanti kaukė šalina diskomforto pojūtį, pasižymi regeneruojančiu ir atjauninančiu poveikiu odai (aliejinis 

morkų sėmenų ekstraktas, vitaminas E), skatinančios vandens balanso normalizavimą (skvalenas, hidralizuotas 

elastinas), apsaugo odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio (cinko oksidas, titano dioksidas).

Tūris 250 ml. Kodas M-27

Sea Herbal Dead Sea Mud Mask 
Purvo kaukė sausai ir normaliai odai

Pasižymi maloniu raminamuoju poveikiu, intensyviai maitina odą, turi gydomųjų, priešuždegiminių ir 

antialergizuojančių savybių. Negyvosios jūros purvas jau tūkstantmečius žinomas savo unikaliu poveikiu gydant 

psoriazę ir seborėją, Negyvosios jūros vandenų mineralai, paverčia kaukę labai efektyvia priemone esant įvairioms 

odos problemoms . Flavonoidų (žydinčio snapučio daigų ir našlaitės ekstraktas) kaukė stiprina kapiliarų sieneles. 

Stimuliuoja ir apsaugo odą, blokuoja senėjimo procesus.

Tūris 250 ml. Kodas M-34 (PATS DARASIAU, AR REIKIA)

Bendras Naudojimas: Kaukės uždedamos ant nuvalyto veido plonu sluoksniu(2-3 ml). Jos neišdžiūna ant veido.

Nuimamos po 10-15 minučių šiltu kompresu. Po to rekomenduojama panaudoti maitinančią ar drėkinančią 

priemonę, dieną – apsauginį preparatą nuo saulės.
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PORCELAN MASQUE
TRUKSTA TEXT

Porcelan Masque Astringent
Poras sutraukianti porcelianinė kaukė „Porcelan“. Riebiai ir probleminei odai

Kaukė dezinfekuoja, tonizuoja ir šviesina odą, pasižymi ryškiu priešuždegiminiu efektu, normalizuoja riebalinių 

liaukų sekreciją. Jūros kolagenas ir hialurono rūgštis drėkina, o mimozos ekstraktas ir eukalipto aliejus ramina 

odą. 

Naudojimas: 3-5 ml preparato uždedama ant nuvalyto veido, po išdžiūvimo kaukė nuimama vėsiu drėgnu 

kompresu.

Tūris: 50 ir 250 ml. Kodai M-36 ir M-44.

Porcelan Masque Moisture
Drėkinanti porcelianinė kaukė „Porcelan“. Visų tipų odai

Švelni, gaivinanti kaukė turi didelį drėkinančių medžiagų procentą (jūros kolagenaas, hialurono rūgštis, 

aminorūgščių kompleksas, šlapalas) palaiko odą sveikoje fiziologinėje būklėje. Ji lengvai uždedama ir nuplaunama,

palieka gaivumo ir glotnumo pojūtį. 

Naudojimas: 3-5 ml preparato plonu sluoksniu uždedama ant nuvalyto veido. Kaukė neišdžiūna ant odos. 

Nuimama po 10-15 minučių šiltu kompresu. Po to rekomenduojama panaudoti maitinančią ar drėkinančią 

priemonę. 

Tūris: 50 ir 250 ml. Kodai M-37 ir M-45.

Porcelan Masque Nourishing
Maitinanti porcelianinė kaukė „Porcelan“. Sausai ir normaliai odai

Kaukė yra malonios kremo pavidalo konsistencijos, 

turinti daug biologiškai aktyvių lengvai odos 

įsisavinamų komponentų (medetkos, mimozos, 

erškėtrožių, alyvuogių aliejai). Išlygina raukšleles 

ir pagerina audinių elastingumą, pasižymi ryškiu 

atjauninančiu ir atstatančiu efektu, suteikia odai 

stangrumą ir lygumą, prilygstantį porcelianui. 

Naudojimas: kaukė plonu sluoksniu uždedama 

ant nuvalyto veido (2-3 ml). Neišdžiūna ant odos. 

Nuimama po 10-15 minučių šiltu kompresu. Po 

to rekomenduojama panaudoti maitinančią ar 

drėkinančią priemonę. 

Tūris 50 ir 250 ml. Kodai M-38 ir M46.
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APSAUGANČIŲ NUO SAULĖS
PREPARATŲ SERIJA

Unikalūs nuo saulės apsaugantys preparatai du kartus aktyviau nei įprastiniai filtrai sugeria UV spindulius, pasižymi

aukštu atsparumu šviesai, šilumai, vandeniui. Taip pat buvo panaudoti papildomi komponentai: vitaminai E ir C, 

niacinamidas; augaliniai aliejai: Ši, makadamijos ir avokado sėmenų, ginkgo bilobos lapų ekstraktai, alantoinas. 

Tradicinių ir inovacinių filtrų bei natūralių efektyviai drėkinančių produktų derinys suteikia pilnavertę odos

apsaugą nuo UV spinduliuotės, padeda ląstelėms išgyventi saulinį stresą ir įgauti gražų įdegį be odos pažeidimų, 

nepagreitinant jos senėjimo. Kiekvienam odos tipui sukurtas specialus kremas.

SunSceen Moisturizing Cream Oil Free With Vitamin E
For Delicate Oily Skin SPF25
Apsaugantis nuo saulės drėkinamasis kremas su vitaminu E ir SPF25 riebiai odai

Lengvas neriebus kremas, kurį naudojant nėra nemalonaus „sunkumo“ pojūčio. 

Tūris: 75 ml. Kodai SSPF 250, SSPW 250 (atsparus vandeniui).

SunSceen Moisturizing Cream With Vitamin E
For Delicate Dry Skin SPF25
Apsaugantis nuo saulės drėkinamasis kremas su vitaminu 
E ir SPF25 sausai odai

Preparatas praturtintas Ši ir makadamijos sėmenų aliejais, todėl 

efektyviai minkština sausą odą ir suteikia komforto pojūtį ilgam. 

Tūris 75 ml. Kodai SSPF25N, SSPW25N ( atsparus vandeniui).

SunSceen Moisturizing Cream With Vitamin E
For Delicate Normal Skin SPF25
Apsaugantis nuo saulės drėkinamasis kremas su vitaminu E 
ir SPF25 normaliai odai

Švelnios konsistencijos preparatas su maloniu aromatu apsaugo ir drėkina odą visą dieną.

Tūris 75 ml. Kodai SSPF25N, SSPW25N (atsparus vandeniui).

SunSceen Moisturizing Cream With Vitamin E Physical SPF25
Apsaugantis nuo saulės drėkinamasis kremas su vitaminu E ir SPF25 (fizinis)

Savo sudėtyje turi mikronizuotą titano dioksidą, kas užtikrina staigią universalinę apsaugą nuo UV spinduliuotės. 

Tūris 75 ml. Kodai SSPF25P, SSPT25P ( tonizuojantis).

Bendras Naudojimas: tepti preparatą nat reikiamo kūno paviršiaus masažuojančiais judesiais kol produktas 

pilnai įsigers. 

PREPARATAI AKIŲ VOKŲ IR KAKLO ODOS PRIEŽIŪRAI
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TRUKSTA TEXT

Eye & Neck Bio Gel +HA Lumiere
Gelis „Lumire“ su hialuronine rūgštimi kaklo ir odos aplink akis priežiūrai

Nuima patinimą po akimis, išlygina smulkias raukšleles. Gialurono rūgštis ir skvalenas 

palaiko optimalų drėgmės lygį audiniuose, o antiradikaliniai priedai ( vitaminai A, E, 

C, riešutmedžio ekstraktas) sulėtina senėjimo procesą. Alfabisabololas ir ramunėlių 

ekstraktas pasižymi priešuždegiminiu, antiseptiniu ir minktinamuoju poveikiu, ramina 

odą. Aktyvieji ingridientai spalvotose minikapsulėse iš dumblių, kurios po susilietimo 

su oda tirpsta ir aktyviosios medžiagos pradeda veikti. Gelis greitai įsigeria, padidina 

odos elastingumą. Oda aplink akis įgauna natūralią, sveiką išvaizdą. 

Naudojimas: 1-2 kartus per dieną. Po odos valymo užtepti gelį aplink akis masažiniais 

judesiais įtrinti ją. Galima naudoti kaip pagrindą makiažui ar po dieniniu kremu nuo 

saulės, o vakare - maitinančiu. 

Tūris 30 ml. Kog G-33.

Eye Zone Treatment +Vitamin K
Gelis odai aplink akis su vitaminu K. Visiems odos tipams.

Švelnus, gaivinantis gelis originalios bioaktyvių komponentų sudėties: alantoinas, 

azulenas, ramunėlių ekstraktas, kolagenas, aminorūgštys. Šalina patinimą, šviesina 

tamsius ratilus paakiuose. Jūros dumblių Padina Pavonica ekstraktas ir kolagenas 

drėkina odą ir atstato epidermio barjerą. Vitamino K ir rugiagėlių ekstrakto dėka 

kapiliarai stangrėja, stimuliuojama mikrocirkuliacija, mažėja kapiliarų „žvaigždutės“ ir 

nebeatsiranda naujų. Pasižymi priešuždegiminėmis ir tonizuojančiomis savybėmis, 

šalina sudirginimą, pakelia odos apie akis tonusą. 

Naudojimas: naudoti kremą 1-2 kartus per dieną, prieš tai nuvalius odą apie akis. 

Galima naudoti kuperozės pažeistoms vietoms (kapiliarų žvaigždutės).

Tūris 30 ml. Kodas G-33

Delicate Eye Repair
Kremas akių kontūrams visų tipų odai 

Ramina, minkština odą, nuima nuovargio ir sudirginimo žymes, patinimą, stimuliuoja 

kraujo cirkuliaciją audiniuose, apsaugo odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio ( ramunėlių, maivos ir sambuko 

ekstraktai). Kremas praturtintas natūraliaisiais riebalais: skvalenas gerina odos elastingumą, Ši aliejus neleidžia 

atsirasti raukšlėms. Vitaminai E, A, B5 padeda pašalinti saulės nudegimus ir neutralizuoja laisvuosius radikalus.

Naudojimas: nedideliais kiekiais kremas užtepamas aplink akis masažuojančiais judesiais. 

Tūris 30 ml. Kodas C-22
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Gelastine Rose Water +HA
Želatinas su rožių vandeniu ir hialuronine rūgštimi visų tipų odai

Drėkinantis gelis skirtas intensyviai kūno priežiūrai dietos metu ir po dietų, kai, netekus daug svorio, oda praranda 

elastingumą ir suglemba. Atstato krūtų formą po kūdikių maitinimo, rožių vanduo greitina medžiagų apykaitą, 

ramina, minkština, tonizuoja. Jūros kolagenas ir elastinas suteikia universalų normalizuojantį poveikį, sutvirtina 

odą ir daro ją stangrią ir elastingą. 

Naudojimas: 1-2 karus per dieną, po drėkinančiu kremu dieną, po 

maitinančiu – vakare.

Tūris 120 ml. Kog G-4  (PATS DARASIAU, AR REIKIA)

Gelastine Carrot Oil +HA
Želastinas su morkų alejumi ir gialuronine rūgštimi visų tipų 
odai

Švelnus gelis skirtas kūno odos ir dekolte priežiūrai. Morkų aliejus, 

praturtintas beta karotinu, pagreitina medžiagų atsistatymo procesą, 

panaikina odos sausėjimą ir pleiskanojimą, normalizuoja medžiagų 

apykaitą ir turi priešuždegiminį poveikį. Vynuogių kauliukų ekstraktas 

turi atjauninantį poveikį ir apsaugo odą nuo UV spindulių. Hialuroninė 

rūgštis, jūros kolagenas, elastinas aprūpina odą drėgme. Po 

nėštumo ar staigaus svorio netekimo gelis gražina odai stangrumą 

ir elastingumą. 

Naudojimas: 1-2 kartus per dieną: ryte po drėkinančiu kremu, 

vakare – po maitinančiu.

Tūris 120 ml. Kog G-7  (PATS DARASIAU, AR REIKIA)

Fresh –Soft Body Moisturizer 
Drėkinamasis kūno balzamas

Ypatingai efektyvi kosmetinė priemonė, skirta kūno priežiūrai po 

vandens procedūrų, savo sudėtyje turi hialurono rūgštį – stipriausias 

drėkinamasis komponentas. Vynuogių sėklų aliejus ir vitaminas E 

apsaugo nuo laisvųjų radikalų, o žaliosios arbatos aliejus užtikrina 

odos atnaujinimą. Balzamas minkština ir drėkina odą, grąžina 

elastingumą ir stangrumą, gaivina, suteikia komforto pojūtį visai 

dienai. 

Naudojimas: tepti ant kūno odos pakankamą kiekį preparato po 

vonios ar esant odos sausumo pojūčiui ir masažuoti kol balzamas 

įsigers.

Tūris 250 ml. Kog B-3 (PATS DARASIAU, AR REIKIA)
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NAUJA GYDOMOJI LINIJA
PROBLEMINEI ODAI

Liniją sudaro aštuoni vienas kitą papildantys preparatai. Kombinuotas visų preparatų taikymas namuose kartu su 

profesionalia priežiūra užtikrins efektyvų probleminės ir riebios odos gydymą per labai trumpą laiką.

Comodex A – Cleansing Gel
Valomasis gelis riebiai ir probleminei odai

Nemuiluotas valiklis, kurio pH-4,0. Jį sudaro citrinos ekstraktas ir vynuogių cukrus. Be to, gelio sudėtyje yra 

antibakterinės medžiagos, stabdančios bakterijų augimą ilgam laikui: triklozanas ir natūralus antibiotikas 

(pomidorų, žaliosios arbatos, arnikos ekstraktai). 

Naudojimas: Užtepti muilą ant odos, truputį praskiedus jį vandeniu. Švelniai pamasažuoti ir nuplauti.

Tūris 120 ml. Kodas COMA.

Comodex C – Day Treatment
Dieninis serumas riebiai ir probleminei odai 

Labai švelnus šiuolaikinis serumas stabdo bakterijų augimą, reguliuoja riebalinių liaukų sekreciją, stabdo 

uždegimą, apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų. Šis efektas pasiekiamas trijų aktyvių komponentų dėka: riebiosios 

kaprilo rūgšties, sujungtos su glicinu bei cinamono ir pomidorų ekstraktų. Serumas nesausina odos ir gali būti 

naudojamas kaip drėkinamoji priemonė (hialurono rūgštis), pagrindas makiažui ar po skutimosi. 

Naudojimas: ryte ant geliu Cleansing Gel išvalytos odos užtepamas nedidelis kiekis (0,5 ml) dieninio serumo, 

šalinant ypatingas dėmesys skiriamas probleminėms zonoms. Po to naudojamas kremas nuo saulės iš Sunscreen 

serijos riebiai odai. 

Tūris 50 ml. Kodas COMC.

Comodex C – Night Treatment
Naktinis serumas riebiai ir probleminei odai

Sudaro aktyvių anti-aknė komponentų kompleksas. 

Salicilo rūgštis ir retinolis atšerpetoja odą ir reguliuoja naujo 

audinio formavimąsi. Pomidorų ekstraktai ir Vitaminas 

PP (niacinamidas) pasižymi natūraliu antibakteriniu 

aktyvumu. Kojinė rūgštis šviesina odą ir perspėja post-aknė 

pigmentacijos atsiradimą. 

Naudojimas: tepamas tolygiu sluoksniu (0,5 ml) ant odos, 

nuvalytos Cleansing gel preparatu vakare. Ypatingas 

dėmesys skiriamas probleminiams plotams. 

Tūris 50 ml. Kodas COMN
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Comodex E – Drying Gel
Sausinantis gelis riebiai probleminei odai

Aukšto aktyvumo gydomasis gelis. Sausina ir atšerpetoja odą, daugiausiai salicilo rūgšties ir biosieros dėka; turi 

antibakterinį efektą triklozano ir natūralių antibiotikų, esančių pomidoruose, dėka; retinolis ir fitino rūgštis atnaujina 

odą. Naudojimas: Tepti lokaliai ant infekuotų plotų – komedonų. Tūris 30 ml. Kodas COME

Comodex Purifying Toner 
Valomasis tonikas probleminei odai

Naturalių ingridientų buvimas išskiria šį toniką iš kitų įprastų džiovinančių odą valiklių. Preparatas tirpdo purvo 

daleles, valo poras, drėkina odą ir pasižymi poras sutraukiančiu ir atjauninančiu poveikiu. Mėta, riešutmedis ir 

ramunėlė gaivina, ramina ir valo odą, kamforas perspėja riebalinių kamštukų susidarymą, o triklozanas užtikrina 

antibakterinę apsaugą. 

Naudojimas: užtepti toniką ant medvilninio disko ir švelniai nuvalyti juo odą.Tūris 250 ml. Kodas COMPT

Comodex Advanced Hydrating Serum
Serumas su išreikštu drėkinamuoju poveikiu probleminei odai

Preparato formulė turtinga natūraliu drėkinamu faktoriumi – biologiniu sveikos ir švarios odos pagrindu. Preparatas 

aprūpins odą būtiniu drėgmės kiekiu. Ramunėlių vanduo ramina, sutraukia poras, stiprina odos apsauginį barjerą 

ir gerina jos išvaizdą. 

Naudojimas: kasdien užtepti keletą lašų serumo ant nuvalytos odos po drėkinamuoju ar apsaugančiu nuo saulės 

kremu kasdien. Tūris 30 ml Kodas COMAHS

Comodex Double Action Mask
Dvigubo poveikio kaukė probleminei odai

Švelni kaukė su maloniu aromatu padeda sumažinti aknė bėrimų pasireiškimą nepersausinant odos. Cinko 

oksidas, mentolis, vynuogių sėklų ir medetkos žiedų aliejai, asiuklio ekstraktas ramina ir gydo odą, mažina 

paraudimus. Alantoinas atnaujina odą, o kaolinas ir kamfras absorbuoja riebalus, išvalydami poras. 

Naudojimas: kasdien užtepti kaukę plonu sluoksniu, leisti išdžiūti ir po 15 minučių nuplauti šiltu vandeniu.

Tūris 75 ml. Kodas COMDAM.

Comodex Mattifying SunScreen SPF – 15 
Apsauginis kremas nuo saulės su matiniu efektu probleminei odai

Probleminei odai su aknė bėrimu ypač svarbi apsauga nuo saulės, kadangi UV spinduliuotė provokuoja aknė 

paūmėjimą, o kosmetinės procedūros ir preparatai aknė gydymui padaro odą jautrią nudegimams ir skatina 

hiperpigmentaciją. Kremas užtikrina patikimą apsaugą nuo saulės, drėkina ir padaro odą gražią, lygią ir matinę

Naudojimas: kasdien masažiniais judesiais užtepti kremą plonu sluoksniu ant nuvalyto veido. 

Tūris 75 ml. Kodas COMMS.
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NAUJA GYDOMOJI LINIJA PROBLEMINEI ODAI

Rose de Mer Soap Peel
Muilo pilingas Rose de Mer

Tai paprastas, bet efektyvus tokių estetinių veido ir kūno odos problemų kaip pigmentacija, aknė, išsiplėtusios 

poros, hiperkeratozės, suglebimo sprendimas. Turi natūralių šerpetojimą skatinančių komponentų: jūros koralų 

pudros, silicio dioksido, jūros kempinės. Jie šviesina ir atnaujina odą, atveria kamedonus, subalansuoja riebalinių 

liaukų sekreciją, šalina “senas” ląsteles iš raginio odos sluoksnio. 

Naudojimas: prieš naudojant muilą ištirpinti šiltame vandenyje 1-2 

minutes. Po to įtrinti muilą į odą kol atsiras putos – maždaug 2-3 minutės 

ir gerai nuplauti. Jautriai odai: ištirpintą muilą suspausti tarp delnų ir trinti 

kol atsiras putos. Masažuoti odą muilo putomis 2-3 miknutes ir gerai 

nuplauti. 

Pastaba: preparatas gali sukelti lengvą odos tempimo jausmą bei 

paraudimą, kurie greit praeina.

Kodas SO (450 gr rinkinys iš 15 vnt). SP1(50gr). 

Rose de Mer Post-Peel Kit
Rose de Mer rinkinys odos priežiūrai po pilingo

Rinkinys skirtas odos priežiūrai po Rose De Mer pilingo. Jis padės sustiprinti ir pratęsti kabineto procedūros 

rezultatus. Preparatai, įeinantys į rinkinio sudėtį, vykdo trifazinį gydymą –nusausinimą, atšerpetojimą ir odos 

atstatymą. Jie užtikrina odos apsaugą nuo aknė atsinaujinimo, kenksmingo aplinkos poveikio po pilingo 

procedūros ir pašalina sudirginimą. Rezultatas bus pastebimas jau po savaitės – spindinti sveikata oda su tolygia 

spalva. 

Kodas RDMPKIT (PATS DARASIAU, AR REIKIA)   

TRUKSTA TEXT

Fazė 1: Rose De Mer Dry Out
Nusausinantis serumas

Serumas gerina nusausinimo procesą, kurio pradžia buvo kosmetologiniame kabinete, sutiekia okliuzijos efektą ir 

sustiprina pilingo poveikį,padaro odą lygią, švelnią, atjaunėjusią. Preparatas taip pat šviesina hiperpigmentaciją ir 

stimuliuoja apykaitą ląstelėse dėka sudėtyje esančių kojinės rūgšties, arbutino, alantoino ir vitamino A. Serumas 

sumažina sudirginimą dėka glicirizato. 

Naudojimas: naudojamas dvi dienas iškart po pilingo procedūros salone. Serumas plonu sluoksniu užtepamas 

ant pilingo srities kas2-3 valandas. Leisti išdžiūti. Nežiūrint į tai, kad preparatas sukelia stiprų nusausinimo 

efektą, oda neskilinėja. Nuolatiniai veido raumenų judesiai (kalba, valgymas) nesukelia ypatingo diskomforto. Jei 

pastebėsite, kad oda per daug nusausinta, nustokite vartoti šį preparatą ir kreipkitės į kosmetologą.

Tūris 50 ml
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Fazė 2: Rose De Mer Calm & Hydrate
Raminantis ir drėkinantis serumas

Jūsų odos atsistatymo laikotarpiu šis serumas prisotina 

odą drėgme, didina elastingumą, nuima dirginimą po 

pilingo. Preparatas imituoja natūralų odos drėkinimo 

faktorių, o hialurono rūgštis sulaiko drėgmę odos 

giliuosiuose sluoksniuose. Augaliniai ekstraktai ir 

raminantys komponentai (arnika, saldymedis saldusis, 

ramunėlės alantoinas) išlygina odos tekstūrą ir suteikia 

jai sveiką išvaizdą. 

Naudojimas: naudojamas po fazės 1, t.y. trečią dieną 

po pilingo, kartu su Rose de Mer Smooth & Repair (fazė 

3). Uždėti keletą lašų serumo Rose De Mer Calm & 

Hydrate ant nuvalytos odos. 

Tūris 15 ml

Fazė 3: Rose De Mer Smooth & Repair
Išlyginamasis ir atstatomasis serumas

Serumas turtingas aminorūgštimis, kovojančiomis sus 

naikinančiu laisvųjų radikalų poveikiu ir komponentais, 

kurie atjaunina odą, sustabdo jos senėjimą ir saulės 

nudegimus, atstato, gerina išvaizdą ir regeneruoja ją. Pikolenas, koenzimas Q-10, vitaminai A ir E apsaugo odą, 

o linolo rūgštis, šaltalankių aliejus ir sojų aliejus atgaivina odą.

Naudojimas: naudojamas nuo trečios dienos po pilingo. Uždėti keletą serumo lašų ant Rose De Mer Calm & 

Hydrate preparato.

Tūris 15 ml.

Fazė 4: Rose De Mer Peel & Renew
Atšerpetojanti ir atnaujinanti kaukė

Malonios konsistencijos kaukė su atjauninančiais komponentais šalina likusius žvynelius, giliai drėkina odą ( 

vitaminai A, E, alantoinas), o ceramidai 3 ir 4 su arachiso aliejumi atnaujina ją ir stimuliuoja ląstelių apykaitą.

Naudojimas: naudojamas ketvirtą dieną po pilingo. Atsargiai uždėti kaukę ant sausos švarios odos. Padaryti 

lengvą masažą 2-4 minutes, palikti 30 minučių, po to atsargiai nuplauti, šilta, drėgna servetėle.

Tūris 15 ml.

TRUKSTA TEXT
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KREMAI

Elastin Collagen Azulene Moisture Cream
Drėkinantis azuleno kremas su kolagenu ir elastinu normaliai odai

Švelnus kremas su vėsinančiu poveikiu padės maksimaliai ir ilgam sudrėkinti odą be riebumo pojūčio ir blizgesio. 

Tai pasiekiama aštuonių drėkinamųjų faktorių dėka, tame tarpe ir hialurono rūgšties. Skvalenas, gaunamas iš 

alyvų, vitaminai A ir E apsaugo odą nuo kenksmingo laisvųjų radikalų poveikio ir efektyviai atnaujina ją. Azulenas – 

aktyvi priešuždegiminė medžiaga – šalina sausumą, šerpetojimą ir sudirginimą, gvazdikų ekstraktas ir kalendulos 

aliejus turi baktericidinį poveikį.

Naudojimas: uždėti kremą plonu sluoksniu ant kaklo ir veido odos ir lengvais masažuojančiais judesiais pasiekti 

pilno preparato įsigėrimo į odą.

Tūris: 50 ir 120 ml. Kodai C – 6a ir C-6.

Elastin Collagen Carrot Oil Moisture Cream
Drėkinantis kremas su morkų aliejumi, kolagenu ir elastinu sausai odai

Aštuoni drėkinamieji kremo komponentai suteiks žydinčią išvaizdą nusausintai odai. Vitaminai A ir E bei morkų 

aliejus sustabdo kenksmingą laisvųjų radikalų poveikį, apsaugo nuo atmosferos poveikio, skatina odos atnaujinimą, 

ramina ją ir nuima sudirginimą. Po reguliaraus naudojimo oda tampa lygi, elastinga, stangri ir atsigavusi.

Naudojimas: uždėti kremą plonu, tolygiu sluoksniu ant kaklo ir veido odos ir lengvais masažuojančiais judesiais 

įmasažuoti iki pilno preparato įsigėrimo į odą.

Tūris: 50 ml ir 120 ml. Kodai C-8a ir C-8.

Elastin Colagen Placental Enzyme Moisture Cream
Drėkinamasis kremas su placenta, enzimais, kolagenu ir elastinu

Šis švelnus kremas suteiks odai prabangią išvaizdą. Augaliniai placentinių enzimų analogai švelniai šalina mirusius 

ragenos žvynelius. Unikali aštuonių drėkinamųjų komponentų, tame tarpe ir hialurono rūgšties, derinys sudaro 

apsauginį barjerą tarp odos ir aplinkos, stabdydamas drėgmės netekimą. Vitaminai A ir E palaiko antioksidacinį 

odos aktyvumą ir skatina jos atnaujinimą. Čiobrelio ekstraktas, turtingas mineralais, pasižymi poras sutraukiančiu 

ir baktericidiniu poveikiu. Oda tampa švari, lygi, matinė. 

Naudojimas: uždėti kremą plonu, tolygiu sluoksniu ant kaklo ir veido odos ir lengvais masažuojančiais judesiais 

pasiekti pilno preparato įsigėrimo į odą.

Tūris 50 ir 120 ml. Kodai C-10a ir C10

18



R e b o r n  E v e r y  D a y

Delicate Night Treatment Theraskin
Švelnus gydomasis naktinis kremas”Teraksin” sausai odai

Praturtinto maitinamojo kremo sudėtyje yra aminorūgščių kompleksas, vitaminai (B5, E), bisabololas, mimozos 

ekstraktas, skvalenas. Preparatas pasižymi minkštinančiomis ir drėkinančiomis savybėmis, suteikia vystančiai 

odai standumo, efektyviai apsaugo veidą nuo šalčio ir vėjo. Kremas gretai atstato odos tonusą, grąžina jaunystę 

ir elastingumą.

Naudojimas: uždėti ant nuvalytos veido odos 1-2 kartus per dieną.

Tūris: 250 ml. Kodas C-2.

Ginseng nourishing cream
Maitinamasis kremas su ženšenio ekstraktu normaliai ir sausai odai

Kremas pasižymi stimuliuojančiu ir tonizuojančiu aktyvumu, skatina odos atnaujinimą. Tikslingai parinktas 

preparato pagrindas apsaugo nuo drėgmės netekimo. Geriausiai tinka odai, praradusiai standumą. Po reguliaraus 

naudojimo oda tampa elastinga ir lygi, skleidžianti jaunystę ir sveikatą.

Naudojimas: tepti ant nuvalytos veido odos 1-2 kartus per dieną

Tūris: 250 ml. Kodas C-3

Rose Hips Moisture Cream with Carrot Oil
Drėkinamasis kremas su erškėtžolių aliejumi ir morkų aliejumi sausai ir labai sausa odai

Apsauginė danga skvaleno pagrindu ir drėkinamųjų komponentų kompleksas (hialurono rūgštis, kolageno ir 

elastino hidrolizatai) skatina odos vandens balanso normalizaciją. Vitaminai A, E, F gretina ląstelių atnaujinimo 

procesą. Preparatas suminkština odą, pasižymi baktericidiniu ir tonizuojančiu poveikiu (alantoinas). Veidas po šio 

preparato naudojimo atrodo jaunesnis, sveikas ir gaivus.

Naudojimas: uždėti ant nuvalytos veido odos 1-2 kartus per dieną.

Tūris: 250 ml. Kodas C-4

Hydrating Day Cream Green Apple+Vitamin E
Drėkinamasis dieninis kremas su žaliuoju obuoliu ir vitaminu E normaliai ir sausai odai

Žaliojo obuolio žievė švelniai ir efektyviai šalina suragėjusias ląsteles, minkština ir nuramina odą, o vitaminas E 

sulėtina jos senėjimą. Kremas pasižymi drėkinančiu poveikiu (hialurono rūgštis, hidrolizuotas elastinas), puikiai 

atnaujina odą, padaro ją lygią ir spindinčią. Gerai įsigeria, gaivina, suteikia komforto pojūtį, oda lyg “kvėpuoja”, 

skleidžia malonų aromatą.

Naudojimas: užtepti ant nuvalytos veido odos 1-2 kartus per dieną ir įmasažuoti

Tūris:250 ml. Kodas C-5
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KREMAI

Delicate Hydrating Day Treatment +Vitamin E
Švelnus drėkinamas gydomasis dieninis kremas su vitaminu E normaliai odai

Švelnus kremas su švelniu pakalnutės aromatu praturtintas vertingomis biologiškai aktyviomis medžiagomis. 

Mineralai, vitaminai ir aminorūgštys tonizuoja ir gaivina odą, normalizuoja medžiagų apykaitą joje. Drėkinamasis 

efektas pasiekiamas dėka į sudėtį įeinančių šlapalo, skvaleno, hialurono gūdšties, hidralizuoto elastino ir kolageno. 

Laukinio čiobrelio peptidai ir esencinės riebiosios rūgštys sustabdo odos vytimą. Morkų ir kviečių daigų aliejai 

pakelia odos imunitetą, apsaugo nuo atmosferos poveikio, perspėja dirginimą ir skatina regeneraciją. 

Naudojimas: užtepti kremą lengvais masažiniais judesiais1 kartą per dieną.

Tūris: 250 ml. Kodas C-12.

Trans Dermal Crream With Liposoms
Transdermalinis kremas su liposomomis sausai ir normaliai odai

Puikus kremo efektas sąlygotas jame esančių vitaminų A, E, F, C, kurie yra stiprūs antioksidantai, stiprina odos 

kraujagyslių sieneles, imunitetą, pageriną jos turgorą, pagreitina atsinaujinimą. Kremo poveikio aktyvumas 

pasiekiamas liposomų dėka, kurios savo sudėtyje turi bioaktyvių medžiagų ir perkelia jas jį odos gilumą. Kremas 

vertingas tuo, kad pasižymi priešuždegiminiu ir gydomuoju poveikiu (medetkos ir aloe ekstraktai). Jis intensyviai 

maitina, minkština ir apsaugo odą (Ši aliejus, mimozos ir aloje vera ekstraktai). Naudojant reguliariai oda tampa 

švelni ir elastinga, stangri ir aksominė.

Naudojimas: vakare lengvais masažuojančiais judesisis užtepti kremą plonu sluoksniu ant veido.

Tūris: 50 ml. Kodas C-14.

Skin Balance
Balansuojantis kremas normaliai ir riebiai, jautriai ir seborėjinei odai. 

Maloni, švelni konsistencija ir natūralus gaivinantis kremo aromatas, kurį suteikia augalinių aliejų kompleksas 

(Ši, rožių žiedlapių, medetkos, snapučio) saponarijos ir aloe vera ekstraktai. Geriausiai tinka pažeistai seborėjos 

sausai odai, kadangi skatina greitą žvynelių atsisluoksniavimą. Naudojant kremą kasdien, veikia raminančiai, 

gaivina odą ir gerina mikrocirkuliaciją. Idealiai tinka kaip balansą palaikantis kremas, procedūrų, skatinančių odos 

šerpetojimą

Naudojimas: uždėti ant išvalytos odos du kartus per dieną. Esant teleangiektazijoms naudoti po Vitamin K Anti-

Rougeurse Mask kauke.

Tūris: 100 ml. Kodas C-62.

20



R e b o r n  E v e r y  D a y

SPECIALIOS PASKIRTIES KREMAI

Dėmesio! Šių preparatų naudojimas reikalauja papildomo 

instruktažo. Naudojamas gydymui namuose, bet platinami tik per 

kosmetologus.

Kremai su dideliu aktyvaus retinolio kiekiu pastebimai pagerina odos būklę, koreguoja amžinius pakitimus, sukeltus 

UV spinduliuote ir stabdo odos senėjimo procesą. Stulbinantys rezultatai matomi po trijų mėnesių naudojimo: 

pagerėja odos reljefas, raukšleles išsilygina, oda tampa stangri ir elastinga, ženkliai sumažėja pigmentacija ir 

pasiekiamas bendras odos pašviesėjimas. Pirmomis dienomis galimas odos sausumo pojūtis ir šerpetojimas, 

sukelti aktyviu odos atnaujinimu. Odai priprantant ši reakcija praeina. Šerpetojimo metu vyksta ir pigmentuotų 

ląstelių pasišalinimas ir oda įgauna labiau šviesesnį atspalvį. Šerpetojimas vyksta ne visada, dažniausiai jis mažai 

pastebimas, kadangi mirusios ląstelės pasišalina prausimosi metu. Odos reakcijos į retinolį išraiška priklauso 

nuo raginio sluoksnio storio, odos tipo ir būklės, aplikacijų dažnio ir uždedamo preparato kiekio, o taip pat 

nuo kosmetologinių priemonių, naudojamų iki ar kremų naudojimo metu.Pavyzdžiui, kosmetika su vaisinėmis 

rūgštimis stiprina odos jautrumą retinoliui. 

Retinol Eye Cream +Vitamins A, C & E
Kremai su retinoliu zonoms aplink akis

Tūris: 30 ml. Kodas C-24.

Retinol E Active Cream
Aktyvus veido odą atjauninantis ir atnaujinantis kremas 

Tūris: 30 ml. Kodas C-56.

Bendras Naudojimas: pirmas 15-17 dienų uždėti kremą 2-3 kartus 

per savaitę vakare, po to galima naudoti kremą kiekvieną dieną, 

neleidžiant kremui susikaupti akių ir burnos kampeliuose, kad išvengti 

paraudimo. Šviesinimo efekto sustiprinimui rekomenduojama derinti 

su šviesinančiais preparatais. Dieną būtina naudoti apsauginį kremą 

nuo saulės. 

ŠIŲ PREPARATŲ NAUDOJIMAS REIKALAUJŲ 
KOSMETOLOGŲ KONSULTACIJŲ!
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TEXT

Line Repair Theraskin +HA
Regeneruojantys drėkinamieji lašai Theraskin +HA

Didelių hialurono rūgšties koncentracijų dėka serumas užtikrina odos drėkinimą ilgam. Preparatas gerai ramina 

odą ir nesukelia sudirginimo. 

Naudojimas: Užtepti ant kaklo ir veido odos 3-5 lašus serumo dieną po apsauginiu kremu nuo saulės, vakare 

– po maitinamuoju kremu.

Tūris: 30 ml. Kodas G-12.

Sea Flower Bio Serum Lift and Firm
Bioserumas iš jūros gėlių tempimui ir tonuso padidinimui visų tipų odai
(gran-pri apdovanojimas Paryžiuje, 2001 m.)

Stiprinantis serumas su optimaliu hialurono rūgšties, jūros baltymo ir vitamino C kiekiu, pasižymi puikiu liftingo 

efektu. Serumą galima naudoti veidui, kaklui, dekolte sričiai: esant pirmiems senėjimo požymiams; po stresų, 

nuovargio; dietos metu ar po jos, kai stebimas odos tonuso sumažėjimas; nėštumo ir laktacijos ( maitinimo 

krūtimi) metu. Po preparato naudojimo oda ženkliai pasitempia, veidas atrodo gaivus ir atjaunėjęs. 

Naudojimas: 2-3 serumo lašus uždėti plonu sluoksniu ant nuvalytos veido odos po maitinamuoju ar apsauginiu 

kremu 1-2 kartus per dieną.

Tūris: 30 ml. Kodas G-28.

Bio Satin Oil
Bio-Satin aliejus normaliai ir sausai odai

Medetkos ir vynuogių kauliukų aliejai, sojos ir skvaleno proteinai, vitaminai E ir A apsaugo odą nuo drėgmės 

garavimo, neigiamo aplinkos poveikio. Koenzimas Q-10 stimuliuoja natūralaus odos atsistatymo procesą, gerina 

kraujotaką, atlieka svarbų vaidmenį energijos apykaitoje. Aliejus pagreitina žaizdų gijimą, pašalina sausumą ir 

šerpetojimą. Neužkemša porų, nepalieka riebumo pojūčio ant veido, priduoda odai minkštumo . rekomenduojama 

naudoti procedūrų su alfa-hidroksilinėmis rūgštimis ir retinu – A metu, po cheminių ir lazerinių pilingų. Esant odos 

sausumui ir lūpų skilinėjimui uždėti keletą lašų preparato ir lūpų dažai pasiskirstys tolygiai, išsilygins raukšlelės 

aplink lūpa, puikus pagrindas makiažui.

Naudojimas: Uždėti kelis preparato lašus ant išvalytos veido, kaklo, krūtinės, rankų odos ir lengvais masažiniais 

judesiais pasiekti pilno preparato įsigėrimo. 

Tūris: 30 ml. Kodas G – 29.
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C – Power Revitalizing & Firming Mask
Atjauninanti ir stiprinanti seruminė kaukė visų 
tipų odai

Pasižymi staigaus liftingo efektu, o naudojant kasdien 

turi unikalų biologinį poveikį. Chitozanas pagerina 

drėgmę sulaikančias odos savybes, ekstraktas 

sulėtina elastingumo praradimo procesą, meškauogės 

ekstraktas šviesina odą. Pomidorų ekstraktas prisotina 

odą vitaminais A, C, PP ir B2 bei pikolenu, jūros 

dumbliai stimuliuoja, pagerina kraujotaką ir imunitetą. 

Oda pasitempia, atrodo pailsėjusi, stangri ir šviežia, 

pagerėja jos spalva. Panaudota prieš iškelmes kaukė 

išsaugo makiažo neprikaištumą visą būtiną laikotarpį. 

Naudojimas: Uždėti preparatą plonu sluoksniu ant 

nuvalytos veido odos, leisti išdžiūti ir nuplauti šiltu 

vandeniu. Naudojama 2-3 kartus per savaitę. Galima 

naudoti kaip makiažo pagrindą.

Tūris: 30 ml. Kodas M-49.

Multi-Lift Vita C Tomato+Orange +
AHA Peel – Off Mask
Plėvelinė pilingo kaukė su pomidoro ir apelsino 
ekstraktais vsų tipų odai

Aktyviai drėkina ir atnaujina veido odą, pasižymi 

stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, padidina 

audinių elastingumą. Prisotina odą pikolenu ir 

vitaminais, esančiais pomidoro ekstrakte (A, C, PP, B2) 

turi valomąjį ir atstatomąjį poveikį. Kaukės rezultatas 

– minkšta, elastinga ir gaivi oda. 

Naudojimas: tolygiai uždėti kaukę ant veido, po pilno 

išdžiūvimo nuimti plėvelę, pradedant nuo apatinio 

krašto. Pravalyti veidą toniku Fresh serijos. Greitam 

liftingui uždėti C-Power Revitalizing & firming mask ant

veido, o ant vokų – serumą Anti-wrinkle S.O.S. Eye 

Serum.

Tūris: 100 ml. Kodas M-50.
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PREPARATŲ SERIJA „CELLIFE“

Serija savo sudėtyje turi rudųjų dumblių Padina Pavonica, kurie pagal forma primena povo uodegą ir pasižymi 

imunomodeliuojančiomis savybėmis, kas padaro šiuos preparatus labai efektyviom priemonėm prieš odos 

senėjimą. 

Anti-wrinkle S.O.S. Eye Serum
Serumas vokams su chitozanu nuo raukšlių

Aktyvių ingridientų kompleksas (chitozanas, hidrolizuoti sojų 

proteinai, avižų ir liupino ekstraktai) greitai išlygina smulkias 

raukšleles aplink akis ir drėkina odą. Nedidelis patogus flakonėlis

su serumu nesunkiai telpa pačioje mažiausioje moteriškoje 

rankenėlėje, o rutulinis aplikatorius padaro preparato paskirstymą 

labai patogiu, tuo pat metu atliekamas ir tos srities masažas.

Naudojimas: uždėti preparatą ant nuvalytos odos aplink akis 

1-2 kartus per dieną. Galima naudoti S.O.S. procedūrą esant 

pirmiems raukšlių pasireiškimo požymiams dėl per didelio odos 

sausumo net ant makiažo.

Tūris: 10ml. Kodas G-30.

Skin Aktyvation Complex
Aktyvus kompleksas visų tipų odai esant pirmiems odos 
vytimo požymiams

Pilnai patenkina odos drėgmės poreikius. Vitaminų kompleksas 

( tarp jų retinolis, vitaminai C, E) Padina Pavonica dumblių ir 

mielių ekstraktas pasididina odos ląstelių aktyvumą, palaiko 

jos apsaugines funkcijas, tokiu būdu sulėtindami priešlaikinį 

senėjimą. Retinolis (baltos kapsulės) ir koenzimas (rožinės 

kapsulės) patalpinti į spalvotas apsaugines plėveles iš agar-

agaro, kas padeda ilgai išlaikyti jų aktyvumą.

Naudojimas: Uždėti ant išvalytos odos 1-2 kartus per dieną, 

dieną – po apsauginiu kremu nuo saules, vakare po Reneway 

Cream arba po Firming Contour Cream.

Tūris: 30 ml. Kodas G-31.

Skin Guard Complex SPF – 15 
Apsauginis kompleksas SPF-15 visų tipų odai

Švelnus drėkinamasis serumas, praturtintas vitaminais F, A, E, C, B5 (žalios ir mėlynos kapsulės) augalų ekstraktais 

(hamamelio, ginkgo bilobos ir greipfruto) ir dumbliais (Padina Pravonica). Apsaugo odą nuo kenksmingo UV 
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spinduliuotės poveikio dirbtino apšvietimo ir kompiuterių spinduliavimo (natūralus apsauginis faktorius – baltosios 

kapsulės).

Pagerina apykaitos procesus, sustiprina kraujotaką ir pašalina toksinus, perspėja kraujagyslių pažeidimą – visa 

tai suteikia odai sveiką išvaizdą.

Naudojimas: Uždėti plonu sluoksniu ant nuvalytos veido odos 1-2 kartus per dieną. 

Tūris: 30 ml. Kodas G-32.

Reneway Cream 
Atjauninatis kremas (30+)

Aktyvus priešamžinis kremas su padidintu vitaminų C, E ir A kiekiu patempia odą ir padaro ją stangresnę. Dėka 

esančio sudėtyje citomarino – jūrinės kilmės baltymo – preparatas stimuliuojamas ląstelių gyvybingumas. Turi 

biogeninius stimuliatorius ( medetkos riešutmedžio, avokado aliejai, sojos ir mielių ekstraktai). Hialurono rūgštis 

reguliuoja odos vandens balansą, o hidrolizuotas sojos proteinas normalizuoja baltymų ir riebalų apykaitą. Rudųjų 

dumblių ( Padina Pavonica) stiprina imunines odos funkcijas, kas priveda prie teigiamų pokyčių visuose odos 

sluoksniuose.

Naudojimas: uždėti ant nuvalyto veido vakare. Rekomenduojama naudoti kremą ant Skin Activation Complex.    

Tūris: 50 ml. Kodas C-63.

Firming Contour Cream 
Stiprinantis odą kremas esant pirmiems odos suglebimo požymiams

Kremo efektyvumas pasiekiamas ekskliuzivinio gyvybiškai svarbių odai lipidų derinio dėka ( Ši, rožių žiedlapių ir 

vynuogių kauliukų aliejai) ir sojos proteinų. Biogeniniai stimuliatoriai (ginkgo biloba, avižų ekstraktai) „įjungia“ odoje 

regeneruojančius procesus, kurie padidina tarpląstelinio skysčio tankį ir epidermio storį: stiprėja turgoras, padidėja 

odos tonusas ir pagerėja jos tekstūra. Kremas pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, skatina intensyvesnį 

audinių kvėpavimą ir baltymų apykaitą ląstelėse. Hialurono, pieno rūgštys ir chitozanas normalizuoja vandens 

balansą. Magnezium askorbil fosfatas turi šviesinamąjį poveikį, gerina odos spalvą. Praturtintas vitaminais E ir C, 

šis kremas grąžins odai buvusį stangrumą ir padės išvengti jo netekimo ateityje.

Naudojimas: Uždėti vakare ant išvalytos veido ir kaklo odos. Rekomenduojama naudoti kremą ant Sea Flowers 

Bio Serum.Tūris: 50 ml. Kodas C-64.

Reneway Antiaging Mask 
Regeneruojanti kaukė 30+ vystyančiai odai

Skirta intensyviam odos atnaujinimui ir maitinimui. Į kaukės receptūrą įvestas Ši aliejus – aktyvių ingridientų 

išnešiotojas, perspėjantis raukšlių susidarymą ir sušvelninantis odos sudirginimą. Kaukė turi didelį drėkinamųjų, 

maitinamųjų ir regeneruojančių medžiagų procentą (medetkos ir kartaus migdolo aliejai, šalavijo ekstraktai, 

chitozanas, vitaminai E, A)

Naudojimas: uždėti kaukę plonu sluoksniu ant nuvalytos kaklo ar veido odos, po 10-15 minučių nuplauti 

vandeniu. Preparatą rekomenduojama naudoti 2-3 kartus per savaitę.

Tūris: 250 ml. Kodas M-48 

Rose de Mer Cellustretch
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TEXT

Natūralus augalinis pilingas kūno odai

Pilingas skirtas kūno odos jaunystės ir grožio išsaugojimui. Jo preparatai efektyviai stimuliuoja odos atnaujinimą 

ląsteliniame lygyje, stiprina, išlygina ir tonizuoja odą sumažina celiulito apsireiškimą, mažina sulės sukeltų pažeidimų 

galimybę, nuima patinimą. Trys paprasti žingsniai, kurių pagrindą sudaro stiprios aukštos koncentracijos formulės, 

kurios veikia kiekviena savo lygyje ir užtikrina valymą, šerpetojimą ir odos patempimą. Stimuliuojantis augalinis 

pilingas kūnui Rose De Mer Cellustrech Pro Stimulating Herbal Peel skirtas naudojimui salonuose, bet salono 

procedūros efekto palaikymui o taip pat savarankiškai kūno odos priežiūrai Jūs galite įsigyti šiuos preparatus:

Rose De Mer Cellustretch Regenerating Scrub
Regeneruojantis šveitiklis

Preparatas savo sudėtyje turi natūralių valiklių kompleksą 

(               )  ir salicilo rūgštį ir optimaliomis koncentracijomis. 

Skrabas gyliai valo odą, paruošdamas pagrindą regeneraciniam 

procesui, šalina lašinių perteklių ir „mirusias“ ląsteles, stimuliuoja 

kraujo cirkuliaciją geresnei ląstelių apykaitai. 

Naudojimas: uždėti didelį šveitiklis kiekį ant drėgnos odos 

ir suputoti. Lengvai pamasažuoti 2 minutes. Nuplauti šiltu 

vandeniu. 

Tūris: 250 ml. Kodas RDMB1.

TEXT

Uždėti kremą tolygiu sluoksniu ant odos. 

Atlikti masažą, apversti nailono plėvele ir 

palikti 15 minučių. Nuimti plėvelę ir įtrinti 

produktą į odą.

Tūris: 250 ml. Kodas RDMB3 
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Foot Treatment Cream
Gydomasis kremas kojų pėdoms

Kremas pasižymi antibakterinėmis ir antiseptinėmis savybėmis. Gerai minkština odą, skatina greitą mikroįtrūkimų 

gijimą, suminkština ragenos sluoksnius, stimuliuoja kraujotaką, nuima nuovargio pojūtį.

Naudojimas: uždėti ant nusausintos, švarios odos preparatą ir masažiniais judesiais pasiekti pilno kremas 

įsigėrimo į odą. 

Tūris: 250 ml. Kodas C-29.

Silicon Hair Mask
Silikono kaukė visų tipų odai

Rozmarino, žaliosios arbatos ir aloje vera ekstraktų ir vitaminų E ir A dėka kaukė pasižymi stiprinančiu poveikiu, 

suteikia plaukams papildomą tvirtumą ir padidina jų elastingumą. Silikonas sukuria ant plauko apsauginę plėvelę. 

Kaukė pagerina plaukų kokybę ir išvaizdą, veikia minkštai ir efektyviai, “gydydamas” pažeistą plauko paviršių 

ir sustabdydamas tolesnį jo irimą. Plaukai tampa purūs, blizgantys, lygūs, tvirti ir elastingi, lengvai šukuojasi ir 

pasiduoda šukuosenų formavimui. 

Naudojimas: padengti drėgnus plaukus, gerai pamasažuoti galvos odą, tolygiai paskirstant kaukę. Uždėti 

polietileninę kepurę ar patalpinti galvą po klimazonu, po 25 minučių nuplauti preparatą vandeniu. Procedūrą 

kartoti 1-2 kartus per savaitę.

Tūris: 250 ml. Kodas H-1.

Maize Hair Mask
Kukurūzų kaukė sausiems ir normaliems plaukams

Kaukė pagal sudėtį ir savybes analogiška Silicon Hair Mask, bet papildomai praturtinta kukurūzų aliejumi, todėl 

skirta plaukams su pažeistais ir/ar įskilusiais galiukais. Ji gerina plaukų struktūrą, apsaugo nuo napalankių klimato 

sąlygų bei nuriebalinimo. Efektyviai ir reikšmingai palengvina šukavimą. Po kaukės panaudojimo plaukai tampa 

šilkiniai ir įgauna blizgesį bei minkštumą. 

Naudojimas: padengti dregnus plaukus, gerai pamasažuoti galvos odą, tolygiai paskirstant kaukę. Uždėti 

polietileno kepurę ar patalpinti galvą po klimazonu, po 25 minučių nuplauti preparatą vandeniu. 

Tūris: 250 ml. Kodas H-2.
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PREPARATAI SKIRTI VEIDO, KAKLO 
IR DEKOLTE ODOS PRIEŽIŪRAI

Gyventi nesenstant!

Žinoma žmonijos svajonė apie amžiną jaunystę dabar artėja prie įgyvendinimo!Atjauninantys Luji Pastero instituto 

peptidai ir paskutinės mokslinės technologijos užtikrins visapusišką odos senėjimo problemų sprendimą. 

Pilna kolekcija prieš amžinus odos pakitimus veido priežiūrai kabinete ir namuose, prabangi SPA – priežiūra 

kūnui, serumas nuo mimikos raukšlių Absolute Fix ( saugus konkurentas botokso injekcijoms) atvers Jums 

ABSOLIUTAUS GROŽIO PASAULĮ!

Forever Young Gentle Cleansing Milk
Švelnus valomasis pienelis

Švelnus ir nedirginantis odos kosmetinis pienelis, kuris šalina nuo veido nešvarumus ir makiažo likučius, drėkina, 

suteikia odai minkštumą ir spindinčią išvaizdą. Vitaminai E ir A skatina odos atjauninimą ir apsaugo ją nuo laisvųjų 

radikalų. 

Naudojimas: uždėti nedidelį pienelio kiekį ant delno ir švelniai įtrinti į veido ir kaklo odą. Pašalinti preparatą Forever 

Young Moisturizing Facial Wash ir Forever Young Purifying Toner. Tūris: 250 ml. Kodas FY-CM.

Forever Young Moisturizing Facial Wash
Drėkinamoji valomoji preimonė veidui

Gyliai valo odą nedirginant jos, kadangi jos sudėtyje yra natūralios valomosios medžiagos – vaistinės ramunės ir 

muilamedžio ekstraktai . Ramunėlės ir hamamelis pasižymi raminančiu poveikiu, vaisinės rūgštys valo ir drėkina 

odą.

Naudojimas: užtepti losjoną ant delno, praskiesti vandeniu ir atsargiai pamasažuoti 2 minutes po to nuplauti šiltu 

vandeniu. Tūris: 250 ml. Kodas FY-MFW.
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Forever Young Purifying Toner
Valomasis tonikas

Neturi alkocholio, normalizuoja odos pH – balansą. Botaniniai valomieji ingirdientai ( muilamedis ir kt. ) visiškai 

pašalina nuo odos nešvarumus, makiažo likučius, riebalų perteklių, suteikia jai sviežumo ir drėkinamąją išvaizdą.

Naudojimas: Užpilti toniką ant medvilninio disko ir atsargiai nuvalyti veidą. Tūris: 250 ml. Kodas FY-PT.

Forever Young Total Renewal Serum 
Atjauninantis serumas “Total”

Koncentruotas šilkinės konsistencijos serumas, greitai prasiskverbia į odą ir duoda ilgalaikį rezultatą. Turi aukštą 

atjauninančių peptidų koncentraciją, tame tarpe ir epidermio augimo faktorių, fibronektiną ir t.t., kurie efektyviai

stabdo odos senėjimą ląsteliniame lygyje, drėkina ją ir stiprina imunitetą. 

Naudojimas: ant švarios veido ir kaklo odos užtepti 2-3 lašus ir lengvais pirštų judesiais įtrinti preparatą į odą. 

Naudojamas savarankiškai ar po kremu. Tūris: 30 ml. Kodas FYFND2.

Forever Young Hydra Protective Day Cream SPF-40 
Dieninis kremas “Hidro-apsauga” su apsaugančiu nuo saulės efektu

Greito veikimo“grožio” kremas, sulėtina senėjimo procesus, spartina odos atnaujinimąir saugo jos stangrumą ir 

elastingumą. Jo sudėtyje yra vieni geriausių naujosios kartos saulės spindulių filtrų, kurie padeda išvengti lipnumo

pojūčio ir balto sluoksnio ant odos. 

Naudojimas: Uždėti kremą ir įtrtinti į odą masažiniais judesiais. Tūris: 50 ml. Kodas FYFND3

Forever Young repairing Night Cream 
Naktinis kremas “Atgimimas” 

Šiuolaikinė preparato formulė praturtinta fitosteroliais, gaunamais iš avokado, Ši aliejų, vitaminais A ir E.Unikalus

atjauninantis mišinys įjungia aktyvius ingridientus – Epidermio Augimo Faktorių ir Fibronektininis Biomimetinis 

Peptidas, stimuliuojantys baltymų sintezę ir stiprinantys imunitetą. Kremas mažina raukšleles, drėkina odą ir 

skatina jos atnaujinimą.

Naudojimas: kasdien uždėti preparatą plonu tolygiu sluoksniu ant nuvalytos veido ir kaklo odos, masažuoti iki 

pilno įsigėrimo.  Tūris: 50 ml. Kodas FYFND4

Forever Young Radiance Moisturizing Mask
Drėkinamoji kaukė “Švytėjimas” 

Kaukė kaip ‘drėgmės vonia” gaivina veidą, pastebimai mažina įtampą ir nuovargį, išlygina raukšleles. Kaukės 

rezultatas – švytinti, pailsėjusi oda su nuostabiu blizgesiu ir lygiu paviršiumi.

Naudojimas: Uždėti preparatą tolygiu storu sluoksniu. Palikti 5-10 minučių, po to kaukė nuplaunama.

Tūris: 50 ml. Kodas FYFND5.



R e b o r n  E v e r y  D a y

30

PREPARATAI LŪPŲ IR
AKIŲ VOKŲ ODOS PRIEŽIŪRAI

Grožis prasideda nuo kerinčių akių ir jausmingų lūpų. Kompanija”Christina” pristato specialią pirmos klasės lūpų 
ir akių zonų odą atjauninančių priemonių kolekciją. Šiame rinkinyje yra viskas, ko Jums reikia norint atstatyti ir 
apsaugoti jautrių zonų odą.

Forever Young Make Up Remover Gel for Eyes
Serumas makiažo šalinimui nuo vokų 

Mūsų serumas, kurio pagrindą sudaro botaninės ir natūralios valomosios medžiagos padės Jums ne tik nuvalyti 

makiažą ir nešvarumus, kurie sukelia odos vytimą ir senėjimą, bet ir pagerins akių kontūrą, palikdamas minkštumo 

ir šviežumo pojūtį.

Naudojimas: uždėti nedidelį produkto kiekį ant vatos ir atsargiai nuvalyti makiažą nuo vokų odos.

Tūris: 90 ml. Kodas FYEL1.

Forever Young Rejuvenating Day Eye Cream 
Dieninis vokų kremas “Jaunystė”

Greitai įsigeriantis kremas vokams užtikrins odos drėkinimą visą dieną ir apsaugos nuo saulės (SPF – 15)! 

Produktas, praturtintas Ši aliejumi ir naujausiais preišuždegiminiais komponentais, atstato odą ir tvirtina jos 

imunitetą, ženkliai sumažindamas raukšlių kiekį. 

Naudojimas: lengvais plojamais pirštų galiukų 

judesiais uždėti ploną preparato sluoksnį ant 

išvalytos akių vokų odos.

Tūris: 20 ml. Kodas FYEL2.

Forever Young Active Night
Eye Cream 
Naktinis akių vokų kremas “ Super 
– aktiv”

Šis švelnus kremas padės Jums atgaivinti 

Jūsų akių švytėjimą. Atjauninantis mišinys iš naujausių ingridientų - Epidermio Augimo Faktorių ir Fibronektininis 

Biomimetinis Peptidas – efektyviai stabdo amžinius odos pokyčius, stimuliuoja naujų ląstelių augimą ir tokiu būdu 

žymiai sumažina raukšlių kiekį ir gilumą. 

Naudojimas: Uždėti preparatą plonu tolygiu sluoksniu ant nuvalytos vokų srities odos, po to atsargiai 

permirkyti. 

Tūris 20 ml. Kodas FYEL3.
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Forever Young Eye Rescue 
Akių serumas “ Išgelbejimas”

Norite atrodyti puikiai? Šiuolaikiniai kosmetiniai komponentai derinyje su sojos proteinais ir natūraliais 

drėkinamaisiais komponentais sumažina patinimą aplink akis, ramina ir išlygina odą, o taip pat gyliai ją drėkina 

ir padidina elastingumą. Naudojimas: Atsargiai pravesti rutuliu ties akių kontūrais, ypatingą dėmesį skiriant 

patinusioms zonoms ir patamsėjimams paakių srityje. Duoti išdžiūti. Naudoti kasdien ar tais atvejais, kai būtina 

greitais nuimti patinimą aplink akis ar išlyginti raukšleles. Tūris: 10 ml. Kodas FYEL4.

Forever Young Lip Zone Treatment
Kremas “Balzamas”lūpų priežiūrai su SPF-15
Niekas taip nejaunina moters kaip lygios ir sultingos lūpos. Įeinantys į kremo sudėtį šiuolaikiniai moksliškai 

teigiamai įvertinti senėjimą lėtinantys komponentai, o taip pat specialios amino rūgštys ištrins smulkių raukšlelių 

aplink lūpas pėdsakus, priduos jiems vaikiško putlumo ir ryškumo bei apsaugos nuo kenksmingo UV poveikio.

Naudojimas: truksta

Forever Young Absolute Fix
Serumas nuo mimikos raukšlelių

Saugus ir efektyvus preparatas miorelaksanto argipirino dėka yra nuostabi alternatyva botokso injekcijoms, tuo 

pačiu išsaugant nepakartojamą veido individualumą. Palmitoilnentaneptid-3 atstato odą ir tarsi užpildo raukšleles 

iš vidaus. Formulė taip pat įjungia aminorūgštis, drėkinamuosius, minkštinamuosius ir liftingo ingridientus (Ši 

aliejus, bičių vaškas, hialurono rūgštis, glicerinas, polisilikonas, vitaminai C, E, A, B gr., karbomeras).

Preparatas:

-    nuima nervinės veido įtampos perteklių

- pagerina odos tekstūrą ir spalvą

- sumažina esamas raukšleles ir sulėtina naujų atsiradimą

 Po 15 dienų serumo naudojimo oda tampa lygi, stangri ir atrodo atjaunėjusi. Ilgai naudojant preparatą rezultatai 

tampa labiau išreikšti.  Naudojimas: Serumas uždedamas 2 kartus per dieną ant sričių su raukšlelėmis ir plojamais 

judesiais įtrinamas i odą. Gali būti naudojamas po makiažu. Tūris: 30 ml. Kodas FY-9

Forever Young Eye Smooth Mask
Kaukė raukšlių išlyginimui aplink akis

Ši kaukė padės jums kontroliuoti net pačias smulkiausias raukšleles aplink akis. Keturi šiuolaikiniai biomimikos 

peptidai skatina odos ląstelių atnaujinimą, gerina jų tarpusavio kontaktą, stimuliuoja keratino, filagrino, kolageno ir

elastino sintezę. Aminorūgštis MDM pagerina odos spalvą, o fitokoenzimas PSP drėkina ir stiprina jos apsaugines

funkcijas. Vitaminai A, B, C, E ir F užtikrina nuolatinio pilingo efektą epidermio ir ląstelių membranų sutvirtinimo 

dėka, apsaugo odą nuo fotosenėjimo, veikiant kaip antioksidantai. Kaukės poveikio rezultatas pastebimas labai 

greitai – oda tampa lygi, įgauna šviežią ir atsinaujinusią išvaizdą. 

Naudojimas: uždėti produktą plonu tolygiu sluoksniu ant odos aplink akis. Po 15 minučių nuplauti. Naudoti 2-3 

kartus per savaitę. Tūris 50 ml. Kodas FY-EM



R e b o r n  E v e r y  D a y

32

KŪNO IR RANKŲ ODOS
PRIEŽIŪROS PREPARATŲ 

KOLEKCIJA

Šios linijos preparatai savo sudėtyje turi mažamolekulinius plataus biologinio aktyvumo spektro peptidus 

(heksapeptidas – 10, ETF, EGF), šiuolaikiniai drėkinamieji ir liftingo komponentai (gialurano rūgštis, silikonai, 

sericinas, serika), emolentai ( Ši aliejus, skvalenas iš alyvų) antioksidantai (vitaminai C, E, A, B gr.), stimuliatoriai 

(fibronektinas, keramidas – 3), augalų ekstraktai, kas padaro Jūsų odą lygią, stangrią.

Forever Young Exfoliating Scrub
Kūno šveitiklis su raudonojo vyno ekstraktu

Apjungia muilo ir šveitiklio savybes, kadangi turi salicilo rūgšties kristalų, vaistinės ramunės ir muilamedžio 

ekstraktų. Raudonojo vyno, alyvos, azijinės centelos ekstraktai neutralizuoja laisvuosius radikalus, gerina 

mikrocirkuliaciją ir minkština odą, vaisinės rūgštys drėkina ir stimuliuoja ją. 

Naudojimas: kasdien uždėti produktą ant drėgnos odos, pirštų galiukais masažuoti keletą minučių, po to nuplauti 

šiltu vandeniu. 

Tūris: 250 ml. Kodas FYBC-RWS.
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Forever Young Revitalizing Serum
Atjauninantis kūno serumas

Neriebi drėkinamoji emulsija su dideliu biomimikos peptidų kiekiu, efektyvi priemonė prieš odos vytimą, padaro 

odą stangrią ir elastingą.

Naudojimas: po preparato Forever Young Exfoliating Scrub naudojimo uždėti reikiamą serumo kiekį ir lengvai 

pamasažuoti iki pilno produkto įsigėrimo. 

Tūris: 100 ml. Kodas FYBC-RS.

Forever Young Silky Toutch Oil
Aliejinis šveitiklis kūnui

Lengvas, greitai įsigeriantis aliejus kūnui, priduoda odai minkštumo ir elastingumo. Nepalieka riebaus apnašo, 

sudaro didelis natūralių aliejų procentas, skvalenas iš alyvų, Ši aliejus, ceramidas – 3. 

Naudojimas: po preparato Forever Young Exfoliating ir Forever Young Revitalizing Serum naudojimo uždėti 

reikiamą aliejaus kiekį ir masažuoti iki pilno produkto įsigėrimo.

Tūris: 250 ml. Kodas FYBC – STO.

Forever Young Ultra Nourishing Lotion 
Ultra maitinamasis kūno losjonas

Drėkinantis ir atjauninantis losjonas, pagerina odos elastingumą, sumažina ištempimus. Turi švelnią konsistenciją, 

lengvai tepamas, nepalieka žymių.

Naudojimas: uždėti reikiamą losjono kiekį ant odos ir masažuoti iki pilno įsigėrimo.

Tūris: 250 ml. Kodas FYBC-UNC.

Forever Young Silky Matte Cream
Matinis kremas visam kūnui

Turi mažą lipidų kiekį, pasižymi ryškiu drėkinamuoju poveikiu, greitai įsigeria į odą, ji pasidaro lyg šilkinė, matinė, 

išsitempimai išsilygina (aziatiška centela ). 

Naudojimas: Uždėti reikiamą kremo kiekį ir masažuoti iki pilno įsigėrimo.

Tūris: 250 ml. Kodas FYBC-SMC.

Forever Young Heand Cream SPF-15
Apsauginis rankų kremas nuo saulės SPF – 15

Lengvas intensyvus kremas rankoms, atjaunina, minkština, drėkina ir apsaugo rankų odą. 

Naudojimas: uždėti reikiamą kremo kiekį ant delnų ir įtrinti jį iki pilno įsigėrimo. 

Tūris: 75 ml. Kodas FYBC-HC.
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PREPARATŲ 
VYRAMS KOLEKCIJA 

Ši kosmetinių preparatų serija leis vyrams puikiai atrodyti ir gerai jaustis. Aukštų technologijų ir efektyvių priemonių 
naudojimas – neatsiejama sėkmingo žmogaus įvaizdžio kūrimo dalis.

Forever Young Men Extra Action Scrub
Šveitiklis vyrams

Šveitiklis tausojančiam odos valymui. Formulę, sukuriančią švelnias putas, sudaro salicilo rūgštis, vyno ekstraktas 

su taninu ir polifenoliu, vyno rūgštis, azietiškos centellos ekstraktas. Šveitiklis pasižymi regeneruojamu, 

atjauninančiu ir apsauginiu poveikiu, o taip pat padaro odą šviežią, lygią, švarią.

Naudojimas: Uždėti nedidelį preparato kiekį ant drėgnos veido odos lengvai masažuoti keletą minučių drėgnais 

rankų pirštais. Nuplauti šveitiklį šiltu vandeniu. Tūris: 75 ml. Kodas FYMES.

Forever Young Men Fortifying Gel after Shave 
Stiprinanti želė po skutimosi

Pasižymi ryškiu raminančiu ir antioksidaciniu poveikiu. Priešuždegiminiai ir minkštinantys odą agentai, tokie kaip 

aloe vera, medetkos ir riešutmedis, valo odą, vėsina ją ir skatina mikrotraumų gijimą. Hialurono rūgštis drėkina, 

o alantoinas ir ginkgo biloba ekstraktas gerina odos tonusą ir suteikia jai sveiką išvaizdą. Niekas negali susilyginti 

su gaivinančiu mėtos aromatu.

Naudojimas: po skutimosi uždėti nedidelį preparato kiekį ant odos. Masažuoti iki pilno įsįgerimo. Po to patepti 

oda priemone prieš senėjimą Forever Young Men Age-Fighting Cream. Tūris: 75 ml. Kodas FYMFG.

Forever Young Men Age-fighting Cream SPF-15
Kremas prieš senėjimą vyrams su SPF-15

Lengvas, nepaliekantis riebalinio blizgesio drėkinamasis kremas turi peptidus, skatinančius odosdrėkinimą ir 

atsistatymą, aminorūgštį MDM, gerinančią odos spalvą, o taip pat naujausius UV filtrus maksimaliai apsaugai nuo

saulės. Kremas ne tik efektyviai atjaunina odą, bet ir perspėja jos senėjimą.

Naudojimas: tepti ryte ant nuvalytos šveitikliu odos virš gelio po skutimosi.  

Tūris: 75 ml. Kodas FYMAC. (ar REIKIA)
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ORIGINALI KOMPANIJOS “CHRISTINA” KOSMETIKOS LINIJA 
EFEKTYVIAM ODOS ATJAUNINIMUI IR ŠVIESINIMUI

Lipo-C-20 Day Serum
Dieninis serumas

Bevandenė formulė turi 20% mikronizuoto vitamino C, kas užtikrina stabilų ir aktyvų preparato veikimą ilgą 

laikotarpį. Vitaminas C gerina antioksidacinį preparato efektą, šviesina odą ir stimuliuoja kolageno susidarymą. 

Retinolio, tokoferolio ir lipolnės rūgšties dėka serumas pasižymi ryškiu atjauninančiu ir odos senėjimą perspėjančiu 

poveikiu. Stearilo glicerretinatas duoda raminantį ir priešuždegiminį efektą. Naudojimas: kasdien tolygiai tepti 

sausą nuvalytą odą nedideliu kiekiu produkto. Prieš išeinant į lauką būtina naudoti apsauginę priemonę nuo 

saulės. Tūris: 30 ml. Kodas FLULC

Vita C Clear Night Serum 
Naktinis šviesinantis serumas

Unikalus šviesinantis serumas, kurią sudaro progresyvių ir inovacinių ingridientų derinys (kojinė, fitininė rūgštys,

arkliauogės ekstraktas, undecipenoil fenilaminas) pasižymi ryškiu depigmentuoajnčiu poveikiu.

Naudojimas: vakare ant švarios odos uždėti nedidelį kiekį preparato ant pigmentuotos srities. Masažiniais 

judesiais pasiekti visiško produkto įsigėrimo. Po to naudoti kremą Alpha C Night Cream. Preparato naudojimas 

reikalauja kosmetologo konsultacijos! Tūris: 30 ml. Kodas FLUVC.

Alpha C Night Cream
Naktinis šviesinantis kremas

Inovacinis odą šviesinantis kramas duoda tokį pat efektą kaip ir Retino-A ir hidrochinono. Tiksliai parinktas 

alfahidroksilinių rūgščių, retinolo, pikoleno, P-hidroksianizolo derinys neskausmingai ir be odos sudirginimo kovoja 

su senėjimu ir pigmentacija. Naudojimas: kasdien uždėti tolygiu sluoksniu nedidelį kiekį serumo virš serumo Vita C 

Clear Night Serum. Masažuoti iki pilnos absorbcijos. Preparato naudojimas reikalauja kosmetologo konsultacijos! 

Tūris: 30 ml. Kodas FLUAC

Vita C Light Botanical Lightener
Šviesinantis botaninis serumassu vitaminu C

Turi šviesinančių komponentų kompleksą – arkliauogės ekstraktas su aukštu arbutino kiekiu, kojinė rūgštis, 

rėžiuko ekstraktas ir vitaminas C magnezium askorbilfosfato ir sodium askorbato pavidalu, kuris taip pat pasižymi 

ryškiu jauninančiu poveikiu. Serumas praturtintas puikiais drėkinamaisiais komponentais. – hialurono rūgštis, 

aminorūgštys. Naudojimas: Kasdien uždėti nedidelį preparato kiekį ant švarios odos du kartus per dieną. Jį 

galima naudoti ir sritims aplink akis. Po visiško įsigėrimo naudoti: ryte apsauginį kremą nuo sau;ės, vakare – 

naktinį kremą. Tūris: 30 ml.Kodas FLULS
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Kosmetikos institutuose, kur nau-

dojama  “CHRISTINA” kos-

metika, Jus galite gauti procedū-

ras, kurios tikrai pagerins jūsų odos 

būklę. Kosmetologai, naudojantys 

preparatus ”CHRISTINA” praėjo 

specialų apmokymą ir profesiona-

liai išmano mūsų metodikas. Toliau 

pateikiama keletas šios kosmeti-

kos siūlomų grožio seansų.

TEXT
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TEXT

KOMPLEKSINIS ODOS VALYMAS

“Standart” – numato nuodugnų odos valymą nuo visų nešvarumų, odos riebalų ir juodų kamedonų; aukštas 

sterilumo lygis ir minimali audinių traumų rizika.

“Klasik” – aukštos kokybės kryptingo poveikio preparatų naudojimas užtikrina patenkinamą estetinę odos būklę 

iškart po seanso.

“Elit” – gylus odos valymas, odos prisotinimas drėgme, mineralais, vitaminais ir kitomis aktyviomis medžiagomis 

derinasi su gydomuoju poveikiu į estetinius trūkumus ( kuperoze, aknė, pigmentacija ir t.t.). 

“ De Liuks” – kompleksinis valymas pasibaigia gilia veido, kaklo, dekolte odos priežiūra, kas suteikia jai prižiūrėtą, 

šviežią išvaizdą ir leidžia klientai iškart grįžti prie įprasto gyvenimo būdo.

KOMPLEKSINĖ VEIDO, KAKLO IR DEDEKOLTE ODOS 
PRIEŽIŪRA
Tai individualiai kiekvienai klientai sudaryta programa. Ją sudaro priežiūros etapų, papildančių ir stiprinančių 

vienas kitą seka. 

“Klasik” – šios procedūros metu atliekamas paviršinis, esant būtinybei ir gilus veido valymas, o taip pat priemonių 

kompleksas, nukreiptas į dalinę smulkių kosmetologinių defektų korekcija. 

”Elit” - tai intensyvios procedūros su matomais ir pastoviais rezultatais. Jos efektyviai valo odą, skatina jos 

struktūros ir tonuso išlyginimą, stiprina audinius, atstato ir palaiko natūralų apsaugos mechanizmą.

“ De-liuks” – šios procedūros skiriasi per dideliu komfortabilumu ir aukštu atlikimo profesionalizmu. Seansai 

prisotinti kruopščiai parengtomis kosmetinėmis priemonėmis. 

“Ekskliuziv” – originalios ( autorinės) metodikos ir plati aukšto aktyvumo kosmetologinių priemonių gama, kurios 

pasižymi unikalia galimybe teigiamai veikti į gilesnius odos sluoksnius. Šio lygio procedūros skirtos reikliems ir 

mylintiems save klientams.

JŪRA – GROŽIO IR SVEIKATOS ŠALTINIS

Dumblių kaukės – sausas biologiškai aktyvių medžiagų mišinys: jūros dumbliai, hidrolizuotas jūrinis kolagenas, 

ryžiai, augalų ekstraktai, vitaminai. Mikroelementai, polisacharidai ir dumblių baltymai atstato pavargusios odos 

gyvybines jėgas ir stangrumą, stiprina ir drėkina ją. 

Kaukė su acerolu Fluoroxigen + C Pure Vitamin C Algae Mask sudėtyje turi stabilią vitamino C formą miltelių 

pavidalu, ko dėka išsaugomos visos jo nepaprastos savybės. Ji aktyviai perspėja odos senėjimą ir padidina jos 

imunitetą. 

Kriogeninė kaukė su spirulinu Forever Young Firming Stimulation Algae Mask duoda malonų vėsumo ir gaivumo 

pojūtį, “patempia” odą. Ji nuima paraudimus, truputį balina odą ir siaurina poras. 

Egzotinė kaukė su anyžiais ir cinamonu Sanoderm Purifying and relaxing Mask – tai visiškai nauja dumblių kaukių 

karta. Ji turtinga mineralais, mikroelementais ir antioksidantais, todėl ypatingai efektyvi dirbant su problemine ir 

‘pavargusia” oda.
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SANODERM

Tai kosmetinė linija skirta riebios ir probleminės odos priežiūrai. Ji normalizuoja odos riebalų sekreciją, padeda 

atsikratyti kamedonų ir kitų spuogų atsiradimo požymių, siaurina poras, pašalina infiltratus ir koncentrines dėmes,

perspėja postakne atsiradimą, išlygina odos spalvą ir pagerina tekstūrą. Rekomenduojama 2-3 seansų per 

savaitęiki klinikinio pagerėjimo, vėliau kartą per mėnesį.

ANTIAKNE

Patariama esant akne – 1-2 sunkumo laipsnio (juodi kameronai, uždari kameronai, pūlingi bėrimai), o taip pat 

esant porų išsiplėtimui, koncentrinėms dėmėms ir kitiems postakne pasireiškimams. Gydymo pagrindą sudaro 

minkštas pilingo Rose De Mer Light Intensive Herbal Peel poveikis. Procedūra kartojama kas 12 dienų iki rezultatų 

pasireiškimų. Po seanso 3-4 dienas pastebima odos hiperemija, įsitempimas, vėliau lengvas šerpetojimas. 

Efektas pastebimas jau po pirmos procedūros. 

TEXT

ANTI – SEBOREJA

Naudojama esant sausai seborėjai, seborėjos dermatitui ( šerpetojanti riebi oda, jautri, blogai pernešanti prausimą 

muilu). Procedūros metu naudojamas bio Phyto Peeling, pagerinantis kraujotaką odoje bei kaukė Zaatar su 

menkės kepenų aliejumi, pasižyminti ryškiomis raminamosiomis savybėmis. Iškart po seanso oda minkštėja, 

praeina šerpetojimas, niežulys, paraudimas. Rekomenduojama 10 seansų 2 kartus per savaitę. Naminėje 

priežiūroje naudojamas kremas Zaatar arba kremas Skin Balance, serumas Line Repair Theraskin+HA..

ANTI – KUPOROZĖ

Skirta kraujagyslinių “žvaigždučių” ryškumo sumažinimui ir nepageidaujamo veido odos paraudimo pašalinimui. 

Kaukė ir serumas su dideliu vitamino K kiekiu stiprina kraujagyslių sieneles, stimuliuoja kraujotaką . Procedūrą 

reikia kartoti 1 kartą per savaitę iki norimo efekto pasiekimo. Vykdant priežiūrą namų sąlygomis rekomenduojama 

naudoti serumus Line Repair – Theraskin +Ha, Eye Zone Treatment+vitamin k ir kremus Skin Balance arba 

sunscreen moisturizing Cream pagal odos tipą. 

TEXT
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BIOFITOKOMPLEKSAS

Tai labai gretas ir lengvas odos gydymas. 

Gydomosios žolelės, vaisinės rūgštys, 

mineralai ir vitaminai ženkliai pagerina kraujo 

mikrocirkuliaciją odoje, atstato kraujagyslių 

elastingumą “treniruojant” jas. Tokia procedūra 

skatina ‘senų “ mikro trombų tirpimą ir audiniai 

natūraliuoju būdu gauna deguonies ir jo 

kiekiai odoje normalizuojasi. Visa tai leidžia 

efektyviai spręsti estetines odos problemas: 

išbalęs, pavargęs veidas; tekstūros ir spalvos 

defektai; riebi, sausa seborėja, akne, postakne; 

priešlaikinis senėjimas. Maloni procedūra, kuri 

tęsiasi 30 minučių suteiks Jums gaivumo pojūtį 

visai dienai. 

BIOCITRIN

Unikalūs balinantys ingridientai ypač aukštomis 

koncentracijomis atakuoja pigmentacijos 

problemą iš visų pusių. Efektas pastebimas 

po 5-6 procedūrų. Vienkartinis seansas 

pastebimai šviesina tamsią veido, rankų, 

dekolte odos spalvą, balina juodus kameronus. 

Be to preparatai padeda odai atsikratyti toksinų 

ir radioaktyvių teršalų. Namų sąlygomis galima 

naudoti Biocitrin Whitening Night Cream ir 

apsauginių preparatų nuo saulės Sunscreen 

dieną. Kursą sudaro 10 –12 procedūrų 1 kartą 

per savaitę.
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Kaip greitai gražinti odai šviežumą?

Šios procedūros tiems, kas nori greitai gražinti pavargusiai odai gaivumą ir atsigavimo išvaizdą. Minkštas ir švelnus 

pienelis tausojančiai nuvalys nuo Jūsų veido makiažą ir kitus nešvarumus, o tonikai subalansuos jos apsaugines 

funkcijas. Aromatiniai snapučio (normalai odai), levandos (sausai odai) ir greipfruto (riebiai odai) aliejai nuims 

įtampą, ramina dirginimus, suteikia nuostabią saviajautą.Collagen Elastin – nauji kremai su gialurono rūgštimi 

tarsi vėsios seriminės srovės apsupa Jus raminačiu aromatu ir nunmalšins vandens netenkančios odos troškulį. 

Geriausi kosmetiniai preparatai ir minkštos šcelnios kosmetologo rankos padovanos Jums šį malonų efektyvaus 

poveikio, subtilumo ir jasmingumo derinį. 

RYTŲ NAKTIES PASAKOS
Naktis. Krymas. Plona pelyno „natelė“. Ši procedūra padeda jautriai ir 

sudirgintai odai tapti sverika, gražia ir jauna. Šviežumas ir subtilūs

rytinės  nakties aromatai – levandos, vanilės, mimozos – padovanos

 Jums nežemiško malonumo pojūtį.

SNAPUTIS – GERVĖS ŠVELNUMAS
Ši gėlė pavadinta taip dėl jos panašumo į išdidų gervės kaklą. O iš 

snapučio gėlių gautas aliejus gali greitai suteikti odai sveiką ir gaivią  

išbaizdą. Ši procedūra pašalins nuovargio ir streso požymius, 

paraudimus, apskritimus, maišus aplink akis, padaro odą matinę ir 

aksominę. Kosmetikos prisilietimas ir aromatas suteikia  galimybę 

kiekvienai moteriai pasijusti nuostabia.

CITRUSINIS AKORDAS
Ši ideali procedūra riebiai, vandens netenkusiai, jautriai odai su 

kuperoze ir pigmentacijos požymiais. Švelniai valydama odą, 

procedūra pasižymi raminančiu, surišančiu, minkštinančiu ir 

drėkinančiu poveikiu, nuima paraudimą, siaurina poras ir 

siaurina poras ir daro odą švarią, aksominę ir švitinčią. Jūs

pajusite džiaugsmą ir palaimą, kuriuos suteikia aromatas ir 

švelnus kosmetikos prisilietimas. 

Saugokite savo nuostabią savijautą, naudodami namuose 

Fresh linijos losjonus ir tonikus – Fresh Aroma Therapeutic Cleansing

 Milk for Normal Skin, for Dry Skin, for Oily Skin, grožio kaukės – 

Sea Herbal Beauty Mask Vanilla, Sea Herbal Beauty Mask 

Strawberry Sea Herbal Beauty Mask Green Apple, Sea Herbal 

Beauty Mask Azulene ir Sea Herbal Beauty Mask Carrot. 

40
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9-1-1

Jūsų oda sugrubėjo ir išbluko. Ji raudona, su prakaito ir riebalų žymemis. Poros išsiplėtė ir atrodo lyg juodi 

taškeliai. Kvieskite pagalbą „9-1-1“! Ekspress – priežiūra greitai sutvarko odą. Ji taps švari ir gaivi, lygi ir stangri. O 

Jūs pažiūrėrėjusi į veidrodį, įgausite budrumo, optimizmo ir pasitikėjimo savimi. Namie toliau naudokite Rose De 

Mer muilinį pilingą, Porcelan Astrigent Mask kaukes, Fresh Purifying Toner for oily skin with Lemongrass tonikus, 

Sunscreen Moisturizing Cream With Vitamin E, Physical SPF -25 kremą ir Jūs neturėsite pagrindo nusivilti. 

ANTISTRES

Ši procedūra tinka įvairaus amžiaus asmenims visų tipų odai suteiks Jums malonumą. Rūpestinga priežiūra 

ir gydomosios šiuolaikinės kosmetikos svybės pašalins nuovargio nervinės įtampos žymes nuo Jūsų veido. 

Sudrėkinta ir ir tonizuota oda vėl spindės jaunyste ir sveikata. Prisotinta vitaminais, mineralais, pagyvinančių 

augalų ekstraktais ši procedūra padeda psasipriešinti nuovargiui ir padeda sumaižinti laiko poveikį. Oda atrodo 

nuostabiai ir tai pastebima. Patraukli išvaizda – tai papildomas teigiamų emocijų šaltinis.

MAGIŠKAS PASIKEITIMAS

Ideali tais atvejais, kai nuovargio, įtempto darbo, ilgalikių skrydžių ar kelionių traukiniu poveikyje veidas tampa 

neišraiškingas, išsilygina veido bruožai, odos spalva atrodo nesveikai, oda atrodo nuvargusi. Visai nedaug laiko, 

minimum preparatų – ir Jūs vėl atrodote gerai, gaiviai, patraukliai. Šią paprastą, bet wfektyvią procedūrą Jūs 

Galite atlikti savarankiškai bet kuriomis sąlygomis. Jums reikės: Multi – Lift Peel-Off Mask Vita C Tomato + 

Orange + AHA kaukės, Anti-wrinkle S.O.S. Eye Serum serumo ir Absolute Fix bei Rose De Mer Post Peeling 

Cover Cream. 41
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Pažiūrėkite į save su pasitenkinimu!

JAUNINANTYS OBUOLIUKAI

Taip vadinamas šis nuostabus vaisius rusų liaudies pasakose. O dabar ir 

mokslas patvirtina – obuolys skatina sveikatą, grožį ir jaunystę, kadangi savo 

sudėtyje turi daugiau nei 20 mikroelementų ir mineralinių medžiagų, citrinų, 

oboulių, acto ir pieno rūgštis, fermentų ir aminorūgščių, bioflovanoidų

ir vitaminų, tame tarpe ir ir vitaminą E. 

ŽALIASIS OBUOLYS

Minkšta ir maloni procedūra tinka visų tipų odos priežiūrai (išskyrus 

jautrią AHA). Ji švelniai, betr efektyviai valo odą, skatina jos 

struktūros ir tonuso išlygimimą. Padidina epidermio drėgmės lygį 

ir skatina jo regeneraciją, stimuliuoja, sveikatina ir sutvirtina

 audinius. Po procedūros oda pašviesėja, turi sveiką išvaizdą, 

maloniai kvepia žaliu obouliu. 

IEVA ROJUJE

Ekskliuzivinė mamentinio pagražinimo procedūra buvo

 demonstruota Kristino M. Zechavi „Les Nuovelles Esthetics“ 

kongresų metu daugelyje pasaulio šalių ir turėjo neabejotiną 

pasisekimą tarp kosmetologų. Ji netik gretai suteikia 

Jūsų veidui patrauklumo ir žavesio, bet ir padovanos 

daugybę rojaus malonumų.

NUODĖMĖ

Tai prabangi priežiūra ir visiškas komfortas. Svaiginantis

 šviežio obuolio aromatas, švelnus šilko prisilietimas, 

jūrinė dumblių vėsa ir stulbinantis rezultatas – 

spindintis, lygus, nuostabus veidas. 

Tokiai pagundai neimanoma atsispirti! 

Mėgaukitės šia procedūra ir namuose. Jums padės 
Sea Herbal Beauty Mask Green Apple kaukė  ir 

Hydrating Day Cream Green Apple + 
Vitamin E kremas. 
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GEIŠOS VEIDAS

Kompleksinė procedūra „De-liuks“ klasės su nedelsiamu šviesinančiu poveikiu ir lifting – efektu. Kosmetiniai 

preparatai sudėtyje turi kokybiškų ingridientų iš Japonijos, tai suteikia odai lygumą, baltumą, ir pasitempimą. 

Išsaugoti akinančią odos spalvą ir kerintį veido kontūrą padės - Sea Flowers Bio – Serum Lift & Firm serumas ir 

Biocitrin Night Cream kramas.

ATGIMIMAS

Ekskliuzyvinė procedūra, leidžianti palengvinti specifinių moterų odos problemų menopauzės laikotarpiu

sprendimą. Ji unikali, kadangi suderina savyje originalią masažo metodiką ir aukšto efektyvumo jauninančią 

kosmetiką. Ši procedūra mažina esamas raukšleles, perspėja naujų atsiradimą, padidina odos imunitetą ir jos 

savisaugą, patempia odą, suteikiant veidui žviežumo ir atsigavimo išvaizdą. Rekomenduojamas 5-6 seansų 

korsas kartą per savaitę. Didelio efektyvumo preparatai odos priežiūrai namų sąlygomis iš Cellife serijos sustirpins 

salono procedūros efektą ir duos stabilų rezultatą. 

ROŽĖ BE SPYGLIŲ

Ši prabangi procedūra nuima įtampą ir palaiko vedo formą ir grožį. Nepakartojamas augalų derinys – juodosios 

rožės eterinis aliejus, erškėtžolių ir morkų aliejai, braškių, rožių, saldaus apelsino ekstraktai – grąžina odai gaivumą, 

pagerina spalvąi ir suteikia švytėjimo. Procedūra lydima ypatingu odos masažu. Tai netik papildomas efektas, 

bet ir papildomas malonumas. O švelnus rožių aromatas padaro šį malonumą išskirtiniu. Rose Hips Moisture 

Cream With Carrot Oil kremas ir aktyvus rožių vanduo Fresh – Active Rose water kasdien primins jums Patirtą 

malonumą.

MYLI, NEMYLI 

Žinoma, kad myli! Kaip gi gali būti kitaip po šios išskirtinės minkštos, nepaprastai švelniuos procedūros su 

stulbinančiu rezultatu! Mūsų preparatai apipina jūsų odą ir pakelia nuotaiką subtilių lauko gėlių ir egzotinių vaisių 

aromatų dėka. Ramunėlės ir gydomieji jos ekstraktai nuramins net pačią jautriausią ir sudirgintą odą, o augaliniai 

ananaso ir papajos augaliniai fermentai saugiai išlaisvins ją nuo mirusių žvynelių. Sudrėkinta ir pamaloninta oda 

ilgam išsaugos gaivumo ir švarumo pojūtį. Kas nors kartą išbandė panašų malonumą, negalės atsakyti sau ir 

toliau! Ir neatsakykite, prateskite malonumą, naudodami namuose aktyvų vandenį Fresh – Active Rose water, Sea 

Herbal Beauty Mask Azulene kaukę ir Collagen – Elastin Moisture Azulene Cream kremą. 

KOMLEKSINĖ RANKŲ ODOS PRIEŽIŪRA

Sausa susiraukšlėjusi rankų oda, pigmentinės dėmės, trapūs ir lūžtantys nagai – tai laiko, namų rūpesčių ir 

neigiamo aqplinkos poveikio žymės. Christinos rankų odos priežiūros programos netik perspėje problemų 

atsiradimą, bet ir efektyviai jas šalina. Mūsų preparatai apsaugo rankų odą nuo agresyvaus išorinių faktorių 

poveikio ir neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį. 
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ŠILKINIS KELIAS

Procedūros pagrindą sudaro natūralių biologinių vietinio šilkaverpio (fibrino)

pluoštų išsiskaidymo ant odos paviršiaus ir pilno šilko baltymo įsisavinimo. 

Oda prisisotina statybine medžiaga, pakyla jos apsauginės savybės 

ir sustiprėja regeneruojantys procesai. „Šilikinis kelias“ maitina, stiprina 

odą, padaro ją aksominę ir šviežią, atstato odos stangrumą ir 

elastingumą. Tai iš tikrųjų šilkinis kelias į grožį. Naudojama kaip 

savarankiška salono procedūra (S.O.S, antistresas) ir kaip 

atjauninimo ir odos atsistatymo programa po pilingo. 

10-16 procedūrų 1 kartą per 7-10 dienų. 

ŠILKO IR JŪROS 
GĖLIŲ GROŽIS
Duoda puikų rezultatą nedelsiant, kuris auga 

diena dienon. Jus atrodysite stulbinančiai ir po 

7-10 dienų po seanso. Procedūroje naudojama:

1. Natural Biological Fibers Treatment priemonė, 

kurios pagrindą sudaro ištirpintių  natūralių biologinių 

vietinio šilkaverpio (fibrino) pluoštų ir jo liaukų sekretų

bei jų hidralizato absorbcija į odą; jie praturtina odą 

proteinais ir padaro ją stangresnę. 2. Sea Flower Bio 

Serum priemonė, kuri gavo grand pri Paryžiuje 2001 m.  

3. dumblių kaukės, kurios sustiprina odos drėkinimą, 

maitina ir energizuoja odą

Parodymai:

- S.O.S. – greito odos išvaizdos pagerinimo procedūra.

- Antistresinė procedūra (esant nuvytusiai ir „pavargusiai“ odai).

- Atjauninanti programa (6-15 procedūrų 1 kartą per 7 – 10 dienų)

MADAM BATERFLAI

„Super-ekskliuziv“ klasės procedūra. Originali autorinė metodika, išskirtinės unikalios 

kosmetikos savybės (pluoštai, vaisinės rūgštys, fermentai, augaliniai ekstraktai ir kt.) o taip pat 

jauninantis veido modeliavimas („meistro paslaptys“) sukuria liftingo efektą nedelsiant, kuris netik išlieka ilgam, bet 

ir kasdien progresuopja. Pabrėžiamas odos ovalas, oda patempia, smulkios raukšlelės išsilygina, pagerėja odos 

spalva, veidas įgauna „atlaso“ struktūrą. Tuo pat metu procedūra pasižymi gyliu stiprinančiu poveikiu, stimuliuoja 

odos atnaujinimą, pagyvina „ miegančias“ epidermio ląsteles ir padidina jų gyvybingumą.  

TEXT
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FOREVER YOUNG

Ši perspėjanti odos senėjimą procedūra duoda ryškius rezultatus: 

- Smulkios raukšlelės išsilygina

- Smulkios raukšlelės suminkštėja

- Gamtinis odos liftingas sustiprėja

- Oda tampa stangri, šviežia ir atjaunėjusi

Grožio seansą lydi – minkštas švelnios konsistencijos preparatų prisilietimas, malonūs kvapai, kas dovanoja 

klientams komforto ir mėgavimosi pojūtį. Efektas pastebimas iškart po procedūros ir išlieka pakankamai ilgai. 

Kaklo, veido, dekolte odos priežiūros procedūra tinka visų tipų odai – kaip vyrų, taip ir moterų. 

Salono procedūras rekomenduojama atlikti 1 kartą per 7-10 dienų derinyje su naminės serijos naudojimu (seansų 

kiekis neribotas).

Procedūrų Forever Young variantai salonuose:

- Pilna veido, kaklo, dekolte, krūtinės, akių vokų bei lūpų odos priežiūra Forever Young

- Veido, kaklo, dekolte, krūtinės, akių vokų bei lūpų odos priežiūra Forever Young be pilingo

- Pilna veido, kaklo, dekolte, akių vokų bei lūpų odos priežiūra Forever Young

- Veido, kaklo, dekolte, akių vokų bei lūpų odos priežiūra Forever Young be pilingo

- Pilna veido, kaklo, dekolte odos priežiūra Forever Young

- Veido, kaklo, dekolte odos priežiūra Forever Young be pilingo

Į šiuos preižiūros salonuose etapus įeina: raudonas vyno pilingas „Merlot‘ vyno pagrindu, maitinanti kaukė iš 

22 pieno rūšių, liftingo kaukė su kiaušinio trynio ekstraktu, jūriniais ir augaliniais baltymais, mikroelementais ir 

vitaminais, „drėgmės vonios“ kaukė su natūraliomis drėkinamosiomis medžiagomis ir kt.

Odos priežiūrai namų sąlygomis rekomenduojama naudoti šios linijos preparatus (žr.26 psl)
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Jūs Didžiuositės savo veidu!

GLIKOLINIAI PILINGAI
Šias procedūras Jūs galite pasidaryti 

net per pietų pertrauką.

TRIPLE HYDROXY ACID PEEL (THA)
Hidrorūgščių trio

Glikolinė, pieno, salicilo rūgštys (40% su pH 2.5) ir botaniniai šviesikliai 

gretai ir saugiai duoda stulbinančius rezultatus – pastebimaipagerina

odos būklę esant smulkioms raukšlelėms, išsiplėtusioms poroms,

 pigmentacijai. Tai puikus odos senėjimo perspėjimo 

ir spalvos pagerinimo metodas. 

FLUOROXYGEN + C
Puikus rezultatas siekiant atjauninti odą 

ir pašviesinti pigmentaciją

Vaisinės rūgštys, aktyvus retinolis ir botaniniai šviesikliai švelniai 

ir efektyviai nušerpetoja mirusias ląsteles, pagreitina audinių atnaujinimą, 

stimuliuoja medžiagų apykaitą, kontroliuoja pigmento susidarymą. 

Procedūra prisotina odą vitaminu C, kuris aktyvizuojasi prieš pat produkto 

uždėjimą. Šios savybės dėka smulkios raukšlelės išsilygina, odos spalva 

psagerėja, oda tampa labiau stangri ir elastinga. 

Fluoroxygen + C procedūrų variantai salonuose:

 - Veido odos priežiūra

- Veido ir kaklo odos preižiūra

- Veido ir dekolte odos priežiūra

- Veido, dekolte ir krūtinės odos priežiūra

Norint pasiekti norimą rezultatą pilingus su vaisinėmis rūgštimis būtina 
kartoti kas 7-10 dienų, viso nuo 6 iki 15 seansų.
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ROSE DE MER 
Pilingas, gerbiantis Jūsų odos prigimtį

Šis natūralus biocheminis pilingas buvo sukurtas kaip alternatyva cheminiam. Susidedantis iš koralų (Raudonosios 

Jūros kempinės), negyvosios jūros druskų, ir Brazilijos augalų preparatas skatina įvairaus gilio odos šerpetojimą.  

Pilingo privalumai:
• Absoliutus saugumas • Aukštas efektyvumas • Prailgintas biologinis poveikis audiniams

• Nereikalingas odos paruošimas pilingu • Nėra apribojimų odos spalvai • Galima atlikti bet kuriuo metų laiku

VEIDUI:

Epi 1: Raginis sluoksnis:

- Intensyviai valo ir gaivina odą

- Sumažina kuperozo pasireškimą

- Gydo akne ir perspėja postakne

Epi 3: Iki bazinės membranos

- Šalina smulkias raukšleles

- Šalina infiltratus ir dėmes

- Siaurina išsiplėtusias poras

Epi 2: Grudėtas sluoksnis:

- Atnaujina nuo saulės ir vėjo sugrubėjusią odą

- Sumažina patnimą ir ir patamsėjimus aplink akis

- Išlygina odą ir pagerina jos spalvą

Epi 4 : Papiliarinė derma

- Padidina odos turgorą ir tonusą

- Išlygina gilias raukšleles ir randus nuo akne

- Suformuoja odos ovalą

MINKŠTAS PILINGAS „ROSE DE MER – LIGHT“

Jūrinės guaranos rožės papildymas avyžų ir kukurūzų ekstraktais padeda pravesti minkštesnį ir šerpetojimą, 

procedūra praeina be ryškių diskomfortų pasireiškimų, stiprėja patinimo mažinimo ir limfodrenažinis poveikiai. 

Preparatas tinka visoms kūno sritims.

MUILINIS PILINGAS ROSE DE MER

KIETAS DVISLUOKSNIS MUILAS – paprastas ir patogus tokių estetinių problemų, kaip akne, išsiplėtusios poros 

ir pigmentacija, sprendimas. Gali būti naudojamas veido, dekolte, nugaros ir kitų kūno vietų pilingui salonuose 

ir namuose. 

PILINGAS „ROSE DE MER“ KŪNUI
- Pašalina hiperkeratozę ir ‚žąsies odos“ efektą

- Šalina alkūnių ir kelių odos grubumus

- Sutraukia strijas, padarydamas jas mažiaus pastebimais

- Suteikia odai stangrumą, padaro ją lygią kaip šilkas

TEXT

TEXT
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Didžiuositės savo veidu!

AKSOMINIS PILINGAS

„Velvet Peel“ – tai veido, kaklo, viršutinės krūtinės dalies ir rankų odos pilingo (SKIN) ir priežiūros būdai (SKI). 

Sudaro keletas viksmų:

- Viršutinio epidermio sluoksnio nušerpetojimas mechaniniu būdu

- Aktyvių medžiagų įvedimas odos gydymui

- Estetinių defektų korekcija (pigmentacija, randai, raukšlės)

- Cheminis pilingas odos patempimui ir šviežumo ir atjaunėjimo vaizdo suteikimui

LYDERIŲ KVARTETAS

- Glikolio rūgštis
- Retinas – A
- Hidrohinonas
- Trichloracetatinė rūgštis(TCA)

Puikus atjauninimas!
Puiki odos spalva!

Patvarus rezultatas!
Viskas viename!

LIPEEL
Amžiaus lūpų pakitimų korekcinis pilingas

Niekas taip ne atjaunina moters kaip lygios ir sodrios lūpos, kurioms taip norisi padovanoti bučinį! Šis pilingas 

padės grąžinti Jūsų lūpoms jaunystę ir grožį. Jis tinka visiems odos tipams, komfortabilus, Jūs galite tęsti 

Jums įprastą gyvenimo būdą. Reikšmingi rezultatai pasiekiami jau po pirmos procedūros: raukšlelės išsilygina, 

pigmentacija pašviesėja, oda atrodo lygi, stangri ir atjaunėjusi.

PoPrieš
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Jūs praėjote “CHRISTINA” 

kosmetologinių procedūrų kursą. 

Jūsų oda sustiprėjo, atrodo svei-

ka ir pasitempusi, švelniai akso-

minis veidas nepaprastai spindi. 

Jūs – pasitikinti ir graži moteris, ir 

vyrai palydi Jus pakerėtais žvilgs-

niais.
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Natūralių biologinių pluoštų šilko procedūros. 

Pastaraisiais metais kosmetologijoje ypatingas dėmesys kreipiamas į baltymų turinčius natūralios kilmės 
ingredientų preparatus. Atsižvelgdama į rinkos poreikius ir moksliškai įrodytą baltyminių preparatų reikalingumą, 
kompanija „Christina Laboratories” sukūrė unikalią salone atliekamą veido procedūrą, kurios metu aplikacijos 
visiškai absorbuojasi į odą. 
 
Natūralūs į produktus įeinantys pluoštai išgaunami iš šilkaverpio kokono, kuriame yra vertingo baltymo fibroino,
sudaryto iš didelį aminorūgščių kiekį turinčių lipoproteinų. Tačiau fibroino pluoštai tarpusavyje yra susiję taip
vadinamąja „šilkine guma”, todėl „Christina Laboratories” mokslininkams teko atrasti būdą, kaip juos atskirti ir 
padaryti technologiškai patrauklia medžiaga, o vėliau, procedūrų metu, ir vėl sujungti baltyminius kūnelius ir  
taip užtikrinti jų veiksmingumą. Šio kruopštaus darbo rezultatas – procedūros metu ant odos dedamos 
natūralaus pluošto aplikacijos ištirpsta ir yra visiškai įsisavinamos masažo metu Indikacijos:

-   Kaukė puikiai tinka kaip veiksminga greito poveikio priemonė, akivaizdžiai pagerinanti odos išvaizdą (liftingo 

poveikis, oda išlyginama ir pašviesinama, pagerinama kraujotaka); 

- Taikoma stresui šalinti esant suvytusiai, pavargusiai odai; 

-  Naudojama kaip jauninamoji programa (6-15 procedūrų kas du tris mėnesius); 

- Taikoma UV spindulių sukeltiems neigiamiems odos padariniams šalinti; 

- Rekomenduojama staiga netekus svorio ar laikantis dietų; 

- Jos dėka patariama prižiūrėti odą nėštumo ar žindymo laikotrpiu. 

 

Procedūra tinka visų tipų odai, kiekvienam amžiui. Neturi draudžiamų indikacijų.

Procedūros eiga: 
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LABAI NEKOKIA PROCEDUROS NUOTRAUKU KOKYBE. 

BUTU GERAI JIS VIS NEDETI AR DETI KITAS



Pamėnkalnio g. 34 b, LT-01114 Vilnius,
tel./faks. (5) 213 13 34

E-paštas: kosmedija@takas.lt,
www.kosmedija.lt

Galima pavardinti paslaugas 

Kosmetologas

Salonas ???

Adresas

Telefonas

Vertimas


