Kaip išlikti jaunai?

KOSMETOLOGO

VADOVAS

Mieli kolegos,
Jūs rankose laikote profesionalios Christina kosmetikos katalogą, kurio istorija prasidėjo prieš 30 metų, kuomet mano vyras
Josef Zehavi palaikė mane dirbant man mielą darbą. Padėjo paversti mažą šeimos laboratoriją didele kosmetikos įmone, kuri
šiuo metu gamina daugiau nei 300 profesionalių priemonių skirtų darbui kabinete, bei palaikančių produktų skirtų priežiūrai
namuose. Mūsų preparatuose harmoningai sujungti ne tik seni, laiko patikrinti natūralūs augaliniai komponentai, bet ir naujos medžiagos išgautos dėka pažangių mokslinių biotechnologijų.
Optimali koncentracija, sinergetiškai veikiantys komponentai, taip pat naudojama sisteminė žingsninė procedūrų sistemą
leidžia kosmetologams plačiai spręsti įvairias estetines, kosmetologines odos problemas.
Ne veltui kompanijos šūkis „It just work“, - „Tai tikrai veikia“, leido kosmetologamas, daugiau nei 40 pasaulio šalių nuo Amerikos iki Azijos, įsitikinti ne tik Christina produktų efektingumu, bet ir visišku saugumu. Visi preparatai gaminami Izraelyje
atsižvelgiant į aukščiausius kokybės reikalavimus, pereina daugiažingsninę kontrolę, ilgus testavimus ir atitinka visus tarptautinius standartus.
Asmeniškai dalyvaudama kiekvieno produkto kūrime, aš visada atsimenu, kad ant produkto pakuotės bus mano vardas, o tai
išties įpareigoja. Dėl tos pačios priežasties aš didelį dėmesį skiriu specialistų apmokymui. Yra svarbu išmokti teisingai naudoti
Christinos kosmetiką, - juk nei vienas, netgi labiausiai veikiantis preparatas, nebus tinkamai veiksmingas, jeigu jį neteisingai
naudosite. Todėl prieš parduodant vieną ar kitą preparatą, iš šio katalogo, būtina pereiti mokymus viename iš mūsų edukacijos centrų.
Mes įsitikinę, kad pradėję dirbti su Christina kosmetika, Jūs labai greitai patys įsitikinsite, kad „Tai iš tiesų veikia“.
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BioPhyto

žalioji linija. Hiperkeratozinės, seborėjinės, kuperozinės odos gydymas

Comodex

riebios ir problemiškos odos gydymas.

Forever Young

odos drėgmės balansą atstatanti, jaunumą suteikianti programa.

FluorOxygen+C

odos atjauninimui ir pigmentacijos šviesinimui.

Wish

amžiaus pakitimo korekcija. (40 +)

Silk

staigaus liftingo efektas.

Unstress

atstatomoji, drėkinamoji ir odą apsauganti programa.

Rose de Mer

natūralus augalinis pilingas su Raudonosios jūros koralais.

Muse

apsaugines odos sistemas stiprinanti ir jos atsparumą gerinanti programa.

Château de Beauté

Pure Vino prabanga - nepaprastos energijos suteikianti ir atjauninanti priežiūra.

Fresh

produktai odos valymui ir tonizavimui.

Kremai. Kreminiai Pilingai
Kaukės
Sunscreen
Geliai Ir Serumai
Preparatai su retinoliu
Alginatinės kaukės. Fotoapsauga
Miorelaksantai

BioPhyto
Žalioji linija: profesionali odos priežiūra be chemijos
Tinka hiperkeratozinės, seborėjinės, kuperozinės
odos gydymui, bei jautrios, sudirgusios,
pleiskanojančios odos priežiūrai.
Kiekvieną dieną mūsų odą veikia skirtingi neigiami išoriniai ir vidiniai faktoriai, pažeidžiantys natūralų odos balansą ir jos veikimo
struktūrą. Reaguojant į panašų neigiamą poveikį gali atsirasti tokių
estetinių problemų, kaip hiperkeratozė, padidėjusi riebalinių liaukų
veikla, patinimas. Dėl to padidėja odos jautrumas ir progresuoja kuperozė.
BioPhyto, tai revoliucinė produktų linija kurioje technologijos kartu
su aktyviais augaliniais ingredientais dirba tam, kad oda būtų gražesnė, išliktų sveika ir švytinti. Preparatai veikia gilesniuose odos
sluoksniuose ir garantuoja stulbinamus rezultatus bei siūlo individualius sprendimus ne tik įvairioms estetinėms odos problemoms,
bet ir kiekvienam odos tipui atskirai.
Po valymo, pilingo, kaukės ir drėkinimo oda vėl įgaus savo sveiką ir
natūralų grožį.
BioPhyto linijos preparatai veikia detoksikuojančiai, gerina
mikrocirkuliaciją ir ląstelių regeneraciją, skatina odos atsistatymą
ir atsinaujinimą. Gerina riebalinių liaukų darbą, mažina
hiperkeratozę, malšina nemalonius pojūčius (tokius kaip niežulį),
deginimą. Gerina ir stabdo išorinius simptomus – tokius kaip
hiperemija, edema, odos pleiskanojimas, patinimas. Tai padeda
sustiprinti apsaugines odos funkcijas ir kovoti su neigiamu
aplinkos poveikiu tuo pačiu saugodamas ją nuo neigiamų išorinių
veiksnių. Oda tampa labiau atspari galimiems pažeidimams ir
bendriems neigiamiems veiksniams.
Naujausių kosmetologinių tendencijų dėka BioPhyto linijos preparatai sukurti remiantis „žaliosios chemijos“ principu. Jų sudėtyje nėra
tokių komponentų kaip:
•• Natrio laurilsulfato;
•• Parabenų;
•• Cheminių produktų iš naftos;
•• Dirbtinių dažiklių;
•• Propilenglikolio;
•• Etilendiamintetraacto rūgšties.
Iš karto pastebimas procedūros poveikis
•• Valo odą, šalina riebalų perteklių, minkština komedonus, sutraukia
poras;
•• gerina mikrocirkuliaciją;
•• panaikina hiperemiją ir mažina uždegimo požymius;
•• pagerina odos spalvą ir tekstūrą;
•• giliai drėkina ir minkština odą.
Ilgalaikis procedūros poveikis
•• reguliuoja riebalinių liaukų funkciją, mažina odos riebalų susidarymą, sutraukia išsiplėtusias poras;
•• šalina komedonus ir patinimą, rezorbciją ir tamsias dėmes. Išlygina
odos spalvą ir tekstūrą;
•• stiprina audinių regeneraciją, prevencija prieš odos senėjimą;
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•• normalizuoja mikrocirkuliaciją, stiprina kapiliarų sieneles;
•• stiprina apsaugines odos sistemas.
Indikacijos
•• hiperkeratozė;
•• padidėjęs odos riebalų išsiskyrimas (seborėja);
•• problematiška oda;
•• intoksikacija (uždegimas);
•• netolygus odos tonas;
•• kuperozė;
•• senėjimo prevencija.
Kontraindikacijos
Individualus komponentų netoleravimas

BioPhyto produktai darbui kabinete
1 žingsnis
BioPhyto Mild Facial Cleanser
Švelnus valomasis gelis
Gelinis valiklis su gydomosiomis žolelėmis švelniai nuvalo paviršinius
nešvarumus, odos riebalų perteklių ir makiažą. Paruošia odą kitiems
priežiūros etapams.
Naudojimas: Nedidelį kiekį prausiklio tepkite ant sudrėkinto veido,
kaklo ir dekolte. Lengvai pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 500 ml.

2 žingsnis
BioPhyto Refreshing Toner
Atgaivinantis tonikas
Aktyvūs ingredientai su terapiniu poveikiu reguliuoja riebalinių liaukų veiklą ir išvalo odą. Nesausina. Tonikas papildo pirminio nuvalymo
etapą, drėkina odą ir suteikia švaraus gaivumo jausmą.
Naudojimas: Sudrėkinkite vatos diskelį nedideliu kiekiu toniko.
Gausiai sutepkite veido, kaklo ir dekolte zonas. Nuplauti nereikia.
Pakuotė. 500 ml.

3 žingsnis
BioPhyto Suppling Gel
Minkštinamasis gelis
Suminkština viršutinį odos sluoksnį ir atveria poras. Gelis skirtas odos
išvalymui šalto hidrinimo būdu. Atpalaiduoja (suardo) ir atskiria odos
raginį sluoksnį. Paruošia odą lengvesniam ir efektyvesniam gilesnių
komedonų ir veido odos išvalymui. Turi raminančių, priešuždegiminių ir stimuliuojančių savybių.
Užtepus gelį rekomenduojama panaudoti garus arba šilto rankšluosčio kompresą. Galite naudoti plėvelę okliuzijos efektui sustiprinti.
Taip pat galima naudoti ultragarso aparatą.
Naudojimas: Užtepkite ant veido odos kaip kaukę. Naudokite plėvelę, garus arba šilto rankšluosčio kompresą norėdami sustiprinti okliuzijos efektą. Po 10 – 15 min. nuimkite plėvelę, rankšluostį ir atlikite
aparatinį arba mechaninį valymą.
Pakuotė. 250 ml.

BioPhyto Herbal Peel
arba BioPhyto Herbal Peel Forte
Augalinis pilingas arba praturtintas augalinis pilingas

Šis įvairiapusio poveikio pilingas gali būti naudojamas derinyje su
daugeliu kitų gydomosios kosmetikos priemonių. Prabangus augalų
derinys, novatoriškos veikliosios medžiagos ir BHA (Butilintas hidroksianizolas yra antioksidantas, susidedantis iš dviejų izomerinių organinių junginių mišinio) sukuria stiprų šaldantį ir šildantį pojūtį. Oda
reaguoja iš karto:
••
••
••
••
••

prisipildo energijos;
pagerėja kraujo apytaka;
pasišalina toksinai;
susitvarko deguonies apsikeitimas;
pagreitėja ląstelių regeneracija.

Gilesniuose odos sluoksniuose pagarėja medžiagų apykaitos mikrocirkuliacija, kuri subalansuoja ir sureguliuoja riebalinių liaukų
veiklą. Pašalinamas melanino perteklius ir apmirusios ląstelės, vyksta
pilnavertė eksvoliacija. Šaldomasis kaukės efektas padeda atstatyti
odos elastingumą. Pilingas paskatina fitodermabrazijos procesą, koreguoja skirtingas odos problemas. Oda tampa sveikesnė, gražesnė
ir lygesnė.
Aktyvūs ingredientai:
BHA – skatina keratolitų veiklą, veiksmingai pašalina negyvas ląsteles.
Anyžius - stiprus antioksidantas su antibakterinėmis savybėmis.
Paprika - stimuliuoja ir šildo odą, padidina kraujotaką ir pagerina medžiagų apykaitą.
Cinamono ekstraktas – turi antibakterinių ir valymo savybių.
Džiovinti mėtos žiedai – turi antiseptinių ir priešuždegiminių savybių.
Mentolis – pasižymi antibakterinėmis savybėmis, valo, stiprina kraujotaką, vėsina.

4A žingsnis
BioPhyto Herbal Peel
Augalinis pilingas
Preparatas giliai valo odą, gerina kraujotaką, stimuliuoja ląsteles, atlieka taip vadinamą “ląstelių gimnastiką“. Turi antiseptinį, priešuždegiminį poveikį.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį (3-4 ml) tepkite ant veido
odos, kaip kaukę, apeinant paakių zoną. Palaikykite 5 – 10 minučių.
Nuplaukite vesiu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

4B žingsnis
BioPhyto Herbal Peel Forte
Praturtintas augalinis pilingas
Preparatas giliai valo odą, gerina kraujotaką, stimuliuoja ląsteles. atlieka taip vadinama “ląstelių gimnastiką. Turi antiseptinį, priešuždegiminį poveikį.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį (3-4 ml) tepkite ant veido
odos, kaip kaukę, apeinant paakių zoną. Palaikykite 5 – 10 minučių.
Nuplaukite vėsiu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

4+ žingsnis
BioPhyto Corrector
Lokalios korekcijos losjonas
Papildoma priemonė skirta dirbti su probleminėmis zonomis ir

estetinėmis odos problemomis. Tokiomis kaip hiperkeratozė. Turi
antiseptinį, priešuždegiminį poveikį. Stabdo mikroorganizmų dauginimąsi, skatina audinių epitelizaciją. Naudojamas lokaliai pūlingų
elementų tušavimui ir drenuotų spuogų sausinimui.
Naudojimas: Aplikatoriaus pagalba užtepkite 0,5 ml preparato ant
probleminių vietų.
Pakuotė. 30 ml.

5 žingsnis
BioPhyto Massage Cream
Raminantis, masažinis kremas
Atstatomasis kremas, švelnia tekstūra, prisotina odą minkštinančiais komponentais. Drėkina ir atstato apsauginį odos sluoksnį
.Gerina apykaitos procesus. Pasižymi priešuždegiminiu ir regeneruojančiu efektu. Gerina odos tekstūrą ir didina jos elastingumą.
Naudojimas: Švelniais masažiniais judesiais kremą tepkite ant veido odos. Atlikite masažą.
Pakuotė. 500 ml.

6 žingsnis pasirinktinai
Siūlomos 4 kaukės individualiam naudojimui - atsižvelgiant į odos
tipą ir esamą problemą.

6A žingsnis
BioPhyto Seb-Adjustor Mask
Kaukė absorbuojanti riebalų perteklių
Valo odą, absorbuoja riebalų perteklių, sutraukia poras nesausindama odos, turi keratolitinį ir priešuždegiminį poveikį. Slopindamas 5-alfa-reduktazę, sumažina odos riebalų sekreciją.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių
zoną. Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

6B žingsnis
BioPhyto Zaatar Mask
Raminanti, gydomoji kaukė
Kaukė turi stiprų raminantį, antioksidantinį ir gydomąjį poveikį. (Skatina žaizdų gydymą). Naudojama esant sudirgusiai, jautriai odai, taip
pat, odos pažeidimams atsiradusiems atliekant agresyvias kosmetologines procedūras ar veikiant neigiamiems aplinkos veiksniams.
(Pvz.: nepalankios oro sąlygos. Vėjas, šaltis).
Vaistinių augalų ekstraktai mažina niežulį, pleiskanojimą ir hiperkeratozę. Stiprina apsauginę odos sistemą ir sugražina jos natūralų tonusą.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių
zoną. Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

6C žingsnis
BioPhyto Anti-Rougeurs Mask
Antikuperozinė kaukė
Raminanti kaukė praturtinta aktyviais ingredientais ženkliai mažina paraudimus, pašalina hiperemijos simptomus ir patinimą. Gerina kapiliarų elastingumą ir tvirtumą, stiprina kraujagyslių sieneles.
Atlieka taip vadinamą ląstelių gimnastiką. Suteikia odai šviežumo
ir pailsėjusią išvaizdą.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių
zoną. Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.
BioPhyto
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6D žingsnis
BioPhyto Revitalizing Mask
Atstatomoji kaukė
Skirta papilkėjusiai ir nepakankamai elastingai odai. Turi stiprų
antioksidacinį poveikį, skatina geresnį deguonies pasisavinimą.
Lėtina baltymo struktūrų glikacijos procesą . Prisotindama odą
maitinančiomis medžiagomis skatina ląstelių regeneracija, pagreitina metabolizmą ir toksinų pašalinimą. Oda akivaizdžiai tampa
standesnė, lygesnė ir švytinti.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių
zoną. Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

7 žingsnis
BioPhyto Alluring Serum
Serumas veidui
Atstato odą ir leidžia jai pasiekti optimalų drėkinimą, gerina jos
elastingumą. Inovatyvi serumo formulė lėtina glikacijos procesą,
aktyvina ląstelių regeneraciją, išlygina veido spalvą, stiprina kapiliarų kraujagyslių sienelės. Gerina odos spalvą. Patepus serumo oda
tampa lygesnė ir švytinti iš vidaus, spindi natūraliu grožiu ir sveikata.
Naudojimas: Nedidelį serumo kiekį tepkite ant veido odos, kaklo
ir dekolte. Švelniai įmasažuokite, kol serumas visiškai susigers.
Pakuotė. 100 ml.

8 žingsnis - du pasirenkami produktai
8A žingsnis
BioPhyto Zaatar Cream
Kremas Zaatar
Naudojamas kaip papildoma gydomoji priemonė esant estetinėms odos problemoms. Pasižymi priešuždegiminiu poveikiu,
mažina niežulį, skatina odos regeneraciją. „Uždaro“ odą, apsaugodamas ją nuo šalčio ir šalto vėjo. Kremo paskirtis atstatyti natūralų
odos balansą ir normalizuoti ląstelių aktyvumą. Ramina odą ir padeda pašalinti toksinus.
Naudojimas: 1 ml. kremo tolygiai paskirstykite ant veido odos,
kaklo ir dekolte. Netepkite kremo paakių zonoje.
Pakuotė. 250 ml.

8B žingsnis
BioPhyto Ultimate Defense Tinted Day Cream
SPF20
Apsauginis, dieninis kremas su tonu ir (SPF20)
Drėkina ir minkština odą. Kremas su lengvu tonu maskuoja odos
paraudimus. Preparato sudėtyje yra sujungti fizikiniai ir cheminiai
foto filtrai. Suteikia patikimą apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių.
Išlygina odą, pagerina jos tekstūrą ir spalvą.
Naudojimas: Nedidelį kremo kiekį tepkite ant veido odos, kaklo ir
dekolte. Švelniai masažuokite, kol kremas visiškai susigers. Po 15
minučių galite išeiti į lauką.
Pakuotė. 250 ml.

9 žingsnis
BioPhyto Enlightening Eye And Neck Cream
Šviesinamasis kremas zonai aplink akis ir kaklui
Stiprus antioksidantinis preparatas suteikia neprilygstamą
priežiūrą jautriai odai: drėkina, stiprina kapiliarų sieneles, mažina
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patinimą ir tamsius ratilus. Didina ląstelių sienelių elastingumą.
Tai specialus produktas skirtas gležnos odos priežiūrai. Gali būti
naudojamas kartu su kauke.
Naudojimas: Kremą plonu sluoksniu užtepkite ant odos aplink
akis ir kaklą. Švelniais judesiais trinkite tol, kol visiškai susigers.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto produktai naudojimui namuose
Norėdami pasiekti maksimalų BioPhyto procedūros efektyvumą
Christina pristato naujus produktus skirtus klientui namuose. Jie
padeda sustiprinti ir prailginti procedūros efektyvumą. Taip pat
gali būti naudojami atskirai.
Namų priežiūros produktai praturtinti peptidais, kurie efektyviai
veikia kaip antioksidantai Atstato ir pripildo ląsteles deguonimi.
Užtikrina optimalią Jūsų odos priežiūrą palaiko jos natūralų grožį
ir sveikatą.

BioPhyto Mild Facial Cleanser
Lengvas veido prausiklis
Gelinis valiklis su gydomosiomis žolelėmis švelniai nuvalo paviršinius nešvarumus ir makiažą. Paruošia odą tolimesnei priežiūrai.
Naudojimas: Nedidelį kiekį prausiklio tepkite ant sudrėkinto veido, kaklo ir dekolte. Lengvai pamasažuokite ir nuplaukite drungnu
vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

BioPhyto Refreshing Toner
Atgaivinantis tonikas
Kasdieninės priežiūros tonikas papildo paviršinį nuvalymą, drėkina odą ir suteikia švaraus gaivumo jausmą.
Naudojimas: Sudrėkinkite vatos diskelį nedideliu kiekiu toniko.
Užtepkite ant veido, kaklo, dekolte. Nuplauti nereikia. Patepkite
serumu arba kremu.
Pakuotė. 300 ml.

BioPhyto Herbal Complex
Augalinis pilingas
Giliai valo odą, gerina kraujo apytaką, turi antiseptinių savybių,
skatina regeneraciją ir prisotina odą vitaminais.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį (3-4 ml) tepkite ant veido
odos, kaip kaukę, apeinant paakių zoną. Palaikykite 5 – 10 minučių. Nuplaukite vesiu vandeniu. Atsižvelgus į esamą problemą, patepkite veido odą pasirinkta kauke. Naudoti 1, 2 kartus per savaite.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Seb-Adjustor Mask
Kaukė, absorbuojanti riebalų perteklių
Valo odą, absorbuoja riebalų perteklių, sutraukia poras, turi keratolitinį ir priešuždegiminį poveikį. Slopindamas 5-alfa-reduktazę,
sumažina odos riebalų sekreciją.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių zoną.
Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu. Naudokite 1 –
2 kartus per savaitę po giluminės veido valymo procedūros.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Zaatar Mask

BioPhyto Balancing Cream

„Zaatar“ kaukė
Kaukė turi stiprų raminantį ir gydomąjį poveikį. (Skatina žaizdų gyjimą). Kaukė naudojama esant sudirgusiai, jautriai odai, taip pat, odos
pažeidimams atsiradusiems atliekant agresyvias kosmetologines
procedūras ar veikiant neigiamiems aplinkos veiksniams. Vaistinių
augalų ekstraktai mažina niežulį, stiprina apsauginę odos sistemą.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių zoną.
Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu. Naudokite 1 –
2 kartus per savaitę po giluminės veido valymo procedūros.
Pakuotė. 75 ml.

Balansuojantis kremas
Pasižymi drėkinančiu ir maitinančiu poveikiu. Normalizuoja odos riebalinių liaukų gamybą, mažina blizgesį. Ramina ir gaivina veido odą.
Naudojimas: Kremą plonu sluoksniu tepti ant švarios veido odos,
kaklo ir dekolte.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Anti Rougeurs Mask
Antikuperozinė kaukė
Efektyviai pašalina hiperemijos simptomus ir sumažina patinimą.
Stiprina kraujagyslių sieneles. Suteikia odai šviežumo ir pailsėjusią
išvaizdą.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių zoną.
Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu. Naudokite 1 –
2 kartus per savaitę po giluminės veido valymo procedūros.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Revitalizing Mask
Atstatomoji kaukė
Turi stiprų antioksidacinį poveikį, skatina geresnį deguonies pasisavinimą. Lėtina baltymo struktūrų glikacijos procesą, skatina jų
atsinaujinimą. Panaudojus kaukę oda bus sudrėkinta, lygi ir švytinti.
Naudojimas: Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių zoną.
Palaikykite 15 – 20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu. Naudokite 1 –
2 kartus per savaitę po giluminės veido valymo procedūros.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Alluring Serum
Serumas veidui
Drėkina odą, gerina jos elastingumą. Lėtina glikacijos procesą, aktyvina ląstelių regeneraciją, išlygina veido spalvą, stiprina kapiliarų
kraujagyslių sieneles. Patepus serumo oda tampa lygesnė ir švytinti iš vidaus.
Naudojimas: Nedidelį serumo kiekį tepkite ant veido odos, kaklo ir dekolte. Švelniai įmasažuokite, kol kremas visiškai susigers.
Naudokite kremą: dieną – kremą su apsauga nuo saulės, vakare
– naktinį kremą.
Pakuotė. 30 ml.

BioPhyto Absolute Detox Serum
Detoksikuojantis serumas
Pasižymi detoksikuojančiu poveikiu. Padidina odos sistemos atsparumą agresyviems išorės veiksniams. Palaiko optimalų ląstelių
veikimą, gerina odos atsinaujinimo ir apsisaugojimo funkcijas.
Naudojimas: Nedidelį serumo kiekį užtepkite ant odos ir švelniais
patapšnojančiais judesiais trinkite į odą tol, kol visiškai susigers.
Pakuotė. 30 ml.

BioPhyto Zaatar Cream
„Zaatar“ kremas
Pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, mažina niežulį, skatina odos
regeneraciją. „Uždaro“ odą, apsaugodamas ją nuo šalčio ir šalto
vėjo.
Naudojimas: 1 ml. kremo, paskirstykite ant veido odos, kaklo ir
dekolte. Netepkite kremo paakių zonoje.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Ultimate Defense Tinted Day Cream
SPF 20
Apsauginis, dieninis kremas (SPF 20) apsauga (su tonu)
Drėkina ir minkština odą. Kremas su lengvu tonu maskuoja odos
paraudimus. Preparato sudėtyje yra sujungti fizikiniai ir cheminiai
foto filtrai. Suteikia patikimą apsaugą nuo UV spindulių.
Naudojimas: Nedidelį kremo kiekį tepkite ant veido odos, kaklo ir
dekolte. Švelniai masažuokite, kol kremas visiškai susigers. Po 15
minučių galite išeiti į lauką.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Ultimate Defense Day Cream SPF 20
Apsauginis, dieninis kremas su (SPF 20) apsauga
Preparato sudėtyje yra sujungti fizikiniai ir cheminiai foto filtrai.
Drėkina ir minkština odą.
Naudojimas: Nedidelį kremo kiekį tepkite ant veido odos, kaklo
ir dekolte. Švelniai masažuokite, kol kremas visiškai susigers. Po 15
minučių galite išeiti į lauką.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Normalizing Night Cream
Atstatomasis, naktinis kremas
Prabangus maitinamas kremas specialiai skirtas atstatyti pažeistą
ir pleiskanojančią odą. Novatoriškos sudedamosios dalys ir rūgštys
padeda odai atsistatyti bei atsinaujinti.
Naudojimas: Naudoti tik vakare. Naktinį kremą plonu sluoksniu
užtepkite ant odos ir švelniais masažuojamais judesiais trinkite tol,
kol visiškai susigers.
Pakuotė. 75 ml.

BioPhyto Enlightening Eye And Neck Cream
Šviesinamasis kremas odai aplink akis ir kaklui
Suteikia neprilygstamą priežiūrą jautriai odai: kovoja prieš tamsius
ratilus, drėkina odą ir stiprina kapiliarų sieneles, mažina patinimą.
Naudojimas: Kremą plonu sluoksniu užtepkite ant odos aplink
akis ir kaklą. Švelniais judesiais trinkite tol, kol visiškai susigers.
Pakuotė. 30 ml.

BioPhyto
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Comodex
Linija riebios ir problemiškos odos gydymui
Comodex programa, sukurta riebios ir problematiškos odos priežiūrai, giliai valo poras ir koreguoja postaknės požymius. Protingai
parinkti aktyvūs ingredientai, idealiai dera vienas su kitu, turi ryškų
korekcinį poveikį riebiai odai, odai su akne ir postakne: turi riebalinių liaukų veiklą koreguojančių savybių, keratolitinį, antibakterinį ir
priešuždegiminį poveikį. Mažina komedonų dydį, sutraukia poras,
išlygina odos reljefą ir pagerina jos tekstūrą.
Comodex naudojama taikant kompleksinį gydymą problematiškai,
mišriai odai, odai kenčiančiai nuo išbėrimų ir post-aknės. Atstato bei
gerina odos būklę ir užkerta kelią tolimesniems odos pažeidimams.
Comodex slopina riebalinių liaukų veiklą, šalina riebalų perteklių,
mažina bakterijų aktyvumą ir uždegimą, gerina apsaugines odos
funkcijas, tuo pačiu metu sulėtina odos senėjimo procesus, hiperpigmentaciją.
Privalumai:
Valo – sumažina ir pašalina riebalų perteklių, saugo nuo naujų komedonų susidarymo.
Koreguoja – alfa hidroksido rūgštis pašalina negyvas odos ląsteles,
paspartina ląstelių regeneraciją ir pagerina pažeistos odos būklę.
Gydo – antibakteriniai komponentai sustiprina odos imuninę sistemą ir užkerta kelią bakterijų dauginimuisi.
Šviesina – sumažina ir apsaugo nuo hiperpigmentacijos, išlygina
odos spalvą.
Išlygina – pagerina odos tekstūrą, sutraukia poras ir išlygina aknės
randus.
Comodex metodas yra pagrįstas trimis pagrindiniais procesais, kiekvienas iš kurių sudarytas iš aktyvių ir labai efektyvių komponentų,
kurie stabdo ir rūpinasi riebios odos pagerinimu. Rūpinasi mišria oda,
oda kenčiančia nuo išbėrimų, post-aknės.
1. Odos riebalų balansas
Išlygina ir sumažina riebalų išsiskyrimą, sumažina naujų komedonų
atsiradimą – pirmame aknės atsiradimo etape.
2. Dezinfekcija
Sudėtyje yra antibakterinių ir priešuždegiminių agentų, panaikinančių bet kokią infekciją.
3. Džiovinimas ir lupimasis
Keratolitai išdžiovina ir skatina išorinių odos sluoksnių atsisluoksniavimą. Išlygina esamus randus ir neleidžia atsirasti naujiems koreguojant epidermį.
Comodex linijos preparatai veikia visas nurodytas aknės patogenezes, suteikia greitą ir ilgalaikį efektą. Tokie aktyvūs programos komponentai, kaip rūgštys ir pomidorų ekstraktas, mažina odos riebalo
gamybą, suteikia keratolitinį (įskaitant folikuliarinę hiperkertozę),
antibakterinį ir priešuždegiminį poveikį. Minkština ir mažina komedonų dydį, išlygina odos reljefą ir pagerina jos tekstūrą. Natūralūs antioksidantai pašalina odos sudirginimą, turi priešuždegiminį poveikį.
Kaolinas ir titano dioksidas sutraukia poras ir absorbuoja odos riebalą, o botaniniai balikliai kovoja su pigmentinėmis dėmėmis ir gerina
veido spalvą.
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Aktyvūs linijos ingredientai
Comodex linijos gamybai naudojamos tik aukščiausios kokybės žaliavos ir šiuolaikinės technologijos.
Pomidorų ekstraktas (likopenas) – turi stiprų antioksidacinį, bakteriocitinį, regeneruojantį poveikį.
Vaisių rūgštys (glikolio, citrinų, pieno, obuolių) - švelniai valo
negyvas odos ląsteles, „sutirpdo“ epidermį ir padidina pralaidumą
veikliųjų medžiagų skverbimuisi. Skatinti bazinių keratinocitų pasidalijimą ir odos atsinaujinimą.
Salicilo ir benzoinė rūgštis – turi ryškų keratolitinį poveikį ir didelį
bakteriostatinį aktyvumą, šalina hiperkeratozę, minkština ir mažina
komedonų dydį, turi priešuždegiminių ir antiseptinių savybių.
Kambodžos citrinų sultys - turi stabilią vitamino C formulę ir didelį
citrinų rūgšties kiekį.
Raudonųjų vynuogių polifenoliai - aktyvūs antioksidantai, be to
vynuogių sultys turtingos vitaminu B, kaliu, kalciu, fosforu ir magniu.
Meškauogė, koinė rūgštis - botaniniai šviesikliai, perspėja ir gydo
odos pigmentaciją, šviesina odą.
Kamparas, mentolis, metilo laktatas - pasižymi vietiniu stimuliuojančiu poveikiu, antiseptinėmis savybėmis, padidina odos mikrocirkuliaciją tarsi „treniruodami kapiliarus“ ir tuo pačiu kartu su benzoine
rūgštimi sudaro šildomąjį mišinį, kuris gali „tirpdyti kietuosius kamedonus“.
Molis, titano dioksidas, silicis ir kiti mineralai - absorbuoja riebalų perteklių ir sustiprina priešuždegiminį preparato poveikį.
Kiekviena linijos priemonė atlieka konkrečią funkciją, o sudedamosios
dalys sąveikauja tarpusavyje ir sustiprina vienas kito veikimą, ko pasekoje normalizuojasi riebalų gamyba, išnyksta kamedonai ir kiti kamedonino bėrimo elementai, išsiplėtusios poros sumažėja, infiltratai ir
dėmės išsisklaido, pašalinamas postacne pasireiškimas, odos tekstūra
ir spalva išsilygina. Po procedūros veidas išlieka estetiškai patrauklus.

Comodex - produktai darbui kabinete
1 žingsnis
Comodex Grape and Lemon Cleanser
pH 2,2 – 2,9
Dezinfekuojantis skystas muilas
Muilas su citrinos ir vynuogių ekstraktu - valo odą, pašalina nešvarumus ir dekoratyvinės kosmetikos likučius, šviesina ir prisotina ją energija.Skirtas problematiškos odos paruošimui prieš procedūrą. Turi
antibakterinių ir priešuždegiminių savybių. Suteikia detoksikuojantį
ir antioksidacinį poveikį. „Sutirpdo“ suragėjusį sluoksnį ir padidina
pralaidumą, taip pagerindamas aktyvių komponentų prasiskverbimą.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį išspauskite ant drėgnų delnų,
suputokite ir paskirstykite ant veido lengvais masažiniais judesiais.
Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

2 žingsnis
Comodex Scrube and Gommage
Gomažinis šveitiklis
Švelni priemonė, su abrikosų kauliukų, žaliosios arbatos, pomidorų ekstraktais, giliai valo odą, šalina negyvas odos ląsteles ir suragėjusį odos sluoksnį. Šveitiklis pasižymi puikiomis absorbuojančiomis savybėmis, pagreitina epidermio atsinaujinimo procesą ir

prisotina odą mikroelementais.
Naudojimas: Kaip šveitiklį: Nedidelį preparato kiekį užtepkite ant
drėgnos odos, įmasažuokite sukamaisiais judesiais (1-2 min.). Kruopčiai nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite odą.
Kaip gomažą: Nedidelį preparato kiekį užtepkite ant drėgnos odos.
Leiskite padžiūti. Pašalinkite „susukamaisiais“ judesiais. Preparato
likučius nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite odą.
Pakuotė. 250 ml.

3 žingsnis
Comodex Alfa Beta Peel
pH 2,0 – 2,7
Alfa-beta-hidroksilinis eksfoliatorius. 3% gliukolio rūgšties. 2% pieno rūgšties. 1% obolių rūgšties. 1% salicilio rūgšies.
Alfa beta hidroksilinių rūgščių pilingas prasiskverbia per hidralipidinį odos barjerą. Pomidorų ekstraktas, gamtinis antiseptikas,
efektyviai kovoja su bakterijomis sukeliančiomis akne. Žaliosios arbatos ir pomidorų ekstraktai švelniai pašalina negyvas odos ląsteles,
stimuliuoja naujo audinio susidarymą, padidina odos laidumą aktyviems preparatams, pasižymi antiseptiniu poveikiu.
Kovoja su hiperkeratoze, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, pasižymi antibakterinėmis ir detoksikuojančiomis savybėmis. Stimuliuoja
epidermio ląstelių atsinaujinimą, gerina odos tekstūrą ir spalvą.
Naudojimas: Užtepkite preparatą ant veido ir kaklo odos, apeinant
paakių zoną. Palikite 1-3 min.atsižvelgiant į odos reakciją. (Klientas
gali jausti dilgčiojimą, lengvą hiperemiją ir deginimą).Tai įprasta
odos reakcija į alfa-beta hidroksilines rūgštis. Nuplaukite šaltu vandeniu kol preparatas dar veikia.
Pakuotė. 300 ml.

3 žingsnis
Comodex Forte Peel
pH 2,0 – 2,5
Pilingas Forte
Naudojamas, vietoj Comodex eksfoliatoriaus, bendram odos gydymui ir jos struktūros pagerinimui bei regeneracijos pagerinimui. Forte Peel Comodex – tai stipri α ir β-oksirūgščių kombinacija.
Šveitiklis užtikrina bendrą odos regeneraciją bei gydo odos trūkumus, dėl to mažėja galimų infekcijų tikimybė ir jų pasekmės.
Šio itin veiksmingo šveičiamojo kremo sudėtyje taip pat yra artemisia (naudingas dumblis, raminantis odą po jos išvalymo) ekstrakto,
kuris turi jauninamąjį poveikį. Priešuždegiminis šių dumblių poveikis veikia raminančiai ir sumažinti odos paraudimą.Tepdami ant
odos Forte Peel Comodex šveitiklį, odai suteiksite gaivumo, lygumo
ir švarumo, gražinsite jai jaunatvišką spindesį.
Naudojimas: Aplikatoriaus pagalba, tolygiai užtepkite preparatą
ant veido ir kaklo odos, apeinant paakių zoną. Palikite 2-5 min. (atsižvelgiant į odos reakciją). Nuplaukite šaltu vandeniu kol preparatas
dar veikia.
Pakuotė. 150 ml.

4 žingsnis
Heating Solution
Šildantis losjonas
Antiseptinis šildantis losjonas stimuliuoja mikrocirkuliaciją, prisotina odą deguonimi, suteikia detoksikuojantį ir komedonus minkštinantį poveikį. Preparato sudėtyje esantys ingredientai (raudonųjų
pipirų, šalavijų ekstraktai, juodojo pipirmėčio aliejus, kamfaro rūgš-

tis, krienų šaknies ekstraktas (Horseradish), triklozanas, levandų aliejus, alantoinas) pasižymi antiseptiniu, priešuždegiminiu ir keratolitiniu poveikiu. Losjono poveikis pasireiškia iškart po jo uždėjimo ant
odos (hiperemija, šiluma). Pašalina infiltratus ir dėmes, palengvina
odos valymą, sustiprina ultragarsinio šveitimo efektyvumą. Naudojamas saloninių procedūrų metu acne ir postacne gydymui prieš
valymą kaip poras plečianti ir kamedonus minkštinanti priemonė.
Naudojimas: Užtepkite preparatą ant veido ir kaklo odos, apeinant
paakių zoną. Palikite 5 min., nenuplaukite. Klientas jaus dilgčiojimą ir šaltį, po 1-2 min. šilumą. Praėjus 5 minutėms nuo preparato
patepimo atliekamas veido valymas (jeigu reikia) arba užtepamas
Comodex Lotion Nr.5
Pakuotė. 300 ml.

5 žingsnis
Treatment Lotion
Losjonas riebios odos priežiūrai
Vaisinių rūgščių kompleksas lengvai pašalina raginio sluoksnio
ląsteles, valo, drėkina odą, išlygina jos spalvą ir paviršių. Retinoidai
(0,02%) aktyviai atnaujina ląsteles ir pasižymi sebostatiniu poveikiu.
Pomidorų ekstraktas, išgautas taikant ypatingą technologiją, pasižymi regeneruojančiu poveikiu. Oda tampa lygi, elastinga, švari, be
randų ir išsiplėtusių porų.
Naudojimas: Po 4 žingsnio (ir valymo), užtepkite preparatą plonu
sluoksniu ant veido ir kaklo odos, apeinant paakių zoną. Nenuplaukite. Palikite keletai minučių ir pereikite prie kito žingsnio.
Pakuotė. 300 ml.

6 žingsnis
Whitening Face Lotion
Šviesinantis losjonas
Preparatas (citrinų, krienų, meškauogės, agurkų ar moliūgų ekstraktai, pieno rūgštis, pomidorų ekstraktai, etoksiglikolis, fenoksietanolis, kojinė rūgšts, alantoinas) pasižymi stipriu depigmentuojančiu
poveikiu dėka bendro balinančių augalinių komponentų poveikio.
Preparatas pasižymi valomuoju, antiseptiniu ir priešuždegiminiu
poveikiu. Minkštas šerpetojimas pašalina mirusias ląsteles, mažina
kamedoninio bėrimo tikimybę. Preparatas skatina greitą mikrotraumų gijimą.
Naudojimas: užtepkite preparatą plonu sluoksniu ant veido ir kaklo
odos, apeinant paakių zoną. Nenuplaukite. Palikite keletai minučių
ir pereikite prie kito žingsnio.
Pakuotė. 300 ml.

7 žingsnis
Tomato Mask
Pomidorų kaukė
Kaukė su pomidorų, ramunėlių, krienų, erškėtrožių ekstraktais, salicilo rūgštimi, alantoinu, cinko ir geležies oksidais, kamfaru nuima
sudirginimą, suminkština ir padengia raginį sluoksnį apsaugine plėvele, adsorbuoja riebalinių liaukų sekreto perteklių, skatina mirusių
ląstelių atsiskyrimą ir stimuliuoja jaunų ląstelių sintezę. Kaukė pasižymi ryškiu antiseptiniu poveikiu.
Naudojimas: Kaukę, storu sluoksniu, užtepkite ant sausos veido ir
kaklo odos, apeinant paakių zoną. Palikite 15 – 20 min. Nuplaukite
šiltu vandeniu. Lengvesniam nuvalymui galite naudoti drėgną kompresą. Galima sutrumpinti kaukės laikymo trukmę iki 10 min.
Pakuotė. 250 ml.
Comodex
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8 žingsnis
Comodex Purifying Cinnamon Mask
Valomoji dumblių kaukė
Alginatinė kaukė su cinamonu ir anyžiais atstovauja visiškai naują
dumblių kaukių kartą. Kaukė turtinga mineralais, mikroelementais ir
augaliniais ingredientais, ji puikiai valo odą, pasižymi antibakteriniu,
dezinfekuojančiu ir antioksidantiniu poveikiu. Mažina patinimą, gerina kraujo apytaką, drėkina ir atgaiviną odą. Malonus kaukės aromatas padeda atsipalaiduoti ir mėgautis poilsio minute.
Naudojimas: 30 gr. miltelių sumaišoma su 60 ml. šalto vandens ir
nedelsiant užtepama ant veido, kaklo ir dekoltė zonų, padengtų vieno sluoksnio marle. Po 10 minučių kaukę nuimkite kaip plėvelę.
Pakuotė. 500 ml.

Comodex - produktai naudojimui namuose
Namų priežiūros rinkinys, palaiko salone pasiektą efektą, gydo ir gerina odos būklę.

Comodex A Cleansing Gel
pH 2,2 – 2,9
Valomasis gelis riebiai, problematiškai odai
Gydomasis, antiseptinis prausiklis su citrinų, vynuogių kauliukų,
pomidorų ekstraktais stabdo bakterijų dauginimąsi, gerai nuvalo
odą, pašalina nešvarumus ir makiažo likučius. Turi antibakterinių ir
priešuždegiminių savybių. Suteikia detoksikuojantį ir antioksidacinį
poveikį. „Sutirpdo“ raginį sluoksnį ir padidina pralaidumą, taip pagerindamas aktyvių komponentų prasiskverbimą.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį išspauskite ant drėgnų delnų,
suputokite ir paskirstykite ant veido lengvais masažiniais judesiais.
Nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 100 ml.

Comodex C Day Treatment
Gydomasis dieninis gelis riebiai, problematiškai odai
Gydomasis, dieninis gelis su pieno rūgštimi, hialuronu, cinamono ir
pomidorų ekstraktu drėkina, gydo ir apsaugo problematišką odą,
veikia priešuždegimiškai, užkerta kelią bakterijų augimui komedonuose; reguliuoja riebalinių liaukų sekreciją, saugo odą nuo laisvųjų
radikalų.
Naudojimas: Naudojamas kiekvieną rytą nusiprausius veidą. Nedidelis serumo kiekis užtepamas ant švarios, drėgnos arba sausos
odos. (Parenkama įvertinus odos būklę ir problemą), lengvais masažiniais judesiais įtapšnojamas į odą iki pilno įsigėrimo. Ant viršaus
naudokite priemone su apsauga nuo saulės.
Pakuotė. 50 ml.

Comodex N Night Treatment
Gydomasis naktinis gelis riebiai, problematiškai odai
Gydomasis naktinis gelis su retinoliu, salicilo ir pieno rūgštimi, pomidorų ekstraktu skatina odos regeneraciją, šviesina post akne randelius ir pigmentines dėmes, veikia priešuždegimiškai, kojinė rūgštis
šviesina odą ir trukdo atsirasti post-aknė pigmentacijai.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis užtepamas lokaliai ant švarios
odos vakare 1-2 kartus per savaitę
Pakuotė. 50 ml.
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Comodex E Drying Gel
Gydomasis sausinantis gelis riebiai, problematiškai odai
Gydomasis sausinantis gelis su salicilo ir fitinine rūgštimi, pomidorų
ekstraktu, trichlozanu skatina odos regeneraciją, naikina aknę sukeliančias bakterijas. Sausina pustules, mažina patinimus ir pagreitina
odos gijimą. Pasižymi antibakterinėmis, sebo-reguluojančiomis,
priešuždegiminėmis savybėmis. Greitai nuramina odą ir pagerina jos
išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis, kelis kartus per dieną, užtepamas lokaliai ant uždegiminių vietų.
Pakuotė. 30 ml.

Comodex Advanced Hydrating Serum
Drėkinantis serumas riebiai, problematiškai odai
Serumas su išreikštu drėkinamuoju poveikiu probleminei odai aprūpins būtinu drėgmės balansu. Gydomosios ramunėlės vanduo bei
kiti augaliniai ekstraktai ramina, sutraukia poras, stiprina apsauginį
odos barjerą bei gerina jos išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis, ryte ir vakare, užtepamas ant
truputi drėgnos, švarios odos. Lengvais masažiniais judesiais įtapšnojamas į odą iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 30 ml.

Comodex Double Action Mask
Dvigubo poveikio kaukė riebiai, problematiškai odai
Ši švelni kaukė su kalendulos ekstraktu, mentoliu, kamfaru, cinko oksidu, alantoinu padeda sumažinti acne bėrimų pasireiškimą nepersausinant odos, sumažina paraudimus, ramina bei gydo, atjaunina
odą, išvalo ir sutraukia poras.
Naudojimas: Kaukė plonu sluoksniu užtepama ant švarios odos, po
15 min. nuplaunama drungnu vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.

Comodex Purifying Toner
pH 5,8 – 6,8
Valomasis tonikas riebiai, problematiškai odai
Valomasis tonikas su ramunėliu ekstraktu, kamfaru, trichlozanu,
mentoliu probleminei odai tirpdo purvo daleles, valo poras, drėkina
odą bei pasižymi sutraukiančiu poras ir atjauninačiu poveikiu. Ši valomoji priemonė neleidžia susidaryti riebaliniams „kamštukams“ bei
užtikrina antibakterinę apsaugą.
Naudojimas: Nuplovus veido odą su COMODEX A Cleansing Gel,
nuvalykite odą toniku sudrėkintu vatos diskeliu. Nenuplaukite.
Pakuotė. 300 ml.

Comodex Mattifying Sunscreen SPF15
Apsauginis kremas riebiai, problematiškai odai (SPF15)
Probleminei odai su acne bėrimu labai svarbi apsauga nuo saulės,
kadangi UV spinduliai provokuoja acne paūmėjimą. Lengvas, greitai
įsigeriantis kremas su ši, makadamijos, avokado aliejais užtikrins apsaugą nuo saulės, drėkins ir padarys odą gražią, lygią ir matinę. Galima naudoti kiekvieną dieną.
Naudojimas: Kremas užtepamas ant sausos veido odos ryte. Lengvais masažiniais judesiais įtapšnojamas į odą iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 75 ml.

Forever Young

Forever Young – produktai darbui kabinete.

Odos drėgmės balansą atstatanti, jaunumą
suteikianti procedūra

1 žingsnis
Forever Young Purifying Gel
pH 6,0 – 7,0

Ši perspėjanti odos senėjimą procedūra duoda ryškius rezultatus:
smulkios raukšlelės išsilygina ir 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.

Valomasis gelis
Preparatas su natūraliais, aktyviais ingredientais greitai ir švelniai
pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažą atsparų vandeniui. Valiklis (muilamedžio, vaistinio putoklio ekstraktai, pieno
rūgštis) neturi savo sudėtyje aliejų ir alkoholio, todėl tinka jautriai
akių srities odai. Panaudojus gelį oda tampa švari, šilkinė ir gaivi.
Naudojimas: Akių makiažas nuvalomas naudojant vatos diskelius. Sudrėkintas veidas, kaklas, dekoltė masažuojama su nedideliu
kiekiu preparato, po to nuplaunama vėsiu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Naudojant formulę Forever Young, kurios sudėtyje yra „tinkami odai”
peptidai E.G.F. (Epidermal Growth Factor) ir E.T.F. (Epidermal Thymis
Factor), galima ištaisyti kosmetinius defektus, atsiradusius bėgant
laikui ir, kas svarbiausia, sustabdyti įvairių sistemų ardymą. Ir visa tai
– Pastero Instituto (Prancūzija) revoliucinio išradimo dėka: sukurta
ypatinga formulė biologinių baltymų, pagal savo savybes panašių
į du baltymus, esančius žmogaus odoje, jam būnant jaunam, ir kurie vaidina svarbų vaidmenį, stabdant odos senėjimo procesus. Šios
naujai išrastos molekulės gali įsiskverbti į gilius odos sluoksnius ir,
tokiu būdu, kompensuoti savųjų baltymų praradimą. Peptidai iš
naujo subalansuoja odos savybes ir sustiprina jos apsaugines sistemas, taip padėdami atsinaujinti audiniams. Formulė sustiprina savo
poveikį dėl aktyvių ingredientų: proteinai, jūrinės kilmės albuminai,
vitaminai, mineralai, oligoelementai, antioksidantai, naudingi drėkikliai, vaisių rūgštys, augalų ekstraktai. Apsaugojant ir stiprinant
sistemas, „pavargusias” nuo ekologinių pažeidimų, įtampos (stresų),
nuovargio ir natūralių biologinių bei hormoninių pakitimų, procedūra suteikia odai „postūmį” tobulėjimui, aprūpina produktais, reikalingais normaliam egzistavimui ir tuo pačiu apsaugo nuo natūralių atsargų praradimo, sustiprina apsauginę odos sistemą.
Linija Forever Young apjungia šiuolaikines medžiagas ir pažangias
mokslines technologijas. Tai pakeičia įprastą kosmetologo procedūrą į pirmosios klasės procedūrą, kuri sukurta tam, kad atitiktų
aukščiausius odos priežiūros reikalavimus. Kitaip tariant, mes esame ant subtilios ribos tarp kosmetikos ir medicinos, naudojant
anti-aging terapiją.
Procedūros Forever Young rezultatai:
•• Smulkios raukšlės išsilygina.
•• Mimikos raukšlės susilpnėja.
•• Pagerinama odos tekstūra, tonas.
•• Sustiprinamas natūralus odos liftingas.
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. Kartu derinyje su naminės serijos
naudojimu - seansų kiekis neribotas.

2 žingsnis
Forever Young Infra Peel Lotion
pH 2,6 – 3,4
Losjonas, odos paruošimui prieš raudonojo vyno pilingą
Priemonę sudaro glikolio (2,5 %), migdolų (1 %) ir pieno (2,5 %)
rūgštys, riešutmedžio, gvajako ir putoklio ekstraktai. Preparatas
paruošia odą pilingui, pašalina viršutinį negyvų ląstelių sluoksnį ir
sumažina odos rūgštingumą, tuo pačiu sudarydamas sąlygas giliai
prasiskverbti pilingui Red Wine Peel.
Naudojimas: Losjonu sudrėkinkite vatos diskelį. Preparatas paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Nenuplaukite.
Pakuotė. 300 ml.

3 žingsnis
Forever Young Red Wine Peel
pH 1,5 – 2,2
Raudonojo vyno pilingas
Pilingas skirtas eksfoliacijai, gerina kraujo apytaką, lygina raukšles
ir padidina hidratacijos lygį, stangrina, šviesina odą ir praturtina
ląsteles deguonimi.
Pilingą su nauja formule lengvam/vidutiniam pilingui atlikti sudaro: pieno (5 %), glikolio (5 %), migdolų (0,2 %), acto (0,2 %) rūgštys,
vyno ekstraktas, vyno, citrinos rūgštis. Vyno ekstraktas praturtintas bioflavanoidais, pasižyminčiais antioksidanciniu, detoksikuojančiu poveikiu, taninais, vertingais mikro ir makro elementais.
Resveratrolis stimuliuoja sirtuinus, kurie dalyvauja šalinant DNR
pažeidimus, atsirandančius dėl UV spindulių poveikio.
Naudojimas: Naudojant vatos aplikatorius padengti veido, kaklo,
dekoltė odą plonu preparato sluoksniu (1- 2 ml.). Po 2-5 min. (atsižvelgiant į odos jautrumą) nuplaukite šaltu vandeniu.
Pakuotė. 150 ml.

3 žingsnis
Forever Young Forte Peel
pH 2,0 – 2,5
Pilingas Forte
Forever Young Forte Peel– amžinos jaunystės paslaptis.
Šveičiamasis kremas lėtina senėjimo požymių atsiradimą, greitina
kolageno susidarymą ir reguliuoja ląstelių apykaitą. Ši priemonė
leidžia veiksmingai apsaugoti odą nuo DNR pažeidimų. Šveitiklis
užtikrina bendrą odos regeneraciją, todėl ji tampa tokia pat lygi ir
švari, kokia buvo jaunystėje.
Forever Young
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Forever Young Forte Peel šveičiamojo kremo sudėtyje yra unikalus planktono artemia salina ekstraktas. Pagrindinė šios sudėtinės
dalies užduotis – užkirsti kelią DNR sukeltiems odos pokyčiams.
Planktono ekstraktas pasižymi regeneruojančiomis savybėmis,
spartina epidermio ląstelių susidarymą bei šalina dėl DNR atsirandančius amžiaus defektus. Ši sudėtinė dalis padeda šalinti streso
sukeltus odos pokyčius, susijusius su neigiamu aplinkos veiksnių
poveikiu. Naudojant Forever Young Forte Peel šveičiamąjį kremą
oda tampa sveikesnė ir atrodo jauniau. Planktono Artemia ekstraktas stimuliuoja epidermio ir dermos baltymų susidarymą bei
spartina regeneracijos stimuliavimą. Jis taip pat pasižymi daugybe
apsauginių efektų, įskaitant ląstelių apsaugą nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio, „fotosenėjimo“ ir streso sukeliamų DNR
pažeidimų. Be šių įspūdingų savybių, minėtasis ekstraktas stimuliuoja ir HSP70 veiklą (baltymų, kovojančių su ląstelių stresu, spartinančių odos gebėjimą apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių
ir žalingo aukštų temperatūrų poveikio).
Pilingą sudaro: pieno (5 %), glikolio (25 %), vyno (1 %) rūgštys,
planktono Artemia ekstraktas, DermCom.
Naudojimas: aplikatoriumi odą tolygiai padenkite plonu Forever
Young Forte Peel šveitiklio sluoksniu. Netepkite zonoje aplink akis.
Palikite 2 - 5 minutėms (atsižvelgiant į odos jautrumą) nuplaukite
šaltu vandeniu.
Pakuotė. 150 ml.

4 žingsnis
Forever Young Regenerating Under Mask
Atstatomoji, drėkinanti kaukė - pagrindas
Koncentruota kaukė yra optimaliai drėkinantis pagrindas liftingo
kaukei. Jos sudėtyje yra didelis pieno baltymų kiekis, o tai visada
buvo prigimtinio grožio paslaptimi. Piene yra beveik visi naudingi
ingredientai, būtini žmogaus odai: proteinai, mineralai, vitaminai
– svarbūs ląstelių atsinaujinimui, odos stangrinimui ir hidrolipidinio sluoksnio susidarymui. Vanduo, esantis piene, ir drėkinantys
priedai suteikia odai maksimalią hidraciją, grąžina elastingumą ir
didina drėgmės kiekį joje. Kaukė praturtinta peptidais E.T.F ir E.G.F.
Moksliškai įrodyta, kad jie padeda odos ląstelių atsinaujinimui ir
padidina jos apsaugines funkcijas.
Naudojimas: Užtepti kaukę plonu sluoksniu ant veido, kaklo, dekoltės (4 ml) ir atlikti lengvą 5-10 minučių trukmės masažą. Papildomai prijungti „Grožio” burbulai suteiks klientui gaivumo ir malonumo pojūtį ir padės liftingo procesui. Kaukė nenuplaunama.
Pakuotė. 250 ml.

5A žingsnis
Forever Young Bio Firming Serum
Aktyvus serumas odos atjauninimui
Aktyvus serumas odos stangrinimui skirtas naudojimui kartu
su pudra Bio Lifting Powder, kadangi jis padeda liftingo procesui ir suteikia odos stangrumo pojūtį ilgam laikui. Tai įvyksta
ypatingos formulės dėka: jūros vandens augalai, laukinio čiobrelio ir lubino ekstraktai turtingi proteinais, aminorūgštimis,
flavonoidais, taninais, kurie teigiamai ir stipriai veikia odos audinių stangrumą: padidina tonusą, palaiko tarpląstelinę matricą
ir padidina prokolageno išskyrimą. Peptidų E.T.F. ir E.G.F. dėka
preparatas padidina keratino sintezę, kuris suteikia odos augimui pagrindą ir didina jos apsaugines funkcijas. Oda išsilygina,
sumažėja raukšlelių.
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Forever Young

Naudojimas: Žiūrėti 5B žingsnio Forever Young Bio Lifting Powder
naudojimo aprašymą.
Pakuotė. 300 ml.

5B žingsnis
Forever Young Bio Lifting Powder
Bio-pudra odos stangrinimui ir liftingui
Milteliai, kurių sudėtyje yra natūralūs proteinai ir albuminai, vaisių cukrus, lecitinas ir oligoelementai, suteikia odai stangrinimo
efektą iš karto ir ilgam laikui, išlygina raukšles ir dovanoja odai
natūralų liftingą. Subalansuota formulė drėkina ir maitina, o tuo
tarpu naudingi ląstelių oligoelementai atjaunina ir atgaivina odą.
Naudojimas: Sumaišoma 3 ml.- Bio Lifting Powder miltelių su 6
ml.- Bio Firming Serum. Maišoma kol gaunama putų pavidalo
masė, kuri teptuko pagalba, iš apačios į viršų (prieš „nudribusios“
opos kryptį), tolygiai užtepama ant veido, kaklo, dekoltė. Palikite
10 – 20 minučių. Drėgno kompreso pagalba nuvalyti arba palikti ir
pereiti prie 6 žingsnio.
Pastaba: Kaukės džiuvimo metu svarbu nekalbėti, nejudinti mimikos raumenų.
Pakuotė. 150 ml.

6 žingsnis
Forever Young Radiance Moisturizing Mask
Drėkinanti kaukė
Aktyvi kaukė - „drėgmės vonia“ atgaivina odą, kenčiančią nuo dehidratacijos, sumažina įtampą ir nuovargį, paslepia raukšles, išlygindama jas. Kaukė neriebi ir nekomedoniška. Priemonė praturtinta naujausia atjauninimo formule, pagrįsta vitaminais С, A, К odos sutvirtinimui,
ir keturiais peptidais: E.T.F ir E.G.F padidina keratino, sąlygojančio odos
augimą, išsiskyrimą, ir filigrino sintezę, stiprina imuninę odos reakciją;
fibronektinas stiprina tarpląstelinius ryšius, padeda odai gyti ir atsinaujinti; МDМ aminorūgštis mažina ir subalansuoja tirozinazės poveikį ir
dėl to oda tampa gaivi bei šviesi. Fitokoenzimas drėkina ir atnaujina
odos sluoksnius.
Naudojimas: Kaukė storu, tolygiu sluoksniu, tepama ant švarios (arba
nenuvalius 5a ir 5b žingsnių) veido, kaklo, dekoltė odos. Palikite 5 – 7
min. Po to atlikite masažą rankomis arba atvėsintais „Grožio“ burbulais.
Pakuotė. 250 ml.

6b žingsnis
Forever Young Anti Puffi Eye Mask
Alginatinė kaukė akims
Kaukės sudėtyje esantys mineralai, augaliniai ingredientai užtikrina odos maitinimą. Efektas matomas iš karto po naudojimo –
raukšlelės, patinimas sumažėja, oda pasitempia. Sudėtyje esanti
ryžių pudra ir dumblių ekstraktas apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų poveikio.
Naudojimas: 20 ml. miltelių sumaišoma su 40–60 ml. vandens ir
nedelsiant, špatelio pagalba, užtepama ant akių zonos, padengtos
vieno sluoksnio marle. (Galima kaukę tepti ant odos ir be marlės)
Po 10 min. kaukę nuimti kaip plėvelę.
Pakuotė. 500 ml.

6b žingsnis
Forever Young Active Firming Algae Mask
Alginatinė kaukė veidui
Kaukė praturtinta amino rūgštimis, proteinais, jūros dumbliais bei

kitomis aktyviomis medžiagomis puikiai tinka liftingui ir drėkinimui pasiekti. Kaukės sudėtyje esantis mentolis suteiks malonų,
gaivų, vėsinamąjį, raminamąjį poveikį.
Naudojimas: 30 gr. miltelių sumaišoma su 60-90 ml. 20°С vandens
ir nedelsiant, špatelio pagalba,užtepama ant veido, kaklo ir dekoltė, padengtų vieno sluoksnio marle.(Galima kaukę tepti ant odos
ir be marlės) Po 10 min. kaukę nuimti kaip plėvelę.
Pakuotė. 500 ml.

7 žingsnis
Forever Young Total Renewal Serum
Atjauninantis serumas
Koncentruotas, šilkinės konsistencijos serumas greitai įsiskverbia
į odą ir turi ilgai veikiantį rezultatą. Daugiau nei 8% drėkinančių ingredientų ir keturi aktyvūs komponentai pagreitina odos atnaujinimą. Е.Т.Р ir E.G.F - peptidai, reikalingi odai, padidina sąlygojančio
odos augimą keratino išskyrimą, padidina filagrino sintezę, sustiprina
odos imunitetą, apsaugo ją nuo agresyvaus išorinės aplinkos poveikio. Fibronektinas - peptidas, kuris padidina ląstelių augimą ir gydo
epidermį. MDM - aminorūgštis, subalansuojanti tirozinazės poveikį ir
šviesinanti odą; fitokoenzimas – drėkina ir skatina odos regeneraciją.
Naudojimas: 1-2 ml. serumo įmasažuokite į švarią veido, kaklo,
dekoltė odą.
Pakuotė. 100 ml.

8 žingsnis
Forever Young Hydra Protective Day Cream
SPF–40
Dieninis, apsauginis kremas (SPF-40)
Greito veikimo „grožio“ kremas suteikia odai ilgalaikę apsaugą
nuo saulės spindulių ir laisvųjų radikalų. Šis prisotintas kremas
lengvai įsisavina, yra nekomedogeniškas, turi naujausią formulę, kuri sulėtina senėjimo procesus, maitina, gerina odos būklę
ir sąlygoja jos atjaunėjimą. Perlin-palmino rūgštis stiprina odos
atnaujinimo procesą ir padeda išsaugoti odos tamprumą ir elastingumą, padidina mikrocirkuliaciją ir grąžina odai gaivumą. Fitokoenzimas padidina vandens kiekį ir sąlygoja odos sluoksnių
augimą. Е.Т.Р ir E.G.F – peptidai padeda augti epidermiui, padidina
keratino ir baltymų išsiskyrimą, susitiprina imuninę odos sistemą.
MDM aminorūgštis subalansuoja ir mažina tirozinazės aktyvumą.
Kremas turi naujos kartos UVB iš geriausiųjų šiandien esančių.
Kremas nesuteikia lipnumo pojūčio ir nepalieka ant odos balto
sluoksnio. Ant jo galima tepti tonalinį kremą.
Naudojimas: nedidelis kremo kiekis, pirštų galiukais, švelniai paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 150 ml.

Forever young – priemonės naudojimui namuose.
Forever Young Gentle Cleansing Milk
Valomasis pienelis
Švelnus ir nedirginantis odos kosmetinis pienelis, kuris šalina nuo
veido nešvarumus ir makiažo likučius, drėkina, suteikia odai minkštumo ir spindesio. Vitaminai E ir A skatina odos atsinaujinimą ir apsaugo ją nuo laisvųjų radikalų.
Naudojimas: Nedidelį pienelio kiekį paskirstykite ant drėgnos odos
ir sukamaisiais judesiais pamasažuokite. Nuvalykite su Forever Young

Purifying Toner arba su prausikliu Forever Young Facial Wash.
Pakuotė. 200 ml.

Forever Young Facial Wash
pH 7,8 – 8,8
Drėkinantis prausiklis
Prausiklis giliai valo odą nedirgindamas jos, kadangi jos sudėtyje yra
natūralios valomosios medžiagos – vaistinės ramunės ir muilamedžio ekstraktai. Ramunėlės ir hamamelis pasižymi raminančiu poveikiu, vaisinės rūgštys valo ir užtikrina odos drėkinimą.
Naudojimas: Nedidelis prausiklio kiekis suputojamas rankose. Putomis masažuojama oda, po to nuplaunama šiltu vandeniu.
Pakuotė. 200 ml.

Forever Young Balancing Toner
pH 3,2 – 3,7
Balansuojantis tonikas
Šis bealkoholinis tonikas puikiai tiks odos valymui, pagerins jos būklę
ir atnaujins. Jo formulės sudėtyje yra drėkinamosios medžiagos, muilinis medis, vaistinis putoklis, natūralūs muiliniai ekstraktai, kurie valo,
tonizuoja odą jos nedžiovindami. Preparato sudėtyje yra aukštos koncentracijos alfa-hidroksilinės rūgštys (glikolio, pieno), kurios švelniai
pašalina negyvuosius paviršinius sluoksnius ir nešvarumus. Tonikas
atstato idealų pH lygį. Tinka visų tipų odai, ypatingai riebiai odai.
Naudojimas: Vatos diskelį sudrėkinkite Balancing Toner ir nuvalykite
odą. Rekomenduojamas naudoti du kartus per dieną nuplovus veidą
prausikliu.
Pakuotė. 200 ml.

Forever Young Purifying Toner
pH 9,0 – 10,5
Valomasis tonikas
Toniko sudėtyje nėra alkoholio, jis normalizuoja odos pH balansą.
Augaliniai valomieji ingridientai (muilamedis ir kt.) visiškai pašalina
nuo odos nešvarumus, makiažo likučius, riebalų perteklių, drėkina ir
suteikia jai šviežumo jausmą. Tinka jautriai, sausai odai.
Naudojimas: Vatos diskelį sudrėkinkite Purifying Toner ir nuvalykite odą.
Rekomenduojamas naudoti du kartus per dieną nuplovus veidą prausikliu.Odos tonizavimui – galima purkšti tiesiai ant veido, kaklo, dekoltė.
Pakuotė. 200 ml.

Forever Young Dual Action Make Up Remower
Dvigubo poveikio makiažo valiklis
Valiklis puikiai tinkantis akių tušo ir makiažo pašalinimui, valo odą,
išlygina ir drėkina ją nepalikdamas riebumo pojūčio. Sudėtyje esanti
hialurono rūgštis ramina odą, mažina sudirginimą. Šventagaršvės šaknies ekstraktas pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis ir mažina
audinių patinimus.
Naudojimas: Prieš naudojimą suplakite buteliuką. Vatos diskelį sudrėkinkite valikliu ir švelniais judesiais paskirstyti priemonę ant odos,
valyti, kol bus pašalinti visi makiažo likučiai.
Pakuotė. 100 ml.

Forever Young Absolute Fix
Serumas mimikos raukšlėms užpildyti
Tai naujausias anti-age – technologijos prieš senėjimą – pasiekimas,
sparčiai lėtinantis odos senėjimo procesą ir gerinantis jos išvaizdą.
Nežalingas ir veiksmingas preparatas yra puiki procedūros Botulinum
Forever Young
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A Toxin (botulino toksino injekcijų) alternatyva. Kremo konsistencijos
serumo poveikis įvairiapusis:
•• imituoja atpalaiduojančio komponento Botulinum A Toxin baigiamąjį efektą, nekenksmingai lygina mimikos raukšles ir gerina odos
tonusą;
•• Polisilikonas 11 užpildo raukšleles ir išlygina odos reljefą.
•• vitaminai А ir С užtikrina kolageno sintezę ir odos atjaunėjimą;
•• vitaminas В stiprina biotinius polipeptidus, stimuliuojančius ląstelių adheziją ir epidermio atsinaujinimą;
•• erškėtrožių aliejus didina odos elastingumą.
Naudojant serumą 15 dienų oda tampa lygesnė, elastingesnė ir atrodo atjaunėjusi. Vartojant ilgiau poveikis stiprėja.
Naudojimas: 2 kartus per dieną serumas tepamas ant raukšlelių.
Masažuokite kol įsigers. Po to naudokite dieninį arba naktinį kremą.
Serumą galima naudoti kaip makiažo pagrindą.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Rejuvenating Day Eye Cream
SPF-15
Atjauninantis, dieninis kremas zonai aplink akis (SPF-15)
Greitai įsigerianti, nekomedogeninis kremas akių zonai apsaugos
odą nuo ultravioletinių spindulių ir užtikrins odos drėkinimą visos
dienos bėgyje. Praturtintas aliejumi Ši ir naujausiais komponentais,
mažinančiais senėjimo poveikį, kremas atstato odą iki ląstelių lygio,
padidina keratino sintezę, sustiprina odos imunitetą ir prisotina ją
Epidermio Augimo Faktoriumi, o tai žymiai sumažina raukšlių gylį.
Kremą sudaro dipalmitoilas hidrooksiprolinas ir Epiderminis Timusinis Faktorius – naujausias ginklas moksliniame odos atnaujinime.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis tepamas ryte zonoje aplink akis.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Active Night Eye Cream
Atjauninantis, naktinis kremas zonai aplink akis
Ši naktinio kremo formulė padės atgaivinti akių švytėjimą: avokadų aliejus, turtingas vitaminu A, ir dipalmitoilas hidrooksiprolinas
efektyviai stabdo audinių degeneracijos procesą, stimuliuoja naujų
ląstelių augimą, drėkina odą ir tokiu būdu žymiai sumažina raukšlių
kiekį ir gylį. Aliejus Ši minkština odą ir prisotina ją vitaminais. Unikalus atnaujinantis mišinys stimuliuoja proteino sintezę ir Epidermio
Augimo Faktorius ir Fibronektininis Biomimetinis Peptidas stiprina
odos imunitetą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis tepamas vakare zonoje aplink akis.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Hydra Protective Day Cream
SPF-40
Dieninis, apsauginis kremas (SPF-40)
Greito veikimo „grožio“ kremas suteikia odai ilgalaikę apsaugą nuo
saulės spindulių ir laisvųjų radikalų. Šis prisotintas kremas, su antioksidaciniu poveikiu, lengvai įsisavina, yra nekomedogeniškas, turi
naujausią formulę, kuri sulėtina senėjimo procesus, maitina, gerina
odos būklę ir sąlygoja jos atjaunėjimą. Perlin-palmino rūgštis stiprina odos atnaujinimo procesą ir padeda išsaugoti odos tamprumą
ir elastingumą, padidina mikrocirkuliaciją ir grąžina odai gaivumą.
Fitokoenzimas padidina vandens kiekį ir sąlygoja odos sluoksnių
augimą. Е.Т.Р ir E.G.F – peptidai padeda augti epidermiui, padidina
keratino ir baltymų išsiskyrimą, susitiprina imuninę odos sistemą.
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MDM aminorūgštis subalansuoja ir mažina tirozinazės aktyvumą.
Kremas turi naujos kartos UVB apsaugą iš geriausiųjų šiandien esančių. Kremas nesuteikia lipnumo pojūčio ir nepalieka ant odos balto
sluoksnio. Ant jo galima tepti tonalinį kremą.
Naudojimas: Ryte - nedidelis kremo kiekis, pirštų galiukais, švelniai
paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Repairing Night Cream
Atstatantis, naktinis kremas
Šis turtingas, neriebus naktinis kremas sugeba per vieną naktį grąžinti odai ankstesnį skaistumą. Šiuolaikinė preparato formulė praturtinta fitosteroliais, gaunamais iš avokado ir Ši aliejaus, vitaminais
A ir E maksimaliam odos atsinaujinimui. Unikalų atnaujinantį mišinį
sudaro aktyvūs ingredientai – Epiderminis Timusinis Faktorius ir Fibronektinis Biomimetinis Peptidas, kurie didina keratino kiekį, stimuliuoja proteinų sintezę ir didina odos imunitetą. Kremas mažina
raukšles, drėkina ir skatina naujų ląstelių augimą, efektyviai stabdo
odos senėjimo procesą. Ši ir avokado aliejus sumažins sudirginimą ir
sustiprins apsaugines odos funkcijas.
Naudojimas: Vakare -nedidelis kremo kiekis, pirštų galiukais, švelniai paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Eye Resque
Serumas odai aplink akis
Naujausi ingredientai suderinti su sojų proteinais mažina patinimą
aplink akis, ramina ir išlygina odą, stiprina kapiliarių sieneles, giliai
drėkina ir didina elastingumą. Preparatas taip pat sustiprintas Epiderminiu Timusiniu Faktoriumi, kuris yra naujos kartos odos atjauninimo ingredientas.
Naudojimas: Buteliuko viršuje esančiu rutuliniu aplikatoriumi tepkite serumą, masažinėmis linijomis, zonoje aplink akis. Po pilno susigėrimo, naudokite dieninį arba naktinį paakių kremą.
Pakuotė. 10 ml.

Forever Young Eye Zone Treatment
Gelis odai aplink akis
Gelis su vitaminu K gerina mikrocirkuliaciją, šviesina zoną aplink akis,
drėkina odą bei atstato epidermio barjerą, stiprina kapiliarus, stimuliuoja kraujotaką, lygina raukšleles bei perspėja jų atsiradimą.
Naudojimas: Nedidelį gelio kiekį, rekomenduojama naudoti du
kartus per dieną zonoje aplink akis. Po pilno susigėrimo, naudokite
dieninį arba naktinį paakių kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Smooth Eye Mask
Kaukė odai aplink akis
Ši kaukė padės 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. Kaukės poveikio rezultatas pastebimas labai greitai – drėkina ir prisotina odą vitaminais, ji tampa lygi,
įgauna gaivią ir atsinaujinusią išvaizdą.
Naudojimas: Kaukė užtepama plonu, tolygiu sluoksniu ant odos
aplink akis. Po 10 minučių nuplaunama vandeniu.
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Lip Zone Revitalizer
Kremas lūpų priežiūrai
Niekas taip nejaunina moters, kaip lygios ir sultingos lūpos, kurioms
taip ir norisi padovanoti bučinį! Šis neriebus, lengvas kremas skirtas
kovai su raukšlėmis aplink lūpas. Jo sudėtyje yra unikalus „kokteilis” iš
moksliškai patvirtintų atjauninačių ingredientų: fitosteroidai, gauti iš
avokado ir Ši aliejų, mažina raukšlių kiekį; ETF (Epidermio Augimo
Faktorius) gerina keratino ir filegnino sintezę, kurio netenkame su
amžiumi, ir didina odos imunitetą; dipalmitoilas hidrooksiprolinas
hidruoja odą ir panaikina smulkių raukšlelių pėdsakus. Kremą galima naudoti atskirai arba kaip lūpdažio pagrindą.
Naudojimas: Nedidelis kiekis kremo užtepamas ant švarios lūpų
zonos odos.
Pakuotė. 20 ml.

Forever Young Total Renewal Serum
Atjauninantis serumas
Koncentruotas šilkinės konsistencijos serumas greitai įsiskverbia
į odą ir turi ilgai veikiantį rezultatą. Daugiau nei 8% drėkinančių
ingredientų ir keturi aktyvūs komponentai pagreitina odos atnaujinimą: Е.Т.Р ir E.G.F - peptidai, reikalingi odai, padidina sąlygojančio odos augimą keratino išskyrimą, padidina filagrino sintezę,
sustiprina odos imunitetą, apsaugo ją nuo agresyvaus išorinės
aplinkos poveikio. Fibronektinas - peptidas, kuris padidina ląstelių
augimą ir gydo epidermį; MDM - aminorūgštis, subalansuojanti
tirozinazės poveikį ir šviesinanti odą; fitokoenzimas –odos drėkinimui ir odos regeneracijai.
Naudojimas: Nedidelį serumo kiekį, rekomenduojama naudoti du kartus per dieną ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Po
pilno susigėrimo, naudokite dieninį arba naktinį kremą, parinktą
atsižvelgiant į Jūsų odos tipą.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Radiance Moisturizing Mask
Drėkinanti kaukė
Aktyvi kaukė - „drėgmės vonia“ atgaivina odą, kenčiančią nuo
dehidratacijos, sumažina įtampą ir nuovargį, paslepia raukšles,
išlygindama jas. Kaukė neriebi ir nekomedoniška. Priemonė praturtinta naujausia atjauninimo formule, pagrįsta vitaminais С, A,
К odos sutvirtinimui, ir keturiais peptidais: E.T.F ir E.G.F padidina
keratino, sąlygojančio odos augimą, išsiskyrimą, ir filigrino sintezę, stiprina imuninę odos reakciją; fibronektinas stiprina tarpląstelinius ryšius, padeda odai gyti ir atsinaujinti; МDМ aminorūgštis
mažina ir subalansuoja tirozinazės poveikį ir dėl to oda tampa gaivi bei šviesi; Fitokoenzimas drėkina ir atnaujina odos sluoksnius.
Naudojimas: Vakare, apeinant paakių zoną, užtepkite tolygų drėkinančios kaukės sluoksnį ant švarios veido odos. Palikite nakčiai,
ryte nuplaukite. Rekomenduojama naudoti du kartus per savaitę.
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Hydra Protective Winter Cream
SPF-20
Apsauginis, žieminis kremas (SPF-20)
Kremas suteikia odai ilgalaikę apsaugą nuo saulės spindulių, šalčio ir laisvųjų radikalų, todėl ypač rekomenduojamas šaltojo sezono metu, važiuojant slidinėti. Šis kremas lengvai įsisavina, yra
nekomedogeniškas, turi naujausią formulę, kuri sulėtina senėjimo
procesus, maitina, gerina odos būklę ir sąlygoja jos atjaunėjimą.

Е.Т.Р ir E.G.F – peptidai padeda augti epidermiui, padidina keratino
ir baltymų išsiskyrimą, sustiprina imuninę odos sistemą.
Naudojimas: nedidelis kremo kiekis, pirštų galiukais, švelniai paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Moisture Fusion Serum
Intensyviai drėkinantis serumas
Inovatyvus peptidinis serumas su didele koncentracija hialuronato (hialurono rūgštis atstato odos drėgmės balansą, pagerina
jos struktūrą ir elastingumą, atstato ir skatina natūralų hialurono
rūgšties gamybos procesą odoje, mažina TEWL (Transepidermalinį
drėgmės praradimą). Kombinuoti peptidai atkuria odos „purumą”
ir stimuliuoja elastino skaidulų sintezę. Jūrų proteobakterijų ekstraktas ramina odą ir stimuliuoja atsinaujinimo procesus.
Naudojimas: Rekomenduojama naudoti du kartus per savaitę.
Ryte ir vakare, keletą lašelių serumo, užtepkite ant švariai nuvalytos veido, kaklo, dekoltė odos. Puikiai tinka odos aplink akis
priežiūrai ir atstatymui. Poveikis bus stipresnis kartu naudojant FY
Moisture Fusion Cream. Kremas pagerina serumo aktyvių komponentų veikimą.
Pakuotė. 30 ml.

Forever Young Moisture Fusion Cream
Intensyviai drėkinantis kremas
Lengvas kremas, praturtintas hialurono rūgštimi, vitaminais ir antioksidantais aprūpina odą drėkinamosiomis medžiagomis, skatina
jos atsinaujinimą, kolageno ir elastino sintezę, pagerina odos tekstūrą ir toną, perspėja senėjimo procesus, suteikia liftingo efektą.
Naudojimas: Rekomenduojamas naudoti kasdien. Ryte ir vakare
nedidelį kremo kiekį užtepkite ant švarios veido, kaklo ir dekoltė
odos. Poveikis bus stipresnis kartu naudojant FY Moisture Fusion
Serum. Kremas pagerina serumo aktyvių komponentų veikimą.
Pakuotė. 50 ml.

Forever Young Men
Veido priežiūros priemonės vyrams

Forever Young Men Age Fighter Cream SPF-15
Atjauninantis, apsauginis kremas (SPF-15)
Lengvas, nepaliekantis riebalinio blizgesio drėkinamasis kremas
apjungia peptidus, skatinančius odos drėkinimą ir atsistatymą,
aminorūgštį MDM, gerinančią odos spalvą, o taip pat naujausius
UV filtrus maksimaliai apsaugai nuo saulės. Kremo sudėtyje esantis dermostatilas - DM šviesina odos tonusą. Kremas ne tik efektyviai atjaunina odą, bet ir perspėja jos senėjimą.
Naudojimas: Naudokite kasdien. Ryte nedidelį kremo kiekį, apeinant paakių zoną, užtepkite ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 75 ml.

Forever Young Men Extra Action Scrub
Šveitiklis
Gelinis šveitiklis, tausojančiam odos valymui, sukuria švelnias putas, kurias sudaro salicilo rūgštis, vyno ekstraktas su taninu ir polifenoliu, vyno rūgštis ir azijietiškos centelos ekstraktas. Šveitiklis
pasižymi regeneruojamu, atjauninančiu ir apsauginiu poveikiu.
Šalina nešvarumus, gerina mikrocirkuliaciją ir padeda aktyviems
Forever Young
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ingredientams lengviau prasiskverbti į odą. Naudojant šveitiklį
oda bus lygi ir švari.
Naudojimas: Nedidelį kiekį šveitiklio, pirštais paskirstykite ant drėgnos veido odos, švelniai pamasažuokite, nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.

Forever Young Men After Shave Gel
Želė po skutimosi
Želė pasižymi ryškiu raminančiu ir antioksidaciniu poveikiu. Priešuždegiminiai ir minkštinantys odą komponentai (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.
Naudojimas: Nedidelis kiekis želės švelniai įmasažuojamas į odą po
skutimosi.
Pakuotė. 75 ml.

Forever Young Body Collection

Forever Young Ultra Nourishing Lotion
Maitinantis, atjauninantis losjonas kūnui
Drėkinantis ir atjauninantis losjonas pagerina odos elastingumą ir
stangrumą, sumažina odos išsitempimus, strijas. Yra švelnios konsistencijos, lengvai tepamas, nepalieka riebumo.
Naudojimas: Galima naudoti kasdien. Nedidelis losjono kiekis tepamas ant švarios odos ir švelniai įmasažuojamas.
Pakuotė. 200 ml.

Forever Young Pampering Foot Cream
Kremas pėdoms
Greitai įsigeriantis, intensyvios terapijos kremas maitina, drėkina,
suminkština odą, paskatina mikro traumų gijimą, apsaugo nuo suskeldėjimo. Sudėtyje esantis arbatmedžio lapų ir eukaliptų aliejus,
mentolis, triklozanas - pasižymi antiseptiniu, dezodoruojančiu ir gaivinamuoju poveikiu
Naudojimas: Galima naudoti kasdien. Nedidelį kremo kiekį užtepkite ant švarios pėdų odos ir švelniai įmasažuokite
Pakuotė. 75 ml.

Priemonės kūno odos priežiūrai

Forever Young Exfoliang Scrub

Forever Young kelių peptidų sintezės ampulės

Kūno odos šveitiklis su raudonojo vyno ekstraktu
Preparato formulė 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: Sudrėkinta oda švelniai masažuojama nedideliu kiekiu
šveitikliu. Nuplaunama šiltu vandeniu.
Pakuotė. 200 ml.

DNR-Deep jaunesnei odai

Forever Young Ultra Hydrating Hand Cream
SPF-15
Drėkinantis, atjauninantis, apsauginis rankų kremas (SPF-15)
Lengvas intensyvus kremas rankoms, atjaunina, minkština, drėkina ir
apsaugo rankų odą nuo neigiamo ultravioletinių spindulių poveikio.
Naudojimas: Nedidelį kremo kiekį švelniai įmasažuokite į rankų odą.
Pakuotė. 75 ml.

Forever Young Silky Matte Cream
Drėkinantis, atjauninantis kremas kūnui
Turi mažą lipidų kiekį, pasižymi ryškiu drėkinamuoju poveikiu, greitai
įsigeria į odą, ji atjaunėja, pasidaro lyg šilkinė.
Naudojimas: Galima naudoti kasdien. Nedidelį kremo kiekį užtepkite ant švarios odos ir švelniai įmasažuokite.
Pakuotė. 250 ml.
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Naujas preparatas ampulėse yra apdovanojimą pelniusios bendrovės CHRISTINA „Forever Young“ preparatų serijos tęsinys. Ši preparatų linija specialiai sukurta atstatyti odos tonuso gyvybingumą bei
efektyviai atjauninti odą. Šių preparatų sukūrimo pagrindu tapo naujausių revoliucinio biotechnologinio mokslo – epigenetikos – pasiekimų bei naujausių modernizuotų peptidų panaudojimas. Šie patys
šiuolaikiškiausi preparatai ampulėse yra puiki priemonė atstatyti ir
pratęsti odos jaunumą.
Dieninė serumo ampulė, sukuria apsauginį barjerą ir saugo odą nuo
neigiamų išorinių veiksnių. Sudėtyje esantis Palmitol Tripeptidas-38
stimuliuoja kolageno sintezę. Papildomi ingredientai: hialurono
rūgštis, lamininas.
Naktinė serumo ampulė jaunina, stiprina ir regeneruoja odą. Jame
yra tetrapeptidas-26, kuris stimuliuoja DNR atsistatymą ir kolageno
sintezė, akacijos žievės ekstraktas mažina glikaciją.
Naudojimas: Rekomenduojama naudoti du kartus per savaitę - ryte
dieninę, vakare naktinę ampulę. Atidarykite ampulę ir sukamaisiais
judesiais užtepkite serumą ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Palaukite kol visiškai susigers, tada tepkite kremą.
Pakuotė. 10 ampulių po 2 ml.

FluorOxygen+C
Puikus rezultatas siekiant atjauninti odą ir
pašviesinti pigmentaciją

Naudojimas: Vatos diskelį sudrėkinkite losjonu ir patapšnojančiais judesiais užtepkite ant odos, apeidami paakių zoną. Nuplauti
nereikia.
Pakuotė. 300 ml.

FluorOxygen+C preparatams panaudotas žinomų ir patikimų
kosmetinių ingredientų rinkinys: glikolio, pieno bei kojinė rūgštis, retinolis, stabilaus pavidalo vitaminas C, augaliniai ekstraktai
ir enzimai. Kiekvienas produktas atlieka konkrečią savo užduotį
ir parengia odą kitai procedūros pakopai. Aktyviųjų ingredientų
koncentracija didėja po kiekvienos pakopos, tai leidžia išmėginti
odos jautrumą jiems ir didina jų veiksmingumą. Kūrėjai siūlo unikalų sprendimą – aktyvuoti pudrą su vitaminu C ir enzimais prieš
padengiant ja odą. Tai leidžia išsaugoti askorbo rūgšties aktyvumą
preparato laikymo metu.
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 pagerėja, oda tampa stangri ir elastinga.
Norint pasiekti norimą rezultatą, procedūrą būtina kartoti kas 7-10
dienų, viso nuo 6 iki 15 seansų. Salone atliekamą procedūrą sustiprina namų priežiūrai taikomos priemonės.

3 žingsnis
FluorOxygen+C Exfoliator
pH 1,9-2,2

Procedūra gali būti taikoma esant:
•• hiperpigmentacijai ir nelygiai odos spalvai;
•• saulės pažeidimams;
•• išplonėjusiam epidermiui dėl fotosenėjimo;
•• pavargusiai odai, rūkančiojo odai;
•• postaknei, kuperozei.

Valomasis, šviesinantis šveitiklis
Unikali valomoji priemonė iš natūralių švarinamųjų ingredientų
(vaistinio putokšlio, muilamedžio ir salicilo rūgšties) šalina riebalus
ir negyvas odos ląsteles, giliai valo poras bei šalina makiažo likučius.
Naudojimas: Sudrėkinkite rankas. Ant rankų užpilkite nedidelį kiekį šveitiklio ir suputokite. Padenkite odą šveitikliu ir atlikite
kruopštų 2 minučių masažą, tuomet nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Naudojamas vietoj FluorOxygen+C Exfoliator esant sumažėjusiai
odos eksfoliacijai, bendram odos gydymui ir jos struktūros gerinimui, taip pat esant kontraindikacijoms retinoliui.
FluorOxygen+C Forte Peel – unikali gydymo priemonė, skirta padidėjusių pigmentacijos pažeidimų turinčiai odai. Gydomasis kremas gerina odos būklę, ji įgyja natūralų blizgesį ir atrodo skaisti. Ši
priemonė praturtinta jūrinio kritmumo ekstraktu, kuris reguliuoja
fenilalanino ir tirozino lygį. Tai mažina tirozinazės aktyvumą ir padeda išspręsti pigmentacijos problemą.
Šis šveičiamasis kremas pasižymi intensyvia hidratacija, antioksidacinių savybių sustiprėjimu (odos apsauga) keratogeneze ir
odos pigmentacijos reguliavimu (gijimo stimuliavimu).
Naudojant Forte Peel FluorOxygen+C užtikrinamas ženklus odos
šviesinimas, gerinama jos išvaizda (esant nevienodai veido spalvai). Šis ypatingų savybių šveitiklis leidžia visiškai atnaujinti odą
bei pašalinti jos trūkumus. Pagerėja odos tekstūra(tampa lygesnė).
Naudojimas: Aplikatoriaus pagalba, 1-2 ml. preparato tolygiai,
plonu sluoksniu padenkite veido odą apienant paakių zoną. Po 2-5
minučių, nenuplaunant, pereikite prie 4 žingsnio. Pilingas gali būti
nuplaunamas, esant reikalui, su FluorOxygen Nr.5 Rebalancer Toner.
Pakuotė. 150 ml.

2 žingsnis
FluorOxygen+C Balancing Toner
pH 2,8-3,5

4a žingsnis
FluorOxygen+C Pure Vitamin C + Enzymes
Powder

Balansuojantis losjonas
Losjonas, sudėtyje turintis vaisinių rūgščių (pieno 1,1%, glikolio
1,4%), o taip pat kojinės rūgšties, alfa hidroksi rūgšties ir šviesinančių komponentų, pagerina ranginio sluoksnio pralaidumą ir paruošia odą eksfoliacijai ir kitiems procedūros etapams. Valo, ramina,
švelniai šalina sukietėjusią odą ir mažina pigmentaciją, taip pat
naudojamas kaip testas odos jautrumui nustatyti vaisinių rūgščių
atžvilgiu. Užtepus losjono gali būti jaučiamas lengvas dilgčiojimas.

Enzymų pudra su vitaminu C
Pudra turi aktyvaus vitamino C (L-askorbo rūgšties – 20%) kiekį,
kurio didelė koncentracija išsilaiko ilgai, nes preparatas yra
miltelių pavidalo. Proteazės stiprina šviesinantį, tonizuojantį,
atjauninantį ir antioksidantinį vitamino C poveikį (pudra yra
sumaišoma su preparatu 4b). Mišinį stimuliuoja ir prolino bei
lizino hidrolizės į hidroksiproliną ir hidroksiliziną faktorius – o tai
turi įtakos kolageno sintezei. Pudra šviesina hiperpigmentacijos

FluorOxygen+C – produktai darbui kabinete
1 žingsnis
FluorOxygen+C Clarifying Scrub

Atjauninantis, šviesinantis eksfoliatorius
Šio atjauninančio ir šviesinamojo defolianto sudėtį sudaro glikolio (4%) bei kojinė rūgštis, arkliauogių ekstraktas, taip pat retinolio derinys su treoninu. Preparatas stimuliuoja fibros sluoksnius,
didindamas kolageno, elastino ir glikozaminglikano sintezę. Eksfoliatorius šalina mirusias odos ląsteles, mažina melanino sintezę,
stimuliuoja bazinių epidermio ląstelių dalijimąsi ir gerina mikrocirkuliaciją.
Naudojimas: Oda padengiama plonu eksfoliatoriaus sluoksniu
naudojant vatos pagaliukus. Palikti preparatą veikti 2-4 min. Nenuplaukite ir pereikite prie kito žingsnio.
Pakuotė. 150 ml.

3 žingsnis
FluorOxygen+C Forte Peel
pH 2,0-2,5
Pilingas Forte

FluorOxygen+C
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plotus, normalizuoja melanogenezę, stiprina kapiliarų sieneles,
gerina dermos struktūrą, saugo nuo priešlaikinio senėjimo.
Naudojimas: Žiūrėti 4b žingsnio aprašymą.
Pakuotė. 20 pokučių po 5 gr.

4b žingsnis
FluorOxygen+C Pure Vitamin C + Enzymes
Activator
pH 1,8-2,2
Enzymų pūdros su vitaminu C aktyvatorius
Preparatas sustiprina šviesinantį, tonizuojantį, atjauninantį ir antioksidantinį vitamino C poveikį. Alfa hidroksirūgštys didina vitamino C
galimybę įsigerti į odą. Veikia detoksikuojančiai, stimuliuoja medžiagų apykaitą, greitina jaunų ląstelių dalinimasį, atnaujina epidermį ir
išlygina odos reljefą.
Naudojimas: Sumaišykite 4a Pure Vitamin C + Enzymes Powder su
4b Pure Vitamin C + Enzyme Activator (1 pakelis enzimų pudros su
5-7 ml. aktivatoriaus). Maišant turi susidaryti putėsiai, kurie iš karto
tepami ant veido. Atliekamas lengvas masažas. Per pirmąją procedūrą preparatas laikomas ant odos ne daugiau kaip 2 minutes, vėliau
laiką galima ilginti iki 10 min.
Pakuotė. 150 ml.

5 žingsnis
FluorOxygen+C pH Rebalancer
pH 10,20-11,30
Losjonas atsatantis balansą
Losjonas veikia kaip vaisinių rūgščių neutralizatorius, atstato odos
pH, ramina ją ir numalšina suerzinimus, galinčius atsirasti po defoliacijos. Galima naudoti kitose Christina programose greitam AHA
rūgščių neutralizavimui.
Naudojimas: Vatos diskeliai sudrėkinami losjonu ir uždedami ant odos,
neutralizavimui, kaip kompresas. Nuvalykite odą vėsiu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

6 žingsnis
FluorOxygen+C Isotonic Marine Mist
pH 6,8 – 7,0
Izotoninis jūros druskos purškiklis
Tonikas, sudėtyje turintis hialurono rūgšties, alantoino, fiziologinės
koncentracijos Negyvosios jūros druskos, drėkina odą ir atstato jos
balansą. Ramina, atpalaiduoja odą, gerina jos savybes išlaikyti drėgmę, atstato druskų ir mineralų balansą.
Naudojimas: Preparatas užpurškiamas ant odos. Saugokite, kad klientui nepatektu į akis. Leiskite pilnai susigerti. Nenuplaukite.
Pakuotė. 300 ml.

7 žingsnis
FluorOxygen+C Soothing And Bleaching Mask
Raminanti, šviesinanti kaukė
Kaukė pasižymi šviesinančiomis savybėmis, išlygina odos spalvą,
atstato drėgmės balansą, prisotina odą vitaminais ir mineralais.
Ramina ir minkština odą, šalina suerzinimus, atstato apsauginę
hidrolipidinę mantiją. Kaukė gali būti naudojama kaip bazė prieš
alginatinę kaukę.
Naudojimas: Kaukė užtepama ant odos tolygiu sluoksniu ir paliekama 10 min. Nuplaunama drungnu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

18

FluorOxygen+C

8 žingsnis
FluorOxygen+C Pure Vitamin C Algae Mask
Alginatinė kaukė
Kaukė, praturtinta jūros dumbliais, natūraliais antioksidantais ir šviesinančiais ingredientais, drėkina, vėsina ir ramina odą, sustiprina ir
patempia ją, regeneruoja ląstelių membranas, užtikrina odos atjauninimą ir patempimą.
Naudojimas: 30 gr. miltelių sumaišoma su 60 ml. 20°С vandeniu ir
nedelsiant užtepama ant veido, kaklo ir dekoltė odos, padengtos vieno sluoksnio marle. Po 10 minučių nuimti kaukę, kaip plėvelę.
Pakuotė. 500 ml.

FluorOxygen+C - priemonės naudojimui namuose
FluorOxygen+C Cleansing Milk
Valomasis pienelis
Švelnus, nesausinantis ir nedirginantis odos kosmetinis pienelis, šalina nuo veido nešvarumus, odos riebalų perteklių ir makiažo likučius.
Sudėtyje esantis meškauogės lapų ekstraktas lengvai šviesina odos
splavą. Gali būti naudojamas akių makiažui valyti. Naudojant pienelį
oda bus švari ir spindinti
Naudojimas: Nedidelis kiekis pienelio paskirstomas ant vatos diskelių. Atlikite demakiažą. Papildomai galite naudoti prausiklį ir toniką.
Pakuotė. 200 ml.

FluorOxygen+C Facial Wash
pH 2,9-3,5
Gelinis prausiklis
Prausiklis, su vaisinėmis rūgštimis, švelniai nuvalo makiažą ir pašalina nešvarumus. Pasižymi antibakterinėmis, priešuždegiminėmis,
šviesinančiomis, detoksikuojančiomis, antioksidantinėmis savybėmis. Tirbdo raginį sluoksnį ir paruošia odą kitų preparatų naudojimui. Naudojamas tik vakare.
Naudojimas: Nedidelis prausiklio kiekis suputojamas drėgnose
rankose. Paskirstoma ant veido ir 1-2 minutes masažuojama, tada
nuplaunama vandeniu.
Pakuotė. 200 ml.

FluorOxygen+C Balancing Toner
pH 3,0-4,0
Šviesinantis, balansuojantis tonikas
Losjonas kruopščiai pašalina prausiklio ar pienelio likučius, išlygina odos spalvą, slopina tirozinazės aktyvumą, tokiu būdu mažindamas melanino gamybą. Glikolio ir pieno rūgštys švelniai nušerpetoja odą, skatina ląstelių regeneraciją, sodium RSA, agurkų
ekstraktas padeda išlaikyti drėgmę. Naudojant toniką gali jaustis
lengvas dilgčiojimas.
Naudojimas: Nedidelis kiekis toniko paskirstomas ant vatos diskelių. Švelniais patapšnojančiais judesiais paskirstykite ant veido
odos. Nuplauti nereikia.
Pakuotė. 200 ml.

FluorOxygen+C Clarifying Scrub

FluorOxygen+C Vita-C Clear Night Serum

Valomasis, šviesinantis šveitiklis
Unikali valomoji priemonė iš natūralių švarinamųjų ingredientų (vaistinio putokšlio, muilamedžio ir salicilo rūgšties) šalina riebalus ir negyvas odos ląsteles, giliai valo poras bei šalina makiažo likučius. Pagreitina epidermio atsinaujinimo procesą, padeda mažinti hiperkeratozę.
Naudojimas: Sudrėkinkite rankas. Ant rankų užpilkite nedidelį kiekį
šveitiklio ir suputokite. Padenkite odą šveitikliu ir atlikite kruopštų 2
minučių masažą, tuomet nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.

Šviesinantis, naktinis kremas
Unikalus šviesinamasis serumas su vitaminu C sudarytas iš pažangių
ir novatoriškų ingredientų (meškauogės lapų ekstraktas, kojinė ir
askorbo rūgštis), pasižymi akivaizdžiu antipigmentiniu, antioksidaciniu poveikiu.
Naudojimas: Kiekvieną vakarą 1 ml. serumo tepamas ant švarios veido odos. Įmasažuojamas iki pilno įsigėrimo ir užtepkite naktinį kremą.
Pakuotė. 30 ml.

FluorOxygen+C Vita-C Light Botanical Lightener

Šviesinantis kremas zonai aplink akis
Kremas veiksmingai veikia prieš tamsius ratilus aplink akis, mažina
patinimą ir mimikos raukšles, apsaugo akių odą nuo kenksmingo
aplinkos poveikio.
Naudojimas: Kremas tepamas ant veido odos, 1-2 kartus per dieną,
zonoje aplink akis. Įmasažuojamas iki pilno įsigėrimo
Pakuotė. 30 ml.

Šviesinantis serumas
Serumas turi šviesinantį ir atjauninantį poveikį. Praturtintas puikiais
drėkinamaisiais komponentais (hialurono rūgštimi bei aminorūgštimis) užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą. Normalizuoja melanino gamybą, išlygina odos spalvą, gerina jos išvaizdą ir elastingumą.
Naudojimas: Ryte ir vakare 1 ml. serumo tepamas ant švarios
veido odos. Įmasažuojama iki pilno įsigėrimo, toliau naudokite
pasirinktą kremą.
Pakuotė. 30 ml.

FluorOxygen+C Lipo-C 20 Day Serum
Šviesinantis, dieninis serumas
Bevandenė formulė, turinti 20% mikronizuoto vitamino С, užtikrina
stabilų ir aktyvų preparato poveikį ilgam. Vitaminas С gerina preparato antioksidantinį efektą, šviesina odą ir stimuliuoja odos atsinaujinimą. Dėl retinolio, tokoferolio bei lipo rūgšties poveikio, serumas
veiksmingai atjaunina odą ir saugo ją nuo senėjimo. Stearilglicinretinato poveikis ramina ir apsaugo nuo uždegimo. Serumas normalizuoja melanino sintezę, naikina laisvuosius radikalus, stiprina kapiliarų sieneles, padidina odos elastingumą.
Naudojimas: Kiekvieną dieną ryte 1 ml. serumo tepamas ant švarios
veido odos, apeinant paakių zoną. Įmasažuoti iki pilno įsigėrimo. Patepkite kremą su apsauga nuo saulės.
Pakuotė. 30 ml.

FluorOxygen+C Alfa-C Night Cream
Šviesinantis, naktinis kremas
Atnaujinančio, šviesinančio odą kremo poveikis lygintinas su retino-А bei hidrochinono poveikiu. Deramai parinktas alfa hidroksirūgščių, retinolio, treonino ir Р-hidroksianizolio derinys priešinasi
odos senėjimui ir pigmentacijai, jos nedirgindamas.
Naudojimas: Kremas naudojamas 1-2 kartus per savaitę (atsižvelgiant į odos jautrumą). Tepamas lokaliai ant švarios veido odos, tose
vietose kur yra hiperpigmentacija.
Pakuotė. 30 ml.

FluorOxygen+C Eye-C Eye Cream

FluorOxygen+C Inten-C Day Cream SPF-40
Šviesinantis, dieninis, apsauginis kremas (SPF-40)
Kremas apsaugo hiperpigmentuotą odą nuo UV spindulių, perspėja
jos senėjimą, drėkina ir pagerina odos elastingumą, normalizuoja
melanino sintezę, išlygina spalvą. Pasižymi raminančiu ir antioksidaciniu poveikiu.
Naudojimas: Kiekvieną dieną kremas tepamas ant švarios veido
odos. Įmasažuojamas iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 50 ml.

FluorOxygen+C Soothing and Lightening Mask
Minkštinanti ir šviesinanti kaukė
Lengvos tekstūros kaukė nesausina ir netempia odos. Pasižymi
šviesinančiomis savybėmis. Veiksmingai šalina odos suerzinimus,
ramina, išlygina odos spalvą, atstato drėgmės lygį, prisotina odą
vitaminais ir mineralais.
Naudojimas: Kaukė užtepama ant odos tolygiu sluoksniu ir paliekama 10-15 min. Nuplaunama drungnu vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.

FluorOxygen+C Potent C ampulės
Greitai pasiekiamas rezultatas norint įgyti idealų odos atspalvį.
Preparatą sudaro 2 ampulės, skirtos dienai ir nakčiai, tinka visų tipų odai.
Savybės:
•• Efektyvi greito poveikio formulė, kurią sudaro inovatyvūs peptidai
ir aktyvios formos vitaminas C, stabdo melanino gamybą ankstyvuose melanogenezės etapuose, mažina pigmentaciją.
•• Veikia antioksidantiškai ir apsaugo nuo ultravioletinių spindulių.
•• Pasižymi senėjimą lėtinančiu poveikiu – suminkština, išlygina, užpildo raukšles.

FluorOxygen+C
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Dieninė Potent C ampulė

Potent C ampulė nakčiai

Dieninė Potent C ampulė – tai inovatyvių šviesinančių agentų, lėtinančių pigmentacijos procesą, kompleksas. Unikalus pranašumas
lyginant su tradicinėmis priemonėmis – tirozinazės aktyvumo sumažėjimas ankstyvose pigmento susidarymo stadijose.
Resveratrolio poveikis odos pigmentacijai.
Dieninėje ampulėje yra Resveratrolio, labai efektyvaus natūralaus
šviesiklio, gaunamo iš raudonojo vyno. Resveratrolis užtikrina pastebimą odos pašviesėjimą jau po dviejų naudojimo savaičių. Jis lėtina
melanino gamybą įvairiuose lygmenyse pačioje ankstyviausioje pigmentacijos proceso stadijoje ir mažina pasireiškimą genų, atsakingų už hiperpigmentaciją, ko dėka inhibuojama melanino sintezė ir
sumažėja odos pigmentacija.
Šviesinantis Oligopeptido-68 poveikis.
Antra svarbi sudedamoji dalis – Oligopeptidas-68, inovatyvus šviesinantis peptidas, mažinantis tirazinazės ir melanino gamybą siekiant
optimaliai pašviesinti odą ir pigmentacijos sritis. Oligopeptidas-68
derina savyje išreikštą poveikį ir aukštą saugumo lygį. Ši sudedamoji
dalis sukurta TGF- β1 (Transderminis augimo faktorius) ir MITF-geno
pagrindu. TGF vaidina pagrindinį vaidmenį ląstelėms augant ir mirštant, įskaitant ir melanogenezės procesą. MITF-faktorius reguliuoja
melanino kaupimąsi melanocituose, reguliuoja tirozinazės, TRP-1,
TRP-2 aktyvumą (proteinai, susiję su tirozinaze, reguliuoja melanino
kokybę ir stabdo ląstelių nykimą).
Sudėtis:
Dejonizuotas vanduo, propilenglikolis, glicerinas, glicerilo poliakrilatas, PEG-40 hidrintas ricinų aliejus, resveratrolis, fenoksietanolis,
butileno glikolis, hidrogenizuotas lecitinas, natrio oleatas, oligopeptidas-68, natrio EDTA, jūros bakterijų fermento pseudoalteromono
ekstraktas, fermentas termus termofilus, hidroksietilceliuliozė, ksantano guma, prilinas, alaninas, serinas, etilheksilglicerinas, glikolio
kaprililas, dažiklius Red 4, metilizotiazolinonas, natrio fosfatas, natrio
hidroksidas.

Askorbil tetraizopalmitatas.
Potent C ampulėje nakčiai yra 15 % askorbil tetraizopalmitato – dirbtinio vitamino C, kuris odoje greitai pavirsta aktyvia forma vitamino
C, kuris veikia kaip efektyvus odos šviesiklis.
Tirozinazės aktyvumo mažėjimas.
Kaip įrodyta, vitaminas C mažina tirozinazės – fermento, reguliuojančio melanino sintezę, aktyvumą. Vitaminas C gerina apsaugą nuo
saulės, sumažindamas ląstelių UV ir DNR-pažeidimus, yra antioksidantas, įspėjantis apie lipidų oksidaciją ir su tuo susijusį odos senėjimą, ir, kolageno sintezės ir jo apsaugojimo dėka, veikia kaip senėjimą
lėtinantis faktorius.
Kita aktyvi ampulės nakčiai sudedamoji dalis – jūrų dumblio Alaria
Eskulenta ekstraktas, galingas antioksidantas. Ekstraktas maitina ir
saugo odą, išlygina raukšles ir stabdo naujų raukšlių susidarymą. Užkirsdamas kelią elastino ir kolageno degradacijai, padeda išsaugoti
odos elastingumą, be to, turi Omega-3, -6, -9, pagerinančių hidro-lipidinį odos barjerą.
Sudėtis:
Ciklopentasiloksanas, alkilo benzoatas C12-15, askorbil tetraizopalmitatas, vynuogių kauliukų aliejus, kviečių želmenų ekstraktas, oktadecenedioinė rūgštis, kaprilo trigliceridai, alaria esculenta ekstraktas,
fenoksietanolis, dažiklis Yellow 11.
Naudojimas: Rekomenduojama naudoti du kartus per savaitę - ryte
dieninę, vakare naktinę ampulę. Atidarykite ampulę ir sukamaisiais
judesiais užtepkite serumą ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Palaukite kol visiškai susigers, tada tepkite kremą.
Pakuotė. 10 ampulių po 2 ml.
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Wish
Susiraukšlėjusi, suglebusi ir plona oda yra neišvengiami senėjimo
proceso požymiai. Jų priežastis yra natūralūs procesai tokie kaip
sumažėjęs odos elastingumas, mimikos raukšlių atsiradimą sąlygojantys raumenų judesiai, natūralus drėgmės stygius, laisvieji
radikalai, hormoninis disbalansas, lėtėjantis metabolizmas ir natūralus odos plonėjimas. Šiuos brandžios odos požymius sustiprina
išoriniai veiksniai tokie, kaip saulės poveikis, tarša, klimato ir asmeninio gyvenimo būdo ypatumai: nevisavertė mityba, alkoholio
vartojimas, rūkymas ir medikamentinis gydymas.
Brandžios odos atveju, senėjimo procesų prevencijos nepakanka. Norint atjauninti odą reikia ekstensyvios ir aktyvios terapijos,
kad pašalintumėme ilgalaikių senėjimo procesų sukėlėjų darytą
poveikį ir pašalintume žalą, padarytą ląstelių struktūrai epidermio
lygmenyje ir plintančiai į dermą, kurioje yra kolageno skaidulos ir
kurių dėka pasiekiamas elastingumas.
Dauguma kovai su senėjimo procesu nukreiptų priemonių naikina
tik ankstyvuosius senstančios odos požymius t.y. smulkias raukšles. „Christina“ sukūrė visiškai naują visapusę produktų liniją, skirtą
priežiūrai namuose, kuri veikia išvien su salone skirtais naudoti
produktais ir šalina senėjimą įtakojančių veiksnių padarinius veikdami tiek iš vidaus, tiek išorėje.
Su amžiumi jaunystės hormonų lygis mažėja. Wish progresyvių
mokslinių atradimų dėka pakeičia prarasto odos atjauninimo ir
jaunystės išsaugojimo procesus, didina epidermio elastingumą ir
stiprina tarpląstelinį ryšį.
Bet to, Wish produktai ne tik grąžina tai, ką atėmė laikas, bet taip
pat maksimaliai veikia organizmo natūralius kovos su senėjimu
mechanizmus, kad senstanti oda atjaunėtų vidiniuose dermos
sluoksniuose ir tai atsispindėtų jos funkcionavime ir išvaizdoje.
Todėl, Wish užkerta kelią senstančios odos požymių atsiradimui
veikdama išorinius simptomus, kad oda taptų lygesnė, gyvybingesnė, jaunatviškesnė minkštesnė ir atrodytų 10 metų jauniau!

Wish – produktai darbui kabinete
1 žingsnis
Wish Micelle Microemulsion Toner
pH 3,0-3,5
Mikroemulsinis tonikas
Specialiai parinkta preparato formulė be spirito ir muilo užtikrina
kruopštų veido ir kaklo odos valymą nuo makiažo ir kitų teršalų.
Glikolio rūgštis švelniai pašalina sugrubėjusias ląsteles, granato
ir gibiskuso ekstraktai garantuoja antioksidacinį veikimą, o migdolo gliceridai, alijošiaus sultys ir laukinio riešutmedžio vanduo
tonizuoja odą. Tonikas pasižymi drėkinamuoju poveikiu ir palaiko
odos natūralų riebalinį balansą - išlaikomas natūralus odos pH balansas ir ji tampa gaivi, švari ir sudrėkinta.
Naudojimas: Sudrėkinkite vatos diskelius nedideliu kiekiu toniko
ir nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. Toniką naudokite atlikus
demakiažą.
Pakuotė. 300 ml.

2 žingsnis
Wish Age Defying Exfoliator
Priešraukšlinis eksfoliatorius
Preparatas pasižymi šildomuoju poveikiu, dėl to stimuliuojama
kraujo cirkuliacija ir pagerėja odos mityba bei jos prisotinamas deguonimi. Beta-hidroksilinės rūgštys ir figmedžio ekstraktas užtikrina
efektyvią eksfoliaciją, o subalansuota tokių unikalių ingridientų kaip
ferulo ir fitino rūgščių kombinacija pasižymi antioksidaciniu ir šviesinamuoju poveikiu. Mėtos aliejus atvėsina odą ir sumažina paraudimus. Taigi, eksfoliatorius ne tik pašalina viršutinį negyvų ląstelių
epidermio sluoksnį, bet ir leidžia įgyvendinti amžinų odos pakitimų
korekciją.
Naudojimas: Nedidelis kiekis eksfoliatoriaus užtepamas plonu
sluoksniu ant veido odos, apeinant paakių zoną. Palikite 2-4 minutėms, galima atlikti lengvą masažą, prijungti garus. Eksfoliatorius nuplaunamas vėsiu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

2 žingsnis
Wish Forte Peel
pH 2,0-2,5
Pilingas Forte
Forte Peel Wish – tai daugiafunkcis šveičiamasis kremas, padėsiantis
gražinti jaunos odos grožį. Specialiai sukurtas šveitiklis leidžia pasiekti vientisos, lygios odos efektą bei praturtina turimą veido spalvą.
Forte Peel Wish kremas odą paverčia itin lygia ir elastinga, mažina
raukšlelių ir kitų odos trūkumų susidarymą.
Forte Peel Wish šveičiamasis kremas praturtintas naujos kartos dumblių ekstraktu, stimuliuojančiu ląstelių atsinaujinimą bei lėtinančiu
ankstyvojo odos senėjimo požymių atsiradimą. Šis ekstraktas slopina progerino (priešlaikinį odos senėjimą stimuliuojančio baltymo)
susidarymą. Taip pat aktyvina ląstelių metabolizmą, jų detoksikaciją,
mitochondrinį aktyvumą, ląstelių gyvybingumą, ribosomų darbą ir
malatų transporto stimuliavimą.
Be šių įspūdingų savybių minėtas šveičiamasis kremas taip pat reguliuoja „fotosenėjimo“ mediatorių lygį, kontroliuoja priešuždegiminių
ir prouždegiminių mediatorių susidarymą. Jis neleidžia atsirasti ir apsaugo odą nuo pirmalaikio senėjimo, didina jos tonusą, hidrataciją ir
gerina bendrą odos išvaizdą.
Naudodami Forte Peel Wish šveičiamąjį kremą odai suteiksite gyvybiškumo ir spindesio.
Naudojimas: aplikatoriumi odą tolygiai padenkite plonu Forte Peel
Wish šveitiklio sluoksniu. Apeikite paakių zoną. Palikite 2-5 minutėms priklausomai nuo odos reakcijos. Nuplaukite šaltu vandeniu.
Pakuotė. 150 ml.

3 žingsnis
Wish Rejuvenating Serum
Atjauninantis serumas
Serumo sudėtyje yra aukštos unikalių aktyvių sudedamųjų dalių
koncentracijos, kurios padės grąžinti odai tai, kas buvo prarasta laikui
bėgant. Stiprūs prohormonai stimuliuoja pro-aging natūralių odos
hormonų aktyvumą, dėl to visų odos sluoksnių struktūra pagerėja.
Senstanti oda atjaunėja, nes antioksidaciniu poveikiu pasižymintys
vitaminai apsaugo ją nuo kenksmingo saulės spindulių poveikio,
laisvų radikalų ir teršalų. Fitino ir ferulo rūgštys užtikrina anti-age apsaugą, kojinė rūgštis šviesina ir išlygina odos spalvą. Odos paviršius
išsilygina, ji tampa stangri ir spinduliuojanti.
Wish
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Naudojimas: Nedidelį kiekį serumo švelniai įmasažuokite į veido,
kaklo, dekoltė odą. Galima naudoti du kartus per dieną, kaip papildomą priemonę prieš kremą.
Pakuotė. 100 ml.

4 žingsnis
Wish Complexion Repairing Microemulsion
Mikroemulsija kompleksiniam atsatymui
Speciali preparato konsistencija palengvina aktyvių sudedamųjų
dalių prasiskverbimą į odą. Mikroemulsija prisotina odą stipriu antioksidaciniu kompleksu, drėkina ją, išlygina raukšles suteikdama
odai sveiką išvaizdą.
Naudojimas: Mikroemulsija tepama plonu sluoksniu ant veido,
kaklo, dekoltė odos. Atlikite masažą. Geresniam slydimui rekomenduojama prijungti garus arba karts nuo karto sudrėkinti rankas vandeniu. Nenuplauti.
Pakuotė. 250 ml.

5 žingsnis
Wish Invigorating Mask
Atstatomoji kaukė
Kaukės sudėtyje yra didelis procentas tokių natūralių mineralinių
medžiagų kaip cinkas, magnis, kalcis, kurie pagerina aktyvių medžiagų įsigėrimą į odą ir suteikia jai jaunos odos išvaizdą. Azijietiška centela stimuliuoja kraujo mikrocirkuliaciją, o maitinamosios
medžiagos pasižyminčios anti-age poveikiu patempia odą ir pašalina pakenkimus, atsirandančius nuo saulės spinduliuotės poveikio ir kitų žalingų aplinkos veiksnių. Kaukė drėkina ir atstato hidrolipidinę mantiją, gerina odos spalvą, padaro ją lygią ir spindinčią.
Naudojimas: Kaukė užtepama ant veido, kaklo, dekoltė odos
tolygiu sluoksniu ir paliekama 10 - 15 min. Tuomet dalis kaukės
nuplaunama vėsiu vandeniu – paliekamas tik plonas sluoksnis ir
pereinama prie 6 žingsnio.
Pakuotė. 250 ml.

6 žingsnis
Wish Reviving Mask
Alginatinė kaukė
Kaukė žymiai pagerina kraujo mikrocirkuliaciją odoje, giliai drėkina ir suteikia liftingą. Į sudėtį įeinančios fereulo ir fetino rūgštys pasižymi antioksidaciniu poveikiu, stiprina ir atstato odos struktūrą.
Natūralūs spanguolių ir meškauogės ekstraktai šviesina odą ir padidina atstatomųjų komponentų absorbciją. Oda atrodo gaivesnė,
pailsėjusi, atjaunėjusi.
Naudojimas: 30 gr. miltelių sumaišoma su 60 ml. 20°С vandens ir
nedelsiant užtepama ant veido, kaklo ir dekoltė odos, padengtos
vieno sluoksnio marle. Po 10 minučių kaukė nuimama kaip plėvelė.
Pakuotė. 500 ml.

7 žingsnis
Wish Eye And Neck Lifting Serum
Serumas kaklui ir odai aplink akis
Serumas, kurio pagrindą sudaro kunžutas, patempia, drėkina odą
ir išlygina raukšles. Preparato sudėtyje yra didelės aktyvių proteinų
koncentracijos, kurie sutraukia odą iš karto užtepus preparatą. Jau
po 30 min pasiekiamas ryškaus liftingo efektas, oda tampa minkšta ir švelni lyg šilkas.
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Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis švelniai įmasažuojamas į
kaklo odą ir aplink akis.
Pakuotė. 100 ml.

8 žingsnis
Wish Day Cream SPF-12
Atjauninantis, apsauginis kremas (SPF-12)
Kremas su fitino, ferulo, kojine rūgštimis, skvalenu, antioksidantiniu kompleksu padidina odos stangrumą, atjaunina ją ir apsaugo
nuo kenksmingo aplinkos poveikio, UV spindulių ir laisvųjų radikalų. Šviesina pigmentines dėmes ir išlygina odos spalvą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis švelniai paskirstomas ant veido odos iki pilno susigėrimo.
Pakuotė. 150 ml.

Wish – priemonės naudojimui namuose
Wish Bi Phase Make Up Remover
Makiažo valiklis
Švelni, neriebi priemonė nuvalo odą aplink akis, vandeniui atsparų ir
profesionalų makiažą. Išlygina ir drėkina odą, nepalikdamas riebumo
pojūčio. Sudėtyje esantis agurkų ir ramunėlių ekstraktas ramina ir sumažina patinimą aplink akis. Oda bus švari ir minkšta.
Naudojimas: Prieš naudojimą pakratykite buteliuką! Nedidelį valiklio
kiekį paskirstykite ant vatos diskelių. Švelniais judesiais paskirstykite
priemonę ant veido odos, valyti, kol bus pašalinti visi makiažo likučiai.
Pakuotė. 100 ml.

Wish Gentle Cleansing Milk
Valomasis pienelis
Švelnus, lengvos tekstūros pienelis šalina nuo veido odos paviršinius nešvarumus ir makiažą. Sudėtyje esantis nedidelis kiekis glikolio rūgšties, atlieka švelnią eksfoliaciją ir saugiai valo odą. Naudojant
pienelį oda bus švari ir minkšta. Sudėtyje nėra aliejų.
Naudojimas: Nedidelį pienelio kiekį paskirstykite ant drėgnos
veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai masažuokite ir nuplaukite šiltu
vandeniu. Akių makiažą galima nuvalyti naudojant vatos diskelius.
Papildomai galima naudoti Wish Facial Wash ir Wish Purifying Toner.
Pakuotė. 200 ml.

Wish Facial Wash
Prausiklis
Švelnus, drėkinantis gelis giliam odos valymui, šalina nuo veido odos
paviršinius nešvarumus ir makiažą. Sudėtyje esanti glikolio rūgštis,
atlieka švelnią paviršinių korneocitų eksfoliaciją. Švelni prausiklio formulė nedirgina ir drėkina odą.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį paskirstykite ant drėgnos veido,
kaklo, dekoltė odos. Švelniai masažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 200 ml.

Wish Purifying Toner
Valomasis tonikas
Mikroemulsinė toniko formulė, padeda nuvalyti ir sudrėkinti odą,
nepažeidžiant jos natūralaus lipidinio balanso. Švelniai šalina makiažo likučius, paviršinius nešvarumus ir riebalų perteklių. Ramina odą,
sutraukia poras, o drėkinantys komponentai palaiko optimalų hidratacijos lygį.

Naudojimas: Nedidelį toniko kiekį paskirstykite ant vatos diskelių ir jais nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. Tonizavimui
galima purkšti tiesiai ant odos, saugant, kad priemonė nepatektų į akis.
Pakuotė. 200 ml.

Ryte prieš dieninį, vakare prieš naktinį kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Wish Day Eye Cream SPF-8

Serumas mimikos raukšlių korekcijai
Serumas – miorelaksantas mažina mimikos raukšlių aktyvumą, drėkina odą ir didina jos elastingumą. Inovatyvus dipeptidas diaminobutiroil benzibimid diacetatas ir Acetyl gliutomyl heksapeptidas-3
blokuoja raumenų susitraukimus aplink akis ir kaktoje, todėl akivaizdžiai mažina mimikos raukšlių susidarymą, mažėja raukšlelių gylis,
todėl jos tampa mažiau pastebimos.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis įmasažuojamas problematiškose zonose 2 kartus per dieną. Gali būti naudojamas kaip makiažo pagrindas.
Pakuotė. 30 ml.

Atjauninantis, dieninis, apsauginis kremas odai aplink akis (SPF-8)
Kremas su ryškiu antioksidaciniu poveikiu apsaugo ir „atgaivina“
jautrią odą aplink akis. Į preparato sudėtį įeina medžiagos, neutralizuojančios žalingą laisvųjų radikalų poveikį: fitino rūgštis, kuri
šviesina ir išlygina odą aplink akis, ferulo rūgštis, padidina odos
audinių tvirtumą, sveikų ląstelių energijos gamybą ir atjaunina
senstančią odą. Senėjimą stabantis efektas sustiprėja dėl sudėtyje
esančio DHEA, kuris pagerina aktyvių medžiagų prasiskverbimą
į odą. Kremas turtingas riebiosiomis rūgštimis, antioksidantais ir
UV-filtrais. Reguliariai naudojant preparatą oda aplink akis išsilygina ir atjaunėja.
Naudojimas: Ryte nedidelį kremo kiekį švelniai įmasažuojama į
odą aplink akis.
Pakuotė. 30 ml.

Wish Day Cream SPF-12

Wish Night Eye Cream

Atjauninantis, dieninis, apsauginis kremas (SPF-12)
Kompleksinio veikimo dieninis kremas saugo odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio ir ultravioleto. Didina sveikų ląstelių energijos
gamybą, kad atjaunintų ir apsaugotų senstančią odą nuo kasdieninių veiksnių tokių, kaip saulė, laisvieji radikalai ir tarša. Šviesina
pigmentines dėmes, bei gerina odos spalvą.
Naudojimas: Ryte nedidelis kremo kiekis švelniai paskirstomas
ant veido, kaklo odos iki pilno susigėrimo.
Pakuotė. 50 ml.

Atjauninantis, naktinis kremas odai aplink akis
Inovacinė šio kremo formulė nukreipta į palankių sąlygų jautriai
odai aplink akis sukūrimą. Kol Jūs miegate, Jūsų oda ilsisi kartu su
Jumis, o aktyvūs preparato ingridientai atjaunina ir atkuria ją. Kremo sudėtyje yra taip vadinamas „jaunystės hormonas“ – DHEA, kurio didelės koncentracijos yra jaunoje odoje. Laikui bėgant šio hormono kiekis odoje mažėja ir ji tampa jautresnė laisvųjų radikalų ir
kitų kenksmingų faktorių, greitinančių odos senėjimą, poveikiui. Į
preparato sudėtį įeina melatoninas, stimuliuojantis odos reakcijas,
ko dėka sveikos ląstelės atnaujinamos ir padidinamas jų gyvybingumas. Kremas mažina akių zonoje esančias raukšles, tamsius ratilus, šviesina pigmentines dėmes ir išlygina odos spalvą.
Naudojimas: Vakare nedidelis kremo kiekis švelniai įmasažuojama į odą aplink akis. Pirmas savaites tepkite du kartus per savaitę,
vėliau naudokite kiekvieną vakarą.
Pakuotė. 30 ml.

Wish Absolute Confidence

Wish Night Cream
Atjauninantis, naktinis kremas
Inovacinė šio naktinio kremo formulė nukreipta palankių odos
atjauninimo sąlygų sukūrimui. Kremo sudėtyje yra taip vadinamas
„jaunystės hormonas“ – DHEA, kurio didelės koncentracijos yra
jaunoje odoje. Laikui bėgant šio hormono kiekis odoje mažėja ir
ji tampa jautresnė laisvųjų radikalų ir kitų kenksmingų faktorių,
greitinančių odos senėjimą, poveikiui. Į preparato sudėtį įeina likopenas, kuris pasižymi ryškiu atjauninančiu poveikiu ir melatoninas, stimuliuojantis odos „atsipalaidavimą“, dėl ko atnaujinamos
sveikos ląstelės ir padidinamas jų gyvybingumas.
Naudojimas: Vakare nedidelis kremo kiekis švelniai paskirstomas
ant veido, kaklo, dekoltė odos iki pilno susigėrimo.
Pakuotė. 50 ml.

Wish Rejuvenating Serum
Atjauninantis serumas
Serumo sudėtyje yra aukštos unikalių aktyvių sudedamųjų dalių
koncentracijos, kurios padės grąžinti odai tai, kas buvo prarasta
laikui bėgant. Stiprūs prohormonai stimuliuoja pro-aging natūralių odos hormonų aktyvumą, dėl to visų odos sluoksnių struktūra
pagerėja. Senstanti oda atjaunėja, nes antioksidaciniu poveikiu
pasižymintys vitaminai apsaugo ją nuo kenksmingo saulės spindulių poveikio, laisvų radikalų ir teršalų. Fitino ir ferulo rūgštys
užtikrina anti-age apsaugą, kojinė rūgštis šviesina ir išlygina odos
spalvą. Odos paviršius išsilygina, ji tampa stangri ir spinduliuojanti.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis švelniai įmasažuojamas
į veido, kaklo, dekoltė odą. Galima naudoti du kartus per dieną.

Wish Eye and Neck Lifting Serum
Serumas kaklui ir odai aplink akis
Serumas, kurio pagrindą sudaro kunžutas, patempia, drėkina paakių, kaklo odą ir išlygina raukšles. Serumo sudėtyje yra didelės
aktyvių proteinų koncentracijos, kurie sutraukia odą po preparato uždėjimo. Po 30 min pasiekiamas ryškaus liftingo efektas, oda
tampa minkšta ir švelni lyg šilkas.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis švelniai įmasažuojamas į
kaklo odą ir aplink akis. Galima naudoti du kartus per dieną. Ryte
prieš dieninį, vakare prieš naktinį kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Wish Exfoliating Scrub
Šveitiklis - eksfoliatorius
Šis delikatus šveitiklis suteikia švelnų, minkštą grubios odos, viršutinių epidermio sluoksnių, atsisluoksniavimą. Į sudėtį įeinantis
mėtos ekstraktas ramina ir vėsina odą. Ji išsilygina ir pasiruošia kitų
aktyvių preparatų uždėjimui.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį užtepkite ant sudrėkinto
veido. Švelniai masažuokite 1-2 min. Likučius nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.
Wish
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Wish Deep Nourishing Mask

Wish Radiance Enchancing Cream

Maitinanti kaukė
Kaukė pasižymi giliu maitinamuoju poveikiu, jos sudėtyje yra natūralūs „jaunystės hormonai“, kurie gerina vidinių odos sluoksnių struktūrą. Preparato veikimas taip pat nukreiptas į išorinių odos senėjimo
požymių šalinimą – oda išsilygina, įgauna švytėjimo, padidėja jos
gyvybingumas. Fitino rūgštis užtikrina anti-age apsaugą, o kojinė
rūgštis šviesina ir išlygina odą. Firulino rūgštis pagerina odos stangrumą. DMEA padidina jaunų ląstelių energijos gamybą ir atjaunina
odą. Drėkinamasis efektas ir raukšlių išlyginimas užtikrinamas dėl hialurono rūgšties, kuri sukuria odoje savotiškas vandens sankaupas.
Atjauninantis efektas taip pat pasiekiamas dėl vitaminų A, E ir C. Ši
aliejus ir avokadas turtingi fitosteroliais padidina odos elastingumą ir
ženkliai sumažina jau esančių raukšlių kiekį.
Naudojimas: Kaukė užtepama ant veido, kaklo, dekoltė odos tolygiu
sluoksniu ir paliekama 15-20 min. Kaukės likučiai nuvalomi drėgnu
rankšluoščiu ar servėtėle. Naudokite 1-2 kartus per savaitę.
Pakuotė. 75 ml.

Odos spalvą gerinantis, atjauninantis kremas
Kremas pasižymi aukštu efektyvumu, 10% sudėties sudaro glikolio
rūgštis, kuri ištirpdo „lipnią“ tarpląstelinę medžiagą ir tokiu būdu palengvina viršutinių odos sluoksnių nusilupimą. Toks glikolio rūgšties
veikimas, sustiprintas retinolio (0.02%), stimuliuoja proteinų sintezę
gilesniuose epidermio sloksniuose – dėl to vykdomas intensyvus
odos atjaunėjimas. Šviesinamas efektas užtikrinamas dėl kojinės
rūgšties, kuri suteikia odai spindinčią išvaizdą ir tolygią spalvą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, 2 kartus per savaitę, įmasažuojamas į veido odą iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 50 ml.

Wish

Silk

Puikus staigaus liftingo efektas
Silk procedūra pagrįsta šilkverpio kokono siūlų skaidulų aplikacija
ir ištirpimu tiesiog ant odos bei gauto hidrolizato absorbcija. Cheminis šių skaidulų pavadinimas – fibroinas – tai fibrilinis baltymas,
kurio molekulinė masė 55000-100000 daltonų. Į molekulinę fibroino
grandį įjungti beveik visų alfa rūgščių, įeinančių į natūralių baltymų
sudėtį, liekanos. Nors pirminė fibroino struktūra iki galo nenustatyta,
baltymo molekulėje aptiktos aukštos glicino, alanino, serino ir tirozino koncentracijos.
Natūralioje būsenoje fibroino skaidulos surištos tarpusavyje „šilkine
guma“ (baltymu sericinu).
Tam, kad būtų galima išlaikyti fibroino skaidulas sausas, mokslininkai
sugebėjo atskirti baltymines skaidulas vieną nuo kitos tam, kad vėliau procedūros metu galima būtų juos sujungti.
Skaidulos tampriai susiriša su oda ir ilgai ant jos išsilaiko, sukurdamos
higroskopinę baltyminę plėvelę. Ji netrukdydama kvėpuoti odai ir
neužkimšdama porų, pasižymi ryškiu liftingo efektu, minkština ir
drėkina odą. Dalis peptidų ir aminorūgščių palaipsniui prasiskverbia
į raginį sluoksnį, sulaikydami jame drėgmę ilgą laiką. Dėl tokio poveikio procedūros efektas išsilaiko 10-12 dienų. Be to, skaidulos apsaugo odą nuo oksidacinio streso ir pagerina kraujo mikrocirkuliaciją.
Preparatas tinka visų tipų ir amžių odai, kontraindikacijų nėra.
Indikacijos:
1. SOS – greita odos išvaizdos pagerinimo procedūra (liftingas, šviesinimas ir odos tekstūros išlyginimas, kraujotakos pagerinimas);
2. Antistresinė procedūra (kai oda suvytusi, „pavargusi“);
3. Atjauninimo programa (6-15 procedūrų, 1-ą kartą per 7-10 dienų);
4. Regeneracijos programa po įvairių pilingų (10-16 procedūrų, 1 kartą per 7 dienas);
5. Stiprūs pakenkimai po saulės poveikio;
6. Greitas svorio netekimas badavimo ir dietų metu;
7. Odos priežiūra nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiais;
8. Odos priežiūra chemoterapijos metu ir po jos.
Staigus procedūros efektas:
1. Sumažėja raukšlių gylis ir išryškėjimas;
2. Oda išsilygina, sutvirtėja ir pasitempia;
3. Drėkinanti formulė padaro odą minkštą ir švytinčią;
4. Atsistato optimalus odos pH;
5. Mažėja uždegimas;
6. Atgaivina pavargusią veido odą;
7. Per 10 minučių smulkios raukšlelės sumažėja 80%.
Ilgalaikis procedūros efektas:
1. Oda aprūpinama vitaminais, mikroelementais, lipidais;
2. Veikia profilaktiškai, apsaugodama nuo oksidacinio streso;
3. Sutvirtinama tarpląstelinė medžiaga dėka padidėjusio kolageno,
elastino, gliukozamino glikanų išsiskyrimo;
4. Pagerėja mikrocirkuliacija;
5. Stimuliuojamas keratinizacijos procesas;
6. Skaidomos riebiosios rūgštys;
7. Per 3 mėnesius smulkios raukšlelės sumažėja 35%.

Mokslinis šilkinės procedūros poveikio rezultatų pagrindimas
“SILK“ linija sukurta remiantis šiuolaikiniais kosmetinės chemijos
moksliniais pasiekimais. Į preparatus įvesti ingredientai, kurių poveikis nukreiptas į vidinių ir išorinių faktorių, greitinančių odos senėjimą,
poveikio pasekmių šalinimą.
Aktyvūs ingredientai:
Gama - amino rūgštis
Tai mažamolekulinis inhibuojantis mediatorius centrinėje nervų sistemoje. Specialiai sukurta formulė su gama amino sviesto rūgštimi
perspėja matomų odos senėjimo požymių atsiradimą, kadangi dezaktyvuoja ir blokuoja nervinio signalo perdavimą iš nervo galūnėlės
į raumenį.
Natūralios šilko skaidulos
Jos praturtintos s – s jungtimis, „suaustos“ į pūkuotus sluoksnius ir
naudojamos kartu su šarminiu geliu, šilkiniai proteinai tampa aminorūgštimis ir besiskverbdamos į odą tampriai susiriša su ja. Oda atrodo
lygesnė, gaivi ir pailsėjusi, prisiliečiant - minkšta ir švelni kaip šilkas,
jos tonusas ir stangrumas padidėja, atsiranda komforto pojūtis, veido bruožai išryškėja.
Tradiciniai natūralūs augalų ekstraktai
Šilko linijos preparatai praturtinti tradiciniais kosmetologijoje ir dermokosmetologijoje natūraliais augaliniais ekstraktais: ženšenis (jaunystės šaltinis) – garsėjantis sugebėjimais sutvirtinti ir tonizuoti senėjančią odą, azijietiška centela – plačiai taikoma celiulito gydymui,
išlygina odą dėl gebėjimo skaidyti riebiąsias rūgštis, daržinis portulakas – tradicinis kinietiškas esencinių riebiųjų rūgščių (kaip Omega-6)
ir vitaminų šaltinis, stiprinantis ląstelines membranas. Šie ekstraktai
taip pat pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, mažina tinimą ir odos
dirginimą.
Staigus efektas
Procedūra priešinasi vidiniams faktoriams, skatinantiems
raukšlių atsiradimą, ir tuo pat metu skatina staigaus ir pastebimo
efekto atsiradimą: smulkios raukšlelės užsipildo ir išsilygina
iškart po serumo su polisilikono elastomeru uždėjimo, kuris
sukuria švytinčios odos, turinčios šilkinę struktūrą iliuziją – dėl
fotoatspindinčio poveikio.

Silk – produktai darbui kabinete
1 žingsnis
Silk Gentle Cleansing Cream
Švelnus valomasis kremas
Minkštas nejonizuotas ir amfoterinis kreminis muilas (triklozanas,
azijietiškos centelos, ženšenio šaknų ekstraktai, sericinas) drėkina
odą, šalina riebalų perteklių, nešvarumus ir makiažo likučius, nedirgindamas ir nesausindamas odos. Gali būti naudojamas šalinant akių
makiažą. Nepalieka riebumo jausmo, nes sudėtyje neturi lipidų. Po
preparato panaudojimo oda tampa švari, gaivi ir pasiruošusi Soothing Exfoliator uždėjimui.
Naudojimas: Valomasis kremas užtepamas ant sudrėkintos veido,
kaklo, dekoltė odos. Atliekamas lengvas masažas. Kremo likučiai nuplaunami vandeniu, oda nusausinama.
Pakuotė. 250 ml.
Silk

25

2 žingsnis
Silk Soothing Exfoliator

5b žingsnis
Silk Fibers Activator

Eksfoliatorius
Preparatas suteikia blyškiai ir pavargusiai odai švytėjimo, išlygina jos
tekstūrą, paruošia geresnei kitų preparatų resorbcijai. Papajos ekstraktas ir proteolitinės / enziminės skystos pudros švelniai ištirpdo „senas“
odos ląsteles. Natūralūs augaliniai ekstraktai, antioksidantai ir avižų miltai pašalina viršutinius odos sluoksnius, nesukeldami odos paraudimo.
Naudojimas: Nedidelis kiekis pudros (5 ml) sumaišoma su 5 ml
šiltu vandeniu. Maišoma iki kreminės konsistencijos. Mišinys užtepamas ant veido, kaklo, dekoltė, apeinant lūpų ir paakių zonas.
Ant viršaus uždedama plėvelė arba rankšluostis šilumai ir drėgmei
palaikyti. Po 5-7 minučių atliekamas lengvas masažas, likučiai nuplaunami vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

Šilko skaidulos
Aktyvatorius padeda ištirpinti šilko skaidulas, stiprina ir atkuria
vidinį „surišantį“ mechanizmą. Šio proceso metu oda stangrėja ir
jaunėja.
Naudojimas: Žiūrėti 5a žingsnį Silk Fibers.
Pakuotė. 300 ml.

3 žingsnis
Silk Active Toner
Aktyvus tonikas
Tonikas (propileno glikolis, glikolio rūgštis, citrinos rūgštis, muilamedžio žievės ekstraktas, saponarijos, riešutmedžio, ženšenio šaknų,
azietiškos centelos ekstraktai) tęsia švelnaus odos šerpetojimo ir valymo procesą. Inaktyvuoja proteolitinį prieš tai naudoto preparato
poveikį ir normalizuoja odos pH lygį. Oda pasidaro lygi, švari, švytinti,
paruošta sekančių priemonių uždėjimui.
Naudojimas: Nedidelį toniko kiekį paskirstykite ant vatos diskelių.
Diskeliais, apeinant paakių zoną, kruopščiai nuvalykite veido kaklo,
dekoltė odą. Nenuplaukite.
Pakuotė. 300 ml.

4 žingsnis
Silk Base Cream Mask
Bazinė kreminė kaukė
Kaukė su daržinio portulako, ženšenio šaknų, azietiškos centelos ekstraktais padidina odos temperatūrą ir palaiko ją 34-37° C lygyje, gerina mikrocirkuliaciją, užtikrina optimalią penetraciją ir sekančių preparatų aktyvių ingridientų poveikį. Intensyviai drėkina, maitina odą,
išlygina jos tekstūrą ir sumažina uždegiminius procesus. Prisotina odą
vitaminais, mikroelementais ir riebiosiomis rūgštimis.
Naudojimas: Nedidelį kaukės kiekį (3- 4 ml) užtepkite ant veido,
kaklo, dekoltė odos. Įveskite į odą sukamaisiais masažiniais judėsiais. Galima atlikti trumpą masažą. Palikite ant odos ploną, vos
pastebimą kaukės sluoksnį ir iškart pereikite prie šilko pluoštų ir
aktyvatoriaus uždėjimo.
Pakuotė. 250 ml.

5a žingsnis
Silk Fibers
Šilko pluoštai
Šilkiniai proteinai pasižymi drėkinančiu poveikiu, o jų ištirpimui naudojamas aktyvatorius (5b žingsnis) stiprina ir atkuria vidinį „surišantį“
mechanizmą. Šio proceso metu oda stangrėja ir jaunėja, smulkios
raukšės išsilygina, o gilesnės tampa mažiau pastebimos.
Naudojimas: Išskiriamas vienas šilkinių skaidulų sluoksnis į kelias nedideles dalis, kurios uždedamos ant odos. Kiekvienas šilko plotas sudrėkinamas keliais lašais aktyvatoriaus (5b žingsnis) ir masažuojama, kol
skaidulos visiškai ištirps. Atliekamas masažas iki pilno šilko įsigėrimo.
Pakuotė. 100 ml.
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6 žingsnis
Silk Multivitamin Drops
Multivitamininiai lašai
Masažiniai lašai (sėklų aliejus, likopenas, šilkverpio lipidai) pasižymi atjauninančiu poveikiu odai, turi antioksidacinių savybių,
stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą, prisotina odą vitaminais,
išlygina raukšles. Preparatas stiprina apsauginį odos barjerą ir ją
maitina. Gerina šilko pluoštų prasiskverbimą.
Naudojimas: Keli lašai preparato įmasažuojami į veido, kaklo, dekoltė odą iki pilno įsigėrimo. Pereikite prie kito žingsnio.
Pakuotė. 150 ml.

7 žingsnis
Silk Remodeling Mask
Remodeliuojanti kaukė
Alginatinė kaukė, praturtinta jūros dumbliais, ženšenio, azietiškos
centelos ekstraktu, natūraliais antioksidantais ir atjauninančiais
ingredientais, vėsina ir ramina odą, sustiprina ir patempia ją, regeneruoja ląstelių membranas. Kaukei džiūstant, stiprinamas šilko
skaidulų ir multivitamininių lašų poveikis dėl susiformuojančio
tankaus sluoksnio odos paviršiuje, kuris užtikrina staigaus liftingo
efektą.
Naudojimas: 30 gr. miltelių sumaišoma su 60 ml. 20°С vandens ir
nedelsiant užtepama ant veido, kaklo ir dekoltė. Prieš tai padengiant veidą vieno sluoksnio marle. Po 10-15 minučių kaukę nuimti
kaip plėvelę.
Pakuotė. 500 ml.

8 žingsnis
Silk Silky Serum
Šilko serumas
Serumo poveikis pastebimas iškart po jo užtepimo – smulkios raukšlelės išsilygina, oda atrodo šilkinė ir atjaunėjusi. Šilkverpio lipidais
praturtintas serumas intensyviai stangrina, drėkina odą, skatina sveikų ląstelių augimą, gerina kraujotaką. Galima naudoti kaip bazę prieš
makiažą.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis įmasažuojamas į veido, kaklo,
dekoltė odą.
Pakuotė. 100 ml.

Silk – priemonės naudojimui namuose
Silk Clean Up Cleansing Cream
Švelnus, valomasis kremas
Minkštas nejonizuotas ir amfoterinis kreminis muilas (triklozanas,
azietiškos centelos, ženšenio šaknų ekstraktai, sericinas) drėkina odą,
šalina riebalų perteklių, nešvarumus ir makiažo likučius, nedirgindamas ir nesausindamas odos. Gali būti naudojamas šalinant akių
makiažą. Nepalieka riebumo jausmo, nes sudėtyje neturi lipidų. Po
preparato panaudojimo oda tampa švari ir gaivi.
Naudojimas: Valomasis kremas užtepamas ant sudrėkintos veido,
kaklo, dekoltė odos. Atliekamas lengvas masažas. Kremo likučiai
nuplaunami vandeniu.
Pakuotė. 120 ml.

Silk Absolutely Smooth Topical Wrinkle Filler
Serumas raukšlių užpildymui
Švelnus Absolutely Smooth, praturtintas šilkaverpio siūlais, ženšenio šaknų, azietiškos centelos ekstraktais, gama-amino sviesto
rūgštimi, – tai saugi ir efektyvi alternatyva injekcinėms raukšlių
išlyginimo procedūroms. Reguliariai naudojant serumą, oda atrodys nepriekaištingai lygi ir švelni kaip šilkas. Privalumai: Staigus ir
matomas rezultatas; Užpildo ir paslepia smulkias mimikos linijas ir
raukšleles; Perspėja raukšlių atsiradimą; Išsaugo natūralius veido
bruožus; Saugu - galimas dažnas produkto naudojimas; Idealiai
tinka odos paruošimui ypatingoms progoms.
Gama-amino sviesto rūgštis nukreipta į vidinių odos senėjimo priežasčių veikimą blokuoja elektrinius signalus, skleidžiamus nervų
galūnėlių. Tai saugiai perspėja mimikos linijų ir raukšlių atsiradimą.
Naudojimas: Serumas, pirštų galiukais, užtepamas lengvais masažuojančiais judesiais 2 kartus per dieną, pagrindinį dėmesį skiriant
raukšlėtoms sritims. Serumą taip pat galima naudoti kaip makiažo
pagrindą.
Pakuotė. 30 ml.

Silk Uplift
Kremas liftingui
Kremo sudėtyje esantys šilkverpio kokono lipidai, antioksidantai
(žaliosios arbatos lapelių, liepžiedžių ekstraktas, alantoinas), drėkinantis faktorius (skvalenas, Natris РСА, natrio laktatas, fruktozė,
glicerolis, niacinamidas, karbomidas, unizitolis (akvadermas) ir
naujos kartos odą stiprinančios medžiagos atjaunina ir išlygina
odą, pagerina odos tekstūrą, drėkina ją, mažina transdermalinę
drėgmės netektį, suteikia liftingo efektą ir padaro odą šilkine praėjus vos kelioms minutėms po jo naudojimo.
Naudojimas: Kremas užtepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos
plonu sluoksniu iki pilno susigėrimo. Gali būti naudojamas kaip
makiažo pagrindas.
Pakuotė. 50 ml.

Silk Upgrade
Atjauninantis, drėkinantis kremas
Unikali kremo formulė praturtinta unikaliu natūralaus drėkinamojo faktoriaus komponentų deriniu (gliukozė, fruktozė, sacharozė,
skvalenas), antioksidantais ir šilkmazgio lipidais maitina, drėkina
ir atjaunina odą, suteikia jai elastingumo ir švytėjimo. Retinilpalmitatas skatina epidermio atsinaujinimą, linolo ir linoleno rūgštis
maitina, regeneruoja ir padidina odos hidrataciją, alantoinas ir

vaistinės medetkos ekstraktas veikia priešuždegimiškai, ramina.
Naudojimas: Kremas užtepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos
plonu sluoksniu iki pilno susigėrimo. Gali būti naudojamas kaip
makiažo pagrindas.
Pakuotė. 50 ml.

Silk Eyelift Cream
Kremas odai aplink akis
Priemonė iš karto suteikia liftingo efektą zonoje aplink akis. Kremo
sudėtyje esantys aktyvūs biopeptidų komponentai giliai įsigeria į
paakių zonos odą, žaliosios arbatos lapelių ekstraktas ir alantoinas veikia kaip priešuždegiminiai, antioksidantiniai komponentai,
šilkaverpio kokono lipidai pagerina odos tekstūrą, išlygina ir užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Kremas EyeLift mažina raukšles, šviesina tamsius ratilus paakiuose, šalina patinimą, pasižymi liftinginiu
efektu, oda tampa minkšta ir elastinga.
Naudojimas: Kremas, plonu sluoksniu, užtepamas ant odos zonoje aplink akis iki pilno susigėrimo. Galima naudoti du kartus per
dieną.
Pakuotė. 30 ml.

Silk Peel-Off Mask
Liftingą suteikianti kaukė
Unikalūs aukšto aktyvumo šilkmazgio lipidai kartu su patobulintomis veikliosiomis medžiagomis bei drėkinimo elementais (glikolio,
pieno rūgštis, tomatų, ramunėlių ir apelsinų ekstraktai) sukuria
patempimo efektą, koreguojant veido kontūrus. Kaukė švelniai
nušerpetoja odą, valo, atjaunina ir mažina raukšlių ryškumą. Praturtinta antioksidantais ir vertingais lipidais, pasižymi raminančiomis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Kaukės poveikio rezultatas
– švelni, elastinga ir gaivi oda.
Naudojimas: Kaukė užtepama storu sluoksniu ant nuvalytos ir
nusausintos veido bei kaklo odos ir paliekama 10-15 minučių, kol
išdžius ir sustings. Kaukė tolygiai nuimama kaip plėvelė pradedant nuo kaklo ir apatinio žandikaulio, likučiai pašalinami drėgnu
rankšluosčiu ar servetėle.
Pakuotė. 75 ml.

Silk My Silky Serum
Šilko serumas
Serumo poveikis pastebimas iškart po jo uždėjimo – smulkios
raukšlelės išsilygina, oda atrodo šilkinė ir atjaunėjusi. Šilkverpio
lipidais praturtintas serumas intensyviai stangrina, drėkina odą,
skatina sveikų ląstelių augimą, gerina kraujotaką.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis įmasažuojamas į veido, kaklo, dekoltė odą. Gali būti naudojamas kaip makiažo pagrindas.
Pakuotė. 30 ml.

Silk S.O.S Eye Serum
Greito poveikio serumas zonai aplink akis
Šilkverpio lipidais praturtintas serumas gerina kraujotaką, pašalina patinimą, šviesina paakių zoną, intensyviai stangrina, drėkina
odą. Serumas suteikia staigų efektą: atgaivina, suteikia odai sveiko
spindesio.
Naudojimas: Buteliuko viršuje esančiu rutuliniu aplikatoriumi, serumas užtepamas ant odos aplink akis. Galima naudoti kasdien,
kelis kartus per dieną.
Pakuotė. 10 ml.
Silk
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Unstress
UNSTRESS - optimalus drėkinimas, puoselėjimas ir
tonizavimas
Stresinės situacijos sutrikdo subtilų odos hormonų balansą, todėl
stresas yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios atsiranda tam
tikri dermatologiniai pažeidimai: uždegimas, niežėjimas, sausa besiraukšlėjanti oda, blausumas, per didelis riebumas, egzema, padidėjęs jautrumas ir kiti kompleksiniai požymiai.
Streso įtaka neapsiriboja vien hormonų balanso pokyčiais. Jis taip
pat sumažina imuninės sistemos efektyvumą ir oda tampa neatspari anksčiau išvardintiems dermatologiniams pažeidimams. Be
to, paveikta streso, oda daug lengviau pasiduoda neigiamai aplinkos įtakai, UV spindulių poveikiui, rūkymo poveikiui, nevisaverčiam maitinimui.
Ką daryti, kad apsaugotumėte odą nuo streso poveikio?
Gyvybiškai svarbios medžiagos padeda sumažinti streso požymius: uždegimą, dirglumą, jos taip pat stiprina ląstelių funkcijas ir
palaiko odos drėgmės balansą.
Tonizuojančios ir puoselėjančios veido procedūros „Unstress“ suteikia odai visų streso požymius neutralizuojančių elementų ir padeda išvengti streso.

Unstress – produktai darbui kabinete
1 žingsnis
Unstress Gentle Cleansing Milk
Švelnus, valomasis pienelis
Švelnus, neturintis muilo veido pienelis su augaliniais aliejais švelniai pašalina riebalų perteklių, makiažą ir nešvarumus, palikdamas odą švarią ir švytinčią, nuramina ją. Jostrų, arnikų ir medetkų
ekstraktai minkština ir ramina odą, o putoklių ekstraktas švelniai,
nepažeisdamas natūralaus odos drėgnumo, pašalina nešvarumus.
Naudojimas: Nedidelis pienelio kiekis užtepamas ant vatos diskelių. Diskelių pagalba nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. Likučius
pašalinkite Unstress Toner.
Pakuotė. 300 ml.

2 žingsnis
Unstress Revitalizing Toner
pH 4,0 - 4,5
Atstatomasis losjonas
Šis švelnus losjonas, ramindamas odą ir suteikdamas komforto pojūtį, nuvalo ją ir subalansuoja. Agurkų ir arnikų ekstraktai ramina, o
pantenolis (provitaminas B5) išsaugo drėgmę ir elastingumą.
Naudojimas: Oda nuvaloma toniku sudrėkintu vatos diskeliu.
Pakuotė. 300 ml.
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3 žingsnis
Unstress Probiotic Peel
pH 3,0 – 4,0
Pilingas - probiotikas
Raminančio poveikio baziniame šveitiklyje yra vaisių rūgščių ir
laktobakterijų – probiotikų, specialiai sukurtų švelniam pažeistos, streso paveiktos odos šveitimui ir detoksikavimui. Probiotiko
bakterijos teigiamai veikia esant odos pažeidimams, t.y. jos sukuria apsauginį barjerą nuo įvairiausios kilmės neigiamo aplinkos
poveikio, laisvųjų radikalų ir bakterijų, kenkiančių odai. Šis bakterijų-probiotiko ir pieno rūgščių derinys skatina ląstelių atsinaujinimą ir stiprina apsaugines odos barjero funkcijas. Kviečių ir sojų
proteinai gerina išorinį odos vaizdą ir odos sluoksnius. Jonažolių
ekstraktas mažina dirglumą ir nemalonų pojūtį. Šis pilingas-probiotikas neerzindamas odos ją pašviesina, padaro švytinčią.
Naudojimas: Preparatas užtepamas plonu, tolygiu sluoksniu ant
veido. Paliekamas 3-5 minutėms,kol pagerės odos mikrocirkuliacija. Norėdami padidinti eksfoliaciją pamasažuokite su marlės tamponais uždėtais ant pirštų. Nuplaunamas su paruoštu „Frangipany
Concentrate“ mišiniu (žiūrėti 4 žingsnį).
Pakuotė. 250 ml.

3 žingsnis
Unstress Forte Peel
pH 3,0 – 3,5
Pilingas Forte
Unstress Forte Peel – tai aktyvus šveičiamasis kremas, skirtas šalinti streso paveiktos odos pokyčius. Šis šveičiamasis kremas švelniai ir veiksmingai atnaujina odos paviršių, todėl oda vėl švyti gaivumu, nematyti jokių streso požymių.
Forte Peel šveitiklis praturtintas laminaria ochroleuca jūros dumblių ekstraktu, pasižyminčiu raminančiu ir švelninančiu poveikiu.
Naudojant priemonę oda nebūna paraudusi ir sudirgusi, matomas
puikus jauninantis poveikis.
Šis ekstraktas atstato vandens pusiausvyrą odos ląstelėse ir stimuliuoja jos vientisumą. Unikalus aktyvus ekstrakto elementas pasižymi itin veiksmingu raminamuoju poveikiu ir apsaugo odą nuo
užteršimo, aukštų arba žemų temperatūrų poveikio, išsausėjimo
bei ankstyvųjų senėjimo požymių. Ekstraktas ypač veiksmingas
žmonėms, turintiems jautrią ir alergišką odą. Forte Peel šveitiklis
Jūsų odai gražins jaunystę.
Naudojimas: Aplikatoriaus pagalba odą tolygiai padenkite plonu
Forte Peel sluoksniu. Netepkite paakių srityje. Palikite 2-5 minutėms priklausomai nuo odos reakcijos. Nuplaukite vėsiu vandeniu.
Pakuotė. 150 ml.

4 žingsnis
Unstress Frangipany Concentrate
Jostrų žiedų koncentratas
Jostrų žiedų ir saulėgrąžų aliejaus ekstraktas minkština ir ramina
jautrią odą, taip pat dėl drėkinamųjų savybių padeda išvengti dirglumo. Jo sudėtyje yra laktobakterijų probiotiko - šis intensyviai
veikiantis pienelis sukuria apsauginį barjerą nuo neigiamo aplinkos poveikio, odai kenkiančių laisvųjų radikalų ir bakterijų. Gerina
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, ramina odą ir suteikia jai tolygų
atspalvį. Paruoštas mišinys naudojamas Probiotic Peel (3 žingsnis)
ir Clarifying mask (7 žingsnis) nuvalymui.

Naudojimas: Kol aktyvuojasi „Probiotic Pell“ (3 žingsnis), pasiruošiamas indas su vėsiu vandeniu (filtruotu arba destiliuotu). Į vandenį įpilamas „Frangipany Concentrate“ santykiu: 1 stiklinė vandens
– 5 ml. koncentrato. Šiuo mišiniu sudrėkinamas rankšluostis ir juo
pašalinami šveitiklio likučiai nuo odos. Galima naudoti lengvus
garus. Jei būtina, atliekama kamedonų ekstrakcija. Likusi dalis mišinio neišpilama – jo dar prireiks procedūros pratęsimui.
Pakuotė. 300 ml.

5 žingsnis
Unstress Serenety Serum
Raminantis serumas
Fiziologinis, giliai drėkinantis serumas padeda suminkštinti ir nuraminti streso paveiktą odą, tuo pačiu stiprindamas jos apsauginę
funkciją. Natūralūs dumbliai, kvintesinas – unikalus peptidas-antioksidantas ir hialurono rūgštis kartu su laktobakterijomis-probiotikais garantuoja sveiką ir komfortišką odos būklę, gerina DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, mažina paraudimą ir nemalonų jausmą.
Vitaminų ir mineralų (piknogenolis, kalcis ir selenas) kompleksas
padeda išvengti kalcio trūkumo ląstelėse, tokiu būdu maitindamas ir saugodamas odą nuo ankstyvo senėjimo.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis, masažiniais judesiais nukreiptais aukštyn, įmasažuojamas į kaklo, dekoltė, veido odą.
Pakuotė. 100 ml.

6a žingsnis
Unstress Relaxing Massage Cream
Atpalaiduojantis, masažinis kremas
Vėsinantis ir sudirgimą mažinantis masažo kremas gerina hidrataciją, elastingumą ir stangrumą, mažina UV spindulių, rūkymo ar
kitų dirgiklių sukeltą paraudimą. Keramidų ir augalinio skvaleno
derinys padeda pagerinti barjerinę odos funkciją, drėkina, užtikrina gerą epidermio apsaugą nuo stresinių dirgiklių. Hialurono rūgštis išlaiko gyvybiškai būtiną drėgmę, arnikos ir jonažolės ramina
ir mažina uždegimą, raugų ekstraktas lėtina odos senėjimą, neleidžia susidaryti kalcio trūkumui, išlaiko elastingumą ir stangrumą.
Naudojimas: Masažiniais judesiais užtepkite kremą ant veido,
kaklo, dekoltė odos. Atliekamas masažas. Papildomai galima prijungti Unstress Multivitamin Suppleme aliejų. Keli lašai aliejaus
išspaudžiami ant rankų ir toliau pratęsiamas masažas.
Pakuotė. 500 ml.

6b žingsnis
Unstress Multivitamin Supplement
Masažo aliejus su multivitaminais
Šis koncentruotas masažo aliejus, kurio pagrindas yra graikinių
riešutų aliejus ir keramidai, suteikia odai būtiną drėgmę. Riebiųjų
rūgščių šaltinis Omega-3 ir Omega-6, taip pat vitaminas E turi senėjimą lėtinančių ir regeneruojamųjų savybių. Tai padeda išvengti
ankstyvo odos senėjimo. Keramidai, drėkindami odą, padeda jai
atkurti apsauginį barjerą, o sojų aliejaus ir vitamino F derinys palaiko būtiną hidro-lipidinį balansą. Sojų pupelės, kuriose yra daug fitosterolų, gerina kolageno biosintezę, taigi oda tampa elastingesnė ir stangresnė. Arnikų aliejus ramina paraudusią odą ir padeda
jai atsistatyti paveikus stresui.
Naudojimas: Keli lašai aliejaus išspaudžiami ant rankų ir toliau pratęsiamas masažas su prieš tai užteptu Unstress masažiniu kremu.
Pakuotė. 100 ml.

7 žingsnis
Unstress Clarifying Mask
Valomoji kaukė
Kaukė puikiai tinka neigiamo aplinkos poveikio pažeistai, sudirgusiai odai. Mineralų, žolių ir antioksidantų koncentracija puikiai naikina dėl streso, neigiamo aplinkos poveikio ir ankstyvo senėjimo
atsiradusį uždegimą. Galingas antioksidacinis, detoksikuojantis
kompleksas (kurio pagrindas yra žaliosios, baltosios ir raudonosios arbatos lapeliai) mažina streso poveikį ir suteikia odai tolygų,
gaivų atspalvį. Jo antioksidacinės savybės gerina DNR apsaugą ir
ląstelių funkcijas. Kalaminas ir cinko oksidas sumažina uždegimą ir
paraudimą, suteikia odai sveiką spindėjimą. Agurkų, arnikų, jonažolių, hamamelių ir natūralių jūros dumblių ekstraktų kompleksas
rekomenduojamas sudirgimui ir paraudimui mažinti. Hialurono
rūgštis su medetkų aliejumi išlaiko drėgmės lygį.
Naudojimas: Kaukė, tolygiu sluoksniu, užtepama ant veido, kaklo, dekoltė odos. Paliekama 10-15 min. Kol odą veiks kaukė, ant
akių rekomenduojama uždėti vatos diskelius, suvilgytus 5 žingsnio
serumu. Kaukė nuplaunama naudojant vėsų kompresą, suvilgytą
„Fragipany Concentrate“(4 žingsnis) mišinyje.
Pakuotė. 250 ml.

8 žingsnis
Unstress Optimal Hydration Mask
Optimalaus drėkinimo kaukė
Priemonė puikiai tinka aplinkos neigiamos įtakos pakenktai, sudirgusiai odai. Kaukė su koncentruotais mineralais ir antioksidantais
puikiai sumažina dėl streso, neigiamo aplinkos poveikio ir ankstyvo senėjimo atsiradusį uždegimą. Galingi peptidai – antioksidantai
bei tokie elementai, kaip kalcis, selenas ir piknogenolis, stabilizuoja
kolageną ir išlaiko odos elastingumą. Tai padeda išvengti kalcio trūkumo ir ankstyvo senėjimo, mažina uždegimą. Graikinių riešutų ir
medetkų aliejus drėkina. Laktobakterijos probiotikas sukuria barjerą
nuo daugelio neigiamų aplinkos veiksnių ir saugo odą nuo streso.
Naudojimas: Kaukė, tolygiu sluoksniu, užtepama ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Paliekama 10-15 min, kad kaukė susigertų. Likučius
įmasažuoti į odą – kaukės nuplauti nereikia. Esant kaukės pertekliui galima nuvalyti drėgna servėtele.
Pakuotė. 250 ml.

9 žingsnis
Unstress Probiotic Moisturizer SPF-12
Drėkinantis, dieninis kremas – probiotikas (SPF-12)
Raminamoji, drėkinamoji, priešstresinė priemonė sudrėkina iš
karto ir ilgam laikui. Sudėtyje esantys fizikiniai ir cheminiai filtrai
užtikrins apsaugą nuo UV spindulių. Aktyvūs ingredientai stiprina
raginį sluoksnį ir hirolipidinę mantiją, saugo nuo neigiamo aplinkos poveikio, teršalų, ankstyvo senėjimo. Sumažina uždegimą susijusį su stresu, drėkina. Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų
probiotiko ir jūros dumblių derinys padeda apsaugoti DNR. Oda
bus sveika ir spindinti.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, pirštų pagalvėlėmis, švelniais masažiniais judesiais, paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė
odos.
Pakuotė. 150 ml.
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Unstress – priemonės naudojimui namuose
Unstress Gentle Cleansing Milk
Švelnus, valomasis pienelis
Švelnus, neturintis muilo veido pienelis su augaliniais aliejais švelniai pašalina riebalų perteklių, makiažą ir nešvarumus, palikdamas
odą švarią ir švytinčią. Jostrų, arnikų ir medetkų ekstraktai minkština ir ramina odą, o putoklių ekstraktas švelniai, nepažeisdamas natūralaus odos drėgnumo, pašalina nešvarumus. Pienelis pasižymi
detoksikuojančiomis, antioksidacinėmis savybėmis ir puikiai tinka
jautrai odai.
Naudojimas: Nedidelis pienelio kiekis paskirstomas ant vatos diskelių. Jais nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. Likučius pašalinkite
Unstress toniku.
Pakuotė. 300 ml.

Unstress Comfort Cleansing Mousse
Švelnios, valomosios putos
Nedirginantys, neturintys muilo - putėsiai su arnikų, agurkų ekstraktais ir pantenoliu švelniai nuvalo odą ir padeda nuvalyti makiažą, nesausinant odos. Palaiko natūralų drėgmės lygį, minkština
odą, normalizuoja pH. Tinka jautriai ir visų tipų odai.
Naudojimas: Valomosiomis putomis išmasažuojama sudrėkinta
veido, kaklo dekoltė oda. Nuplaunama vandeniu. Putos idealiai
tinka makiažui nuvalyti.
Pakuotė. 200 ml.

Unstress Stabilizing Toner
pH 4,0 – 4,5
Atstatomasis tonikas
Šis švelnus losjonas, ramindamas odą ir suteikdamas komforto pojūtį, nuvalo ją ir subalansuoja. Agurkų ir arnikų ekstraktai ramina odą,
o pantenolis (provitaminas B5) išsaugo drėgnumą ir elastingumą.
Naudojimas: Nedidelį kiekį toniko paskirstykite ant vatos diskelių. Jais nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. Naudojamas atlikus
demakiažą.
Pakuotė. 300 ml.

Unstress Absolute Relaxer
Serumas raukšlių užpildymui
Serumas miorelaksantas turi teigiamą poveikį kolageno sintezei,
epidermio gamybai ir vystymuisi; grąžina odai elastingumą ir tolygų
atspalvį; gerina odos elastingumą ir stangrumą, padeda išvengti jos
senėjimo ir uždegimo; minkština ir ramina sudirgusią odą; gerina
barjerinę funkciją ir mažina raukšleles. Hialurono rūgštis drėkina ir
užtikrina, kad išorinis epidermio sluoksnis išliktų vientisas.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis užtepamas ant problemtaiškų zonų 2 kartus per dieną. Galima naudoti kaip makiažo pagrindą.
Pakuotė. 30 ml.
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Unstress Quick Performance Calming Cream
Greito poveikio, raminantis kremas
Unikali kremo formulė iš karto nuramina sudirgusią odą, sumažina
sudirgimą, uždegimą, paraudimą ir niežulį. Kreme yra daug augalinių ekstraktų, pasižyminčių priešuždegiminiu poveikiu, taip pat
odą drėkinančių ir suteikiančių jai elastingumo medžiagų. Gerina
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, minkština ir išlygina odą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis tepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos 1-2 kartus per dieną arba pagal poreikį.
Pakuotė. 50 ml.

Unstress Total Serenety Serum
Raminantis serumas
Fiziologinis serumas padeda suminkštinti ir nuraminti streso paveiktą odą, tuo pačiu stiprindamas jos apsauginę funkciją. Natūralūs dumbliai, kvintesinas – unikalus peptidas-antioksidantas ir hialurono rūgštis kartu su laktobakterijomis-probiotikais garantuoja
sveiką ir komfortišką odos būklę, gerina DNR apsaugą ir ląstelių
funkcijas, mažina paraudimą ir nemalonų jausmą. Vitaminų ir mineralų (piknogenolis, kalcis ir selenas) kompleksas padeda išvengti kalcio trūkumo ląstelėse, tokiu būdu maitindamas ir saugodamas odą nuo ankstyvo senėjimo.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis įmasažuojamas į kaklo, dekoltė, veido odą judesiais, nukreiptais aukštyn. Rekomenduojama
naudoti 1-2 kartus per dieną, prieš kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Unstress Probiotic Day Cream SPF-12
Drėkinantis, dieninis kremas – probiotikas (SPF-12)
Raminamoji, drėkinamoji, priešstresinė priemonė sudrėkina iš
karto ir ilgam laikui. Sudėtyje esantys fizikiniai ir cheminiai filtrai
užtikrins apsaugą nuo UV spindulių. Aktyvūs ingredientai stiprina
raginį sluoksnį ir hirolipidinę mantiją, saugo nuo neigiamo aplinkos poveikio, teršalų, ankstyvo senėjimo. Sumažina uždegimą susijusį su stresu, drėkina. Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų
probiotiko ir jūros dumblių derinys padeda apsaugoti DNR. Oda
bus sveika ir spindinti.
Naudojimas: Ryte nedidelis kremo kiekis paskirstomas ant veido,
kaklo, dekoltė odos. Pirštų pagalvėlėmis, patapšnojančiais judėsiais įveskite kremą į odą.
Pakuotė. 50 ml.

Unstress Harmonizing Night Cream
Drėkinantis, naktinis kremas
Šis intensyvus, maitinantis naktinis kremas, praturtintas jostrų žiedų, jonažolių, taukmedžio aliejaus, agurkų ekstraktais, padeda sustiprinti raginį sluoksnį ir lipidinę mantiją. Drėkina ir ramina sudirgusią odą, mažina paraudimą. Didina odos elastingumą, mažina
raukšles, atjaunina odą.
Naudojimas: Vakare nedidelis kremo kiekis paskirstomas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pirštų pagalvėlėmis, patapšnojančiais judėsiais įveskite kremą į odą.
Pakuotė. 50 ml.

Unstress Replenishing Mask

Unstress Eye And Neck Day Cream SPF 8

Atstatomoji kaukė su B grupės vitaminais
Speciali kaukės formulė nuramina odą ir suteikia jai komforto pojūtį. Termoaktyvaus baltymo fermentas, atstatydamas pažeistą audinį, sumažina uždegimą ir sudirgimą. Cinko oksidas ir kalaminas
mažina sudirgimą, nemalonų pojūtį ir ramina. Jonažolės ir agurkų
ekstraktai mažina uždegimą ir paraudimą, o B grupės vitaminų
kompleksas atstato pažeistą odą. Kaukė ramina, drėkina streso
pakenktą odą.
Naudojimas:
1. Kaukė užtepama plonu sluoksniu ant odos, paliekama 15-20
min. Likučiai pašalinami drėgna servetėle.
2. Kaukė užtepama plonu sluoksniu ant odos ir paliekama visai
nakčiai.
3. Kaukę taip pat galima naudoti aknės pažeistai odai – „taškuoti“
nakčiai lokaliai ant uždegiminių elementų – nenuplauti.
Pakuotė. 50 ml.

Dieninis kremas kaklui ir zonai aplink akis (SPF 8)
Raminantis, priešstresinis kremas sudrėkina iš karto ir ilgam laikui.
Kremas užtikrina apsaugą nuo neigiamo aplinkos poveikio: UV
spindulių, teršalų. Gerokai sumažina su stresu susijusį uždegimą,
drėkina odą, gerina jos elastingumą. Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų probiotiko ir jūros dumblių derinys padeda apsaugoti
DNR, išvengti ankstyvo senėjimo bei laisvųjų radikalų poveikio. Ši
efektyvi formulė drėkina ir minkština švelnią ir jautrią paakių odą.
Oda atsistato ir spindi.
Naudojimas: Ryte nedidelis kremo kiekis, pirštų pagalvėlėmis, paskirstomas kaklo, dekoltė srityje ir zonoje aplink akis.
Pakuotė. 30 ml.

Unstress Eye And Neck Concentrate
Koncentratas kaklui ir odai aplink akis
Pagerintoje naujojoje šio antioksidanto formulėje yra hialurono
rūgšties, agurkų ir jūros dumblių ekstrakto, dėl to ši priemonė garantuoja optimalią streso paveiktos odos apie akis apsaugą. Galingi peptidai – antioksidantai ir probiotikai mažina streso poveikį, ramina odą bei suteikia jai tolygų atspalvį, mažina vokų pabrinkimą.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis įmasažuojamas į kaklo, dekoltė odą, taip pat zonoje aplink akis. Serumą rekomenduojama
naudoti 1-2 kartus per dieną, prieš kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Unstress Harmonizing Eye And Neck Night
Cream
Naktinis kremas, kaklui ir zonai aplink akis
Šis stiprus naktinis kremas - antioksidantas odai aplink akis ir kaklo
odai padeda atstatyti apsauginį odos barjerą, gerina ir gydo odą
aplink akis, ją jaunina ir suteikia jai sveiko blizgesio, maitina, drėkina ir stiprina lipidinę odos mantiją. Peptidų kompleksas saugo
švelnią odą nuo neigiamos laisvųjų radikalų įtakos ir gerina kolageno sintezę, reikalingą odos elastingumui ir stangrumui užtikrinti. Agurkų ekstraktas ir jūros dumbliai minkština ir ramina, mažina
paraudimus. Ceramidai drėkina ir išlygina odą.
Naudojimas: Vakare nedidelis kiekis kremo, pirštų pagalvėlėmis
paskirstomas zonoje aplink akis ir kaklo, dekoltė srityje.
Pakuotė. 30 ml.
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Rose de Mer
Šis natūralus biocheminis pilingas buvo sukurtas kaip alternatyva
cheminiams pilingams. Preparatas pagamintas iš braziliškų žolių,
Raudonosios jūros koralų, Negyvosios jūros druskos. Dėl ypatingo augalinių ingredientų apdirbimo (itin greitas užšaldymas ir
išdžiovinimas) sustiprėja jų biostimuliacinės savybės, o pats preparatas nesugenda net ir nenaudojant koncervantų. Pilingo Rose
de Mer sudėtyje yra mineralai, augaliniai proteinai, vitaminai E, C,
betakarotinas, mikroelemtai, chlorofilinas ir augalinės rūgštys. Žolės suteikia regeneruojantį efektą, susmulkinti koralai veikia kaip
mikrodermabrazija, druskos dehidratuoja raginį odos sluoksnį išprovokuojant jo atsiskyrimą. Be to, sudėtyje esantys ingredientai
turi antiseptinių savybių, sutraukia poodines kraujosrūvas, stiprina
kapiliarus, suvienodina kraujo tekėjimą jais.

••
••
••

••

••

Pilingas Rose de Mer veikia efektyviai, leidžia pasiekti greitą rezultatą be odos traumavimo, todėl yra nepavojingas. Procedūra
pagerina odos laidumą ir, tokiu būdu, ženkliai sustiprina vedamos
programos efektyvumą.
••
Rose de Mer efektas remiasi pačios odos regeneracinių savybių
panaudojimu. Procedūra stimuliuoja naujų, sveikų bazinių ląstelių
formavimąsi ir kolageno gamybą. Tiksliau tariant, ne tiek aparatas
tobulina odą, kiek ji pati tai atlieka. Aparatas tik padeda odai gydytis.
••
Efektas yra įvairiapusis. Pilingas pašalina negyvas ląsteles, odos
riebalus ir nešvarumus nuo odos paviršiaus, stimuliuoja odos metabolizmą, kraujo cirkuliaciją bei limfinę sistemą ir skatina ląstelių
regeneraciją.
Rose de Mer išsprendžia tokias kosmetines odos problemas:
•• Aktyvios aknės gydymas esant, bet kurio sunkumo laipsniui ir
lokalizacijai;
•• Post aknės perspėjimas ir gydymas: išsiplėtusios poros, pigmentacija, randai, infiltratai, įsisenėjusios dėmės ir kita;
•• Saulės pažeista oda: lentigo, keratozė, elatingumo praradimas
ir kita;
•• Bet kokios etiologijos hiperpigmentacija: postpilininginė (AHA,
TCA, fenolis, lazeris), hormoninė, potrauminė ir kita;
•• Priešlaikinis odos senėjimas: raukšlelės, tonuso ir tugoro praradimas ir kita;
•• Kuperozė ir kiti kraujagyslių pažeidimai;
•• Strijos, randai, raukšlės (pavyzdžiui, po gimdymo);
•• Veido, kaklo, dekoltė, rankų odos atjauninimas.
Procedūra tinka beveik visiems odos tipams:
•• Riebiai, nešvariai odai (seborrea sicca, seborrea oleosa) - pilingas pašalina riebalus ir valo užsikimšusias poras, pritraukia inkštirus arčiau odos paviršiaus (taip juos galima pašalinti lengviau),
pašalina suragėjusias ląsteles, taip pat balansuoja ir atgaivina
odos funkcijas;
•• Negyvybingai, lėtai funkcionuojančiai odai - pilingas atgaivina
odos spalvą pašalindama negyvas ląsteles nuo odos paviršiaus,
stimuliuoja kraujotaką ir limfinės sistemos funkcijas, tokiu būdu
yra geriau pasisavinamos maistingos medžiagos ir deguonis;
•• Senstančiai odai - pilingas stimuliuoja odos funkcijas ir veido
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jungiamąjį audinį gerindamas kraujotaką ir limfinės sistemos
funkcionavimą, lygina raukšles;
Ankstyvo odos senėjimo atvejais (pavyzdžiui dėl saulės poveikio);
Normaliai odai - pilingas balansuoja odos funkcijas, palengvina
valymą ir padaro odą imlesnę priežiūros produktams;
Kuperozės pažeistai odai - procedūra stimuliuoja audinių metabolizmą, sudaro sąlygas odai lengviau absorbuoti maistingas
medžiagas ir deguonį, atstato kolageno skaidulų elastingumą,
stiprina ir sutraukia kapiliarų sieneles;
Pigmentacijos atvejais - hiperpigmentacija gali būti sumažinta
procedūrų serijomis. Nepamirškite, kad UV spinduliavimas kenkia odai gydymo kurso metu ir po jo;
Veido ir kūno randams - rezultatas gaunamas nušlifuojant rando
audinį ir atgaivinant odos regeneracines funkcijas. Acne randai
tampa šviesesni ir lygesni. Pooperaciniai randai sumažėja, jų
spalva priartėja prie sveikos odos spalvos. Strijos pašviesėja ir išsilygina. Potrauminiai randai, nudegimai, raupų randai gali būti
gydomi iš karto po to kai atstatomi aplinkiniai audiniai. Net senus randus galima efektyviai gydyti ir pasiekti puikių rezultatų;
Galvos odai (plikimo, seborrea atvejais) - stimuliuojant kraujotaką ir limfinės sistemos funkciją, plaukų šaknys geriau pasisavina
maistingąsias medžiagas ir deguonį. Taip pat neleidžiama, kad
riebalai ir pleiskanos užkimštų poras ir plaukų folikulus. Procedūrų serijos yra efektyvios gydant tokius sutrikimus, kaip plikimas ir kt.
Rose de Mer pilingą galima idealiai derinti su kitomis veido procedūromis. Taip pat gali būti taikoma specifinėms problemoms
atskirai arba gydymo kursui. Procedūrų kursas duoda geriausius
rezultatus ir yra nustatomas pagal kliento odos tipą bei specifinę problemą.

Pilingo privalumai:
•• Saugumas;
•• Aukštas efektyvumas;
•• Prailgintas biologinis poveikis audiniams;
•• Nėra apribojimų odos spalvai;
•• Galima atlikti bet kuriuo metų laiku.
Rose de Mer veikimas:
Raginis sluoksnis:
•• Intensyviai valo ir gaivina odą;
•• Sumažina kuperozės pasireiškimą;
•• Gydo akne ir perspėja postakne.
•• Grūdėtas sluoksnis:
•• Atnaujina nuo saulės ir vėjo sugrubėjusią odą;
•• Sumažina patinimą ir patamsėjimus aplink akis;
•• Išlygina odą ir pagerina jos spalvą.
Iki bazinės membranos:
•• Šalina smulkias raukšleles;
•• Šalina infiltratus ir dėmes;
•• Siaurina išsiplėtusias poras.
•• Papiliarinė derma:
•• Padidina odos turgorą ir tonusą;
•• Išlygina gilias raukšleles ir randus nuo akne;
•• Suformuoja odos ovalą.

Rose de Mer – produktai darbui kabinete
1 žingsnis
Rose de Mer Savon Supreme
pH 2,2-2,9
Dezinfekuojantis skystas muilas
Dezinfekuojantis muilas skirtas odos paruošimui prieš pilingą. Švelniai
valo ir dezinfekuoja odą, sumažina pH lygį. Aktyvūs ingredientai:
citrinos rūgštis - sukelia lengvą šerpetojimo efektą;
anyžiaus ekstraktas - atgaivina odą ir sutraukia poras;
bisabololas – ramunėlių kilmės - ramina ir dezinfekuoja odą;
ženšenio ekstraktas - tonizuoja odą ir didina jos apsaugines funkcijas.
Naudojimas: Nedidelis muilo kiekis suputojamas drėgnose rankose.
Pirštais paskirstome ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir
nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 150 ml.

2a žingsnis
Rose de Mer Sea Herbal Deep Peel
Giliai veikiančio pilingo milteliai - 100 % augalinis pilingas
Šis natūralus biomechaninis pilingas buvo sukurtas kaip alternatyva cheminiam pilingui. Sudarytas iš koralų (jūros kempinių),
Raudonosios Jūros druskų ir Brazilijos žolių, jis atlieka kontroliuojamą šerpetojimą iki bazalinio epidermio sluoksnio, tuo tarpu, kai
cheminiai pilingai gali „nueiti” į gilius odos sluoksnius (dermį ir hipodermį). Svarbu pažymėti, kad pilingas Rose de Mer nepavojingas ir neturi kenksmingo poveikio, nereikalauja pasiruošimo prieš
pilingą, jį galima atlikti asmenims bet kokio odos fototipo (pagal
Fitzpatriką), nes jis iššaukia epidermio atitrūkimą, o cheminiai pilingai – audinių koaguliaciją, t.y. cheminį nudegimą. Pilingas Rose
de Mer leidžia išspręsti daug estetinių problemų:
•• atsikratyti žymių ir randų po akne;
•• normalizuoti riebalinių liaukų funkcijas;
•• sumažinti gilias raukšles ir išlyginti smulkias;
•• pašalinti pigmentaciją;
•• atsikratyti tamsių ratilų aplink akis;
•• išlyginti kuperozės pasireiškimą;
•• atjauninti rankų ir kitų kūno dalių odą (nukarusi, suglebusi oda,
drūžiai).
Galima reguliuoti šerpetojimo gilumą priklausomai nuo konkretaus užsibrėžto tikslo; leidžiamas pilingo naudojimas arti vokų
krašto.
Naudojimas: Miltelius sumaišykite su Rose de Mer 2b Activator (2
- 4 ml pilingo ir 4 - 8 ml aktyvatoriaus). Gautą masę tolygiai užtepkite ant odos. Masažuokite sukamaisiais judesiais, kontroliuodami
stiprumą ir veikimo laiką. Palikite 5-10 min. kartu su šaltu kompresu. Nuplaukite vandeniu naudojant Rose de Mer muilą (Nr.1). Preparato naudojimas reikalauja papildomo apmokymo!
Pakuotė. 100 ml.

2a žingsnis
Rose de Mer Light Intensive Herbal Peel
Giliai veikiančio pilingo milteliai - 100 % augalinis pilingas
Pilingo “Rose de Mer Sea Herbal Deep Peel” „minkštoji“ versija turi
tuos pačius šerpetojimo komponentus, į kuriuos pridėta specialiųjų minkštinančių pudrų (kukurūzų stiebelių, ryžių) ir avižų ekstrakto, kurių dėka pilingas vyksta lengviau ir mažiau skausmingas
klientui. Preparatas sustiprina mikrocirkuliaciją, pagyvina odą, o

taip pat efektyviai kovoja su spuogų bėrimu, raukšlėmis ir hiperpigmentacija. Pasižymi antibakterinėmis ir raminančiomis savybėmis. Tinka naudoti plonai ir jautriai odai.
Naudojimas: Miltelius sumaišykite su Rose de Mer 2b Activator (2
ml pilingo ir 4 ml aktyvatoriaus). Gautą masę tolygiai užtepkite ant
odos. Masažuokite sukamaisiais judesiais, kontroliuodami stiprumą ir veikimo laiką. Palikite 5-10 min. kartu su šaltu kompresu. Nuplaukite vandeniu naudojant Rose de Mer muilą (Nr.1). Preparato
naudojimas reikalauja papildomo apmokymo!
Pakuotė. 100 ml.

2b žingsnis
Rose de Mer Herbal Peel Activator
Giliai veikiančio pilingo aktyvatorius
Aktyvatorius su jūros augalų ekstraktais, mineralais, Negyvosios
jūros druskomis sustiprina pilingo veikimą.
Naudojimas: Žiūrėkite Rose de Mer 2a Sea Herbal Deep Peel arba
2a Intensive Light Peel naudojimo aprašą. Milteliai sumaišomi su
aktyvatoriumi.
Pakuotė. 150 ml.

3 žingsnis
Rose de Mer Soothing Mask
Raminanti, minkštinanti kaukė
Kaukė nuramins odą po pilingo. Galima naudoti ir po veido valymo ar kitų „agresyvesnių“ procedūrų. Ramina, sutraukia poras,
absorbuoja riebalų perteklių, gerina aktyvių komponentų prasiskverbimą.
Naudojimas: Kaukė, storu sluoksniu, užtepama ant švarios veido,
kaklo, dekoltė odos. Paliekama 10 min. Nuplaunama drungnu vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

4 žingsnis
Rose de Mer Post Peeling Protective Gel
Apsauginis gelis
Raminanti, šaldanti, antiseptinė želė ekstrakto Aloe Vera pagrindu
turi drėkinimo savybę, stimuliuoja jaunų, sveikų epidermio ląstelių
atsiradimo procesus. Padengia odą plonu antiseptiniu sluoksniu ir
sulaiko aktyvius pilingo komponentus.
Naudojimas: Nedidelis gelio kiekis užtepamas ant sausos veido,
kaklo, dekoltė odos. Nenuplaunama.
Pakuotė. 150 ml.

5 žingsnis
Rose de Mer Post Peeling Cover Cream
Apsauginis kremas su tonu
Maskuojamasis raudonojo molio kremas su Ši sviestu veikia antibakteriškai, turi raminančių savybių, apsaugo odą nuo žalingo
vėjo ir saulės poveikio, prisotina odą antioksidantais. Tinka naudoti po visų veido procedūrų, bei kasdien vietoj kreminės pudros.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis užtepamas ant odos. Nenuplaunama.
Pakuotė. 20 ml.

Rose de Mer
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Fazė 1: Rose de Mer Dry Out

Kremas odos elastingumui pagerinti
Preparatas tonizuoja odą, pagerina jos elastingumą, atstato drėgmės balansą. Ši sviestas, kakavos vaisių sėklos, avokado ekstraktas ir kitos aktyvios medžiagos patenka į gilesnius odos sluoksnius,
ją išlygina ir suminkština. Kremas idealiai tinka masažui.
Naudojimas: Kremas įmasažuojamas į odą iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 250 ml.

Nusausinantis serumas
Serumas gerina nusausinimo procesą ir sumažina sudirginimą. Sutiekia okliuzijos efektą ir sustiprina pilingo poveikį. Padaro odą lygią,
švelnią, atjaunėjusią. Preparatas taip pat šviesina hiperpigmentaciją
ir stimuliuoja apykaitą ląstelėse dėka sudėtyje esančių ingredientų kojinės rūgšties, arbutino, alantoino ir vitamino A.
Naudojimas: naudojamas dvi dienas iškart po pilingo procedūros
salone arba iki tol kol oda pradeda šerpetoti. Serumas plonu sluoksniu užtepamas ant švarios odos, kas 2-3 valandas, zonose kur buvo
atliktas pilingas. Leisti išdžiūti. Nenuplaukite.
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.
Pakuotė. 30 ml.

Rose de Mer –
priežiūros priemonės naudojimui namuose
Rose de Mer Peeling Soap
Muilinis pilingas
Priemonė sprendžia tokias estetines problemas, kaip aknė, išsiplėtusios poros, pigmentacija, folikuliarinė hiperkeratozė („žąsies
oda“), sugrubimas ir šerpetojimas. Muilinį pilingą galima naudoti
veido, dekoltė ir viso kūno odai. Tai kietas apvalios formos muilas
iš jūros koralų, Brazilijos žolių, kalio palmitatų, recinoleato, glicerino, titnago dioksido, vynuogių kauliukų ir citrinos lapų ekstraktų. Augalai ypatingu būdu išdirbti jų biostimuliuojančių savybių
sustiprinimui: gilus užšaldymas ir greitas išdžiovinimas. Taip apdirbtas preparatas gali ilgą laiką būti išsaugotas, nenaudojant
konservantų. Žolės suteikia biostimuliuojantį ir regeneruojantį
efektą, susmulkinti koralai veikia kaip mikrodermabrazija, druskos
dehidruoja odos ląsteles, tuo sukeldamos jos pasiskirstymą pagal
numatomą nušerpetojimo lygį ir provokuoja draugišką atsiskyrimą. Be to, pilingas turi antiseptinį poveikį, pašalina poodines kraujosrūvas, sustiprina kapiliarus.
Naudojimas: Muilas įdedamas 30 sekundžių į šiltą vandenį. Sudrėkinta veido kaklo, dekoltė odą. Masažuojama 2 - 4 min. prisimuilavus putų, kūno oda masažuojama pačiu muiliuku. Nuplaunama vandeniu. Dilgčiojimo pojūtis ir raudonis – normali odos
reakcija į muilą, ir ji pakankamai greit praeina.
Pakuotė: 30 gr. ir 55 gr.

Rose de Mer rinkinys po pilingo
Rinkinys skirtas odos priežiūrai po Rose De Mer pilingo. Jis padės
sustiprinti ir pratęsti procedūros rezultatus. Preparatai, įeinantys
į rinkinio sudėtį, vykdo trifazinį gydymą –nusausina, atšerpetoja
ir atstato odą. Jie pašalina sudirginimą ir užtikrina odos apsaugą
nuo aknė atsinaujinimo, kenksmingo aplinkos poveikio po pilingo
procedūros. Rezultatas bus pastebimas jau po savaitės – oda bus
spindinti, sveika ir su tolygia spalva.

Rose de Mer Clean & Gentle
Švelnus valiklis
Sudėtyje esantys ingredientai, pieno rūgštis, ramunėlių, agurkų
ekstraktas, švelniai nuvalo ir nuramina oda po pilingo procedūros.
Naudojimas: Valiklis suputojamas ir užtepamas ant drėgnos veido, kaklo, dekoltė odos. Nuplaunama šiltu vandeniu.
Pakuotė. 60 ml.
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Fazė 2: Rose de Mer Calm & Hydrate
Raminantis ir drėkinantis serumas
Šis serumas Jūsų odą, atsistatymo laikotarpiu, prisotins drėgme,
padidins elastingumą, nuims sudirginimą po pilingo. Preparatas
imituoja natūralų odos drėkinimo faktorių, o hialurono rūgštis sulaiko drėgmę odos giliuosiuose sluoksniuose. Augaliniai ekstraktai
ir raminantys komponentai (arnika, saldusis saldymedis, ramunėlės
alantoinas) išlygins odos tekstūrą ir suteikia jai sveiką išvaizdą.
Naudojimas: Serumas naudojamas po 1 fazės, t.y. trečią dieną po
pilingo procedūros. Nuplaukite odą Rose de Mer Clean & Gentle
valikliu. Serumas, Rose de Mer Calm & Hydrate, plonu sluoksniu
užtepamas ant švarios odos, 4-6 kartus per dieną, zonose kur buvo
atliktas pilingas. Nenuplauti.
Pakuotė. 30 ml.

Fazė 3: Rose de Mer Smooth & Repair
Išlyginamasis ir atstatomasis serumas
Serumas praturtintas aminorūgštimis, kovojančiomis su 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: Serumas naudojamas trečią dieną po pilingo procedūros. Užtepus serumą Rose de Mer Calm & Hydrate, plonu sluoksniu tepamas serumas Rose de Mer Smooth & Repair, 4-6 kartus per
dieną, zonose kur buvo atliktas pilingas. Nenuplauti.
Pakuotė. 30 ml.

Fazė 4: Rose de Mer Peel & Renew
Atšerpetojanti ir atnaujinanti kaukė
Malonios konsistencijos kaukė su atjauninančiais komponentais šalina likusius žvynelius, minkština, ramina, giliai drėkina odą ( vitaminai A, E, alantoinas). Ceramidai 3 ir 4 su arachiso aliejumi atnaujina ją
ir stimuliuoja ląstelių apykaitą.
Naudojimas: Kaukė naudojama ketvirtą dieną po pilingo procedūros arba iki tol kol oda nustoja šerpetoti. Užtepus serumą Rose de
Mer Calm & Hydrate ir serumą Rose de Mer Smooth & Repair, kaukė tepama, pagal poreikį, 1 kartą per dieną. Užtepus kaukę, švelniai
masažuokite 2 minutes, po to palikite 30 min. Nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 60 ml.

Muse
linija, sustiprinanti apsaugines odos sistemas ir
didinanti jos atsparumą.
Sukurta ypatingos rožių rūšies pagrindu, nauja „Christina“ Muse
produkcijos linija yra naujausias žodis kosmetikos sudedamųjų dalių srityje, padedanti odai išlikti sveikai, gražiai ir atrodyti jaunesnei.
Unikali formulė padeda odai optimizuoti natūralų atsinaujinimą, taip
stiprindama jos apsaugines funkcijas ir lėtindama senėjimo procesą.
Rezultatai jus nustebins. Oda atrodys gaivi ir sveika. Rožės ekstraktas
suteiks jai gyvybinės jėgos.
Rožė buvo naudojama dar senovėje ir įvairiais tikslais. Ji turi ilgalaikę
istoriją, ypač profesionaliosios prancūzų kosmetikos srityje, ir tinka
visų rūšių odai.
Muse priemonės, skirtos tiek grožio salonams, tiek priežiūrai namuose, remiasi naujausiomis technologijomis ir, tuo pačiu, senaisiais
prancūzų kosmetologijos metodais, sujungdamos savyje patirtį ir
naujoves bei duodamos puikiausius rezultatus.

1 žingsnis - valymas
Muse Milky Cleanser
pH 5,4 – 6,0
Valomasis pienelis, skaidri aksominė emulsija
Pienelis, nepažeisdamas lipidinio raginio sluoksnio, efektyviai ištirpdo išorines hidrofobines odos riebalų, raginės masės, makiažo ir teršalų sankaupas. Drėkina ir minkština odą. Tinka vokų ir lūpų odai.
Naudojimas: Nedidelį preparato kiekį, lengvais masažuojamais judesiais tolygiai paskirstyti ant veido, kaklo, dekoltė odos. Nuvalykite
su vienkartinėmis kempinėlėmis arba vatos diskais.
Pakuotė. 300 ml.

2a žingsnis - paviršinis odos šveitimas
Muse Light Rose Peel
pH 3,0 – 3,5 AHA 6 %
Lengvas odos šveitimas rožių pilingu
Kruopščiai valo paviršinius, vokų ir kaklo odos, nešvarumus. Skaidri
emulsija, suminkština suragėjusį odos sluoksnį, laikinai padidina galimybę į jį įsiskverbti aktyviosioms medžiagoms. Pagreitina ląstelių
atsinaujinimą, suaktyvina apykaitos procesus ir drenažą.
Naudojimas: Preparatą, aplikatoriaus pagalba, tolygiu sluoksniu
užtepkite ant švarios, sausos akių ir kaklo odos. Esant jautriai odai –
galima naudoti visam veidui vietoj Muse 2b žingsnio. Palikite 2 – 4
min. atsižvelgiant į odos reakciją. Nuplaukite kambario temperatūros
vandeniu. Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems
kosmetologams.
Pakuotė. 150 ml

2b žingsnis - paviršinis odos šveitimas
Muse Fortified Rose Peel
pH 3,0 – 3,5 AHA 15 %
Sustiprintas odos šveitimas rožių pilingu
Kruopščiai valo paviršinius, veido odos, nešvarumus. Skaidri emulsija, suminkština suragėjusį odos sluoksnį, laikinai padidina galimybę į
jį įsiskverbti aktyviosioms medžiagoms. Pagreitina ląstelių atsinaujinimą, suaktyvina apykaitos procesus ir drenažą.

Naudojimas: Preparatą, aplikatoriaus pagalba, tolygiu sluoksniu
užtepkite ant švarios, sausos veido odos, apeinant paakių ir kaklo
zonas. Esant jautriai odai – naudokite Muse 2a žingsnį. Palikite 2 – 4
min. atsižvelgiant į odos reakciją. Nuplaukite kambario temperatūros
vandeniu. Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems kosmetologams.
Pakuotė. 150 ml

3 žingsnis - valymo užbaigimas ir odos poliravimas
Muse Illuminating Gommage
pH 7,0 – 7,8
Intensyvus šveičiamasis, suragėjusį odos sluoksnį pašalinantis, spindesio suteikiantis kremas
Kremas nuo odos paviršiaus pašalina paviršinius raginius žvynelius.
Nuramina odą, suaktyvina jos mikrocirkuliaciją ir pagerina apykaitos
produktų pašalinimą iš odos audinio. Sudėtyje esantis petražolių
ekstraktas detoksikuoja, valo ir šviesina odą.
Naudojimas: Kremą, storiu sluoksniu, užtepti ant veido, kaklo, dekoltė odos. Leiskite priemonei šiek tiek padžiūti 3 – 4 min. Pašalinkite priemonę masažuojamaisiais, sukamaisiais judesiais. Likučius
nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 250 ml

4 žingsnis - drėkinimas
Muse Rose Extract Splash
pH 5,5
Gaivinamasis purškiklis su rožių ekstraktu
Ekstraktas sudrėkina suragėjusį sluoksnį. Aprūpina odą vertingomis
bioaktyviomis medžiagomis, pasižyminčiomis priešuždegiminėmis,
atgaivinančiomis ir imunomoduliuojančiomis savybėmis.
Naudojimas: preparatą purkškite ant odos paviršiaus, 20-30 cm atstumu. Palaukite, kol visiškai išdžius.
Pakuotė. 150 ml.

5 žingsnis - lipidinio barjero atstatymas
Muse Indulging Massage Oil
Atstatomasis masažo aliejus
Padeda atstatyti natūralų apsauginį hidrolipidinį odos sluoksnį, pagerina sudedamųjų dalių pasisavinimą. Specialus masažas suteikia
atpalaiduojantį ir raminantį poveikį. Aliejus prisotina odą vertingais
lipidais, vitaminais ir antioksidantais.
Naudojimas: Aliejus, iki pilno įsigėrimo, švelniai įmasažuojamas į
veido, kaklo, dekoltė odą.
Pakuotė. 100 ml.

6 žingsnis - odos prisotinimas bioaktyviosiomis
medžiagomis
Muse Beauty Mask
pH 6,8 – 7,9
Grožio kaukė su rožių ekstraktu
Daug sudedamųjų dalių turinti tiršta, kreminė kaukė į parengtą odą
„pristato“ vertingas bioaktyvias sudedamąsias dalis, pasižyminčias
maitinamuoju, reguliuojamuoju ir antioksidantiniu poveikiu.
Naudojimas: Pirštų galiukais arba šepetėliu preparatą užtepkite ant
odos. Palikite 7-10 min., naudojant kempinėlę arba vatos diskus nuplauti šiltu vandeniu. Odą galima atgaivinti gaivinamuoju purškikliu
su rožių ekstraktu.
Pakuotė. 250 ml.
Muse
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7 žingsnis - apsauginių ir reparacinių odos sistemų
stiprinimas
Muse Serum Supreme
pH 5,5
Detoksikuojantis serumas „Supreme“
Serumas pasižymi ryškiai išreikštu detoksikuojančiu ir antioksidantiniu poveikiu. Didindamas odos atsparumą agresyviems išorės veiksniams, pagerina apsauginių jos sistemų darbą. Aktyvus Detoks kompleksas stimuliuoja ląstelių metabolizmą, mažina matomus odos
senėjimo procesus.
Naudojimas: serumą, tolygiu sluoksniu, patepti ant veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai masažuoti iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 100 ml.

8 žingsnis - papildoma apsauga
Muse Shielding day Cream SPF30
pH 5,5
Apsauginis, dieninis kremas su (SPF30)
Kremas pasižymi apsauginėmis ir drėkinančiomis savybėmis. Imituodamas hidrolipidinį apvalkalą, ant odos paviršiaus formuoja apsauginį sluoksnį ir apsaugo ją nuo tiesioginio sąlyčio su teršalais. Palaiko
optimalų raginio sluoksnio drėgmės lygį, atstato ir atjaunina odą, o
UV filtrai saugo nuo ultravioletinių spindulių.
Naudojimas: kremas, tolygiu sluoksniu, tepamas ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Švelniai masažuoti iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 150 ml.

Muse produktai priežiūrai namuose
Muse gaminiai priežiūrai namuose skirti sustiprinti įspūdingus grožio salone pasiektus rezultatus. Kiekvienas produktas sukurtas taip,
kad aprūpintų odą reikalingomis sudedamosiomis dalimis ir suteiktų
jai lygumą ir puikią išvaizdą.

Muse Milky Cleanser
Valomasis pienelis
Minkšta ir švelni valomoji priemonė skirta pašalinti makiažą ir nešvarumus. Sudėtyje yra gaivinamojo rožių vandens, kuris nuramina odą
ir ja rūpinasi. Medvilnės pumpurų ekstraktas palaiko ir atstato natūralų odos drėgnumą, suteikia jai švarumo ir švelnumo.
Naudojimas: Nedidelį pienelio kiekį paskirstykite ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Švelniai pamasažuokite. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Galima nuvalyti kosmetinėmis servetėlėmis arba vienkartinėmis
kempinėlėmis. Tinka naudoti akių ir lūpų srityse.
Pakuotė. 250 ml.

Muse Illuminating Gommage
Intensyvus šveičiamasis, suragėjusį odos sluoksnį pašalinantis, spindesio suteikiantis kremas
Efektyviai valo, šalina mirusias epidermio ląsteles, absorbuoja ir pašalina gilius nešvarumus. Pagreitina odos atsinaujinimo procesus, suaktyvina jos mikrocirkuliaciją. Naudojant valiklį oda bus švari, lygi ir sveika.
Naudojimas: Kremą, storiu sluoksniu, užtepti ant veido, kaklo, dekoltė odos. Leiskite priemonei šiek tiek padžiūti 3 – 4 min. Pašalinkite priemonę masažuojamaisiais, sukamaisiais judesiais. Likučius
nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 75 ml.
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Muse Absolute Defense
pH 5,5
Apsauginis serumas „Absoliuti apsauga“
Šis universalus serumas tonizuoja, stiprina drėgmę sulaikančias
raginio sluoksnio struktūras ir atjaunina odą. Stiprina odos apsaugines funkcijas nuo neigiamo supančios aplinkos poveikio, formuoja paviršinį barjerą, stabdantį tiesioginį dulkių ir odos kontaktą. Jo sudėtyje esantys, inovatyvaus Telosense Active komplekso,
ingredientai mažina smulkių raukšlelių atsiradimą ir suteikia odai
jaunumo.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis paskirstomas ant švarios
veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniais patapšnojančiais judesiais
įveskite į odą kol visiškai susigers. Toliau naudokite kremą. Ryte dieninį, vakare – naktinį.
Tapla: 30 ml.

Muse Beauty Mask
pH 6,8-7,9
Grožio kaukė su rožių ekstraktu
Tiršta, neskaidri emulsija prisotina odą vertingais bioaktyviais
komponentais, pasižyminčiais maitinamuoju, apsauginiu ir antioksidaciniu poveikiu. Didelė rožių vandens ir linų sėmenų aliejaus
koncentracija sujungia savo savybes šioje labai praturtintoje, raminančioje ir maitinančioje kaukėje. Atstato odos tonusą, gerina
spalvą ir suteikia jai lygumo. Užtepta kaukė neišdžiūsta ir nesutraukia odos.
Naudojimas: Kaukė tepama ant veido, kaklo, dekoltė odos. Paliekama 7 – 10 min. Nuplaunama vėsiu vandeniu. Naudoti 1-2 kartus
per savaitę.
Pakuotė. 75 ml.

Muse Nourishing Cream
pH 6,5
Maitinamasis kremas
Inovatyvi formulė, stiprina odos sugebėjimą regeneruotis. Sudėtyje esantys Capuacu (Theobroma grandiflorum), linų sėmenų
ir rugiagėlių aliejai maitina, drėkina ir apsaugo odą. Šis unikalus
kremas suteikia veidui jaunumo ir stangrumo, oda spindi ir atrodo
sveikai. Aprūpina odą lipidais ir amino rūgštimis.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, vakare, tepamas ant švarios
veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai masažuojama iki pilno įsigėrimo. Prieš kremą galima naudoti serumą.
Pakuotė. 50 ml.

Muse Protective day Cream SPF 30
pH 6,5
Apsauginis, dieninis kremas (SPF 30)
Aukštųjų technologijų produktas savo sudėtyje turintis hialurono
rūgšties bei cukrų komplekso, lengvai įsiskverbia į odą, drėkina
ir maitina ją, apsaugo nuo kenksmingo supančios aplinkos
poveikio, dulkių ir UV spindulių. Prisotina odą drėkinamaisiais,
maitinamaisiais komponentais. Atstato, atjaunina, palaiko tonusą
ir elastingumą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, kiekvieną dieną, plonu
sluoksniu tepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Masažuojamais
judesiais trinkite tol, kol visiškai susigers. Galima naudoti kaip makiažo pagrindą.
Pakuotė. 50 ml.

Muse Restoring Eye Cream
pH 6,5
Atstatomasis kremas odai aplink akis
Švelni, neskaidri emulsija sumažina matomų odos senėjimo požymių atsiradimą aplink akis. Kremo sudėtyje esantis peptidas Q-10
sudrėkina, suminkština ir nuramina odą, aktyvūs antioksidantai iki
minimumo sumažina raukšlių atsiradimą, suteikia odai jaunumo,
gaivumo ir šviežumo išvaizdą. Gerina mikrocirkuliaciją paakių zonoje, šalina patinimą ir tamsius ratilus.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis tepamas ant švarios odos zonoje aplink akis. Švelniai įmasažuoti į odą, kol visiškai susigers.
Pakuotė. 30 ml.

Muse Revitalizing Night Cream
pH 5,8
Atstatomasis, naktinis kremas
Inovatyvus naujos kartos maitinamasis kremas skirtas kruopščiam
visų tipų odos drėkinimui. Aktyvina ląstelių metabolizmą, didina
odos atsparumą stresui. Sudėtyje yra glikolio rūgšties, skatinančios
ląstelių atsinaujinimą ir suteikiančios odai spindesio ir stangrumo,
taip pat ir Alpinės rožės kamieninių ląstelių, padedančių odai atsistatyti bei suteikiančių jai stangrumo ir padarančių ją nepriekaištinga.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, prieš miegą, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai įmasažuoti į odą, kol visiškai
susigers.
Pakuotė. 50 ml.

Muse Serum Supreme
pH 5,5
Detoksikuojantis serumas „Supreme“
Unikali antioksidantų formulė efektyviai apsaugo odą nuo neigiamo
supančios aplinkos poveikio. Švelnaus, neskaidraus serumo sudėtyje
yra antioksidantinėmis savybėmis pasižyminčio peptido, padedančio išvengti išorinio odos senėjimo, mažinančio senėjimo požymius
ir suteikiančio jai sveiko spindesio. Serumas pasižymi detoksikuojančiu, raminančiu, drėkinančiu poveikiu.
Naudojimas: Nedidelį serumo kiekį užtepkite ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai įmasažuokite į odą, kol visiškai susigers.
Ant viršaus galima užtepti atitinkamą kremą.
Pakuotė. 30 ml.

Muse Cell Shield Ampoules
Ampulės odos ląstelių apsaugai (dieninė ir naktinė)
Ampulė dienai
Aktyvinanti ir balansą palaikanti formulė sukurta specialiai naudoti
dienos metu. Jos sudėtyje yra unikalių ir pažangių, stipriomis antioksidantinėmis savybėmis pasižyminčių peptidų, taip pat kamieninių
rožių ląstelių, atjauninančių ir drėkinančių odą, dėl ko ji atrodo jaunesnė. Apsaugo odą nuo neigiamo supančios aplinkos poveikio, UV
spindulių ir aukštų temperatūrų.
Ampulė nakčiai
Ši prabangi, efektyvi priežiūros priemonė įkrauna odą energija ir
aprūpina būtinomis maitinamosiomis medžiagomis. Jos sudėtyje
esančių sudedamųjų dalių - Telosense Active ir retos jūrų dumblių
rūšies - ekstrakto dėka sustiprinamas natūralus odos atsinaujinimo
procesas bei atstatomas jos gyvybingumas. Jūsų oda atrodys gaivi,
spindinti ir jauna.

Naudojimas: Rekomenduojama naudoti vieną, du kartus per savaitę - ryte dieninę, vakare naktinę ampulę. Atidarykite ampulę ir sukamaisiais judesiais užtepkite serumą ant švarios veido, kaklo, dekoltė
odos. Palaukite kol visiškai susigers, tada tepkite kremą.
Pakuotė. 10 ampulių po 2 ml.

Muse Enchanting Body Cream
Kremas kūnui
Švelnus, greitai įsigeriantis naujoviškas kūno kremas padeda odai
sulaikyti drėgmę visą dieną. Padaro ją lygią ir sveiką, suteikia švelnų
aromatą.
Kamieninės Alpių rožių ląstelės – apsaugo odą, padeda pasipriešinti
kenksmingam supančios aplinkos poveikiui ir priešlaikiniam senėjimui, stiprina apsaugines odos funkcijas ir atstato jos gyvybinį tonusą;
•• Antioksidacinis peptidas – apsaugo odos ląsteles, stiprina imunitetą, palaiko ląstelių funkcijas ir mažina neigiamą supančios aplinkos
ir streso poveikį;
•• Hialurono rūgštis vaidina pagrindinį vaidmenį odos sveikumui ir
jos galimybėms sulaikyti drėgmę, padeda išvengti odos pažeidimų, suteikia odai stangrumo;
•• Linų ekstraktas – optimizuoja lipidų homeostazę, padeda atstatyti
odos tamprumą, padidina jos gyvybinį tonusą;
•• Rožių žiedlapių ekstraktas – atjaunina odą, apsaugo ją nuo neigiamo supančios aplinkos poveikio, turi antioksidacinių ir priešuždegiminių savybių.
Naudojimas: Kremas tepamas ant švarios viso kūno odos, po maudynių vonioje. Švelniai įmasažuokite į odą, kol visiškai susigers. Esant
reikalui pakartokite.
Pakuotė. 250 ml.

Muse Rejuvenating Body Oil
Aliejus kūnui
Prasiskverbia giliai į odą, sulaiko drėgmę ir maitinančias medžiagas,
atjaunina odą, padaro ją minkštą, šilkinę ir gražią.
•• Medvilnės žiedų ekstraktas – oligosacharidas, padidina apsaugines
odos funkcijas ir sumažina jos dirglumą;
•• Alyvuogių ekstraktas - drėkina odą ir atstato jos tamprumą;
•• Saulėgrąžų sėklų aliejus - drėkina, padeda išvengti paraudimų, uždegimų ir dirglumo;
•• Vitaminas E – antioksidantas, lėtina laisvųjų radikalų susidarymą,
neleidžia surūgštėti riebalams, sutrumpina transepitelinį vandens
netekimą bei stiprina apsauginę odos funkciją.
Naudojimas: Nusiprausus, masažuojamais judesiais odą tepti aliejumi – kol visiškai įsigers. Atjauninantį aliejų Rejuvenating Body Oil
galima naudoti masažui.
Pakuotė. 250 ml.

Muse
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Château de Beauté –
Pure Vino prabanga
Nepaprastos energijos suteikianti ir atjauninanti
priežiūra.
Château de Beauté produktų linijos sukūrimas paskelbė prasidedančią naują erą profesionalios kosmetikos srityje. Atlikus išsamius
rinkos tyrimus ir suformavus aiškią ateities viziją, ši gaminių linija
pateikia išsamų ir naudingą sprendimą, grindžiamą specialiomis grynomis medžiagomis, užtikrinančiomis procedūrų veiksmingumą ir
įspūdingus rezultatus. Produktai ir procedūros ne tik suteikia nuostabų ir labai malonų pojūtį, bet ir užtikrina išskirtinį rezultatą. Naujovė,
kuri kalba be žodžių. Nauja, tobulesnė produktų linija Château de Beauté atjaunina odą iš vidaus, ląstelėms suteikia energijos, užtikrindama jų ilgaamžiškumą ir ilgesnį gyvybingumą. Château de Beauté - tai
pažadas pratęsti jaunystę ir užtikrinti šviesesnę ateitį, po kiekvienos
procedūros odai pasiekiant akivaizdžių ir įspūdingų rezultatų.

Šiuolaikiškos sudėtinės medžiagos – pritrenkiantys rezultatai!
Ši, apdovanojimus laiminti, peptidų formulė užtikrina visapusę odos
senėjimo procesų kontrolę, padeda išsaugoti jaunatvišką ir elastingą
odos išvaizdą. Pašalindami raukšles ir mimikos raukšleles, Château
de Beauté peptidai atkuria puikią odos išvaizdą ir skaistumą, oda
tampa daili, spindinti, švelni ir vėl gyvybinga.

BE SLS
BE PEG
BE PARABENŲ
BE NAFTOS CHEMINIŲ PRODUKTŲ
BE GYVULINĖS KILMĖS SUDEDAMŲJŲ MEDŽIAGŲ
BE GLIKOLIO
BE EDTA
BE SPALVŲ

Valomasis gelis su vynuogių ekstraktu
Švelnus, tačiau veiksmingas veido valiklis, kurio sudėtyje yra grynų
vynuogių ekstraktų ir natūralių gyvybingumą atkuriančių medžiagų,
valo kosmetikos likučius ir paviršiaus nešvarumus, odai suteikdamas
atgaivinto tyrumo ir švaraus gyvybingumo. Sudėtyje yra baltymų,
jis praturtintas vitaminais B1, B9, E, C ir stipresnio poveikio antioksidantais, užtikrina puikų odos drėkinimą. Glotnina odą ir didina jos
elastingumą, veiksmingai sumažina matomas raukšles ir smulkias
raukšleles, padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atnaujinti odą. Nuo
odos nuvalo vandenyje ir riebaluose tirpių medžiagų likučius.
Naudojimas: Nedidelis gelio kiekis paskirstomas ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Švelniais sukamaisiais judesiais pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Château de Beauté produktai ir procedūros – kam tai skirta?
Pagrindinis šių novatoriškų produktų panaudojimo tikslas yra padėti odai kovoti su visais amžiniais pakitimais bei kontroliuoti juos
lemiančius procesus – naudojant unikalias ir pažangias medžiagas
bei technologijas panaikinti matomus ir nematomus senėjimo požymius ir neleisti jiems atsirasti. Atsižvelgiant į bendrą odos būklę,
Château de Beauté gaminių linijos tinkamiausi vartotojai yra vyresnės kaip 30 metų amžiaus moterys.
Pagrindinės veikliosios medžiagos:
Polifenoliai ir taninai – stimuliuoja didelį aktyvumą, apsaugo odą ir
akivaizdžiai ją sustangrina ir pakelia. Šios medžiagos taip pat iš vidaus sustiprina odą, taip sulėtindamos pirmalaikį senėjimo procesą,
o ląstelėms suteikia gyvybinės energijos.
Antocianinsai – stipriai veikiančių medžiagų derinys, išsaugantis ir
sutvirtinantis odos kolageną, suteikiantis odai visapusiai aktyvinantį,
atgaivinantį ir jauninantį poveikį.
Acto rūgštis – visiškai natūrali odą skaistinanti medžiaga, pagerinanti odos
kraujotaką ir suteikianti jai natūralaus rausvumo. Acto rūgštis švelniai pašalina mirusias odos ląsteles, todėl oda atgaivinama ir atrodo jaunesnė.
Vyne yra keletas rūgščių, įskaitant tartaro rūgštį, maliko rūgštį, butyro
rūgštį, pieno rūgštį ir kt. Visos Château de Beauté linijos produktuose
esančios rūgštys pasižymi veiksmingomis savybėmis: jaunina odą,
skatina kolageno gamybą odoje, užtikrina jaunesnę odos išvaizdą.
Yra žinoma, kad vyno vynuogėse esančios rūgštys sustiprina mikrocirkuliaciją, kraujo ląstelių atsparumą ir apsaugo odos elastingumą
bei kolageno pluoštus.
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Resveratrolis - stipriai veikiantis antioksidantas, randamas raudonosiose vynuogėse, taigi ir raudonajame vyne. Remiantis kelių tyrimų
rezultatais, resveratrolis yra viena iš pačių veiksmingiausių natūralių
apsauginių medžiagų. Resveratrolis odoje sukelia visapusį jauninantį
poveikį bei gerokai ją skaistina.

Château de Beauté

Château de Beauté produktai darbui kabinete
1žingsnis
Château de Beauté Vino Pure
pH 5,8 – 7,0

2a žingsnis
Château de Beauté Vino
pH 2,5-3,0, AHA 6%
Vyno pilingas
Šis pilingas, kurio sudėtyje yra vyno rūgščių, pašalina nešvarumus ir
grublėtumą, iš karto suteikia skaistumo ir užtikrina švarią, malonią
ir švelnią odą. Vynuogių rūgštys – pašalina mirusias ląsteles, nuvalo
nešvarumų likučius, skatina ląstelių medžiagų apykaitą, suteikdamos
odai gyvybinės energijos ir pirmapradžio, tolygaus skaistumo. 6 %
glikolio rūgštis – jaunina odą, pašalina mirusias ląsteles ir nešvarumus, gludina odą, ją šviesina ir suteikia dailią spindinčią išvaizdą.
Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti vienodą
odos spalvą ir tekstūrą, suteikia spindinčią išvaizdą.
Naudojimas: Naudodami švelnų šepetėlį, pilingą, tolygiu sluoksniu
užtepkite ant švarios, sausos akių ir kaklo odos. Esant jautriai odai –
galima naudoti visam veidui vietoj Château de Beauté Vino Forte 2b
žingsnio. Palikite 3 – 5 min. atsižvelgiant į odos reakciją. Nuplaukite
kambario temperatūros vandeniu. Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems kosmetologams.
Pakuotė. 100 ml.

2b žingsnis
Château de Beauté Vino Forte
pH 1,8-2,3, AHA 15%
Praturtintas vyno pilingas
Šis veiksmingas odos šveitimas, praturtintas grynomis vyno rūgštimis,
dailina oda, iš karto suteikdamas jai šviežumo, glotnumo ir spindesio.
Novatoriška jo receptūra sukelia odą stimuliuojantį poveikį, nuvalo
įsiskverbusius nešvarumus, naikina pilkumą, atkuria jaunatvišką
odos spindesį ir gyvybingumą. Vynuogių rūgštys – pašalina mirusias
ląsteles, nuvalo nešvarumų likučius, skatina ląstelių medžiagų apykaitą,
suteikdamos odai gyvybinės energijos ir pirmapradžio, tolygaus
skaistumo. 15 % glikolio rūgštis – jaunina odą, pašalina mirusias ląsteles
ir nešvarumus, gludina ir šviesina odą ir suteikia jai dailią, spindinčią
išvaizdą. Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti
vienodą jos spalvą ir tekstūrą, suteikia spindinčią išvaizdą.
Nurodymai: naudodami švelnų šepetėlį, pilingą, tolygiu sluoksniu užtepkite ant švarios, sausos veido, dekoltė odos, apeinant paakių ir kaklo zonas. Švelniai pradėkite nuo kaktos, tada pereikite prie centrinės
veido dalies, skruostų ir leiskitės žemyn. Atsižvelgdami į odos reakciją,
palaukite 3-5 minutes. Nuskalaukite kambario temperatūros vandeniu.
Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems kosmetologams.
Pastaba: kadangi sudėtyje yra didelė procentinė dalis grynų, natūralių,
aktyvių medžiagų, skirtingų pilingų partijų spalva gali būti nevienoda.
Pakuotė. 100 ml

3 žingsnis
Château de Beauté Vino Elixir
Aliejinis eliksyras su vynuogių ekstraktu.
Šis šilko švelnumo, praturtintas jaunystę sugrąžinančiomis medžiagomis masažinis aliejus odai suteiks energijos. Ypatingai puoselėjanti
procedūra skirta pamaitinti ir suminkštinti odą galingomis maitinančiomis medžiagomis siekiant pastebimo bendro pagerėjimo ir įspūdingos gyvos veido spalvos. Serumo sudėtyje yra riebalų rūgščių, jis
praturtintas vitaminais E, C, D ir stipriai veikiančiais antioksidantais.
Užtikrina puikų odos drėkinimą ir apsaugą, glotnina odą ir didina jos
elastingumą, sumažina matomas raukšles ir smulkias raukšleles, padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atjauninti odą. Vitaminas C – apsaugo odos ląsteles ir odą palaikančią struktūrą, pagerina saulės pažeistos odos išvaizdą, sustiprina odos apsauginį atsaką, skatina kolageno
gamybą ir užtikrina lygiai įtemptos odos išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelį, eliksyro kiekį, masažiniais judesiais, švelniai
braukdami iš apačios į viršų, užtepkite ant viso veido, kaklo ir dekoltė
odos. Atlikite masažą su grožio burbulais, kol eliksyras visiškai susigers. Likusį aliejų galima švelniai sugerti minkšta servetėle.
Pakuotė. 100 ml.

4a žingsnis
Château de Beauté Vino Eye Mask
Kaukė zonai aplink akis su vynuogių ekstraktu
Nepaprastai atgaivinanti kaukė, skirta jautriai sričiai aplink akis. Didelės koncentracijos drėkinančios medžiagos pašalina pabrinkimus
ir nuovargio požymius, oda tampa glotnesnė ir labiau spindinti.
Senėjimą lėtinanti veiklioji medžiaga (Anti-aging Active) – sumažina tamsius ratilus, pašalina pabrinkimus aplink akis, padidina stangrumą, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles, sukelia uždegimą
malšinantį poveikį, padeda apsaugoti audinius nuo pakenkimų,
atjaunina odą, atkuria jos elastingumą. Avokadų sviestas – jame
gausu mitybinių medžiagų - sumažina senėjimo požymius ir lėtina

jų atsiradimą, sukelia stiprų odą drėkinantį poveikį, padidina odos
elastingumą, suvienodina spalvą. Taukmedžio sviestas – drėkina ir
atgaivina odą, pasižymi atkuriamosiomis savybėmis, padeda odoje
išlaikyti vandenį, švelnina odą ir didina jos elastingumą.
Naudojimas: Kaukę, tolygiu sluoksniu, užtepti zonoje aplink akis.
Palaukite 10 minučių ir nuplaukite drungnu vandeniu arba nuvalykite drėgna servetėle.
Pastaba: Užtepus kaukę, toliau tęskite procedūrą (4B – Vino Glory
kaukė), po to vienu metu nuimkite abi kaukes.
Pakuotė. 150 ml.

4 b žingsnis
Château de Beauté Vino Glory Mask
Staigaus liftingo kaukė su vynuogių ekstraktu
Ši unikali kaukė, praturtinta drėkinančiomis ir gyvybiškai svarbiomis
mitybinėmis medžiagomis, padės stimuliuoti odą, suteiks puikią
atgaivintos skaisčios odos išvaizdą. Novatoriškos sudedamosios
medžiagos atnaujina ir jaunina odą, ji tampa pastebimai lygesnė,
standesnė ir gyvybinga. Drėkinanti aktyvioji medžiaga (Hydrating
Active) – pasižymi itin stipriu vandenį odoje sulaikančiu poveikiu,
užpildo ją iš vidaus – svarbus odos elastingumą lemiantis veiksnys,
padeda išlaikyti elastingą ir sveikai atrodančią odą. Tempiančioji,
aktyvioji medžiaga (Tightening Active) – stangrina ir įtempia odą,
o poveikis pastebimas beveik iš karto, panaikina matomas raukšles ir smulkias raukšleles. Grynas vynuogių ekstraktas (Pure Grape
Extract) – sudėtyje yra baltymų, praturtintas vitaminais B1, B9, E, C
ir stipresnio poveikio antioksidantais, užtikrina puikų odos drėkinimą, glotnina odą ir didina jos elastingumą, veiksmingai sumažina
matomas raukšles ir smulkias raukšleles, padeda bendrai atkurti,
atgaivinti ir atjauninti odą.
Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti vienodą
ir puikią odos spalvą, suteikia spindinčią išvaizdą. Avokadų sviestas
– jame gausu mitybinių medžiagų; sumažina senėjimo požymius ir
lėtina jų atsiradimą, sukelia stiprų odą drėkinantį poveikį, padidina
odos elastingumą, suvienodina spalvą.
Naudojimas: Kaukę, tolygiu sluoksniu, užtepti ant veido, kaklo, dekoltė odos. Venkite akių kontūro srities. Palaukite 10 minučių ir nuplaukite drungnu vandeniu arba nuvalykite drėgna servetėle.
Pakuotė. 250 ml.

5 žingsnis
Château de Beauté Vino Sheen Serum
Serumas su vynuogių ekstraktu
Ši serumas jaunina odą, panaikina matomas raukšles ir smulkias
raukšleles. Šiame serume yra specialiai sukurtų jaunystę grąžinančių
medžiagų, todėl jis padeda atkurti elastingumą ir užtikrina lygesnę,
šviesesnę ir vienodesnę odos tekstūrą. Kapsulių formos retinolis,
pastebimai sumažina senėjimo požymius, pavyzdžiui, raukšles ir nevienodą odos spalvą, atkuria odos elastingumą, ji tampa gyvybinga.
Šiuolaikinėmis technologijomis gaunamas biopolimeras (Hi-tech
Biopolymer) – sukelia nepaprastai stiprų odą tempiantį ir užpildantį
poveikį, kuris atsiranda iš karto. Labai sumažina raukšlių gylį, beveik
iš karto išlygina odą. Išmanioji hialurono rūgštis – vaidina pagrindinį
vaidmenį užtikrinant sveiką odą, apsaugo nuo odos pakenkimų, gerokai sumažina matomas raukšles, pastebimai išlygina odą, sukelia
įspūdingą stangrinantį poveikį.
Naudojimas: Nedidelis serumo kiekis užtepamas ant veido, kaklo ir dekoltė odos. Masažuokite kol visiškai susigers. Pereikite prie šešto žingsnio.
Château de Beauté
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Pastaba: Kaip papildomą puoselėjančią priemonę ir baigiamąjį
procedūros etapą labai rekomenduojame užtepus serumo naudoti
Château de Beauté grožio rutuliukus.
Pakuotė. 100 ml.

Naudojimas: Nedidelis preparato kiekis užtepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Tolygiai masažuokite, kol susigers. Po to užtepkite rekomenduojamą dieninį kremą.
Pakuotė. 30 ml.

6 žingsnis
Château de Beauté Shielding Cream SPF 20

Château de Beauté Absolute Perfect

Apsaugantis kremas (SPF 20)
Nepaprastai stipriai drėkinantis kremas, didina elastingumą, panaikina raukšles ir smulkias raukšleles. Šis ištobulintas kremas
suteikia veiksmingą apsaugą nuo aplinkos veiksnių sukeliamų
pakenkimų ir nuo odos spalvos pakitimų. Aktyvus drėkiklis (Hydrating Active) – pasižymi itin stipriu vandenį odoje sulaikančiu
poveikiu, užpildo ją iš vidaus – svarbus odos elastingumą lemiantis veiksnys, padeda išlaikyti elastingą ir sveikai atrodančią odą.
Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti vienodą
ir puikią odos spalvą, suteikia spindinčią išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis tepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniai įmasažuojamas iki pilno susigėrimo.
Pakuotė. 150 ml.

Château de Beauté produktai priežiūrai namuose
Château de Beauté Vino Pure Cleanser
pH 5,8-7,0
Valomasis gelis su vynuogių ekstraktu
Švelnus, bet veiksmingas veido valiklis, praturtintas grynais vynuogių ekstraktais ir atgaivinančiomis natūraliomis medžiagomis,
nuvalo nuo paviršiaus kosmetikos likučius ir nešvarumus, atgaivina odos skaistumą ir pirminį gyvybingumą. Grynas vynuogių ekstraktas (Pure Grape Extract) – sudėtyje yra baltymų, praturtintas
vitaminais B1, B9, E, C ir stipresnio poveikio antioksidantais, užtikrina puikų odos drėkinimą, glotnina odą ir didina jos elastingumą,
veiksmingai sumažina matomas raukšles ir smulkias raukšleles,
padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atnaujinti odą. Aktyvus valiklis
(Cleansing Active) – nuo odos nuvalo vandenyje ir riebaluose tirpių medžiagų likučius.
Naudojimas: Nedidelis gelio kiekis paskirstomas ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Švelniais sukamaisiais judesiais pamasažuokite ir
nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Château de Beauté Vino Sheen Fusion
Fluidas su vynuogių ekstraktu
Šis fluidas užpildo ir glotnina odą, išlygina matomas raukšles ir
smulkias raukšleles. Kapsulių formos retinolis, pastebimai sumažina senėjimo požymius, pavyzdžiui, raukšles ir nevienodą odos
spalvą, atkuria odos elastingumą, ji tampa gyvybinga. Šiuolaikinėmis technologijomis gaunamas biopolimeras (Hi-tech Biopolymer) – sukelia nepaprastai stiprų odą tempiantį ir užpildantį
poveikį. Išmanioji hialurono rūgštis – vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant sveiką odą, apsaugo nuo odos pakenkimų, gerokai sumažina matomas raukšles, pastebimai išlygina odą, sukelia
įspūdingą stangrinantį poveikį. Gryna hialurono rūgštis – puikiai
drėkina odą, pasižymi stipriu vandenį sulaikančiu poveikiu, užpildo tarpus tarp kolageno skaidulų ir dermos, skatina ląstelių atsinaujinimą ir migraciją, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles.
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Château de Beauté

Serumas „Absoliutus tobulumas“
Šis stipraus poveikio senėjimą lėtinantis serumas, kuriame yra
unikalus novatoriškų medžiagų derinys, pastebimai sumažina
raukšles ir smulkias raukšleles. Absolute Perfect padės Jums neatpažįstamai pakeisti odą. Pagrindinis iš karto pastebimas poveikis
yra jauninti ir puoselėti odą, užtikrinant didesnį stangrumą, lygumą ir skaistumą. Kapsulių formos retinolis, pastebimai sumažina
senėjimo požymius. Trimatis (3D) peptidų kompleksas – padidina
kolageno skaidulų gamybą, apsaugo ir sutvirtina odos struktūrą.
Šiuolaikinėmis technologijomis gaunamas biopolimeras (Hi-tech
Biopolymer) – sukelia nepaprastai stiprų odą tempiantį ir užpildantį poveikį. Išmanioji hialurono rūgštis – vaidina pagrindinį
vaidmenį užtikrinant sveiką odą, apsaugo nuo odos pakenkimų,
gerokai sumažina matomas raukšles, pastebimai išlygina odą ir sukelia įspūdingą stangrinantį poveikį.
Gryna hialurono rūgštis – puikiai drėkina odą, pasižymi stipriu
vandenį sulaikančiu poveikiu, užpildo tarpus tarp kolageno skaidulų ir dermos, skatina ląstelių atsinaujinimą ir migraciją.
Naudojimas: Serumas, kiekvieną vakarą, švelniais masažuojančiais judesiais, iš apačios į viršų, užtepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 30 ml.

Château de Beauté Vino Sheen Restoring Cream
Atstatomasis kremas su vynuogių ekstraktu.
Šis lengvas, dieninis kremas, praturtintas šiuolaikiškomis medžiagomis, pasižymi drėkinančiomis savybėmis, padeda visapusiškai
apsaugoti odą, todėl ji tampa švelni ir naujai spindinti.
Oligopeptidas 24 – užtikrina puikų senėjimo požymius naikinantį
poveikį, odoje padidina kolageno ir hialurono rūgšties kiekį, glotnina odą, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles, suvienodina
odos spalvą.
Grynas vynuogių ekstraktas (Pure Grape Extract) – sudėtyje yra baltymų, praturtintais vitaminais B1, B9, E, C ir stipresnio poveikio antioksidantų, užtikrina puikų odos drėkinimą, glotnina odą ir didina jos
elastingumą, veiksmingai sumažina matomas raukšles ir smulkias
raukšleles, padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atnaujinti odą.
Vitaminas E – stiprus antioksidantas, sumažina laisvųjų radikalų
susidarymą, sustiprina odos bendrą apsauginę funkciją, sumažina
transepiderminio vandens netekimą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, tolygiai paskirstomas ant
veido, kaklo, dekoltė odos. Švelniais judesiais masažuojama iki pilno įsigėrimo. Geresniam efektui pasiekti prieš kremo naudojimą,
veido, kaklo, dekoltė odą patepkite nedideliu kiekiu serumo.
Pakuotė. 50 ml.

Château de Beauté Shielding Cream SPF35
Apsauginis kremas (SPF 35)
Šis veiksmingas kremas, puikiai drėkindamas odą, apsaugo ją nuo
kenksmingų aplinkos veiksnių ir sukelia išskirtinį malonumo pojūtį. Aktyvus drėkiklis (Hydrating Active) – pasižymi itin stipriu vandenį odoje sulaikančiu poveikiu, užpildo ją iš vidaus, veiksmingai
sumažina raukšles ir smulkias raukšleles, padeda išlaikyti elastingą
ir sveikai atrodančią odą ir suteikia jai pirminio spindesio. Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti vienodą odos
spalvą, suteikia spindinčią išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, kiekvieną dieną tepamas ant
veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 50 ml.

Château de Beauté Deep Beauté Nigh Cream
Naktinis kremas
Šis novatoriškas kremas pasirūpins, kad prabudus Jūsų oda atrodytų atsigavusi. Deep Beaute’ naktinis kremas, kuriame yra natūralių mirusias ląsteles pašalinančių medžiagų, sukelia itin stiprų
drėkinantį ir maitinantį poveikį, suteikia odai jaunatvišką išvaizdą
ir gyvybingumo pojūtį.
Vitaminas E – stiprus antioksidantas, sumažina laisvųjų radikalų susidarymą, sustipriną odos bendrą apsauginę funkciją ir sumažina transepiderminio vandens netekimą.
Oligopeptidas 24 – užtikrina puikų senėjimo požymius naikinantį
poveikį, odoje padidina kolageno ir hialurono rūgšties kiekį, glotnina
odą, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles, suvienodina odos spalvą.
Avokadų sviestas – jame gausu mitybinių medžiagų. Sumažina senėjimo požymius ir lėtina jų atsiradimą, sukelia stiprų odą drėkinantį
poveikį, padidina odos elastingumą, suvienodina spalvą.
Grynas vynuogių ekstraktas (Pure Grape Extract) – sudėtyje yra baltymų, praturtintas vitaminais B1, B9, E, C ir stipresnio poveikio antioksidantais, užtikrina puikų odos drėkinimą, glotnina odą ir didina
jos elastingumą, veiksmingai sumažina matomas raukšles ir smulkias
raukšleles, padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atnaujinti odą.
Grynas jojobos aliejus – atkuria odoje prarastą drėgmę, sumažina
matomas raukšles, sutvirtina odą, skatina atsinaujinimo procesus,
didina odos elastingumą.
Kviečių želmenų aliejaus kokteilis – glotnina odą, išlygina matomas
raukšles ir smulkias raukšleles, labai maitina ir drėkina odą, pasižymi
gyvybingumo suteikiančiomis savybėmis, pagerina kraujotaką į ląsteles, jaunina odą, didina odos elastingumą ir ją stangrina, oda įgyja
sveiką spindesį.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, kiekvieną vakarą tepamas ant
veido, kaklo, dekoltė odos. Palaukite, kol įsigers.
Pakuotė. 50 ml.

Château de Beauté Rejuvenating Vineyard Eye
Cream
Jauninantis paakių kremas su vynuogių ekstraktu
Šis švelnus praturtintas kremas jaunina akių sritį ir suteikia spindesio. Specialiai parinktos sudedamosios medžiagos padeda atkurti
jaunatvišką odos glotnumą, pagerina tekstūrą ir išlygina raukšles.
Senėjimą lėtinanti veiklioji medžiaga (Anti-aging Active) – sumažina tamsius ratilus, pašalina pabrinkimus aplink akis, padidina stangrumą, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles, sukelia uždegimą
malšinantį poveikį, padeda apsaugoti audinius nuo pakenkimų,
atjaunina odą, atkuria jos elastingumą.
Oligopeptidas 24 – užtikrina puikų senėjimo požymius naikinantį
poveikį, odoje padidina kolageno ir hialurono rūgšties kiekį, glotnina
odą, išlygina raukšles ir smulkias raukšleles, suvienodina odos spalvą.
Kviečių želmenų aliejaus kokteilis – glotnina odą, išlygina matomas
raukšles ir smulkias raukšleles, labai maitina ir drėkina odą, pasižymi gyvybingumo suteikiančiomis savybėmis, pagerina kraujotaką
į ląsteles, jaunina odą, didina jos elastingumą ir ją stangrina.
Avokadų sviestas - sumažina senėjimo požymius ir lėtina jų atsiradimą, sukelia stiprų odą drėkinantį poveikį, padidina odos elastingumą, suvienodina spalvą.
Grynas jojobos aliejus – atkuria odoje prarastą drėgmę, sumažina
matomas raukšles, sutvirtina odą, skatina atsinaujinimo procesus,
didina odos elastingumą.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, paskirstomas zonoje aplink
akis. Patapšnojančiais judesiais įveskite kremą į odą iki pilno įsigėrimo.
Pakuotė. 30 ml.

Château de Beauté Vino Glory Mask
Liftinginė kaukė su vynuogių ekstraktu
Ši unikali kaukė, praturtinta drėkinančiomis ir gyvybiškai svarbiomis mitybinėmis medžiagomis, padės stimuliuoti odą, suteiks
puikią atgaivintos skaisčios odos išvaizdą. Novatoriškos sudedamosios medžiagos atnaujina ir jaunina odą, ji tampa pastebimai
lygesnė, standesnė ir gyvybingesnė.
Aktyvus drėkiklis (Hydrating Active) – pasižymi itin stipriu vandenį odoje sulaikančiu poveikiu, užpildo ją iš vidaus – svarbus odos
elastingumą lemiantis veiksnys, padeda išlaikyti elastingą ir sveikai atrodančią odą.
Tempiančioji aktyvioji medžiaga (Tightening Active) – stangrina ir
įtempia odą, o poveikis pastebimas beveik iš karto, panaikina matomas raukšles ir smulkias raukšleles.
•• Grynas vynuogių ekstraktas (Pure Grape Extract) – sudėtyje yra baltymų, praturtintas vitaminais B1, B9, E, C ir stipresnio poveikio antioksidantais, užtikrina puikų odos drėkinimą, glotnina odą ir didina
jos elastingumą, veiksmingai sumažina matomas raukšles ir smulkias raukšleles, padeda bendrai atkurti, atgaivinti ir atnaujinti odą.
•• Raudonojo vyno ekstraktas – gludina odą, padeda atkurti vienodą ir puikią odos spalvą, suteikia spindinčią išvaizdą.
•• Avokadų sviestas – jame gausu mitybinių medžiagų. Sumažina
senėjimo požymius ir lėtina jų atsiradimą, sukelia stiprų odą drėkinantį poveikį, padidina odos elastingumą, suvienodina spalvą.
Naudojimas: Kaukę, tolygiu plonu sluoksniu, užtepkite ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos apeinant paakių zoną. Palikite 10
minučių. Nuplaukite drungnu vandeniu arba nuvalykite drėgna
servetėle. Naudokite 1-2 kartus per savaitę.
Pakuotė. 75 ml.
Château de Beauté
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produktai odos valymui ir tonizavimui
Fresh Hydrophylic Cleanser
Hidrofilinis prausiklis demakiažui
Lelijos, ramunėlių, rožių ir žožobos aliejų ekstraktai, kviečių daigų ir
morkų ekstraktai suteikia itin švelnų, minkštą ir efektyvų veido odos
valymą, nepažeidžiant jos lipidinio barjero. Nuvalo nuo paviršiaus
kosmetikos likučius (taip pat ir vandeniui atsparią kosmetiką) ir nešvarumus.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose.
Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Fresh AHA Cleansing Gel
pH 2,6-3,6
Prausiklis su vaisinėmis rūgštimis visų tipų odai
Vaisinės rūgštys (glikolio (3%) ir citrinos) turi minkštą nušerpetojimo
poveikį, kuris skatina odos atsinaujinimą. Nasturtų, agurko ir ožragės
ekstraktų dėka oda tampa sveikesnė, šviesesnė, geriau pasisavina
drėgmę. Prausiklio sudėtyje esantys ingredientai pasižymi minkštinančiomis, priešuždegiminėmis, antioksidacinėmis savybėmis.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose. Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir
nuplaukite šiltu vandeniu. Naudokite vieną kartą per dieną, vakare,
atlikus demakiažą.
Pakuotė. 300 ml.

Fresh Pure Natural Cleanser

Medaus prausiklis riebiai odai
Į prausiklio sudėtį įeinantis bičių medus, riešutmedžio ekstraktas ir
citrinos rūgštis turi stiprų valomąjį poveikį. Palengvina suragėjusių
ląstelių pašalinimą, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, atkuria normalų odos pH, nuvalo makiažą ir nešvarumus.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose.
Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Neutralus prausiklis visų tipų odai
Prausiklis skirtas kasdieniam veido prausimui, ypač jautriai odai, o
taip pat „agresyvių“ procedūrų kurso metu. Jo sudėtyje nėra sintetinių plaunančių ingredientų, todėl jis neagresyvus ir gali būti naudojamas akių makiažui nuplauti. Muilininės, ramunėlių, saponarinų, kalendulės, agurkų ir riešutmedžio ekstraktai bei pieno rūgštis palieka
gaivumo pojūtį, minkština ir tonizuoja odą.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose.
Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė. 300 ml.

Fresh Azulene Cleansing Gel

Fresh Active Water Artemisia

Azuleno prausiklis jautriai ir raudonuoti linkusiai odai
Ramunėlių, dedešvos ir bisabololo ekstraktų sudėties dėka švelniai
valo, ramina ir minkština veido odą, atkuria normalų odos pH, išsaugo drėgmę, nesausina odos.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose.
Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu. Esant reikalui naudokite toniką.
Pakuotė. 300 ml.

Tonizuojantis vanduo su pelynų ekstraktu jautriai odai
Vanduo ramina ir drėkina odą. Turi vėsinantį poveikį, atgaivina makiažą ir padeda pašalinti įtampą bei stresą. Juntamas lengvas pelyno
aromatas.
Naudojimas: Keletą kartų per dieną ar dažniau (esant poreikiui)
vanduo purškiamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Procedūros metu
vandenį galima naudoti kaip užbaigiamąjį akcentą arba kaukės sudrėkinimui.
Pakuotė. 100 ml.

Fresh Honey Cleansing Gel

Fresh Milk Cleansing Gel
Valomasis pieno muilas sausai ir normaliai odai
Muilas – gelis su pieno proteinais ir agurko, ramunėlių, ožragės
ekstraktais delikačiai išvalo, suminkština, pašviesina odą. Padeda
palaikyti normalų drėgmės balansą. Gaivina palikdamas malonaus
komforto pojūtį, pagerina odos gebėjimą įsisavinti vaistinius ir kosmetinius preparatus. Tinka makiažo nuvalymui.
Naudojimas: Nedidelį prausiklio kiekį suputokite drėgnose rankose.
Paskirstykite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu arba drėgna servetėle.
Pakuotė. 300 ml.

Fresh Active Water Rose
Tonizuojantis rožių vanduo pavargusiai odai
Vanduo drėkina, tonizuoja, turi vėsinantį poveikį. Pagerina mikrocirkuliaciją, nuramina odą, atgaivina makiažą ir padeda pašalinti įtampą
bei stresą. Juntamas lengvas rožių aromatas.
Naudojimas: Keletą kartų per dieną ar dažniau (esant poreikiui)
vanduo purškiamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Procedūros metu
vandenį galima naudoti kaip užbaigiamąjį akcentą arba kaukės sudrėkinimui.
Pakuotė. 100 ml.

Fresh Active Water Citrus
Tonizuojantis citrusinis vanduo
Vanduo su eteriniais citrusinių vaisių aliejais (mandarinų, citrinos,
bergamotės) drėkina, tonizuoja, turi šaldantį poveikį, atgaivina makiažą ir padeda pašalinti įtampą bei stresą.
Naudojimas: keletą kartų per dieną ar dažniau (esant poreikiui) vanduo
purškiamas ant veido, kaklo, dekoltė odos. Procedūros metu vandenį galima naudoti kaip užbaigiamąjį akcentą arba kaukės sudrėkinimui.
Pakuotė. 100 ml.
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Delicate Day Treatment + Vitamin E

Pilingas – gomažas su vitaminu E visų tipų odai
Tai švelni, minkšta ir efektyvi valomoji priemonė. Drėkinantys ir maitinantys komponentai (vandens augalai, vitaminai А, С, Negyvosios
Jūros mineralai, vanilės, ramunėlės, dedešvos, gebenės ekstraktai)
skatina lengvesnį negyvų raginių ląstelių nušerpetojimą ir odos išsilyginimą, apsaugo odą nuo kenksmingo laisvųjų radikalų poveikio,
stimuliuoja audinių regeneraciją (kviečių gemalų ir rožės aliejai), turi
lengvą šviesinantį efektą (greipfrutas).
Naudojimas: Preparatas užtepamas plonu sluoksniu ant švarios
veido odos. Paliekama išdžiūti. Švelniai „nuvolioti“ preparatą kaip
gomažą, likučius nuplauti šiltu vandeniu. Esant švelniai jautriai odai,
galima priemonę naudoti kaip pilingą – vandeniu sudrėkintais pirštais atlikite lengvą 2-4 minučių masažą. Pilingą nuplaukite vandeniu.
Pakuotė. 250 ml.

Drėkinantis, gydomasis dieninis kremas su vitaminu E normaliai ir
sausai odai
Švelnus kremas su pakalnučių ekstrakto aromatu, praturtintas vertingomis, biologiškai aktyviomis medžiagomis (mineralai (magnis,
kalis, kalcis, bromas, chloridai, sulfatai), vitaminai A ir E ir amino rūgštys) tonizuoja, gaivina, gerina medžiagų apykaitą, veikia kaip antioksidantai. Kremo sudėtyje esantys skvalenas, hialurono rūgštis, hidrolizuotas elastinas ir kolagenas atkuria odos drėgmės balansą. Morkų
ir kviečių daigų aliejai didina odos imunitetą, apsaugo nuo žalingo
aplinkos poveikio, mažina odos dirginimą ir gerina ląstelių regeneraciją. Preparatas labai lengvai įsigeria, jį galima naudoti „agresyvių“
procedūrų kurso metu, naudojant kosmetiką su vaisių rūgštimis ir
retinoliu, taip pat po pilingų.
Naudojimas: Kremas tepamas ant veido, kaklo, dekoltė odos 1-2
kartus per dieną arba pagal poreikį. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Galima naudoti kaip makiažo pagrindą.
Pakuotė. 250 ml.

Ginseng Nourishing Cream

Trans Dermal Cream With Liposomes

Maitinantis kremas su ženšenio ekstraktu normaliai ir sausai odai
Maitinantis kremas su ženšenio ekstraktu turi stimuliuojantį ir tonizuojantį efektą, pagreitina epidermio ląstelių regeneraciją. Kremo
pagrindas padeda sulaikyti odos drėgmę, ypač vasaros metu, kai
odą veikia ultravioletiniai spinduliai, o jūros druskos džiovina odą.
Kremas ypač rekomenduojamas odai, praradusiai stangrumą - oda
tampa atjaunėjusi, sveika, lygi ir elastinga.
Naudojimas: Kremas, ryte ir/arba vakare, tepamas ant veido, kaklo,
dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 250 ml.

Transderminis kremas sausai ir normaliai odai
Kremo sudėtyje esantys vitaminai A, E, F, C veikia kaip stiprūs antioksidantai, stiprina kraujagyslių sieneles, didina odos imunitetą,
pagerina regeneraciją, katalizuoja ląstelių kvėpavimą ir aktyvuoja
medžiagų apykaitą tarp ląstelių. Efektyvus kremo veikimas pasiektas
naudojant liposomas, kurios į odą perneša bioaktyvias medžiagas.
Preparatas vertingas savo priešuždegiminėmis ir gydomosiomis (alijošiaus ir kalendulos ekstraktai) savybėmis, jis intensyviai maitina,
drėkina (hialurono rūgštis), suminkština ir apsaugo odą (Ši aliejus,
alijošiaus ir mimozos ekstraktai). Oda tampa švelni, elastinga, stangri
ir aksominė.
Naudojimas: Kremas, ryte ir/arba vakare, tepamas ant švarios veido,
kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 60 ml.

Peeling Gommage With Vitamin Е

Rose Hips Moisture Cream With Carrot Oil
Drėkinantis kremas su erškėčių ir morkų aliejumi sausai odai
Kremas prisotina odą hidrolizuoto kolageno ir elastino amino rūgštimis. Vitaminai A ir E, esantys erškėčių ir morkų sėklų aliejuose, regeneruoja ir greitina ląstelių atsinaujinimo procesą. Bičių vaškas, sorbitanas, skvalenas, trigliceridai ir drėkinantis kompleksas (hialurono
rūgštis, kolageno ir elastino hidrolizatai) padeda normalizuoti odos
drėgmės balansą. Preparatas aprūpina odą minkštinančiais komponentais ir neprisotintomis riebiosiomis rūgštimis (vitaminas F), pasižymi baktericidiniu, regeneruojančiu ir tonizuojančiu veikimu.
Naudojimas: Kremas, ryte ir/arba vakare, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 250 ml.

Hydrating Day Cream Green Apple + Vitamin E
Drėkinantis dieninis kremas su žaliojo obuolio ekstraktu ir vitaminu
E normaliai ir sausai odai
Žalio obuolio odelių ekstraktas švelniai, tačiau efektyviai pašalina negyvas odos ląsteles, stimuliuoja regeneraciją, suminkština ir
nuramina odą. Vitaminas E veikia prieš odos senėjimą, stimuliuoja
ląstelių kvėpavimą, tvirtina ląstelių membranas. Kremas turi stiprių
drėkinančių savybių (hialurono rūgštis), tonizuoja, suteikia komforto jausmą ir malonų obuolių aromatą.
Naudojimas: Kremas, ryte ir/arba vakare, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 250 ml.

Massage Cream
Masažinis kremas veidui ir kūnui, visų tipų odai
Kremas aktyvuoja mikrocirkuliaciją, sudaro gerą slydimo efektą, sudėtyje esantis alijošius drėkina, ramunėlių ir arnikos ekstraktas nuramina, gerina odos apykaitos procesus, gerai įsigeria, turi malonų
aromatą. Vitaminai A ir E, riešutmedžio, apynių ir kalendulos ekstraktai, pieno rūgštis ir jūros augalų ekstraktai užtikrina ilgalaikį odos
maitinimą, skatina regeneraciją. Kremas pasižymi antioksidacinėmis
savybėmis ir turi atjauninančių komponentų.
Naudojimas: Kremą tepkite ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos.
Atlikite masažą. Galima naudoti ir kūno masažui.
Pakuotė. 250 ml.

Kremai. Kreminiai Pilingai
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Delikate Eye Repair
Atstatomasis kremas odai aplink akis. Visų tipų odai
Kremas ramina, minkština, nuima nuovargio ir sudirginimo žymes,
stimuliuoja mikrocirkuliaciją, apsaugo odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio (ramunėlių, malvos ir sambuko ekstraktai). Kremo pagrindą sudaro natūralūs riebalai: skvalenas gerina odos elastingumą, Ši aliejus neleidžia atsirasti raukšlėms, vitaminai D, E, A, B5 padeda pašalinti saulės nudegimus ir neutralizuoja laisvuosius radikalus.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis, 1-2 kartus per dieną, tepamas
ant odos aplink akis (esant sausai odai galima naudoti ir visam veidui). Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 60 ml.

ElastinCollagen Azulene Moisture Cream with
Vit. A, E & HA
Drėkinantis azuleno kremas su vitaminais A, E ir hialurono rūgštimi
Normaliai, jautriai odai.
Kremas yra lengvos, švelnios konsistencijos ir turi gaivinantį bei tonizuojantį poveikį. Azulenas veikia priešuždegimiškai, turi gydomąjį
poveikį odai: panaikina odos sausėjimą ir pleiskanojimą, daro odą
švelnią ir aksominę. Hialurono rūgštis - viena iš efektyviausių medžiagų odos drėgmei sulaikyti - palaiko ląstelių struktūrą ir lankstumą.
Hidrolizuotas elastinas ir skvalenas užtikrina odos drėkinimą. Gvazdikų ekstraktas ir kalendulos aliejus turi baktericidinį poveikį. Dermovitamininis kompleksas (A, E) normalizuoja apykaitos procesus.
Taip kremas sudaro kompleksinį apsaugos barjerą nuo kenksmingo
aplinkos poveikio odai.
Naudojimas: Kremas, 1-2 kartus per dieną, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 60 ml., 100 ml. ir 250 ml.

ElastinCollagen Caroot Oil Moisture Cream with
Vit. A, E & HA
Drėkinantis kremas su morkų aliejumi, vitaminais A, E ir hialurono
rūgštimi
Sausai odai.
Kremo sudėtyje esanti hialurono rūgštis, hidrolizuotas kolagenas ir
elastinas, triglecirinai skvalenas užtikrina ilgalaikį ir efektyvų odos
drėkinimą, morkų aliejus gerina imuninę odos sistemą, ramina sudirgimus, apsaugo nuo žalingo aplinkos poveikio, dermovitamininis
kompleksas (A, E) normalizuoja apykaitos procesus. Oda tampa glotni, sveika ir atjaunėjusi.
Naudojimas: Kremas, 1-2 kartus per dieną, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 60 ml., 100 ml. ir 250 ml.
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ElastinCollagen Placental Enzyme Moisture
Cream with Vit. A, E & HA
Drėkinantis kremas su placentinių enzimų augaliniais analogais, vitaminais A, E ir hialurono rūgštimi
Mišriai, riebiai odai.
Puikus drėkinantis efektas pasiektas naudojant tirpaus kolageno,
hidrolizuoto elastino, gryno glicerino, hialurono rūgšties ir skvaleno
kombinaciją. Placentinių enzimų augaliniai analogai švelniai pašalina negyvas odos ląsteles, rėžiuko ekstraktas, turintis baktericidinių
savybių, efektyviai nuvalo odą. Hidrolizuotas elastanas padidina
odos tonusą ir daro ją lygią ir elastingą. Vitaminai A ir E neutralizuoja
laisvųjų radikalų veikimą. Kremas tvirtina ir stangrina odą, neriebus
ir nekomedoniškas.
Naudojimas: Kremas, 1-2 kartus per dieną, tepamas ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Kremas neturi apsaugos filtrų.
Pakuotė. 60 ml., 100 ml. ir 250 ml.

Retinol Eye Cream + Vit. E & C
Retinolio kremas odai aplink akis
Aukšta retinolio (retinas A 0,05 %) koncentracija efektyviai pagerina
odos būklę, koreguoja amžinus odos pakitimus, stabdo natūralų senėjimo procesą. Vitaminų E ir C kompleksas neutralizuoja laisvuosius
radikalus ir užkerta kelią DNR ląstelių pažeidimams. Stulbinančius rezultatus galima pasiekti ir per keletą mėnesių naudojimo: 1. Mažėja
senų raukšlių dydis ir gylis. 2. Oda tampa elastinga ir stangri. 3. Žymiai sumažėja odos pigmentacija. 4. Oda pašviesėja. 5. Sustabdomas
odos senėjimas.
Naudojimas: Pirmąsias 15 – 17 dienų kremas, vakarais 1 – 2 kartus
per savaitę, tepamas aplink akis ir/ar lokaliai ant raukšlelių. Po to galima naudoti kiekvieną dieną vakare. Pradėjus naudoti kremą galimas
odos sausėjimas ir pleiskanojimas, kurį sąlygoja odos atsinaujinimas.
Vėliau ši reakcija praeina. Odai pleiskanojant vyksta pigmentuotų
ląstelių atsiskyrimas, dėl to oda šviesėja. Kremo poveikio efektyvumas priklauso nuo odos struktūros, būklės, odos tipo, aplikacijų dažnumo ir tepamo preparato kiekio. Taip pat priklauso ir nuo naudotų
ar naudojamų kosmetinių priemonių. Naudojant priemones su retinoliu būtina stipri apsauga nuo saulės!
Pakuotė. 30 ml.

Retinol E Active Cream
Kremas su retinoliu
Kremo sudėtyje yra deksolas A – naujausias aktyvusis ingredientas
– vitamino A išvestinė, kuris dalyvauja lyginant senas raukšles ir sulėtina naujų raukšlių atsiradimą. Jau po 8 – 12 savaičių kremo naudojimo akivaizdžiai pastebimi rezultatai: 1. Odos mikroreljefo pagerėjimas, raukšlių išlyginimas; 2. Padidėjęs odos stangrumas ir tonusas; 3.
Tekstūros pašviesėjimas ir išlyginimas.
Naudojimas: Tepamas tik vakarais plonu sluoksniu ant švarios ir sausos veido odos (galima tepti lokaliai ant raukšlelių) Netepti labai arti
akių ir burnos kampučių. Pirmąsias 15 – 17 dienų kremas tepamas
vakarais 1 – 2 kartus per savaitę. Po to galima naudoti kiekvieną dieną vakare. Per pirmąsias 4 – 5 dienas oda gali pradėti pleiskanoti, tapti jautresne, vėliau šios reakcijos praeina. Jeigu tai sudaro didesnių
nepatogumų, rekomenduojama sumažinti preparato kiekį ir naudoti
jį rečiau arba tepti tik ant problematiškų vietų. Naudojant priemones
su retinoliu būtina stipri apsauga nuo saulės!
Pakuotė. 30 ml.

Kaukės
Kaukės
Sea Herbal Beauty Mask Vanilla

Sea Herbal Beauty Mask Carrot

Vanilinė grožio kaukė sausai odai
Įkvėpkite šiltos pietų nakties aromatą, kurį Jums dovanoja vanilės
ekstraktas! Praturtinta raminančiais augaliniais ingredientais drėkina,
minkština sausą odą ir pakelia tonusą, užtikrina ilgalaikį maitinimą.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Morkų grožio kaukė išsausėjusiai, jautriai odai
Maitinanti kaukė šalina diskomforto pojūtį, pasižymi atjauninačiu ir
regeneruojančiu (aliejinis morkų sėmenų ekstraktas, vitaminas Е),
drėkinančiu poveikiu (skvalenas, hidrolizuotas elastinas), apsaugo
odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 250 ml.

Sea Herbal Beauty Mask Strawberry
Braškių grožio kaukė normaliai odai
Kaukė daro odą lygią ir kvepiančią švelniu braškių aromatu. Minkštinančių augalinių ingredientų derinys, įskaitant iš alyvų gaunamą
skvaleną ir erškėtrožių ekstraktą, išlygina paviršines raukšleles, gerina
veido spalvą, užtikrina gilų drėkinimą, ir taip pat suteikia odai švytėjimo. Turtinga kremo pavidalo preparato konsistencija išlieka drėgna
ir pagyvina odą, turi atnaujinantį ir relaksuojamą poveikį.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Sea Herbal Beauty Mask Apple
Obuolio grožio kaukė mišriai, riebiai odai
Kaukė užtikrins drėkinimą dehidruotai odai. Formulė, neturinti riebalų, apjungia raminančius ir odą atstatančius augalinius ingredientus
ir aukšto aktyvumo hidruojančias medžiagas (kviečių daigų aliejus,
erškėtrožių aliejus, baltųjų ramunėlių ekstraktas, paprastosios gebenės ekstraktas, dedešvos ekstraktas, hidrolizuotas elastinas, skvalenas. Preparato formulėje yra vaisių rūgštys, gaminamos iš obuolių,
kurios gerina odos tekstūrą ir neleidžia atsirasti senėjimo požymiams. Kaukė neišdžiūva, yra kremo pavidalo konsistencijos ir užtikrina ilgalaikį maitinantį efektą.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Sea Herbal Beauty Mask Azulene
Azuleno grožio kaukė jautriai odai
Pasimėgaukite neįprastu šios stipriai maitinančios azuleno kaukės
švelnumu. Praturtinta augaliniais maitinamaisiais ingredientais,
tame tarpe gaunamu iš alyvų skvalenų, ramunėlėmis, azulenu ir erškėtrožių aliejumi, kaukė sudrėkina jautrią odą ir padidina jos tonusą.
Turėdama kremo pavidalo konsistenciją, kaukė užtikrina nuolatinį
maitinamąjį efektą.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Sea Herbal Beauty Mask Dead Sea Mud
Purvo grožio kaukė riebiai, problematiškai odai
Kaukė, kurios sudėtyje yra Negyvosios Jūros purvas, atlieka giluminį
odos valymą, odos stimuliavimą ir tonizavimą, sutraukia išsiplėtusias poras, pašalina riebalų perteklių, atpalaiduoja veido raumenų
įtampą, reguliuoja riebalinių liaukų funkcijas (koloidinė siera, cinko
oksidas), skatina epidermio regeneracijos procesų normalizavimą.
Negyvosios Jūros purvas jau tūkstantmečius plačiai žinomas savo
unikaliu poveikiu seborėjos ir psoriazės gydyme, o mineralai, esantys
Negyvosios Jūros vandenyse, paverčia šią kaukę labai efektyvia priemone įvairių odos problemų atvejais.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido, kaklo ir dekoltė odos. Ant viršaus uždėkite drėgną, medžiaginę servetėlę. Gali būti juntamas lengvas dilgčiojimas. Nuplaunama po 10-15
minučių šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 250 ml.

Porcelan Mask Astringent
Porcelianinė poras sutraukianti kaukė
Kaukė skirta odai su išsiplėtusiomis poromis ir inkštirais. Ji dezinfekuoja, tonizuoja ir šviesina odą (kaolinas – baltasis molis iš Japonijos,
cinko oksidas, biologinė siera, kamparas). Triklozanas turi ryškų priešuždegiminį efektą. Jūros kolagenas ir hialurono rūgštis drėkina, o
mimozos ekstraktas ir eukalipto aliejus ramina odą. Kaukė atstato
rūgštinį - šarminį balansą, normalizuoja riebalinių liaukų sekreciją.
Naudojimas: Kaukė, tolygiu sluoksniu, užtepama ant švarios veido
odos. Nuvaloma po 10 -15 minučių drėgna servetėle.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Porcelan Mask Moisture
Porcelianinė drėkinanti kaukė
Švelni gaivinanti kaukė turi nedidelį riebalinių komponentų procentą
ir daug drėkinančių medžiagų (jūros kolagenas, hialurono rūgštis,
aminorūgščių kompleksas). Ji palaiko odą sveikoje fiziologinėje būklėje. Čiobrelio ekstraktas stiprina kraujo cirkuliaciją epidermyje ir turi
gaivinantį bei antiseptinį poveikį. Kaukė sukelia ląstelių regeneraciją ir
stimuliuoja kolageno sintezę, turi šviesinantį efektą. Ji lengvai uždedama ir nuplaunama, palieka gaivumo ir glotnumo pojūtį. Pasižymi
priešuždegiminėmis, gydomosiomis ir tonizuojančiomis savybėmis.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido, kaklo ir dekoltė odos. Nuplaunama po 10-15 minučių šiltu vandeniu
arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Kaukės
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Kaukės
Porcelan Mask Nourishing

Multivitamin Anti-Wrinkle Eye Mask

Porcelianinė maitinanti kaukė
Kaukė yra malonios kremo pavidalo konsistencijos, turinti daug lengvai įsisavinamų biologiškai aktyvių komponentų (kalendulės, mimozos, rožių, alyvuogių aliejus). Suaktyvina procesus ląstelėse, normalizuoja medžiagų apykaitą, gerina kraujo cirkuliaciją epidermyje,
reguliuoja audinių pralaidumą, išlygina smulkias raukšleles ir padidina odos elastingumą. Kaukė turi ryškų atjauninantį ir atstatantį
efektą, suteikia odai stangrumą ir lygumą, prilygstantį porcelianui.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios veido,
kaklo ir dekoltė odos. Ji neišdžiūna. Nuplaunama po 10-15 minučių
šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 60 ml. ir 250 ml.

Multivitaminų kaukė odai aplink akis
Vitaminizuota (vitaminai B, C, E, K), regeneruojanti kaukė pasižymi
unikaliu šviesinančiu efektu (sodiumas askorbilas fosfat-stabilizuotas), drėkina ir apsaugo odą, aktyvina naujų ląstelių susidarymą. Kaukė žymiai pagerina odos išvaizdą: išlygina ir suminkština odą, pašalina nuovargio požymius.
Naudojimas: Kaukė, plonu sluoksniu, tepama ant švarios odos
aplink akis. Nuplaunama po 15-20 minučių šiltu vandeniu arba kompresu.
Pakuotė. 250 ml.

Sunscreen
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Sunscreen Moisturizing Cream Physical
SPF 25

Sunscreen Moisturizing Cream Physical
Tinted SPF 25

Apsauginis kremas SPF 25
Kremas užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą. Sudėtyje esantys, fizikiniai
ir cheminiai filtrai, mikronizuotas titano dioksidas užtikrins apsaugą
nuo UVA ir UVB spinduliuotės. Nedirgina odos, tinka jautriai odai.
Naudojimas: Kremas, lengvais masažiniais judesiais, tepamas ant
švarios veido, kūno odos. Prieš išeidami į lauką palaukite 15-20 min.
Pakartotinai kremą tepkite po maudynių, gausiai prakaituojant ar ilgai būnant saulei.
Pakuotė: 75 ml.

Apsauginis drėkinantis kremas su tonu SPF 25
Kremas užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą, turi maskuojantį efektą.
Sudėtyje esantys fizikiniai ir cheminiai filtrai, mikronizuotas titano
dioksidas užtikrins apsaugą nuo UVA ir UVB spinduliuotės. Nedirgina
odos, tinka jautriai odai.
Naudojimas: Kremas, lengvais masažiniais judesiais, tepamas ant
švarios veido, kūno odos. Prieš išeidami į lauką palaukite 15-20 min.
Pakartotinai kremą tepkite po maudynių, gausiai prakaituojant ar ilgai būnant saulei.
Pakuotė: 75 ml.

Kaukės

Geliai Ir Serumai
Geliai Ir Serumai
Line Repair – Theraskin + HA concentrate

Lumiere Eye Bio Gel + HA

Drėgmės šaltinis jūsų odai
„THERASKIN“ – klasikinis drėkinamasis serumas-bestseleris, nuo šiol,
siekiant geriausių rezultatų, yra pagerintas naujomis, stipriai veikiančiomis sudedamosiomis dalimis. Unikalios, originalios patentuotos
technologijos būdu gautos hialurono rūgšties kapsulės prasiskverbia giliai į odą ir lėtai „išlaisvina“ hialurono rūgštį, taip suteikdamos
ilgalaikį drėkinimo efektą ir pastebimai atjaunindamos odą. Be to,
retas lenkoraninės albicijos (šilkinės akacijos) žievės ekstraktas neleidžia atsirasti glikacijai ( kolageno skaidulų deformacija dėl gliukozės
poveikio), atgaivina odą.

Drėkinantis gelis odai aplink akis
Gelis pašalina patinimą po akimis, išlygina mažąsias raukšleles. Įeinantys į jos sudėtį drėkinantys komponentai (hialurono rūgštis,
skvalenas) turi unikalias savybes palaikyti optimalų drėgmės lygį, o
antioksidantai (vitaminai A, E, C, riešutmedžio ekstraktas) sulėtina senėjimo procesą. Alfabisabololas ir ramunėlių ekstraktas suteikia geliui priešuždegimines, antiseptines ir minkštinančias savybes, ramina
odą. Aktyvieji ingredientai patalpinti mini kapsulėse iš dumblių. Kontaktavusios su oda kapsulės tirpsta ir aktyvieji ingredientai pradeda
veikti. Želė greitai įsigeria, padidina odos elastingumą, oda įgauna
natūralią ir sveiką išvaizdą.
Naudojimas: Nedidelis gelio kiekis, 1- 2 kartus per dieną, tepamas
ant švarios odos aplink akis. Galima naudoti ir kaklo odai.
Pakuotė. 30 ml. ir 250 ml.

Praturtintoje naujoje formulėje:
•• Hialurono rūgštis kapsulėse – hialurono rūgštis mikrokapsulėse sukoncentruota naudojant patentuotą technologiją. Mikrokapsulės
prasiskverbia į gilius odos sluoksnius ir padidina hialurono rūgšties
kiekį odoje. Tai, panašiai kaip ir injekcijos, išlygina raukšles.
•• Hialurono rūgštis tirpale – didelio molekulingumo hialurono rūgšties tirpalas, gali sulaikyti daugiau kaip 1000 kartų jo svorį viršijantį
vandens kiekį, ir taip pagerinti hidratacinį odos balansą. Be to, ji
suformuoja pralaidžią plėvelę, apsaugančią odą nuo kenksmingų
išorės veiksnių.
•• NDV kompleksas (natūralių drėkinančių veiksnių kompleksas).
Daugiausia iš amino rūgščių sudarytas NDV kompleksas padidina
korneocitų sugebėjimą sulaikyti vandenį. Drėkina sausą odą, ją
išlygina.
•• Lenkoraninės albicijos (šilkinės akacijos) žievės ekstraktas kovoja su
glikacija – mažina raukšles ir matomus nuovargio pėdsakus, atgaivina odą.
•• Produktas yra saugus, švelniai veikia odą ir tinka visų tipų odai. Sudėtyje nėra parabenų.
Naudojant THERASKIN:
•• Per vieną valandą pastebimai atjaunėja oda.
•• Oda „sutankėja“ ir išsilygina raukšlės – panašus efektas kaip ir po
injekcijų.
•• Apsaugo odą nuo vandens netekimo.
•• „THERASKIN“ atgaivina odą ir sugrąžina jai gerą formą, skaistumą
ir jaunumą. Lengvos tekstūros, suvienodina drėgmės lygį ir neleisdamas pasireikšti senėjimo procesams, greitai įsigeria.
•• Naudojimas: 2 - 3 lašus koncentrato, užtepkite ant švarios, sausos
arba drėgnos veido, kaklo, dekoltė odos.
Pakuotė. 30 ml.

Natural Aloe Vera Gel
Natūralus alijošiaus gelis visų tipų odai
Grynas alijošiaus ekstraktas turi biologiškai aktyvias medžiagas, tarp
kurių yra polisacharidai, amino rūgštys, vitaminai A, C ir B. Polisacharidai turi drėkinantį poveikį ir stimuliuoja odos imunitetą. Želė
antioksidantinis kompleksas apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų poveikio. Alantoinas stiprina odos gijimo procesą. Želė veikia raminančiai ir regeneruoja odą po nudegimų, vabzdžių įkandimų, sumažina
sudirginimą ir užtikrina įvairiapusę apsaugą.
Naudojimas: Gelis tepamas lokaliai, ant sudirgintų odos vietų.
Pakuotė. 250 ml.

Hydration Gel
Drėkinantis, odą minkštinantis gelis
Gelis skirtas odos suminkštinimui prieš gilų valymą. Sudėtyje yra
didelis procentas drėkinančių komponentų, kurie prasiskverbia į
epidermį, purena jį. Gydomųjų augalų ekstraktai pagreitina negyvų
ląstelių atsiskyrimą ir palengvina tolimesnį veido valymą. Alijošiaus
želė turi minkštinančių, valančių, raminančių, priešuždegiminių ir
biostimuliuojančių savybių.
Naudojimas: Gelis, kaip kaukė, tepamas ant veido, kaklo, dekoltė
odos. Ant viršaus uždedama plėvelė okliuzijos efektui. Procedūros
metu prijungiamas garintuvas. Po 10 -15 min. nuimkite plėvelę ir
pašalinkite gelio likučius. Atlikite veido valymą. Galima prijungti ultragarsą.
Pakuotė. 250 ml.

Bio Satin Serum
Serumas – aliejukas sausai odai
Medetkų ir vynuogių kauliukų aliejai, skvalenas ir sojos proteinai,
vitaminai E, A ir D saugo odą nuo drėgmės praradimo ir žalingo
aplinkos poveikio. Natūralus antioksidantas koenzimas Q-10 stimuliuoja natūralaus epidermio atsistatymo procesą, gerina kraujotaką
ir energetinę apykaitą.
Naudojimas: Kelis lašus serumo užtepti ant nuvalytos veido, kaklo,
dekoltė, rankų odos. Pirštų galiukais, švelniais masažiniais judesiais
įtrinkite į odą.
Pakuotė. 30 ml.

Geliai Ir Serumai
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Preparatai su retinoliu
Preparatai su retinoliu
Produkto pavadinimas
Unstress Harmonizing Eye and Neck Night Cream

Retinolis %
< 0,02

Forever Young Active Night Eye Cream

0,02

Wish Night Eye Cream

0,02

Comodex N Night Treatment

0,02

FluorOxygen +C Alpha C Night Cream

0,02

Comodex 5 Treatment lotion

0,02

Wish Radiance Enhancing Cream

0,02 (+10% glikolio)

Peelosophy Home Peel: Cell Regenerator-Eyes and Lips

0,025

Retinol-E Active Cream

0,05

Retinol-E Eye Cream

0,05

Peelosophy Home Peel: Cell Rejuvenator

0.05

Peelosophy Home Peel: Cell Regenerator

0,05

Peelosophy Home Peel: Cell Regenerator Forte

0,05

Peelosophy Home Peel: Skin Refiner

0,1

Peelosophy Home Peel: Hyperpigmentation Corrector

0,1

FluorOxygen +C 3 Exfoliator

0,15

Peelosophy: 3 Basic Rejuvenator

0,2

Peelosophy: 6 Rejuvenating Intensive Peel

0,2

Inkapsuliuotas retinuolis
Château de Beauté Absolute Perfect
Château de Beauté Vino Sheen Fusion

Preparatų su retinoliu naudojimas
Priemonės su retinoliu rekomenduojamos maždaug nuo 28-30 metų (išskyrus tuos atvejus, kai oda yra problematiška ir jai reikalingas gydymas – tuomet anksčiau) nuolatos, nedarant pertraukų.
Naudojimo dažnumas: 2 kartai per savaitę (išskyrus Unstress Harmonizing Eye and Neck Night Cream – kadangi mažas retinolio procentas,
galima naudoti kasdien).
Naudojimas: Preparatai su retinoliu tepami tik vakare. Dienos metu būtina naudoti apsaugą nuo saulės. Tą vakarą, kai tepama priemonė su
retinoliu – nenaudojamas tonikas. Taip pat, po prausiklio rekomenduojama atlikti “gilų valymą” , pavyzdžiui Rose de mer Peeling Soap muilinį
pilingą, tam, kad pagerinti retinolio veikimą. Retinolio savo sudėtyje turintys preparatai naudojami nedideliais kiekiais, kruopščiai įmasažuojant iki pilno įsigėrimo.
Kontraindikacijos: Nėštumo planavimas, nėštumas, laktacijos periodas.
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Preparatai su retinoliu

Alginatinės kaukės. Fotoapsauga.
Alginatinės kaukės
Pavadinimas

Kaukės/vandens santykis

NaudojaKaukė, tepama kaip
mas vanduo pagrindas prieš alginatą

Veikimas ir pastabos

Forever Young Active
Firming Algae Mask

30/70

Šaltas

BioPhyto Anti Rougers Mask

Ramina kuperozės reakciją.

Šaltas

Forever Young Smooth Eye
Mask

Šaltas

Wish 4 Repairing
Microemulsion

Šiltas

Forever Young Absolute Fix

Pailsėjusių akių efektas. Atjauninimas,
drėkinimas, tamsių ratilų šviesinimas.
Efektyvu, norint sumažinti patinimą. Galima
naudoti visam veidui – tik tuomet imti daugiau
- 30/60.
Mimikos raukšlių korekcija. Galima naudoti
visam veidui – tik tuomet imti daugiau - 30/60.

Forever Young
Anti Puff Eye Mask

15/30

Fluoroxigen+C Pure
Vitamin C Algae Mask

30/60

Comodex Purifying
Cinnamon Mask

30/60

Wish Reviving Mask

30/60

Silk Remodeling Mask

30/60

Šaltas
Šaltas
Šaltas
Šaltas
Šaltas
Šaltas

FluorOxigen+C 7 Soothing &
Bleaching Mask
BioPhyto Zaatar Mask
Unstress Replenishing Mask
Wish 5 Invigorating Mask
Visada naudojama Silk
procedūros metu.
Su visomis grožio ir kitomis
kaukėmis.

Šviesinantis efektas.
Gydomasis, raminantis, atstatantis poveikis.
Detoksikacija, raminimas.
Atjauninimas. Brandžiai odai.
Geresniam ištirpintų šilko skaidulų
prasiskverbimui, liftingui.
Poveikis prikluoso nuo parinktos kaukės
pagrindo.

Fotoapsauga
Cheminė
20 min. iki išėjimo į lauką. Vakare būtina nuplauti. Naudojamas 1 kartą per dieną, taip pat ir būnant patalpoje.
SPF 8

Wish Day Eye Cream

SPF 12

Wish Day Cream
Fluoroxigen+C Eye-C Eye Cream
Forever Young Rejuvenating Day Eye Cream
Forever Young Lip Zone Day Revitalizer
FOREVER YOUNG Ultra Hydrating Hand Cream
Forever Young Men Age Fighter Cream
Comodex Mattifying Sunscreen
Forever Young Hydra Protective Winter Cream
Château de Beauté Apsaugantis kremas
Muse Sheilding Day Cream
Protective Day Cream
Château de Beauté Apsauginis kremas
Forever Young Hydra Protective Day Cream
Fluoroxigen+C Inten-C Day Cream

SPF 15

SPF 20
SPF 30
SPF 35
SPF 40
Fizinė

Geležies oksidas, cinko oksidas, titanium dioksidas, raudonasis molis. Tepamas pakartotinai, kai nusivalo. Veikia iš karto.
Rose De Mer Post Peeling Cover Cream
Raudonasis molis
Peelosophy Conclusive Protective Cover
Raudonasis molis
BioPhyto Healing Cream
Rekomenduojamas žiemai, apsaugo nuo šalčio, tinka aknei, nuo įkandimų
Zaatar Cream
Cinko oksidas
Cheminė + Fizinė
SPF + fizinė apsauga. Mažesnis SPF. Veikia iš karto.
SPF 8
Unstress Probiotic Eye And Neck Day Cream
Geležies oksidas
Unstress Probiotic Day Cream
Geležies oksidas
SPF 12
Geležies oksidas, cinko oksidas, titaUnstress Probiotic Moisturizer
nium dioksidas - maksimali apsauga.

Alginatinės kaukės. Fotoapsauga.
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Miorelaksantai
Miorelaksantai
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Produkto pavadinimas

Veikimas

Naudojimas

Silk Absolutely Smooth

“Lengviausias” Christina Laboratories miorelaksantas.
Priemonė, praturtinta šilkaverpio siūlais, ženšenio šaknų,
azijietiškos centelos ekstraktais, gama-amino sviesto rūgštimi,
polisilikonais, blokuoja nervo signalo perdavimą į raumenį
bei užpildo raukšleles. Staigus ir matomas rezultatas, todėl
idealiai tinka odos paruošimui ypatingoms progoms.

Serumas tepamas lengvais
masažuojančiais judesiais pirštų
galiukais 2-3 kartus per savaitę,
pagrindinį dėmesį skiriant
raukšlėtoms sritims. Serumą
taip pat galima naudoti kaip
makiažo pagrindą.

Unstress Absolute Relax

Didelė aktyvių medžiagų – amino sviesto rūgšties,
polisilikonų, hialurono rugšties – koncentracija veikia kaip
mimikos raukšlių korektorius. Serumas rekomeduojamas
atsiradus pirmosioms mimikos raukšlėms, senėjimo
profilaktikai.

Priemonė tepama 1-2 kartus
per dieną lokaliai arba ant viso
veido. Tinka atoniškai, riebiai
odai kaip lengvas pagrindas, ant
viršaus – Cover cream.

Forever Young Absolute Fix

Kremo konsistencijos serumo poveikis įvairiapusis: imituoja
atpalaiduojančio komponento Botulinum A Toxin baigiamąjį
efektą, nekenksmingai lygina mimikos raukšles ir gerina odos
tonusą; vitaminai А ir С užtikrina kolageno sintezę ir odos
atjaunėjimą; vitaminas В stiprina biotinius polipeptidus,
stimuliuojančius ląstelių adheziją ir epidermio atsinaujinimą;
erškėtrožių aliejus didina odos elastingumą. Rezultatas jau
po 21 dienos naudojimo.

Priemonė tepama 1-2 kartus
per dieną lokaliai arba ant viso
veido. Tinka atoniškai, riebiai
odai kaip lengvas pagrindas, ant
viršaus – Cover cream.

Wish Absolute Confidence

Stipriausias Christinos laboratories miorelaksantas , skirtas
brandžiai odai, pasižymi efektyviomis atjauninančiomis
savybėmis. Inovatyvus dipeptidas diaminobutiroil benzibimid
diacetatas ir Acetyl gliutomyl heksapeptidas-3 – dvigubas
miorelaksacinis veikimas - raumuo „atskiriamas“ nuo impulso,
impulsas trumpesnis. Priemonė akivaizdžiai mažina mimikos
raukšlių susidarymą, mažėja raukšlelių gylis, jos tampa
mažiau pastebimos.

Nedidelis kiekis serumas
lengvai įmasažuojamas
problematiškose zonose 1-2
kartus per dieną. Serumą
taip pat galima naudoti kaip
makiažo pagrindą.

Château de Beauté Absolute Perfect

Trimatis (3D) peptidų kompleksas. Senėjimą lėtinantis
peptitų pagrindu sukurtas kompleksas, specialiai sukurtas
užtikrinti stipriausią poveikį, veiksmingai glotnina, stangrina,
dailina ir atjaunina odą. Trimatis (3D) peptidų kompleksas
yra naujausių mokslinių tyrimų laimėjimų rezultatas,
reikšmingai sustiprinantis odos kelių tipų kolagenų sintezę.
Nustatyta, kad šis labai biologiškai aktyvus kompleksas
odoje stimuliuoja kolageno sintezę ir apsaugo nuo visų tipų
raukšlelių ir raukšlių, ypač mimikos, atsiradimo.

Kiekvieną dieną serumą
švelniais masažuojančiais
judesiais braukdami iš apačios
aukštyn užtepkite serumo
ant veido, kaklo ir iškirptės
srities odos. Po to užtepkite
rekomenduojamą dieninį
kremą.

Château de Beauté Vino Sheen
atkuriamasis kremas

Oligopeptidas-24. Palmitino rūgšties (riebalų rūgšties),
kurioje yra 13 amino rūgščių, įskaitant alaniną, argininą,
asparto rūgštį, gliciną, histidiną, liziną, proliną, seriną ir
(arba) valiną, mišinys. Užtikrina išskirtinį amžinius pakitimus
naikinantį poveikį, veikia didindamas kolageno ir hialurono
rūgšties kiekį odoje. Šis lengvas dieninis kremas, praturtintas
šiuolaikinėmis medžiagomis, pasižymi drėkinančiomis
savybėmis, padeda užtikrinti visapusę odos apsaugą.

Kiekvieną dieną, prieš tai
užtepę serumu, ant veido ir
kaklo užtepkite ploną sluoksnį.
Švelniai masažuokite, kol
susigers.

Château de Beauté Deep Beauté
naktinis kremas

Oligopeptidas-24. Palmitino rūgšties (riebalų rūgšties),
kurioje yra 13 amino rūgščių, įskaitant alaniną, argininą,
asparto rūgštį, gliciną, histidiną, liziną, proliną, seriną ir
(arba) valiną, mišinys. Užtikrina išskirtinį amžinius pakitimus
naikinantį poveikį, veikia didindamas kolageno ir hialurono
rūgšties kiekį odoje. Novatoriškas kremas, ypač drėkina ir
maitina odą, užtikrina jaunatvišką ir gyvybingą išvaizdą.

Ant nuvalytos veido ir kaklo
odos kiekvieną vakarą užtepkite
ploną sluoksnį ir palaukite, kol
įsigers.

Miorelaksantai

Miorelaksantai

Château de Beauté jauninantis
vynuogių kremas akims

Muse Restoring Eye Cream

Muse Revitalizing Night Cream

Muse Serum Supreme

Oligopeptidas-24. Palmitino rūgšties (riebalų rūgšties),
kurioje yra 13 amino rūgščių, įskaitant alaniną, argininą,
asparto rūgštį, gliciną, histidiną, liziną, proliną, seriną ir
(arba) valiną, mišinys. Užtikrina išskirtinį amžinius pakitimus
naikinantį poveikį, veikia didindamas kolageno ir hialurono
rūgšties kiekį odoje. Šis švelnus ir praturtintas kremas sukelia
jauninantį ir skaistinantį poveikį akių sričiai, padeda odai
atkurti jaunatvišką glotnumą.

Švelniai užtepkite aplink akis.
Tapšnodami nusausinkite.

Pentapeptidas – 34. Ši unikali formulė sumažina matomų
odos senėjimo požymių atsiradimą aplink akis. Kremo
sudėtyje esantis peptidas Q-10 sudrėkina ir nuramina odą,
aktyvūs antioksidantai iki minimumo sumažina raukšlių
atsiradimą, suteikia odai jaunumo, gaivumo ir šviežumo
išvaizdą.Peptidų kompleksas (sojų ir ryžių baltymų
kompleksas, oksidoreduktazės). Kosmetinis poveikis:
Drėkina ir minkština odą. Išlygina smulkias raukšleles.
Pašviesina odą.

Patepti sritį aplink akis. Švelniai
baksnoti pirštų galiukais tol, kol
visiškai susigers.

Dipeptidas-4. Inovatyvus naujos kartos maitinamasis kremas
skirtas kruopščiam visų tipų odos drėkinimui. Sudėtyje
yra glikolio rūgšties, skatinančios ląstelių atsinaujinimą ir
suteikiančios odai spindesio ir stangrumo, taip pat ir Alpinės
rožės kamieninių ląstelių, padedančių odai atsistatyti bei
suteikiančių jai stangrumo ir padarančių ją nepriekaištinga.
Aktyvina ląstelių metabolizmą. Didina odos atsparumą
stresui.

Prieš miegą patepti švarią odą.
Lengvai masažuoti tol, kol
visiškai susigers.

Geležingas heksapeptidas-35. Unikali antioksidantų formulė
efektyviai apsaugo odą nuo neigiamo supančios aplinkos
poveikio. Serumo sudėtyje yra antioksidantinėmis savybėmis
pasižyminčio peptido, padedančio išvengti išorinio odos
senėjimo, mažinančio senėjimo požymius ir suteikiančio jai
sveiko spindesio.
Ryškus detoksikuojamasis ir antioksidantinis poveikis.
Didina odos atsparumą agresyviems išorės veiksniams.

Patepti švarią veido, kaklo ir
iškirptės srities odą Švelniai
masažuoti tol, kol visiškai įsigers.
Ant viršaus galima užtepti
atitinkamo kremo.

Miorelaksantai
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SUSIPAŽINKITE SU KOSMETIKA
PUOSELĖJANČIĄ JŪSŲ KLIENTŲ GROŽĮ
Mieli kolegos,

Kviečiame prisijungti Jus prie kosmetologų, grožio salonų ir Spa centrų sėkmingai dirbančių su profesionalia kosmetika platinama estetikos centro „Kosmedija“.
Jau 15 metų sėkmingai dirbanti įmonė atstovauja visame pasaulyje garsių įmonių prekinius ženklus, tokius kaip Christina Laboratories,
Gernetic Inernational, Meder Beauty Science, Aesthetic Dermal, SkinTech ir kita.
Šiandien galime pasiūlyti platų profesionalios kosmetikos asortimentą, leidžiantį spręsti įvairias estetines odos problemas. Malonios pasilepinimo ar rimtos korekcinės programos leis kiekvienam specialistui pasirinkti pačias aktualiausias grožio puoselėjimo procedūras, galinčias
patenkinti kiekvieno kliento norus. Iš gausaus produktų asortimento galite pasirinkti tokias produktų kategorijas skirtas veidui ir kūnui:
1. Kosmetikos produktai estetistams
2. Kosmetikos produktai kosmetologams
3. Cheminiai pilingai (TCA, kombinuoti rūgščių pilingai)
4. Injekciniai preparatai (sertifikuoti ES III klasės medicininiai preparatai)
5. Produktai mikropigmentacijai ir manualiniam mikropigmentavimo būdui.
6. Produktai depiliacijai natūralia cukraus pasta (Alexandria Professional)
7. Produktai ilgalaikiam blakstienų priauginimui (3D Lashes)
Optimali produktų koncentracija, sinergetiškai veikiantys komponentai, procedūrų protokolai ir žingsninė procedūrų sistema, ne tik
palengvins Jūsų darbą, bet ir leis pasiekti išties puikių rezultatų.
Visi mūsų centre parduodami preparatai gaminami atsižvelgiant tik į aukščiausius kokybės reikalavimus. Jie pereina daugiažingsninę
kontrolę, ilgus testavimus, kad galėtų atitikti visus tarptautinius standartus.

Susitikime maloniam pokalbiui apie grožį ir praplėskite savo žinių ir paslaugų asortimentą, kartu su
mūsų estetikos centru „Kosmedija“

Siekdami tik kokybiškų ir profesionalių mokymosi programų mes specialiai įkūrėme naują, modernų edukacinį centrą. Čia kiekvienas specialistas galės sužinoti ne tik pačias paskutines inovacijas grožio industrijoje, bet ir pasirinkti labiausiai dominančias mokymosi programas.
Atstovaudami ne tik savo, bet ir mumis pasitikinčių kompanijų vardą, suprantame, kaip yra svarbu išmokti teisingai naudotis turima kosmetika - juk nei vienas, netgi labiausiai veikiantis preparatas, nebus tinkamai veiksmingas, jeigu jį neteisingai naudosite. Todėl prieš parduodant vieną ar kitą produktą, mes didelį dėmesį skiriame specialistų apmokymams. Kiekvieną specialistą supažindiname su produktais, procedūrų protokolais, demonstruojame teisingą procedūrų atlikimą, bei organizuojame praktinius mokymus žinių užtvirtinimui.
Savo partneriams nuolat rengiame kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursus. Kviečiame į tarptautinio lygio konferencijas su garsiais
užsienio lektoriais ir gydytojais.
Mūsų siūlomos mokymo programos
 Kosmetologijos mokymų centras
 Mezoterapijos ir cheminių pilingų kursai
 Body sugaring - depiliacijos cukrumi mokymų centras
 Mikropigmentacijos mokymų centras
 Mikropigmentacijos kvalifikacijos kėlimo mokymų centras
 Manualinio (microblading) mikropigmentavimo mokymų kursai
 Intensyvūs manikiūro-pedikiūro kursai pradedantiesiems
 Ilgalaikio blakstienų priauginimo mokymų centras
 Cheminio blakstienų rietimo mokymų centras
 Antakių korekcijos ir dažymo kursai

Pamėnkalnio g. 34b, Vilnius I Tel. / faks.: (8~5) 213 13 34
El. paštas: info@kosmedija.lt I w w w. kosmedija.lt

