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Comodex Grape & Lemon Soap 
Valomasis citrininis muilas (Žingsnis 1)

Poveikis: efektyvus valomasis muilas-želė pasižymi balinamuoju 
priešuždegiminiu poveikiu. 
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, citrinų sultys, gydomosios 
saponarijos ekstraktas, muilamedžio ištrauka, glikolio rūgštis, 
vynuogių, arnikos ekstraktas, kokamidoprilo betainas, sacharozė 
(ruda), žaliosios arbatos, šalavijų ekstraktai, askorbo rūgštis, 
alantoinas, priedai, metilparabenas. 
Naudojimas: ant sudrėkintų delnų uždėkite nedidelį muilo kiekį (0,5 
ml) ir švelniais masažuojančiais judesiais paskirstykite ant veido 1-2 
minučių bėgyje. Gerai nuplaukite vandeniu.

Išleidimo forma: 200 ml buteliukas su dozatoriumi.

Comodex 2 Scrub & Gommage 
Gomažinis šveitiklis (Žingsnis 2)

Poveikis: švelni priemonė giliam odos valymui ir suragėjusių odos 
žvynelių pašalinimui. Pasižymi puikiomis absorbuojančiomis savy-
bėmis, kartu pagreitina epidermio atnaujinimo procesą ir įsotina ją 
mikroelementais. 
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, parafinas, stearino rūgštis, silicio 
oksidas, abrikosų kauliukų granulės, natrio hidroksidas, medetkos 
aliejus, liufa (milteliai), kaprilo/kapriko rūgščių trigliceridas ir jūriniai 
raginiai gorgonarijos koralai, žaliosios arbatos, pomidorų ekstraktai, 
vynuogių kauliukų aliejus, priedai, metilparabenas, alantoinas, 
saponarijos ekstraktas, bisabololas, tokoferolio acetatas.
Naudojimas: po prausimosi uždėti nedidelį šveitiklio kiekį (1-2 ml) 
ant drėgnos odos ir atlikti lengvą masažą, drėkinant rankų pirštus 2-3 
minutes. Po to nuodugniai nuplauti preparatą. Naudoti 1-2 kartus per 
savaitę. 
Išleidimo forma: 250 ml buteliukas.

Comodex Alpha Beta Tomato Peel
Alfa-beta-hidroksilinis eksfoliantas (Žingsnis 3)

Poveikis: alfa ir beta hidroksilinių rūgščių rinkinys (30%,рН 2,5), 
žaliosios arbatos ir pomidorų ekstraktai švelniai pašalina mirusias 
ląsteles, stimuliuoja naujo audinio susidarymą, padidina odos laidumą 
aktyviems preparatams , pasižymi antiseptiniu poveikiu. 
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, 40% alkoholis, glikolio, 
pieno rūgštys, urea, natrio chloridas, obuolių, salicilo rūgtys, 
hidroksietilceliuliozė, pomidorų ekstraktas, kaprilo ir kapriko rūgščių 
trigliceridai& jūriniai raginiai gorgonijos koralai, etoksidiglikolis, 
natrio hidroksidas, basibololas, žaliosios arbatos ekstraktas, 
alntoinas, priedai, metilparabenas. 
Naudojimas: ant prieš tai nuvalyto veido aplikatoriumi uždėti ploną 
šveitiklio sluoksnį (visam veidui ne daugiau 1 ml). Lengva hiperemija 
ir deginimas – tai įprasta odos reakcija į alfa-beta hidrorūgštis. 
Nuodugniai nuplauti šveitiklį kambario temperatūros vandeniu po 3-5 
minučių. Naudoti 1-2 kartus per savaitę. 
Išleidimo forma: 250 ml buteliukas.

Comodex Heating Solution
Šildantis losjonas (Žingsnis 4)

Poveikis: preparatas pasižymi išreikštu antiseptiniu, priešuždegiminiu 
ir keratolitiniu poveikiu, stimuliuoja odos kraujotaką. Losjono 
poveikis pasireiškia iškart po jo uždėjimo ant odos (hiperemija, 
šiluma). Pagreitina pustulių susidarymą, 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.  
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, izopropilo alkoholis, 
etoksidiglikolis, glicerolis, benzoinė kamfaro rūgštis, raudonųjų 
pipirų, šalavijų ekstraktai, juodojo pipirmėčio aliejus, krėnų šaknies 
ekstraktas (Horseradish), triklozanas, levandų aliejus, alantoinas, 
priedai.  
Naudojimas: nedidelį preparato kiekį (1 ml) uždėkite ant odos, po 5-10 
minučių atlikti valymą.  
Išleidimo forma: 250 ml buteliukas.

Comodex Treatment Lotion
Losjonas riebios odos priežiūrai (Žingsnis 5)

Poveikis: 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. 
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, propilenglikolis, glikolio rūgštis, 
alkoholis, natrio hidrksidas, citrinų , pomidorų, saponarijos ekstraktai, 
kaprilo ir kapriko rūgščių trigliceridai ir jūriniai raginiai gorgonarijos 
koralai, alantoinas, urea, salicilo rūgštis, polisorbat 20, priedai, 
retinolis. 
Naudojimas: po valymo aplikatoriumi uždėkite 1 ml preparato ant 
odos, nenuplaunant „Žingsnio Nr.5“.
Išleidimo forma: 250 ml buteliukas.

Comodex Whitening Face Lotion
Šviesinamasis tirpalas (žingsnis 6)

Poveikis: preparatas 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.
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, propilenglikolis, citrinų, krėnų, 
meškauogės, agurkų ar moliūgų ekstraktai, pieno rūgštis, pomidorų 
ekstraktai, etoksiglikolis, fenoksietanolis, koinė rūgšts, alantoinas, 
kaprilo ir kapriko rūgščių trigliceridai ir jūriniai raginiai gorgonarijos 
koralai, urea, askorbo rūgštis, priedai.
Naudojimas: praėjus 5-6 minutėms po Comodex Treatment lotion 
naudojimo, jo nenuplaunant uždėti comodex Whitening Face Lotion 
(1ml) plonu sluoksniu. 
Išleidimo forma: 250 ml flakonas.

Comodex Tomato Mask
Pomidorų kaukė (Žingsnis 7)

Poveikis: kaukė nuima sudirginimą, suminkština ir padengia raginį 
sluoksnį apsaugine plėvele, adsorbuoja riebalinių liaukų sekreto 
perteklių. Skatina mirusių ląstelių atsiskirimą ir stimuliuoja jaunų 
ląstelių sintezę. Pasižymi ryškiu antiseptiniu poveikiu. 
Sudėtis: demineralizuotas vanduo, propilenglikolis, glicerolio 
monostearatas, kaolinas, cinko oksidas, geležies oksidas, siera, 
hidroksietilceliuliozė, ramunėlių ekstraktas, salicilo rūgštis, pomidorų 
ekstraktas, titanio dioksidas, saponarijos ekstraktas, alantoinas, 
krėnų ekstraktas, erškėtžolių aliejus, oleandros ekstraktas, 
fenoksietanolis, levandos aliejus, bisabololas. 
Naudojimas: gali būti naudojamas saloninių procedūrų metu 
kaip palengvinamoji priemonė prieš valymą o taip pat po valymo 
sudirginimo pašalinimui, odos dezinfekavimui ir nuraminimui. Ant 
nuvalytos odos nenuplaunant Comodex Whitening Face Solution 
uždėkite kaukę tankiu sluoksniu (3-5 ml), nuplauti po 10-15 minučių. 
Išleidimo forma: 250 ml buteliukas.

Comodex Purifying Cinnamon Mask
Valomoji dumblių kaukė (Žingsnis 8)

Poveikis: Egzotinė kaukė su cinamonu ir anyžiais atstovauja visiškai 
naują dumblių kaukių kartą. Kaukė turtinga mineralais, mikroele-
mentais ir augaliniais ingredientais, ji puikiai valo odą, pasižymi 
antibakteriniu, dezinfekuojančiu ir antioksidantiniu poveikiu. Malonus 
kaukės aromatas padeda atsipalaiduoti ir pakrauna energija. 
Sudėtis: diatominė žemė, jūros dumbliai, kalcio sulfatas, natrio 
fosfatas, tetranatrio pirofosfatas, anyžių sėklų ekstraktas, geležies 
oksidas, rudasis medis, cinamono lapų eterinis aliejus, gvazdikų lapų 
aliejus.
Naudojimas: 30 gr miltelių ištirpinti 60 gr vandens, greitai išmaišyti ir 
nedelsiant uždėti špateliu ant veido, kaklo ir dekolte. Po 15 minučių 
nuimti kaukę „audėklu“. Dėmesio! Vandens temperatūra turi būti 
20°С. 
Ši kaukė gali būti naudojama derinyje su kitais „Christina“ 
preparatais. Ji idealiai dera prie dumblių kaukės akių kontūrams. 
Išleidimo forma: 500 ml flakonas.
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Profesionali linija probleminės  
ir riebios odos priežiūrai

Tai gydomoji kosmetika, kurios gamybai naudojamos 
aukščiausios kokybės žaliavos ir šiuolaikinės technologijos. 
Kambodžos citrinų sultys turinčios sudėtyje stabilią vitamino 
C formulę ir didelį citrinų rūgšties kiekį. Raudonųjų vynuogių 
polifenoliai yra aktyvūs antioksidantai, be to vynuogių sultys 
turtingos vitaminu B, kaliu, kalciu, fosforu ir magniu. Benzoinė ir 
salicilo rūgštys yra stiprūs keratolitai su dideliu bakteriostatiniu 
aktyvumu. Augalų ir dumblių ekstraktai (pomidorų, ramunėlių, 
citrusinių, šalavijų ir kt.) pasižymi išreikštu priešuždegiminiu, 
raminančiu, regeneruojančiu gydomuoju poveikiu. Linijos 
preparatų sudėtyje yra vaisinių rūgščių (glikolio, pieno, obuolių, 
citrinų), kurios valo odą nuo mirusių ląstelių, padidina jos 
laidumą aktyviesiems gydomiesiems ingredientams, drėkina 
ir stimuliuoja jaunų ląstelių sintezę. 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. 
Botaniniai šviesikliai (meškauogė, koinė rūgštis) perspėja ir gydo 
odos pigmentaciją, šviesina odą. Retinoidų kompleksas perspėja 
randų susidarymą, porų išsiplėtimą, išlygina odos spalvą ir 
tekstūrą. 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. 

Estetikos centras KosmEdija, 
Pamėnkalnio 34 B,  Vilnius LT-01114,  tel./faksas 8 5 213 13 34,
www.kosmedija.lt, kosmedija@takas.lt


