
Estetikos centras KOSMEDIJA

Profesionali linija
probleminės ir riebios odos priežiūrai

Comodex A – Cleansing Gel
Valomasis gelis riebiai ir probleminei odai
Nemuiluotas valiklis, kurio pH-4,0. Jį sudaro 
citrinos ekstraktas ir vynuogių cukrus. Be to, 
gelio sudėtyje yra antibakterinės medžiagos, 
stabdančios bakterijų augimą ilgam laikui: tri-
klozanas ir natūralus antibiotikas (pomidorų, 
žaliosios arbatos, arnikos ekstraktai). 
Naudojimas: Užtepti muilą ant odos, truputį 
praskiedus jį vandeniu.Švelniai pamasažuoti ir 
nuplauti.

Comodex C – Day Treatment
Dieninis serumas riebiai ir probleminei odai 
Labai švelnus šiuolaikinis serumas stabdo 
bakterijų augimą, reguliuoja riebalinių liaukų 
sekreciją, stabdo uždegimą, apsaugo odą nuo 
laisvųjų radikalų. Šis efektas pasiekiamas trijų 
aktyvių komponentų dėka: riebiosios kaprilo 
rūgšties, sujungtos su glicinu bei cinamono ir 
pomidorų ekstraktų. Serumas nesausina odos ir 
gali būti naudojamas kaip drėkinamoji priemo-
nė (hialurono rūgštis), pagrindas makiažui ar po 
skutimosi. 
Naudojimas: ryte ant geliu Cleansing Gel išva-
lytos odos užtepamas nedidelis kiekis (0,5 ml) 
dieninio serumo, ypatingas dėmesys skiriamas 
probleminėms zonoms. Po to naudojamas kre-
mas nuo saulės iš Sunscreen serijos riebiai odai.

Comodex C – Night Treatment
Naktinis serumas riebiai ir probleminei odai
Sudaro aktyvių anti-aknė komponentų kom-
pleksas. Salicilo rūgštis ir retinolis atšerpetoja 
odą ir reguliuoja naujo audinio formavimąsi. 
Pomidorų ekstraktai ir Vitaminas PP (niacina-
midas) pasižymi natūraliu antibakteriniu akty-
vumu. Kojinė rūgštis šviesina odą ir perspėja 
post-aknė pigmentacijos atsiradimą. 
Naudojimas: tepamas tolygiu sluoksniu (0,5 ml) 
ant odos, nuvalytos Cleansing gel preparatu 
vakare. Ypatingas dėmesys skiriamas problemi-
niams plotams.

Comodex E – Drying Gel 
Sausinantis gelis riebiai probleminei odai 
Aukšto aktyvumo gydomasis gelis. Sausina ir 
atšerpetoja odą, daugiausiai salicilo rūgšties ir 
biosieros dėka; turi antibakterinį efektą trikloza-
no ir natūralių antibiotikų, esančių pomidoruo-
se, dėka; retinolis ir fitino rūgštis atnaujina odą. 
Naudojimas: Tepti lokaliai ant infekuotų plotų – 
komedonų. 

Comodex Purifying Toner
Valomasis tonikas probleminei odai 
Naturalių ingridientų buvimas išskiria šį toniką 
iš kitų įprastų džiovinančių odą valiklių. Prepa-
ratas tirpdo purvo daleles, valo poras, drėkina 
odą ir pasižymi poras sutraukiančiu ir atjauni-
nančiu poveikiu. Mėta, riešutmedis ir ramunėlė 
gaivina, ramina ir valo odą, kamforas perspėja 
riebalinių kamštukų susidarymą, o triklozanas 
užtikrina antibakterinę apsaugą.
Naudojimas: užtepti toniką ant medvilninio dis-
ko ir švelniai nuvalyti juo odą.

Comodex Advanced Hydrating Serum
Serumas su išreikštu drėkinamuoju poveikiu 
probleminei odai 
Preparato formulė turtinga natūraliu drėkina-
mu faktoriumi – biologiniu sveikos ir švarios 
odos pagrindu. Preparatas aprūpins odą būti-
niu drėgmės kiekiu. Ramunėlių vanduo ramina, 
sutraukia poras, stiprina odos apsauginį barjerą 
ir gerina jos išvaizdą. 
Naudojimas: kasdien užtepti kele-
tą lašų serumo ant nuvalytos odos  
po drėkinamuoju ar apsaugančiu nuo saulės 
kremu kasdien.

Comodex Double Action Mask
Dvigubo poveikio kaukė probleminei odai 
Švelni kaukė su maloniu aromatu padeda su-
mažinti aknė bėrimų pasireiškimą nepersausi-
nant odos. Cinko oksidas, mentolis, vynuogių 
sėklų ir medetkos žiedų aliejai, asiuklio ekstrak-
tas ramina ir gydo odą, mažina paraudimus. 
Alantoinas atnaujina odą, o kaolinas ir kamfras 
absorbuoja riebalus, išvalydami poras. 
Naudojimas: kasdien užtepti kaukę plonu 
sluoksniu, leisti išdžiūti ir po 15 minučių nu-
plauti šiltu vandeniu.

Comodex Mattifying SunScreen SPF – 15 
Apsauginis kremas nuo saulės su matiniu efek-
tu probleminei odai
Probleminei odai su aknė bėrimu ypač svarbi 
apsauga nuo saulės, kadangi UV spinduliuotė 
provokuoja aknė paūmėjimą, o kosmetinės 
procedūros ir preparatai aknė gydymui pada-
ro odą jautrią nudegimams ir skatina hiperpi-
gmentaciją. Kremas užtikrina patikimą apsaugą 
nuo saulės, drėkina ir padaro odą gražią, lygią 
ir matinę 
Naudojimas: kasdien masažiniais judesiais už-
tepti kremą plonu sluoksniu ant nuvalyto veido. 

Gydomoji linija probleminei odai
Liniją sudaro aštuoni vienas kitą papildantys preparatai. Kombinuotas visų preparatų 
taikymas namuose kartu su profesionalia priežiūra užtikrins efektyvų probleminės ir riebios 
odos gydymą per labai trumpą laiką.



Comodex Grape & Lemon Soap 
Valomasis citrininis muilas (Žingsnis 1)
Poveikis: efektyvus valomasis muilas-želė pasi-
žymi balinamuoju priešuždegiminiu poveikiu. 
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.

Comodex 2 Scrub & Gommage 
Gomažinis šveitiklis (Žingsnis 2)
Poveikis: švelni priemonė giliam odos valymui 
ir suragėjusių odos žvynelių pašalinimui. Pasi-
žymi puikiomis absorbuojančiomis savybėmis, 
kartu pagreitina epidermio atnaujinimo proce-
są ir įsotina ją mikroelementais. 
Naudojimas: po prausimosi uždėti nedidelį 
šveitiklio kiekį (1-2 ml) ant drėgnos odos ir at-
likti lengvą masažą, drėkinant rankų pirštus  
2-3 minutes. Po to nuodugniai nuplauti prepa-
ratą. Naudoti 1-2 kartus per savaitę. 

Comodex Alpha Beta Tomato Peel
Alfa-beta-hidroksilinis eksfoliantas (Žingsnis 3)
Poveikis: alfa ir beta hidroksilinių rūgščių rinki-
nys (30%,рН 2,5), žaliosios arbatos ir pomidorų 
ekstraktai švelniai pašalina mirusias ląsteles, 
stimuliuoja naujo audinio susidarymą, padidi-
na odos laidumą aktyviems preparatams , pasi-
žymi antiseptiniu poveikiu. 
Naudojimas: ant prieš tai nuvalyto veido aplika-
toriumi uždėti ploną šveitiklio sluoksnį (visam 
veidui ne daugiau 1 ml). Lengva hiperemija ir 
deginimas – tai įprasta odos reakcija į alfa-be-
ta hidrorūgštis. Nuodugniai nuplauti šveitiklį 
kambario temperatūros vandeniu po 3-5 minu-
čių. Naudoti 1-2 kartus per savaitę. 

Comodex Heating Solution
Šildantis losjonas (Žingsnis 4)
Poveikis: preparatas pasižymi išreikštu anti-
septiniu, priešuždegiminiu ir keratolitiniu po-
veikiu, stimuliuoja odos kraujotaką. Losjono 
poveikis pasireiškia iškart po jo uždėjimo ant 
odos (hiperemija, šiluma). Pagreitina pustulių 
išsivalymą, pašalina infiltratus ir dėmes, pa-
lengvina odos valymą, sustiprina ultragarsinio 
šveitimo efektyvumą. Naudojamas saloninių 
procedūrų metu acne ir postacne gydymui 
prieš valymą kaip poras plečianti ir kamedonus 
minkštinanti priemonė. 
Naudojimas: nedidelį preparato kiekį (1 ml) už-
dėkite ant odos, po 5-10 minučių atlikti valymą. 

Comodex Treatment Lotion
Losjonas riebios odos priežiūrai (Žingsnis 5)
Poveikis: vaisinių rūgščių kompleksas lengvai 
pašalina raginio sluoksnio ląsteles, valo, drėki-
na odą, išlygina jos spalvą ir paviršių. Retinoidai 
(0,02%) aktyviai atnaujina ląsteles ir pasižymi 
sebostatiniu poveikiu. Pomidorų ekstraktas, 
išgautas taikant ypatingą technologiją, pasižy-
mi regeneruojančiu poveikiu. Oda tampa lygi, 
elastinga, švari, be randų ir išsiplėtusių porų. 
Naudojimas: po valymo aplikatoriumi uždėkite 
1 ml preparato ant odos, nenuplaunant „Žings-
nio Nr.4“.

Comodex Whitening Face Lotion
Šviesinamasis tirpalas (žingsnis 6)
Poveikis: preparatas pasižymi stipriu depi-
gmentuojančiu poveikiu dėka bendro bali-
nančių augalinių komponentų poveikio. Pre-
paratas pasižymi valomuoju, antiseptiniu ir 
priešuždegiminiu poveikiu. Minkštas šerpeto-
jimas pašalina mirusias ląsteles, mažina kame-
doninio bėrimo tikimybę. Preparatas skatina 
greitą mikrotraumų gijimą.

Naudojimas: praėjus 5-6 minutėms po Como-
dex Treatment lotion naudojimo, jo nenuplau-
nant uždėti Comodex Whitening Face Lotion 
(1ml) plonu sluoksniu. 

Comodex Tomato Mask
Pomidorų kaukė (Žingsnis 7)
Poveikis: kaukė nuima sudirginimą, suminkš-
tina ir padengia raginį sluoksnį apsaugine 
plėvele, absorbuoja riebalinių liaukų sekreto 
perteklių. Skatina mirusių ląstelių atsiskyrimą 
ir stimuliuoja jaunų ląstelių sintezę. Pasižymi 
ryškiu antiseptiniu poveikiu. 
Naudojimas: gali būti naudojamas saloninių 
procedūrų metu kaip palengvinamoji priemo-
nė prieš valymą o taip pat po valymo sudirgi-
nimo pašalinimui, odos dezinfekavimui ir nu-
raminimui. Ant nuvalytos odos nenuplaunant 
Comodex Whitening Face Solution uždėkite 
kaukę tankiu sluoksniu (3-5 ml), nuplauti po 
10-15 minučių. 

Comodex Purifying Cinnamon Mask
Valomoji dumblių kaukė (Žingsnis 8)
Poveikis: Egzotinė kaukė su cinamonu ir any-
žiais atstovauja visiškai naują dumblių kaukių 
kartą. Kaukė turtinga mineralais, mikroele-
mentais ir augaliniais ingredientais, ji puikiai 
valo odą, pasižymi antibakteriniu, dezinfekuo-
jančiu ir antioksidantiniu poveikiu. Malonus 
kaukės aromatas padeda atsipalaiduoti ir pa-
krauna energija. 
Naudojimas: 30 gr miltelių ištirpinti 60 gr van-
dens, greitai išmaišyti ir nedelsiant uždėti špa-
teliu 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 ki-
tais „Christina“ preparatais. Ji idealiai dera prie 
dumblių kaukės akių kontūrams. 
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Comodex linijos procedūros protokolas

Profesionali linija probleminės iir 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. 


