
Puikus rezultatas 
siekiant atjauninti 
odą ir pašviesinti 

pigmentaciją



Lipo-C-20 Day Serum 
Dieninis serumas  
Bevandenė formulė, turinti 20% mikronizuoto vitamino С, o tai 
užtikrina stabilų ir aktyvų preparato poveikį ilgam. Vitaminas С gerina 
preparato antioksidantinį efektą, šviesina odą ir stimuliuoja sankibos 
susidarymą. Dėl retinolio, tokoferolio bei lipo rūgšties poveikio, 
serumas veiksmingai atjaunina odą ir saugo ją nuo senėjimo. Ramina 
ir apsaugo nuo uždegimo. 
Naudojimas:   kiekvieną dieną nedidelį preparato kiekį tolygiai 
užtepkite ant sausos nuvalytos odos. Eidami į lauką būtinai vartokite 
apsaugantį nuo saulės preparatą. 

Vita C – Clear Night Serum 
Naktinis šviesinamasis serumas 
Unikalus šviesinamasis serumas sudarytas iš pažangių ir novatoriškų 
ingredientų, pasižymi akivaizdžiu antipigmentiniu poveikiu. 
Naudojimas:   vakare ant nuvalytos odos tolygiai užtepkite nedidelį 
serumo kiekį. Masažuodami įtrinkite jį į odą. Baigdami procedūrą 
užtepkite naktinio kremo Alpha C Night Cream. 

Alpha C Night Cream 
Naktinis šviesinamasis kremas  
Atnaujinantis, šviesinantis odą kremas, jo poveikis lygintinas 
su reteno-А bei hidrochinono poveikiu. Deramai parinktas alfa 
hidroksirūgščių, retinolio, treonino ir Р-hidroksianizolio derinys 
be skausmo priešinasi odos senėjimui ir pigmentacijai, jos 
nedirgindamas. 
Naudojimas:   Kiekvieną dieną nedidelį kremo kiekį užtepkite lygiu 
sluoksniu ant serumo Vita C Clear Night Serum. Masažuokite odą, kol 
kremas pilnutinai įsigers. 

Fluoroxygen+C Facial Wash 
Veido valymo priemonė
Švelniai ir veiksmingai nuvalo makiažą, pašalina nešvarumus, 
paruošia odą Fluoroxygen+C  linijos preparatų naudojimui, kas padeda 
pasiekti optimalų odos šviesinimą ir užtikrina ilgalaikį rezultatą. 
Naudojimas:   sudrėkinkite veidą  šiltu vandeniu. Švelniais masažiniais 
judesiais uždėkite Facial Wash priemonę  ant veido ir kaklo.  
Kruopščiai nuplaukite šiltu vandeniu. Po to naudokite  Balancing 
Toner.

Fluoroxygen+C Cleansing Milk 
Valomasis pienelis
Glikolio ir pieno rūgščių bei antioksiduojančių šviesiklių derinys 
kruopščiai valo hiperpigmentuotą odą, pašalindamas makiažą ir 
nešvarumus. Oda pasidaro gaivi, švytinti, tolygi.
Naudojimas:  lengvais masažiniais judesiais uždėkite Cleansing Milk 
ant veido ir kaklo. Pašalinkite Balancing Toner pagalba.

Fluoroxygen+C Balancing Toner 
Balansuojantis tonikas
Kruopščiai nuvalo odą, išlygindamas  odos spalvą. Экстракт листьев
Specialių lapų ekstraktai ir magnio askorbilfosfatas slopina 
tirozinazės aktyvumą, tokiu būdu mažindamas melatonino 
gamybą. Glikolio ir pieno rūgštys švelniai nušerpetoja odą, pašalina 
nešvatrumus ir stimuliuoja naujų lastelių gamybą,  sodium RSA ir 
agurkas,  šimtalapio ekstraktas skatina vandens sulaikymą raginiame 
epidermio sluoksnyje.  
Naudojimas: du kartus per dieną uždėkite ant odos vatinio disko 
pagalba po valymo. 

Fluoroxygen+C EyeC Eye Cream 
Kremas odai aplink akis
Veiksmingas prieš tamsius apvadus aplink akis, mažina patinimą 
ir mimikos raukšles,  apsaugo akių odą nuo kenksmingo aplinkos 
poveikio.  
Naudojimas: prieš išeinant ant saulės lengvais judesiais  uždėkite 
nedidelį kremo kiekį ant akių iki  visiško kremo įsigėrimo.  

Fluoroxygen+C IntenC Day Cream SPF-10 
Dieninis apsauginis kremas su SPF-10 filtru
Apsaugo hiperpigmentuotą odą nuo UV spindulių,  persėja jos senėjimą. 
Drėkina ir pagerina odos elastingumą, išlygina spalvą.  
Naudojimas: prieš išeinant ant saulės lengvais judesiais  kremą  ant 
veido ir kaklo.

Fluoroxygen+C Soothing & Lightening Mask 
Raminanti ir šviesinanti kaukė
Naudojant šią kaukę Jūsų odos spalva išsilygins, oda bus sudrėkinta, 
švytinti ir bus pastebimai šviesesnė.  
Naudojimas: storu sluoksniu uždėkite ant odos. Po 10 minučių 
nuvalykite kaukę ir nusiprauskite šiltu vandeniu. Naudokite kartą per 
savaitę.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE

Rejuvenating & Lightening Clarifying Scrub
1 pakopa. Valomasis šviesinimo preparatas
Veikimas: 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.

Balancing Toner
2 pakopa. Balansuojamasis tonizuojantis skystis, pH 4,0
Veikimas: turi alfa hidroksirūgščių ir šviesinančių komponentų. Gerina 
suragėjusio odos sluoksnio skvarbą ir parengia jį kitiems procedūroms 
etapams. Valo, ramina, švelniai šalina sukietėjusią odą ir mažina 
pigmentaciją. Naudojamas kaip testas odos jautrumui ANA atžvilgiu 
nustatyti.

Rejuvenating & Lightening Exfoliator
3 pakopa. Atjauninantis šviesinamasis defoliantas, pH 2,5
Veikimas: šio atjauninančio ir šviesinamojo defolianto sudėtį sudaro 
glikolio bei kojo rūgštys, arkliauogių ekstraktas, taip pat retinolio 
derinys su treoninu. Preparatas stimuliuoja fibros sluoksnius, 
didindamas kolageno, elastino ir glikozaminglikaro sintezę. 

Pure Vitamin C + Enzymes Powder
4a pakopa. Enzimų pudra su vitaminu C
Veikimas: turi aktyvaus vitamino C (L-askorbo rūgšties – 20%), 
kurio didelė koncentracija išsilaiko ilgai, nes preparatas yra miltelių 
pavidalo. Proteazės stiprina šviesinantį, tonizuojantį, atjauninantį ir 
antioksidantinį vitamino C poveikį (sumaišius su aktyvinimo preparatu 
4b ). Mišinį stimuliuoja ir prolino bei lizino hidrolizės į hidroksiproliną ir 
hidroksiliziną faktorius – o tai turi įtakos kolageno sintezei. 

Pure Vitamin C + Enzymes Activator
4 b pakopa. Enzimų aktyvinimo preparatas su vitaminu C
Veikimas: preparatas sustiprina šviesinantį, tonizuojantį, atjauninantį 
ir antioksidantinį vitamino C poveikį. Alfa hidroksirūgštys didina 
vitamino C galimybę įsigerti į odą. 

pH Rebalancer
5 pakopa. Atstatantis balansą losjonas, pH 8
Veikimas: šarminis atstatantis balansą losjonas neutralizuoja alfa 
hidroksilus ir reguliuoja odos pH, veiksmingai malšina odos paraudimus 
bei suerzinimus, galinčius atsirasti po defoliacijos. 

Isotonic Marine Mist
6 pakopa. Izotoninis jūros druskos purškiklis, pH 6,8 – 7,0
Veikimas: purškiklio pagrindą sudaro natūralaus magnio iš Negyvosios 
jūros fiziologinė koncentracija, kuri atpalaiduoja bei ramina odą.

Soothing & Bleaching Mask
7 pakopa. Raminamoji kaukė su šviesinimo efektu
Veikimas: veiksmingai šalina odos suerzinimus ir ją ramina po 
defoliacijos, prisotina ją mineralų, drėkinamųjų medžiagų ir 
antioksidantų. Stimuliuoja regeneracijos procesus (aloe vera). 
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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.


