Puikus rezultatas siekiant atjauninti
odą ir pašviesinti pigmentaciją

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.
Dieninė Potent C ampulė
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.
Potent C ampulė nakčiai
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 hidrolipidinį 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.

Estetikos centras KOSMEDIJA

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 - 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
švesina 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
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
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 paskirsto-

mas ant vatos diskelių. Švelniais patapšnojančiais judesiais paskirstikite ant veido odos. Nuplauti nereikia.
Pakuotė: 200 ml.
FluorOxygen+C Clarifying Scrub
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.
FluorOxygen+C Vita-C Light Botanical
Lightener
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

FluorOxygen+C Vita-C Clear Night Serum
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 Eye-C Eye Cream
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.
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 dregmės 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 – produktai darbui kabinete
1 žingsnis. FluorOxygen+C Clarifying Scrub
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.
2 žingsnis. FluorOxygen+C Balancing Toner.
Balansuojantis losjonas
Losjonas, sudėtyje turintis vaisinių rūgščių (pieno1,1 %, glikolio 1,4%), o taip pat kojinės rūgšties,
alfa hidroksirūgščties 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.
Naudojimas: Vatos diskelį sudrėkinkite losjonu ir
patapšnojančiais judesiais užtepkite ant odos, apeidami paakių zoną. Nuplauti nereikia.
3 žingsnis. FluorOxygen+C Exfoliator.
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 glikozaminglikaro 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.
3 žingsnis. FluorOxygen+C Forte Peel.
Pilingas Forte
Naudojamas vietoj FluorOxygen+C Exfoliator esant
sumažėjusiai odos eksfoliacijai, bendram odos
gydymui ir jos struktūros gerinimui, taip pat esant
konraindikacijoms 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).
Naudojimo instrukcija: 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
4a žingsnis. FluorOxygen+C Pure Vitamin C +
Enzymes Powder
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 plotus, normalizuoja melanogenezę, stiprina kapiliarų sieneles, gerina dermos
struktūrą, saugo nuo priešlaikinio senėjimo.
Naudojimas: Žiūrėti 4b žingsnio aprašymą.
4b žingsnis. FluorOxygen+C Pure Vitamin C +
Enzymes Activator.
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, atnaujiną
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.
5 žingsnis. FluorOxygen+C pH Rebalancer.
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.
6 žingsnis. FluorOxygen+C Isotonic Marine Mist.
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.
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.
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.
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