Produktai naudojimui namuose

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: masažuojamais
judesiais nedideliu valomojo
pienelio kiekiu patepkite visą
veido ir kaklo paviršių. Pašalinkite
vienkartine kempinėle. Tinka
naudoti akių ir lūpų srityse.

Apsauginis dieninis kremas su
SPF 30 apsauga
Drėkinamosios formulės su apsauga nuo saulės spindulių SPF 30
sudėtyje yra aukštųjų technologijų
produktas – hialurono rūgštis bei
cukrų kompleksas. Kremas drėkina
ir maitina odą, apsaugo ją nuo
kenksmingo supančios aplinkos
poveikio. Šis neįtikėtinai švelnios
formulės kremas lengvai įsiskverbia į odą, sudrėkina ją ir apsaugo.
Naudojimas: kiekvieną dieną,
užtepę serumo, plonu kremo
sluoksniu patepkite veido ir kaklo
sritis. Masažuojamais judesiais
trinkite tol, kol visiškai susigers.

Atstatomasis naktinis kremas
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.
Naudojimas: naktiniu kremu
plonu sluoksniu patepkite prieš
tai nuvalytą veido ir kaklo odą.
Masažuojamais judesiais trinkite
tol, kol visiškai susigers.

Atstatomasis kremas odai
aplink akis
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.
Naudojimas: kremu
glostomaisiais judesiais švelniai
tepkite sritį aplink akis tol, kol
kremas visiškai susigers.

Совершенство лепестков роз
Maitinamasis kremas
Inovatyvi formulė, sustiprinanti
odos sugebėjimą regeneruotis,
maitina, drėkina ir apsaugo odą
jo sudėtyje esančių Capuacu ir
rugiagėlių aliejų dėka. Šis unikalus
kremas suteikia veidui jaunumo
ir stangrumo, oda spindi ir atrodo
sveikai.
Naudojimas: nakčiai kremu
plonu sluoksniu patepkite prieš tai
nuvalytą veido, kaklo ir iškirptės
srities odą. Masažuojamais
judesiais trinkite tol, kol visiškai
susigers. Norėdami gauti optimalų
rezultatą, naudokite po to, kai
panaudojote serumą.

Visiška apsauga
Šis neįtikėtinai universalus
serumas tonizuoja ir atjaunina
odą, sustiprina jos apsaugines
funkcijas, apsaugo nuo neigiamo
supančios aplinkos poveikio. Jo
sudėtyje esančios inovatyvios
sudedamosios dalies Telosense
Active dėka serumas sumažina
smulkių raukšlelių atsiradimą,
suteikia odai jaunumo.
Naudojimas: švelniais
masažuojamais judesiais iš
apačios į viršų serumu patepkite
veidą, kaklą ir iškirptės sritį.

Muse serumas
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.
Naudojimas: kiekvieną dieną
serumu patepkite prieš tai
nuvalytą veido ir kaklo odą.
Masažuojamais judesiais trinkite
tol, kol visiškai susigers. Po to
panaudokite rekomenduojamą
dieninį kremą.

Linija, stiprinanti apsaugines odos
sistemas ir didinanti jos atsparumą

Kosmetinė kaukė
Didelė rožių vandens ir linų
sėmenų aliejaus koncentracija
sujungia savo savybes šioje
labai turtingoje raminančioje ir
maitinančioje kaukėje. Prisotinta
kosmetinės taukės tekstūra
apsaugo odą, atstato jos tonusą ir
suteikia lygumo.
Naudojimas: pirštais arba
teptuku padenkite visą
veido ir iškirptės sritį vientisu
kosmetinės kaukės sluoksniu.
Palikite 7-10 minučių. Kaukė ant
odos neišdžiūna. Ją nuplaukite
šiltu vandeniu, panaudodami
vienkartinę kempinėlę.

Muse ampulės odos ląstelių apsaugai
Ampulės 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.
Ampulės 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.
Ampulių dienai ir nakčiai naudojimas: ampulę laikydami už kaklelio,
atidarykite ją su pridedamu ampulių atidarikliu taip, kaip pavaizduota vidinėje dangtelio pusėje esančiame paveikslėlyje. Patepkite švariai nuvalytą
veido, kaklo ir iškirptės srities odą. Masažuojamais sukamaisiais judesiais
įtrinkite tol, kol serumas visiškai susigers. Po to naudokite tinkamą kremą.
Ampules naudokite vieną kartą per savaitę.
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Linija, stiprinanti 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.

Rezultatas tikrai
stulbina!

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.

Oda atjaunėja, tampa lygesnė ir
gaivesnė, tarsi rožės žiedlapiai
būtų pasidalinę su ja savo grožiu,
o dygliai – sugebėjimu apsisaugoti
nuo supančio pasaulio.

Profesionali priežiūra

1 žingsnis.

2a žingsnis.

2b žingsnis.

3 žingsnis.

5 žingsnis.

6 žingsnis.

7 žingsnis.

8 žingsnis.

4 žingsnis.

Rožių žiedlapių tobulumas
Rožė – gėlių karalienė

Rožė švelnus žiedas su dygliuotais stiebais – tai daugiau negu paprasčiausiai gražus augalas.
Rožės žiedlapiai – tai muzika, per amžius įkvepianti garsiausius viso pasaulio menininkus.
Labai vertinama dėl savo daugybės gydomųjų savybių. Šiandien mes atskleidžiame vidines jos
harmonizuojančio ir priešuždegiminio poveikio paslaptis.
Rožė išlieka amžinu jaunystės ir grožio simboliu.
Nauja „Christina“ Muse produkcijos linija skirta visiškai patenkinti jūsų odos poreikius stiprinant
pagrindines jos funkcijas. Priežiūros priemonės – labai efektyvios ir labai malonios. Po produktų
naudojimo Jūsų oda atrodys jaunesnė ir gaivesnė. Nuostabus rožių aromatas džiugins
kiekviename priežiūros etape.

1 žingsnis.
Muse Milky Cleanser
Valomasis pienelis (1 žingsnis)
pH 5,4 – 6,0
Skaidri aksominė emulsija, 300 ml
Poveikis: 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: užtepti nedidelį preparato kiekį,
lengvais masažuojamais judesiais tolygiai paskirstyti. Nuvalyti su vienkartinėmis kempinėlėmis arba vatos diskais.
2a žingsnis.
Muse Light Rose Peel
Paviršinis, lengvas odos šveitimas rožėmis
Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems
kosmetologams.
pH 3,0 – 3,5
Skaidri emulsija, 150 ml
Poveikis: suminkština suragėjusį odos sluoksnį, laikinai padidina galimybę į jį įsiskverbti
aktyviosioms medžiagoms. Pagreitina ląstelių
atsinaujinimą, suaktyvina apykaitos procesus
ir drenažą.
Naudojimas: aplikatoriumi tolygiai patepti
veidą. Po 2-4 minučių nuplauti šiltu vandeniu.

Supama rožių teikiamų malonumų, naujoji Muse gaminių linija sujungia savyje
visas bendrovės „Christina“ naujoves, žinias ir patirtį. Rožių žiedlapių tobulumas
padovanos jūsų odai amžiną grožį ir jaunystę.

2b žingsnis.
Muse Fortified Rose Peel
Sustiprintas odos šveitimas rožėmis
Parduodamas tik mokymuose dalyvavusiems
kosmetologams.
pH 3,0 – 3,5
Skaidri emulsija, 150 ml
Poveikis: suminkština suragėjusį odos sluoksnį, laikinai padidina galimybę į jį įsiskverbti
aktyviosioms medžiagoms. Pagreitina ląstelių
atsinaujinimą, suaktyvina apykaitos procesus
ir drenažą.
Naudojimas: aplikatoriumi tolygiai patepti
veidą. Po 2-4 minučių nuplauti šiltu vandeniu.

3 žingsnis.
Muse Illuminating Gommage
Intensyvus šveičiamasis, suragėjusį odos
sluoksnį pašalinantis, spindesio suteikiantis
kremas
pH 7,0 – 7,8
Lengva, neskaidri emulsija, 250 ml
Poveikis: nuo odos paviršiaus pašalina paviršinius raginius žvynelius. Nuramina odą, suaktyvina jos mikrocirkuliaciją ir pagerina apykaitos
produktų pašalinimą iš odos audinio.
Naudojimas: plonu, tolygiu sluoksniu užtepti
ant veido ir pasmakrės, palikti 3-4 minutėms,
po to masažuojamais apskritimo formos judesiais pašalinti.
4 žingsnis.
Muse Rose Extract Splash
Drėkinimas. Gaivinamasis purškiklis su rožių
ekstraktu
pH 5,5
Skaidrus tirpalas, 150 ml
Poveikis: sudrėkina suragėjusį sluoksnį . Aprūpina odą vertingomis bioaktyviomis medžiagomis, pasižyminčiomis priešuždegiminėmis,
atgaivinančiomis ir imunomoduliuojančiomis
savybėmis.
Naudojimas: purkšti preparatą ant odos paviršiaus iš 20-30 cm atstumo. Palaukti, kol visiškai išdžius.
5 žingsnis.
Muse Indulging Massage Oil
Lipidinio barjero atstatymas.
Atstatomasis masažo aliejus
pH nematuojamas
Skaidrus aliejus, 100 ml
Poveikis: padeda atstatyti natūralų apsauginį
hidrolipidinį odos sluoksnį. Specialus masažas,
suteikdamas atpalaiduojantį poveikį, tuo pačiu pagerina sudedamųjų dalių pasisavinimą.
Naudojimas: aliejų švelniai įmasažuoti į veido, kaklo ir iškirptės srities odą.

6 žingsnis.
Muse Beauty Mask
Grožio kaukė su rožių ekstraktu
Odos prisotinimas bioaktyviosiomis medžiagomis
pH 6,8 – 7,9
Tiršta, neskaidri emulsija, 250 ml
Poveikis: daug sudedamųjų dalių turinti tiršta
kaukė į parengtą odą įterpia vertingas bioaktyvias sudedamąsias dalis, pasižyminčias maitinamuoju, reguliuojamuoju ir antioksidantiniu poveikiu.
Naudojimas: pirštų galiukais arba šepetėliu
preparatą užtepti ant odos. Palikti 7-10 minučių, naudojant kempinėlę arba vatos diskus
nuplauti šiltu vandeniu. Po to odą galima atgaivinti gaivinamuoju purškikliu su rožių ekstraktu.
7 žingsnis.
Muse Serum Supreme
Detoksikuojantis serumas
Apsauginių ir reparacinių odos sistemų stiprinimas
pH 5,5
Švelni, neskaidri emulsija-serumas, 100 ml
Poveikis: pasižymi ryškiai išreikštu detoksikuojančiu ir antioksidantiniu poveikiu. Didindamas
odos atsparumą agresyviems išorės veiksniams,
pagerina apsauginių jos sistemų darbą.
Naudojimas: tolygiu sluoksniu patepti veidą,
kaklą ir iškirptės sritį. Švelniai masažuoti tol,
kol preparatas visiškai įsigers į odą.
8 žingsnis.
Muse Sheilding day Cream SPF30
Apsauginis dieninis kremas SPF30
pH 5,5
Švelnus neskaidrus kremas, 150 ml
Poveikis: imituodamas hidrolipidinį apvalkalą, ant odos paviršiaus formuoja apsauginį
sluoksnį, apsaugo nuo tiesioginio sąlyčio su
teršalais. Palaiko optimalų raginio sluoksnio
drėgmės lygį. UV filtrai apsaugo odą nuo ultravioletinių spindulių.
Naudojimas: tolygiu sluoksniu patepti veidą,
kaklą ir iškirptės sritį. Švelniai masažuoti tol,
kol preparatas visiškai susigers į odą.

