Rose De Mer – priežiūros priemonės naudojimui namuose
Rose De Mer Peeling Soap
Muilinis pilingas
Priemonė sprendžia tokias estetines problemas, kaip aknė, išsiplėtusios poros, pigmentacija,
folikuliarinė hiperkeratozė („žąsies oda“), sugrubimas ir šerpetojimas. Muilinį pilingą galima
naudoti veido, dekoltė ir viso kūno odai. Tai kietas apvalios formos muilas iš jūros koralų, Brazilijos žolių, kalio palmitatų, recinoleato, glicerino, titnago dioksido, vynuogių kauliukų ir citrinos
lapų ekstraktų. Augalai ypatingu būdu išdirbti jų biostimuliuojančių savybių sustiprinimui: gilus
užšaldymas ir greitas išdžiovinimas. Taip apdirbtas preparatas gali ilgą laiką būti išsaugotas,
nenaudojant konservantų. Žolės suteikia biostimuliuojantį ir regeneruojantį efektą, susmulkinti
koralai veikia kaip mikrodermabrazija, druskos dehidruoja odos ląsteles, tuo sukeldamos jos
pasiskirstymą pagal numatomą nušerpetojimo lygį ir provokuoja draugišką atsiskyrimą. Be to,
pilingas turi antiseptinį poveikį, pašalina poodines kraujosrūvas, sustiprina kapiliarus.
Naudojimas: Muilas įdedamas 30 sekundžių į šiltą vandenį. Sudrėkinta veido kaklo, dekoltė
odą. Masažuojama 2 - 4 min. prisimuilavus putų, kūno oda masažuojama pačiu muiliuku. Nuplaunama vandeniu. Dilgčiojimo pojūtis ir raudonis – normali odos reakcija į muilą, ir ji pakankamai greit praeina.
Pakuotė: 30 g. ir 55 g.

Rose de Mer rinkinys po pilingo
Rinkinys skirtas odos priežiūrai po Rose
De Mer pilingo. Jis padės sustiprinti ir
pratęsti procedūros rezultatus. Preparatai,
įeinantys į rinkinio sudėtį, vykdo trifazinį
gydymą –nusausina, atšerpetoja ir atstato
odą. Jie pašalina sudirginimą ir užtikrina
odos apsaugą nuo aknė atsinaujinimo,
kenksmingo aplinkos poveikio po pilingo
procedūros. Rezultatas bus pastebimas jau
po savaitės – oda bus spindinti, sveika ir su
tolygia spalva.
Rose De Mer Clean & Gentle
Švelnus valiklis
Sudėtyje esantys ingredientai, pieno rūgštis,
ramunėlių, agurkų ekstraktas, švelniai nuvalo
ir nuramina oda po pilingo procedūros.
Naudojimas: Valiklis suputojamas ir
užtepamas ant drėgnos veido, kaklo, dekoltė
odos. Nuplaunama šiltu vandeniu.
Pakuotė: 60 ml.
Fazė 1: Rose De Mer Dry Out
Nusausinantis serumas
Serumas gerina nusausinimo procesą ir
sumažina sudirginimą. Sutiekia okliuzijos
efektą ir sustiprina pilingo poveikį. Padaro
odą lygią, švelnią, atjaunėjusią. Preparatas
taip pat šviesina hiperpigmentaciją ir
stimuliuoja apykaitą ląstelėse dėka sudėtyje
esančių ingredientų - kojinės rūgšties,
arbutino, alantoino ir vitamino A.

Naudojimas: naudojamas dvi dienas iškart
po pilingo procedūros salone arba iki tol
kol oda pradeda šerpetoti. Serumas plonu
sluoksniu užtepamas ant švarios odos,
kas 2-3 valandas, zonose kur buvo atliktas
pilingas. Leisti išdžiūti. Nenuplaukite.
Nežiūrint į tai, kad preparatas sukelia
stiprų nusausinimo efektą, oda neskilinėja.
Nuolatiniai veido raumenų judesiai (kalba,
valgymas) nesukelia ypatingo diskomforto.
Jei pastebėsite, kad oda per daug nusausinta,
nustokite vartoti šį preparatą ir kreipkitės į
kosmetologą.
Pakuotė: 30 ml.
Fazė 2: Rose De Mer Calm & Hydrate
Raminantis ir drėkinantis serumas
Šis serumas Jūsų odą, atsistatymo
laikotarpiu, prisotins drėgme, padidins
elastingumą, nuims sudirginimą po pilingo.
Preparatas imituoja natūralų odos drėkinimo
faktorių, o hialurono rūgštis sulaiko drėgmę
odos giliuosiuose sluoksniuose. Augaliniai
ekstraktai ir raminantys komponentai
(arnika, saldusis saldymedis, ramunėlės
alantoinas) išlygins odos tekstūrą ir suteikia
jai sveiką išvaizdą.
Naudojimas: Serumas naudojamas po 1
fazės, t.y. trečią dieną po pilingo procedūros.
Nuplaukite odą Rose De Mer Clean & Gentle
valikliu. Serumas, Rose De Mer Calm &
Hydrate, plonu sluoksniu užtepamas ant
švarios odos, 4-6 kartus per dieną, zonose
kur buvo atliktas pilingas. Nenuplauti.
Pakuotė: 30 ml.

Fazė 3: Rose De Mer Smooth & Repair
Išlyginamasis ir atstatomasis serumas
Serumas
praturtintas
aminorūgštimis,
kovojančiomis su naikinančiu laisvųjų
radikalų poveikiu ir komponentais, kurie
atjaunina odą, sustabdo jos senėjimą ir
saulės nudegimus, atstato, gerina išvaizdą ir
regeneruoja ją. Pikolenas, koenzimas Q-10,
vitaminai A ir E apsaugo odą, o linolo rūgštis,
šaltalankių aliejus ir sojų aliejus atgaivina
odą.
Naudojimas: Serumas naudojamas trečią
dieną po pilingo procedūros. Užtepus
serumą Rose De Mer Calm & Hydrate,
plonu sluoksniu tepamas serumas Rose
De Mer Smooth & Repair, 4-6 kartus per
dieną, zonose kur buvo atliktas pilingas.
Nenuplauti.
Pakuotė: 30 ml.
Fazė 4: Rose De Mer Peel & Renew
Atšerpetojanti ir atnaujinanti kaukė
Malonios
konsistencijos
kaukė
su
atjauninančiais komponentais šalina likusius
žvynelius, minkština, ramina, giliai drėkina
odą ( vitaminai A, E, alantoinas). Ceramidai
3 ir 4 su arachiso aliejumi atnaujina ją ir
stimuliuoja ląstelių apykaitą.
Naudojimas: Kaukė naudojama ketvirtą
dieną po pilingo procedūros arba iki tol kol
oda nustoja šerpetoti. Užtepus serumą Rose
De Mer Calm & Hydrate ir serumą Rose De
Mer Smooth & Repair, kaukė tepama, pagal
poreikį, 1 kartą per dieną. Užtepus kaukę,
švelniai masažuokite 2 minutes, po to
palikite 30 min. Nuplaukite vandeniu.
Pakuotė: 60 ml.

Estetikos centras KOSMEDIJA

Pilingo privalumai:
•• Saugumas;
•• Aukštas efektyvumas;
•• Prailgintas biologinis poveikis audiniams;
•• Nėra apribojimų odos spalvai;
•• Galima atlikti bet kuriuo metų laiku.
Rose De Mer veikimas:
Raginis sluoksnis:
•• Intensyviai valo ir gaivina odą;
•• Sumažina kuperozės pasireiškimą;
•• Gydo akne ir perspėja postakne.
Grūdėtas sluoksnis:
•• Atnaujina nuo saulės ir vėjo sugrubėjusią odą;
•• Sumažina patinimą ir patamsėjimus aplink akis;
•• Išlygina odą ir pagerina jos spalvą.
Iki bazinės membranos:
•• Šalina smulkias raukšleles;
•• Šalina infiltratus ir dėmes;
•• Siaurina išsiplėtusias poras.
Papiliarinė derma:
•• Padidina odos turgorą ir tonusą;
•• Išlygina gilias raukšleles ir randus nuo akne;
•• Suformuoja odos ovalą.

Šis natūralus biocheminis pilingas buvo sukurtas kaip alternatyva cheminiams pilingams. Preparatas pagamintas iš braziliškų žolių, Raudonosios jūros koralų,
Negyvosios jūros druskos. Dėl ypatingo augalinių ingredientų apdirbimo (itin greitas užšaldymas ir išdžiovinimas) sustiprėja jų biostimuliacinės savybės, o
pats preparatas nesugenda net ir nenaudojant koncervantų. Pilingo Rose De Mer sudėtyje yra mineralai, augaliniai proteinai, vitaminai E, C, betakarotinas,
mikroelemtai, chlorofilinas ir augalinės rūgštys. Žolės suteikia regeneruojantį efektą, susmulkinti koralai veikia kaip mikrodermabrazija, druskos dehidratuoja
raginį odos sluoksnį išprovokuojant jo atsiskyrimą. Be to, sudėtyje esantys ingredientai turi antiseptinių savybių, sutraukia poodines kraujosrūvas, stiprina
kapiliarus, suvienodina kraujo tekėjimą jais.
Pilingas Rose De Mer veikia efektyviai, leidžia pasiekti greitą rezultatą be odos traumavimo, todėl yra nepavojingas. Procedūra pagerina odos laidumą ir,
tokiu būdu, ženkliai sustiprina vedamos programos efektyvumą.
Rose De Mer efektas remiasi pačios odos regeneracinių savybių panaudojimu. Procedūra stimuliuoja naujų, sveikų bazinių ląstelių formavimąsi ir kolageno
gamybą. Tiksliau tariant, ne tiek aparatas tobulina odą, kiek ji pati tai atlieka. Aparatas tik padeda odai gydytis.
Efektas yra įvairiapusis. Pilingas pašalina negyvas ląsteles, odos riebalus ir nešvarumus nuo odos paviršiaus, stimuliuoja odos metabolizmą, kraujo
cirkuliaciją bei limfinę sistemą ir skatina ląstelių regeneraciją.

Rose De Mer – produktai darbui kabinete

Žingsnis 1
1 žingsnis
Rose De Mer Savon Supreme
pH 2,2-2,9
Dezinfekuojantis skystas muilas
Dezinfekuojantis muilas skirtas odos paruošimui
prieš pilingą. Švelniai valo ir dezinfekuoja odą,
sumažina pH lygį. Aktyvūs ingredientai:
•• citrinos rūgštis - sukelia lengvą šerpetojimo
efektą;
•• anyžiaus ekstraktas - atgaivina odą ir
sutraukia poras;
•• bisabololas – ramunėlių kilmės - ramina ir
dezinfekuoja odą;
•• ženšenio ekstraktas - tonizuoja odą ir didina
jos apsaugines funkcijas.
Naudojimas: Nedidelis muilo kiekis suputojamas
drėgnose rankose. Pirštais paskirstome ant
veido, kaklo, dekoltė odos. Pamasažuokite ir
nuplaukite šiltu vandeniu.
Pakuotė: 150 ml.

kio, nereikalauja pasiruošimo prieš pilingą, jį
galima atlikti asmenims bet kokio odos fototipo
(pagal Fitzpatriką), nes jis iššaukia epidermio atitrūkimą, o cheminiai pilingai – audinių koaguliaciją, t.y. cheminį nudegimą. Pilingas Rose De Mer
leidžia išspręsti daug estetinių problemų:
•• atsikratyti žymių ir randų po akne;
•• normalizuoti riebalinių liaukų funkcijas;
•• sumažinti gilias raukšles ir išlyginti smulkias;
•• pašalinti pigmentaciją;
•• atsikratyti tamsių ratilų aplink akis;
•• išlyginti kuperozės pasireiškimą;
•• atjauninti rankų ir kitų kūno dalių odą
(nukarusi, suglebusi oda, strijos).
Galima reguliuoti šerpetojimo gilumą priklausomai nuo konkretaus užsibrėžto tikslo; leidžiamas
pilingo naudojimas arti vokų krašto.
Naudojimas: Miltelius sumaišykite su Rose De
Mer 2b Activator (2 - 4 ml pilingo ir 4 - 8 ml aktyvatoriaus). Gautą masę tolygiai užtepkite ant odos.
Masažuokite sukamaisiais judesiais, kontroliuodami stiprumą ir veikimo laiką. Palikite 5-10 min.
kartu su šaltu kompresu. Nuplaukite vandeniu
naudojant Rose De Mer muilą (Nr.1). Preparato
naudojimas reikalauja papildomo apmokymo!
Pakuotė: 100 ml.
2b žingsnis
Rose De Mer Herbal Peel Activator
Giliai veikiančio pilingo aktyvatorius
Aktyvatorius su jūros augalų ekstraktais,
mineralais, Negyvosios jūros druskomis
sustiprina pilingo veikimą.
Naudojimas: Žiūrėkite Rose De Mer 2a Sea Herbal
Deep Peel arba 2a Intensive Light Peel naudojimo aprašą. Milteliai sumaišomi su aktyvatoriumi.
Pakuotė: 150 ml.

Rose De Mer išsprendžia tokias kosmetines odos problemas:
•• Aktyvios aknės gydymas esant, bet kurio sunkumo laipsniui ir lokalizacijai;
•• Post aknės perspėjimas ir gydymas: išsiplėtusios poros, pigmentacija, randai, infiltratai, įsisenėjusios dėmės ir kita;
•• Saulės pažeista oda: lentigo, keratozė, elatingumo praradimas ir kita;
•• Bet kokios etiologijos hiperpigmentacija: postpilininginė (AHA, TCA, fenolis, lazeris), hormoninė, potrauminė ir kita;
•• Priešlaikinis odos senėjimas: raukšlelės, tonuso ir tugoro praradimas ir kita;
•• Kuperozė ir kiti kraujagyslių pažeidimai;
•• Strijos, randai, raukšlės (pavyzdžiui, po gimdymo);
•• Veido, kaklo, dekoltė, rankų odos atjauninimas.
Procedūra tinka beveik visiems odos tipams:
•• Riebiai, nešvariai odai (seborrea sicca, seborrea oleosa) - pilingas pašalina riebalus ir valo užsikimšusias poras, pritraukia inkštirus arčiau odos paviršiaus
(taip juos galima pašalinti lengviau), pašalina suragėjusias ląsteles, taip pat balansuoja ir atgaivina odos funkcijas;
•• Negyvybingai, lėtai funkcionuojančiai odai - pilingas atgaivina odos spalvą pašalindama negyvas ląsteles nuo odos paviršiaus, stimuliuoja kraujotaką
ir limfinės sistemos funkcijas, tokiu būdu yra geriau pasisavinamos maistingos medžiagos ir deguonis;
•• Senstančiai oda - pilingas stimuliuoja odos funkcijas ir veido jungiamąjį audinį gerindama kraujotaką ir limfinės sistemos funkcionavimą, lygina raukšles;
•• Ankstyvo odos senėjimo atvejais (pavyzdžiui dėl saulės poveikio);
•• Normaliai odai - pilingas balansuoja odos funkcijas, palengvina valymą ir padaro odą imlesnę priežiūros produktams;
•• Kuperozės pažeistai odai - procedūra stimuliuoja audinių metabolizmą, sudaro sąlygas odai lengviau absorbuoti maistingas medžiagas ir deguonį,
atstato kolageno skaidulų elastingumą, stiprina ir sutraukia kapiliarų sieneles;
•• Pigmentacijos atvejais - hiperpigmentacija gali būti sumažinta procedūrų serijomis. Nepamirškite, kad UV spinduliavimas kenkia odai gydymo kurso
metu ir po jo;
•• Veido ir kūno randams - rezultatas gaunamas nušlifuojant rando audinį ir atgaivinant odos regeneracines funkcijas. Acne randai tampa šviesesni ir
lygesni. Pooperaciniai randai sumažėja, jų spalva priartėja prie sveikos odos spalvos. Strijos pašviesėja ir išsilygina. Potrauminiai randai, nudegimai,
raupų randai gali būti gydomi iš karto po to kai atstatomi aplinkiniai audiniai. Net senus randus galima efektyviai gydyti ir pasiekti puikių rezultatų;
•• Galvos odai (plikimo, seborrea atvejais) - stimuliuojant kraujotaką ir limfinės sistemos funkciją, plaukų šaknys geriau pasisavina maistingąsias medžiagas
ir deguonį. Taip pat neleidžiama, kad riebalai ir pleiskanos užkimštų poras ir plaukų folikulus. Procedūrų serijos yra efektyvios gydant tokius sutrikimus,
kaip plikimas ir kt.
•• Rose De Mer pilingą galima idealiai derinti su kitomis veido procedūromis. Taip pat gali būti taikoma specifinėms problemoms atskirai arba gydymo
kursui. Procedūrų kursas duoda geriausius rezultatus ir yra nustatomas pagal kliento odos tipą bei specifinę problemą.

Žingsnis 4
4 žingsnis
Rose De Mer Post Peeling Protective Gel
Apsauginis gelis
Raminanti, šaldanti, antiseptinė želė ekstrakto
Aloe Vera pagrindu turi drėkinimo savybę,
stimuliuoja jaunų, sveikų epidermio ląstelių
atsiradimo procesus. Padengia odą plonu
antiseptiniu sluoksniu ir sulaiko aktyvius pilingo
komponentus.
Naudojimas: Nedidelis gelio kiekis užtepamas
ant sausos veido, kaklo, dekoltė odos.
Nenuplaunama.
Pakuotė: 150 ml.

Žingsnis 5

Žingsnis 2

Žingsnis 3

2a žingsnis
Rose De Mer Sea Herbal Deep Peel
Giliai veikiančio pilingo milteliai - 100 % augalinis
pilingas
Šis natūralus biomechaninis pilingas buvo sukurtas kaip alternatyva cheminiam pilingui. Sudarytas iš koralų (jūros kempinių), Raudonosios
Jūros druskų ir Brazilijos žolių, jis atlieka kontroliuojamą šerpetojimą iki bazalinio epidermio
sluoksnio, tuo tarpu, kai cheminiai pilingai gali
„nueiti” į gilius odos sluoksnius (dermį ir hipodermį). Svarbu pažymėti, kad pilingas Rose De
Mer nepavojingas ir neturi kenksmingo povei-

3 žingsnis
Rose De Mer Soothing Mask
Raminanti, minkštinanti kaukė
Kaukė nuramins odą po pilingo. Galima naudoti
ir po veido valymo ar kitų „agresyvesnių“
procedūrų. Ramina, sutraukia poras, absorbuoja
riebalų perteklių, gerina aktyvių komponentų
prasiskverbimą.
Naudojimas: Kaukė, storu sluoksniu, užtepama
ant švarios veido, kaklo, dekoltė odos. Paliekama
10 min. Nuplaunama drungnu vandeniu.
Pakuotė: 250 ml.

5 žingsnis
Rose De Mer Post Peeling Cover Cream
Apsauginis kremas su tonu
Maskuojamasis raudonojo molio kremas su Ši
sviestu veikia antibakteriškai, turi raminančių
savybių, apsaugo odą nuo žalingo vėjo ir saulės
poveikio, prisotina odą antioksidantais. Tinka
naudoti po visų veido procedūrų, bei kasdien
vietoj kreminės pudros.
Naudojimas: Nedidelis kremo kiekis užtepamas
ant odos. Nenuplaunama.
Pakuotė: 20 ml.
Rose De Mer Cellustrech Ellasticity Boost
Kremas odos elastingumui pagerinti
Preparatas tonizuoja odą, pagerina jos
elastingumą, atstato drėgmės balansą. Ši
sviestas, kakavos vaisių sėklos, avokado
ekstraktas ir kitos aktyvios medžiagos patenka
į gilesnius odos sluoksnius, ją išlygina ir
suminkština. Kremas idealiai tinka masažui.
Naudojimas: Kremas įmasažuojamas į odą iki
pilno įsigėrimo.
Pakuotė: 250 ml.

