
Puikus staigaus liftingo efektas !
ŠILKINIS LIFTINGAS



Mielieji draugai,

Džiaugiuosi pristatydama Jums paskutinį mūsų kompanijos atradimą – „SILK“ 
liniją, natūralių šilko skaidulų pagrindu. Tai švelni kondensuojanti procedūra 
sukuria staigaus odos liftingo efektą, drėkina ir išlygina raukšles. 

Šilko procedūra padės jūsų klientams pasiruošti bet kuriam aukštuomenės 
priėmimui – jų oda bus nepriekaištingai lygi, spindinti lyg šilkas. 

Mūsų kompanijos tikslas – kosmetinių procedūrų, nukreiptų į visapusišką 
estetinių odos problemų sprendimą, tobulinimas. Jau po pirmo šilkinės 
procedūros seanso išryškėja akivaizdūs rezultatai, tas pats liečia ir kitas 

„Christina“ procedūras. Odos būklė ir toliau pastebimai gerėja po procedūrų salone, kadangi Mūsų 
kompanijos siūlomas serumas naudojimui namų sąlygomis sustiprina salono priežiūros poveikį. 

Profesionali linija susideda iš 8 žingsnių – trijų etapų odos valymas, po kurio seka švelnių kaukių uždėjimas, 
kurios teikia odai maitinamąsias medžiagas ir svarbius odai vitaminus, antioksidantus ir drėkinamus 
komponentus. Procedūros papuošimas – šilkinė ir remodeliuojanti kaukės, suteikiančios odai staigų liftingo 
efektą. Procedūra užbaigiama šilkinio serumo uždėjimu. Klientas palieka saloną su absoliučiai lygia oda ir 
puikia savijauta. 

Priežiūrai namų sąlygomis sukurtas „Absolutely Smooth“ serumas lokaliam raukšlių užpildymui. Serumo 
poveikis pastebimas iškart po jo uždėjimo, kadangi preparatas blokuoja elektrinius signalus, skleidžiamus 
nervinių skaidulų ir deformuojančius odą. Toks veikimas padeda saugiai išvengti raukšlių atsiradimą. 

Geriausi šilko linijos rezultatai bus pasiekti suderinus procedūras salone su priežiūra namų sąlygomis. 
Linijos preparatų pagrindą sudaro moksliškai pagrįsti ingredientai, sukurti geriausių mokslininkų ir panaudoti 
optimaliausiomis koncentracijomis, užtikrinančiomis efektyviausią ir saugią priežiūrą ir padedančiomis 
išvengti smulkių linijų ir raukšlių ant veido. 

Nuoširdžiai Jūsų 

Kristina Mirjam Zechavi 



JEI JŪSŲ KLIENTAS NORI ATRODYTI NEPRIEKAIŠTINGAI .... ŠĮ VAKARĄ

Silk – šilkinė sistema odos liftingui

Silk procedūra pagrįsta šilkverpio kokono siūlų skaidulų aplikacija ir ištirpimu tiesiog ant odos bei gauto hidrolizato absorbcija. 
Cheminis šių skaidulų pavadinimas – fibroinas – tai fibrilinis baltymas, kurio molekulinė masė 55000-100000 daltonų. Į 
molekulinę fibroino grandį įjungti beveik visų alfa rūgščių įeinančių į natūralių baltymų sudėtį liekanos. Nors pirminė fibroino
struktūra iki galo nenustatyta baltymo molekulėje aptiktos aukštos glicino, alanino, serino ir tirozino koncentracijos. 

Natūralioje būsenoje fibroino skaidulos surištos tarpusavyje t.v. „šilkine guma“ (baltymu sericinu).

Tam kad būtų galima išlaikyti fibroino skaidulas sausas, mokslininkai sugebėjo atskirti baltymines skaidulas vieną nuo kitos 
tam, kad vėliau procedūros metu galima būtų juos sujungti.

Skaidulos tampriai susiriša su oda ir ilgai ant jos išsilaiko, sukurdamos higroskopinę baltyminę plėvelę. Ji netrukdydama 
dujų apykaitai ir neužkimšdama porų, pasižymi ryškiu liftingo efektu, minkština ir drėkina odą. Dalis peptidų ir aminorūgščių 
palaipsniui prasiskverbia į raginį sluoksnį, sulaikydami jame drėgmę ilgą laiką. Dėka tokio poveikio procedūros efektas išsilaiko 
10-12 dienų. Be to, skaidulos apsaugo odą nuo oksidacinio streso ir pagerina kraujo mikrocirkuliaciją. Preparatas tinka visų 
tipų ir amžių odai, kontraindikacijų nėra.

Indikacijos:

1. SOS – greito odos išvaizdos pagerinimo procedūros (liftingas, 
šviesinimas ir odos tekstūros išlyginimas, kraujotakos pagerinimas).

2. Antistresinė procedūra (kai oda suvytusi, „pavargusi“)
3. Atjauninimo programa (6-15 procedūrų, 1-ą kartą per 7-10 dienų).
4. Regeneracijos programa po įvairių pylingų (10-16 procedūrų, 1 kartą 

per 7 dienas).
5. Stiprūs pakenkimai po saulės poveikio.
6. Greitas svorio netekimas badavimo ir dietų metu. 
7. Odos priežiūra nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiais.
8. Odos priežiūra chemoterapijos metu ir po jos. 

Staigus procedūros efektas:

1. sumažėja raukšlių gylis ir išryškėjimas.
2. Oda išsilygina, sutvirtėja ir pasitempia.
3. drėkinanti formulė padaro odą minkštą
 ir švytinčią.
4. atsistato optimalus odos pH
5. mažėja uždegimas
6. atgaivina pavargusią veido odą. 
7. per 10 minučių smulkios raukšlelės 
 sumažėja 80%

Ilgalaikis procedūros efektas:

1. oda aprūpinama vitaminais, mikroelementais, lipidais
2. Veikia profilaktiškai, apsaugodama nuo oksidacinio streso.
3. sutvirtinama tarpląstelinė medžiaga dėka padidėjusio kolageno, 

elastino, gliukozaminoglikanų išsiskyrimo.
4. pagerėja mikrocirkuliacija
5. stimuliuojamas keratinizacijos procesas
6. Skaidomos riebiosios rūgštys
7. per 3 mėnesius smulkios raukšlelės sumažėja 35%



Žingsnis 1

Valymas

Išorinis valymas

Ekfoliuojantis valymas, 
porų atidarymas

Alfahidroksilinis 
tonikas

Žingsnis 2

Žingsnis 3

Žingsnis 4

Aktyvios priežiūros 
kaukė, uždedama 
sluoksnius po 
sluoksnio

Šildomoji 
kaukė-pagrindas

Atjauninimas ir prie- 
žiūra tikro šilko dėka

Multivitamininiai lašai

Remodeliuojantis liftin-
gas ir stangrinimas.

Žingsnis 5

Žingsnis 6

Žingsnis 7

Galutinis 
procedūros 
etapas

Žingsnis 8 Šilkinis serumas

Naminė priežiūra Raukšlių serumas

Mūsų siūloma 8 etapų procedūra padės Jūsų klientams 
turėti švelnią lyg šilkas odą, kadangi ji mažina ją veikiančių 
išorinių ir vidinių faktorių, skatinančių ankstyvą odos 
senėjimą, poveikį.

Odos senėjimo priežastys ir pasekmės

Kompanija išranda procedūras, kurios veikia visus 
odos sluoksnius iš visų pusių ir nukreiptos į senėjimo 
simptomus. Daugkartinė „SILK“procedūra nesukelia 
dirginimo ir duoda staigų efektą, pašalindama senėjimo 
požymius, dėka odos sutvirtinimo ir patempimo bei 
raukšlių išlyginimo. 

Klientas palieka saloną su absoliučiai lygia oda ir puikia 
savijauta.

VIDINIAI FAKTORIAI

IŠORINIAI FAKTORIAI
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Mokslinis šilkinės procedūros poveikio rezultatų 
pagrindimas

‚SILK“ linija sukurta, remiantis šiuolaikiniais kosmetinės chemijos 
moksliniais pasiekimais. Į preparatus įvesti ingredientai, kurių poveikis 
nukreiptas į vidinių ir išorinių faktorių, greitinančių odos senėjimą, 
poveikio pasekmių šalinimą.

Gama - amino rūgštis 

Tai mažamolekulinis inhibuojantis mediatorius centrinėje nervų 
sistemoje. Specialiai sukurta formulė su gama aminosviesto rūgštimi 
perspėja matomų odos senėjimo požymių atsiradimą, kadangi 
dezaktyvuoja ir blokuoja nervinio signalo perdavimą iš nervo galūnėlės 
į raumenį.

Natūralios šilko skaidulos,

Jos praturtintos s – s jungtimis, „suaustos“ į pūkuotus sluoksnius ir naudojamos kartu 
su šarminiu geliu, šilkiniai proteinai tampa aminorūgštimis ir besiskverbdamos į odą 
tampriai susiriša su ja. Oda atrodo lygesnė, gaivi ir pailsėjusi, prisiliečiant minkšta ir 
švelni kaip šilkas, jos tonusas ir stangrumas padidėja, atsiranda komforto pojūtis, veido 
bruožai išryškėja. 

Tradiciniai natūralūs augalų ekstraktai 

Šilko linijos preparatai praturtinti tradiciniais kosmetologijoje ir dermokosmetologijoje 
natūraliais augaliniais ekstraktais: ženšenis (jaunystės šaltinis) – garsėjantis sugebėjimais 
sutvirtinti ir tonizuoti senėjančią odą, azijietiška centela – plačiai taikoma celiulito 
gydymui, išlygina odą dėka gebėjimų skaidyti riebiąsias rūgštis, daržinis portulakas 
– tradicinis kinietiškas esencinių riebiųjų rūgščių šaltinis (kaip Omega-6) ir vitaminų, 
stiprinančių ląstelines membranas. Šie ekstraktai taip pat pasižymi priešuždegiminiu 
poveikiu, mažina tinimą ir odos dirginimą. 

Staigus efektas

Procedūra priešinasi vidiniams faktoriams, skatinantiems raukšlių atsiradimą, ir tuo pat 
metu skatina staigaus ir pastebimo efekto atsiradimą: smulkios raukšlelės užsipildo ir 
išsilygina iškart po serumo su polisilikono elastomeru uždėjimo, kuris sukuria švytinčios 
odos, turinčios šilkinę struktūrą iliuziją - fotoatspindinčio poveikio dėka.

Gama-amino rūgštis, 
blokuojanti elektronų 

impulsus, kurie skatina 
raumens susitraukimą.

Natūralios šilko 
skaidulos praturtintos 

s-s jungtimis.

Tradiciniai 
natūralūs augalų 

ekstraktai 

polisilikonas 
–moderniausias 

ingredientas raukšlių

senėjanti oda

senėjanti oda su šilko 
skaidulomis.



Žingsnis 1. Silk Gentle Cleansing Cream
Švelnus odos valymo kremas
250 ml

Minkštas nejonizuotas ir amfoterinis kreminis muilas drėkina odą, šalina 
nešvarumus, nedirgindamas ir nesausindamas odos. Taip pat gali būti 
naudojamas šalinant akių makiažą. Po preparato panaudojimo oda atrodo 
švari, gaivi ir pasiruošusi Soothing Exfoliator uždėjimui.

Privalumai

• Švelniai ir efektyviai šalina paviršinius nešvarumus
• Drėkinanti formulė padaro odą švelnia ir švytinčia.
• Švelnaus gėlių aromato, kuris žavi ir dovanoja gaivumo ir švaros pojūtį.

Naudojimo instrukcija

Sudrėkinkite odą šiltu vandeniu. Uždėkite 
kremą ant veido ir kaklo ir masažiniais jude-
siais tolygiai paskirstykite ant odos. Pridėkite 
šilto vandens putų gavimui. Pašalinkite pre-
paratą drėgna servetėle ir išdžiovinkite veidą 
sausu rankšluosčiu. Pereikite prie sekančio 
preparato naudojimo.

Sudėtis

Glicerolis, stearino rūgštis, nejonizuotas vanduo, disodium kokoamfodiacetatas, ksantano sakai, PEG-7 
glicerilkokoatas, decilo gliukozidas, C12-15 alkylbenzoatas, kokamido MEA, sodium lauroilsarkozinatas, cetilo 
alkoholis, glicerilstearat SE, bičių vaškas, aromatizatorius, kokamidopropilsodium hodroksidas, stirenas/akrilo 
kopolimerai, metilchloroizociazolinonas, metilizociazolinonas, triklozanas, azietiškos cintelos,ženšenio šaknų 
ekstraktai, sericinas.



Žingsnis 2.Silk Soothing Exfoliator
Raminantis eksfoliatorius
250 ml

Suteikia blyškiai ir pavargusiai odai švytėjimo, išlygina jos tekstūrą, paruošia 
geresnei kitų preparatų absorbcijai. Papajos ekstraktas ir proteolitinės / 
enziminės skystos pudros švelniai ištirpdo „senas“ odos ląsteles. Natūralūs 
augaliniai ekstraktai, antioksidantai ir avižų miltai pašalina viršutinius odos 
sluoksnius, nesukeldami odos paraudimo. 

Privalumai

• Vykdo švelnų išorinių „senų“ odos ląstelių sluoksnių šalinimą
• Skatina sveikų ląstelių augimą
• Preparatas nesukelia odos paraudimo

Naudojimo instrukcija

2 šaukštuose karšto vandens ištirpinkite 1 šaukš-
tą pudros ir išmaišykite iki kreminės konsistencijos 
masės gavimo. Mišinį uždėkite ant veido, kaklo 
dekolte srities, neprisiartinant prie lūpų ir akių. Už-
denkite veidą polietilenine plėvele ir iš viršaus rank-
šluosčiu - šilumai ir drėgmei sulaikyti. Po 5-7 min 
atlikite masažą pagerinsiantį aktyvių ingredientų 
absorbciją. Kruopšč iai nuplaukite veidą 
šiltu vandeniu. Pereikite prie sekančio preparato 
naudojimo.

Sudėtis

Bulvių krakmolas, avižų miltai, šlapalas, papainas, celiuliozės sakai, natrio citratas, natrio sulfitas, citrusinė
rūgštis, rozelos(hibiskuso) gėlių ekstraktas, šilkinė pudra, dimutazės superoksidas, paktoperoksidazė, mielių 
ekstraktas.



Žingsnis 3. Silk Active Toner
Aktyvus tonikas
250 ml

Tonikas tęsia švelnaus odos šerpetojimosi  ir valymo procesą, inaktyvuoja proteolitinį 
prieš tai naudoto preparato poveikį ir normalizuoja odos pH lygį. Oda pasidaro lygi, 
švari, švytinti, paruošta sekančių priemonių uždėjimui.

Privalumai

• optimizuoja odos pH lygį
• Paruošia odą aktyvių ingredientų prasiskverbimui
• Drėkinanti formulės poveikyje oda pasidaro lygi, švari.

Naudojimo instrukcija

Kruopščiai nuvalykite veidą toniku su vatos disku, 
vengdami akių srities. Šiame etape, jei būtina, 
galima atlikti kamedonų valymą, kuriuos galima 
papildomai apdoroti toniku.

Toks trijų etapų gilus odos valymas pagerina 
odos imlumą šilko proteinams ir kitoms aktyvioms 
priežiūros kaukės medžiagoms.

Sudėtis

Nejonizuotas vanduo, vandenilio peroksidas, propileno glikolis, glikolio rūgštis, citrinos rūgštis, muilamedžio 
žievės ekstraktas, saponarijos, riešutmedžio, ženšenio šaknų, azietiškos centelos ekstraktai, acetanilidas.



Žingsnis 4. Silk Base Cream Mask 
Kreminė kaukė-pagrindas
250 ml

Padidina odos temperatūrą ir palaiko ją 34-37° C lygyje, užtikrina optimalią 
penetraciją ir sekančių preparatų aktyvių ingridientų poveikį. Išlygina odą ir 
sumažina uždegiminius procesus.

Privalumai

• Išlygina odą ir ją drėkina
• Atveria poras
• Švelniai ištirpdo riebiąsias rūgštis
• Dėka odos temperatūros padidėjimo, užtikrina maksimalų svarbių 

odai maitinamųjų medžiagų prasiskverbimą į odą.

Naudojimo instrukcija

Lengvais masažiniais judesiais įmasažuokite (3-5 
ml) didžiąją preparato dalį į odą, palikdami ploną, 
vos pastebimą sluoksnį. Atlikus šią procedūrą 
galima atlikti trumpą masažą, atitinkantį klientės 
poreikius. Palikite ploną, vos pastebimą preparato 
sluoksnį ant veido ir iškart pereikite prie šilko siūlų 
ir aktyvatoriaus uždėjimo. 

Sudėtis

Nejonizuotas vanduo, izopropilo polmitatas, glicerolis, kaprilo / kapriko trigliceridai, propileno glikolis, C12-
15 alkylbenzoatas, SE glicerilstearatas, cetilo eteriai, cetilo alkoholis, titanio dioksidas, PEG-40 stearatas, 
aromatizatoius, sorbitano tristearatas, sericinas, daržinio portulako, ženšenio šaknų, azietiškos centelos 
ekstraktai, propilparajenas, metilparabenas, natrio hidroksidas, metilchloroizociazolinonas, metilizociazolinonas, 
dažiklis FD&C blue #1.



Žingsnis 5. Silk Fibers, Silk Activator
Šilko skaidulos ir joms skirtas aktyvintojas 
100 ir 150 ml

Šilkiniai proteinai pasižymi drėkinančiu poveikiu, o jų 
ištirpimui naudojamas aktyvatorius stiprina ir atkuria 
vidinį „surišantį“ mechanizmą. Šio proceso dėka oda 
stangrėja ir atrodo jaunesnė. 

Privalumai

• Stangrina ir patempia odą
• Pasireiškia staigus efektas, oda atrodo sveika ir 

atjaunėjusi.
• Dovanoja Jūsų klientams nuostabius pojūčius
• Paruošia odą specialiosioms procedūroms.

Naudojimo instrukcija

Išskirkite vieną šilkinių skaidulų sluoksnį į kelias 
nedideles dalis ir uždėkite jas ant kaukės-
pagrindo. Kiekvieną šilko plotą sudrėkinkite keliais 
lašais aktyvatoriaus ir masažuokite kol skaidulos 
visiškai ištirps. Atlikite masažą iki visiško mišinio 
įsigėrimo. 

Sudėtis

Silk fiber: Natūralios šilkinės skaidulos (2 šešiasluoksnių servetėlių).

Silk Activator: Nejonizuotas vanduo, natrio C12-
15 paretsulfatas, natrio bikarbonatas, ženšenio 
šaknų, azietiškos centelos ekstraktai, metilchloroi
zocialononas, metilizociazolinas.



Žingsnis 6. Silk Multivitamin Drops 
Multivitamininiai lašai 
125 ml

Pasižymi atjauninančiu poveikiu odai, turi antioksidacinių savybių, stimuliuoja 
kolageno ir elastino gamybą, išlygina senėjimo požymius. Preparatas rūpinasi oda, 
stiprina apsauginį barjerą ir ją maitina.

Privalumai

• Pavargusi oda atsistato
• Oda prisotinama vitaminais
• Dovanoja Jūsų klientams nuostabius pojūčius
• Stimuliuoja naujų odos ląstelių, elastino ir kolageno susidarymą

Naudojimo instrukcija

Nenuplaunant prieš tai uždėto preparato, uždėkite 
kelis lašus preparato ant pirštų galiukų ir įtrinkite 
juos į veido ir kaklo odą. Lašų likučius nuvalykite 
minkšta servetėle. Po 2-3 minučių pereikite prie 
sekančio žingsnio. 

Sudėtis

Sėklų aliejus, tokoferilo acetatas, retinilo palmitatas, askorbilo palmitatas, likopenas, propilbarabenas, šilkverpio 
lipidai, aromatizatoriai. 



Žingsnis 7. Silk Remodeling Mask
Remodeliuojanti kaukė 
500 ml

Kaukė praturtinta natūraliais antioksidantais ir atjauninančiais 
ingredientais vėsina ir ramina odą. Kaukei džiūstant, stiprinamas šilko 
skaidulų ir multivitamininių lašų poveikis dėka susiformuojančio tankaus 
sluoksnio odos paviršiuje, kuris užtikrina staigaus liftingo efektą. 

Privalumai

• Stiprina ir patempia odą
• Remodeliuoja veido kontūrą
• Sukuria liftingo efektą
• Išlygina odą
• Regeneruoja ląstelių membranas

Naudojimo instrukcija

30ml kaukės ištirpinkite 50 ml vėsaus filtruoto van-
dens ir greitai išmaišykite špadeliu. Pildami vandenį, 
ir toliau plakite mišinį kol susidarys grietinės konsis-
tencijos masė. Greitai uždėkite gautą mišinį špadeliu 
ant odos, susidaro tankus, elastingas sluoksnis ant 
odos. Paprašykite kliento visiškai atpalaiduoti veidą 
– tai padidins raukšlių išlyginimo efektą. Po 15 min 
nuimkite kaukę „audeklu“ . Preparato likučius paša-
linkite drėgnu rankšluosčiu. 

Sudėtis

Diatominė žemė, jūrų dumbliai, kalcio sulfatas, natrio fosfatas, tetranatrio pirofosfatas, sericinas, ženšenio šaknų, 
azietiškos centelos ekstraktai. 



Žingsnis 8. Silk Silky Serum 
Šilko serumas raukšlių išlyginimui
90 ml

Serumo poveikio efektas pastebimas iškart po jo uždėjimo – smulkios raukšlelės 
išsilygina, oda atrodo šilkinė ir atjaunėjusi. 

Privalumai

• Išlygina ir atjaunina odą.
• Užpildo raukšleles. Stangrina odą
• Skatina sveikų ląstelių augimą
• Intensyviai drėkina odą ir atstato jos kraujotaką
• Ideali priemonė odos paruošimui ypatingoms progoms

Naudojimo instrukcija

Po remodeliuojančios kaukės pašalinimo švelniai 
įtrinkite į veido, kaklo ir dekolte srities odą kelis lašus 
serumo. Užbaikite procedūrą apsaugančių nuo 
saulės „Sunscreen“ serijos preparatų naudojimu.

Sudėtis

Ciklopentsiloksanas, dimetikonolis, dimetikonas, tokoferilo acetatas, izopropilmiristatas, aromatizatorius, 
propilparabenas, šilkverpio lipidai, retinilo palmitatas, likopenas, askorbilo palmitas.



Absolutely Smooth
Serumas vietiniam raukšlių užpildymui
30 ml

Švelnus Absolutely Smooth – tai saugi ir efektyvi alternatyva injekcinėms raukšlių 
išlyginimo procedūroms. Reguliariai naudojant serumą, oda atrodys nepriekaištingai 
lygi ir švelni kaip šilkas.

Privalumai

• Staigus ir matomas rezultatas
• Užpildo ir paslepia smulkias mimikos linijas ir raukšleles
• Perspėja raukšlių atsiradimą
• Išsaugo natūralius veido bruožus
• Saugus galimas dažnas produkto naudojimas
• Idealiai tinka odos paruošimui ypatingoms progoms.

Iškart po serumo polisilikono pagrindu uždėjimo užpildomos 
ir paslepiamos mimikos raukšlės. Serumo efektas pastebi-
mas iškart – oda atrodo natūraliai lygi. Gama-amino sviesto 
rūgštis nukreipta į vidinių odos senėjimo priežasčių veikimą 
blokuoja elektrinius signalus, skleidžiamus nervų galūnėlių. 
Tai saugiai perspėja mimikos linijų ir raukšlių atsiradimą.

Sudėtis

Ciklopentsiloksanas, polisilikonas-11, amonio krakmolo ak-
tenilsucinatas, vanduo, amino sviesto rūgštis, bario sulfatas, 
ženšenio šaknų, azietiškos centelos, daržinio portulako eks-
traktai, tokoferilo acetatas, propilparabenas, aromatizatorius, 
šilkverpio siūlai.

Naudojimo instrukcija

Lengvais masažuojančiais judesiais uždėkite serumą pirštų galiukais du kartus per savaitę, pagrindinį dėmesį skiriant 
raukšlėtoms sritims. Serumas gali būti naudojamas prieš iškilmes, kai būtina, kad oda atrodytų nepriekaištingai lygi. 
Serumą taip pat galima naudoti kaip makiažo pagrindą.

Preparatas skirtas naudoti namuose

1. Kai membrana suyra, įvyksta 
tam tikras jonų išmetimas 
ir veido raumenys gauna 
komandą „susitraukti“.

2. Gama – amino rūgštis yra 
viena iš pačių populiariausių 
cheminių mažos molekulinės 
masės inhibitorių mediatorių 
centrinėje nervų sistemoje, kuri 
blokuoja signalo perdavimą iš 
nervo į raumenį.

3. Laikui bėgant vis mažiau 
jonų prasiskverbia iki vakuolės 
ir todėl joms suyrant neįvyksta 
jonų išmetimas, kas sąlygoja 
raumenų nebudrumą.

Nervinės skaidulos 
pabaiga

vakuolė
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Būdama kosmetologe, Kristina Mirjam Zechavi žinojo, ko reikia siekti: procedūros salonuose būtinai turėjo 
derintis su priežiūra namų sąlygomis. Bendradarbiaujant su pirmaujančiais šioje srityje mokslininkais ir remiantis 
tyrimų rezultatais, Kristina sukūrė specializuotos kosmetologinės produkcijos liniją profesionaliam naudojimui. 
Išskirtinį dėmesį Kristina skiria aukštai produkcijos kokybei ir moksliškai pagrįstų šiuolaikinių aktyvių ingredientų 
suderintų su tradiciniais augaliniais ekstraktais.

Visa tai padeda surasti teisingą, efektyvų ir saugų daugelio estetinių problemų sprendimą. Kiekvienas preparatas 
praeina testavimą laboratorijos sąlygomis ir asmeninėje Kristinos praktikoje.

„Christinos“ patarimai:

1. Daugiau šypsokitės ir visada būkite geros nuotaikos, juk išvaizda –
  tai mūsų vidinio pasaulio atspindis.

2. Tam, kad oda atrodytų lygi, drėkinkite ją prieš makiažo uždėjimą.

3. Stenkitės nenaudoti  per daug makiažo ir per dažnai.

4. Naudokite tinkamą Jūsų odai drėkinančią priemonę dieną ir nakčiai.

5. Valgykite daugiau žalių daržovių, praturtintų beta-karotinu ir 
antioksidantais.

Paskutinės kartos „Christina“ kompanijos siūlomos kosmetinės priemonės 
plačiai naudojamos kosmetologų ir jų klientų visame pasaulyje. Įdomu 
tai, kad šios kompanijos istorija prasidėjo nuo to, kad kosmetologė 
Kristina Zechavi norėjo padidinti savo kosmetinių procedūrų efektyvumą 
ir kokybę.

Pamėnkalnio g. 34 b, LT-01114 Vilnius, tel./faks. (5) 213 13 34
kosmedija@takas.lt, www.kosmedija.lt


