
Estetikos centras KOSMEDIJA

Silk Up Lift
Kremas odos liftingui
Kremo sudėtyje esantys šilkverpio 
kokono lipidai, antioksidantai, drėki-
namosios medžiagos ir naujos kartos 
odą stiprinančios medžiagos atjau-
nina ir išlygina odą, suteikia liftingo 
efektą ir padaro odą šilkine praėjus 
vos kelioms minutėms po jo naudo-
jimo.
Naudojimas: užtepkite UpLift plonu 
sluoksniu ant odos. Nenuplaukite. 
Saugokite, kad kremo nepatektų į akis.

Puikus staigaus  
liftingo efektas!

Silk UpGrade Cream
Drėkinantis kremas
Unikali kremo formulė praturtinta 
antioksidantais ir šilkverpio kokono 
lipidais maitina, drėkina ir atjaunina 
odą, suteikia jai elastingumo ir 
švytėjimo.
Naudojimas: Užtepkite UpGrade 
kremą plonu sluoksniu ant odos. 
Nenuplaukite. Saugokite, kad kremo 
nepatektų į akis.

Silk Clean Up
Švelnus veido valiklis
Kreminės konsistencijos muilas giliai, 
bet švelniai valo odą, drėkina. Gali 
būti naudojamas ir akių makiažui 
valyti. Suteikia gaivumo pojūtį.
Naudojimas: Šiltu vandeniu 
sudrėkinkite veido ir kaklo odą. 
Lengvais judesiais įmasažuokite 
Clean Up kremą. (šią procedūrą 
galima pakartoti kelis kartus). 
Likučius nuvalykite drėgna servetėle. 
Nusausinkite odą. 

Silk PeelOff Mask
Plėvelinė liftinguojanti kaukė
Unikalūs aukšto aktyvumo šilkverpio 
kokono lipidai kartu su patobulinto-
mis veikliosiomis medžiagomis bei 
drėkinimo elementais sukuria liftingo 
efektą, išryškindama veido kontūrus. 
Kaukė švelniai eksfoliuoja odą, atjau-
nina ją ir mažina raukšles. Kaukės po-
veikio rezultatas – švelni, elastinga ir 
gaivi oda.
Naudojimas: Ant nuvalytos ir nu-
sausintos veido bei kaklo odos storu 
sluoksniu užtepkite kaukę ir palikite 
15 minučių, kol ji išdžiūs ir sustings. 
Tolygiai nuimkite kaukę pradedant 
nuo kaklo ir apatinio žandikaulio, 
kaukės likučius pašalinkite drėgnu 
rankšluosčiu ar servetėle.

Silk My Silky Serum
Šilkinis serumas raukšlių 
išlyginimui
Serumas pagamintas polisilikono, 
natūralių oksidantų bei atjauninančių 
komponentų pagrindu, todėl 
efektyviai užpildo raukšleles ir jas 
išlygina. Vitaminai A ir C apsaugo odą 
ir skatina kolageno gamybą, o gama 
aminosviesto rūgštys veikia prieš 
odos senėjimą ir blokuoja nervinių 
skaidulų skleidžiamą elektrinį 
signalą, nukreiptą į veido raumenis. 
Tai saugiai pristabdo mimikos linijų ir 
raukšlelių atsiradimą. Pagerina odos 
elastingumą ir skatina sveikų odos 
ląstelių augimą.
Naudojimas: Lengvais tapšnojančiais 
judesiais tepkite serumą ant veido 
odos 1-2 kartus per dieną.

Silk Absolutely Smooth
Serumas raukšlių užpildymui
Švelnus Absolutely Smooth, 
praturtintas šilkaverpio siūlais, 
ženšenio šaknų, azijietiškos centelos 
ekstraktais, gama-amino sviesto 
rūgštimi, – tai saugi ir efektyvi 
alternatyva injekcinėms raukšlių 
išlyginimo procedūroms. Reguliariai 
naudojant serumą, oda atrodys 
nepriekaištingai lygi ir švelni kaip 
šilkas.
Naudojimas: Serumas užtepamas 
lengvais masažuojančiais judesiais 
pirštų galiukais 2-3 kartus per 
savaitę, pagrindinį dėmesį skiriant 
raukšlėtoms sritims. Serumą taip 
pat galima naudoti kaip makiažo 
pagrindą.

Silk Eyelift
Kremas odai aplink akis
Priemonė iš karto suteikia liftingo 
efektą zonoje aplink akis. Kremo 
sudėtyje esantys aktyvūs biopeptidų 
komponentai giliai įsigeria į paakių 
zonos odą,  žaliosios arbatos lapelių 
ekstraktas ir alantoinas veikia kaip 
priešdegiminiai, antioksidantiniai 
komponentai, šilkaverpio kokono 
lipidai pagerina odos tekstūrą, 
išlygina ir užtikrina ilgalaikį 
drėkinimą. Kremas EyeLift mažina 
raukšles, šviesina tamsius ratilus 
paakiuose, šalina patinimą, pasižymi 
liftinginiu efektu, oda tampa minkšta 
ir elastinga.
Naudojimas: Kremas užtepamas ant 
odos aplink akis plonu sluoksniu iki 
pilno susigėrimo. 

Silk S.O.S Eye Serum
Greito poveikio serumas zonai 
aplink akis
Šilkverpio lipidais praturtintas 
serumas gerina kraujotaka, pa-
šalina patinimą, šviesina paakių 
zoną, intensyviai stangrina, drė-
kina odą. Serumas suteikia staigų 
efektą: atgaivina, suteikia odai 
sveiko spindesio.
Naudojimas: Naudojant buteliuko 
viršuje esantį rutulinį aplikato-
rių serumas užtepamas ant odos 
aplink akis. Po pilno susigėrimo, 
tepamas kremas.



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.

Žingsnis 2. Silk Soothing Exfoliator
Raminantis eksfoliatorius250 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.

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. Pa-
ruošia odą aktyvių ingredientų prasiskverbi-
mui. Drėkinanti formulės poveikyje oda pasi-
daro lygi, švari.

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.

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.

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.

Žingsnis 7. Silk Remodeling Mask
Remodeliuojanti kaukė 500 ml
Kaukė praturtinta natūraliais antioksidantais 
ir atjauninančiais ingredien-tais 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.

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.
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Silk linijos procedūros protokolas

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%

Galutinis rezultatas


