


Stresas ir oda

Stresinės situacijos sutrikdo subtilų odos hormonų balansą.

Taigi stresas yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios atsiranda tam tikri dermato-
loginiai pažeidimai: uždegimas, niežėjimas, sausa besiraukšlėjanti oda, blausumas, per 
didelis riebumas, egzema, padidėjęs jautrumas ir kiti kompleksiniai požymiai. 

Streso įtaka neapsiriboja vien hormonų balanso pokyčiais. 

Jis taip pat sumažina imuninės sistemos efektyvumą ir oda tampa neatspari anksčiau 
išvardintiems dermatologiniams pažeidimams.

Be to, paveikta streso, oda daug lengviau pasiduoda neigiamai aplinkos įtakai, UV spin-
dulių poveikiui, rūkymo poveikiui, nevisaverčiam maitinimui.

Ką daryti, kad apsaugotumėm odą nuo streso poveikio?

Gyvybiškai svarbios medžiagos padeda sumažinti streso požymius: uždegimą, dirglumą, 
jos taip pat stiprina ląstelių funkcijas ir palaiko odos drėgmės balansą. 

Tonizuojančios ir puoselėjančios veido procedūros „Unstress“   
suteikia odai visų streso požymius neutralizuojančių elementų ir padeda išvengti streso.  



Pagrindinės tonizuojančios ir puoselėjančios  
procedūros „Unstress“ sudedamosios dalys

Keramidai 
Dėl liposomų dispersijos atstatomas ir regeneruojamas epidermio lipidų barjeras. 
Sumažinamas transepiderminis drėgmės praradimas. Maitinama odą.  

Kolaksilis Unikalus peptidas, atstatantis kolageno turinį, pagerinantis elastingumą ir stangrumą.

Kvintesinas (dipeptidas-4) Apsaugo odą nuo neigiamo aplinkos poveikio, saugo ląstelių DNR ir membranas.

Venusinas ir agurkų ekstraktas
Minkština ir ramina sudirgusią odą. Pasižymi stipriu niežėjimą mažinančiu ir 
priešuždegiminiu poveikiu.

Hialurono rūgšties natrio druska, 
hialuronanas 

Odoje esanti natūrali sudedamoji dalis. Dėl savo sugebėjimo sulaikyti drėgmę viršutiniame 
odos sluoksnyje yra pagrindinė sudedamoji dalis. Suteikia lankstumo ir elastingumo.

Laktobakterija – probiotikas 
Gerina ląstelių DNR imuninę apsaugą ir saugo odą nuo streso pasekmių.
Tyrimai parodė, kad apsauginis poveikis padidėja tiesiogiai patepus odą priemone, 
turinčia probiotikų. 

Paprastosios jonažolės
Turi enzimų IL-1 ir PGE2, sukeliančių greitą priešuždegiminę reakciją. Jie ramina 
sudirgusią odą, mažina paraudimą.

Jostrų pienas Ramina sudirgusią, uždegimo paveiktą odą. 

Omega-3, Omega-6 Riebiosios rūgštys, suteikiančios odai drėkinamąjį ir regeneruojamąjį poveikį.

Piknogenolis, kalcis, selenas
Natūralių antioksidacinių maitinamųjų medžiagų ir mineralų kompleksas, veikiantis kaip 
kolageno stabilizatorius.
Stiprina odą ir palaiko jos elastingumą. Padeda išvengti odos senėjimo ir uždegimų. 

Vaistinių putoklių ekstraktas Švelniai, nepažeisdamas natūralios drėgmės balanso, pašalina nešvarumus.

Arnikų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Vaistinių medetkų ekstraktas Mažina uždegimą, niežulį, pasižymi užgydančiomis savybės.

Jostrų žiedų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą, pasižymi detoksikacinėmis savybėmis. 

Alantoinas Mažina odos sudirgimą ir saugo nuo jo, užtikrina ląstelių augimą, užgydo.

Agurkų ekstraktas Minkština ir drėkina sudirgusią odą.

Glikolio rūgštis ph% AHA rūgštys švelniai atskiria suragėjusį odos sluoksnį, pašalina nešvarumus ir skatina 
naujų ląstelių regeneraciją. Oda įgauna tolygų atspalvį.Pieno rūgštis

Kviečių gemalų proteinai 
Maitina ir regeneruoja odą.

Hidrolizuotas sojų proteinas

Pantenolis Provitaminas B5 gydo ir drėkina odą, saugo nuo uždegimų.

Medetkų aliejus Mažina uždegimą, niežulį, gydo odą.

Taukmedžių aliejus Geras drėkiklis. Greitai, nesukeldamas riebumo pojūčio, įsigeria į odą. 

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių mažinti uždegimą.

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Natūralūs dumbliai skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų formavimąsi.
Mažina transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti sudirginimo.

Raugų ekstraktas
Jo sudėtyje yra daug piknogenolio – stipraus antioksidanto, stabilizuojančio kolageną. 
Didina odos elastingumą ir stangrumą.
Lėtina odos senėjimo procesą, mažina uždegimus. Padeda išvengti kalcio trūkumo.

Selenas Padeda išvengti odos senėjimo, gerina odos hidrataciją ir elastingumą.

Kalcis Padeda išvengti odos senėjimo, gerina odos hidrataciją ir elastingumą.

Jostrų žiedų ekstraktas ir saulėgrąžų 
sėklų aliejus

Jostrų žiedų ekstrakto ir saulėgrąžų aliejaus derinys minkština ir ramina odą. 
Drėkinamosios savybės padeda išvengti sudirgimo.

Graikinių riešutų aliejus
Skatina išorinio odos sluoksnio struktūrinių lipidų gamybą.
Mažina transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Skvalenas 
Augalinės kilmės (avokadų aliejus), padeda išvengti drėgmės netekimo bei atstato odos 
elastingumą.

Hamamelių ekstraktas Sutraukia poras, minkština ir ramina sudirgusią odą.

Arnikų aliejus Ramina ir minkština sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių aliejus Turi enzimų IL-1 ir PGE2, mažinančių uždegimą.

Sojų aliejus
Gerina kolageno biosintezę, saugo odą nuo ankstyvo senėjimo dėl neigiamo aplinkos 
poveikio.

Vitaminas F
Susideda iš dviejų riebiųjų rūgščių: linoleno ir alfa linoleno, kurios gerina apsauginę odos 
funkciją. Padeda epidermio ląstelėms  atkurti drėgmės balansą,  išvengti odos sausumo 
ir sudirgimo.

Cinko oksidas Ramina ir minkština odą, padeda sumažinti uždegimo ir paraudimo pėdsakus.

Kalaminas Ramina ir minkština odą, padeda sumažinti uždegimo ir paraudimo pėdsakus.

Kininių kamelijų lapų (žalių, baltų, 
raudonų) ekstraktas

Kompleksas (iš natūralios žaliosios, baltosios ir raudonosios arbatos lapų) pasižymi 
detoksikacinėmis savybėmis, saugo odą nuo neigiamo aplinkos poveikio. Gerina DNR 
apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Invertinis cukrus 
Karbohidratinis kompleksas, gerinantis viršutinio odos sluoksnio savybę sulaikyti drėgmę. 
Mažina sausumą ir dirglumą, atsiradusius dėl cheminio poveikio.  

Saulės filtrai Saugo nuo neigiamo saulės poveikio.



1. Gentle Cleansing Milk – 
Raminamasis valomasis pienelis

Švelnus, neturintis muilo veido pienelis su augaliniais aliejais švelniai pašalina riebalų perte-
klių, makiažą ir nešvarumus, palikdamas odą švarią ir švytinčią, nuramina ją. 
Jostrų, arnikų ir medetkų ekstraktai minkština ir ramina odą, o putoklių ekstraktas švelniai, 
nepažeisdamas natūralaus odos drėgnumo, pašalina nešvarumus.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, etilheksanoato cetearilas, ciklometikonas, glicerinas, jos-
trų žiedų ekstraktas, glicerilo stearatas, vaistinių putoklių ekstraktas, cetilo spiritas, arnikų 
ekstraktas, vaistinių medetkų ekstraktas, dinatrio kokoamfodiacetatas, pantenolis, fenok-
sietanolis, tokoferolio acetatas, potasium cetilfosfatelis, alantoinas, kvapiosios medžiagos, 
citrinų rūgštis. 

Naudojimas: Švelniais masažuojamaisiais judesiai užtepkite pienelį ant viso veido, kaklo 
bei dekoltė. Pašalinkite „Revitalizing Toner“ losjono pagalba.

2.  Revitalizing Toner –
Atstatomasis losjonas

Šis švelnus losjonas, ramindamas odą ir suteikdamas komforto pojūtį, nuvalo ją ir suba-
lansuoja. Agurkų ir arnikų ekstraktai ramina odą, o pantenolis (provitaminas B5) išsaugo 
drėgnumą ir elastingumą.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, glikolio rūgštis, vaistinių putoklių ekstraktas, 
decilgliukozidas, agurkų ekstraktas, arnikų ekstraktas, pieno rūgštis, pantenolis, 
fenoksietanolis, kvapiosios medžiagos, dažikliai: mėlynas #1, geltonas #6.

Naudojimas: Losjonu sudrėkintu vatos disku pašalinkite „Gentle Cleansing Milk“ pie-
nelį.  

Tonizuojanti ir puoselėjanti procedūra 
 „Unstress“ bbuvo specialiai sukurta patenkinti  
  individualius odos poreikius.
 

Ką siūlo „Christina“, 
     kad odos nepaveiktų stresas:

	 Atitinkama mityba

	Nerūkyti

	Nebūti saulėkaitoje

	Riboti alkoholio vartojimą

	Riboti kofeino vartojimą

	 Fiziniai pratimai

	 Poilsis

	 Skirkite laiko sau

	 Pabandykite panaudoti stresą  
mažinančią techniką,  
pavyzdžiui, gilų kvėpavimą.
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3. Probiotic Peel – 
šveitiklis probiotikas

Raminančio poveikio baziniame šveitiklyje yra vaisių rūgščių ir laktobakterijų – probiotikų, 
specialiai sukurtų švelniam pažeistos, streso paveiktos odos šveitimui ir detoksikavimui. 
Probiotiko bakterijos teigiamai veikia esant odos pažeidimams, t.y. jos sukuria apsauginį 
barjerą nuo įvairiausios kilmės neigiamo aplinkos poveikio, laisvųjų radikalų ir bakterijų, 
kenkiančių odai. Šis bakterijų-probiotiko ir pieno rūgščių derinys skatina ląstelių atsinau-
jinimą ir stiprina apsaugines odos barjero funkcijas. Kviečių ir sojų proteinai gerina išorinį 
odos vaizdą ir odos sluoksnius. Jonažolių ekstraktas mažina dirglumą ir nemalonų pojūtį. 
Šis šveitiklis probiotikas neerzindamas odos ją pašviesina, padaro švytinčią. 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, cetearilo spiritas, glikolio rūgštis, laktobakterijos, papras-
tųjų jonažolių ekstraktas, taukmedžių aliejus, pantenolis, medetkų aliejus, hidrolizuotas sojų 
proteinas, kviečių daigų proteinas, cetrimonium chloridas, fenoksietanolis, alantoinas, kva-
piosios medžiagos. 

Naudojimas: Užtepkite preparatą plonu, tolygiu sluoksniu  ant veido. Palikite 3-5 mi-
nutėms, kol pagerės odos mikrocirkuliacija. Tuo metu paruoškite naudojimui „Frangipany 
Concentrate“ mišinį.

4. Frangipany Concentrate – 
Jostrų žiedų koncentratas

Jostrų žiedų ir saulėgrąžų aliejaus ekstraktas minkština ir ramina jautrią odą, taip pat dėl 
drėkinamųjų savybių padeda išvengti dirglumo. Jo sudėtyje yra laktobakterijų probiotiko - 
šis intensyviai veikiantis pienelis sukuria apsauginį barjerą nuo neigiamo aplinkos poveikio, 
odai kenkiančių laisvųjų radikalų ir bakterijų. Gerina DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, rami-
na odą ir suteikia jai tolygų atspalvį.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, jostrų žiedų ekstraktas, saulėgrąžų sėklų aliejus, fenoksie-
tanolis, laktobakterijos, sklerogliukanas, kvapiosios medžiagos.

Naudojimas: Kol aktyvuojasi „Probiotic Pell“, pasiruoškite indą su šiltu ar vėsiu vandeniu 
(filtruotu arba destiliuotu), į kurį įpilkite „Frangipany Concentrate“ tokiu santykiu: 1 stiklinė 
vandens – 5 ml. (2 šaukštai) koncentrato. Šiuo mišiniu sudrėkinkite rankšluostį ir juo pašalin-
kite pilingą nuo odos. Galima naudoti lengvus garus. Jei būtina, atlikite kamedonų ekstrak-
ciją. Likusios dalies mišinio neišpilkite – jo dar prireiks procedūros pratęsimui. 

5. Total Serenity Serum – 
Raminamasis serumas „TOTAL“
Fiziologinis serumas padeda suminkštinti ir nuraminti streso paveiktą odą, tuo pačiu 
stiprindamas jos apsauginę funkciją. Natūralūs dumbliai, kvintesinas – unikalus pepti-
das-antioksidantas ir hialurono rūgštis kartu su laktobakterijomis-probiotikais garantuoja 
sveiką ir komfortišką odos būklę. Gerina DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, mažina parau-
dimą ir nemalonų jausmą. Vitaminų ir mineralų (piknogenolis, kalcis ir selenas) komplek-
sas padeda išvengti kalcio trūkumo ląstelėse, tokiu būdu maitindamas ir saugodamas 
odą nuo ankstyvo senėjimo.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, termoaktyvaus baltymo fermentas, izostea-
rilo izostearatas, vaistinių medetkų aliejus, agurkų ekstraktas, pantenolis, laktobakteri-
jos, saulėgrąžų sėklų aliejus, jostrų žiedų ekstraktas, hidroksietilceliuliozė, dipeptidas-4, 
tokoferolio acetatas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, fenoksietanolis, arnikų ekstraktas, 
raugų ekstraktas, kalcis, selenas, alantoinas, hialuronanas. 

Naudojimas: Lengvais, masažuojamaisiais judesiais, nukreiptais aukštyn, užtepkite 
serumą ant viso veido, kaklo ir dekoltė.  Nenuvalykite.

6a. Relaxing Massage Cream – 
Atpalaiduojantis masažo kremas

Vėsinantis ir sudirgimą mažinantis masažo kremas gerina hidrataciją, elastingumą ir stan-
grumą, mažina UV spindulių, rūkymo ar kitų dirgiklių sukeltą paraudimą. Keramidų ir auga-
linio skvaleno derinys padeda pagerinti barjerinę odos funkciją, drėkina, užtikrina gerą epi-
dermio apsaugą nuo stresinių dirgiklių. Hialurono rūgštis išlaiko gyvybiškai būtiną drėgmę, 
arnikos ir jonažolės ramina ir mažina uždegimą, raugų ekstraktas lėtina odos senėjimą, 
neleidžia susidaryti kalcio trūkumui, išlaiko elastingumą ir stangrumą.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, cetearilo spiritas, graikinių riešutų aliejus, sk-
valenas, arnikų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, keramidai, agurkų ekstraktas, 
raugų ekstraktas, vaistinių medetkų aliejus, hamamelių ekstraktas, cetearilo gliukozidas, 
fenoksietanolis, tokoferolio acetatas, karbomeras, trietanolaminas, alantoinas, kvapiosios 
medžiagos.

Naudojimas: Masažiniais judesiais užtepkite kremą ant viso veido, kaklo ir dekoltė. Atli-
kite atpalaiduojantį masažą, retkarčiais prijungdami kelis lašus „Multi-vitamin Supplement“ 
(6b žingsnis.)
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6b. Multi-Vitamin Supplement – 

Masažo aliejus su multivitaminais.

Šis koncentruotas masažo aliejus, kurio pagrindas yra graikinių riešutų aliejus ir keramidai, 
suteikia odai būtiną drėgmę. Riebiųjų rūgščių šaltinis Omega-3 ir Omega-6, taip pat vitami-
nas E, graikinių riešutų aliejus drėkina, turi senėjimą lėtinančių ir regeneruojamųjų savybių. 
Tai padeda išvengti ankstyvo odos senėjimo. Keramidai, drėkindami odą, padeda jai atkurti 
apsauginį barjerą, o sojų aliejaus ir vitamino F derinys palaiko būtiną hidro-lipidinį balansą. 
Sojų pupelės, kuriose yra daug fitosterolų, gerina kolageno biosintezę, taigi oda tampa 
elastingesnė ir stangresnė. Arnikų aliejus ramina paraudusią odą ir padeda jai atsistatyti 
paveikus stresui.

Sudėtis: graikinių riešutų aliejus, sojų aliejus, arnikų aliejus, keramidai, vitaminas F (linoleno ir alfa linoleno rūgštis), pa-
prastųjų jonažolių aliejus, fenoksietanolis, kvapiosios medžiagos.

Naudojimas: Atlikdami masažą su masažiniu kremu (6a žingsnis), retkarčiais prijunkite kelis lašus preparato.

7.  Clarifying Mask – 
valomoji kaukė

Puikiai tinka neigiamo aplinkos poveikio pažeistai sudirgusiai odai. Mineralų, žolių ir anti-
oksidantų koncentracija puikiai naikina dėl streso, neigiamo aplinkos poveikio ir ankstyvo 
senėjimo atsiradusį uždegimą. Galingas antioksidacinis detoksikuojantis kompleksas (ku-
rio pagrindas yra žaliosios, baltosios ir raudonosios arbatos lapeliai) mažina streso poveikį 
ir suteikia odai tolygų, gaivų atspalvį. Jo antioksidacinės savybės gerina DNR apsaugą 
ir ląstelių funkcijas. Kalaminas ir cinko oksidas sumažina uždegimą ir paraudimą, sutei-
kia odai sveiką spindėjimą. Agurkų, arnikų, jonažolių, hamamelių ir natūralių jūros dum-
blių ekstraktų kompleksas rekomenduojamas sudirgimui ir paraudimui mažinti. Hialurono 
rūgštis su medetkų aliejumi išlaiko drėgmės lygį.  

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, kininių kamelijų lapų ekstraktas, izostearilo izostearatas, 
glicerinas, cetearilo spiritas, cinko oksidas, cetilo spiritas, kalaminas, titano dioksidas, 
agurkų ekstraktas, arnikų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, hamamelio ekstrak-
tas, termoaktyvaus baltymo fermentas, medetkų aliejus, cetearyl gliukozidas, fenoksieta-
nolis, tokoferolo acetatas, hidroksietilceliuliozė, alantoinas, hialuronanas, dinatrio druskos 
disodiumas, kvapiosios medžiagos.

Naudojimas: Mentele užtepkite kaukę tolygiu sluoksniu ant veido, kaklo ir dekoltė. Pa-
likite 15-20 minučių. Nuplaukite vėsiu kompresu, naudojant likusi vandens ir „Frangipany 
Concentrate“ mišinį. Tuo metu, kai kaukė bus ant veido, siūlome ant akių uždėti minkšti-
namuosius, glotninamuosius kompresus su „Total Serenity Serum“ (5 žingsnis).

8. Optimal Hydration Mask – Švelni kaukė – optimalus drėkinimas

Puikiai tinka aplinkos neigiamos įtakos pakenktai, sudirgusiai odai. Kaukė su koncentruo-
tais mineralais ir antioksidantais puikiai sumažina dėl streso, neigiamo aplinkos poveikio ir 
ankstyvo senėjimo atsiradusį uždegimą. Galingi peptidai – antioksidantai bei tokie elemen-
tai, kaip kalcis, selenas ir piknogenolis, stabilizuoja kolageną ir išlaiko odos elastingumą. Tai 
padeda išvengti kalcio trūkumo ir ankstyvo senėjimo, mažina uždegimą. Graikinių riešutų ir 
medetkų aliejus drėkina. Laktobakterijos probiotikas sukuria barjerą nuo daugelio neigiamų 
aplinkos veiksnių ir saugo odą nuo streso. Panaudojus kaukę, oda sveikai spindi. 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, skvalenas, glicerino stearatas, cetilo spiritas, 
izostearilo izostearatas, taukmedžių aliejus, graikinių riešutų aliejus, agurkų ekstraktas, pa-
prastųjų jonažolių ekstraktas, stearatas PEG-40, dipeptidas-4, raugų ekstraktas, medetkų 
ekstraktas, sorbitano stearatas, kalcis, selenas, fenoksietanolis, tokoferolio acetatas, lakto-
bakterijos, hidroksietilceliuliozė, alantoinas, hialuronanas, kvapiosios medžiagos.

Naudojimas: Šepetėliu užtepkite kaukę tolygiu sluoksniu ant veido, kaklo ir dekoltė. Pa-
likite 10-15 minučių, kad kaukė įsigertų. Likučius būtina įmasažuoti į odą. 8 žingsnio opti-
malus drėkinimas suteikia drėgno veido efektą. Kaukės nuplauti nereikia.

  

9. Pro-biotic Moisturizer – 

Drėkinamoji priemonė probiotikas

Raminamoji priešstresinė priemonė sudrėkina iš karto ir ilgam laikui. Ši drėkinanti priemonė 
užtikrina apsaugą nuo neigiamo aplinkos poveikio, UV spindulių, teršalų. Gerokai sumažina 
uždegimą, susijusį su stresu, drėkina. Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų probiotiko ir 
jūros dumblių derinys padeda apsaugoti DNR, apsaugo nuo ankstyvo senėjimo bei laisvųjų 
radikalų poveikio. Oda sveikai spindi.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, etilheksilo metoksicinamatas, ciklometikonas, glicerinas, 
cetiarilo spiritas, benzofenonas-3, stearino rūgštis, cetearilo etilheksanoatas, keramidai, tau-
kmedžių aliejus, invertinis cukrus, paprastųjų jonažolių ekstraktas, agurkų ekstraktas, termo-
aktyvaus baltymo fermentas, jostrų žiedų ekstraktas, titano dioksidas, cetearilo gliukozidas, 
dipeptidas-4, laktobakterijos, trietanolaminas, tokoferolio acetatas, cetetas-20, fenoksieta-
nolis, karbomeras, hialurono rūgštis, kvapiosios medžiagos.

Naudojimas: Pirštų pagalvėlėmis spyruokliuojamais judesiais švelniai paskirstykite kremą 
ant veido.
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Gentle Cleansing Mousse  – 
Valantieji putėsiai

Nedirginantys, neturintys muilo putėsiai švelniai nuvalo odą ir padeda nuvalyti makiažą, 
nesausina odos. 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, polikvaterniumas-10, vaistinių putoklių ekstraktas, decil-
gliukozidas, agurkų ekstraktas, arnikų ekstraktas, pantenolis, fenoksietanolis, kvapiosios 
medžiagos.

Aktyviosios sudedamosios medžiagos
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Vaistinių putoklių ekstraktas 
Nepažeisdamas natūralaus odos balanso, švelniai pašalina nuo odos 
užterštumus. 

Arnikų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Pantenolis
Provitaminas B5, pasižymi gydomosiomis, drėkinamosiomis ir 
priešuždegiminėmis savybėmis.

Polikvaterniumas-10 Padeda atstatyti odos drėgmės barjerą. 

Gentle Cleansing Milk - 

Raminamasis valomasis pienelis 

Pirmasis žingsnis gaminių profesionalams link.
Švelnus, neturintis muilo veido pienelis su augaliniais aliejais švelniai pašalina riebalų perte-
klių, makiažą ir nešvarumus, palikdamas odą švarią ir švytinčią, nuramina ją. 
Jostrų, arnikų ir medetkų ekstraktai minkština ir ramina odą, o putoklių ekstraktas švelniai, 
nepažeisdamas natūralaus odos drėgnumo, pašalina nešvarumus.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, etilheksanoato cetearilas, ciklometikonas, glicerinas, jos-
trų žiedų ekstraktas, glicerilo stearatas, vaistinių putoklių ekstraktas, cetilo spiritas, arnikų 
ekstraktas, vaistinių medetkų ekstraktas, dinatrio kokoamfodiacetatas, pantenolis, fenok-
sietanolis, tokoferolio acetatas, potasium cetilfosfatelis, alantoinas, kvapiosios medžiagos, 
citrinų rūgštis.

Stabilizing Toner
Atstatomasis losjonas 

Antrasis žingsnis gaminių profesionalams link. (bet skirtinga sudedamųjų dalių tvarka).
Šis švelnus losjonas, ramindamas odą ir suteikdamas komforto pojūtį, nuvalo ją ir 
subalansuoja. Agurkų ir arnikų ekstraktai ramina odą, o pantenolis (provitaminas B5) 
išsaugo drėgnumą ir elastingumą.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, vaistinių putoklių ekstraktas, decil- gliukozidas, 
agurkų ekstraktas, arnikų ekstraktas, glikolio rūgštis, pieno rūgštis, pantenolis, 
fenoksietanolis, kvapiosios medžiagos, dažikliai: mėlynas #1, geltonas #6. 

Probiotic day cream – Dieninis kremas probiotikas

Raminamoji priešstresinė priemonė sudrėkina iš karto ir ilgam laikui. Ši drėkinanti priemonė 
užtikrina apsaugą nuo neigiamo aplinkos poveikio, UV spindulių, teršalų. Gerokai sumažina 
uždegimą, susijusį su stresu, drėkina. Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų probiotiko ir 
jūros dumblių derinys padeda apsaugoti DNR, apsaugo nuo ankstyvo senėjimo bei laisvųjų 
radikalų poveikio. Oda sveikai spindi.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, etilheksilo metoksicinamatas, ciklometikonas, 
glicerinas, cetiarilo spiritas, benzofenonas-3, stearino rūgštis, cetearilo etilheksanoatas, 
keramidai, taukmedžių aliejus, invertinis cukrus, paprastųjų jonažolių ekstraktas, agurkų 
ekstraktas, termoaktyvaus baltymo fermentas, jostrų žiedų ekstraktas, titano dioksidas, 
cetearilo gliukozidas, dipeptidas-4, laktobakterijos, trietanolaminas, tokoferolio acetatas, 
cetetas-20, fenoksietanolis, karbomeras, hialurono rūgštis, kvapiosios medžiagos.
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Harmonizing Night Cream – 
Harmonizuojantis naktinis kremas

Šis intensyvus naktinis kremas padeda atstatyti apsauginį odos barjerą, drėkina ir ramina 
sudirgusią odą, mažina paraudimą. 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo ir skvalenas, cetilo spiritas, glicerinas, glicerilo stearatas, 
termoaktyvaus baltymo fermentas, keramidai, ciklometikonas, taukmedžių aliejus, 
agurkų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, stearatas PEG-75, heksapeptidas-10, 
pantenolis, raugų ekstraktas, jostrų žiedų  ekstraktas, dipeptidas – 4, cetetas-20, 
stearatas–20, fenoksietanolis, tokoferolo acetatas, alantoinas, kvapiosios medžiagos, 
hialurono rūgšties natrio druskas, retinolis.

Aktyviosios sudedamosios medžiagos 
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Hialurono rūgštis
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

Termoaktyvaus baltymo 
fermentas

Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų atsiradimą. Mažina 
transepiderminį drėgmės praradimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Keramidai 
Padeda odai atstatyti apsauginį barjerą, užtikrinantį,  kad oda būtų geriau 
drėkinama.

Taukmedžių aliejus Giliai maitina odą, gerina ląstelių regeneraciją.

Dipeptidas-4
Antioksidantas, apsaugo nuo neigiamo glikogeno poveikio, padeda išvengti 
kolageno pakenkimo, apsaugo odą nuo neigiamo  aplinkos poveikio. Gerina DNR 
apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Heksapeptidas-10
Turi teigiamą poveikį kolageno sintezei, epidermio gamybai ir vystymuisi. Grąžina 
odai elastingumą ir tolygų atspalvį. 

Retinolis %
Pagerina odos atsinaujinimą ir jos pigmentaciją. Sumažina esančias raukšleles ir 
padeda išvengti naujų atsiradimo. Suteikia odai spindėjimą ir tolygų atspalvį. 

Raugų ekstraktas
Turi daug piknogenolio – stipraus antioksidanto, veikiančio kaip kolageno 
stabilizatorius. Pagerina odos elastingumą ir stangrumą, padeda išvengti jos 
senėjimo ir uždegimo.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Sudėtyje yra enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

Jostrų ekstraktas 
Turi daug flavanoidų, padedančių padidinti raminamąjį efektą sudirgusiai, streso 
pakenktai odai. 

G
a

m
in

ia
i K

a
s

d
ie

n
ia

m
 n

a
U

d
o

ji
m

U
i

Total Serenity Serum – 
Raminamasis serumas „Total“

Ketvirtas žingsnis gaminių profesionalams link.
Fiziologinis serumas padeda suminkštinti ir nuraminti streso paveiktą odą, tuo pačiu 
stiprindamas jos apsauginę funkciją. Natūralūs dumbliai, kvintesinas – unikalus peptidas-
antioksidantas ir hialurono rūgštis kartu su laktobakterijomis-probiotikais garantuoja sveiką 
ir komfortišką odos būklę. Gerina DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas, mažina paraudimą ir 
nemalonų jausmą. Vitaminų ir mineralų (piknogenolis, kalcis ir selenas) kompleksas padeda 
išvengti kalcio trūkumo ląstelėse, tokiu būdu maitindamas ir saugodamas odą nuo ankstyvo 
senėjimo.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, termoaktyvaus baltymo fermentas, izostearilo 
izostearatas, vaistinių medetkų aliejus, agurkų ekstraktas, pantenolis, laktobakterijos, 
saulėgrąžų sėklų aliejus, jostrų žiedų ekstraktas, hidroksietilceliuliozė, dipeptidas-4, 
tokoferolio acetatas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, fenoksietanolis, arnikų ekstraktas, 
raugų ekstraktas, kalcis, selenas, alantoinas, hialuronanas.
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Absolute Relaxer - 
Serumas raukšlių užpildymui„Absoliut“

Serumas turi teigiamą poveikį kolageno sintezei, epidermio gamybai ir vystimuisi; grąžina 
odai elastingumą ir tolygų atspalvį; gerina odos elastingumą ir stangrumą, padeda išvengti 
jos senėjimo ir uždegimo; minkština ir ramina sudirgusią odą;  gerina barjerinę funkciją ir 
mažina raukšleles. Hialurono rūgštis  drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio sluoksnis 
išliktų vientisas. 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, dimetikonas ir ciklopentaziloksanas, venusinas, glicerinas, 
kolaksilas, polisilikonas–11, agurkų ekstraktas, skvalenas, kviečių gemalų aliejus, raugų 
ekstraktas, izoheksadekanas, pantenolis, dipeptidas–4, paprastųjų jonažolių ekstraktas, 
emulsijos stabilizatorius, fenoksietanolis, polisorbatas–20, alavijų aliejus, polisorbatas–80, 
tokoferolio acetatas, hialurono rūgšties natrio druska.

Aktyviosios sudedamosios medžiagos
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Hialurono rūgštis
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų susidarymą. Mažina 
transepiderminį vandens netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Kviečių želmenų aliejus

Skvalenas

Raugų ekstraktas
Turi daug piknogenolio – stipraus antioksidanto, veikiančio kaip kolageno 
stabilizatorius. Gerina odos elastingumą ir stangrumą, padeda išvengti jos 
senėjimo ir uždegimo.

Dipeptidas-4
Antioksidantas, apsaugo nuo neigiamo glikogeno poveikio, padeda išvengti 
kolageno pakenkimo, apsaugo odą nuo neigiamo  aplinkos poveikio. Pagerina 
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Heksapeptidas-10
Turi teigiamą poveikį kolageno sintezei, epidermio gamybai ir vystymuisi. 
Grąžina odai elastingumą ir tolygų atspalvį.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą. 

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

Silikonas Gerina barjerinę funkciją ir mažina raukšleles.
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Eye & Neck Concentrate –

Koncentratas odai apie akis ir kaklo odai

Pagerintoje naujojoje šio antioksidanto formulėje yra hialurono rūgšties, agurkų ir jūros 
dumblių ekstrakto, dėl ko ši priemonė garantuoja optimalią streso paveiktos odos apie akis 
apsaugą. Galingi peptidai – antioksidantai ir probiotikai mažina streso poveikį, ramina odą 
bei suteikia jai tolygų atspalvį, mažina vokų pabrinkimą.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, termoaktyvaus baltymo fermentas, skvalenas, 
agurkų ekstraktas, vaistinių medetkų aliejus, augalinių peptidų kompleksas, pantenolis, 
alavijų lapų ekstraktas, jostrų pienelis, hidroksietilceliuliozė, dipeptidas –4, fenoksietanolis, 
laktobakterijos, alantoinas, hialurono rūgšties natrio druska.

Aktyviosios sudedamosios medžiagos
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Hialurono rūgštis
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų atsiradimą. Mažina 
transepiderminį vandens netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Medetkų aliejus Mažina uždegimą, niežulį,  gydančiai veikia odą.

Skvalenas
Augalinės kilmės (avokadų aliejus), padeda išvengti drėgmės netekimo ir atstato 
odos elastingumą.

Dipeptidas-4
Antioksidantas, apsaugo nuo neigiamo glikogeno poveikio, padeda išvengti 
kolageno pakenkimo, apsaugo odą nuo neigiamo  aplinkos poveikio. Gerina 
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Augalinių peptidų kompleksas Senėjimą stabdantis kompleksas sumažina paburkimą aplink akis.

Jostrų žiedų ekstraktas ir 
saulėgrąžų sėklų aliejus 

Jostrų žiedų ekstrakto ir saulėgrąžų aliejaus koncentratas minkština ir ramina 
sudirgusią odą. Dėl drėkinamųjų savybių padeda išvengti sudirgimo.

Laktobakterijos 
Saugodamos DNR ir stiprindamos odos apsauginę sistemą nuo streso padarinių, 
gerina ląstelių imuninę ir apsauginę funkciją.

G
a

m
in

ia
i K

a
s

d
ie

n
ia

m
 n

a
U

d
o

ji
m

U
i

G
a

m
in

ia
i K

a
s

d
ie

n
ia

m
 n

a
U

d
o

ji
m

U
i



Harmonizing Night Eye & Neck Cream –
Harmonizuojantis naktinis kremas odai aplink akis  
ir kaklo odai

Šis stiprus naktinis kremas antioksidantas odai aplink akis ir kaklo odai padeda atstatyti 
apsauginį odos barjerą, gerina ir gydo odą aplink akis,  ją jaunina ir suteikia jai sveiko 
blizgesio. Peptidų kompleksas saugo švelnią odą nuo neigiamos laisvųjų radikalų įtakos 
ir gerina kolageno sintezę, reikalingą odos elastingumui ir stangrumui užtikrinti. Agurkų 
ekstraktas ir jūros dumbliai minkština ir ramina. Keramidai drėkina ir išlygina odą.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, skvalenas, glicerilo stearatas, glicerinas, termoaktyvaus baltymo fermentas, keramidai, 
ciklometikonas, taukmedžio aliejus, agurkų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, stearatas PEG-100, heksapeptidas 
–10, pantenolis, raugų ekstraktas, jostrų ekstraktas, dipeptidas–4, fenoksietanolis, tokoferolio acetatas, alantoinas, 
kvapiosios medžiagos, hialuronanas, retinolis.

Aktyviosios sudedamosios medžiagos 
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Hialuronanas
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

Termoaktyvaus baltymo fermentas 
Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų atsiradimą. Mažina 
transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Keramidai Padeda odai atstatyti apsauginį barjerą, drėkina.

Taukmedžių aliejus Užtikrina aktyvų odos maitinimą, regeneruoja ląsteles.

Dipeptidas-4
Antioksidantas, saugo nuo neigiamo glikogeno poveikio, padeda išvengti 
kolageno pakenkimo, saugo odą nuo neigiamo  aplinkos poveikio. Gerina 
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Heksapeptidas - 10
Turi teigiamą poveikį kolageno sintezei, epidermio gamybai ir vystymuisi. 
Grąžina odai elastingumą ir tolygų atspalvį.

Retinolis %
Gerina odos atsinaujinimą ir normalizuoja jos pigmentaciją. Sumažina esamas 
raukšleles ir padeda išvengti naujų atsiradimo. Suteikia odai spindesį ir tolygų 
atspalvį.

Raugų ekstraktas
Turi daug piknogenolio – stipraus antioksidanto, veikiančio kaip kolageno 
stabilizatorius. Pagerina odos elastingumą ir stangrumą, padeda išvengti jos 
senėjimo ir uždegimo.

Agurkų ekstraktas Suminkština ir ramina sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

Jostrų žiedų ekstraktas Turi daug flavanoidų, raminančių sudirgusią, streso pakenktą odai.
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Pro-biotic Day Eye & Neck cream  - 

Dieninis kremas odai aplink akis ir kaklo odai

Raminantis priešstresinis kremas sudrėkina iš karto ir ilgam laikui. Kremas užtikrina apsaugą 
nuo neigiamo aplinkos poveikio: UV spindulių, teršalų, gerokai sumažina su stresu susijusį  
uždegimą, drėkina odą.
Antioksidacinių peptidų, laktobakterijų probiotiko ir jūros dumblių derinys padeda apsaugoti 
DNR, išvengti ankstyvo senėjimo bei laisvųjų radikalų poveikio. Ši efektyvi formulė drėkina ir 
minkština švelnią odą. Oda atsistato ir spindi.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, etilheksilo metoksicinamatas, ciklometikonas, glicerinas, glicerilo stearatas, benzofenonas 
3, stearino rūgštis,  cetearilo etilheksanoatas, glikoaminoglikanai, taukmedžių aliejus, PCA soda, paprastųjų jonažolių 
ekstraktas, agurkų ekstraktas, termoaktyvaus baltymo fermentas, jostrų žiedų ekstraktas, cetearilo gliukozidas, 
dipeptidas-4, titano dioksidas, laktobakterijos, trietanolaminas,  tokoferolio acetatas, fenoksietanolis, karbomeras, 
hialurono rūgštis, kvapiosios  medžiagos. 

Aktyviosios sudedamosios medžiagos
aktyvioji sudedamoji medžiaga aprašymas ir poveikis

Hialurono rūgštis
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

PCA soda
Natūralus drėkinantis elementas. Padidina odos galimybę sulaikyti drėgmę. 
Mažina sausumą ir sudirgimą.

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų atsiradimą. Mažina 
transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Glikoaminoglikanai Išsaugo natūralų odos paviršiaus minkštumą, drėkina ir lygina jos švelnias vietas. 

Taukmedžių aliejus Užtikrina aktyvų odos maitinimą, regeneruoja ląsteles.

Dipeptidas-4
Antioksidantas, apsaugo nuo neigiamo glikogeno poveikio, padeda išvengti 
kolageno pakenkimo, apsaugo odą nuo neigiamo  aplinkos poveikio. Gerina 
DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas.

Laktobakterijos
Saugodamos DNR ir stiprindamos odos apsauginę sistemą nuo streso 
padarinių, padidina ląstelių imuninę-apsauginę funkciją.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

Jostrų žiedų ekstraktas
Turi daug flavanoidų, padedančių padidinti raminamąjį efektą sudirgusiai, 
pakenktai streso odai.

Saulės filtrai Saugo odą nuo neigiamo saulės poveikio. G
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Quick Performance Calming Cream –

Greito poveikio raminamasis kremas

Ši unikali formulė iš karto nuramina sudirgusią odą, sumažina sudirgimą, uždegimą, 
paraudimą ir niežulį. Kreme yra daug augalinių ekstraktų, pasižyminčių priešuždegiminiu 
poveikiu,  taip pat odą drėkinančių ir suteikiančių jai elastingumo medžiagų.

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, termoaktyvaus baltymo fermentas, glicerilo 
stearatas, kviečių želmenų aliejus, kiniško arbatos krūmo lapelių ekstraktas, cetearetas 
–20, PCA soda, glikoaminoglikanai, agurkų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, 
stearino rūgštis, jostrų žiedų ekstraktas, trietanolaminas, pantenolis, tokoferolo acetatas, 
fenoksietanolis, kvapiosios medžiagos. 

Aktyviosios sudedamosios dalys
aktyvioji sudedamoji dalis aprašymas ir savybės

PCA soda
Natūralus drėkinantis elementas. Didina odos galimybę sulaikyti drėgmę. 
Mažina sausumą ir sudirgimą.

Glikoaminoglikanai Išsaugo natūralų odos paviršiaus minkštumą, drėkina ir lygina ją.

Kviečių gemalų aliejus
Padeda regeneruoti viršutinio odos sluoksnio tarpląstelinius lipidus, mažina 
transepiderminį drėgmės praradimą.  

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Natūralūs dumbliai skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų 
atsiradimą. Mažina transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti 
sudirgimo.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

Kininio arbatos (žaliosios, baltosios, 
raudonosios) krūmo lapelių 
ekstraktas

Detoksikuojantis kompleksas (iš natūralių žaliosios, baltosios ir raudonosios 
arbatos krūmo lapelių) apsaugo odą nuo neigiamo stresinio  aplinkos poveikio. 
Gerina DNR apsaugą ir ląstelių funkcijas. 

Jostrų lapelių ekstraktas 
Turi daug flavanoidų, padedančių padidinti raminamąjį efektą sudirgusiai, 
pakenktai streso odai.

Replenishing Mask (based on calamine) –
Atstatomoji kaukė (pagrindas – kalaminas)  

Speciali formulė nuramina odą ir suteikia jai komforto pojūtį. Termoaktyvaus baltymo 
fermentas, atstatydamas pažeistą audinį, sumažina uždegimą ir sudirgimą. Cinko oksidas 
ir kalaminas mažina sudirgimą, nemalonų pojūtį ir ramina. Jonažolės ir agurkų ekstraktai 
mažina uždegimą ir paraudimą, o B grupės vitaminų kompleksas atstato pažeistą odą. 
Kaukė ramina streso pakenktą odą.  
 

Sudėtis: dejonizuotas vanduo, glicerinas, cetearilo spiritas, kviečių gemalų aliejus, kalaminas, termoaktyvaus baltymo 
fermentas, cetearetas – 20, PCA soda, agurkų ekstraktas, paprastųjų jonažolių ekstraktas, cinko oksidas, jostrų lapų 
ekstraktas, trietanolaminas, pantenolis (B5), tokoferolo acetatas, tiaminas (B1), riboflavinas (B2), niacinamidas (B3), 
adeninas (B4), piridoksinas (B6), cianokobalaminas (B12), karbomeras, hialuronanas, kvapiosios medžiagos.

Aktyviosios sudedamosios dalys
aktyvioji sudedamoji dalis aprašymas ir savybės

Hialuronanas
Natūralus odos komponentas. Drėkina ir užtikrina, kad išorinis epidermio 
sluoksnis išliktų vientisas.

PCA soda
Natūralus drėkinantis elementas. Padidina odos galimybę sulaikyti drėgmę. 
Sumažina sausumą ir sudirgimą.

Kviečių gemalų aliejus
Padeda regeneruoti viršutinio odos sluoksnio tarpląstelinius lipidus, sumažina 
transepiderminį drėgmės netekimą.  

Termoaktyvaus baltymo fermentas
Skatina išorinio epidermio sluoksnio struktūrinių lipidų atsiradimą. Sumažina 
transepiderminį drėgmės netekimą ir padeda išvengti sudirgimo.

Agurkų ekstraktas Minkština ir ramina sudirgusią odą.

Paprastųjų jonažolių ekstraktas Turi enzimų IL-1 ir PGE2, padedančių sumažinti uždegimą.

B grupės vitaminų kompleksas
B grupės vitaminų derinys didina odos atsparumą stresui. Atlieka pagrindinį 
vaidmenį regeneruojantis odai. Saugo odą nuo agresyvaus  aplinkos poveikio, 
atstato odą.    

Cinko oksidas
Raminanti ir minkštinanti sudedamoji medžiaga, padeda sumažinti uždegimo 
ir paraudimo pėdsakus.

Kalaminas
Raminanti ir minkštinanti sudedamoji medžiaga, padeda sumažinti uždegimo 
ir paraudimo pėdsakus.

Jostrų žiedų ekstraktas
Turi daug flavanoidų, padedančių padidinanti raminamąjį efektą sudirgusiai, 
pakenktai streso odai.
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Estetikos centras KosmEdija, 
Pamėnkalnio g. 34 B,  Vilnius LT-01114,  tel./faksas 8 5 213 13 34,
www.kosmedija.lt, kosmedija@takas.lt


