GAMINIAI KASDIENIAM NAUDOJIMUI
Gentle Cleansing Mousse –
Valantieji putėsiai
Nedirginantys, neturintys muilo putėsiai
švelniai nuvalo odą ir padeda nuvalyti
makiažą, nesausina odos.
Gentle Cleansing Milk Raminamasis valomasis pienelis
Pirmasis žingsnis gaminių profesionalams
link. Švelnus, neturintis muilo veido pienelis
su augaliniais aliejais švelniai pašalina
riebalų perteklių, 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.
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.
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.
Harmonizing Night Cream –
Harmonizuojantis naktinis kremas
Šis intensyvus naktinis kremas padeda
atstatyti apsauginį odos barjerą, drėkina ir
ramina sudirgusią odą, mažina paraudimą.

Mokymams registruotis galite
info@kosmedija.lt arba tel. (8~5) 213 13 34

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.
Absolute Relaxer Serumas raukšlių užpildymui„Absoliut“
Serumas turi teigiamą poveikį kolageno
sintezei, epidermio gamybai ir vystymuisi;
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.
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.
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.

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.
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.
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.

Estetikos centras KOSMEDIJA

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

Stresas ir oda
Stresinės situacijos sutrikdo subtilų odos hormonų balansą.
Taigi stresas yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios
atsiranda tam tikri dermatologiniai 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 spindulių 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.

Tonizuojanti ir puoselėjanti procedūra
„Unstress“ buvo 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.

UNSTRESS
procedūros
protokolas

1. Gentle Cleansing Milk – Raminamasis
valomasis pienelis
Švelnus, neturintis muilo veido pienelis su
augaliniais aliejais švelniai pašalina riebalų perteklių, 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.
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 subalansuoja. Agurkų ir arnikų ekstraktai ramina odą, o
pantenolis (provitaminas B5) išsaugo drėgnumą
ir elastingumą.
Naudojimas: Losjonu sudrėkintu vatos disku
pašalinkite „Gentle Cleansing Milk“ pienelį.
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 atsinaujinimą 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.
Naudojimas: Užtepkite preparatą plonu, tolygiu
sluoksniu ant veido. Palikite 3-5 minutėms, 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, ramina odą ir
suteikia jai tolygų atspalvį.
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 pašalinkite pilingą
nuo odos. Galima naudoti lengvus garus. Jei

būtina, atlikite kamedonų ekstrakciją. 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 peptidasantioksidantas 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.
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
stangrumą, mažina UV spindulių, rūkymo ar
kitų dirgiklių sukeltą paraudimą. Keramidų ir
augalinio skvaleno derinys padeda pagerinti
barjerinę odos funkciją, drėkina, užtikrina gerą
epidermio 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.
Naudojimas: Masažiniais judesiais užtepkite
kremą ant viso veido, kaklo ir dekoltė. Atlikite
atpalaiduojantį masažą, retkarčiais prijungdami kelis lašus „Multi-vitamin Supplement“ (6b
žingsnis.)
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 vitaminas
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.
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 antioksidantų
koncentracija puikiai naikina dėl streso, neigiamo
aplinkos poveikio ir ankstyvo senėjimo atsiradusį
uždegimą. Galingas antioksidacinis detoksikuojantis kompleksas (kurio 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, suteikia odai sveiką spindėjimą. Agurkų, arnikų,
jonažolių, hamamelių ir natūralių jūros dumblių
ekstraktų kompleksas rekomenduojamas sudirgimui ir paraudimui mažinti. Hialurono rūgštis su
medetkų aliejumi išlaiko drėgmės lygį.
Naudojimas: Mentele užtepkite kaukę tolygiu
sluoksniu ant veido, kaklo ir dekoltė. Palikite
15-20 minučių. Nuplaukite vėsiu kompresu,
naudojant likusį vandens ir „Frangipany Concentrate“ mišinį. Tuo metu, kai kaukė bus ant
veido, siūlome ant akių uždėti minkštinamuosius, 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 koncentruotais
mineralais ir antioksidantais puikiai sumažina
dėl streso, neigiamo aplinkos poveikio ir ankstyvo senėjimo atsiradusį uždegimą. Galingi
peptidai – antioksidantai bei tokie elementai,
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.
Naudojimas: Šepetėliu užtepkite kaukę tolygiu
sluoksniu ant veido, kaklo ir dekoltė. Palikite
10-15 minučių, kad kaukė įsigertų. Likučius
būtina įmasažuoti į odą. 8 žingsnio optimalus
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.
Naudojimas: Pirštų pagalvėlėmis spyruokliuojamais
judesiais švelniai paskirstykite kremą ant veido.

