
Estetikos centras KOSMEDIJA

Laimėkite 
net 10 metų
 jaunatviško 
skaistumo!

Pavadinimas Veikimas

Facial Wash
Giliai valo odą, nuvalo makiažo likučius ir per dieną ant odos susikaupusius 
nešvarumus.

Purifying Toner
Valo ir drėkina odą, bei atstato paprastai valymo procese pašalinamą natūralų 
riebalų sluoksnį.

Gentle Cleansing Milk
Švelniai valo odą, nuvalo makiažo likučius ir per dieną ant odos susikaupusius 
nešvarumus bei veiksmingai pašalina negyvas odos ląsteles.

DayCreamSPF12
Didina sveikų ląstelių energijos gamybą, kad atjaunintų ir apsaugotų senstančią 
odą nuo kasdienių veiksnių tokių, kaip saulė, laisvieji radikalai ir tarša.

Night Cream
Pratęsia odos ramybės būklę miego metu, kad atjaunintų ir atstatytų jaunatvišką 
gyvybingumą, kurį atėmė laikas.

Day Eye  Cream SPF 8 Saugo ir gaivina jautrią odą aplink akis.

Night Eye Cream
Optimaliai gerina jauninančią besiilsinčios odos aplinką, kad atgaivintų jautrią 
odą aplink akis.

Eyes & Neck Lifting Serum
Tvirtina ir drėkina odą, todėl kovos su odos senėjimo procesais poveikis yra 
akivaizdus.

Exfoliating Scrub
Švelniai šveičia odą, šalina viršutinį suragėjusį sluoksnį, oda lieka lygi ir paruošta 
nakčiai skirto kremo veikimui.

Deep Nourishing Mask
Didina sausos ir normalios odos elastingumą, sumažina raukšles ir stangrina 
odą, kad veido kontūras būtų pastebimai ryškesnis ir jaunesnis.

Radiance Enhancing Cream
Ištirpdo tarpląstelinius „klijus“ ir skatina išorinius odos sluoksnius atsiskirti, kad 
šveitimo procedūra ir bendras atjauninimas būtų veiksmingas.

Rejuvenating Serum
Jaunina ir atstato jaunatviškos odos gyvybingumą, kurį atėmė laikas, kad oda 
atrodytų sveikesnė jaunesnė.

Absolute Confidence
Blokuoja raumenų susitraukimus aplink akis ir kaktoje, todėl akivaizdžiai mažina 
mimikos raukšlių susidarymą.



Kaip ir kitas Christina asortimentas, 
Wish buvo sukurta remiantis 
progresyviom mokslinėm 
studijom, kurias atliko vedantieji 
pasaulio mokslininkai drauge 
su Christina ir jos didelę patirtį 
sukaupusia kosmetologų 
komanda, kad šalintų odos 
senėjimo padarinius ir užkirstų 
jiems kelią.

Wish produktai ne tik grąžina 
tai, ką atėmė laikas, bet taip pat 
maksimaliai veikia organizmo natūralius kovos 
su senėjimu mechanizmus, kad senstanti oda 
atjaunėtų vidiniuose dermos sluoksniuose ir tai 
atsispindėtų jos funkcionavime ir išvaizdoje.

Todėl Wish užkerta kelią senstančios 
odos požymių atsiradimui veikdama išorinius 
simptomus, kad oda taptų lygesnė, gyvybingesnė, 
jaunatviškesnė, minkštesnė ir atrodytų 10 metų 
jauniau!

Ypač aktyvūs odos 
atjaunintojai 

panaikinti senėjančios dos požymius 
papildant natūraliom jaunystę 

išsaugančiom savybėm, kurios su 
amžium senka, ir naikinant epidermiui 

padarytą žalą, kad pagerėtų 
elastingumas, sustiprėtų kolagenas       

ir oda atrodytų jaunesnė 

Daugiapakopė apsauga 
nuo gamtinių ir aplinkos veiksnių, 

kurie sukelia ankstyvą odos senėjimą, 
kurią sukuria stipriausi antioksidantai, 
ypatingai veiksminga apsauga nuo 

saulės ir geriausi su senėjimo procesais 
kovojantys komponentai grąžinantys 

tai, ką atėmė laikas

Pažangūs aktyvūs 
komponentų sustiprintojai 
odos regeneracijos procesų sustiprinimui 
maksimaliai prailginant odos poilsio laiką ir 
pajėgumą reaguoti į galingus su senėjimu 

kovojančius aktyvius komponentus 
užtikrinant optimalų jų savybių poveikį

Trumpalaikis „Wish“ poveikis: Ilgalaikis „Wish“ poveikis:

 300% padidina odos apie akis ir kaklo odos 
drėgmę;

 ilgalaikis, 8 valandų odos apie akis ir kaklo odos 
drėgmės padidėjimas 87%;

 44% sumažina raukšlių susidarymą;
 60% išlygina odą apie akis ir kaklo odą;
 šviesina ir lygina odos tekstūrą;
 saugo odą nuo UV spindulių ir aplinkos taršos;
 tvirtina ir gaivina odą;
 didina odos drėkinimą ir drėgmę;
 prisotina odą medžiagomis kovojančiomis su 

laisvaisiais radikalais.

 iki 38% pagerina odos elastingumą;
 38% sumažina mimikos raukšlių susidarymą;
 akivaizdžiai pakelia ir tonizuoja veido kontūrą 

tame tarpe smakro liniją;
 didina odos gyvybingumą ir imunitetą;
 šviesina ir tonizuoja odą, todėl ji atrodo jaunesnė;
 50% padidina sveikų odos ląstelių gyvavimo ciklą 

optimaliam kovos su senėjimu efektui;
 atstato audinio ląsteles;
 skatina sveikų ląstelių augimą ir diferenciaciją 

optimaliam kovos su senėjimu efektui;
 didina metabolizmą skatinančių medžiagų difuziją 

į odą ir veikia atjauninančiai.

1 žingsnis: Wish Micelle Microemulsion 
Toner pH 3,0-3,5 Mikroemulsinis tonikas. 
Specialiai parinkta preparato formulė be spirito 
ir muilo užtikrina kruopštų veido ir kaklo odos 
valymą nuo makiažo ir kitų teršalų. Glikolio rūgštis 
švelniai pašalina sugrubėjusias ląsteles, granato 
ir gibiskuso ekstraktai garantuoja antioksidacinį 
veikimą, o migdolo gliceridai, alijošiaus sultys ir 
laukinio riešutmedžio vanduo tonizuoja odą. Tonikas 
pasižymi drėkinamuoju poveikiu ir palaiko odos 
natūralų riebalinį balansą - išlaikomas natūralus 
odos pH balansas ir ji tampa gaivi, švari ir sudrėkinta.  
Naudojimas: Sudrėkinkite vatos diskelius nedideliu 
kiekiu toniko ir nuvalykite veido, kaklo, dekoltė odą. 
Toniką naudokite atlikus demakiažą. Pakuotė: 300 ml.

2 etapas : Age-defying Exfoliator Šis naujas, 
šildantis Age-defying Exfoliator stimuliuoja krau-
jo apytaką ir gerina korekciją ląstelių lygmenyje, 
veiksmingai maitina ląsteles, valo nešvarumus ir pri-
sotina ląsteles deguonies optimaliam atjauninimui. 
Sukurtas beta hidroksilo rūgščių pagrindu, kad užti-
krintų puikią eksfoliaciją, savo sudėtyje turi unikalių 
aktyvių komponentų tokių, kaip ferulo ir fitino rūgš-
tys, kurios praturtina odą antioksidantais ir šviesina 
odą. Jo sudėtyje yra figos ekstrakto, kuris švelniai 
šveičia odą, jauninančios lipoinės rūgšties ir mėtos 
aliejaus kuris šaldo odą ir mažina jos sudirgimus.
Nauda: Maitina ląsteles ir prisotina deguonies. 
Šveičia. Šviesina ir atjaunina odą. Mažina sudirgimus.

3 etapas: Rejuvenating Serum Wish Reju-
venating Serum veikia šiame procedūros etape 
optimaliai švarią odą, kai ji yra ypač imli aktyviems 
komponentams, kurie grąžina tai, ką atėmė laikas. 
Jo sudėtyje esantys prohormonai spartina gamybą 
natūralių hormonų, kurie dalyvauja kovoje su senė-
jimo procesais, kad odos struktūra atjaunėtų vidinių 
odos sluoksnių lygmenyje ir išorėje, oda taptų gy-
vybingesnė, jaunatviškai minkšta ir skaisti. Šiame 
atjauninančiame serume yra liponės rūgšties, kuri 
didina sveikų odos ląstelių energiją, kad ji atjaunėtų 
ir saugo brandžią odą nuo saulės, laisvųjų radika-
lų, taršos ir kitų kasdienių žalingų veiksnių. Fitino ir 
kojinė rūgštys šviesina ir lygina veido odą, o ferulo 
rūgštis didina odos imunitetą, šis stiprus serumas 
atjaunina ir atstato odos gyvybingumą, kad ji atro-
dytų sveikesnė ir jaunesnė.

Nauda: Ilgalaikis raukšlių sumažinimas. Lygesnė 
ir jauniau atrodanti oda. Padidėjęs gyvybingumas, 
jaunatviškas minkštumas ir švytėjimas. Odos struk-
tūros atstatymas.

4 etapas: Complexion Repairing 
Microemulsion Complexion Repairing 
Microemulsion sudaro unikalus progresyvių 
komponentų derinys, kurio mikroemulsinė formulė 
gerina aktyvių komponentų įsiskverbimą į odą. 
Praturtinta stipriom drėkinamosiomis priemonėmis, 
ferulo ir fitino rūgštim, kad oda gautų su senėjimo 
procesais kovojančių antioksidantų ir šviesinamųjų 
medžiagų, taptų lygi, prisotinta drėgmės ir sveika.
Nauda: Mikroemulsinė formulė gerina aktyvių 
komponentų įsiskverbimą. Drėkina odą. Šviesina 
odą. Sudėtyje yra su senėjimo procesais kovojančių 
antioksidantų.

5 etapas: Invigorating Mask  Šioje unikalioje 
Invigorating Mask kaukėje gausu natūralių mine-
ralinių medžiagų tokių, kaip cinkas, magnis ir kalcis, 
todėl ji didina atstatomųjų komponentų absorbavi-
mą ir oda atrodo jaunesnė. Centella Asiatica gerina 
kraujo mikrocirkuliaciją, o su senėjimo procesais 
kovojančios maitinamosios medžiagos lygina odą 
ir šalina metų metais saulės ir kitų žalingų veiksnių 
padarytą žalą. Ši kaukė ramina, gaivina odą ir sutei-
kia jai energijos.
Nauda: Sutvirtina odą. Didina atstatomųjų kom-
ponentų absorbavimą. Gerina kraujo mikrocirkulia-
ciją. Atstato padarytą žalą.

6 etapas: Reviving Mask Ši Reviving Mask 
kaukė gerina kraujo mikrocirkuliaciją, o stiprūs joje 
esantys komponentai, tame tarpe ferulo ir fitino 
rūgštys, tiekia antioksidantus, tvirtina odą ir atstato 
jai padarytą žalą. Natūralūs spanguolių ir meškauo-
gės lapų ekstraktai šviesina odą, didina atstatomųjų 
komponentų absorbavimą į odą, kad ji atrodytų 
jaunesnė. Oda yra gaivi ir skaisti.
Nauda: Tvirtina odą. Prisotina ją antioksidantais. 
Gerina kraujo mikrocirkuliaciją. Atstato padarytą 
žalą.

7 etapas: Eye and Neck Lifting Serum  Šis 
liftingo serumas, kurio pagrindą sudaro sezamas, 
pakelia ir drėkina odą, jo poveikis akivaizdus iš karto 

po panaudojimo. Serumas yra praturtintas didele 
proteinų koncentracija, užtepus jis sutraukia ir su-
tvirtina, oda iš karto sutvirtėja ir išsilygina 60%, drė-
gmė išauga iki 30% praėjus tik 30 minučių. Su senė-
jimo procesais kovojančio Eye and Neck Lifting 
Serum dėka kaklo oda ir oda aplink akis tampa 
minkšta ir lygi kaip šilkas.
Nauda: Iš karto sumažina raukšles. 30% padidina 
drėgmę. 60% pakelia ir išlygina odą. Šviesina ir lygi-
na veido spalvą. Gerina odos imunitetą, kuris saugo 
odos struktūrą ir kolageną nuo nematomų infekcijų. 
Oda atrodo švytinti, minkšta ir lygi kaip šilkas.

8 etapas: Daydream Cream SPF 12 Sukurtas 
kaip paskutinis Wish procedūros salone etapas, 
Daydream Cream saugo odą nuo gamtinių ir 
aplinkos veiksnių, kurie skatina ankstyvą odos senė-
jimą. Šis antioksidantų užtaisas didina sveikų ląstelių 
pajėgumą atjaunėti ir saugo odą nuo kasdienių ža-
lingų veiksnių. Jame esanti fitino rūgštis šviesina ir 
lygina veido odą, o ją atjauninanti ferulo rūgštis ke-
lia odos gyvybingumą ir daro ją tvirtesne. Jo sudėtis 
pasižymi odos imlumą keliančiu DAEA ir ilgalaikiu 
SPF 12 filtru, todėl šis kremas užtikrina optimalų 
odos atjaunėjimą ir apsaugą visą dieną.
Lygi, sveika ir apsaugota oda... ko dar galėtumėt 
trokšti?
Nauda: Saugo odą nuo žalingų gamtinių ir aplin-
kos veiksnių. Saugo odą nuo UV spindulių. Kelia 
sveikų ląstelių energijos gamybą. Jaunina, lygina ir 
šviesina odą. Didina odos gyvybingumą.
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