
Puikiai subalansuojanti procedūra 
sveikai atrodančiai odai 24/7



BIOPHYTO linija sukurta remiantis mokslo 
duomenimis, tad ji yra specialiai pritaikyta 
įvairių vidinių ir aplinkos faktorių pažeistai 
odai.

BIOPHYTO – Aukščiausio 
Lygio Ląstelių Veiklos
Našumas

Čia mokslas susiduria su gamta tam, kad 
sukurtų ypatingų savybių turinčius pro-
duktus, pasiekiančius išskirtinių rezultatų 
kovojant su odos pažeidimais.

BIOPHYTO išgrynina geriausias tradicinių ir 
moksliškai sukurtų ingredientų savybes, dėl 
to sukuriami šiuolaikinėmis technologijomis 
paremti produktai.

BE SLS (Natrio laurilsulfato) BE 
Propilenglikolio BE Parabenų  BE 
Dažiklių BE Naftos produktų  BE 

EDTA (Etilendiamintetraacto rūgšties) BE 

Gyvūninės kilmės ingredientų

BIOPHYTO produktai užtikrina subalan-
suotą ląstelių veiklą, energijos atsinau-
jinimą, detoksikaciją, atsistatymą ir revita-
lizaciją. Natūralūs odos gynybiniai me-
chanizmai yra atstatomi, sustiprinami ir 
apsaugomi nuo tolimesnių pažeidimų.

Oda atrodys išskirtinai švytinti, gyvybinga 
ir revitalizuota.

BIOPHYTO produktai pagerina ląstelių 
veiklą skatindamas gyvybinius procesus.

BIOPHYTO
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Normalizavimas
Tinkamas ląstelinis aktyvumas gerina odos 
pusiausvyrą. Sureguliuojama sebumo sek-
recija ir keratino sintezė. Oda nebūna pa-
raudusi, neturi dėmių, yra tolygaus atspalvio 
ir tinkamai sudrėkinta.

Ląstelių Mityba ir Odos 
Barjero Atstatymas
Mitybinė būklė yra svarbus rodiklis palai-
kant odos barjero funkcijas ir odos struk-
tūrą. BIOPHYTO produktai maitina ląste-
les, reguliuoja baltymų ir lipidų sintezę, 
didina atsparumą, dėl to sparčiai matomi 
teigiami odos išvaizdos pokyčiai.

Detoksikacija
Detoksikacija ir naujų toksinų atsiradimo 
stabdymas yra ypatingai svarbūs žings-
niai siekiant užkirsti kelią odos pažeidi-
mui, norint išlaikyti normalią ir gerai suba-
lansuotą odos ląstelių veiklą. Odoje besi-
kaupiantys laisvieji radikalai turi neigiamą 
poveikį ląstelių struktūrai ir funkcijai. Jie 
stabdo normalų baltymų, riebalų, anglia-
vandenių ir rūgščių aktyvumą ląstelėse. 
Oda reaguoja į oksidacinį stresą ir toksi-
nus stabdydama adekvatų gynybinį atsaką.

Kraujotaka ir Deguonies 
Suvartojimas
Tinkamas ląstelės deguonies suvartojimas 
yra gero metabolinio aktyvumo ženklas. Ka-
da metabolinis potencialas mažėja, ląstelės 
aktyvumas ir regeneracija lėtėja. Oda tampa 
trapi, atsiranda distreso požymiai. Optimalus 
kraujo pritekėjimas sąlygoja detoksikuotos, 
švarios ir revitalizuotos odos išvaizdą.



BIOPHYTO – PRITAIKYTA PRIEŽIŪRA
Šios serijos pagrindinis tikslas suteikti pritaikytus sprendimus gydant įvairiausius odos 
pažeidimus. BIOPHYTO tinkamas visiems odos tipams, kreipiant dėmesį į šias būkles: 

• Hiperkeratinizaciją
• Sebumo perteklių
• Netolygų toną
• Sudirginimą
• Nelygią odą

• Pleiskanojimą
• Dėmes
• Stresą
• Toksinus
• Diskomfortą

Oda, kuri buvo paveikta endogeninių faktorių, ilgalaikio rūkymo, vaistų ar žalojančių 
aplinkos teršalų, gali sėkmingai atgauti sveiką, švytinčią ir revitalizuotą išvaizdą. 

Aukščiausio Lygio Veikimas - Pažengę Ingredientai

Energizuojantis Kompleksas
Pažangi kombinacija suteikianti ląstelei energijos, būtinos visiems gynybiniams ir 
atsistatymo procesams.
• Stimuliuoa deguonies suvartojimą
• Pagerina hidrataciją
• Gerina tarpląstelinio skysčio sudėtį,

kuris aprūpina elastino ir kolageno
skaidulas

• Skatina ląstelių atsinaujinimą ir
gynybinius mechanizmus

• Atpalaiduoja ir ramina odą

Anti-Toksinis Peptidas
Biotechnologinis trivalentės geležies heksapeptido ir Tremella Fuciformis grybų 
ekstrakto mišinys. Toksinai itin slopina ląstelių regeneraciją. Aktyviosios deguonies 
formos (ROS) sukelia oksidaciją, kuri pažeidžia ląstelės homeostazę. Antitoksinio 
peptido komponentai:

• Skatina superoksiddismutazės (SOD) aktyvumą
• Skatina peroksidazės aktyvumą
• Padeda sustabdyti ląstelinę degradaciją

• Stiprina ląstelinę regeneraciją
• Lengvina sintezės ir 

degradacijos pusiausvyros 
kontrolę ląstelėje

ANTITOKSINIS PEPTIDAS

Detoksifikacijos aktyvumas

*Grafikas akivaizdžiai parodo antitoksinio peptido pranašumą prieš vitaminą E.
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SOD (superoksiddismutazės – antioksidacinio fermento) 
induktoriaus aktyvumas

*SOD aktyvumas įvertintas skirtingose koncentracijose.

Biotechnologinis dumblių kompleksas

Aukščiausios kokybės mišinys sukurtas naudojant inovatyvias technologijas, siekiant 
išsaugoti būdingas natūralias charakteristikas. Šis kompleksas ląstelėse sustiprina 
mitochondrijų membranos potencialą, transformuodamas potencialią energiją į 
pasiekiamą energiją. Šis galingas laisvųjų radikalų vartotojas:

• Gerina ląstelės metabolizmą
• Skatina ląstelės savybių atkūrimą
• Ryškiai padidina vandens susilaikymą

• Detoksikuoja
• Gerina audinio kokybę
• Apsaugo nuo išorinio streso

ATP skatintojas (adenozino trifosfatas, arba ATP, yra 
pagrindinis  ląstelių  energijos  šaltinis)

*Mitochondrijų membranos potencialas ryškiai padidėja

Biotechnologinis Dumblių kompleksas 1% Biotechnologinis Dumblių kompleksas 1%



Odos Hidratacija

*Vandens praradimas per epidermįženkliai sumažėjo.

Fitokeramido Kompleksas

Išskirtinė augalinės kilmės būtinųjų rie-
balų rūgščių ir keramido 3 kombinacija, 
moderuojanti diferenciaciją, proliferaciją 
ir užprogramuotą ląstelės mirtį (apop-
tozę). Tri- ir digliceridų sistema savyje 
turi daug Omega 3, Omega 6 ir Omega 9 
riebalų rūgščių, kurios:

• Pagerina
barjerinę funkciją

• Didina drėgmės
susilaikymą

• Mažina niežulį

• Gerina ir didina
elastingumą

• Gerina jausmą
odoje

Bioastringento Kompleksas

Ypač veiksmingas mišinys turintis mielių 
ir grybų ekstrakto, praturtinto vitamino B 
kompleksu ir raminančiomis medžiagomis.
Pertekliniu sebumu užkimštos poros yra 
padidėjusios ir deformuotos. Taip oda pra-
randa savo vientisumą ir tampa itin blizgi.

Bioastringent kompleksas:

• Moduliuoja sebumo sekreciją ir
ekskreciją

• Sumažina porų dydį
• Stabdo lipogenezę
• Ramina, mažina niežulį ir dirginimą

riebioje odoje
• Suteikia optimalią hidrataciją ir odos

stangrumą
• Kontroliuoja sebumo šaltinį

Aminorūgščių Kompleksas

Šiuolaikininėmis technologijomis sukurtas 
mišinys kontroliuoja ir staigiai pagerina 
įvairių faktorių sukeltus odos sutrikimus. 
Šis stiprus 5-alfa reduktazės inhibitorius:

• Mažina spuogų ir komedonų skaičių
• Reguliuoja sebumo sekreciją
• Kontroliuoja hiperkeratinizaciją
• Stabdo bakterijų proliferaciją
• Mažina uždegimą ir dirginimą
• Mažina odos blizgesį

„Zaatar“ Kompleksas

Visiškai natūrali vaistinių augalų kombina-
cija, kuri padeda odai prisitaikyti prie vis 
besikeičiančios aplinkos dienos metu.

• Veikia kaip potencialus antioksidantas
• Stimuliuoja kraujotaką
• Turi antiseptinių, antibakterinių,

antigrybelinių savybių
• Turi gydomąjį poveikį

Chlorofilas

Antioksidantas, turintis priešuždegiminį ir 
antimikrobinį poveikį. Chlorofilas stabdo 
bakterijų plitimą, greitina gijimo procesus 
ir ląstelės regeneraciją.
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CORRECTOR

Švelnus valomasis gelis 
MILD FACIAL 
CLEANSER

Atgaivinantis tonikas 
REFRESHING TONER 

Minkštinamasis gelis
SUPPLING GEL 

Serumas veidui 
ALLURING SERUM  

1-as žingsnis

2-as žingsnis

3-as žingsnis

5-as žingsnis

 as žingsnis

9-as žingsnis

4-as A žingsnis 4-as B žingsnis

HERBAL PEEL FORTE 

4+ žingsnis

8-as A žingsnis 8-as B žingsnis

6-as B žingsnis 6-as D žingsnis

Augalinis pilingas Korektorius +
HERBAL PEEL

Raminantis masažinis kremas 
COMFORTING MASSAGE CREAM   

Apsauginis dieninis 
kremas su tonu 
ULTIMATE DEFENSE 
TINTED DAY CREAM 
SPF 20

Šviesinantis akių ir 
kaklo kremas
ENLIGHTENING 
EYE & NECK CREAM

6-as C žingsnis
Paraudimą mažinanti 
kaukė
ANTI ROUGEURS 
MASK

REVITALIZING 
MASK 

Raminanti gydomoji 
kaukė
ZAATAR MASK 

6-as A žingsnis
Kaukė absorbuojanti 
riebalų perteklių
SEB-ADJUSTOR 
MASK

PRODUKTŲ APŽVALGA DARBUI SALONE IR SPA

Praturtintas augalinis 
pilingas

Atstatomoji 
kaukė

Apsauginis dieninis 
kremas 
ZAATAR CREAM 
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Minkštinamasis gelis. Suminkština viršutinį odos 
sluoksnį ir atveria poras. Paruošia odą lengvesniam 
ir efektyvesniam gilesnių komedonų ir veido odos 
išvalymui. Turi raminančių, priešuždegiminių ir 
stimuliuojančių savybių.
NAUDOJIMAS: gelį užtepkite ant veido odos kaip 
kaukę. Užtepus gelį rekomenduojama naudoti ga-
rus arba plevelę okliuzijos efektui sustiprinti. Taip 
pat galima naudoti ultragarso aparatą. Po 10-15 
min. galima atlikti aparatinį arba mechaninį valymą.

2-as žingsnis
REFRESHING TONER

Atgaivinantis tonikas. Aktyvūs ingredientai su tera-
piniu poveikiu reguliuoja riebalinių laukų veiklą ir 
išvalo odą. Tonikas papildo pirminio nuvalymo 
etapą, drėkina odą, nedžiovina, suteikia švaraus 
gaivumo jausmą.
NAUDOJIMAS: sudrėkinkite vatos diskelį nedideliu 
kiekiu toniko. Juo švelniai nuvalykite veido, kaklo ir 
dekoltė odą. Nuplauti nereikia.

3-as žingsnis
SUPPLING GEL

1-as žingsnis
MILD FACIAL CLEANSER

Švelnus valomasis gelis. Prausiklis pašalina odos 
riebalų perteklių, makiažą ir kitus nešvarumus. 
Palengvina nemalonius pojūčius.
NAUDOJIMAS: nedidelį kiekį prausiklio paskirsty-
kite ant sudrėkintos veido, kaklo ir dekoltė odos. 
Lengvai pamasažuokite ir nuplaukite šiltu 
vandeniu.

4-as A žingsnis

HERBAL PEEL
&
4-as B žingsnis
HERBAL PEEL FORTE

Augalinis pilingas arba praturtintas augalinis pilin-
gas. Augalų, inovatyvių aktyviųjų medžiagų ir BHA 
(beta-hidroksi rūgšties) derinys sukelia intensyvaus 
šalčio ir šilumos pojūčius. Gilesniuose odos sluoks-
niuose pagerėja medžiagų apykaitos mikrocirkulia-
cija, kuri subalansuoja ir sureguliuoja riebalinių liau-
kų veiklą. Pašalinamas melanino perteklius ir apmiru-
sios ląstelės, vyksta pilnavertė eksfoliacija. Šaldoma-
sis kaukės efektas padeda atstatyti odos elastingu-
mą. Skatina mikrocirkuliaciją, aprūpina ląsteles de-
guonimi, sustiprina apsaugines odos savybes. 
NAUDOJIMAS: pilingą plonu sluoksniu (3-4 ml) tep-
kite ant veido, kaklo, dekoltė odos, kaip kaukę, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 5-10 minučių. 
Sudrėkinkite pirštus ir švelniai pasamažuokite, paskui 
nuplaukite vėsiu vandeniu. Galimos reak-cijos: 
šilumos, šalčio, gėlimo pojūtis, paraudimas.

4-as + žingsnis

CORRECTOR

Lokalios korekcijos losjonas. Papildoma priemonė 
skirta dirbti su probleminėmis zonomis ir este-
tinėmis odos problemomis. Tokiomis kaip hiper-
keratozė. Dėka aukštos komponentų koncentracijos 
oda atgaivinama, tampa gražesnė, sveikesnė. Los-
jonas mažina estetinių problemų atsinaujinimą ir 
sustabdo tolimesnius pažeidimus.
NAUDOJIMAS: Aplikatoriaus pagalba lokaliai 
užtepkite 0,5 ml preparato ant probleminių vietų, 
nenuvalykite.

SALONE ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ PROTOKOLAS



5-as žingsnis

COMFORTING 
MASSAGE CREAM

Kaukė absorbuojanti riebalų perteklių. Valo odą, 
absorbuoja riebalų perteklių, sutraukia poras ne-
sausindama odos.

6-as B žingsnis
ZAATAR MASK

Raminantis masažinis kremas. Kremas prisotintas 
vitaminais, puoselėja ir drėkina, atkuria, sustiprina ir 
apsaugo odos apsauginį barjerą. Padeda pagerinti 
odos tekstūrą ir elastingumą.
NAUDOJIMAS: švelniais masažiniais judesiais kremą 
tepkite ant veido odos. Atlikite masažą.

6-AS (A/B/C/D) ŽINGSNIS
Siūlomos 4 kaukės individualiam naudo-
jimui, atsižvelgiant į odos tipą ir esamą 
problemą:

6-as A žingsnis

SEB-ADJUSTOR MASK

Raminanti gydomoji kaukė „Zaatar“. Turi stiprų rami-
nantį, antioksidantinį ir gydomąjį poveikį (skatina 
žaizdų gyjimą). Naudojama esant sudirgusiai, jautriai 
odai. Ji mažina hiperkeratozę ir sugražina odai natūralų 
tonusą.

6-OJO (A/B/C/D) ŽINGSNIO - KAUKIŲ NAUDOJIMAS: 
Kaukę užtepkite ant veido odos, apeinant paakių 
zoną. Palaikykite 15-20 minučių. Nuplaukite šiltu 
vandeniu.

7-as žingsnis
ALLURING SERUM

Serumas veidui. Atstato odą ir leidžia jai pasiekti 
optimalų drėkinimą, stiprina kapiliarų kraujagyslių 
sieneles. Inovatyvi serumo formulė stabdo glikaciją 
ir gerina odos spalvą.
NAUDOJIMAS: nedidelį serumo kiekį tepkite ant 
veido odos, kaklo ir dekoltė. Švelniai masažuokite, 
kol serumas visiškai susigers. 

6-as C žingsnis

ANTI-ROUGEURS 
MASK

Antikuperozinė kaukė. Raminanti kaukė praturtinta 
aktyviais ingredientais ženkliai mažina paraudimus, 
pašalina hiperemijos simptomus ir patinimą. Gerina 
kapiliarų elastingumą ir tvirtumą, stiprina krauja-
gyslių sieneles.

6-as D žingsnis

REVITALIZING MASK

Atstatomoji kaukė skirta papilkėjusiai ir nepakanka-
mai elastingai odai. Prisotindama odą maitinančiomis 
medžiagomis skatina ląstelių regeneraciją, pagreitina 
metabolizmą ir toksinų pašalinimą. Oda akivaizdžiai 
tampa standesnė ir lygesnė.

•



Naudojamas kaip papildoma gydomoji priemonė 
esant estetinėms odos problemoms. Pasižymi prieš-
uždegiminiu poveikiu, mažina niežulį, ramina, skati-
na odos regeneraciją. „Uždaro“ odą, apsaugodamas 
ją nuo šalčio ir šalto vėjo. Kremo paskirtis atstatyti 
natūralų odos balansą ir normalizuoti ląstelių 
aktyvumą. 
NAUDOJIMAS: 1ml. kremo tolygiai paskirstykite ant 
veido, kaklo ir dekolte odos. Švelniai masažuokite, 
kol visiškai susigers.

8-as B žingsnis
ULTIMATE DEFENSE
DAY CREAM SPF 20

Apsauginis dieninis kremas su SPF 20. Apsaugo nuo 
UVA/UVB spindulių bei pasižymi antioksidaciniu 
poveikiu, mažina paraudimą drėkina. Atkuria odos 
spindesį, išlygina odą, pagerina jos tekstūrą ir spalvą.
NAUDOJIMAS: nedidelį kremo kiekį tepkite ant vei-
do, kaklo ir dekolte odos. Švelniai masažuokite, kol 
visiškai susigers.

9-as žingsnis
ENLIGHTENING
EYE & NECK CREAM

Šviesinantis akių ir kaklo kremas. Apsaugo švelnią 
odą aplink akis, sumažina matomą paburkimą ir 
tamsius ratilus aplink akis. Sustiprina elastingumą ir 
mikrokapiliarus. Atkuria odos spindesį ir sveiką 
išvaizdą.
NAUDOJIMAS: kremą plonu sluoksniu užtepkite ant 
odos aplink akis ir kaklą. Švelniai masažuokite kol 
visiškai susigers.

8-as A žingsnis
ZAATAR CREAM •



HERBAL 
COMPLEX

[75 ml]

PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Švelniai pašalina riebalus, kosme-
tikos likučius ir nešvarumus. Paleng-
vina nemalonius pojūčius. 

Valo ir tonizuoja, pašalina riebalų
perteklių bei drėkina. Oda tampa 
drėgna švari ir atgaivinta.

Giliai valo, pagerina paviršiaus ląs-
telių medžiagų apykaitą, kraujotaką 
ir aprūpinimą deguonimi. Pašalina 
mirusias ląsteles, toksinus, koreguo-
ja odos trūkumus. 

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Nedidelį kiekį prausiklio tepkite ant 
sudrėkinto veido, kaklo ir dekoltė. 
Lengvai pamasažuokite ir nuplau-
kite šiltu vandeniu.

Sudrėkinkite vatos diskelį nedideliu 
kiekiu toniko. Veidą ir kaklą švelniai 
nuvalykite toniku. Nuplauti nereikia.

Nedidelį preparato kiekį (3-4 ml) 
tepkite ant veido odos, kaip kaukę, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 
5-10 minučių. Nuplaukite vėsiu van-
deniu. Atsižvelgus į esamą proble-
mą, veido odą patepkite pasirinkta 
kauke. Naudoti 1, 2 kartus per 
savaitę.

MILD FACIAL 
CLEANSER
ŠVELNUS VALOMASIS 
GELIS

[250 ml]

REFRESHING 
TONER
ATGAIVINANTIS TONIKAS

[300 ml]

AUGALINIS PILINGAS

NAMUOSE NAUDOJAMŲ PRODUKTŲ APŽVALGA
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PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Koreguoja riebalų sekreciją ir išsky-
rimą, sumažina riebalų perteklių. 
Sutraukia poras, ramina. 

Koreguoja riebalų sekreciją ir išsky-
rimą. Ramina, sutraukia poras, nesau-
sina odos, turi keratolitinį ir priešuž-
degiminį poveikį.

Sumažina paraudimą, paburkimą ir 
patinimą, šalina toksinus, pagerina 
ląstelės metabolizmą, skatina ląste-
lių regeneraciją. Sukelia raminamąjį 
ir komforto suteikiantį poveikį. 

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Kaukę užtepkite ant veido odos, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 
15-20 minučių. Nuplaukite šiltu 
vandeniu. Naudokite 1-2 kartus per 
savaitę.

Kaukę užtepkite ant veido odos, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 
15-20 minučių. Nuplaukite šiltu 
vandeniu. Naudokite 1-2 kartus per 
savaitę.

Kaukę užtepkite ant veido odos, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 
15-20 minučių. Nuplaukite šiltu 
vandeniu. Naudokite 1-2 kartus per 
savaitę.

SEB-ADJUSTOR 
MASK
KAUKĖ ABSORBUOJANTI 
RIEBALŲ PERTEKLIŲ

[75 ml]

ZAATAR MASK
„ZAATAR“ KAUKĖ

[75 ml] 

ANTI ROUGEURS 
MASK
PARAUDIMĄ MAŽINANTI 
KAUKĖ

[75 ml]

•



ALLURING 
SERUM

ABSOLUTE 
DETOX

[30 ml] [30 ml]

PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Turi stiprų antioksidacinį poveikį, 
skatina geresnį deguonies pasisa-
vinimą. Lėtina baltymo struktūrų 
glikacijos procesą. Padidina odos 
stangrumą, tonusą. Pagerina jos 
tekstūrą. Drėkina, atkuria spindesį ir 
gyvybingumą. 

Atgaivina suglebusią, nuvargusią 
odą. Drėkina, išsaugo audinių elas-
tingumą ir stiprumą. Skatina ląstelių 
atkūrimą. Stiprina kapiliarų sieneles.

Sustiprina toksinų šalinimo pro-
cesus, skatina ląstelių atkūrimą, 
pagerina atsparumą aplinkos su-
keltiems pakenkimams, palaiko 
ląstelės  funkcijų  pusiausvyrą. 

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Kaukę užtepkite ant veido odos, 
apeinant paakių zoną. Palaikykite 
15-20 minučių. Nuplaukite šiltu 
vandeniu. Naudokite 1- 2 kartus per 
savaitę.

Nedidelį serumo kiekį tepkite ant 
veido odos, kaklo ir dekoltė. Švel-
niai įmasažuokite, kol visiškai 
susigers. Naudokite kremą: dieną – 
kremą su apsauga nuo saulės, 
vakare – naktinį kremą.

Nedidelį serumo kiekį užtepkite ant 
odos ir švelniais patapšnojančiais 
judesiais trinkite į odą tol, kol 
visiškai  susigers.

REVITALIZING 
MASK
ATSTATOMOJI KAUKĖ

[75 ml]

SERUMAS VEIDUI DETOKSIKUOJANTIS 
SERUMAS
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CREAM

ZAATAR 
CREAM

[75 ml] [75 ml]

PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Apsaugo ir drėkina odą, palaiko 
normalų riebalų kiekį bei pašalina 
odos blizgesį. Sumažina odos pa-
raudimą, jautrumą ir pleiskanojimą, 
atkuria ir atnaujina ląstelėse vyks-
tančius procesus. 

Šalina toksinus, valo, koreguoja rie-
balinių liaukų veiklą, mažina niežulį ir 
pleiskanojimą. Pasižymi priešuždegi-
miniu, raminančiu poveikiu. „Uždaro“ 
odą, apsaugodamas ją nuo šalčio ir 
šalto vėjo.

Apsaugo nuo UVA/UVB. Pasižymi 
antioksidaciniu poveikiu. Maskuoja 
paraudimą ir drėkina. Atkuria odos 
spindesį, tolygią spalvą, suvienodina 
tekstūrą. 

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Kremą plonu sluoksniu tepkite ant 
švarios veido, kaklo ir dekolte odos. 
Švelniai masažuokite, kol visiškai 
susigers. 

1 ml. kremo, paskirstykite ant veido, 
kaklo ir dekolte odos. Netepkite 
kremo paakių zonoje. Švelniai ma-
sažuokite, kol visiškai susigers. 

Nedidelį kremo kiekį tepkite ant 
veido, kaklo ir dekolte odos. Švelniai 
įtapšnokite, kol kremas visiškai su-
sigers. Po 15 minučių galite išeiti į 
lauką.

BALANSUOJANTIS 
KREMAS

„ZAATAR“ KREMAS

ULTIMATE DEFENSE 
TINTED DAY CREAM 
SPF 20
APSAUGINIS DIENINIS KREMAS
SU TONU, SPF 20
[75 ml]

•



PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Apsaugo nuo UVA/UVB. Pasižymi 
antioksidaciniu poveikiu ir drėkina. 
Atkuria odos spindesį, tolygią spalvą, 
suvienodina tekstūrą.

Koreguoja pažeistą, pleiskanojančią 
odą, skatina ląstelių atsinaujinimą ir 
odos regeneraciją. Sustiprina natū-
ralų odos lipidų užtvarą ir krauja-
gysles. 

Apsaugo švelnią odą aplink akis, su-
mažina matomą paburkimą ir tam-
sius ratilus aplink akis. Sustiprina elas-
tingumą ir mikrokapiliarus. Atkuria 
odos spindesį ir sveiką išvaizdą. 

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Nedidelį kremo kiekį tepkite ant 
veido, kaklo ir dekoltė odos. Švelniai 
įtapšnokite, kol visiškai susigers. Kre-
mui susigėrus dar palaukite 15 min. 
iki išeinant į lauką.

Naudokite tik vakare. Naktinį kremą 
plonu sluoksniu užtepkite ant veido 
odos ir švelniais masažuojamais 
judesiais trinkite tol, kol visiškai 
susigers. 

Kremą plonu sluoksniu užtepkite ant 
odos aplink akis ir kaklą. Švelniais 
judesiais trinkite tol, kol visiškai 
susigers.

ULTIMATE DEFENSE 
DAY CREAM SPF 20
APSAUGINIS DIENINIS KREMAS, 
SPF 20

[75 ml]

NORMALIZING 
NIGHT CREAM
ATSTATOMASIS NAKTINIS
KREMAS

[75 ml]

ENLIGHTENING EYE 
& NECK CREAM
ŠVIESINANTIS AKIŲ IR KAKLO 
KREMAS

[30ml]
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