
Estetikos centras KOSMEDIJA

Profesionali linija
probleminės ir riebios odos priežiūrai

Liniją sudaro aštuoni vienas kitą papildantys preparatai. Kombinuotas visų preparatų taikymas namuose kartu su 
profesionalia priežiūra užtikrins efektyvų probleminės ir riebios odos gydymą per labai trumpą laiką.

Produktai priežiūrai namuose

Renew & Repair Night 
Treatment 
Gelis pigmentinių 
dėmių gydymui. Padi-
dina ląstelių regene-
raciją. Nedirginantis, 
antibakterinis, apsau-
go nuo spuogų. Odai 
suteikia lygų toną.

Purify & Balance 
Toner 
Gaivinantis tonikas 
su antiseptinėmis 
savybėmis. Valo ir 
atkuria odos balansą.
Pašalina poras.
užkemšančius 
nešvarumu.

Scrub & Smooth 
Exfoliator 
Švelnus kreminis 
šveitiklis, pašalinantis 
purvo ir riebalų 
likučius. Suteikia odai 
lygų tonusą ir matinį 
efektą.

Control & Regulate 
Day Treatment 
Sumažina riebalų iš-
siskyrimą, sugeria jų 
perteklių ir sumažina 
poras bei odos blizge-
sį. Priešuždegiminis ir 
antibakterinis, pagrei-
tina gijimo procesus.

Soothe & Regulate 
Mask 
Pasižymi 
antibakterinėmis 
savybėmis, 
subalansuoja riebalų 
išsiskyrimą, neleidžia 
atsirasti inkštirams, 
ramina sudirgusią ir 
paraudusią odą.

Correct & Prevent Gel 
Naudojamas tik ant 
pažeistos vietos. 
Sumažina dėmių 
matomumą ir apsaugo 
nuo inkštirų atsiradimo. 
Padidina regeneraciją ir 
pagerina odos tekstūrą.

Moist & Illuminate 
Eye Treatment 
Paakių kremas 
sumažina raukšles, 
tamsius ratilus ir 
paburkimą, nuramina 
ir drėkina odą.

Extract & Refine 
Peel-Off Mask 
Pašalina inkštirus bei 
atveria užsikimšusias 
poras. Sugeria riebalų 
perteklių. Apsaugo, 
išvalo bei atgaivina 
odą.

Clean & Clear 
Cleanser 
Antibakterinis muilas, 
valo odą, pašalina 
purvą ir makiažo 
likučius. Nedirgina, 
antibakterinis, apsau-
go nuo naujų spuogų 
atsiradimo.

Hydrate & Restore 
Serum 
Lengvas serumas, 
praturtintas 
drėkinamosiomis 
medžiagomis, 
regeneruoja, 
atjaunina, drėkina ir 
nuramina odą.

Cover & Shield 
Cream SPF 20 
Lengvas apsauginis 
kremas su tonu 
paslepia odos 
trūkumus ir paraudimą, 
apsaugo, pagreitina 
gijimo procesus.

Mattify & Protect 
Cream SPF 15 
Lengvas drėkinamasis 
kremas, suteikia 
ilgalaikę apsaugą nuo 
saulės ir aplinkos
poveikio. Suteikia 
matinį efektą.
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PROFESIONALUS 
KOSMETOLOGO VADOVAS

Visapusiška riebios ir probleminės odos priežiūra



1-as žingsnis. Clean&Clear Cleanser. An-
tibakterinis valiklis. Antibakterinis muilas, 
valo odą, pašalina purvą ir makiažo liku-
čius. Oda tampa švari ir komfortiška lie-
čiant. Naudojimas: nedidelį valiklio kiekį 
išspauskite ant drėgnų delnų, suputokite ir 
paskirstykite ant veido. Švelniai pamasa-
žuokite ir nuplaukite šiltu vandeniu. 

2-as žingsnis. Scrub & Smooth Exfoliator. 
Švelnus kreminis pilingas su abrikosų kau-
liukais. Pašalina purvo ir riebalų likučius iš 
porų. Suteikia odai lygų toną ir matinį efek-
tą. Naudojimas: užtepkite tolygų sluoksnį 
ant veido odos ir leiskite visiškai išdžiūti. 
Pašalinkite sukamaisiais judesiais į viršų. 
Likučius nuplaukite drungnu vandeniu. 
Nenaudokite esant aktyvios fazės užde-
gimui. 

3-ias A žingsnis. Treat & Regenerate Peel. 
Pilingas. Pašalina mirusias odos ląsteles, 
paspartina ląstelių regeneraciją. Stiprus 
antibakterinis veiksmingumas. Slopina 
melanino susidarymą. Naudojimas: apli-
katoriaus pagalba, užtepkite tolygų ploną 
sluoksnį, apeidami zoną aplink akis. Pali-
kite 5 minutėms, priklausomai nuo odos 
reakcijos. Nuvalykite drėgna kosmetine 
servetėle. 

3-ias B žingsnis. Peel&Renew Peel Forte. 
Stipresnis pilingas. Sustiprinta priežiūra, 
siekiant padidinti odos atsinaujinimą. Išly-
gina odos paviršių ir suteikia odai skais-
tesnę išvaizdą. Inkapsuliuotas retinolis 
suteikia maksimalų prasiskverbimą, skati-
na ląstelių dalijimąsi ir atsinaujinimą, kar-
tu formuoja kolageną ir hialurono rūgštį. 
Naudojimas: aplikatoriaus pagalba, už-

tepkite tolygų ploną sluoksnį, apeidami 
zoną aplink akis. Palikite 5 minutėms, pri-
klausomai nuo odos reakcijos. Nuvalykite 
drėgna kosmetine servetėle. 

3-čias C žingsnis. Forte Peel Plus. Pratur-
tintas pilingas. Padidina ląstelių atsinau-
jinimą ir kolageno gamybą. Akivaizdžiai 
pagerina odos tekstūrą, tonusą ir lygumą. 
Išblukina dėmes, gydo ir neleidžia formuo-
tis naujiems randams. Naudojimas: apli-
katoriaus pagalba, užtepkite tolygų ploną 
sluoksnį, apeidami zoną aplink akis. Pali-
kite 5 minutėms, priklausomai nuo odos 
reakcijos. Nuvalykite drėgna kosmetine 
servetėle. 

4-as žingsnis. Stimulate&Detox Solution. 
Šildantis, stimuliuojantis losjonas. Stimu-
liuojantis tirpalas, pagerinantis kraujo cir-
kuliaciją ir medžiagų apykaitą ląstelėse. 
Pašalina kenksmingas medžiagas bei pa-
didina deguonies kiekį ląstelėse. Antisep-
tinės savybės leidžia efektyviai pašalinti 
riebalų perteklių. Naudojimas: sudrėkin-
kite vatos diskelį nedideliu kiekiu tirpalo. 
Juo švelniai nuvalykite veido odą ir paliki-
te 5-ioms minutėms. Nenuplaukite. Jeigu 
reikia pašalinkite inkštirus. 

5-asis žingsnis. Bright&Balance Solution. 
Šviesinantis, balansuojantis losjonas. Su-
mažina po spuogų likusias žymes, skatina 
odos spalvos vientisumą. Neleidžia susi-
daryti po uždegiminei hiperpigmentacijai. 
Meškauogė ir kojinė rūgštis – apsaugo 
nuo melanino susidarymo. Vitaminas C 
stabilios formos - antioksidantas, mažina 
uždegimą ir sudirginimą, stimuliuoja kola-
geno gamybą. Naudojimas: sudrėkinkite 

vatos diskelį nedideliu kiekiu tirpalo. Juo 
švelniai nuvalykite veido odą. Nenuplau-
kite. 

6-asis žingsnis. Astringe&Regulate Mask. 
Poras sutraukianti, raminanti kaukė. Su-
mažina riebalų gamybą ir padeda sugerti 
riebalų perteklių. Antibakterinė kaukė, nu-
ramina sudirgintą odą ir padeda sumažinti 
poras. Sudėtyje esantis likopenas – stiprus 
antimikrobinis ir preišuždegiminis kompo-
nentas, apsaugo nuo toksinų. Naudoji-
mas: kaukę, tolygiu sluoksniu, užtepkite 
ant veido ir kaklo odos, apeinant paakių 
zoną. Palikite 10-čiai minučių, kol kaukė 
visiškai išdžius. Lengvesniam nuvalymui 
galite naudoti drėgną kompresą. Likučius 
pašalinkite drėgna kosmetine servetėle. 

7-asis žingsnis. Mattify&Protect Cream 
SPF 15. Drėkinantis, apsauginis kremas. 
Lengvas kremas, praturtintas drėkina-
mosiomis medžiagomis, suteikiančioms 
prailgintą apsaugą nuo saulės ir aplinkos 
pokyčių. Pagerina natūralią regeneraciją ir 
pašalina blizgesio perteklių. Naudojimas: 
užtepkite ploną, lygų sluoksnį ant švarios 
veido odos. Švelniai įtrinkite, kad tolygiai 
pasiskirstytų. 

Pasirenkamasis žingsnis. Cover&Shield 
Cream SPF 20. Drėkinantis, apsauginis 
kremas Lengvas kremas paslepiantis dė-
mes ir raudonumą, suteikia odai lygumo. 
Suvienodina spalvą. Apsaugo nuo aplin-
kos poveikio, kovoja su laisvaisiais radika-
lais ir pagreitina gijimo procesus. Naudo-
jimas: užtepkite ploną, lygų sluoksnį ant 
švarios veido odos. 

Comodex linijos procedūros protokolas

1-as žingsnis 

4-as žingsnis 5-as žingsnis 6-as žingsnis 7-as žingsnis 

3a-as žingsnis 3b-as žingsnis 3c-as žingsnis 2-as žingsnis 

 Visapusiškas riebios ir
probleminės odos priežiūra

Atnaujinta „Comodex“ linija, sujungia itin veiksmingas aktyvią-
sias medžiagas bei naujausius technologinius išradimus, pa-
naudodama patobulintas, odai draugiškas medžiagų įsisavini-
mo sistemas. Šios įsisavinimo sistemos yra nepakeičiamos op-
timizuojant aktyviųjų medžiagų, turinčių pagerinto prasiskver-
bimo gebėjimų ir pasižyminčių elementų pasisavinimu bėgant 
laikui, efektyvumą. 

„Comodex“ linija sprendžia riebios odos problemas, kurias su-
kelia hormoninis disbalansas, genetinis paveldimumas, bakte-
rinės infekcijos, prasta higiena, stresas, nesveika mityba - ir tai 
tik keletas veiksnių, paveikiančių odos būklę. Šie žalingi veiks-
mai lemia besikartojančias odos problemas. Jų negydant, oda 
sudirgsta, gali atsirasti uždegimas, o galiausiai neišvengiamai 
nusilpsta natūrali odos apsaugos sistema. 

Linija yra paremta keturiais aiškiai apibrėžtais procesais. Kie-
kvienas iš jų pasižymi patobulintomis medžiagų pernešimo sis-
temomis, turinčiomis efektyviai veikiančias aktyviasias medžia-
gas. Šios protingos pernešimo sistemos apsaugo, stabilizuoja, 
maskuoja, ištirpdo ir tiksliai nukreipia aktyvius ingredientus į 
konkretų tikslą, taip pat padeda efektyviau jiems prasiskverbti 
pro odos barjerą. 

Kontroliuojanti ir reguliuojanti antimikrobinė veikla
Antimikrobinės ir antiseptinės sudedamosios medžiagos kovo-
ja su bakterijomis pažeistose porose ir tuo pačiu metu subalan-
suoja riebią odą. 

Sumažėjusi riebalų sekrecija
Unikali itin aktyvių sudedamųjų dalių kombinacija sumažina rie-
balų, užkemšančių poras ir sukeliančių bėrimus, sekreciją. Tuo 
pačiu metu antioksidantai sumažina riebalų oksidaciją ir riebiųjų 
rūgščių, kuriose gyvuoja bakterijos, išsiskyrimą.

Odos ląstelių atnaujinimas ir randų sumažinimas 
Keratolitinės sudedamosios medžiagos eksfolijuoja išorinį 
sluoksnį, atleisdamos porų blokadą ir riebalų pertekliaus išsis-
kyrimą, užkirsdamos kelią bakterijų proliferacijai sveikesnėje, 
vienodo lygumo odoje. 

Neleidžia susidaryti po uždegiminei hiperpigmentacijai 
Po išbėrimo ant odos gali atsirasti pigmentinės dėmelės. Pato-
bulintos sudedamosios medžiagos sumažina uždegimą ir me-
lanino gamybą, paskaistina odą ir suvienodina jos toną. 

Be parabenų. Be petrocheminių medžiagų. Be propileno gliko-
lio. Be triklozano.

UPGRADED 
FORMULA


