


КЛИНИЧЕСКИЙ  
СЛУЧАЙ 

Aprašymas:
Klientė kreipėsi dėl hiperpigmentacijos, atsiradusios pogimdyminiu 
laikotarpiu, esant laktacijai. Situaciją blogino tai, kad pacientė 
pigmentaciją sustiprindavo ne kartą veikiant odą ultravioletiniais 
spinduliais. Rezultatas: tamsios dėmės ant skruostų. Pagrindinis 
gydymo tikslas – odos atjauninimas ir pašviesinimas, kasdienė 
apsauga nuo UV spindulių. Gydymo metu buvo panaudota: 
šveitimas Rose de Mer, Bio Phyto ir Muse linijų priemonėmis. 
Gydymo kursas – 14 savaičių.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Pogimdyminė hiperpigmentacija. Hormoninė, 
sustiprinta ultravioletinių spindulių.

 Rezultatai matomi jau po pirmos procedūros: 
pastebimai sumažėjo pigmentinių dėmių, pagerėjo bendra 
odos būklė. Dingo uždegiminiai požymiai, išsilygino odos 
spalva.     

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1 etapas: Odos šveitimas Rose de Mer  –  1, 6, 12 savaitė. 

2 etapas: Muse  –  4, 8 savaitė (tik kaukės ir kremai). 

3 etapas:  Bio Phyto ekspres procedūra – 10, 14 savaitė.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1. Ryte - dieninis kremas „Absoliuti apsauga“ - Bio Phyto Ultimate

Defense Day Cream SPF 20.
2. Vakare – subalansuojantis kremas - Bio Phyto Balancing cream

3.

4.

 Ryte ir vakare – šviesinamasis kremas odai aplink akis ir
kaklui  Bio Phyto Enlightening Eye and Neck Cream.
Dienos metu – apsauginis kremas po šveitimo
Rose de Mer Post Peeling Cover Cream.
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ОLESIA 
ABASOVA

kosmetologė,
Auksinis diplomas, Christina, nuo 2018 m.

KLINIKINIS
ATVEJIS

HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREKCIJA 

https://bit.ly/2ZJiASP
https://bit.ly/2ZJiASP
https://bit.ly/3iLlFJt
https://bit.ly/33DY8E2
https://bit.ly/33DY8E2
https://bit.ly/3mwYmFB
https://bit.ly/3mwYmFB


Aprašymas:

Moteris, 58 metų, senėjimo smulkiomis raukšlelėmis tipas. 
Pacientę jaudina pablogėjusi odos išvaizda: odos šerpetojimas,  
apdribimas, gilios raukšlės – ypač kaktos, nosies ir lūpų 
raukšlės, daugybė smulkių raukšlelių aplink akis ir lūpas. Šios 
problemos aiškintinos akivaizdžiu išsausėjimu ir aktyvia mimika.
Pagrindinis pageidavimas – atjauninimas. Kreipėsi artėjant 
naujametiniams renginiams.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Mimikos ir statinių raukšlių atsiradimas, odos 
išsausėjimo požymiai.

1 etapas:

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

SILK - 3 procedūros intervalu: 1 procedūra kas 
9 dienas.
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JULIJA 
BOGAU 

Gydytoja-kosmetologė, 
Su Christina kosmetika dirba nuo 2009 m.

 Christina auksinis diplomas nuo 2019 m. 
Illustrious Christina konferencijos dalyvė, 2019 m.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
PAKITIMŲ KOREKCIJA

Pagal nuotraukas „iki ir po“ stebimas odos spalvos ir 
tekstekstūros pagerėjimas, kaktos ir nosies-lūpų trikampio  
raukšlių gylio sumažėjimas, raukšlelių prie lūpų ir „Žąsų pėdų“ 
orbitalinėje srityje išnykimas. Klientė labai patenkinta rezultatu: jos 
veidas atrodo pailsėjęs ir skaistus.

1. Drėkinamasis prausimosi gelis
Forever Young Moisturizing Facial Wash.

2. Valomasis losjonas Forever Young Purifying Toner.
3. Patempiantis serumas odai aplink akis ir kaklui

Wish Eyes & Neck Lifting Serum.
4. Intensyvaus drėkinimo kremas

Forever Young Moisture Fusion Cream.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3nLe4x7
https://bit.ly/3nLe4x7
https://bit.ly/3haRmvU
https://bit.ly/3aG42JQ
https://bit.ly/3aG42JQ
https://bit.ly/3nWNvF2
https://bit.ly/3nWNvF2


Aprašymas:
Kreipėsi pacientė skųsdamasi hiperpigmentacija, kuri atsirado prieš 
pora metų. Kasmet vasaros metu būklė blogėjo: pigmentas 
ryškėjo, oda sausėjo, atsirado įtemptos odos pojūtis. Darbe buvo 
naudojama Illustrious linija, paskirta priežiūra namuose.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Hiperpigmentacija. 

     Rezultatai  tapo matomi po antros procedūros. Odos 
spalva suvienodėjo, pigmentas pašviesėjo, odos sausumas 
dingo.. 

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Illustrious – 4 procedūros jas darant 1 kartą 
per 2 savaites

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1. Ryte -  gaivinamasis losjonas „Bio Phyto Refreshing Toner“.
2.
3.

Vakare – atstatomasis losjonas „Illustrious Toner“ .
Šviesinamasis serumas „Аbsoliutus švytėjimas“ „Illustrious 
Absolute Bright“.

4.  Dieninis kremas SPF 50 „Illustrious Day Cream SPF 50“..
5. Vakare – intensyvaus drėkinimo kremas „Forever Young

Moisture Fusion Cream“.
6. Giluminis valymas – augalinis lengvesnės tekstūros  šveitiklis

„Bio Phyto Нerbal Complex“.
7. Šviesinamoji kaukė „Illustrious Mask“..
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JANA 
GAŽENKO

Kosmetologė-estetistė,
 Auksinis Christina diplomas nuo 2019 m.

КLINIKINIS
ATVEJIS

HIPERPIGMENTACIJOS 
GYDYMAS 

https://bit.ly/2ZNDAI2
https://bit.ly/32HkuVZ
https://bit.ly/3iOk1qI
https://bit.ly/3iOk1qI
https://bit.ly/3mwflYA
https://bit.ly/2FIVLI7
https://bit.ly/2FIVLI7
https://bit.ly/35LZO0X
https://bit.ly/35LZO0X
https://bit.ly/3hFEkoQ


КLINIKINIS  
ATVEJIS

Aprašymas:

Klientė kreipėsi dėl probleminės riebios odos. Mergina pati 
naudojo didmeninėje prekyboje esančias priemones, tačiau 
būklė visiškai nepagerėdavo. Pacientės oda riebi, išsausėjusi, 
su papulėmis ir pūlinėliais, atvirais ir uždarais inkštirais, 
použdegimine pigmentacija, po aknės atsiradusiais randais.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Problemiška riebi oda, aknė ir po aknės likę reiškiniai.
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RUFINA 
GIZATULINA

Gydytoja-dermatologė, kosmetologė.
Auksinis Christina diplomas nuo  2018 m.

@doctor_rufina

AKNĖS IR UŽDEGIMINIŲ 
VIETŲ GYDYMAS
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     Nuotraukos  „prieš ir  po“  8 mėnesių skirtumu. Pasak 
klientės, pavieniai uždegiminiai elementai dabar atsiranda 
būtent menstruacinio ciklo pabaigoje. Oda pasidarė nebe 
tokia riebi, inkštirų sumažėjo, oda pasidarė lygesnė, įsisenėję 
dėmės dingo ar pasidarė nebe tokios matomos..

1. Valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser“ , 2 kartus per
dieną. Vėliau ryte -valomosios putos-komfortas
„Unstress Comfort Cleansing Mousse“ .

2. Losjonas „Comodex Purify & Balance Toner“ , 2 kartus per dieną,
vėliau 2-3 kartus per savaitę..

3. Likusiu laiku – valomasis losjonas normaliai odai „Fresh Purifying
Toner For Normal Skin“..

4. Dieną- matinis apsauginis kremas  SPF 15 „Comodex Mattify &
Protect Cream SPF15“..

5. Vakare - raminamasis serumas „Тоtal“ „Unstress Total Serenity
Serum“ .

6. Toliau kaitalioti su naktiniu atjauninančiu serumu „Comodex
Renew & Repair Night Treatment“ .

Vėliau - 3 procedūros, 1 kartą per 1,5-2 mėnesius.

1 kartą per savaitę mini-procedūra: valomasis gelis 
„Comodex Clean & Clear Cleanser“, losjonas „Comodex 
Purify & Balance Toner", po to atjauninantis serumas 
nakčiai „Comodex Renew & Repair Night Treatment“.

Iš ryto po nuvalymo naudota raminamoji 
seboreguliuojanti kaukė „Comodex Soothe & Regulate 
Mask“.   

Taip pat buvo rekomenduotas vaistinėje esantis 
preparatas, turintis adapaleno ir klindamicino.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1   etapas:  Comodex - 3 procedūros, 1 kartą per mėnesį.

https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/3ppsljz
https://bit.ly/3ppsljz
https://bit.ly/3pmm1ce
https://bit.ly/3pmm1ce
https://bit.ly/3pvYiXx
https://bit.ly/3pvYiXx
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/38s7Iwg
https://bit.ly/38s7Iwg
https://bit.ly/3aD1Tic
https://bit.ly/3aD1Tic


КLINIKINIS  
ATVEJIS

Aprašymas:

Klientė kreipėsi skųsdamasi nuolat atsirandančiais uždegiminiais 
veido bėrimais, dėl riebaus blizgesio, niežulio, hiperemijos, veido 
patinimo, po aknės susidariusių randų. Tuo metu mergina jau 6 
metus nesėkmingai kovojo su minėtomis problemomis. Odos PH 
sutrikimų priežastimi galėjo tapti per didelis antibiotikų vartojimas, 
neteisinga mityba, netinkama priežiūra namuose.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Problemiška riebi oda. Mazginis-cistinis aknės laipsnis, laikotarpis 
po aknės su randais ir įsisenėjusiomis dėmėmis.

ANASTASIJA 
DOMIKALŠČIKOVA 

Gydytoja-kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2015 m.,

sertifikuota Christina trenerė.
@beauty_nasty_rzn

SUNKUS AKNĖS LAIPSNIS, 
PO AKNĖS LIKUSIŲ 
REIŠKINIŲ KOREKCIJA

 Prapuolė bėrimai, riebus blizgesys, hiperemija, išsilygino randai, 
gerokai pagerėjo odos spalva ir tonusas. Pacientė tiesiog laiminga, 
mat ilgą laiką negalėjo susitvarkyti su savo problema.   

1 etapas:

2 etapas:

3 etapas:

UNSTRESS - 2 procedūros periodiškas 1 kartą kas 
10-14 dienų siekiant atsikratyti niežulio ir 
hiperemijos.

COMODEX - 4 procedūros 1 kartą per  10-14 dienų 
derinant su švietimu Rose de Mer infiltratų 
išsivaikčiojimui ir uždegimo sumažinimui.

ROSE DE MER - 4 procedūros 1 kartą per 28 dienas 
odos reljefui pagerinti.
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PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1. Valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort Cleansing
Mousse“

2. Stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner“.
3. Drėkinamasis atstatomasis serumas  „Comodex Hydrate &

Restore Serum“ .
4. Matinis apsauginis kremas SPF 15 „Comodex Mattify &

Protect Cream SPF15“.

5. Naktinis atjauninantis-atstatantisserumas „Comodex
Renew & Repair Night Treatment“.

6. aminamoji seboreguliuojanti kaukė „Comodex Soothe &
Regulate Mask“.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Kiekvieną savaitę:

https://bit.ly/3nO6fqK
https://bit.ly/2FAQToq
https://bit.ly/353yTM8
https://bit.ly/353yTM8
https://bit.ly/37mUPET
https://bit.ly/37mUPET
https://bit.ly/31bJUtB
https://bit.ly/31bJUtB
https://bit.ly/2SZwhJC
https://bit.ly/2SZwhJC


Aprašymas:

Pacientė skundėsi dėl estetinių odos trūkumų. Sirgo 1 
apžiūros metu jau apie 1 metus, išorinės vaistinėse įsigytos 
priemonės nedavė jokių rezultatų. Pagrindine linija gydymui 
pasirinko Comodex liniją - idealų derinį produktų, skirtų 
gydyti paauglystės aknės ligą.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi oda, linkusi į uždegimus, pigmentaciją, šerpetojanti ir sausa 
riebaus spindėjimo fone dėl hormoninių pokyčių (paauglystės 
amžius) ir dėl neteisingos priežiūros namuose.

1. Valomasis gelis  „Comodex Clean & Clear Cleanser“, 2 kartus per
dieną.

2. Riebumo ir uždegimų koregavimui - dieninis reguliuojantis
serumas-kontrolė  „Comodex Control & Regulate Day Treatment“
ir gelis vietiniam pakoregavimui „Comodex Correct & Prevent Gel“.

3. Aknės gydymui – naktinis atnaujinantis serumas-atstatymas
„Comodex Renew & Repair Night Treatment“.

4. Sausumo, sukelto retinolio, koregavimui  - drėkinamasis
atstatomasis serumas „Comodex Hydrate & Restore Serum“, 1-3
kartus per dieną.

5. Hiperkeratozės koregavimui – išlyginantis šveitiklis-eksfoliatorius
„Comodex Scru b& Smooth Exfoliator“ , 1 kartą per savaitę.

6. Odos atspalvio koregavimui  – apsauginis kremas po šveitimo
„Rose de Mer Post Peeling Cover Cream“, pagal poreikį.
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OLGA 
DOMOŽIROVA

Gydytoja-dermatovenerologė, kosmetologė.
Auksinis Christina diplomas nuo 2019 m.

Su Christina kosmetika dirba nuo 2017 m.
КLINIKINIS  
ATVEJIS

AKNĖ 
PAAUGLYSTĖJE

  Gydymas padėjo išvengti naujų uždegimų atsiradimo, 
sureguliavo riebalinių liaukų veiklą, pagerino porų susitraukimą. 
Taip pat reikėtų pažymėti pigmentinių dėmių pašviesėjimą, 
bendrą odos atspalvio išsilyginimą.

1 etapas: 

2 etapas:

COMODEX - 1 kartą per 2 savaites, 8 kartai.

Šveitimas ROSE DE MER - 1 procedūra.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/37KvAfj
https://bit.ly/3aD1Tic
https://bit.ly/3aD1Tic
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3rmKWOQ
https://bit.ly/3rmKWOQ
https://bit.ly/2JfAiZ7
https://bit.ly/2JfAiZ7


KLINIKINIS 
ATVEJIS 

Aprašymas:

Pacientė kreipėsi prašydama išvalyti odą. Klientės darbas 
susijęs su dažnais skrydžiais ir nervine perkrova, iš čia ir odai 
stresas, kuri iš prigimties linkusi į uždegimus. Pagrindinė 
problema – gilūs skausmingi uždegimai skruostikaulių ir 
skruostų srityje. Anamnezės metu nustatyta, kad nėra 
problemų dėl procedūrų su retinoliu. Kurso pradžioje 
padaryta procedūra  Bio Phyto – po jos oda pradėjo dirbti, 
pradėjo spręstis visi gilūs uždegimai. Riebalinių liaukų 
funkcijos normalizavimui, uždegimo sumažinimui pridėjome 
programą Comodex. Tada, kai praėjo visi uždegimo židiniai, 
odos reljefo korekcijai buvo padarytas šveitimas Rose de Mer.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi oda,  linkusi į sausumą ir uždegimus. Oda išsausėjusi, buvo 
paveikta streso. Pirmieji senėjimo požymiai.

RIEBI/PROBLEMINĖ 
ODA SU IŠSAUSĖJIMO 
POŽYMIAIS 

JEKATERINA 
ZUBAREVA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2019 m.

@cosmetic_estetist_vs 

  Po procedūrų kurso gerokai sumažėjo uždegiminių 
reiškinių. Oda sudrėko, pasidarė lygi, išsilygino mažos raukšlelės, 
pastebimas  sustangrinimo efektas. Rekomenduota tęsti kursą ir 
toliau naudoti priežiūrai namuose parinktas priemones.
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1. Rytas/vakaras – Valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort
Cleansing Mousse“.

2. Rytas/vakaras – gaivinamasis losjonas „Bio Phyto Refreshing
Toner“ .

3. Detoksikuojantis serumas “Absoliut“  „Bio Phyto Absolute Detox
Serum“.

4. Nakčiai - subalansuojantis kremas „Bio Phyto Balancing Cream“.
5. Muilas šveitimui „Rose de Mer Peeling Soap“ , 1 kartą per savaitę.
6. Apsauginis tonuojantis kremas SPF 20 „Comodex Cover & Shield

Cream SPF 20“.
7. Kelioninis rinkinys „Bio Phyto On The Go Travel Kit“.

1 etapas: 

2 etapas:

3 etapas

BIO PHYTO (visi žingsniai) + valymas – 1 kartą per 10 
dienų (2 procedūros).

COMODEX (visi žingsniai) + 6 A, B žingsniai 
Unstress + 4 A žingsnis CHÂTEAU DE BEAUTÉ - 1 
kartą per 10 dienų (3 procedūros).

ROSE DE MER - 4 procedūros 1 kartą per 28 dienas 
odos reljefui pagerinti.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/35UFTg6
https://bit.ly/35UFTg6
https://bit.ly/2ZPF1pp
https://bit.ly/3cdzWfB
https://bit.ly/3c8MN2E
https://bit.ly/3kuZUhz
https://bit.ly/32FHrZs
https://bit.ly/32FHrZs
https://bit.ly/3iO98Fa


№1

Aprašymas::

Moteris užsirašė veido priežiūros procedūrai ir masažui. 
Pagrindinis prašymas - atjauninimas.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Su amžiumi susiję pasikeitimai, keratozė, raukšlės, gravitacinė 
ptozė, depresinė būklė.

1 etapas: Unstress – 1 procedūra ir veido masažas
atsižvelgiant į individualius ypatumus.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ 60+ 
KOREGAVIMAS

LARISA 
KAPRALOVA

Kosmetologė, turinti 2 auksinius Christina diplomus – 2012m. ir 2017 m..
Konkurso „Geriausia Christina kosmetologė“ nugalėtoja - 2018 m.

     Nuotraukoje po vos vienos procedūros atlikimo salone 
matomas labai akivaizdus korekcijos rezultatas  - oda atjaunėjo. 
Klientė pastebėjo ir bendrą savijautos pagerėjimą. Atskiro 
dėmesio sulaukė raminantis kosmetikos aromatas Unstress. 
Rezultato palaikymui rekomenduota šią procedūrą kartoti 1 kartą 
per savaitę (iki 10 seansų) ir nuolat naudoti priemones, skirtas 
priežiūrai namuose.. 

1.  Ryte/vakare – prausimosi gelis „Wish Facial Wash“ .
2. Ryte/vakare – valomasis losjonas „Wish Purifying Toner“ .
3. Dieninis kremas SPF 12 „Wish Day Cream SPF 12“.
4. Naktinis kremas „Wish Night Cream“ .
5. Atjauninantis serumas „ Wish Rejuvenating Serum“.

6. Šveitiklis-eksfoliatorius „Wish Exfoliating Scrub“ .
7. Atstatomoji kaukė „Unstress Replenishing Mask“.

1

2

3

4

5

6

7

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Kas savaitę:

KLINIKINIS 
ATVEJIS 

https://bit.ly/2GUuyD3
https://bit.ly/31amGDY
https://bit.ly/3lP8jNp
https://bit.ly/3dt1ZZ0
https://bit.ly/350oQr8
https://bit.ly/31bJ8Nd
https://bit.ly/2FvRgQY


KLINIKINIS 
ATVEJIS 

№2

1. Ryte/vakare – prasusimosi gelis „Wish Facial Wash“.
2. Ryte/vakare – valomasis losjonas „Wish Purifying Toner“.
3. Dieninis kremas SPF 12 „Wish day Cream SPF 12“.
4. Naktinis kremas „Wish Night Cream“.

Aprašymas::
Klientei 72 metai, kreipėsi dėl išsausėjusios odos, gerokai 
pagilėjusių nosies-lūpų srities giliųjų raukšlių, padaugėjusio 
bendro raukšlių kiekio, paburkimų atsiradimo. Anksčiau 
darydavo programas salonuose, bet reikiamo rezultato 
negavo.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Su amžiumi susiję pasikeitimai, išsausėjusi veido oda, keratozė, 
inkštirai, mimikos, statinės ir gilios raukšlės, gravitacine ptozė, 
pavargusio veido vaizdas

1  etapas: 

2  etapas: 

3  etapas: 

4  etapas:

UNSTRESS + MASAŽAS –  2 kartus per savaitę. 
Atliktos 7 procedūros.

Wish + masažas – 2 kartus per savaitę. 
Atliktos septynios procedūros.

Comodex + Y3-valymas – 2 kartus per savaitę. 
Atliktos 7 procedūros.

Wish + masažas – 2 kartus per savaitę. 
Atliktos 4 procedūros.

  Nuotraukoje po procedūrų kurso matoma, kad 
veido oda sudrėko, sustangrėjo, pagerėjo odos spalva. 
Bendras atjaunėjimo efektas.
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LARISA 
KAPRALOVA

Kosmetologė, turinti 2 auksinius Christina diplomus – 2012m. ir 2017 m..
Konkurso „Geriausia Christina kosmetologė“ nugalėtoja - 2018 m.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ 60+ 
KOREGAVIMAS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/2GUuyD3
https://bit.ly/31amGDY
https://bit.ly/3lP8jNp
https://bit.ly/3dt1ZZ0


KLINIKINIS 
ATVEJIS

Aprašymas:
Pacientė 57 metų, kreipėsi į mane skųsdamasi išvaizdos 
pablogėjimu: raukšlės aplink akis, odos spalvos ir tekstūros 
nelygumai, „pavargusio veido pojūtis“. Moteris norėjo gauti 
odos atjauninimo efektą per kiek įmanoma trumpesnį 
laikotarpį.  

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Raukšlės orbitalinėje, nosies-lūpų srityse ir pasmakrėje 
po lūpomis – raukšlės-užlinkimai, ptozės reiškiniai.

1 etapas: 

2 etapas:

3 etapas:

Rose de Mer – 1 savaitė

Illustrious – 2 savaitė.

Silk – 3 savaitė.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ 50+ 
KOREGAVIMAS

GAJANĖ 
KARAGOZIA

Коsmetologė.
Auksinis Christina diplomas nuo  2018 m.

 @nuansstyle

   PAGAL REZULTATUS „IKI IR PO PROCEDŪROS“ MATOMAS 
AKIVAIZDUS ATJAUNĖJIMO EFEKTAS: oda pasitempė, raukšlės 
išsilygino. Ryškus užsipildymo efektas, tekstūra ir odos atspalvis 
pagerėjo. Rekomenduota tęsti palaikomąsias procedūras 
salonuose 2 kartus per mėnesį.

1. Rinkinys priežiūrai po šveitimo  „Rose de Mer Post -Peel kit“ .
2. Gelis prausimuisi  „Wish Facial Wash“.
3. Atjauninantis serumas „Wish Rejuvenating Serum“ ( 3 žingsnis).
4. Dieninis kremas SPF 50 „Illustrious Day Cream SPF 50“ ( 7

žingsnis).
5. Kremas odos spalvai pagerinti „Wish Radiance Enhancing

Cream“.
6. Atjauninantis kremas aplink akis „Chateau de Beaute

Rejuvenating Vineyard Eye Сreаm“.
7. Apsauginis tonuojantis kremas SPF 20 „Comodex Cover & Shield

Cream SPF 20“.
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PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/397geBO
https://bit.ly/2P0tpgY
https://bit.ly/2NLq58S
https://bit.ly/3vPlDr3
https://bit.ly/2PiHC8V
https://bit.ly/3siXWoQ
https://bit.ly/3siXWoQ
https://bit.ly/3vSrcot


KLINIKINIS 
ATVEJIS

№1

Aprašymas:

Pacientė kreipėsi dėl spuogų ligos, kuri atsirado sutrikus 
hormonų pusiausvyrai, o įsisenėjo dėl neteisingos priežiūros 
namuose ir neteisingos mitybos. Mergina bandė aknę gydyti 
pati, situacija pablogėjo, uždegiminių vietų padaugėjo. 
Gydymo pagrindu buvo pasirinkta  programa Comodex. Šios 
linijos preparatai padeda sureguliuoti riebalinių liaukų veiklą, 
veikia priešbakteriškai, sudrėkina odą ir normalizuoja PH, 
padeda išsivaikščioti įsisenėjusioms dėmėms.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Daugybė infiltratų aplink riebius plaukuotus folikulus, įsįsenėję 
dėmės ir randai.

1 etapas: 

2 etapas:

Comodex  – 10 procedūrų intervalu 1 kartą per 4 
savaites.

Rose de Mer – 10 procedūrų intervalu 1 kartą 
per 4 savaites.

SUKIETĖJUSIŲ 
SPUOGŲ GYDYMAS

NATALIJA  
KIM

Kosmetologė,
Auksinis diplomas Christina nuo 2017 m.

@n___kim___n

   Pastebimas akivaizdus pagerėjimas, nebėra uždegimo požymių, 
įsisenėjusių dėmių, taip pat paraudimų mazgelių vietose. Oda rami (nėra 
uždegimo), be papulių, pustulių ir mazgelių, šviesi ir glotni. Rekomenduota  
tęsti priežiūrai namuose skirtų priemonių naudojimą, pakeitus nakčiai 
skirtą atjauninantį serumą „Comodex Renew & Repair Night Treatment“ 
kremu su retinoliu brandžiai odai aplink akis „Retinol E Eye Cream for 
mature skin“ - 2 kartus per savaitę nakčiai ,tepti problemines vietas. 
Tikslas – įsisenėjusių dėmių po aknės koregavimas.

1.  Ryte/vakare – valomasis gelis “Comodex Clean & Clear Cleanser”.
2. Ryte – dieninis reguliuojantis serumas-kontrolė  „Comodex Control &

Regulate Day Treatment“ .
3. Vakare – naktinis atjauninantis atstatantis serumas „Comodex Renew

& Repair Night Treatment“.
4. Apsaugai nuo ultravioletinių spindulių ir odos drėkinimui – matinis

apsauginis kremas  SPF 15 „Comodex Mattify &Protect cream SPF 15”.
5. Raminamoji seboreguliuojanti kaukė  “Comodex Soothe & Regulate

Mask” , 2 kartus per savaitę.
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PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/33YLMI0
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/31bJUtB
https://bit.ly/31bJUtB
https://bit.ly/37mUPET
https://bit.ly/37mUPET
https://bit.ly/2SZwhJC
https://bit.ly/2SZwhJC


№2

Aprašymas:

Pacientė kreipėsi dėl hiperpigmentacijos, odos fotosenėjimo, 
išsiplėtusių porų. Ji nenaudojo apsauginių priemonių nuo 
saulės spindulių ir išprovokavo hiperpigmentaciją. Pagrindine 
gydymo priemone buvo pasirinktas šveitiklis Rose de Mer. 
Natūralus švietimas idealiai išlygina odos spalvą ir struktūrą, 
raukšlės pasidaro ne taip matomos, pagerėja kraujo 
mikrocirkuliacija.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Hiperpigmentacija, fotosenėjimo požymiai.

1 etapas: ROSE DE MER - 1 procedūra.
Paskirtas priemonių rinkinys priežiūrai po 
šveitimo Rose de Mer Post-Peel kit.

GREITAS  ROSE  DE  MER  
POVEIKIS  GYDANT 
HIPERPIGMENTACIJĄ

   Skirtumas tarp nuotraukų – 10 dienų. Aiškiai matome 
hiperpigmentacijos gydymo rezultatus – dauguma židinių prapuolė, o 
likę pasidarė nebe tokie matomi. Išsilygino odos tekstūra. Oda atrodo 
švieži, sveika ir spindinti 

1. Valomasis pienelis „Muse Milky Cleanser“, 1 kartą per dieną.
2. Regeneruojantys drėkinantys lašai  „Thereskin“ Line Repair Theraskin

+HA Concentrate“.
3. Serumas „Absoliuti odos apsauga“ „Muse Absolute Defense“.
4. Dieninis apsauginis kremas „Muse Protective Day Cream SPF 30“.
5. Naktinis atstatomasis kremas „Muse Revitalizing Night Cream“.
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NATALIJA  
KIM

Kosmetologė,
Auksinis diplomas Christina nuo 2017 m.

@n___kim___n

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Po šveitimo priežiūrai namie paskirtos tokios priemonės:

KLINIKINIS 
ATVEJIS

https://bit.ly/3lSNksW
https://bit.ly/3518X3F
https://bit.ly/3518X3F
https://bit.ly/3164Ylh
https://bit.ly/2IzjICN
https://bit.ly/353LMpk


Aprašymas:

Mergina paauglystės amžiaus: riebi oda kėlė diskomfortą, 
klientė negalėjo pati savarankiškai pasirinkti priežiūros 
namuose priemonių. Dėl padidėjusios odos riebalų sekrecijos 
oda blizga nuo riebumo, pilna atvirų ir uždarų inkštirų, dėl ko 
aktyvinasi bakterinė flora ir kyla uždegimai. Ant odos jau buvo 
uždegiminių vietų, randų, įsisenėjusių dėmių.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Probleminė oda, išsiplėtę poros, riebus blizgesys. 
Aknė, po aknės vietomis randai ir įsisenėję dėmės.

1 etapas:
2 etapas: 
3 etapas: 
4 etapas: 
5 etapas:

Comodex – 2 kartus, 1 kartą per savaitę.

Rose de Mer – po 2 savaičių.

Comodex – po 2 savaičių, veido valymas. 

Comodex – po 2 savaičių, 3 kartus, 1 kartą per 
savaitę. 

Rose de Mer

1. 1. Valymas – valomasis gelis
„Comodex Clean & Clear Cleanser“ , 3 kartus per savaitę.

2. Valymas – drėkinamasis prausimosi gelis „Forever Young
Moisturizing Facial Wash“ , likusiomis dienomis.

3. Dieninis reguliuojantis serumas kontrolei „Comodex Control &
Regulate Day Treatment“ , kasdien.

4. Matinis apsauginis kremas „Comodex Mattiffy & Protect Cream
SPF 15“, kasdien.

5. Raminamoji seboreguliuojanti kaukė „Comodex Soothe &
Regulate Mask“, 1 kartą per savaitę.
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LARISA 
KIČEVA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2018 m.

KLINIKINIS 
ATVEJIS

DARBAS SU PROBLEMINE ODA 
NAUDOJANT COMODEX LINIJĄ

 Nuotraukose matomi 6 mėnesių darbo rezultatai. Įsisenėję 
dėmės ir randai visiškai išnyko. Uždegimai kyla retai, ne tokie 
skausmingi kaip anksčiau.  Poros susitraukė, dingo riebus blizgesys, 
oda atrodo sveikai. Tęsiamas procedūrų kursas: priežiūra arba 
valymas pagal Comodex programą, 1 kartą per mėnesį.  

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3o5B1f4
https://bit.ly/3o5B1f4
https://bit.ly/3lTe1hw
https://bit.ly/3lTe1hw
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/2T0lnDb
https://bit.ly/2T0lnDb
https://bit.ly/3lWMsE1
https://bit.ly/3lWMsE1


KLINIKINIS 
ATVEJIS

Aprašymas:
Klientei 40 metų, oda riebi, problemiška, su daugybe 
įsisenėjusių po aknės dėmių, poros išsiplėtę, veido oda 
nelygi, išreikšta hiperkeratozė, taip pat daug su amžiumi 
susijusių pokyčių, sumažėjęs turgoras ir odos tonusas, 
kaktos srityje gilios skersinės raukšlės, virš nosies ir lūpų-
nosies trikampyje pilna mimikos raukšlių. 
Buvo reikalingas kompleksinis kelių etapų priėjimas – 
intensyvus procedūrų kursas.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi, problemiška dėl amžiaus oda. Daugybė reiškinių po aknės, 
išsiplėtusios poros, smulkios ir gilios raukšlės, nelygi veido oda.

1 etapas:

2 etapas:

3 etapas:

Comodex – viena procedūra paruošiant odą 
šveitimui (uždegimų aktyvumo sumažinimui). Po 
to atlikta dar viena procedūra  Comodex su 
mechaniniu valymu.

Rose de Mer – vidutiniškas šveitimas EPI-2 
siekiant susiaurinti poras,  išlyginti mikroreljefą, 
pasiekti biostimuliuojantį ir priešuždegiminį 
poveikį.

Bio Phyto - 2 procedūros atstatymui po 
šveitimo ir po aknės atsiradusios pigmentacijos 
pašalinimui.

Visos procedūros atliktos 7-10 dienų intervalu.

KOMPLEKSINIS PROBLEMINĖS 
ODOS SU  POKYČIAIS DĖL 
AMŽIAUS GYDYMAS 

NATALJA 
KORENKINA

Kosmetologė,
Kosmetologė-trenerė MC „Nikol-SPb“,

medicinos-socialinės ekspertizės gydytoja-chirurgė.
Auksinis Christina diplomas nuo 2015 m.

     Nuotraukoje po gydymo matome akivaizdų rezultatą: poros 
susitraukė, išnyko uždegiminiai ir po aknės susidarę reiškiniai, 
išsilygino mikroreljefas, raukšlės pasidarė ne tokios ryškios, pagerėjo 
veido spalva.      

1. Ryte - minkštas valomasis gelis „Bio Phyto Mild Facial Cleanser“ .
2. Ryte ir vakare – stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner“.
3. Vakare – valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser“.
4. Ryte ir vakare - regeneruojantys drėkinantys lašai su hialurono rūgštimi

„Line Repair Theraskin + HA Concentrate“..
5. Dieną – matinis apsauginis kremas SPF 15 „Comodex Mattify & Protect

Cream SPF15“. 
6. Vakare – subalansuojantis kremas „Bio Phyto Balancing Cream“.

1

2

3

4

5

6

№1

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Papildoma priežiūra namuose - 2 kartus per savaitę vakare:
1. Ryte -  minkštas valomasis gelis „Bio Phyto Mild Facial Cleanser“ .
2. Ryte ir vakare – stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner“.
3. Vakare – valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser“.

https://bit.ly/3shSkev
https://bit.ly/39cPSyl
https://bit.ly/39cPSyl
https://bit.ly/3lNL4Vq
https://bit.ly/3shSZfZ
https://bit.ly/3shSZfZ
https://bit.ly/3rieID5
https://bit.ly/3rieID5
https://bit.ly/3faOUqk
https://bit.ly/3u3kn1V
https://bit.ly/3shOiCZ
https://bit.ly/2Qzmkoe
https://bit.ly/2Qzmkoe


KLINIKINIS 
ATVEJIS

Aprašymas:
Klientė (27 metų) kreipėsi dėl odos problemų. 5 metų 
laikotarpiu išbandė įvairias gydymo schemas, tačiau nė viena 
nepadėjo pasiekti norimo rezultato. Aš parekomendavau 
susitvarkyti mitybą: atsisakyti saldaus, pieniško, aštraus, 
riebaus maisto, be teisingos priežiūros namuose, paskyriau ir 
procedūrų kursą. Taip pat primygtinai paprašiau atprasti nuo 
įpročio dažnai liesti odą ir pačiai spaudyti išbėrimus.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi, stangri, poringa oda su reiškiniais po aknės: randais 
ir įsisenėjusiomis dėmėmis. Didelis dirglumas dideliame 
smakro plote.

1 etapas: 

2 etapas:

3 etapas: 

4 etapas: 

5 etapas:

Unstress - 2 procedūros (siekiant sumažinti 
sudirgimą, paraudimus, niežulį ir uždegimus).

Comodex - 2 procedūros  Unstress 3a žingsniu ir 8 
žingsniu (giluminiam odos valymui, hiperkeratozės 
sumažinimui, odos riebalų susidarymo 
reguliavimui ir odos paruošimui šveitimui.). 

Rose de Mer (EPI-2) – 1 procedūra (panaudojant 
rinkinį po šveitimo).

Unstress – 1 procedūra (kaip reabilitacija po 
šveitimo).

BioPhyto – 2 procedūros.

PROBLEMIŠKOS JAUTRIOS 
ODOS GYDYMAS 

    Rezultatas – lygi, švytinti, be sudirgimų, be uždegimų ir 
inkštirų  oda. Po aknės buvę dėmės pradingo, o randai gerokai 
sumažėjo..

1. Ryte - valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort Cleansing Mousse“ .
2. Vakare – valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser“.
3. Stabilizuojantis losjonas  „Unstress Stabilizing Toner“.
4. Ryte ir vakare – raminamasis serumas “Unstress Total Serenity Serum”.
5. Dieną - matinis apsauginis kremas SPF15 „Comodex Mattify & Protect

Cream SPF 15“,  Apsauginis kremas po šveitimo  „Rose de Mer Cover
Cream”.

6. Vakare - normalizuojantis naktinis kremas  “Bio Phyto Normalizing Night
Cream” .

Papildoma priežiūra namuose - 2 kartus per savaitę vakare:

1. Šveičiamasis muilas „Rose de Mer Peeling Soap”.

2.
3.

Seboreguliuojanti kaukė “Bio Phyto Seb-Adjustor Mask”.   
Naktinis atstatomasis serumas  „Comodex Renew & Repair Night 
Treatment”. 
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№2

Visos procedūros atliktos 7-10 dienų intervalu.

NATALJA 
KORENKINA

Kosmetologė,
Kosmetologė-trenerė MC „Nikol-SPb“,

medicinos-socialinės ekspertizės gydytoja-chirurgė.
Auksinis Christina diplomas nuo 2015 m.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3chdVho
https://bit.ly/3d4vReq
https://bit.ly/39aRYPi
https://bit.ly/3d1kggn
https://bit.ly/3d1kggn
https://bit.ly/3f98bIq
https://bit.ly/3f98bIq
https://bit.ly/3990FcI
https://bit.ly/2PlXHdZ
https://bit.ly/2PlXHdZ
https://bit.ly/2QrcxAm
https://bit.ly/39sMBLF
https://bit.ly/3fi1tQm
https://bit.ly/3fi1tQm


Aprašymas:

Pacientė – jauna mergina (23 metų). Oda mišri, jautri, polinkis į 
aknę dėl piktnaudžiavimo saldumynais ir pieno produktais.  
Dėl netinkamos odos priežiūros namuose ir negydymo oda 
išsausėjo, atsirado įsisenėjusių dėmių, smulkių randų, reiškinių 
po aknės. Koregavimui buvo pasirinktos Comodex, Unstress, 
Bio Phyto, Illustrious ir šveitimo  Rose de Mer linijos. Terapija 
buvo nukreipta į eksfoliaciją, stimuliavimą ir odos atnaujinimą, 
įsisenėjusių dėmių šviesinimą, regeneraciją, odos atstatymą ir 
dirglumo sumažinimą.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS: 

Mišri, išsausėjusi, jautri oda. Reiškiniai po aknės  - įsisenėję dėmės 
ir nedideli randai.

COMODEX - 1 savaitė, 1 procedūra. 

UNSTRESS - 3, 6, 11 savaitės, 3 procedūros.

BIO PHYTO – 4-a savaitė, 1 procedūra.

ROSE DE MER - 5, 10 savaitės, 2 procedūros.

ILLUSTRIOUS - 14, 16 savaitės, 2 procedūros.

KLINIKINIS 
ATVEJIS

REIŠKINIŲ PO AKNĖS 
KOREGAVIMAS 

NELI 
KUBYŠKINA

Kosmetologė,
Auksinis  Christina diplomas nuo  

2019 m

Po viso komplekso procedūrų pacientės odos būklė labai 
pagerėjo. Pateiktos nuotraukos 6 mėnesių skirtumu.
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1. Dieną – lengvas valomasis gelis „Bio Phyto Mild Facial Cleanser“.
2. Dieną -  regeneruojantys drėkinantys lašai su hialurono rūgštimi „Line

Repair Theraskin + HA Concentrate” pakaitomis su dieniniu
regeneruojančiu serumu-kontrole „Comodex Control & Regulate
Day“ .

3. Dieną – matinis apsauginis kremas SPF 15 „Comodex Mattify &
Protect Cream SPF 15”.

4. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling Cover
Cream”. 

5. Vakare – valomasis gelis “Comodex Clean & Clear Cleanser”.
6. Vakare – naktinis atstatomasis serumas “Comodex Renew & Repair

Night Treatment”. Optimaliai drėkinanti kaukė  “Unstress Optima l
Hydration Mask” (8-as žingsnis) - 1-2 kartus per savaitę.

Likusiomis dienomis – subalansuojantis kremas  „Bio Phyto Balancing 
Cream“. 1-2 kartus per savaitę – šveitimo muilas „Rose de Mer Peeling 
Soap“ ir seboreguliuojanti kaukė „Bio Phyto Seb-Adjustor Mask“. 

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas: 

2 etapas:

3 etapas: 

4 etapas: 

5 etapas:

https://bit.ly/39d6eXJ
https://bit.ly/3shSZfZ
https://bit.ly/3shSZfZ
https://bit.ly/3d7d3LP
https://bit.ly/3d7d3LP
https://bit.ly/3vSLP3X
https://bit.ly/3vSLP3X
https://bit.ly/3990FcI
https://bit.ly/3d4vReq
https://bit.ly/2Prm5L7
https://bit.ly/2Prm5L7
https://bit.ly/2OW4njk
https://bit.ly/2OW4njk
https://bit.ly/3faOUqk
https://bit.ly/2QrcxAm
https://bit.ly/39sMBLF


Aprašymas:
Klientė su paauglystės amžiaus problemomis – reiškiniai po 
aknės, daugiausia – apatiniame veido trečdalyje ir kaklo srityje. 
Anksčiau mergina pati bandė susidoroti su uždegiminėmis 
vietomis, dėl ko kaip pasekmė liko daug randų. Taip pat ji 
lankėsi pas kosmetologą ir nebuvo paskirta priemonių 
priežiūrai namuose, todėl aknės problema išliko ilgą laiką. Šiuo 
atveju mes visų pirma parinkome tinkamas priemones 
priežiūrai namuose ir pradėjome vykdyti Comodex programą. 
Šios linijos priemonės ne tik padeda normalizuoti riebalinių 
liaukų funkciją, bet turi keratolitinį ir priešbakterinį poveikį, 
palaiko aukštą odos drėgnumo lygį, normalizuoja Ph, skatina 
įsisenėjusių reiškinių išsivaikščiojimą, atstato odos spalvą  ir 
išlygina mikroreljefą. Vėliau pridėjome  Rose de Mer šveitimo 
procedūrą, kuri padėjo atsikratyti po aknės susidariusių 
randų.ов.

1 etapas:

2 etapas:

Соmodex - 4 procedūros 3 savaičių 
intervalu. Praėjus uždegimams, 3b 
žingsnis pakeistas žingsniais 3c, 4, 6.

Rose de Mer - 2 procedūros 5 savaičių 
intervalu (pabaigus Comodex 
procedūras).

1. Ryte ir vakare – valomasis gelis “Comodex Clean & Clear 
Cleanser”, 3 kartus per savaitę. 

2. Ryte ir vakare – regeneruojantys drėkinantys lašai su hialurono
rūgštimi „Line Repair Theraskin + HA Concentrate” . 

3. Ryte ir vakare – delikati drėkinanti priežiūros dieną priemonė su
vitaminu E “Delicate Hydrating Day Treatment + Vitamin E”.

4. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling Cover 
Cream”. 

5. Kiekvieną savaitę – raminamoji seboreguliuojanti kaukė
„Comodex Soothe & Regulate Mask”.
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JEKATERINA 
KUVŠINIKOVA

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@ekaterina_kuvshinnikova

REIŠKINIŲ PO AKNĖS 
KOREGAVIMAS

     Nuotraukose „iki ir po“ gydymo ( 5 mėnesių skirtumas) 
matomi gydymo rezultatai. Uždegiminiai reiškiniai gerokai 
sumažėjo ir pradėjo rečiau jaudinti pacientę. Įsisenėję dėmės 
pašviesėjo, odos spalva išsilygino. Oda pradeda blizgėti nuo 
riebumo tik vakarop. Randai pasidarė nebe tokie matomi, 
daugiausia jų liko ant kaklo..  

№1

KLINIKINIS 
ATVEJIS

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS: 

Oda riebi, daug randuotų vietų.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/2WFpB57
https://bit.ly/2WFpB57
https://bit.ly/2WFpB57
https://bit.ly/3hgScay
https://bit.ly/3hgScay
https://bit.ly/2JfAiZ7
https://bit.ly/2JfAiZ7
https://bit.ly/3heDkJy
https://bit.ly/3heDkJy


Aprašymas:

Klientės veido odą periodiškai išberdavo, oda buvo išsausėjusi, 
jaudino jos sausumas (dėl hormoninių pokyčių, paraleliai lankėsi 
pas endokrinologą). Merginos oda gana šviesi, o po buvimo 
saulėje be apsauginio kremo atsirado hiperpigmentacija. Mes 
parinkome Comodex ir Fluoroxygen+C.* linijas. „Comodex“ linijos 
priemonės daro keratolitinį ir priešbakterinį poveikį, palaiko 
aukštą odos drėgnumo lygį, normalizuoja Ph, skatina įsise-
nėjusių reiškinių išnykimą. O Fluoroxygen+C linijos priemonės 
efektyviai šviesina ir išlygina odą, atstato ją po ilgalaikio saulės 
spindulių poveikio. Vėliau pridėjome natūralų augalinį  Rose de 
Mer šveitimą su  Raudonosios jūros dumbliais, kas padėjo 
spręsti tokias problemas „po aknės“, kaip įsisenėję dėmės bei 
odos spalvos netolygumai.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS: 

Hormoniniai sutrikimai, priežiūros namuose taisyklių nesilaikymas.
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POTRAUMINĖS 
HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

     Nuotraukose (8 savaičių skirtumas) „iki ir po“ procedūrų 
atlikimo matomi geri rezultatai.  Uždegiminiai reiškiniai pradėjo 
mažiau jaudinti klientę, jie atsiranda labai retai. Potrauminę 
hiperpigmentaciją pavyko padaryti daug šviesesnę, odos spalva 
išsilygino.. Sausumo pojūtis daugiau nebejaudina.

№2

*Vietoj FluorOxygen+C linijos priemonių galima naudoti Illustrious
linijos priemones, kurios pasižymi analogiškomis savybėmis ir
patobulinta formule.

JEKATERINA 
KUVŠINIKOVA

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@ekaterina_kuvshinnikova
KLINIKINIS 
ATVEJIS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1. Ryte ir vakare – natūralus valomasis gelis visų tipų odai  „Fresh

Pure & Natural Cleanser“.
2. Ryte ir vakare – botaninis serumas „Fluoroxygen+C* Vitac-Light

Botanical Lightener”. 
3. Apsauginis kremas po šveitimo  “Rose De Mer Post Peeling

Cover Cream”.
4. 2 kartus per savaitę  -  šveitimo muilas “Rose De Mer Peeling

Soap”.
5. Po šveitimo muilo  - grožio kaukė su jūros žolėmis išsausėjusiai

odai “Morka” “Sea Herbal Beauty Mask Carrot for over -dried
skin” .

Vėliau rekomenduota naudoti procedūras su Illustrious .linijos 
priemonėmis.

1 etapas:
2 etapas:

3 etapas: 

Comodex - 3 procedūros.

FluorOxygen+С* - 3 procedūros, pirmoji - praėjus 
3-4 savaitėms po pirmosios Comodex procedūros.
Vėliau Comodex ir FluorOxygen+C procedūros
buvo daromos pakaitomis 3-4 savaičių intervalu.

Rose de Mer - 1 procedūra.

https://bit.ly/398om5e
https://bit.ly/398om5e
https://bit.ly/3990FcI
https://bit.ly/3990FcI
https://bit.ly/2QrcxAm
https://christinacosmetics.ru/shop/linija-kosmetiki/preparaty-obshchey-linii/sea-herbal-beauty-mask-carrot-for-over-dried-skin/
https://christinacosmetics.ru/shop/linija-kosmetiki/preparaty-obshchey-linii/sea-herbal-beauty-mask-carrot-for-over-dried-skin/
https://christinacosmetics.ru/shop/linija-kosmetiki/preparaty-obshchey-linii/sea-herbal-beauty-mask-carrot-for-over-dried-skin/


Aprašymas:

Klientė kreipėsi dėl aknės ir po aknės atsiradusių probleminių 
reiškinių. Ant veido buvo daug randų ir įsisenėjusių dėmių, oda 
– išsausėjusi ir su riebiu blizgesiu, besisluoksniuojanti. Aknės
problemos buvo jau nuo paauglystės. Dėl neteisingos
priežiūros namuose būklė kasmet blogėjo.
Mes pradėjome nuo Comodex programos ir parinkome
tinkamas priežiūros namuose priemones. Vėliau, siekdami
išspręsti po aknės susidariusias problemas,  pridėjome natūralų
augalinį šveitimą Rose de Mer.

1 etapas:
2 etapas:

COMODEX - 4 kartai 4 savaičių intervalu.

ROSE DE MER - 2 kartai. Tarp procedūrų - 
valymas Comodex priemonėmis.

1.  Ryte ir vakare – natūralus valomasis gelis „Fresh Pure & Natural 
Cleanser“. 

2. Dieninis reguliuojantis serumas kontrolei „Comodex Control &
Regulate Day Treatment”.

3. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose De Mer Peeling Cover 
Cream”.

4. 2 kartus per savaitę – šveitimo muilas „ Rose De Mer Peeling Soap”.
5. Po šveitimo muilo – raminamoji seboreguliuojanti kaukė „Comodex

Sooth e & Regulate Mask“ .
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AKNĖS PROBLEMŲ  IR 
REIŠKINIŲ PO AKNĖS 
KOREGAVIMAS 

   Nuotraukose „iki“ ir „po“ procedūrų (8 mėnesių skirtumu) 
matomas rezultatas. Uždegiminiai reiškiniai pradėjo daug rečiau jaudinti 
pacientę. Didelės įsisenėję dėmės praktiškai prapuolė, liko tik nedidelės. 
Riebaus blizgesio nebeliko arba atsiranda tik vakarop. Sluoksniavimasis 
daugiau pacientės nebejaudina. Odos spalva pasidarė daug lygesnė. 
Mergina pradėjo daugiau pasitikėti savimi, net susirado naują vaikiną. 
Beje, į mane ji kreipėsi iškart po to, kai ją paliko buvęs vaikinas.

№3

JEKATERINA 
KUVŠINIKOVA

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@ekaterina_kuvshinnikova
KLINIKINIS 
ATVEJIS

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS: 

Reiškiniai po aknės: įsisenėję dėmės ir randai.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/2NLE3Ym
https://bit.ly/2NLE3Ym
https://bit.ly/39eopMV
https://bit.ly/39eopMV


Aprašymas:
Pacientė kreipėsi skųsdamasi bėrimais, „melsvomis 
dėmėmis“. Iš anamnezės žinoma, kad šias problemas ji 
bandė spręsti naudodama liaudies medicinos priemones. 
Pagerėjimo nepastebėta.

AKNĖS 
KOREGAVIMAS

OLGA 
KUZNECOVA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2017 m.

Sertifiuota Christina trenerė.

  Po 2 mėnesius trukusio gydymo pasiektas akivaizdus 
priešuždegiminis poveikis. Prapuolė pūlinukai, mazgeliai ir 
įsisenėję dėmės. Suplanuota tęsti gydymą koreguojant reiškinius 
„po aknės“, hiperpigmentaciją ir randus.
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СКИЙ  КЛИНИЧЕ
 СЛУЧАЙ
KLINIKINIS
ATVEJIS

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Inkštirų liga: daugybė papulių, smulkių pūlinėlių, 
įsisenėjusių dėmių.

1 etapas:

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Rose de Mer – 2 procedūros.
1. Ryte – švelnus valomasis pienelis „Unstress Gentle Cleansing Milk”.
2. Vakare – valomasis gelis “Comodex Clean & Clear Cleanser”.
3. Raminamasis serumas „Total“: „Unstress Total Serenity Serum“ –

pridedant atitinkamą kremą.
4. Ryte – apsauginis kremas po šveitimo “Rose de Mer Post Peeling

Cover Cream”. 
5. Vakare – harmonizuojantis naktinis kremas “Unstress Harmonizing

Night Cream”. 
6. 1 kartą per savaitę – šveitimo muilas „Rose de Mer Peeling Soap”
7. Po gilaus valymo – kaukė  “BioPhyto Zaatar Mask”.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Unstress – 2 procedūros.

3 etapas: Bio Phyto – 2 procedūros.

4 etapas: Illustrious – 1 procedūra.

https://bit.ly/342zRZE
https://bit.ly/342zRZE
https://bit.ly/350sgtY
https://bit.ly/3k1JNIl
https://bit.ly/3k1JNIl
https://bit.ly/3nSPXwX
https://bit.ly/3nSPXwX
https://bit.ly/3j1iSeB
https://bit.ly/3j1iSeB
https://bit.ly/37fPYVX
https://bit.ly/3k5DXWG


ATVEJIS

Aprašymas:
2019 m. pabaigoje kreipėsi 16 metų paauglys. Inkštirinė liga 
prasidėjo metų pradžioje nuo pavienių pūlinėlių. Per vasaros 
mėnesius odos būklė pablogėjo. Iš pradžių atlikta  Bio Phyto 
procedūra. Priemonės gerai padėjo naikinti įsisenėjusias 
dėmes, hiperkeratozę, taip pat sureguliavo riebalinių liaukų 
veiklą. Vėliau pridėta Comodex ir Rose de Mer.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi oda, inkštirai, aknė ir „po aknės“: įsisenėję 
dėmės ir randai.
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SVETLANA 
LAVROVA

Kosmetologė-estetistė,
Dirba su Christina kosmetika nuo 2007 m.

Auksinis diplomas – 2014 m. ir 2018 m.
@kosmetologlavrova

AKNĖS IR REIŠKINIŲ 
„PO AKNĖS“ KOREGAVIMAS

   Nuotraukos darytos 4 mėnesių skirtumu. Pasiekėme puikių 
rezultatų: nebėra aktyvios aknės ir įsisenėjusių dėmių, gerai išsilygino 
randai. Nebėra hiperkeratozės ir riebaus blizgėjimo.  

3

KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Bio Phyto – 1 procedūra, atliktas inkštirų valymas 
+ uždėta sutraukianti ir reguliuojanti kaukė
„Comodex Astringe & Regulate Mask“.

1. Kasdien, 2 kartus per dieną – natūralus valomasis gelis visų
tipų odai „Fresh Pure & Natural Cleanser“.

2. Kasdien – subalansuojantis kremas “Bio Phyto Balancing
Cream“.

3. Kiekvieną savaitę  - šveitimo muilas „Rose de Mer Peeling
Soap“.

4. Kas savaitę – seboreguliuojanti kaukė “Bio Phyto Seb-
Adjustor Mask” .

Taip pat buvo pakonsultuota dėl mitybos.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Rose de Mer  – 1 procedūra po 1 mėnesio. 

3 etapas: Comodex – 1 procedūra po 1,5 mėnesio. 

4 etapas: Rose de Mer – 1 procedūra po 3 savaičių.

https://bit.ly/3hbxJ6X
https://bit.ly/3hbxJ6X
https://bit.ly/3pkg5Rb
https://bit.ly/3hable8
https://bit.ly/2KO5TBt


Aprašymas:

Klientė paprašė odą atgaivinti, pamaitinti, sušvelninti 
raukšles nenaudojant injekcinių metodų. Pamatuotai parinkta 
strategija,  kokybiška gero prekės ženklo  kosmetika ir 
atsakingas klientas  - tokia sinergija gali sukurti stebuklus. 
Panaudotos Wish, Silk, Chateau de Beaute, Muse, Rose de 
Mer linijų priemonės. Gydymo trukmė - 10 savaičių.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ KOREGAVIMAS

JELENA 
LAPUCHINA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@elena.lapukhina_studio

 Nuotraukose (10 savaičių skirtumas) matomas rezultatas 
– akivaizdžiai išsilyginę smulkios ir sumažėję stambios raukšlės.
Odos atvarto sumažėjimas, odos „pakėlimo“ efektas, švytėjimas,
odos sustangrinimas. Oda atrodo pamaitinta ir sudrėkinta.

1. Valomasis pienelis “Muse Milky Cleanser”
2. Atstatomasis kremas odai aplink akis

„Muse Restoring Eye Cream”.
3. Maitinamasis kremas „Muse Nourishing

Cream” .
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№1

ATVEJIS
KLINIKINIS

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Daugybė gilių mimikos ir statinių raukšlių, gerokai išreikštos  
raukšlės tarp antakių ir aplink lūpas, pablogėjusios spalvos sausa 
oda, gravitacinė ptozė, oda suplonėjusi ir praradusi gyvybingumą.

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Wish  – 1, 6 ir 10 savaitės. Būtina suaktyvinti odos 
atsistatymo menopauzės laikotarpiu procesus, 
sumažinti jos sausumą, išsekimą, suglebimą, 
sustangrinti ir pagerinti odos raumenų tonusą.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Rose de Mer (EPI-2) – 3 ir 8 savaitės.

3 etapas: Muse – 4 savaitė. Siekiant atstatyti odos
apsaugines funkcijas ir sustiprinti ją po šveitimo.
Silk – 5 ir 9 savaitės: odos sustangrinimas 
(patempimas), jos elastingumo padidinimas, 
raukšlių išlyginimas.

https://bit.ly/2SWjOpW
https://bit.ly/3787ZoZ
https://bit.ly/3787ZoZ
https://bit.ly/357FaWW


№2

Aprašymas:

Klientė iš karto po paviršinio-vidutinio šveitimo TCA 
priemonėmis išskrido atostogų į tropikų šalis. Dėl aktyvaus 
saulės poveikio ir rėžimo po šveitimo nesilaikymo atsirado 
pigmentinių dėmių. Pigmentacija daugiausia pasireiškė 
vidutiniame ir viršutiniame veido trečdalyje (skruostai, 
skruostikauliai, akys), kuris pasidarė ryškiai rudas. 
Koregavimui buvo panaudotos  Illustrious ir Muse 
programos. Pagrindiniai koregavimo principai – apsauginių 
odos sistemų atstatymas, minkštas nušveitimas ir odos 
atsinaujinimo stimuliavimas, subtilus pašviesinimas, apsauga 
nuo ultravioletinių spindulių ir odos atnaujinimas. Gydymo 
trukmė - 8 savaitės.

HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS  

Pagal nuotraukos „iki“ ir „po“ procedūrų 8 savaičių skirtumu 
rezultatus puikiai matyti, kad odos spalva išsilygino,  pigmentas 
visiškai išnyko. Oda atrodo rami, sudrėkinta, sveika ir spindi.
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JELENA 
LAPUCHINA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@elena.lapukhina_studio

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Potrauminė odos hiperpigmentacija, režimo po šveitimo 
laikymosi nepaisymas ir per didelis ultravioletinių 
spindulių poveikis.

ATVEJIS
KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Muse  – 1,2 ir 3 savaitės. Padidinto jautrumo odos 
po agresyvaus šveitimo ir aktyvaus ultravioletinių 
spindulių poveikio atstatymas, apsauginių odos 
sistemų sustiprinimas, minkštas subtilus 
nušveitimas ir pašviesinimas.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1. §ŬĺŇƂŬƌŬǂηǪĞƌŁǓƕηƊŬƌſǅǋĞƊηƕŁƕǂηƌǓǪĞƂǱƊǓŬηηηηέkƂƂǓǂǋƺŬƕǓǂη

§ŬĺŇƂƂĞƺηĈĞǋŇƺήΒ
2. ǋǂǋĞǋƕƊĞǂŬǂηƂƕǂżƕƌĞǂηέkƂƂǓǂǋƺŬƕǓǂηéƕƌŇƺήΒηηßŇƺǓƊĞǂη

ƷŬŠƊŇƌǋĞĺŬżƕǂηſƕƺŇŠĞǪŬƊǓŬηάkƂƂǓǂǋƺŬƕǓǂηßŇƺǓƊήΒη
3. AŬŇƌŬƌŬǂηſƺŇƊĞǂηßÔ^η̸̳ηέkƂƂǓǂǋƺŬƕǓǂηAĞǱη:ƺŇĞƊηßÔ^η̸̳ήΒη
4. ȾƺŇƊĞǂηƕŁĞŬηĞƷƂŬƌſηĞſŬǂηßÔ^η̴̸ηέkƂƂǓǂǋƺŬƕǓǂηGǱŇη:ƺŇĞƊηßÔ^̴̸ΕΒηη
5. Atstatomasis kremas nakčiai „Illustrious Night Cream”.2 etapas: Illustrious – 4-8 savaitės. Visavertė priežiūra, 1

kartą per savaitę.

https://bit.ly/347UdRv
https://bit.ly/347UdRv
https://bit.ly/340cfVn
https://bit.ly/3lQcf0y
https://bit.ly/3nVdDkg
https://bit.ly/3duHWcP
https://bit.ly/3k7CAXl


Aprašymas:
Klientė kreipėsi dėl hiperpigmentacijos židinių vidurinėje ir 
apatinėje veido dalyje, atsiradusių dėl per didelio saulės 
spindulių poveikio. Be to, pastebėta, kad visa veido oda 
nevienodos spalvos. Kaip pagrindinės, pasirinktos  Christina 
Illustrious priemonės. Paskirta koreguoti hiperpigmentaciją, 
gerinti odos tonusą ir elastingumą, išlyginti jos tekstūrą ir 
bendrą atspalvį.
Atlikdama 2А+2В žingsnio ekspoziciją, siekiant pagerinti 
kraujotaką ir kad aktyvios šveitimo priemonės medžiagos 
geriau įsiskverbtų į odą, dariau masažą Christina Beauty 
Globes rutuliais. Be to, kad oda geriau atsisluoksniuotų 
darant šveitimą, hiperpigmentacijos paveiktas vietas 
pamasažuodavau papildomai.

HIPERPIGMENTACIJOS, 
ATSIRADUSIOS DĖL PER DIDELIO 
ULTRAVIOLETINIŲ SPINDULIŲ 
POVEIKIO, KOREGAVIMAS

MARINA 
LIUBIMOVA 

Gydytoja, kosmetologė, biologė,
sertifikuota darbo su  Christina  kosmetika trenerė,

Auksinis Christina diplomas nuo 2011 m. 
@kosmetolog_liubimova

  Atliktus procedūrų kursą, hiperpigmentacijos židiniai 
praktiškai išnyko, oda pasidarė sveika ir švytinti. Klientė 
pripažino, kad oda palietus pasidarė maloni, sudrėkinta. Siekiant 
išlaikyti po procedūrų pasiektą rezultatą, rekomenduota 
prižiūrėti odą namuose ir 1 kartą per mėnesį atvykti pas 
kosmetologą į kabinetą palaikomosioms procedūroms.
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PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
hiperpigmentacija, nevienoda veido odos spalva, odos 
drėgnumo sumažėjimas, fotosenėjimo požymiai.

1. Prausimosi gelis su  АНА „Illustrious Cleanser“ .
2. Šviesinamasis serumas „Illustrious Absolute Bright“.
3. Dieninis kremas “Illustrious Day Cream SPF 50”.
4. 2 kartus per savaitę šviesinamasis naktinis kremas “Illustrious Night

Cream”.
5. Likusiomis dienomis  - naktinis atstatomasis kremas „Muse

Revitalizing Night Cream”.
6. Po procedūrų, atliktų salonuose, priežiūrą namuose rekomenduota

papildyti šveitikliu „ Illustrious Peeling” ir šviesinamąja kauke
„Illustrious Mask” - 1 kartą per savaitę.

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Illustrious – 5 procedūros 7 dienų skirtumu.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Rose de Mer šveitimas – 10 dienų po paskutinės
Illustrious procedūros.

3 etapas: Unstress – programa, skirta odos atstatymui po
streso. 1 procedūra praėjus 1 savaitei po odos 
šveitimo.

ATVEJIS
KLINIKINIS

https://bit.ly/2HbGAHC
https://bit.ly/2FxMFxF
https://bit.ly/2FxMFxF
https://bit.ly/3nVdDkg
https://bit.ly/3k7CAXl
https://bit.ly/3k7CAXl
https://bit.ly/2ICp0xm
https://bit.ly/2ICp0xm
https://bit.ly/3dINOiR
https://bit.ly/343QBzW


Aprašymas:
Pacientė, 56 metų amžiaus, kreipėsi prašydama pakoreguoti su 
amžiumi susijusius veido odos pasikeitimus. Buvo parekomenduotas 
ir atliktas veido odos valymas naudojant Comodex linijos priemones. 
Po 7 dienų, siekiant giluminės stimuliacijos, odos reljefo išlyginimo ir 
odos sustangrinimo, atlikta odos šveitimo Rose de Mer priemonėmis 
procedūra. Po 10 dienų, siekiant pagerinti regeneraciją, sudrėkinti 
odą, pašalinti likusį šerpetojimą ir gauti pakėlimo (sustangrinimo) 
efektą, atlikta Silk procedūra.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Deformacinis senėjimo tipas, „pavargęs“ veidas,  oda aplink akis 
pabrinkusi, ryškios raukšlės tarp nosies ir lūpų bei po lūpomis smakro 
link, taip pat skersinės kaktos raukšlės.

1

2

3

4

SVETLANA 
MONASTYRSKAJA

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo  2018 m.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ KOREGAVIMAS

 Nuotraukoje po atliktos procedūros matome pasitempusį, 
atjaunėjusį veidą. Raukšlės nebe tokios gilios, sumažėjo jų kiekis. 
Kaip rezultatas klientės veidas atjaunėjęs ir pailsėjęs.

ATVEJIS
KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Comodex – 1 procedūra Po odos šveitimo – priemonių rinkinys priežiūrai po odos 
šveitimo „Rose de Mer  Post-Peel kit“.
Toliau:
1. Prausimosi gelis „Wish Facial Wash” .
2. Stangrinamasis serumas odai aplink akis ir kaklo odai

„Wish Eyes and Neck Lifting Serum”.
3. Dieninis kremas su SPF 12 “Wish Day Cream SPF12”.
4. Кremas odos spalvai pagerinti „Wish Radiance Enhancing

Cream”.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Rose de Mer (ЕР1-2 - veidui, ЕР1-1 vokams, kaklui) -
1 procedūra praėjus 7 dienos po prieš tai atliktos procedūros.

3 etapas: Silk - 1 procedūra praėjus 10 dienų po prieš tai
atliktos procedūros.

https://bit.ly/2GUuyD3
https://bit.ly/2IDn1ZF
https://bit.ly/2IDn1ZF
https://bit.ly/3lP8jNp
https://bit.ly/3dJ5Ilz
https://bit.ly/3dJ5Ilz


Aprašymas:
Kreipėsi klientė dėl rimtos aknės stadijos. Gydymui buvo 
pasirinktas linijų Comodex + Unstress priemonių derinys.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

КInkštirai, papulės ir pūlinėliai, išsausėjusi oda.

SOFIJA
MITIANINA 

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2017 m.

@ekaterina_kuvshinikova

3 LAIPSNIO AKNĖS 
GYDYMAS

   Puikiai matyti odos reljefo išsilyginimas. Išnyko inkštirai ir 
maži pūlinėliai. Oda atrodo sudrėkinta, sveika ir švytinti.
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1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Comodex ir Unstress – 4 procedūros, 1 kartą per savaitę. 
1 žingsnis Comodex, 3 žingsnis Unstress, 3c žingsnis 
Comodex, 4 žingsnis Comodex, 5 žingsnis Comodex, 7 
žingsnis Unstress, 6 žingsnis Comodex, 9 žingsnis 
Unstress.

1. Kasdien  ryte – valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort
Cleansing Mousse“.

2. Kasdien ryte – stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing
Toner“.

3. Kiekvieną vakarą – valomasis gelis „Comodex Clean & Clear
Cleanser”.

4. Raminamasis serumas „Total“: “Unstress Total Serenity Serum”.
5. Dieninis probiotinio poveikio kremas SPF 15 “Unstress Probiotic

Day Cream SPF15”.
6. Vakare – subalansuojantis kremas “Bio Phyto Balancing Cream”.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

3 etapas: Comodex ir Unstress – su mechaniniu valymu (praėjus
uždegimui), po 2 mėnesių po pirmojo etapo.

ATVEJIS
KLINIKINIS

https://bit.ly/3chdVho
https://bit.ly/3chdVho
https://bit.ly/39aRYPi
https://bit.ly/39aRYPi
https://bit.ly/3d4vReq
https://bit.ly/3d4vReq
https://bit.ly/3d1kggn
https://bit.ly/3d1kggn
https://bit.ly/39bBTZE
https://bit.ly/39bBTZE
https://bit.ly/3faOUqk


Aprašymas:
Кlientės oda riebi, užsiteršusiomis poromis, nelygios spalvos, 
yra hiperpigmentacijos židinių. Pradžioje pasirinkome 
Comodex procedūrą – atsikratėme „juodų taškų“. Po to  su 
Illustrious procedūra odą pašviesinome ir atjauninome. Šios 
linijos preparatai padeda kovoti su hiperpigmentacija ir 
suvienodinti odos spalvą bei ją pašviesinti.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Hiperpigmentacija, nevienodo atspalvio oda.

HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

JELENA 
NIGMATULINA

Kosmetologė-estetistė..
Dirba su  Christina kosmetika nuo 2016 m.,

Auksinis  Christina diplomas nuo  2019 m.

    Lygindami odos tekstūrą, pasiekėme puikų šviesinamąjį 
rezultatą. Klientė labai patenkinta, kad dabar galės gyventi įprastą 
gyvenimą nekompleksuodama dėl savo išvaizdos!

1. Kasdieniam prausimuisi, 2 kartus per dieną – prausimosi gelis
su AHA“ Illustrious Cleancer“. 

2. Odos drėkinimui, 2 kartus per dieną – atstatomasis losjonas
„Illustrious Toner” .

3. Serumas „Absoliutus švytėjimas“:  „Illustrious Absolute Bright „ -
2 kartus per dieną hiperpigmentacijos koregavimui.

4. Dieną – dieninis kremas  SPF 50 “Illustrious Day Cream SPF 50”.
5. Vakare – naktinis kremas „Illustrious Night Cream” .
6. Šveitiklis  “Illustrious Peeling” – 1 kartą per savaitę.
7. Šviesinamoji kaukė „Illustrious Mask” - 1 kartą per savaitę.

1

2

3

4

5

6

7

ATVEJIS
KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Comodex – riebios ir probleminės odos 
koregavimo programa – 1 procedūra.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

2 etapas: Illustrious – hiperpigmentacijos koregavimo
programa  - 3 procedūros 1 savaitės skirtumu.

3 etapas: Rose de Mer – natūralus augalinis odos šveitimas 

su Raudonosios jūros koralais hiperpigmentacijos 
koregavimui ir odos spalvos suvienodinimui – 1 
procedūra.

https://bit.ly/2HbGAHC
https://bit.ly/2HbGAHC
https://bit.ly/340cfVn
https://bit.ly/340cfVn
https://bit.ly/2FxMFxF
https://bit.ly/2FxMFxF
https://bit.ly/3nVdDkg
https://bit.ly/2ICp0xm
https://bit.ly/3dINOiR
https://bit.ly/343QBzW


Aprašymas:

Pacientė kreipėsi dėl uždegiminių veido odos vietų, susijusių 
su hormoniniais sutrikimais, kiaušidžių policistoze ir netinkama 
odos priežiūra namuose, koregavimo. Gydymui paskirtos 
Comodex ir  Bio Phyto programos,  Rose de Mer šveitiklis. Šių 
linijų priemonės sunormalizuoja pH ir riebalinių liaukų darbą, 
veikia priešuždegimiškai, padeda mažinti atsirandančias po 
aknės problemas.

1.  Prausimuisi (2 kartus per dieną) – lengvas gelis „Bio Phyto Mild 
Facial Cleanser“. 

2. Ryte – dieninis reguliuojantis/kontroliuojantis serumas „Comodex 
Control & Regulate Day Treatment“. 

3. Vakare – kremas “ Bio Phyto Zaatar Cream” .
4. Du kartus per savaitę - naktinis atstatomasis serumas “Comodex 

Renew & Repair Night Treatment”. 
5. Du kartus per savaitę  - seboreguliuojanti kaukė „Bio Phyto Seb-

Adjustor Mask“. 
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ANASTASIJA
OLCHOVAJA 

Kosmetologė,
Sertifikuota Christina trenerė.

Auksinis Christina diplomas nuo 2013 m.

AKNĖS 
KOREKCIJA

   Nuotraukose iki terapijos ir po jos matomi per 3 mėnesius 
atlikto darbo rezultatai. Oda pasidarė lygesnė, dingo uždegiminės 
vietos, nebeliko riebaus blizgesio.

3

ATVEJIS
KLINIKINIS

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi oda, išsiplėtę poros, uždegiminės vietos, reiškiniai po aknės.

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

Comodex – r4 procedūros, 1 kartą per 7 dienas.
Bio Phyto – 2 procedūros, 1 kartą per 7 dienas.

2 etapas:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Rose de Mer – 1 procedūra, 

https://bit.ly/3sk0Uth
https://bit.ly/3sk0Uth
https://bit.ly/3d7d3LP
https://bit.ly/3d7d3LP
https://bit.ly/3chh4hc
https://bit.ly/2Prm5L7
https://bit.ly/2Prm5L7
https://bit.ly/3vY7cke
https://bit.ly/3vY7cke


Aprašymas:
Kreipėsi klientė (56 metų) prašydama pakoreguoti su 
amžiumi susijusius odos pokyčius. Klientė ilgą laiką nebuvo 
pas kosmetologą, priežiūra namuose nereguliari. Klientė 
pageidavo atrodyti jauniau ir kad būtų parinkta tinkama 
priežiūra namuose.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Atoniška veido oda, silpnos kraujagyslių sienelės, hiperpigmentacija, 
gilios mimikos raukšlės, išsiplėtę poros.

DARBAS SU RIEBIA/
PIGMENTUOTA ODA

MARGARITA 
POSPELOVA 

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2016 m.

@pospelovamargarita 1
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1.  Ryte – prausimosi gelis“ Wish Facial Wash” .
2. Ryte ir vakare – valomasis losjonas “Wish Purifying Toner”. 
3. Dieninis kremas odai aplink akis „Wish Day Eye Cream SPF 8” 
4. Dieninis kremas su SPF 12 “Wish Day Cream SPF12”. 
5. Vakare – valomasis gelis su vaisių rūgštimis visų tipų odai “Fresh AHA 

Cleansing Gel for all skin types”.
6. Vakare – stangrinamasis kremas odai aplink akis „Silk Eyelift Cream “.
7. Vakare – stangrinamasis kremas „Silk UpLift Cream“.

   КVeido oda išsivalė, pastangrėjo, išsilygino smulkios 
raukšlelės, odos spalva pasidarė graži ir vienoda, veidas 
atjaunėjo, T-srityje poros susitraukė. Rekomenduotos veido 
priežiūros procedūros salone -  1 kartą per 3 savaites, patarta 
naudoti priežiūrai namuose skirtas priemones.   

5
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ATVEJIS
KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

BIO PHYTO + veido valymas - 1 procedūra. 
Vėliau - dar 3  Bio Phyto procedūros, 1 kartą 
per 3 savaites.

2 etapas:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

WISH - 4 procedūros, 1 kartą per 3 savaites. 
Pirmoji atlikta praėjus savaitei po pirmos Bio 
Phyto procedūros.

3 etapas: SILK - 4 procedūros, 1 kartą per 3 savaites. 
Pirmoji atlikta praėjus savaitei po pirmos Wish 
procedūros.

https://bit.ly/3lXzneV
https://bit.ly/3d1ynC7
https://bit.ly/3lNPX0I
https://bit.ly/3f8CDTd
https://bit.ly/31dtwIH
https://bit.ly/31dtwIH
https://bit.ly/3tNtwve
https://bit.ly/3tNtwve
https://bit.ly/3cfY2YE


№

Aprašymas:

Klientė (60 metų) kreipėsi prašydama atjauninti odą. Jos oda 
įsitempusi, senėjanti su daugybe mažų raukšlelių, tonusas 
sumažėjęs, yra pigmentuotų sričių, odos spalva nelygi, pilkšvo 
atspalvio. Procedūrų protokolo pagrindu pasirinktos keletas 
Christina veido odos priežiūros programų.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:
Su amžiumi susiję odos pokyčiai: sumažėjęs odos tonusas, 
atsiradę mažos raukšlelės, hiperpigmentacija.

1. Kasdien ryte ir vakare – prausimosi gelis  „Wish Facial Wash“ .
2. Giluminiam išvalymui  (1-2 kartus per savaitę) - šveitiklis „Wish

Exfoliatinq Scrab“.
3. Dieną – apsauginis kremas SPF 30 „Chateau de Beaute Shielding

Сream SPF 30“.
4. Vakare – naktinis kremas „Wish Night Cream“ .
5. Кremas odos spalvos pagerinimui  „Wish Radiance Enhancing

Cream“ -2 kartus per savaitę nakčiai, kaip priemonė su retinoliu ir 
glikolio rūgštimi.

NATALJA 
PUŠKOVA 

Gydytoja kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuoc 2014 m.,

konkurso „Geriausia Christina kosmetologė“ 2014 m. nugalėtoja,
mokymo centro „NikOl“ kosmetologė-trenerė

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ 60+ KOREGAVIMAS

     Nuotraukose iki ir po gydymo ( 4 mėnesių skirtumas) 
akivaizdžiai matyti, kad oda atjaunėjusi ir pastangrėjusi. Ji įgijo 
sveiką spalvą ir pašviesėjo. Raukšlės dabar nebe taip 
pastebimos, oda sustangrėjo.

ATVEJIS
KLINIKINIS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas: MUSE (1 procedūra) – hateau de eaute (1
procedūra praėjus 1 sa aitei po use). dos 
paruošimas akty ioms procedūroms  šios 2 
programos padėjo odą iš alyti, sudrėkinti, šiek 
tiek paš iesinti ir nuraminti.

2 etapas: Rose de Mer – 1 procedūra, kurios tikslas –
hiperkeratozės ir hiperpigmentacijos 
sumažinimas, gilių raukšlių sumažinimas.

3 etapas: WISH - 2 procedūros (1 kartą per 10 dienų)
odos atstatymui ir pastangrinimui.

https://bit.ly/2GUuyD3
https://bit.ly/2GUuyD3
https://bit.ly/31bJ8Nd
https://bit.ly/31bJ8Nd
https://bit.ly/37bSE6J
https://bit.ly/37bSE6J
https://bit.ly/3dt1ZZ0
https://bit.ly/3dJ5Ilz
https://bit.ly/3dJ5Ilz
https://bit.ly/3dJ5Ilz


Aprašymas:

Кlientės oda viduriniame veido trečdalyje hiperpigmentuota 
po aktyvaus ultravioletinių spindulių poveikio nenaudojant 
apsaugos priemonių ir esant lėtiniams virškinimo trakto ir 
žarnyno susirgimams. Atsižvelgiant į deformuotis ir patinti 
linkusį morfotipą ir išsiplėtusių porų buvimą T-srityje bei 
kuperozę, kaip pirmoji procedūra pasirinkta Bio Phyto linijos 
detoksikacijos priemonės. Tikslas – giluminis valymas, 
kraujotakos pagerinimas ir kraujagyslių sustiprinimas.  Darbui 
su nelygia odos spalva -  Illustrious linijos priemonės.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Dėl per didelio UV spindulių poveikio ir lėtinių virškinamojo trakto ligų 
įgyta odos hiperpigmentacija.

DARBAS SU HIPERPIGMENTACIJA, 
KUPEROZE IR SU AMŽIUMI 
SUSIJUSIAIS POKYČIAIS

NELI 
RARYKINA

Gydytoja dermatologė, kosmetologė, 
Mokymo centro „NikOl“ trenerė-kosmetologė.

Auksinis „Christina“ diplomas nuo 2010 m.,
Sertifikuota Christina trenerė. 

@doctor_rarykina

   Nuotraukose „iki ir po“ (2 mėnesių skirtumu) matyti 
akivaizdus pašviesėjimas, spalva išsilygino, atsirado švytėjimas. 
Klientei rekomenduota tęsti palaikomąjį procedūrų kursą, darant jas 
1-2 kartus per mėnesį. Prie priemonių, skirtų priežiūrai namuose,
būtina pridėti šveitimą ir šviesinamai veikiančią kaukę.

1.  Valomasis kremas „Silk CleanUp“.
2. Atstatomasis losjonas „Illustrious Toner“.
3. Atjauninantis serumas “Wish Rejuvenating Serum”.
4. Stangrinamasis serumas akims ir kaklui „Wish Eyes & Neck

Lifting Serum” .
5. Serumas pigmentacijos sumažinimui „Illustrious Serum“.
6. Кremas „Bio Phyto Zaatar Cream“.
7. Apsauginis kremas po odos šveitimo „Rose de Mer Post

Peeling Cover Cream”.
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ATVEJIS
KLINIKINIS

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

BIO PHYTO – 3 procedūros 1 kartą per 7-10 
dienų laikotarpį.

2 etapas:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

ILLUSTRIOUS – 3 procedūros 1 kartą per 
7-10 dienų laikotarpį.

https://bit.ly/31dtJvX
https://bit.ly/31bcOu1
https://bit.ly/318UvW0
https://bit.ly/2IpMFAT
https://bit.ly/2IpMFAT
https://bit.ly/3nXwpHy
https://bit.ly/2SZ4vg8
https://bit.ly/2SZ4vg8


Aprašymas:

Klientės oda riebi, problemiška, su pūlinėliais ir pūslelėmis, 
reiškiniais po aknės, daugiausia skruostų srityje. Aknė pacientei 
atsirado staiga ir iš karto sunkios formos, todėl 
parekomendavau klientei išsitirti kraują pas gydantį gydytoją.  
Atlikus tyrimus nustatytas onkologinis krūties susirgimas 
(ankstyva stadija). Merginai sėkmingai padarė operaciją ir leido 
užsiimti veido oda. Koregavimui buvo pasirinktos šių linijų 
priemonės: Comodex, Rose de Mer, Illustrious. Pagrindinės 
užduotys: odos šveitimas, riebalinių liaukų darbo 
normalizavimas, odos imuniteto pagerinimas, jos mikroreljefo 
atkūrimas. Tinkamų priežiūros namuose priemonių parinkimas.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Daugybė papulių, pūlinėlių ir įsisenėjusių dėmių.

1.  Kasdien, 2 kartus per dieną – valomasis gelis  „Comodex 
Clean & Clear Cleanser“.

2. Ryte – matinis apsauginis kremas SPF 15 „Comodex 
Mattify & Protect Cream SPF15“. 

3. Nakčiai – subalansuojantis kremas “Bio Phyto Balancing 
Cream”. 

4. Aknės ir „po aknės“ koregavimui – 2 kartus per savaitę, po 
1 mėnesio - 3 kartus per savaitę – drėkinamasis 
atstatomasis serumas  “Comodex Hydrate & Restore 
Serum”.
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JEKATERINA
SOTNIKOVA 

Kosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2018 m.

@katy.sotnikova1

AKNĖ. 
REIŠKINIŲ PO AKNĖS 
KOREGAVIMAS

   Nuotraukos darytos 5 mėnesių skirtumu. Atlikus 
procedūras ir naudojant tinkamas priežiūros namuose 
priemones pasiekėme akivaizdų gerą rezultatą. Uždegimai 
praktiškai praėjo, atsiranda tik pavieniai jų atvejai. Reiškinių po 
aknės gerokai sumažėjo, odos spalva pasidarė švytinti.   
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ATVEJIS
KLINIKINIS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1 etapas: COMODEX – 4 procedūros kas 3-4 savaites.

2 etapas: ROSE DE MER – 4 procedūros kas 4 savaites.

3 etapas: ILLUSTRIOUS - 2 procedūros kas 1 savaitę. 2 
savaitės po paskutinio odos šveitimo.

https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/3pkg5Rb
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3aEi0f9
https://bit.ly/3aEi0f9


№1

Aprašymas:

Кlientė (30 metų) kreipėsi dėl nemalonių odos sausumo 
pojūčių, hiperpigmentacijos, sukeltos hormoninių sutrikimų 
(sieja su maitinimo krūtimi užbaigimu). Po aktyvaus buvimo 
saulėje hiperpigmentacijos židiniai išryškėjo – pasidarė 
tamsiai rudi.  Lokalizacija – kakta, smakras, oda aplink akis. 
Koregavimui pasirinktos  FluorOxygen+C*, Illustrious, Unstress 
linijų priemonės. Кursas - 9 savaitės.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Melazma daugybės hiperpigmentacijos židinių su skirtingais 
pigmento įsiskverbimo gyliais, forma.

1.  Vakare – prausimosi gelis „ Fluoroxygen+C*“.
2. Ryte – micelinis vanduo “Illustrious Micellar Water”.
3. Кremas odai aplink akis  SPF 15 „Fluoroxygen+C*“.
4. Dieninis kremas SPF 50 “Illustrious Day Cream SPF 50”. 
5. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling Cover 

Cream”. 

2
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ZAREMA  
SOFU

Kosmetologė estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2018 m.

@cosmetolog_sofu_zarema

HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

   Pastebimas odos pašviesėjimas, sudrėkimas ir reljefo 
išsilyginimas. Rezultatų išlaikymui rekomenduota tęsti procedūras 
vieną kartą kas tris savaites.

*Vietoje Fluoroxygen+C linijos preparatų galima naudoti Illustrious 
linijos priemones, kurių savybės analogiškos, o formulė pagerinta.

5

ATVEJIS
KLINIKINIS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1 etapas: FLUOROXYGEN+c* – 1 procedūra 1-ą ir 3-ią kurso 

savaitę.

2 etapas: UNSTRESS – 1 procedūra 2,6,ir 8 kurso savaitę.

3 etapas: ILLUSTRIOUS – 1 procedūra 4,5,7,9 kurso savaitę.

https://bit.ly/31kvuqx
https://bit.ly/3rhH2ph
https://bit.ly/3990FcI
https://bit.ly/3990FcI


№2

Aprašymas:

Klientė kreipėsi dėl atsiradusių raukšlių, odos sausumo ir 
patamsėjusios odos aplink akis. Koregavimui pasirinktos  
Forever Young, Silk ir  Illustrious linijų priemonės.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Su amžiumi susiję raukšlės, sumažėjęs odos stangrumas. Patamsėjusi 
oda aplink akis.

1

2

ODOS APLINK AKIS 
ATJAUNINIMAS IR 
PAŠVIESINIMAS

  Po trijų atliktų procedūrų oda pašviesėjo ir sudrėko, pagerėjo 
jos elastingumas, išsilygino smulkios raukšlelės.

3

ZAREMA  
SOFU

Kosmetologė estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2018 m.

@cosmetolog_sofu_zarema

ATVEJIS
KLINIKINIS

1.  Valomasis kremas „Silk Clean Up”.
2. Atjauninantis dieninis kremas odai aplink akis “Forever Young 

Rejuvenating Day Eye Cream SPF 15.”.
3. Dieninis kremas SPF 50 ”Illustrious Day Cream SPF 50”. 

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1 etapas: FOREVER YOUNG – 1 procedūra.

2 etapas: SILK – 1 procedūra, praėjus 10 dienų po 1 etapo.

3 etapas: ILLUSTRIOUS – 1 procedūra, praėjus 10 dienų 
po 2 etapo. 

https://bit.ly/3vUBGUr
https://bit.ly/2PpnfHj
https://bit.ly/2PpnfHj
https://bit.ly/3rhH2ph
https://bit.ly/2M363pj


Aprašymas:

Klientė, 38 metų, pastebėjo, kad nėštumo metu atsirado 
pigmentinių dėmių. Maitinimo laikotarpiu oda suplonėjo ir 
išsausėjo, o T-srityje – riebi, jautriai reaguojanti į bet kokią 
anksčiau naudotą priežiūros priemonę. Esamoje situacijoje 
matyti kraujagyslių pokyčiai, kurie prastėja dėl netinkamai 
parinktos priežiūros namuose. Pirmiausia atlikta  Unstress 
procedūra. Nuo jos labai gerai pradėti, nes programa padeda 
esant daugeliui problemų, padeda labai delikačiai susitvarkyti 
su keratoze, atstatant odos barjerą, užkerta kelią 
transepiderminiam drėgnumo netekimui bei sustiprina natūralų 
odos imunitetą. Toliau ši programa buvo naudojama pakaitom 
su Illustrious.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Po gimdymo atsiradusi hiperpigmentacija, hiperkeratozė, kuperozė.

3

5

6

NATALJA 
UDOVENKO

Кosmetologė
Aukščiausios kategorijos kosmetologijos ir medicininio masažo dėstytoja

Sertifikuota Christina trenerė-kosmetologė
Mokymo centro „Aleksandrija” dėstytoja

PO GIMDYMO ATSIRADUSIŲ 
POKYČIŲ KOREGAVIMAS

1

2

 Nuotraukose iki procedūrų atlikimo ir po jų 1,5 mėnesio 
skirtumu akivaizdus odos pašviesėjimo ir atjaunėjimo 
rezultatas. Pastebimai sumažėjo raukšlės prie akių bei 
hiperpigmentacija, odos spalva suvienodėjo, oda pasidarė 
stangresnė, drėgnesnė, poros susitraukė. Rezultatų išlaikymui 
rekomenduota naudoti priežiūrai namuose paskirtas priemones. 
Procedūros salone – 1 arba 2 kartus per mėnesį.

4

ATVEJIS
KLINIKINIS

1.  Valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort Cleansing 
Mousse“ ir  stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner“  2 
kartus per dieną.

2. Šviesinamasis serumas  „llustrious Absolute Bright“, 2 kartus per 
dieną. Dieninis kremas su SPF 50 „Illustrious Day Cream“. 

3. Harmonizuojantis naktinis kremas „Unstress Harmonizihg Night 
Cream“. 

4. Papildoma priežiūra - (2 kartus per savaitę) – šviesinamoji kaukė 
„Illustrious Mask“ pakaitom su atstatomąja kauke „Unstress 
Replenishing Mask“. Galima naudoti kaip naktinį kremą, paliekant 
nenuplautą kaukę.

5. Кremas odai aplink akis „Illustrious Eye Cream SPF15“ ir 
atjauninantis naktinis kremas odai aplink akis „Illustrious Night 
Eye Cream”.  

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas: UNSTRESS – 3 procedūros, 1 kartą per savaitę. 
Pakaitom su Illustrious programa.

2 etapas: ILLUSTRIOUS – 4 procedūros, 1 kartą per savaitę. 
Pakaitom su Unstress programa. Kiekviena porinio 
numeracijos skaičiaus  procedūra.

https://bit.ly/3ppsljz
https://bit.ly/3mEkvAE
https://bit.ly/38o5Jc0
https://bit.ly/38o5Jc0
https://bit.ly/3rqJuea
https://bit.ly/2KlVhtV
https://bit.ly/3rqkl3B
https://bit.ly/3piYFnX
https://bit.ly/3piYFnX
https://bit.ly/3mKiSl0
https://bit.ly/2KwjfT9
https://bit.ly/2KwjfT9


Aprašymas:

Pacientė, 30 metų, skundžiasi bėrimais skruostų srityje, 
peraugančiais į reiškinius „po aknės“. Problema neduoda 
ramybės jau 3 metus. Pati nesigydė. Tikslas – ne tik atlikti 
profesionalų procedūrų kursą, bet ir sureguliuoti mitybą  
bei paskirti tinkamą priežiūrą namuose naudojant Christina 
priemones.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Mišri oda  su uždegiminėm vietom skruostų srityje, reiškiniai 
po aknės.

AKNĖS IR REIŠKINIŲ PO 
AKNĖS KOREGAVIMAS

IRINA 
USOLCEVA

Коsmetologė.
Auksinis Christina diplomas nuoc 2018 m.

@irina.cosmoestet
 

1

2

3

 Nuotraukose iki ir po procedūrų: pasiekėme pastebimų 
rezultatų. Atsikratėme bėrimų ir pašviesinome vietas „po aknės“. 
Klientė patenkinta rezultatais.

1.  Kasdienis odos valymas ryte ir vakare  - švelnus valomasis gelis 
„ Bio Phyto Mild Facial Cleanser“. 

2. Dieninis kremas „Absoliuti apsauga“ SPF 20 suteikiantis  atspalvį 
„Bio Phyto Ultimate Defense Tinted Day Cream SPF 20“.

3. Normalizuojantis naktinis kremas „Bio Phyto Normalizing Night 
Cream” .

№1

*Vietoje Fluoroxygen+C linijos preparatų galima naudoti Illustrious 
linijos priemones, kurių savybės analogiškos, o formulė pagerinta.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas: COMODEX  – veido valymas, 3 procedūros po 1 
procedūrą per mėnesį.

2 etapas: BIO PHYTO – 3 sustiprinto odos šveitimo procedūros.

3 etapas: FLUOROXYGEN+C – 2 procedūros 1 kartą per 
mėnesį.

ATVEJIS
KLINIKINIS

https://bit.ly/34E2xIa
https://bit.ly/34E2xIa
https://bit.ly/2JdmzBU
https://bit.ly/2JdmzBU
https://bit.ly/2WJgrEw
https://bit.ly/2WJgrEw


№2

Aprašymas:

Klientė – 42 metų amžiaus moteris. Kreipėsi dėl 
išsausėjusios odos, raukšlių kaktoje, blausios veido spalvos. 
Koregavimui pasirinkta Forever Young produktų linija. 
Procedūra nukreipta į odos atjauninimą, sudrėkinimą, 
pastangrinimą ir pašviesinimą.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Su amžiumi susiję pokyčiai. Sausa veido oda.

SU AMŽIUMI SUSIJUSIŲ 
POKYČIŲ KOREGAVIMAS

1

2

3

 Nuotraukose iki ir po gydymo matomi rezultatai: oda 
pašviesėjo, sudrėko ir sustangrėjo. Kaktos raukšlės nebe taip 
matomos. Siekiant išlaikyti pasiektus rezultatus rekomenduota 
Forever Young procedūra vieną kartą per mėnesį.

1.  Kasdienis odos prausimas ryte ir vakare - drėkinamasis 
prausimosi gelis „Forever Young Moisturizing Facial Wash”.

2. Kasdien ryte ir vakare  - valomasis losjonas „Forever Young 
Purifying Toner” , pH 9,0-10,5.

3. Kasdien ryte ir vakare – intensyvaus drėkinimo kremas „Forever 
Young Moisture Fusion Cream”.

IRINA 
USOLCEVA

Коsmetologė.
Auksinis Christina diplomas nuoc 2018 m.

@irina.cosmoestet
 

ATVEJIS
KLINIKINIS

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:
1 etapas: FOREVER YOUNG – 1 procedūra.

https://bit.ly/37I4HZf
https://bit.ly/37I4HZf
https://bit.ly/37I4HZf
https://bit.ly/3aKAudY
https://bit.ly/3aKAudY
https://bit.ly/3hgWn6e
https://bit.ly/3hgWn6e
https://bit.ly/3hgWn6e


Aprašymas:

Pacientė kreipėsi prašydama padėti atsikratyti  inkštirų ir 
uždegimų, kurie nuolat atsiranda ir gana ilgam. Gydymui 
atliktas giluminis valymas naudojant Comodex produktus, 
toliau naudota Unstress programa odos atstatymui.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Uždegiminės vietos, reguliarūs odos išbėrimai.

UŽDEGIMINIŲ VIETŲ 
KOREGAVIMAS IR JAUNOS 
ODOS ATSTATYMAS

DANIELA 
FOKŠA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo  2019 m. 

Baigus gydymą nebeliko uždegiminių vietų, oda atsistatė, 
spalva lygi.

1

2

3

ATVEJIS
KLINIKINIS

1. Raminamasis serumas „Unstress Total Serenity Serum”..
2. Gelis lokaliam koregavimui „Comodex Correct & Prevent Gel”.
3. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling

Cover Cream”.

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas: COMODEX IR UNSTRESS – kas savaitę 1 mėnesį,
kaitaliojant programas.

2 etapas: UNSTRESS – kaip kaukė panaudotas 6-as žingsnis.

https://bit.ly/3k1JNIl
https://bit.ly/3k1JNIl
https://bit.ly/379YOV9
https://bit.ly/379YOV9
https://bit.ly/3nSPXwX
https://bit.ly/3nSPXwX


№1

Aprašymas:

Кlientė kreipėsi skųsdamasi periodiškai atsirandančiais tam tikrų 
odos vietų uždegimais, odos sausumu. Apžiūros metu nustatytos 
stambios pigmentinės dėmės, kuperozė. Koregavimas pradėtas 
naudojant  Comodex programą kaitaliojant ją su Bio Phyto. Vieną 
kartą panaudota Illustrious programa, kurios rezultatai buvo 
pritrenkiantys dirbant su pigmentu.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Aknė, hiperpigmentacija, kuperozė.

1

2

3

5

4

VIOLETA
CHARB

Кosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2012 m.

AKNĖS APIMTOS ODOS, 
APSUNKINTOS KUPEROZĖS 
IR  HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

 Pagal nuotraukos rezultatus 1,5 mėnesio skirtumu galime 
akivaizdžiai matyti odos tekstūros pagerėjimą. Uždegimai 
visiškai pranyko.Kuperozė mažiau išreikšta. Pastebimai 
pašviesėjo pigmentinės dėmės. Rezultatams išlaikyti 
rekomenduota priežiūra salone ir namie..

ATVEJIS
KLINIKINIS

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1 etapas:  Muse (1 procedūra) – Chateau de Beaute (1 
procedūra praėjus 1 savaitei po Muse). Odos 

paruošimas aktyvioms procedūroms: šios 2 
programos padėjo odą išvalyti, sudrėkinti, šiek 
tiek pašviesinti ir nuraminti.

2 etapas: Rose de Mer – 1 procedūra, kurios tikslas –
hiperkeratozės ir hiperpigmentacijos 
sumažinimas, gilių raukšlių sumažinimas.

3 etapas: Wish – 2 procedūros (1 kartą per 10 dienų)
odos atstatymui ir pastangrinimui.

1. Kasdien ryte ir vakare – prausimosi gelis  „Wish Facial Wash“ .
2. Giluminiam išvalymui  (1-2 kartus per savaitę) - šveitiklis „Wish

Exfoliatinq Scrab“.
3. Dieną – apsauginis kremas SPF 30 „Chateau de Beaute

Shielding Сream SPF 30“.
4. Vakare – naktinis kremas „Wish Night Cream“ .
5. Кremas odos spalvos pagerinimui  „Wish Radiance Enhancing

Cream“ -2 kartus per savaitę nakčiai, kaip priemonė su retinoliu
ir glikolio rūgštimi

https://bit.ly/2SX7h5F
https://bit.ly/2SX7h5F
https://bit.ly/2FwjfQy
https://bit.ly/2FwjfQy
https://bit.ly/342C7A6
https://bit.ly/342C7A6
https://bit.ly/343oAZg
https://bit.ly/343oAZg
https://bit.ly/3lNWAPd


№2

Aprašymas:
Klientė (60 metų) kreipėsi prašydama atjauninti odą. Jos oda 
įsitempusi, senėjanti su daugybe mažų raukšlelių, tonusas 
sumažėjęs, yra pigmentuotų sričių, odos spalva nelygi, 
pilkšvo atspalvio. Procedūrų protokolo pagrindu pasirinktos 
keletas Christina veido odos priežiūros programų.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Hiperpigmentacija, atsiradusi po per didelio deginimosi saulėje.
1

2

3

4

     Nuotraukose iki ir po gydymo ( 4 mėnesių skirtumas) 
akivaizdžiai matyti, kad oda atjaunėjusi ir pastangrėjusi. Ji įgijo 
sveiką spalvą ir pašviesėjo. Raukšlės dabar nebe taip 
pastebimos, oda sustangrėjo. 

VIOLETA
CHARB

Кosmetologė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2012 m.

KLINIKINIS
ATVEJIS

1. Prausimosi gelis su АНА „Illustrious Cleanser”.
2. Atstatomasis naktinis kremas“ Illustrious Night Cream” .
3. Dieninis kremas SPF 50 “Illustrious Day Cream SPF 50”.
4. Priežiūros priemonių po šveitimo rinkinys “Rose de Mer Post-Peel kit”.

1 etapas:
2 etapas:
3 etapas:
4 etapas:
5 etapas:

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:
Illustrious – 1 procedūra.

Rose de Mer – šveitimas.

Illustrious – 2 procedūros, 1 kartą per savaitę.

Rose de Mer – šveitimas.

Illustrious – 1 procedūra.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

https://bit.ly/316cUTB
https://bit.ly/2GYvcPU
https://bit.ly/318akws
https://bit.ly/3k3gYvl


Aprašymas:
Pacientė kreipėsi skųsdamasi odos paraudimais. Apžiūros metu 
nustatytas išryškėjęs kraujagyslių tinklas skruostų srityje, per 
didelis odos riebalų išsiskyrimas, nevienodas odos atspalvis. 
Oda jautri, po streso. Atlikta kombinuota procedūra  - Bio Phyto 
ir Unstress. Bio Phyto linijos priemonės užtikrina detoksikuojantį 
poveikį, gerina mikrocirkuliaciją, normalizuoja riebalinių liaukų 
darbą. Aktyvūs Unstress linijos ingredientai padeda greitai ir 
efektyviai susitvarkyti su kenksmingu streso faktorių poveikiu, 
sumažina transepiderminį drėgmės praradimą, pagerina 
bendrą odos vaizdą.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Sudirgusi riebi oda, pirmieji senėjimo požymiai.

1. Ryte/vakare – valomosios putos-komfortas „Unstress Comfort
Cleansing Mousse” .

2. Stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner”.
3. Raminamasis serumas „Unstress Total Serenity Serum”,

papildomai atitinkamas kremas.
4. Ryte – dieninis kremas su probiotiniu poveikiu „Unstress Probiotic

Day Cream SPF15”.
5. Vakare – harmonizuojantis kremas nakčiai “Unstress

Harmonizing Night Cream”.
6. SOS-priemonė – raminamasis greitai veikiantis kremas “Unstress

Quick Perfomance Calming Cream”. 

1
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JANA 
CHASENOVA

Gydytoja kosmetologė,
Auksinis Christina diplonas nuo  2016 m.

@ d r_yana_khassenova_almaty

JAUTRIOS SUDIRGUSIOS 
ODOS KOREGAVIMAS

  Po procedūros odos būklė labai pagerėjo. Hiperemija 
nebe taip matoma, bendras odos atspalvis pašviesėjo. Atliekant 
procedūras buvo pašalintas sebumo perteklius, odos spalva 
išsilygino.  Veidas atrodo pailsėjęs ir atjaunėjęs. Siekiant išlaikyti 
pasiektus rezultatus pacientei rekomenduota tęsti procedūras 
salone (1 kartą per mėnesį) ir naudoti priežiūrai namuose 
paskirtas priemones.

№1

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1 etapas:  Bio Phyto – 1,2,3,4a žingsniai.

Unstress – 5,6a žingsniai 6b + Christina grožio rutuliai, 

7,8. Pabaiga – raminamasis greitai veikiantis kremas 

„Unstress Quick Performance Calming Cream“.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

 ATVEJIS
KLINIKINIS

https://bit.ly/3nO6fqK
https://bit.ly/3nO6fqK
https://bit.ly/2FAQToq
https://bit.ly/31aTCfO
https://bit.ly/31aTCfO
https://bit.ly/354QS4y
https://bit.ly/354QS4y
https://bit.ly/3dwPDiM
https://bit.ly/3dwPDiM
https://bit.ly/3nWWTt1
https://bit.ly/3nWWTt1


№2

Aprašymas:
Кlientė kreipėsi skųsdamasi pablogėjusia odos spalva, 
atsiradusiomis tamsiomis dėmėmis, odos sausumu. 
Problemoms spręsti pasirinkta  Illustrious programa. Aktyvūs 
linijos komponentai padeda kovoti su hiperpigmentacija, 
atstato hidrobalansą ir odos elastingumą. Unikali šviesinamoji 
kaukė su mėlynuoju jūros mineralu paryškina baltą odos 
atspalvį, suteikdama odai švytėjimo. Hidrogelis sumažina 
transepiderminį drėgmės netekimą ir pagerina lipidų apykaitą.  

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Pigmentacija dėl hormoninių sutrikimų ir per didelio ultravioletinių 
spindulių poveikio, odos drėgnumo stoka.

1. Rytas/vakaras – natūralus valomasis gelis visų tipų odai „Fresh
Pure & Natural Cleancer“

2. Vakare – atstatomasis losjonas „ Illustrious Toner” .
3. Serumas pigmentacijos koregavimui „Illustrious Serum” .
4. Ryte – dieninis kremas  SPF 50 “Illustrious Day Cream SPF 50”.
5. Vakare – atnaujinantis naktinis kremas „Illustrious Night Cream” .

(2 kartus per savaitę).
6. Kas savaitę – šviesinamoji kaukė „Illustrious Mask”.

1
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HIPERPIGMENTACIJOS 
KOREGAVIMAS

 Nuotraukose iki procedūrų kurso ir po jų matyti, kad 
odos spalva išsilygino, hiperpigmentacijos židiniai pašviesėjo. 
Siekiant išsaugoji pasiektus gerus rezultatus, pacientei 
rekomenduota tęsti procedūras  salone (1 kartą per mėnesį) ir 
naudoti priežiūrai namuose paskirtas priemones.  

 ATVEJIS
KLINIKINIS

JANA 
CHASENOVA

Gydytoja kosmetologė,
Auksinis Christina diplonas nuo  2016 m.

@ d r_yana_khassenova_almaty

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

1 etapas:  Illustrious – 5 procedūros, 1 kartą per 7 dienas.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

https://bit.ly/3nUTtqI
https://bit.ly/3nUTtqI
https://bit.ly/340cfVn
https://bit.ly/3lQcf0y
https://bit.ly/3nVdDkg
https://bit.ly/3o2w075
https://bit.ly/3j1qKNb


№1

Aprašymas:

Klientė kreipėsi skųsdamasi dėl aknės ir įsisenėjusių dėmių 
riebioje ir jautrioje odoje, atsiradusių lytinio brendimo fone. 
Laikosi sveiko gyvenimo būdo, šiek tiek padidėjęs 
testosteronas. Korekcijai naudotos priemonės: Comodex, 
Unstress ir šveitimas Rose de Mer. Gydymo kurso trukmė - 10
savaičių.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Riebi ir jautri oda, sudėtinga aknė su įsisenėjusiomis dėmėmis.

1

2

4

ZINAIDA
CHISTAMULINA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2019 m.

KLINIKINIS
ATVEJIS

AKNĖS, ĮSISENĖJUSIŲ
DĖMIŲ KOREKCIJA

  Nuotraukoje „po“ puikiai matomas gydymo rezultatas: 
bėrimai išnyko, įsisenėję dėmės nebe taip aiškiai matomos, 
išsilygino odos spalva. Rekomenduota toliau naudoti priežiūrai 
namuose skirtas priemones.
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1.  Valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser Ph 4,0-5,0”.
2. Valomasis subalansuojantis losjonas „Comodex Purify &

Balance Toner”.
3. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling Cover

Cream “.
4. Naktinis atstatomasis serumas „Comodex Renew & Repair Night

Treatment” .

1 etapas:

PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

3 etapas:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

Rose de Mer – 10-a savaitė, 1 procedūra.

Comodex – 1, 8 savaitės.

2 etapas: Unstress – (1,2,3,8 žingsniai) -2,3,4,5,6,7,9 savaitės.

https://bit.ly/2KvtWW6
https://bit.ly/2KvtWW6
https://bit.ly/37JPtD7
https://bit.ly/37JPtD7
https://bit.ly/2Kzti9X
https://bit.ly/2Kzti9X
https://bit.ly/3azh0ct
https://bit.ly/3azh0ct


№2

Aprašymas:

Klientės oda sausa ir jautri, linkusi į alergines reakcijas. Pati 
namų sąlygomis spaudžia inkštirus, miliumus. Dėl nuolatinio 
odos traumavimo atsirado pigmentinės dėmės. Koregavimui 
naudotos priemonės: Unstress, Muse. Gydymo kurso trukmė - 
7 savaitės.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Sausa ir jautri oda su pigmentinėmis dėmėmis.

1
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5
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REIŠKINIŲ PO AKNĖS 
KOREGAVIMAS

    Gydymo metu pavyko pašviesinti pigmentines dėmes, 
nuraminti odą ir išlyginti jos spalvą.
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ZINAIDA
CHISTAMULINA

Kosmetologė-estetistė,
Auksinis Christina diplomas nuo 2019 m.

ATVEJIS
KLINIKINIS

1. Minkštas valomasis pienelis „Unstress Gentle Cleansing Milk “.
2. Stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner, Ph 4,0-4,5.
3. Raminamasis serumas „Unstress Total Serenity Serum”.
4. Dieninis probiotinio poveikio kremas SPF 15 “Unstress Probiotic

Day Cream SPF15.”
5. Harmonizuojantis naktinis kremas „Unstress Harmonizing Night

Cream”.

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

2 etapas:

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

UNSTRESS – 1,5 savaitės.

MUSE – 3,7 savaitės.

https://bit.ly/2WTa7e5
https://bit.ly/3haZjRM
https://bit.ly/3rnARRE
https://bit.ly/3rnARRE
https://bit.ly/3pgV3mw
https://bit.ly/3pgV3mw
https://bit.ly/2M363pj
https://bit.ly/2M363pj


Aprašymas:

Laukiamas procedūros Rose de Mer rezultatas – odos 
išsilyginimas, pigmentinių dėmių pašviesėjimas, uždegiminių 
vietų sumažėjimas.   
Pacientas skundžiasi bėrimais ir dėmėmis nugaros srityje, ypač 
viršutinėje jos dalyje ir tarp menčių. Prižiūrėti nugaros odą gana 
sudėtinga, todėl uždegiminių požymių ten atsiranda reguliariai. 
Remiantis anamneze ir klinikiniu vaizdu buvo atliktas  Rose de 
Mer švietimas ( EPI 1 lygio).  Buvo suplanuota atlikti procedūrų 
kursą, todėl pirmą kartą buvo pasirinktas lengvas šveitimo 
variantas. Nei procedūros metu, nei po jos pacientė nejautė jokio 
diskomforto. Po procedūros atsirado šioks toks šerpetojimas, 
bet užtat pasiektas akivaizdus priešuždegiminis poveikis -  
uždegiminės vietos padžiūvo, gerokai sumažėjo jų kiekis. Vėliau 
buvo atlikta pakartotinė šveitimo procedūra (EPI 1), šį kartą buvo 
trinama intensyviau. Rekomenduota atlikti dar 1 šveitimo 
procedūrą po 1 mėnesio.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Uždegiminių vietų ir hiperpigmentacijos židinių buvimas.

 Laikotarpis po šveitimo būdavo gana komfortiškas – naudotos 
priemonės iš rinkinio, skirto priežiūrai po šveitimo „Rose de Mer 
Post-Peel kit“.

MILENA
CHURCAJEVA

Gydytoja dermatologė, kosmetologė, trenerė.
Mokymo centro „NikOl“ trenerė,

Auksinis Christina diplomas nuo  2012 m.,
sertifikuota Christina trenerė.

@dr_khurtsaeva

NUGAROS SRITIES UŽDEGIMINIŲ 
REIŠKINIŲ NAIKINIMAS IR 
HIPERPIGMENTACIJOS MAŽINIMAS 

  Laukiamas procedūros Rose de Mer rezultatas – odos 
išsilyginimas, pigmentinių dėmių pašviesėjimas, uždegiminių 
vietų sumažėjimas.

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA: PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

ROSE DE MER – 3 procedūros 1 mėnesio 
intervalu (paskutinė procedūra suplanuota, 
bet fotoprotokolavimo metu neatlikta).

ATVEJIS
KLINIKINIS

https://bit.ly/3k3gYvl
https://bit.ly/3k3gYvl
https://bit.ly/3k3gYvl


Aprašymas:

Klientė – 23 metų mergina, jaudina vienetinės uždegiminės 
vietos ir reiškiniai „po aknės“ použdegiminės pigmentacijos ir 
įsisenėjusių dėmių pavidalu. Oda taip pat linkusi sausėti ir 
šerpetoti, anamnezėje – atipinis dermatitas. Problemoms spręsti 
buvo nuspręsta taikyti kursą procedūrų, pagrindinis gydymas - 
Comodex ir  FluorOxygen procedūros.

PAGRINDINĖS INDIKACIJOS:

Seborėjinis sauso tipo dermatitas su aknės ir „po aknės“ reiškiniais.

Comodex – 4 procedūros 7 dienų intervalu. 

 Unstress – 2 procedūros 7 dienų intervalu: odos 
streso pašalinimas, drėkinimas ir detoksikacija.

FluorOxygen – 3 procedūros 10 dienų intervalu: 
korekcija po aknės.

Bio Phyto – 1 procedūra: kraujagyslių sienelių 
sustiprinimas.
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JEKATERINA
ČERNYŠOVA

Gydytoja-kosmetologė,
Auksinis  Christina diplomas nuo 2017 m.

@kosmetolog_chernyshova

AKNĖS IR REIŠKINIŲ „PO 
AKNĖS“ KOREGAVIMAS

     Terapijos rezultatai – aknės remisija, gerokai sumažėjo 
reiškinių „po aknės“, t.y. pigmentacijos ir įsisenėjusių dėmių. Odos 
spalva išsilygino, oda pasidarė drėgnesnė, atsirado švytėjimas. 
Siekiant išlaikyti pasiektą rezultatą rekomenduota tęsti 
procedūras salone po 1 kartą per mėnesį ir  naudoti priežiūrai 
namuose paskirtas priemones.

ATVEJIS
KLINIKINIS

1.  Valomasis gelis „Comodex Clean & Clear Cleanser”, 2 kartus per
dieną.

2. Stabilizuojantis losjonas „Unstress Stabilizing Toner”, 2 kartus per
dieną.

3. Matinis apsauginis kremas „Comodex Mattify & Protect Cream
SPF15”.

4. Drėkinamasis kremas  riebiai ir mišriai odai su A, E vitaminais ir
hialuronine rūgštimi „ ElastinCollagen Placental Enzyme Moisture
Cream with vitamins A, E & HA for oily and combination skin” .

5. Atjauninantis ir atstatantis serumas nakčiai „Comodex Renew &
Repair Night Treatment”, 1 kartą per savaitę.

6. Apsauginis kremas po šveitimo „Rose de Mer Post Peeling Cover
Cream” , pagal poreikį.

PRIEŽIŪRA NAMUOSE:

1 etapas:
PROCEDŪRŲ KIEKIS IR SEKA:

2 etapas:

3 etapas:

4 etapas:

*Vietoje Fluoroxygen+C linijos preparatų galima naudoti Illustrious
linijos priemones, kurių savybės analogiškos, o formulė pagerinta.

https://bit.ly/3nJntFu
https://bit.ly/3mEkvAE
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/3pdKZKQ
https://bit.ly/3rkPXHI
https://bit.ly/3rkPXHI
https://bit.ly/3rkPXHI
https://bit.ly/3rkPXHI
https://bit.ly/3aD1Tic
https://bit.ly/3aD1Tic
https://bit.ly/2JfAiZ7
https://bit.ly/2JfAiZ7
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