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Per pastaruosius kelerius metus odos išvaizda tapo ne estetine siekiamybe, o naudinga sveikos 
odos procedūroms. Tinkamai iš vidaus gydoma oda išorėje tampa švytinti ir gyvybinga. 
Natūralus, sveikas švytėjimas - tai ne momentinis efektas, o nuolatinės, nuodugnios veiklos 
rezultatas, skatinantis odą vykdyti esminius biologinius procesus ir atkurti natūralią pusiausvyrą, 
kad oda atrodytų švytinti ir atgaivinta.
Laiko ir aplinkos poveikis - netolygus odos tonusas, dėmės, suglebimas laikui bėgant tampa 
pastebimas, todėl oda praranda natūralų spindesį ir gyvybingumą, atrodo papilkėjusi, pavargus 
ir senesnė nei jos tikrasis amžius.
„LINE REPAIR“ pašalina gyvybingumo ir grožio praradimo simptomus ir apraiškas, pradedant 
valymu ir šveitimu, baigiant odos atnaujinimu ir švytinčios odos apsauga. Oda atrodys lygi, 
atgaivinta ir švytinti.
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NAUDA
• padidintas ląstelių aprūpinimas deguonimi
• optimalus drėkinimas
• tolygus ir vienodas odos tonas

Odos spindesys
Vienas iš jaunos ir sveikai atrodančios odos kriterijų - 
spindesys. Laisvųjų deguonies radikalų sukeliamas 
stresas paskatina priešlaikinį kraujagyslių senėjimą, 
medžiagų apykaitos sulėtėjimą. Dėl visų šių veiksnių 
oda atrodo praradusi toną ir papilkėjusi. Spindesio 
stiprinimą, senėjimą stabdanti aktyvioji dalis, aktyviai 
didina kraujotaką kapiliaruose, gerina ląstelių 
medžiagų apykaitą ir didina deguonies kiekį odoje. 
Evodia rutaecarpa vaisių pagrindu sukurtas 
preparatas padeda atpalaiduoti kapiliarų sieneles, 
kas paskatina odos skaistumą ir skaidrumą. 

Odos mikrocirkuliacijos pagerėjimui in vivo patvirtinti 
naudotas lazerinio doplerio vaizdavimo metodas. Šis 
metodas leidžia vizualizuoti tiriamųjų skruostikaulių 
kraujotaką.
Toliau pateiktame 2D žemėlapyje pavaizduotas 
spindesio skatinamasis poveikis mikrocirkuliacijai. 
Matomas skruostikaulių srities raudonos spalvos 
pokytis, lyginant su placebu, o tai reiškia, jog odos 
kraujotaka yra gerai stimuliuojama, kas skatina 
sveiką spindesį, skaistumą ir gaivesnę odos išvaizdą.

Siekiant kiekybiškai įvertinti įvairius su veido odos 
spindesiu susijusius parametrus, tokius kaip odos 
spalva ir ryškumas, buvo atliktas jutiminis metodas. 
Spindesį skatinantis komponentas buvo išbandy-
tas kaukaziečių odai, nes jame derinami keturi 
atspalviai: smėlio, alyvuogių, raudonai rožinė ir 
šviesiai rožinė.

Smėlio spalvos oda yra labiau švytinti. Alyvuogių žalia 
ir raudonai rožinė spalvos, teigiama, yra mažiau mato-
mos, šviesiai rožinė - labiau.

Ląstelių energijos skatinimas (Energy booster) 
Unikalus Saccharomyces cerevisiae mielių citoplazmos 
ir mitochondrijų komponentų ir aminorūgščių derinys. 
Ląstelių energijos skatinimo komponentas suteikia 
realios naudos, nes padidina deguonies kiekį odoje ir 
gerina jo suvartojimą, todėl oda tampa stangri, 
atgaivinta, jaučiamas akivaizdus odos atsinaujinimas. 
Didindamas deguonies kiekį, „Energy Booster“ skatina 
ląstelinio kvėpavimo aktyvumą ir ląstelių atsinaujinimą 
taip pat medžiagų apykaitą ir odos apsauginius 
mechanizmus. Aminorūgščių glutamo rūgšties, valino, 
treonino ir ypač adenozino mišinys padeda susidaryti 
ATP ir gerina kraujotaką, todėl veido oda tampa 
skaistesnė.
Biologinis ląstelių energijos skatinimo komponento 
poveikis mitochondrijoms rodo, kad jis skatina pagrin-
dinių genų, susijusių su mitochondrijų veikla, apsaugą ir 
raišką.
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Genų raiška buvo matuojama keratinocituose su 
UVB po 4 val. ir 24 val. „Energy Booster“ gydymo.
Paaiškėjo, kad veiklioji medžiaga paskatina ląstelių 
energijos atsinaujinimą nakties metu, apsaugo 
nuo stresinio poveikio ląstelėms.
Nustatyta, kad veiklioji medžiaga priklausomai nuo 
dozės padidina ATP kiekį daugiau kaip 107 % po 4 val. 
ir daugiau kaip 53 % po 24 val.

Išvada: didina ląstelių energijos lygį net 24 valandas 
po gydymo
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Vienaląsčiai planktono dumbliai, gaminantys daug 
deguonies ir tiekiantys jį odai.
Praturtintas arginino ferulatu, kurio pagrindą sudaro 
argininas (nepakeičiamosios aminorūgštys) ir ferulo 
rūgštis veikia kaip odos apsauga. Stimuliuoja ląstelių 
gamybą epidermyje ir baltyminių skaidulų gamybą 
dermoje. Pasižymi antibakterinėmis savybėmis, geri-
na kraujotaką ir didina mitochondrijų energiją.

• 

Drėkinimas yra labai svarbus sveikos odos funkcijoms 
ir elastingumui išsaugoti. 

Drėkinamųjų veikliųjų medžiagų kompleksas

• Augalinis drėkiklis
• Drėkinantis kompleksas
Daugiatikslis drėkinamasis poveikis užtikrina greitą ir
nuolatinį odos drėkinimą ir mažina vandens netekimą.

Augalinis drėkiklis yra naujos kartos natūrali drėkina-
moji veiklioji medžiaga, vadinama osmohidratacija. 
Kaip natūralus betaino šaltinis, jis padidina osmolitų 
kiekį keratinocituose ir stimuliuoja jų ląstelinius 
transporterius, kad pagreitintų viduląstelinio vandens 
suvartojimą ir tūrio atsistatymą.

Botanical hydrator
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Drėkinamasis kompleksas
Subalansuotas drėkinamasis kompleksas suformuoja 
pažangų struktūrinį dvisluoksnį odos paviršiuje, pade-
dantį sustiprinti natūralų odos barjerą ir užtikrinantį iki 72 
valandų matomą drėkinimą.
Prisitaikydamas prie aplinkos, jis taip pat optimizuoja 
drėkinimą, reguliuodamas vandens netekimą esant 
skirtingoms temperatūroms ir drėgmės lygiui.
Tai yra itin veiksmingas drėkinamasis kompleksas, 
veikiantis dviem būdais:

Šiurkšti ir nelygi odos tekstūra atsiranda dėl susikau-
pusių negyvų ląstelių, kurios pažeidžia odos paviršių, 
dėl to sustorėja raginis sluoksnis ir atsiranda nema-
lonus jausmas. 

Keratolitinis kompleksas
Salicilo rūgštis ir šilkmedžio ekstraktas kartu su ana-
nasų ekstraktais - BHA ir augalinio fermento pektino ir 
bromelaino pagrindu. Švelniai eksfoliuoja ląsteles ir 
skatina ląstelių atsinaujinimą, suteikdamas tolygų odos 
atspalvį.

• Sukuria pažangų lipidų dvisluoksnį ant odos 
paviršiaus, kuris reguliuoja vandens netekimą

• Sąveikauja su lipidų dvisluoksniais Corneum 
sluoksnyje, sustiprinant odos drėkinamąjį 
kompleksą.
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1 -as žingsnis

MOISTURIZING 
MICELLAR MILK

4-as žingsnis

ULTRA NOURISH MASK

2-as žingsnis

OXYGEN PEEL 

3-as žingsnis

GLOW MASK

DRĖKINAMASIS MICELINIS PIENELIS

ŠVELNUS ŠVEIČIAMASIS GELIS

ŠVYTĖJIMĄ SKATINANTI KAUKĖ

INTENSYVIAI DRĖKINANTI KAUKĖ

SALONE ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ APŽVALGA
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5-as žingsnis

LIFT DEFINE MASK

6-as žingsnis

HYDRA FUSION 
CONCENTRATE

7-as žingsnis

RADIANCE FIRM 
DAY CREAM

ATKURIANTI, STANGRINANTI KAUKĖ

DRĖKINANTIS, ŠVIESINANTIS SERUMAS

JAUNINANTIS DRĖKINANTIS DIENINIS 
KREMAS
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SALONE ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ APŽVALGA

1-asis žingsnis
MOISTURIZING MICELLAR MILK
Drėkinamasis micelinis pienelis
(500 ml)

2--asis žingsnis
OXYGEN PEEL
Švelnus šveitiklis
(250 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Suderinta valomosios micelės ir muilinių gėlių ekstrakto 
galia. Pašalina visus makiažo pėdsakus ir nešvarumus. 
Ramunėlės, simondsijų sėklų aliejus, polisacharidai ir 
vitaminas E saugo, ramina ir drėkina odą.

Švelnus šveičiamasis gelis, kurio sudėtyje yra fermentų, 
pagamintų iš ananasų ir šilkmedžio fermentų bei plank-
tono dumblių, atgaivinančių pavargusią odą. Papildo ląs-
teles deguonimi ir energija, skatina ląstelinį kvėpavimą ir 
mikrocirkuliaciją. Pašalina negyvas paviršiaus ląsteles, sti-
muliuoja jaunas ir sveikas ląsteles, padeda įsisavinti svar-
biausias maistines medžiagas, kad oda iš karto atgautų 
gyvybingumą ir švytėjimą. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Micelės kapsulės – veikia kaip magnetas, pritraukia ir pašalina 
nešvarumus bei makiažą. Susilietusios su oda, micelės 
suyra, išskirdamos švelnias paviršinio aktyvumo medžiagas. 
Greitam, saugiam produkto naudojimui,kuris nedirgina odos. 
Muilinės pelyno ekstraktas – didelė saponinų koncentracija, 
pasižymi švelniomis, nedirginančiomis valomosiomis ir rami-
namosiomis savybėmis.
Ramunėlių ekstraktas – antibakterinis, priešuždegiminis ir anti-
septinis, pasižymintis įrodytomis gydomosiomis savybėmis. 
Ramina, atgaivina, neutralizuoja odos dirgiklius ir švelniai valo. 
Drėkinamasis poveikis – patentuotas natūralių cukrų darinių 
kompleksas: ksilitilgliukozidas, anhidroksilitolis ir ksilitolis, 
užtikrinantis ilgalaikį drėkinimą. Padeda dehidratuotai odai 
stiprindamas barjerinį poveikį (mažina TEWL) ir optimizuoja 
vandens sulaikymą, didindamas NMF ir hialurono rūgšties kiekį.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Planktono dumbliai – vienaląsčiai planktono dumbliai, gami-
nantys daug deguonies ir tiekiantys jį odai. Praturtintas arginino 
ferulatu, kurio pagrindą sudaro argininas (nepakeičiamosios 
aminorūgštys) ir ferulo rūgštis, veikianti kaip odos apsauga. 
Skatina ląstelių atsinaujinimo procesą.
Keratolitinis kompleksas – salicilo rūgštis (BHA) kartu su 
šilkmedžio ir ananaso ekstraktais, kurių sudėtyje yra 
augalinių fermentų pektino ir bromelaino švelniai šveičia 
odą, suardydami negyvas ląsteles ir skatindami ląstelių 
atsinaujinimą bei tolygų odos atspalvį.
„Raganų lazdyno“ ekstraktas – dar žinomas kaip Hamamelis, 
pasižymi dideliu kiekiu taninų, kurie mažina paraudimą ir 
uždegimą, skatina pažeistos ir uždegiminės odos gyjimą.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užtepkite ant veido ir kaklo, švelniai įmasažuokite drėgnais 
pirštais. Nuvalykite drėgna šluoste. Galima tepti aplink 
lūpas.

Tolygiu sluoksniu tepkite ant švarios ir sausos odos. 
Palikite 3-5 minutes.  Kruopščiai nuplaukite. 
PASTABA: norėdami sustiprinti šveitimą, sukamaisiais 
judesiais valykite naudodami vatos diskelius.
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3-as žingsnis 
GLOW MASK 
Švytėjimo kaukė 
(250 ml)

4-as žingsnis
ULTRA NOURISH MASK 
Intensyviai drėkinanti kaukė 
(250 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

15% AHA rūgščių, padedančių intensyviau atsinaujinti 
ląstelėms. Specialiai sukurta taip, kad pagreitintų ląstelių 
atsinaujinimą ir padidintų spindesį. Sudėtyje yra grožio 
puoselėjimą skatinančių maistinių medžiagų, tokių kaip 
AHA rūgštys, vitaminas C ir hialurono rūgštis, todėl 
padidėja ląstelių efektyvumas ir oda atrodo jaunatviškesnė.

Kaukė, kurioje gausu svarbiausių hipoalerginių rūgščių, 
suteikiančių odai didelės koncentracijos vitaminų, riebalų 
rūgščių ir mineralų, kurie atkuria odos barjerą, mažina 
sausumą ir sudirgimą, suteikia odai gaivumo ir elastingumo.

VEIKLA

Glikolio rūgštis – gerina odos tonusą ir tekstūrą, stimuliuoja 
kolageno gamybą, sutraukia poras ir sumažina matomas raukšles.
Obuolių rūgštis – sumažina matomų raukšlių kiekį ir išlygina 
toną, sumažina smulkias raukšleles ir raukšlių matomumą.
Fito rūgštis – antioksidantas, pašalina laisvuosius radikalus, 
švelnus eksfoliatorius.
Šilkmedžio ekstraktas – gausu vitamino C ir asparagino 
rūgšties, išlygina odos toną, pasižymi priešuždegiminėmis 
savybėmis ir suteikia odai elastingumo.
Hialurono rūgštis – galinga drėkinanti medžiaga, kuri gali 
išlaikyti iki 1000 kartų daugiau vandens nei jos svoris, padidina 
odos stangrumą ir apsaugo nuo smulkių raukšlelių susidarymo.
Bioceliuliozė – sukuria skaidulinę membraną, kuri padeda to-
lygiai išsklaidyti veikliąsias medžiagas giliai odos sluoksniuose.

VEIKLA

Saldžiųjų migdolų aliejus – jame gausu omega-3 riebalų 
rūgščių, vitamino D, vitamino E ir mineralų, jis padeda nuraminti 
sudirgimą, apsaugo nuo UV spindulių daromos žalos ir 
apsaugo nuo ankstyvo senėjimo. 
Simondsijų aliejus – panašus į žmogaus sebumą, natūralus 
drėkiklis ir minkštiklis, greitai įsigeriantis į poras. Palaiko 
subalansuotą riebalų kiekį ir mažina TEWL (transepiderminį 
vandens netekimą), todėl oda tampa švelni ir elastinga.
Taukmedžio sviestas – augalinis lipidas, turintis nepakei-
čiamųjų riebalų rūgščių, antioksidantų ir vitaminų, pasižy-
mintis daugybe privalumų: drėkina, maitina, minkština, 
ramina ir saugo odą.
Vitaminas E – stiprus antioksidantas, mažina uždegimą ir 
drėkina odą.
Skvalenas – pasižymi išskirtinėmis minkštinamosiomis 
savybėmis, mažina transepiderminį vandens netekimą 
(TEWL), atkuria minkštumą ir elastingumą.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užtepkite tolygų sluoksnį ant veido ir palaikykite 3-5 
minutes. Kruopščiai nuplaukite.
PASTABA: pagal poreikį pašalinkite komedonus 3 žingsnio 
pabaigoje.

Tepkite gausiai ant veido, kaklo ir dekoltė srities. Palikite 
10 minučių ir įmasažuokite, kol visiškai įsigers. 
NENUPLAUKITE!
Pasirinktinai: Galite uždengti veidą ir kaklą drėgna marle 
ir ant viršaus uždėti „Lift Define“ kaukę.
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FUNKCIJA FUNKCIJA

Odą atkurianti ir iš karto stangrinanti kaukė, kurios pagrindą 
sudaro dumbliai bei natūralios medžiagos, patempiančios 
odą. Džiūdama ant odos, ji išskiria veikliąsias medžiagas ir 
sukelia okliuziją, kuri sukelia biologinių procesų grandinę, 
būtiną odos funkcionavimui pagerinti. Turtinga antioksidan-
tų ir drėkiklių, vėsina ir ramina odą.

Itin novatoriškas šilką primenantis serumas prisotina odą 
dideliu kiekiu vitaminų ir drėgmę išlaikančių medžiagų bei 
palaiko natūralias odos atsinaujinimo funkcijas. Šviesina ir 
atgaivina, suteikia jaunatvišką, švytinčią išvaizdą ir komfortišką 
pojūtį.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Dumblių milteliai – turintys daug polisacharidų, gerina odos 
barjerinę funkciją ir apsaugo nuo transepiderminio van-
dens netekimo. Osmosinis aktyvumas skatina skverbimąsi 
į gilesnius odos sluoksnius ir gerina odos mechanizmus.
Hialurono rūgštis – stipri drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad 
oda būtų ilgai drėkinama ir stangri.
Magnio askorbilo fosfatas – stabilus vitaminas C, skatina 
kolageno sintezę ir slopina lipidų peroksidaciją.
Šilkmedžio ekstraktas – stiprus antioksidantas, turintis daug 
vitamino C ir asparagino rūgšties, išlygina odos toną, 
pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, apsaugo nuo 
aplinkos veiksnių ir suteikia odai elastingumo.

Niacinamidas (vitaminas B3) – mažina smulkias raukšleles, 
lygina odos spalvą, mažina poras, gerina odos elastingumą 
ir odos barjerinę funkciją.
Panthenolis (vitaminas B5) – pasižymi raminamosiomis ir 
atstatomosiomis savybėmis, padeda palaikyti natūralų 
odos barjerą.
Vitaminas E – stiprus antioksidantas, mažinantis odos 
uždegimą ir suteikiantis drėgmės.
Šilkmedžio ekstraktas – stiprus antioksidantas, turintis daug 
vitamino C ir asparagino rūgšties, išlygina odos toną, 
pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, apsaugo nuo 
aplinkos veiksnių ir suteikia odai elastingumo.
Augalinis drėkiklis – sudėtyje yra didelės koncentracijos 
organinio osmolito betaino, kuris pagreitina keratinocitų 
vandens pasisavinimą, užtikrina greitą ir nuolatinį drėkinimą 
bei mažina vandens netekimą. Atkuria odos barjerinę funkciją, 
didindamas lipidų ir ląstelių jungčių baltymų gamybą.
Hialurono rūgštis – stipri, drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad 
oda būtų ilgai drėkinama ir stangri.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Mentele sumaišykite 2 valgomuosius šaukštus „Lift Define“ 
kaukės miltelių (11 g) su 4 valgomaisiais šaukštais (40 ml) 
palaipsniui įpilto vandens ir mentele užtepkite ant viso 
veido ir kaklo. Palikite veikti 10 minučių, tada kaukę 
nuimkite. Jei reikia, likučius nuvalykite drėgna servetėle.

Tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė sritį ir masažuokite, 
kol įsigers.

5-as žingsnis 
LIFT DEFINE MASK
Atkurianti, stangrinanti kaukė
(150 g)

6-as žingsnis
HYDRA FUSION CONCENTRATE
Drėkinantis, šviesinantis serumas
(50 ml)

SALONE ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ APŽVALGA



11

FUNKCIJA

Prabangus kremas, praturtintas naujoviškomis veikliosiomis 
medžiagomis, kovoja su papilkėjimu, suglebimu ir dehidratacija. 
Grąžina jaunystę ir spindesį papilkėjusiai odai, o odos paviršiuje 
suformuoja nematomą plėvelę, kad būtų pasiektas antigravita-
cinis liftingo efektas. Organinių osmolitų ir okliuzinių humektantų 
derinys užtikrina optimalų ilgalaikį drėkinimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Spindesio stipriklis – natūralios kilmės veiklioji medžiaga, įkvėpta 
tradicinės kinų medicinos ir skirta visoms funkcijoms pagerinti. 
Stiprina odos mikrocirkuliaciją, atkuria normalią kraujotaką ir aprūpina 
odą deguonimi. Dėl to oda įgauna sveiką švytėjimą, skaistumą ir 
tolygesnį atspalvį.
Odos stangrinimo komponentas – natūralus odą patempiantis 
ingredientas, pasižymintis filmogeniniu ir stangrinamuoju poveikiu. Jo 
struktūra puikiai prisitaiko prie odos ir sudaro stiprią plėvelę, kuri 
pakelia, apsaugo, išlygina ir stangrina odą.
Augalinis drėkiklis – sudėtyje yra didelės koncentracijos organinio 
osmolito betaino, kuris pagreitina keratinocitų vandens pasisavinimą, 
užtikrina greitą ir nuolatinį drėkinimą bei mažina vandens netekimą. 
Atkuria odos barjerinę funkciją, didindamas lipidų ir ląstelių jungčių 
baltymų gamybą.
Drėkinamasis kompleksas – subalansuotas drėkinamasis komp-
leksas, gebantis prisitaikyti prie aplinkos, optimizuoja drėkinimą esant 
skirtingai temperatūrai ir drėgmės lygiui, reguliuodamas vandens 
netekimą. Suteikia itin ilgai išliekantį drėgnumą ir minkštumą, nepri-
klausomai nuo oro sąlygų.

NAUDOJIMAS 
USE
Tepkite veidą, kaklą ir dekoltė sritį. Švelniai įmasažuokite, kol 
visiškai įsigers.

7-as žingsnis
RADIANCE FIRM DAY CREAM
Jauninantis, drėkinantis dieninis kremas
(100 ml)
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5 LINIJOS, SKIRTOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE, YRA PRITAIKYTOS PRIE 
KONKREČIOS ODOS BŪKLĖS IR PO KRUOPŠTAUS ODOS ĮVERTINIMO 
TURĖTŲ BŪTI ATITINKAMAI REKOMENDUOJAMOS.
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ODOS 
ATNAUJINIMAS

FIX

GYDYMAS 
SALONE 

ODOS ATSTATYMAS

ODOS ŠVYTĖJIMAS

ODOS
STANGRINIMAS

ODOS MAITINIMAS

ODOS DRĖKINIMAS

ODOS PRIEŽIŪRA NAMUOSE
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Nuolatinės sveikesnio ir labiau subalansuoto 
gyvenimo būdo paieškos pastaruoju metu pra-
dėjo apimti ir odos priežiūros sritį. Subalansuotos 
mikrobiotinės ekosistemos apsauga tapo stipria 
pasauline odos priežiūros tendencija, kuri išliks ir 
ateinančiu laikotarpiu.
Mikrobiota sąveikauja su oda, užtikrindama 
tinkamą funkcionavimą ir naudą, kurią teikia 
produktai praturtinti skaidulomis, didinantys odą 
sudarančių komponentų kiekį ir kokybę.
NUTRIENT linija apjungia maistinių medžiagų ir 
mikrobiotos naudą, kad atkurtų odos paviršiaus 
ekosistemą, barjerą, apsaugotų nuo išorinių 
veiksnių, palaikytų odos sveikatą bei atitolintų 
senėjimo procesus. Didelis polisacharidų kiekis 
labai svarbus stiprinant natūralią apsaugą ir 
užkertant kelią priešlaikiniam odos senėjimui.
NUTRIENT tiekia būtinas maistines medžiagas 
skatinančias natūralius procesus ir gerinančias 
odos sveikatą bei bendrą išvaizdą.

NAUDA
• Sveikos odos atkūrimas
• Odos funkcijų subalansavimas
• Odos drėkinimas 72 valandas

ODOS ATSTATYMAS
MIKROBIOTA - selektyviai stimuliuoja ant odos 
gyvenančių naudingų bakterijų rūšių augimą ir akty-
vumą. Odoje yra natūrali, bet įvairi bakterijų, grybelių 
ir pelėsių ekosistema, kurios pusiausvyra yra labai 
svarbi odos barjero veikimui prieš patogenus.

Mikrobiotos Reguliatorius
Kompleksas, pasižymintis selektyviu poveikiu stimu-
liuojant odos florą. Apjungia jogurto miltelių poveikį 
su prebiotiniu augaliniu polisacharidu inulinu. Kartu 
su Polymnia Sonchifolia ekstraktu jis mažina patoge-
ninių bakterijų augimą ir padeda reguliuoti gerųjų 
mikroorganizmų, natūraliai esančių ant odos, kiekį.

Selektyvus poveikis odos bakterijų augimui

In vitro bandymai su standartinėmis auksinio 
stafilokoko (Staphylococcus aureus) ir epider-
midinio stafilokoko (Staphylococcus epidermidis) 
kultūromis įrodo, kad Mikrobiotos Reguliatorius 
kontroliuoja auksinio stafilokoko (Staphylococcus 
aureus) augimą, išlaikydamas epidermidinio sta-
filokoko (Staphylococcus epidermidis) populia-
ciją, todėl pagerina odos mikrofloros sudėtį, 
sumažindamas potencialių patogenų kiekį. 

Jūrinio barjero atstatymas
Bacillus active iš mikroorganizmo, randamo 
netoli Indijos vandenyno, skatina lipidų ir 
baltymų gamybą, stiprina odos barjerinę 
apsaugą, palaiko odos drėgmę, minkštumą ir 
elastingumą. Stiprina filagriną, NMF molekulių 
pirmtaką, kuris padeda išlaikyti drėgmę.

Raginį sluoksnį sudaro negyvi suplokštėję korne-
ocitai, veikiantys kaip raginio sluoksnio pamatas ir 
išorinis barjeras. Raginiame sluoksnyje esantys fila-
grino lipidai yra labai svarbūs epidermio reguliacijai. 
Jie skatina laisvųjų aminorūgščių, padedančių sulai-
kyti vandenį, išsiskyrimą.
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Britų dermatologijos žurnalo atliktas tyrimas 
parodė, kad tiek bakučiolis, tiek retinolis padeda 
išvengti raukšlių, mažina pigmentaciją, didina 
elastingumą ir stangrumą. Tačiau retinolis 
sukelia sudirgimą, o bakučiolis yra švelnesnis ir 
saugus naudoti dienos metu.
Bakučiolio ir retinolio poveikio odos senėjimui 
vertinimas, pagrįstas 12 savaičių trukmės tyrimu.

Abi veikliosios medžiagos reikšmingai sumažina 
raukšles ir hiperpigmentaciją, o tarp veikliųjų 
medžiagų nėra reikšmingo skirtumo. Bakučiolio 
įtaka įvairių tipų kolageno sintezės padidėjimui:

Diagramoje parodyta, kad po 48 valandų inkubacijos 
Bacillus marine active padidina filagrino kiekį, kuris 
padidina NMF raginiame sluoksnyje, sustiprina jo 
struktūrą, padidina vandens sulaikymą ir apsauginį 
barjerą.

Atlikus in vivo bandymą su 20 sausą odą turinčių 
savanorių (30-50 metų amžiaus), kurie naudojo 
kremą su "Bacillus marine active", nustatyta, kad 
po 28 dienų odos drėgmė padidėjo 24 %.. 

ODOS FUNKCIJŲ SUBALANSAVIMAS
SUPERFOODS 
Įrodyta, kad dėl ypatingo maistingųjų medžiagų 
kiekio superfoods turi išskirtinių sveikatai 
naudingų savybių, kurios naudingos odai.  Jie turi 
išskirtinių mineralų ir vitaminų, aktyviųjų 
vaistažolių ekstraktų. Taip pat eterinių aliejų ir 
antioksidantų, kurie drėkina, maitina ir jaunina 
odą. Bakučiolis – natūrali panašios molekulinės 
struktūros retinolio alternatyva, gaunama iš 
ajurvedinio augalo "Babchi" (Psoralea Corylifolia).
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Senėjimą stabdančių tyrimų rezultatai:
Ekspertų ir komisijos narių pastebėtas poveikis 
procentine išraiška.

12 savaičių losjono su bakučioliu naudojimo 
protokolas, taikomas 41-60 metų amžiaus 
savanoriams, rodo, kad ženkliai sumažėjo 
raukšlės ir pigmentacija, taip pat pagerėjo 
odos elastingumas, stangrumas ir bendra 
odos išvaizda be jokio odos sudirginimo.

Uogų kompleksas - gervuogės, meškauogės, 
šilkmedžio uogos, avietės - turi daug anti-
oksidantų, drėkina, gerina elastingumą ir 
apsauginę funkciją. Turtingas AHA ir 
aminorūgščių kompleksas skatina ląstelių 
atsinaujinimą, didina drėgmės lygį, skaistina ir 
mažina matomas raukšles.

Augalinių rūgščių poveikis - hidroksirūgštys skatina 
ląstelių atsinaujinimą

Goji uogos – gausu antioksidantų, polisacharidų, 
aminorūgščių, vitaminų ir mineralų, stiprina 
imuninę sistemą, gerina drėgmės lygį ir apsaugo 
nuo laisvųjų radikalų.
Lapinių kopūstų ekstraktas – gausu antioksidantų, 
polisacharidų, aminorūgščių, vitaminų ir mineralų, 
stiprina imuninę sistemą, gerina drėgmės lygį ir 
apsaugo nuo laisvųjų radikalų.
Kurkuminas – šviesinanti medžiaga, slopinanti 
melanocitų tirozinazės aktyvumą (priklausomai nuo 
dozės), sukuria tolygų odos atspalvį ir spindesį.

Spirulina - tai mėlynųjų dumblių ekstraktas, dar 
žinomas kaip „mėlynasis auksas“. Pasižymi stip-
riomis antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis 
savybėmis. Toliau pateiktame grafike matyti 
padidėjęs antioksidanto aktyvumas (nuo dozės 
priklausomas). 
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DRĖKINIMAS 72 VALANDAS 
„Drėgmės magnetas“, užtikrinantis ilgalaikę 
hidrataciją.  Puikiai prisijungia prie laisvųjų lizino 
amino grupių, esančiame keratine, kurios yra 
viršutiniuose odos sluoksniuose, dėl to oda geriau 
sulaiko vandenį. Stiprina natūralią odos apsaugą, 
užkirsdamas kelią tolesnei dehidratacijai.
Reguliariai naudojant šią veikliąją medžiagą 
pavargusi ir sausa oda vėl atgyja, ji optimaliai ir ilgai 
drėkinama.
Be to, atlikus 12 savaičių trukusius tyrimus su 
žmogaus keratinocitais, paaiškėjo, kad „drėgmės 
magnetas“ veiksmingai stimuliuoja genus, kurie 
atlieka pagrindinį vaidmenį odos barjero palaikymui.

•

•

•

Gerina odos drėkinimą didindamas natūralaus 
maitinamojo faktoriaus ir hialurono įsiskverbimą, 
nes padidina filagrino ir hialurono sintazės-3 
genų raiška. (atsakingos už natūralaus 
maitinamojo faktoriaus ir hialurono rūgšties 
sintezę).
Įtakoja raginio sluoksnio funkciją, didindamas 
lorikrino geno kiekį.
Skatina keramidų sintezę nes, didina rūgščių 
sfingomielinazės genų raiškos lygį.
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NUTRIENT  PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

PURE NATURAL CLEANSER
Natūralus valiklis
(250 ml)

GOJI BERRIES ACTIVE TONER
Aktyvusis tonikas su Goji uogomis
(300 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Lengvai putojantis, valomasis prausiklis. Lengvai pašalina 
makiažą, riebalų perteklių ir nešvarumus. Palieka odą 
komfortišką, gerai subalansuotą ir gaivią.

Detoksikuojantis ir šveičiamasis tonikas, pasižymintis 
dvigubu poveikiu - valo ir regeneruoja. Nušveičia negyvas 
ląsteles ir detoksikuoja. Suderinti superfoods ekstraktai ir 
vaisių rūgštys - atnaujinta ir atgaivinta išvaizda.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Lapinių kopūstų & Žaliosios arbatos ekstraktai - daug 
vitaminų, mineralų ir fenolių komplekso, pasižyminčio 
antioksidaciniu, priešuždegiminiu ir detoksikaciniu 
poveikiu.
Hamamelio ekstraktas - priešuždegiminis ir stiprus 
antibakterinis poveikis. Gydo pažeistą odą ir mažina poras. 
Citrusų  ekstraktas - aktyvus, turintis daug bioflavonoidų ir 
antioksidantų.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Glikolio & Obuolių rūgštys - 6% AHA iš augalinių ekstraktų 
(cukranendrių, obuolių sidro), kurie šveičia, skatina regene-
raciją, gerina kraujotaką ir medžiagų apykaitą.
Goji uogos - dar vadinamos „ateities vaisiais“, atlieka svarbų 
vaidmenį tradicinėje sveikatingumo priežiūroje, atstatydamos 
gyvybingumą ir skatindamos audinių atsinaujinimą. 
Artemisijų & Lapinių kopūstų ekstraktai - daug fenolinių 
rūgščių, taninų ir flavonoidų - puikus natūralus antioksidantas 
ir detoksikatorius.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Įmasažuokite nedidelį kiekį į veidą ir kaklą ir nuplaukite 
drungnu vandeniu.

Švelniai nuvalykite veidą, kaklą ir dekoltė vatos diskeliu, 
suvilgytu toniku.

ODOS VALYMO 
RUTINA
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BIO SHIELD SERUM
Drėkinantis, apsauginis serumas
(30 ml)

BAKUCHIOL DAY CREAM SPF 15
Bakučiolio dieninis kremas su SPF 15
(50 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Odos paviršinį barjerą saugantis ir drėkinamasis serumas 
atkuria, atgaivintą išvaizdą ir sukuria komforto pojūtį. 
Galingos veikliosios medžiagos stiprina odos barjerą ir 
mažina odos reaktyvumą, o antioksidantai apsaugo nuo 
laisvųjų radikalų poveikio.  

Intensyvus, ilgai išliekantis drėkinamasis kremas kartu su 
natūralia retinolio tipo veikliąja medžiaga atitolina 
ankstyvo senėjimo požymius, mažina smulkių linijų ir 
raukšlių matomumą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Apsauga nuo mėlynosios šviesos  -  Theobroma kakavos 
sėklų ekstraktas padeda odai kovoti su mėlynosios šviesos 
tarša. Jis mažina laisvųjų radikalų poveikį skaitmeninio ap-
švietimo metu, todėl apsaugo odą nuo ankstyvo senėjimo.
„Unimoist U125“ - idealus natūralaus maitinamojo 
faktoriaus aminorūgščių (sacharido hidrolizato, magnio 
aspartato, glicino, alanino, kreatino) ir karbamido derinys 
palaiko idealų drėgmės lygį.
Lapiniai kopūstai &  Hamamelis - botaninis mišinys, didinantis 
atsparumą uždegimams ir skatinantis uždegimo pažeistos 
odos gijimą, taip pat saugantis odą nuo oksidacinės žalos. 
Mikrobiotos reguliatorius - mažina patogeninių bakterijų 
augimą ir padeda reguliuoti gerųjų mikroorganizmų kiekį.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Bakučiolis - natūrali retinolio alternatyva padeda išvengti 
smulkių linijų ir raukšlių, šviesina pigmentacines dėmes, didina 
elastingumą ir stangrumą. Saugu naudoti dienos metu.
„Drėgmės magnetas“ - natūralus drėgmės magnetas, 
užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Stiprina natūralią odos apsaugą, 
apsaugo nuo tolesnės dehidratacijos.
Mikrobiotos reguliatorius & Jogurtenas - mažina 
patogeninių bakterijų augimą ir padeda reguliuoti odoje 
natūraliai esančių gerųjų mikroorganizmų kiekį.
Apsauga nuo mėlynosios šviesos - Theobroma kakavos 
sėklų ekstraktas padeda odai kovoti su mėlynosios šviesos 
tarša. Sumažina laisvųjų radikalų reaktyvaciją skaitmeninio 
apšvietimo metu, apsaugo nuo ankstyvo odos senėjimo.  

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Masažuokite, kol visiškai įsigers.

Užtepkite ant veido ir švelniai tapšnokite, kol visiškai įsigers.

RYTINĖ
RUTINA
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BIO SATIN SERUM
Maitinamasis serumas
(30 ml)

NIACINAMIDE NIGHT CREAM
Niacinamido naktinis kremas
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Serumas, kuriame gausu svarbiausių maistinių medžiagų ir 
vitaminų, užtikrina lygią odos tekstūrą, didina odos elas-
tingumą, drėgmę ir spindesį. Oda atrodo tolygiai tonizuota 
ir elastinga.

Maitinantis ir drėkinantis, atstatantis tonusą bei odos 
tekstūrą naktinis kremas. Augalinis retinolis ir ATP 
stimuliatorius padeda pašalinti smulkias ir gilesnes 
raukšles, o vitaminas B3 ir kurkuminas atkuria tolygų 
tonusą ir spindesį.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Vitaminas C - pasižymi didele antioksidacine apsauga ir 
atlieka svarbų vaidmenį kolageno sintezėje. Skatina tolygų 
odos atspalvį, mažina odos pigmentaciją ir senatvines dė-
mes, kad oda atrodytų stangresnė, švytinti ir mažiau raukšlėta.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Atkuriantis jūrinis kompleksas - senėjimą stabdantis komp-
leksas, sudarytas iš jūrinio hidrolizuoto kolageno, jūrinio 
hidrolizuoto elastino ir medaus ekstrakto. Jūrinis kolagenas 
dėl savo plėvelę sudarančios struktūros pasižymi tempian-
čiuoju poveikiu, o jūrinis elastinas dėl sudėtyje esančių ami-
norūgščių sustiprina odos elastingumą ir minkštumą. Su 
medaus ekstraktu ląstelės gauna natūralaus maitinamojo 
faktoriaus analogiškų medžiagų, kurios didina vandens sulai-
kymą ir gerina odos drėkinamąją gebą.
Bakučiolis - natūrali retinolio alternatyva, gaunama iš 
ajurvedinio Babchi augalo (Psoralea Corylifolia).
Planktono dumbliai - sudaryta iš planktono dumblių ir 
arginino ferulato, pasižymi detoksikuojančiomis ir ląstelių 
ATP stiprinančiomis savybėmis. Reguliuoja ATP mitochon-
drijų aktyvumą, veikia kaip ląstelių gyvybingumą skatinanti 
energetinė priemonė.
Niacinamidas (Vitaminas B3) & Kurkumino ekstraktas - stabili 
vitamino B3 forma kartu su kurkumino ekstraktu mažina pig-
mentaciją ir atkuria tolygų odos atspalvį. Kurkumino eks-
traktas slopina tirozinazės aktyvumą, o vitaminas B3 slopina 
melanosomų pernešimą į keratinocitus, todėl mažėja 
senatvinės dėmės ir pigmentacija.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užlašinkite kelis lašus ant nuvalytos veido, kaklo ir 
dekoltė srities odos. Masažuokite, kol įsigers

Tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė sritį ir masažuokite, kol 
visiškai įsigers.

NUTRIENT  PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

VAKARINĖ 
RUTINA

Vitaminas A - retinolio palmitatas.
Skvalenas - lengvas minkštiklis, pasižymintis drėkinamo-
siomis savybėmis. Lengvai įsigeria neleidžia netekti vandens. 
Be to, skvalenas padeda atkurti odos barjerą ir mažina 
paraudimą
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WOOD PULP SCRUB
Kreminis medžio granulių šveitiklis 
(75 ml)

BERRIES BEAUTY MASK
Uogų grožio kaukė
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Šviesinamasis, valomasis ir poras atkemšantis kreminis 
šveitiklis. Pašalina makiažo likučius ir giliai porose 
esančius nešvarumus, oda tampa lygi ir atgaivinta.

Drėgmę balansuojanti kaukė, kurioje gausu maistingųjų 
medžiagų. Aukštųjų technologijų ingredientai didina odos 
elastingumą, stiprina odos barjerą ir atitolina odos senėjimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Eksfoliatorius - biologiškai suyrančios granulės, pagamin-
tos iš medienos masės 
„MultiEx Citrus“ - veiklioji medžiaga, pagaminta iš citrusi-
nių vaisių žievelės ekstraktų. Turi daug bioflavonoidų, 
veikia kaip antioksidantas. Dėl citrusiniuose vaisiuose 
esančio vitamino C,  apsaugo nuo UV spindulių ir šviesina.
Azijinė centelė (Centella Asiatica) - stiprus antioksidantas, 
turintis daug flavonoidų ir aminorūgščių, pasižymintis 
senėjimą stabdančiomis, drėkinamosiomis ir raminamosiomis 
savybėmis.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Uogų mišinys (gervuogės, meškauogės, Goji uogos) -  prieš-
uždegiminis mišinys suteikia drėgmės ir sukuria tolygų tonusą.
Jūrinis drėkiklis - NMF (natūralaus drėkinimo faktoriaus) 
aminorūgščių mišinys kartu su Pseudoalteromono fermentų 
jūriniu ekstraktu gydo išsausėjimą ir atkuria elastingumą. 
Užkerta kelią eritemai, kartu skatindamas ląstelių regeneraciją 
ir raukšlių gylio mažėjimą.
Jūrinio barjero atstatymas - Bacillus marine active skatina 
lipidų ir baltymų gamybą, stiprina odos barjerą ir palaiko 
odos drėgmę, minkštumą ir elastingumą.
„Chlorella vulgaris“ ekstraktas - mikrodumbliai, atkuria 
stangrumą. Veikia kaip stiprus antioksidantas, neutralizuo-
jantis laisvuosius radikalus. Saugo gynybinį odos barjerą ir 
naikina senėjimo požymius.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užtepkite tolygų ploną sluoksnį ant veido ir įmasažuokite. 
Kruopščiai nuplaukite drungnu vandeniu. 
PASTABA: Nenaudoti esant aktyviai aknei!

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Palikite 10 minučių. Nuvalykite drėgna šluoste.

SAVAITINĖ 
RUTINA
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DEPUFF VITAMIN EYE MASK 
Jauninanti akių srities kaukė
(60 ml)

SUPERFOOD AQUA MIST
Drėkinanti purškiama dulksna
(100 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Jauninanti akių srities kaukė. Turtinga vitaminais, atgaivi-
na odą, koreguoja smulkias linijas ir raukšleles, kad ji 
atrodytų lygi, elastinga ir švytinti.

Drėkinanti purškiama dulksna su galingomis veikliosiomis 
medžiagomis ilgai drėkina odą, kartu užtikrindama 
apsaugą, kad oda išliktų elastinga ir komfortiška.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Šilkmedžio ekstraktas - (Gervuogių ekstraktas) iš Morus nigra, 
kuriame gausu Asparagino rūgšties ir vitamino C, skatinančio 
šviesėjimą ir dėl sudėtyje esančių cukrų veikiančio kaip drėkiklis.
Kupuasù (cupuaçu) sviestas - iš Amazonės atogrąžų miškų me-
džio, giminingo kakavmedžiui, pasižymi dideliu gebėjimu sugerti 
vandenį. Reguliuoja vandens sulaikymą ir lipidų aktyvumą pavir-
šiniame odos sluoksnyje. Skatina malonų odos pojūtį, švelnumą ir 
minkštumą, skatina natūralios drėgmės ir elastingumo atkūrimą. 
Labai naudingas sausai ir pažeistai odai, skatina ilgalaikį drėkinimą. 
Trilurono rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu sie-
kiant skirtingų biologinių privalumų odoje. Didelė molekulinė masė 
- drėkinimui ir barjero atstatymui, vidutinė molekulinė masė - drėg-
mės sulaikymui vidiniame epidermyje atkurti, o maža molekulinė 
masė - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Ši trijų HA veiklioji 
medžiaga didina drėgmę, mažina raukšlių gylį ir tamsių ratilų 
atsiradimą aplink akis. 
Kofeinas - mažina paburkimą aplink akis. Grynas natūralus kofe-
inas, išgautas iš kavos pupelių, naudojamas kosmetikoje dėl savo 
lipolitinio aktyvumo ir akių paburkimą mažinančių savybių. Stimu-
liuoja ląstelių medžiagų apykaitą ir ypač skatina trigliceridų hidro-
lizę į laisvąsias riebalų rūgštis ir glicerolį, todėl mažina riebalinių 
sankaupų kiekį, dėl to sumažėja paburkusių akių išvaizda.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Linų sėklų ekstraktas - didina epidermio lipidų kiekį, kad oda 
būtų elastingesnė ir jaustumėte visapusišką komfortą. Apsaugo 
nuo išsausėjimo ir sudirginimo. 
Jūrinio barjero atkūrimas - Bacillus ferment jūrinė veiklioji me-
džiaga iš mikroorganizmų, surinktų netoli Indijos vandenyno, 
skatina lipidų ir baltymų gamybą, kad sustiprintų barjerą ir iš-
laikytų odą sudrėkintą, minkštą ir elastingą. Sustiprina filagriną, 
natūralų maitinamąjį faktorių, molekulių pirmtaką, kuris padeda 
išlaikyti ląstelių drėgmę. 
Drėkinamasis skydas - patentuotas natūralių cukrų darinių 
kompleksas: ksilitilgliukozidas, anhidroksilitolis ir ksilitolis, užtikri-
nantis ilgalaikį drėkinimą. Padeda dehidratuotai odai stiprinda-
mas barjerinį poveikį (mažina TEWL) ir optimizuoja vandens su-
laikymą, didindamas NMF ir hialurono rūgšties kiekį.
Goji uogos - dar vadinamos „ateities vaisiais“, atlieka svarbų vaid-
menį tradicinėje sveikatingumo priežiūroje. Veiksmingai mažina 
tirozinazės aktyvumą, melanino kiekį, hiperpigmentaciją ir netolygų 
odos toną. Sudėtyje yra didelės koncentracijos vitaminų, kurie 
mažina oksidacinį stresą, atkuria gyvybingumą ir skatina audinių 
atsinaujinimą. Skatina fibroblastų, atsakingų už kolageno ir elas-
tino gamybą, ilgaamžiškumą.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMASSE

Vienodu sluoksniu paskirstykite aplink akių sritį. Palikite 10 
minučių. Nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Laikykite purškiklį 20-30 cm atstumu nuo odos ir purkškite 
ant veido. Palikite, kad išdžiūtų.

NUTRIENT  PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

AKIŲ SRITIES
PRIEŽIŪRA

„ON THE GO“ 
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Dešinėje pusėje - panaudojus veikliąją medžiagą 
ant elastazės veikiamo žmogaus audinio, vis dar 
išlieka gražus elastino skaidulų tinklas, o tai 
reiškia, kad veiklioji medžiaga apsaugo elastino 
skaidulas nuo spartesnio elastazės irimo.

Elastino skatintojas – šviežių orchidėjų žiedų ir 
magnolijų žievės pagrindu, kuris apsaugo nuo 
elastingumo praradimo slopindamas pagrindinį 
mediatorių NF-kB (RNR transkripcijos baltymus).  
IL-1 (citokino baltymas) reguliuoja ECM kompo-
nento (elastino ir kolageno) gamybą. Nustatyta, 
kad IL-1, aktyvuodamas NF-kB, slopina elastino 
genų transkripcijos greitį, todėl ląstelėse suma-
žėja tiek elastino m-RNA, tiek elastino sintezė.
Unikalus orchidėjos ir magnolijos augalų ekstrak-
to mišinys slopina NF-kB kinazės aktyvumą, todėl 
padidėja elastino m-RNA transkripcija ir padidėja 
elastino sintezė.

Atlikus odos elastingumo matavimus siurbimo ir 
(arba) tempimo metodu, odos elastingumas 
padidėjo (6,1 %) jau po 28 dienų naudojimo. Tai 
parodo odos gebėjimą atsigauti po siurbimo fa-
zės, t. y. pagerėja jos elastingumas.

Odos elastingumo praradimas yra viena iš pagrin-
dinių priešlaikinio senėjimo problemų, tiesiogiai 
susijusių su odos vandens atsargomis ir dermos 
baltyminių skaidulų kokybe. Šie du komponentai 
daugiausia atsakingi už išvaizdą ir savybes: teks-
tūros ir odos atspalvio tolygumą, elastingumą ir 
mechanines savybes.
Visa tai lemia sveiką ir jaunatvišką odos išvaizdą. Iki 
šiol odos vandens rezervuaru buvo laikomas drėg-
mės kiekis raginiame sluoksnyje, o ne dermoje, 
kolageno skaidulos buvo laikomos svarbiausiomis, 
o elastino skaidulos buvo likusios nepastebėtos.
Elastino ir kolageno skaidulos nyksta dėl išorinių ir
vidinių priežasčių. Trečdalis organizme esančios
hialurono rūgšties yra sunaikinama ir sintetinama iš
naujo, jei drėgmės lygis odoje yra gerai subalan-
suotas. Jei taip nėra, atsiranda smulkių linijų ir
raukšlių, odai trūksta elastingumo, ji būna gležna,
sausa ir mažiau švytinti.

HYDRA stiprina odos gebėjimą surišti ir išsaugoti 
drėgmę bei didina elastingumą. 

NAUDA:
• apsaugo elastino skaidulas

• pagerina vandens rezervuaro būklę

• pagerina odos tankį

ELASTINO SKAIDULŲ APSAUGA
Elastino skaidulose gausu aminorūgščių glicino ir 
prolino, pasižyminčių tempiamosiomis ir sutraukia-
mosiomis savybėmis. Pažeidus elastiną, nukenčia 
fiziomechaninė audinių atrama, todėl prarandamas 
elastingumas ir atsiranda raukšlių.
Elastiną atstatanti veiklioji medžiaga - augalinės kil-
mės proteinazės inhibitorių sistema, išskirta iš sojų 
pupelių (glicino sojos baltymas), apsaugo elastino 
skaidulas nuo suirimo, daugiausia papilinėje dermoje. 
Elastino skaidulų atstatymas buvo įrodytas atliekant 
in-vitro bandymą. Kairėje pusėje - nėra elastino skai-
dulų, esantelastazei. 
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•

IN VIVO TESTAS: Klinikinis inkapsuliuotos HA poveikio 
odos elastingumui įvertinimas.

PAGERINA VANDENS 
REZERVUARO BŪKLĘ
Odos sluoksniai yra sujungti ir sąveikauja, kad 
išsaugotų drėgmę. Epidermio vandens šaltinis 
yra derma. Vanduo pasiekia epidermį per os-
mosinį procesą, kuriame yra hidroskopinių ele-
mentų, tokių kaip hialurono rūgštis, ir fibroblas-
tuose susintetintų proteoglikanų.

Tri-lurono rūgštis – stiprus hialurono rūgšties 
frakcijų derinys, sudarytas iš 3 skirtingų molekuli-
nio svorio medžiagų, specialiai pritaikytų optimi-
zuoti veikimą. Skirta skirtingiems odos sluoks-
niams nuo paviršiaus iki epidermio ir dermos.

Didelės molekulinės masės hialurono rūgšties 
frakcija užtikrina ilgalaikį drėkinimą, odos bar-
jero atstatymą ir odos nuraminimą.

Vidutinės molekulinės masės hialurono rūgšties 
frakcija prasiskverbia į gilesnius epidermio sluok-
snius ir atkuria drėgmės sulaikymo gebėjimą.

Mažos molekulinės masės hialurono rūgšties 
frakcija prasiskverbia giliau į epidermį ir viršutinę 
dermą. Ląstelių erdvė tarp keratinocitų sluoks-
nių skatina hialurono rūgšties gamybą ir veikia 
kaip raukšlių užpildas.

Klinikiniai tyrimai su 76 savanoriais, kurie naudojo 
emulsiją su trijų molekulinių masių - HA, 
patvirtina veikliosios medžiagos naudą odos 
elastingumui ir drėkinimui.

Inkapsuliuota HA - trumpai hidrolizuota hialurono 

rūgštis ir kaempferolis pagal niosomų technologiją 

tiekia HA į gilesnius epidermio sluoksnius. Sulaiko 

drėgmę ir optimizuoja drėkinimą padidindama visko-

elastines savybes tvirtesnės ir didesnės apimties 

išvaizdai palaikyti.
• Trumpai hidrolizuota HA padidina vandens 

rezervuarą, reguliuoja elastingumą, atkuria 

audinius ir skatina ląstelių proliferaciją bei 

diferenciaciją.

Kaempferolis - botaninės kilmės flavonoidų 

vaidina atlieka svarbų vaidmenį užkertant 

kelią sausumui, elastingumo praradimui ir 

raukšlių susidarymui, kartu yra veiksmingas            

hialuronidazės inhibitorius.
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Laikui bėgant HA kiekis ir jos polimerizacijos laipsnis 

sumažėja, todėl prarandamas trimatis skaidulų 

tinklas, sumažėja vandens kiekis dermoje ir oda 

praranda elastingumą.

Buvo atliktas in vivo inkapsuliuotos HA poveikio odos 

tankumui vertinimas. Keturias savaites gydant kremu, 

kurio sudėtyje yra 2 % inkapsuliuotos HA, žymiai 

pagerėjo odos tankis ir odos elastingumas, palyginti 

su placebu.

Išvados: Inkapsuliuota HA pagerina odos tankį 

(54,2 %) ir padidina odos elastingumą (beveik 12 %)

PAGERINA ODOS TANKĮ 

Pieno rūgštis - pieno fermentacijos pagrindu 

sukurta AHA, atjaunina odą skatindama ląstelių 

apykaitą. Mažina išsiplėtusias poras, pigmentaciją 

ir smulkių raukšlelių matomumą. Pieno rūgštis 

naudinga reaktyviai, trapiai odai, gerina tekstūrą, 

kad veido oda atrodytų jaunesnė.
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AHA-BHA  ACTIVE CLEANSER
AHA-BHA aktyvusis prausiklis
(250 ml)

LACTIC ACTIVE TONER
Tonikas su pieno rūgštimi
(300 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

AHA-BHA prausiklis, skirtas kruopščiai nuvalyti ir nušveisti 
negyvas raginio sluoksnio ląsteles. Pagerina tekstūrą ir 
pašalina perteklinį riebalų kiekį iš porų. Priešuždegiminiai 
ekstraktai ramina, o žalioji arbata detoksikuoja ir apsaugo 
odą.

Drėkinamųjų veikliųjų medžiagų ir pieno rūgšties mišinys 
valo, drėkina ir lygina veido odos toną. Augalinės veik-
liosios medžiagos ramina ir švelnina odą, kad ji atrodytų 
gaivi ir išpuoselėta.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Glikolio, Citrinos & Salicilo rūgštys - AHA + BHA skatina 

ląstelių atsinaujinimą, mažina raukšlių matomumą ir lygina 

tekstūrą. 

Žaliosios arbatos ekstraktas - Camellia sinensis ekstraktas, 

antioksidantas, sutraukianti poras ir priešuždegiminė 

veiklioji medžiaga.

Obuolių actas & Agurkų ekstraktai - nedirgina, veikia 

antibakteriškai, drėkina, apsaugo ir ramina.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Pieno rūgštis - pieno fermentacijos pagrindu sukurta AHA. 

Padeda pagerinti natūralų odos drėgmės faktorių ir 

atjauninti odą. Mažina smulkias raukšleles ir skatina 

elastingą tekstūrą.

„Aquaderm“ - rehidratorius, kurio pagrindą sudaro natūralus 

drėkinamasis faktorius, gerinantis drėgmės lygį ir išsaugantis 

lygumą.

„Chlorella vulgaris“ ekstraktas - mikrodumbliai, pasižy-

mintys stipriomis antioksidacinėmis ir senėjimą stabdančio-

mis savybėmis. Neutralizuoja laisvuosius radikalus ir kartu 

gerina odos apsauginį barjerą.

Arnikos ekstraktas & Hamamelis - stiprios priešuždegimi-

nės veikliosios medžiagos, pasižyminčios raminamosiomis 

ir apsauginėmis savybėmis.   

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Nedidelį kiekį priemonės užtepkite ant veido bei kaklo ir 
švelniai įmasažuokite. Nuplaukite šiltu vandeniu.

Užlašinkite kelis lašus ant vatos diskelio ir kruopščiai 
nuvalykite veidą bei kaklą.  

HYDRA  NAMŲ PRIEŽIŪROS APŽVALGA

ODOS VALYMO 
RUTINA
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THERASKIN HA
Senėjimą stabdantis drėkinantis serumas
(30 ml)

ELASTIN COLLAGEN
Lengvas drėkinantis kremas
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Galingas senėjimą stabdantis ir drėkinantis serumas, 
kurio pagrindą sudaro hialurono rūgštis ir natūralūs 
drėkinamojo faktoriaus (NMF) ingredientai. Intensyviai 
drėkina ir stangrina odą, kad ji atrodytų jaunatviška ir 
elastinga. 

Lengvas drėkinamasis kremas su jūrinėmis veikliosiomis 
medžiagomis ir augalinių ekstraktų mišiniu padeda suma-
žinti smulkių ir gilesių raukšlių matomumą. Oda švelni ir 
lygi, be jokių riebalų likučių. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Jūrinis atkuriamasis kompleksas - aktyvus jūrinių kolageno ir 
elastino bei medaus ekstrakto derinys. Jūrinis kolagenas ant 
odos palieka apsauginę plėvelę ir pasižymi tempiančiu povei-
kiu. Jūrinis elastinas kartu su medumi aprūpina fibroblastus 
aminorūgštimis, kad šie gamintų naujas elastino skaidulas ir 
pagerintų hidroretencijos gebėjimą.
Jūrinis barjero atkūrimas - iš Indijos vandenyno atkeliavusi 
aktyvioji jūrinė bakterija bacillus ferment sukelia lipidų ir 
baltymų gamybą, stiprina odos barjerą ir palaiko odos 
drėgmę, švelnumą ir elastingumą. Sustiprina filagriną, NMF 
molekulių pirmtaką, kuris padeda išlaikyti drėgmę. 
Tri-lurono  rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu skir-
tingoms biologinėms odos savybėms pasiekti. Didelė molekulinė 
masė - drėkinimui ir barjero atstatymui, vidutinė molekulinė masė - 
odos drėgmės sulaikymui vidiniame epidermyje ir maža moleku-
linė masė - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Ši tri-HA 
veiklioji medžiaga didina drėgmę ir mažina raukšlių atsiradimą.

NAUDOJIMAS NAUDOJIMASNAUDOJIMASSE

Užtepkite kelis lašus ant viso veido, kaklo ir dekoltė. 
Masažuokite, kol visiškai įsigers.

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Masažuokite, kol visiškai įsigers.

HYDRA  NAMŲ PRIEŽIŪROS APŽVALGA

RYTINĖ
RUTINA

Hialurono rūgštis - stipri hidratacija - pritraukianti 
molekulė, skatinanti drėgmės sulaikymą, kad oda būtų ilgai 
drėkinama ir padidėtų jos apimtis.
„Hygroplex“ - fiziologinis drėkiklis, visiškai pritaikytas prie 
žmogaus odos gebėjimo surišti vandenį. Sudėtyje yra 
ingredientų, panašių į natūralų drėkinamąjį faktorių, 
veiksmingai drėkinantį ir lyginantį odą.
Raukšlių lyginimas - augalinės kilmės Acmella Oleracea 
apsaugo nuo mimikos raukšlių atsiradimo ir akivaizdžiai 
lygina odos paviršių.
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GINSENG CREAM
Maitinamasis kremas
(50 ml)

LACTIC NIGHT REPAIR
Naktinis kremas su pieno rūgštimi
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Maitinamasis kremas su svarbiausiais lipidais, antioksidan-
tais, vitaminais ir kitomis maistinėmis medžiagomis. Kovoja 
su laisvųjų radikalų daroma žala ir išlygina tekstūrą. Page-
rina odos elastingumą, drėgmės lygį ir spindesį, todėl oda 
tampa elastinga, sveika ir švytinti.

10% pieno rūgšties naktinis kremas kartu su drėkinamo-
siomis medžiagomis padeda atgaivinti odos tekstūrą ir 
tonusą, padidina elastingumą ir suteikia lygią, švytinčią 
veido odą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Ženšenio ekstraktas - šalina laisvųjų radikalų poveikį, drėkina 

ir regeneruoja odą. Pagrindinė veiklioji medžiaga ženšenis 

apsaugo nuo raukšlių susidarymo.

Skvalenas - sukurtas alyvuogių aliejaus pagrindu, padeda 

atkurti lipidų barjerą, apsaugo nuo dehidratacijos, didina 

elastingumą ir stangrumą.

Stabilus vitaminas C - nauja stabili vitamino C (askorbo 

rūgšties) forma stabilizuota su gliukoze. Tepant odą, odoje 

esantis fermentas gliukozidazė veikia veikliąją Vit-C medžiagą 

ir lėtai ją atpalaiduoja. Skatina tolygų odos tonusą, mažina 

pigmentaciją ir senatvines dėmes.

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS USE

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Masažuokite, kol visiškai įsigers.

*PASTABA: Preparatą galima naudoti ir žiemos metu

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Masažuokite, kol visiškai įsigers.

VAKARINĖ 
RUTINA

+

RYTINĖ 
RUTINA

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Pieno rūgštis - pieno fermentacijos pagrindu sukurta AHA. 
Gerina natūralų odos drėgmės faktorių. Jaunina odą, mažina 
smulkias raukšleles ir skatina elastingesnę tekstūrą.
„Hydraviton“ - drėkinamasis kompleksas, sudarytas iš natū-
ralių drėkinamųjų faktorių, įskaitant natrio laktatą, sinergetinio 
mišinio.
Kupuasù (cupuaçu) sviestas - iš Amazonės atogrąžų miškų 
medžio, giminingo kakavai, pasižymi dideliu gebėjimu sugerti 
vandenį. Reguliuoja vandens sulaikymą ir lipidų aktyvumą 
paviršiniame odos sluoksnyje. Skatina malonų odos pojūtį, 
švelnumą ir minkštumą, skatina natūralios drėgmės ir elastin-
gumo atkūrimą. Labai naudingas sausai ir pažeistai odai, skatina 
ilgalaikį drėkinimą.

Saldymedžio ekstraktas - mažina hiperpigmentaciją, kad veido 
oda būtų tolygesnė ir skaistesnė.
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SAVAITINĖ 
RUTINA

LACTIC INTENSE PEEL
Šveičiamasis gelis su pieno rūgštimi
(50 ml)

ORCHID HYDRATION MASK
Intensyviai drėkinanti kaukė
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

10% pieno rūgšties šveičiamasis gelis ląstelių regenera-
cijai sustiprinti. Vitaminas C mažina pigmentaciją ir skatina 
tolygų odos atspalvį. Oda lieka sudrėkinta, natūraliai 
švytinti ir atgaivinta.

Itin drėkinanti kaukė puoselėja ir drėkina. Natrio PCA ir 
hialurono rūgštis drėkina, o elastiną atstatanti veiklioji 
medžiaga, orchidėjų ir magnolijų ekstraktai išlaiko elastiną,. 
Cupuacu ir hamamelis ramina paraudimus ir uždegimus.

Liquorice extract – diminishes hyperpigmentation for a

more even, revitalized complexion.

Witch Hazel Extract - known as Hamamelis, contains large
quantities of tannins, which reduce redness and inflammation,
promoting the healing of broken, inflamed skin.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Elastiną atstatanti veiklioji medžiaga - augalinės kilmės 
proteinazės inhibitorių sistema, išskirta iš sojos pupelių 
(glicino sojos baltymas). Slopina elastazės aktyvumą, kuri 
ardo elastino skaidulas, todėl sumažėja elastingumas. 
Elastiną atstatanti veiklioji medžiaga apsaugo elastino 
skaidulas nuo pažeidimų ir pagerina odos elastingumą.
Inkapsuliuota HA - trumpai hidrolizuota hialurono rūgštis ir 
kaempherolis, pagaminti pagal niosomų technologiją, 
tiekia HA į gilesnius epidermio sluoksnius. Padidina 
drėgmės lygį ir pagerina odos viskoelastines savybes.
Orchidėjos žiedų & magnolijos žievės ekstraktai - slopina 
pagrindinį odos senėjimą lemiantį mediatorių NF-kB. Slopina 
NF-kB kinazės aktyvumą, kuris leidžia elastino m-RNA 
transkripciją, sukeliančią elastino sintezės didėjimą. 

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tolygų sluoksnį tepkite ant veido kartą ar du kartus per 
savaitę. Palikite 3-5 minutes, atsižvelgiant į odos reakciją. 
Kruopščiai nuvalykite drėgna šluoste.

Tolygiu sluoksniu tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė. 
Palikite 10 minučių. Nuvalykite drėgna šluoste.

HYDRA PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Pieno rūgštis - pieno fermentacijos pagrindu sukurta AHA 
rūgštis atjaunina odą, mažina smulkias raukšleles ir 
suteikia odai elastingumo. 
Saldymedžio ekstraktas - mažina hiperpigmentaciją, to-
dėl veido oda tampa tolygesnė ir skaistesnė.
„Raganų lazdynų“ ekstraktas - Hamamelis, turintis daug 
taninų, kurie mažina paraudimą ir uždegimą, skatina 
pažeistos ir uždegiminės odos gijimą.
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HA EYE & NECK SERUM
Kasdienis serumas akims su HA
(30 ml)

FUNKCIJA

Kasdienis HA akių serumas. Užglaisto bemiegių naktų požy-
mius ir kovoja su senėjimo reiškiniais. Sudėtyje esanti gryna 
hialurono rūgštis ir akių komplekso veiklioji medžiaga 
pritraukia ir sulaiko drėgmę, kad sumažintų raukšlių gylį. 
Meškauogių ekstraktas skatina kolageno sintezę, o antioksi-
dantai apsaugo jautrią odą nuo laisvųjų radikalų daromos žalos.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

„Akių grožis“ (Eye beautifyer) - natūralių sojų, ryžių peptidų 
ir biotechnologiniu būdu pagamintos superoksido dismuta-
zės derinys. Apsaugo jautrią odą aplink akis, gerina kraujo-
taką, mažina tamsius ratilus ir paburkimą. 
Hialurono rūgštis - galinga drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad 
oda būtų ilgai drėkinama ir putlėtų.
Meškauogių ekstraktas -  Arctostaphylos uva ursi augalinis 
ekstraktas, naudojamas odos tonų šviesinimui. Dėl stip-
raus tirozinazę slopinančio poveikio gydo tamsias dėmes 
ir šviesina odą.

NAUDOJIMAS USE

Tepkite plonu sluoksniu aplink akis, ant kaklo ir dekoltė. 
Naudokite rytais ir vakarais.

AKIŲ SRITIES
PRIEŽIŪRA
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Veikimo mechanizmas: Dermochlorella slopina 

kolagenazių (fermentų, skaidančių kolageno 

skaidulas jungiančius peptidus) gamybą, todėl 

mažina kolageno skaidulų irimą. Be to, užtikrina 

dermos ir epidermio sanglaudą, taip skatindama 

geresnę kraujotaką ir odos tonusą.

Kolagenazės yra pagrindiniai fermentai (MMP), 

dalyvaujantys skaidant I, III ir kitų tipų kolageno 

skaidulas. Iki šiol atrasta 20 MMP. Chlorella ne 

slopina jų gamybą, o skatina natūralius MMP 

inhibitorius. Mechanizmas susijęs su MMP 

inhibitorių stimuliavimu, kad būtų išvengta 

kolageno skaidulų irimo ir jo sintezė taptų 

veiksmingesnė.

In-vitro bandymas įrodo, kad Chlorella dumbliai 

veiksmingai veikia MMP inhibitorių genų raišką

Šiandieninės žinios apie odą nepalieka abejonių - 

viskas, kas susiję su odos atstatymu ir reabilitacija 

prasideda nuo kolageno.

Kodėl kolagenas yra toks svarbus? Tai svarbiausias 

struktūrinis baltymas, padedantis sukurti putlią, 

jaunatvišką ir stangrią odą.

Kai kolageno irimas vyksta greičiau nei jo gamyba, 

oda tampa gležna, sausa, raukšlėta ir atrodo 

pavargusi.

Kai kolageno kiekis yra didelis, oda yra švelni, lygi ir 

stangri. Kolagenas padeda odos ląstelėms 

atsinaujinti ir atsistatyti. Kolagenas taip pat padeda 

išlaikyti odos drėgmę. Štai kodėl kolagenas per 

daugelį metų buvo karūnuotas pagrindine odos 

priežiūros sudedamąja dalimi. 

Jis padeda ląstelėms ir audiniams atsinaujinti ir 

atsistatyti nuo aplinkos žalos. Jis atsakingas už odos 

stiprumą, elastingumą ir drėkinimą. Kartu su kitais 

organizmo gaminamais komponentais - hialurono 

rūgštimi ir papildomomis baltyminėmis skaidulomis 

- kolagenas sukuria atraminį tinklą visoms odos 

ląstelėms ir lemia bendrą odos išvaizdos pagerėjimą.

FIRM užkerta kelią kolageno skaidulų pokyčiams, 

kurie atsiranda metams bėgant ir lemia pavargusią ir 

senstančią išvaizdą. Jis skatina kolageno gamybą ir 

skatina bendrą odos atsinaujinimą. Oda tampa 

stangri, gaivi ir jaunatviška.

NAUDA
• esamo kolageno išsaugojimas

• odos atsinaujinimo skatinimas

• kolageno gamybos skatinimas

ESAMO KOLAGENO 
IŠSAUGOJIMAS ODOJE
Kolageno išsaugojimas ir apsauga nuo glikacijos 

pasiekiama skatinant MMP inhibitorių sintezę, 

kovojant su oksidaciniais ir uždegiminis pluošto 

pažeidimas.

Dermochlorella – Chlorella Vulgaris žalieji mikrodum-

bliai, pasižymintys sustiprintomis stangrinamosiomis 

savybėmis.
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Skatindami MMP inhibitorių sintezę, chlorella 

dumbliai skatina kolageno sintezę, todėl oda 

tampa stangresnė ir skaistesnė, o jos išvaizda - 

lygesnė.

Poveikis DEJ baltymų sintezei - epidermio ir 

dermos kohezijos stiprinimas.

Poveikis dermos baltymų sintezei - stiprina 
odos atsparumą, stangrumą ir tonusą.

„Skin resilience“ - Odos elastingumą didinanti 

medžiaga - nauja odos priežiūros priemonė, 

skirta specifiniams odos suglebimo ir stangrumo 

praradimo poreikiams tenkinti. Sudėtyje yra 

Engelhardia chrysolepis lapų ekstrakto, skatina 

geresnę elastinio audinio kokybę ir palaiko fibro-

blastų gyvybingumą, apsaugantį nuo glikacijos ir 

oksidacijos. Atkuria elastingumą ir stangrumą. 

Atgyja bendra odos išvaizda.

Veikimo mechanizmas: Inhibuoja fermentinį 

aktyvumą. atsakingas už kolageno ir elastino 

skaidulų skaidymą (kolagenazė ir elastazė) 

dermos matricoje. Padeda palaikyti baltyminių 

skaidulų kokybę ir atsparumą, atkurti elastingu-

mą ir stangrumą, bei veido kontūrų ryškumą. 

Nauja technologija, skirta elastino skaidulų kie-

kiui įvertinti, buvo taikoma 44 ir 48 metų sava-

norių fibroblastams. Po 5 dienų inkubacijos su 

odos elastingumą didinančia medžiaga elastino 

kiekio pokytis fibroblastų ląstelėse buvo aki-

vaizdžiai padidėjęs.

Elastino kiekis atitinkamai padidėjo 63 % ir 53 %.

ODOS ATSINAUJINIMO SKATINIMAS
Odos biologinių funkcijų stimuliavimas, siekiant 

padidinti energijos (ATP) ir ląstelių proliferaciją.

Odos elastingumo „skatintojas“ – veiklioji 

medžiaga, pieno rūgšties bakterijų medžiagų 

apykaitos šalutinis produktas. Nustatyta, kad ši 

medžiaga gerina elastino ir HA sintezę per HAS2 

ketogliukonato kalcio molekulę, kuri stimuliuoja 

HA gamybą, pagerindama ląstelių medžiagų 

apykaitą ir sulėtindama odos senėjimą.



34

Ženklus HA gamybos skatinimas net ir vartojant 
nedideles dozes.

Elastino gamyba

KOLAGENO GAMYBOS 
SKATINIMAS
Remiantis formulėmis, kuriose derinamos veikliosios 

medžiagos, skatinančios kolageno skaidulų gamybą. 

Raudonųjų dobilų ekstraktas - veiklioji medžiaga, 

specialiai sukurta kovai su hormoniniu senėjimu. 

Turtingas izoflavonais, pasižyminčiais į hormonus 

panašiu aktyvumu, sprendžia sausumo, tonuso ir 

apimties praradimo problemas.

Mineralinis ląstelių stimuliatorius - daugiamineralinis 

magnio aspartato, cinko gliukonato ir vario gliuko-

nato kompleksas, būtinas tinkamoms biologinėms 

funk-cijoms ir normaliam ląstelių atsinaujinimui. 

Magnis dalyvauja ATP sintezėje, prisideda prie ami-

norūgščių pusiausvyros palaikymo.

Varis - naudojamas kaip baltymų (fermentų) 

kofaktorius, palengvina ATP sintezę ir skatina 

kolageno gamybą.

Cinkas - būtinas tinkamam ląstelių augimui ir 

atsinaujinimui, veikia kaip fermentinių reakcijų 

dermoje biokatalizatorius. Dėl antibakterinio ir 

sebumą reguliuojančio poveikio jis optimaliai 

veikia riebią, dėmėtą odą.

Mineralinis ląstelių stimuliatorius

Tyrimas su žmogaus fibroblastais, inkubuotais su 

mineraliniu ląstelių stimuliatoriumi, rodo sustiprintą 

senėjimą stabdantį aktyvumą, todėl padidėja proko-

lageno I sintezė.
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FIRM PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

BLUE DAISY CLEANSER
Hidrofilinis prausiklis
(300 ml)

ALLDAY EYE RESCUE
Raminantis, apsauginis akių srities gelis
(30 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Hidrofilinis prausiklis (ištirpina riebalus, kai jie liečiasi su van-
deniu) su mėlynųjų margainių ekstraktu. Veiksmingai pašalina 
makiažo likučius ir nešvarumus, neatimdamas natūralios odos 
drėgmės. Palieka odą švarią, glotnią ir gaivią.

Ramina ir apsaugo jautrią akių sritį. Drėkina, apsaugo nuo 
antioksidantų ir mažina paburkimą bei tamsius ratilus 
aplink akis. Užglaisto esamas raukšles ir užkerta kelią 
naujų susidarymui.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

„Aquaderm“ - natūralaus drėkinamojo faktoriaus (NMF) 
pagrindu, gerina drėgmės lygį ir skatina lygią odos išvaizdą. 
Decilo gliukozidas – augalinės kilmės švelni paviršinio 
aktyvumo medžiaga, pasižyminti veiksmingomis valomo-
siomis savybėmis.
Mėlynųjų margainių (Globularia Alypum) ekstraktas - mažina 
diskomfortą, dirginimą ir reaktyvius pojūčius. Išskirtinės 
sudėties iridoidų glikozidų veiklioji medžiaga mėlynoji 
margainė mažina uždegimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Hialurono rūgštis - stipri drėgmę pritraukianti molekulė, 

natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad 

oda būtų ilgai drėkinama ir putlėtų.

„Akių grožis“ (Eye beautifyer) - apsaugo jautrią odą aplink 

akis. Stiprina kraujotaką ir mažina tamsių ratilų bei akių 

paburkimo matomumą. Sudėtyje yra natūralių sojų, ryžių 

peptidų ir biotechnologiniu būdu pagamintos superoksido 

dismutazės.  

Vitamino A palmitatas - skatina odos ląstelių apykaitą, 

stimuliuoja kolageno gamybą ir gerina odos tonusą. Storina 

epidermį, sulėtindamas raukšlių formavimąsi. Oda atrodo 

jaunesnė ir gaivesnė.

Raminantis augalų mišinys - sinerginis eufrazijos, melisos 

ir magnolijos augalų ekstraktų kompleksas, pasižymintis 

odos raudonumą ir sudirgimą mažinančiomis savybėmis 

bei apsaugantis nuo UV spindulių sukelto streso.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite ant drėgno veido, kaklo ir dekoltė. Masažuokite, 
kol taps pieniška emulsija. Nuplaukite drungnu vandeniu 
arba nušluostykite drėgna šluoste.

Užtepkite tolygų sluoksnį aplink akis ir įmasažuokite, kol 
visiškai įsigers.

*PASTABA: Venkite kontakto su akimis!
Galima naudoti ir vakarinės rutinos metu.

RYTINĖ 
RUTINA

ODOS VALYMO
RUTINA
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FOREVER YOUTH SERUM
Stangrinamasis serumas
(30 ml)

DAYTIME GUARD SPF-50
Apsauginė emulsija su SPF 50
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Putlinamasis ir stangrinamasis veido odos veikimas, sutei-
kiant švytinčią ir jaunatvišką išvaizdą. Skatina tolygų odos 
tonusą ir stangrumą.

Lengva emulsija su SPF 50 drėkina, apsaugo nuo saulės 
padarytos žalos ir ankstyvo odos senėjimo, suteikia sveiką 
švytėjimą. Augalinės veikliosios medžiagos neutralizuoja 
raudonį ir apsaugo nuo laisvųjų radikalų daromos žalos.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Mineralinis ląstelių stimuliatorius - daugiamineralinis magnio 
aspartato, cinko gliukonato ir vario gliukonato kompleksas, būtinas 
tinkamoms biologinėms funkcijoms ir normaliam ląstelių atsinauji-
nimui. Stimuliuoja ląsteles didindamas energijos (ATP) tiekimą ir 
bendrą ląstelių gamybą (baltymų).
„Skin resilience“ - Odos elastingumą didinanti medžiaga - 
Engelhardia chrysolepis lapų ekstrakto pagrindu sukurtas prepa-
ratas skatina elastingumą, kovoja su glikacija, oksidacija ir uždegi-
miniais pažeidimais, kurie sukelia kolageno ir elastino skaidulų 
destrukciją. Atkuria elastingumą, lygina raukšles ir pageriną ben-
drą veido odos išvaizdą. 
Atkuriamasis jūrinis kompleksas - senėjimą stabdantis komplek-
sas, sudarytas iš jūrinio hidrolizuoto kolageno, jūrinio hidrolizuoto 
elastino ir medaus ekstrakto. Jūrinis kolagenas dėl savo plėvelę 
sudarančios struktūros pasižymi tempiančiuoju poveikiu, o jūrinis 
elastinas dėl sudėtyje esančių aminorūgščių sustiprina odos 
elastingumą ir minkštumą. Su medaus ekstraktu ląstelės gauna 
natūraliam drėkinamajam kompleksui analogiškų medžiagų, 
kurios didina vandens sulaikymą ir gerina odos drėkinimo gebą.
Paprastasis kaštonas - beta-escino ekstraktas, pasižymintis stip-
riomis priešuždegiminėmis savybėmis, mažinantis paraudimą ir 
kuperozę.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

UV spindulių filtrai - plataus spektro saulės filtrų derinys.   
Lėtina priešlaikinio senėjimo požymių atsiradimą.
Hialurono rūgštis - stipri drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad 
oda būtų ilgai drėkinama ir putlėtų.
Resveratrolis - stiprus antioksidantas, išgaunamas iš raudo-
nojo vyno, stiprina natūralią gynybinę sistemą ir padeda 
neutralizuoti laisvuosius radikalus.
Paprastasis kaštonas - beta-escino ekstraktas, pasižymintis stip-
riomis priešuždegiminėmis savybėmis, mažinantis paraudimą 
ir kuperozę.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

 Tepkite 2-3 lašus ant nuvalytos odos du kartus per dieną. 
*PASTABA: galima naudoti vakarinės rutinos metu.

Užtepkite ant veido ir švelniai tapšnokite, kol visiškai įsigers.

RYTINĖ 
RUTINA
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NIGHTTIME REHAB
Gydomasis naktinis kremas
(50 ml)

ALWAYS-ON MIST 
Aktyvi drėkinanti dulksna
(100 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Gydomasis naktinis kremas atnaujina ir regeneruoja. Išlygina 
ir pagerina stangrumą. Sudirgusi oda švelniai nuraminama, 
suteikiant jai komforto pojūtį. Suteikiamas stangrumas ir 
skaistumas, kad oda atrodytų pailsėjusi

Aktyvi drėkinamoji dulksna, skirta sudirgimams ir paraudimams 
palengvinti. Turtingas natūralių drėkiklių ir flavonoidų iš raudonojo 
dobilo augalo, pasižyminčių į hormonus panašiu veikimu, atkuria 
odos tonusą ir apimtį. Sudėtyje esantys vėsinamuoju poveikiu 
pasižymintys augaliniai ekstraktai ramina sudirgimą, mažina 
paraudimą, papildo ir atgaivina.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

„Skin resilience“ - Odos elastingumą didinanti medžiaga - 
Engelhardia chrysolepis lapų ekstrakto pagrindu sukurtas preparatas 
skatina elastingumą, kovoja su glikacija, oksidacija ir uždegiminiais 
pažeidimais, kurie sukelia kolageno ir elastino skaidulų destrukciją. 
Atkuria elastingumą, lygina raukšles ir pagerina bendrą išvaizdą.
Raudonųjų dobilų ekstraktas -  veiklioji medžiaga, kurios pagrindą 
sudaro raudonųjų dobilų ekstraktas, specialiai sukurtas kovai su hor-
moniniu senėjimu. Turtingas izoflavonais, pasižyminčiais į hormonus 
panašiu aktyvumu, padeda spręsti sausumo, tonuso ir apimties pra-
radimo problemas. 
Stabilus vitaminas C - nauja stabili vitamino C (askorbo rūgšties) 
forma, stabilizuota gliukoze, būtina kolageno sintezei. Gliukozidazė 
(odoje esantis fermentas) veikia veikliąją medžiagą ir lėtai ją absor-
buoja.  Skatina tolygų odos tonusą, mažina pigmentaciją ir senatvines 
dėmes, kad oda būtų stangresnė ir atrodytų jaunesnė.
Tri-lurono rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu skirtin-
goms biologinėms odos savybėms pasiekti. Didelės molekulinės 
masės HA - drėkinimui ir barjero atstatymui, vidutinės molekulinės 
masės HA - odos drėgmės sulaikymui vidiniame epidermyje ir mažos 
molekulinės masės - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Ši tri-
HA veiklioji medžiaga didina drėgmę ir mažina raukšlių atsiradimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Raudonųjų dobilų ekstraktas – veiklioji medžiaga, kurios pagrin-
dą sudaro raudonųjų dobilų ekstraktas, specialiai sukurtas kovai 
su hormoniniu senėjimu. Turtingas izoflavonais, pasižyminčiais į 
hormonus panašiu aktyvumu, padeda spręsti sausumo, tonuso 
ir apimties praradimo problemas.
„Aquaderm“ - natūralaus drėkinamojo faktoriaus (NMF) pagrin-
du, gerina drėgmės lygį ir skatina lygią odos išvaizdą.
Mėlynųjų margainių (Globularia Alypum) ekstraktas - mažina dis-
komfortą, dirginimą ir reaktyvios odos pojūčius. Išskirtinės sudė-
ties glikozidų veiklioji medžiaga iš mėlynųjų margainių mažina 
uždegimą.
Raminantis augalų mišinys - sinerginis eufrazijos, melisos ir 
magnolijos augalų ekstraktų kompleksas, pasižymintis raudo-
numą mažinančiomis ir dirginančiomis savybėmis, apsaugo nuo 
UV spindulių sukelto streso.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite ant nuvalytos veido, kaklo ir dekoltė srities odos ir masa-
žuokite, kol visiškai įsigers.

Purkškite iš 20 cm atstumo ant nuvalytos veido, kaklo ir dekoltė sri-
ties. Saugokite akis ir burną. Įtapšnokite pirštų galiukais, kol įsigers. 
Nenuplaukite!

„ON THE GO“ VAKARINĖ 
RUTINA

FIRM PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

Hp
Sticky Note
Čia askorbo rūgštis stabilizuota gliukozės pagalba (o ne stabilizuota gliukozė).
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BOOST MASK
Maitinamoji, odą atstatanti kaukė
(60 ml)

AHA & RESVERATROL PEEL
Šveitiklis su AHA ir Resveratroliu
(50 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Maistingomis medžiagomis praturtinta kaukė, stimuliuojanti 
kolageno ir elastino gamybą tokiu būdu odoje atkurianti  
elastingumą ir stangrumą, Preparatas taip pat ramina 
sudirgimą, mažina paraudimą ir taršos padarytą žalą.

Šviesinantis odą jauninantis šveitiklis. AHA skatina negyvų ląstelių 
šveitimą, todėl naujos ląstelės atsiranda paviršiniame sluoksnyje, o 
resveratrolis apsaugo ir skatina ląstelių dauginimąsi. Smulkios 
linijos, raukšlės ir kiti matomi senėjimo požymiai pradeda nykti, oda 
tampa jaunatviškesnė, švelni, švytinti ir sveikai atrodanti.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Tri-lurono rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu 
skirtingoms biologinėms odos savybėms pasiekti. Didelės 
molekulinės masės HA - drėkinimui ir barjero atstatymui, 
vidutinės molekulinės masės HA - odos drėgmės 
sulaikymui vidiniame epidermyje ir mažos molekulinės 
masės - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Tri-HA 
mažina tamsių ratilų aplink akis matomumą.
Raganų lazdynų ekstraktas - priešuždegiminė priemonė, 
gydo rožinę ir ramina paraudimą. Sudėtyje esantys taninai 
pasižymi sutraukiamuoju baltymų ir kraujagyslių poveikiu, 
skatina uždegiminės odos gijimą.
„Dermochlorella“ - žalieji mikrodumbliai Chlorella Vulgaris, 
pasižymintys stangrinamosiomis savybėmis. Slopina 
kolagenazių gamybą, todėl mažina kolageno skaidulų irimą 
ir suteikia glotnią išvaizdą.
Stabilus vitaminas C - nauja stabili vitamino C (askorbo 
rūgšties) forma, stabilizuota gliukoze, būtina kolageno 
sintezei. Gliukozidazė (odoje esantis fermentas) veikia 
veikliąją medžiagą ir lėtai ją absorbuoja.  Skatina tolygų 
odos tonusą, mažina pigmentaciją ir senatvines dėmes, kad 
oda būtų stangresnė, mažiau raukšlėta ir atrodytų jaunesnė.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Glikolio rūgštis AHA - pašalina negyvas ląsteles, skatina ląstelių 

atsinaujinimą, gerina kraujotaką ir ląstelinį kvėpavimą. Lėtina 

raukšlių atsiradimą ir lygina tekstūrą. 

„Aquaderm“ - natūralaus drėkinamojo faktoriaus (NMF) pagrin-

du, gerina drėgmės lygį ir skatina lygią odos išvaizdą.

Resveratrolis - stiprus antioksidantas, išgaunamas iš raudonojo 

vyno, stiprina natūralią gynybinę sistemą ir padeda neutralizuoti 

laisvuosius radikalus.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite tolygų sluoksnį ant nuvalytos veido, kaklo ir dekoltė 
odos du kartus per savaitę. Palikite 10 minučių. Nuvalykite 
drėgna šluoste.

Vienodą sluoksnį tepkite ant nuvalytos odos vieną - du kartus 
per savaitę. Palikite 5-7 minutes. Kruopščiai nuplaukite.

SAVAITINĖ
RUTINA
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Su amžiumi mažėjant gebėjimui atsinaujinti, oda 
tampa plonesnė ir mažiau elastinga. Dėl to sumažėja 
odos apimtis, ji tampa suglebusi, papilkėjusi, 
gyvybingumo stokojanti ir raukšlėta. Lenktynes su 
laiku galima laimėti pasitelkus superherojų retinolį. Jis 
stimuliuoja visus odos mechanizmus, skatina ląstelių 
atsinaujinimą ir dauginimąsi, kad pagerėtų bendra 
odos išvaizda.
FIX yra retinolio ir retinolio esterio - naujos kartos 
retinoido (HPR) derinys. Jis yra stabilesnis ir sukelia 
mažiau dirginimo. HPR skatina aukštesnį genų trans-
kripcijos lygį nei kitų tipų retinolis. FIX papildomi 
ingredientai jūrinis EGF, vitaminas C ir HA palaiko 
retinolio aktyvumą. Jūrinis EGF - ląstelių augimo 
faktorius - skatina ląstelių atsinaujinimą, vitaminas C - 
kolageno sintezę, HA - medžiagų apykaitą. Kartu jie 
skatina geresnę medžiagų apykaitą ir odos atsi-
naujinimą, dėl to savaime gaminasi hialurono rūgštis, 
kolagenas ir proteoglikanai, pagerėja odos tekstūra ir 
tankis, gyvybingumas ir spindesys.

NAUDA
• odos reabilitacija
• ląstelių regeneracija
• tolygus tonusas ir gyvybingumas

Hidroksipinakolono Retinoatas (HPR) – 
Patobulinta retinoido forma, mažinanti įvairius 
senėjimo požymius. Skatina fibroblastus didinti 
kolageno ir elastino gamybą, gerina odos  stan-
grumą ir elastingumą, todėl mažina smulkių 
linijų ir raukšlių atsiradimą. HPR tiesiogiai jun-
giasi su retinoidų receptoriais, todėl pasiekiama 
geresnių rezultatų lyginant tekstūrą ir mažinant 
pigmentaciją. Skirtingai nei retinolis, veiklioji 
HPR medžiaga tiesiogiai jungiasi prie retinoidų 
receptorių, todėl nereikia jokių tarpinių fermen-
tinių veiksmų ar medžiagų apykaitos skilimų. 
Kitaip tariant, jis pradeda veikti iš karto.
HPR veiksmingumą užpildant linijas ir raukšles 
galima matyti 1 paveikslėlyje. Klinikinis tyrimas 
parodė, kad labai sumažėjo smulkių linijų ir 

raukšlių (apie 60 %), praėjus 14 dienų po akty-
viosios medžiagos naudojimo.

Be to, buvo pastebėta, kad ši veiklioji medžiaga 
mažina odos paviršiaus šiurkštumą, taip skatinda-
ma odos tekstūros pagerėjimą.

Taip pat, matomos senatvinės dėmės jau po 28 
dienų sumažėjo 50 %.
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Retinolis – vitamino A darinys, kuris virsta retinoine 
rūgštimi. Pagreitina paviršinį odos šveitimą nusilu-
pant, kad būtų skatinama ląstelių apykaita ir page-
rinta bendra tekstūra. Mažina esamą pigmentaciją ir 
gerina odos tonusą bei bendrą išvaizdą. 
Susilietus su oda, organizmo fermentai retinolį pa-
verčia retinolio rūgštimi - aktyvia vitamino forma. Ši 
rūgštis veikia didindama odos ląstelių apykaitą, 
skatindama kolageno gamybą, blukindama hiper-
pigmentaciją, gydydama odos sutrikimus (riebalų 
perteklių, uždegimus) ir padėdama odai išlikti sudrė-
kintai ir švytinčiai, nesukeldama dirginimo. 

Jūrinis EGF – ingredientas, kuris sustiprina odos 
struktūrinį vientisumą ir lankstumą, stiprina 
epidermio sanglaudą ir barjerinę funkciją. EGF 
(epidermio augimo faktorius) yra baltymas, kuris, 
prisijungęs savo receptoriais prie ląstelių, ska-tina jų 
augimą ir diferenciaciją. 
Jūrinis EGF veikia sinergiškai su retinoliu, sustiprin-
damas jo aktyvumą. Skatina I, III ir IV kolageno sin-
tezę. Atkuria optimalų odos drėkinimą ir natūralų 
švytėjimą, kartu apsaugodamas odos barjerą. Dėl 
didelio baltymų ir egzopolisacharidų (EPS) kiekio jis 
sudaro plėvelę ir padeda padidinti svarbiausių 
ekstraląstelinio matrikso komponentų kiekį.

In-Vitro bandymas, atliktas kasdien 3 dienas naudo-

jant Marine EGF, parodė, kad šis aktyvusis ingre-

dientas padidina mitochondrijų aktyvumą iki 229 % 

(priklausomai nuo dozės), pagerina ląstelių deguo-

nies įsotinimą ir regeneracinius procesus.

Atlikus žmogaus epidermio In-Vitro analizę, nus-
tatyta, kad keratinocitų ir fibroblastų odos rege-
neracija ir vientisumas pagerėjo 21 %, o dermos ir 
epidermio sukibimo savybės per IGTA2 kolageno 
receptorių pagerėjo 62 %.
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Askorbilo tetraizopalmitatas - astrinė vitamino C 
forma, puikiai įsisavinama per odą. Odoje veiks-
mingai virsta laisvuoju vitaminu C ir skatina odos 
šviesėjimą, kolageno sintezę bei slopina lipidų 
peroksidaciją. Tirozinazės aktyvumo slopinimo in 
vitro tyrimas rodo, kad askorbilo tetraizopalmitatas 
slopina tirozinazės aktyvumą.

In-Vitro bandymas su keratinocitų kultūra rodo, kad 
askorbilo tetraizopalmitato absorbcija ląstelėse 
priklauso nuo dozės, palyginti su vitaminu C.

Be to In-Vitro tyrimas, atliktas su fibrocitų ląstelė-
mis, naudojant askorbilo tetraizopalmitatą arba 
vitaminą C priklausomai nuo dozės, parodė, kad 
askorbilo tetraizopalmitato aktyvūs procesai pasi-
žymi geresniu kolageno sintezės poveikiu.
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HYDRA PERFECT
Drėkinantis serumas su HA
(30 ml)

ANTIOXIDANT ASSIST SPF-50
Apsauginis  losjonas su SPF 50
 (60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Galingas drėkinamasis serumas su hialurono rūgštimi. 
Užtikrina ilgalaikį vandens sulaikymą, skatina odos stan-
grumą. Atideda smulkių linijų ir raukšlių atsiradimą, kartu 
gydo uždegimą ir mažina sudirgimą bei diskomfortą.

Kasdienis losjonas drėkina ir apsaugo nuo saulės padarytos 
žalos ir greitesnio senėjimo. Mažina paraudimus, apsaugo 
nuo oksidacinės žalos ir skatina sveiką švytėjimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Sacharido izomeratas - 100 % natūralios kilmės augalinis 
ekstraktas, pasižymintis drėkinamosiomis savybėmis ir 
užtikrinantis geresnę odos apsaugą nuo dehidratacijos ir 
uždegimų. Dėl savo struktūros jis prisijungia prie išorinių odos 
sluoksnių, todėl iš karto ir ilgam drėkina odą iki 72 valandų nuo 
naudojimo pradžios. Be to, jis pagerina odos barjerą ir apsaugo 
nuo žalingo streso poveikio.
Hialurono rūgštis - stipri drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad oda 
būtų ilgai drėkinama ir putlėtų.
„Raganų lazdyno“ (Hamamelio) & Saldymedžio ekstraktai - 
gydo uždegiminius sutrikimus, mažina diskomfortą, dirginimą ir 
reaktyvius odos pojūčius, gydo pažeistą odą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

UV spindulių filtrai - plataus spektro saulės filtrų derinys, kad 
padidintų apsaugą nuo žalingų saulės spindulių.   Lėtina 
priešlaikinio senėjimo požymių atsiradimą.
Hialurono rūgštis - stipri drėgmę pritraukianti molekulė, 
natūraliai esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad oda 
būtų ilgai drėkinama ir putlėtų.
Resveratrolis - stiprus antioksidantas, išgaunamas iš 
raudonojo vyno, stiprina natūralią odos apsaugos sistemą ir 
padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus.
Azijinė Centelė (Centella Asiatica) - stiprus antioksidantas, 
turintis daug flavonoidų ir aminorūgščių, pasižymintis senėjimą 
stabdančiomis, drėkinamosiomis ir raminamosiomis savybėmis.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užlašinkite kelis lašus ant nuvalytos veido, kaklo ir dekoltė 
srities odos. Masažuokite, kol visiškai įsigers.

Užtepkite ant veido ir švelniai tapšnokite, kol visiškai įsigers.

FIX PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

RYTINĖ 
RUTINA
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FIX PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

VAKARINĖ
RUTINA

COMPLETE RENEWAL
Atjauninantis kremas
(50 ml)

RETINOL E ACTIVE CREAM
Atkuriantis kremas su retinoliu
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Jauninamasis kremas, skirtas smulkioms linijoms ir raukšlėms 
pašalinti bei bendram odos elastingumui skatinti. Skatina 
tolygesnį odos atspalvį ir skaistesnę išvaizdą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Askorbilo tetraizopalmitatas - astrinė vitamino C forma, ge-
riau įsisavinama per odą, atlieka svarbų vaidmenį kolageno 
sintezėje. Slopina tirozinazės aktyvumą, todėl mažina mela-
nino susidarymą. Oda atrodo šviesesnė, labiau švytinti ir 
tolygiai tonizuota.
Glikolio rūgštis - AHA rūgštis, skatinanti epidermio atsinau-
jinimą ir mažinanti smulkias raukšleles. Oda tampa skaistesnė 
ir tolygesnė.
„Aquaderm“ - rehidratorius, kurio pagrindą sudaro natūralus 
drėkinamasis faktorius (NMF), gerinantis drėgmės lygį ir 
išsaugantis lygumą. 
Grybų ekstraktas - skatina odą tvirtėti, todėl išsiplėtusios po-
ros išsilygina ir oda tampa tolygesnė. Sudėtyje yra agarino 
rūgšties - natūralaus sutraukiamojo poveikio medžiagos, maži-
nančios perteklinę sekreciją.

VEKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Retinolis - vitamino A darinys, pagreitinantis ląstelių apykaitą, 
gydo beveik visas odos problemas - nuo smulkių raukšlelių, 
atvirų porų iki pigmentacijos ir suglebimo.
Askorbilo tetraizopalmitatas - astrinė vitamino C forma, ge-
riau įsisavinama per odą, atlieka svarbų vaidmenį kolageno 
sintezėje. Slopina tirozinazės aktyvumą, todėl mažina mela-
nino susidarymą. Oda atrodo šviesesnė, labiau švytinti ir 
tolygiai tonizuota.
Vitamino E acetatas - stiprus antioksidantas, apsaugo nuo 
oksidacinės pažaidos šalindamas laisvuosius radikalus. Ska-
tina ląstelių regeneraciją po laisvųjų radikalų padarytos žalos 
ir palaiko odos ligų gijimą.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite nuvalytą veido, kaklo ir dekoltė odą du kartus per 
savaitę ir dažniau, atsižvelgdami į odos būklę. Leiskite odai 
prisitaikyti ir palaipsniui didinkite naudojimo intensyvumą.

Vakare tepkite plonu sluoksniu ant nuvalytos veido ir kaklo 
odos ir įmasažuokite.  Pradėkite tepti du kartus per savaitę ir 
palaipsniui didinkite naudojimą.

*PASTABA: Svarbu naudoti apsauginį kremą nuo saulės, kai
tik esate saulėje.

Bekvapis, retinolio pagrindo kremas visų tipų odai, skirtas 
veido ir kaklo odai atkurti. Akimirksniu įsiskverbia giliai į odą, 
kad ją stangrintų ir pakeltų, sumažintų ir išlygintų raukšles bei 
randus po spuogų. Skatina tolygų tonusą ir švytinčią išvaizdą.
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RETINOL E EYE CREAM
Akių srities kremas su retinoliu
(30 ml)

HA REPAIR MASK
Atkurianti kaukė su HA
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Retinolio pagrindo akių kremas, praturtintas veikliosiomis 
medžiagomis ir vitaminais, kad pastebimai ištaisytų matomus 
senėjimo požymius. Gerina elastingumą, mažina paburkimą, 
šviesina tamsius ratilus, lygina smulkias raukšleles. Skatina 
jaunatvišką ir švytinčią išvaizdą.

Maistingųjų medžiagų turtinga kaukė sveikai odai atkurti. 
Sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, kurios palaiko dermos 
matricos regeneraciją. Skatina kolageno formavimąsi ir elastin-
gumą, atkuria stangrumą, kovoja su taršos daroma žala, ramina 
sudirgimą ir paraudimą, suteikia komforto pojūtį.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Retinolis - vitamino A darinys, pagreitinantis ląstelių apykaitą, gydo 
beveik visas odos problemas - nuo smulkių raukšlelių, atvirų porų iki 
pigmentacijos, suglebimo ir net dėmių. 

„Akių grožis“ (Eye beautifyer) - aktyvusis kompleksas, saugantis 
jautrią odą aplink akis. Padidina kraujotaką ir sumažina tamsių ratilų bei 
paburkimo matomumą. Sudėtyje yra natūralių sojų, ryžių peptidų ir 
biotechnologiniu būdu pagamintos superoksido dismutazės derinys.
Tri-lurono rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu skirtingoms 
biologinėms odos savybėms pasiekti. Didelės molekulinės masės 
HA - drėkinimui ir barjero atstatymui, vidutinės molekulinės masės 
HA - odos drėgmės sulaikymui vidiniame epidermyje ir mažos mo-
lekulinės masės - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Padidina 
drėgmę, sumažina raukšlių matomumą ir tamsius ratilus po akimis.
Vitamino E acetatas - stiprus antioksidantas, apsaugo oksidaci-
nės pažaidos šalindamas laisvuosius radikalus. Skatina ląstelių rege-
neraciją po laisvųjų radikalų padarytos žalos ir palaiko odos ligų gijimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Hidroksipinakolono retinoatas (HPR) - naujausios, pažangiausios 
kartos retinoidai, veiksmingai mažinantys įvairius senėjimo požy-
mius.  Stimuliuoja fibroblastų veiklą, didina kolageno, elastino, hia-
lurono rūgšties ir proteoglikanų gamybą. Gerina odos stangrumą 
ir elastingumą, mažina raukšlių matomumą, šviesina pigmentaciją 
ir lygina smulkias linijas.
Jūrinis EGF  -  biologiškai sukurtas ingredientas, skatinantis ląstelių 
dauginimąsi ir dalijimąsi. Veikia kartu su retinoliu, stiprindamas kola-
geno sintezę. Atkuria drėgmę, didina odos tankį ir elastingumą, ap-
saugo epidermio barjerą ir suteikia odai natūralaus švytėjimo.
Tri-lurono rūgštis - pagrįsta 3 HA frakcijų deriniu, sukurtu skirtingoms 
biologinėms odos savybėms pasiekti. Didelės molekulinės masės HA - 
drėkinimui ir barjero atstatymui, vidutinės molekulinės masės HA - 
odos drėgmės sulaikymui vidiniame epidermyje ir mažos molekulinės 
masės - raukšlių užpildymui viršutinėje dermoje. Padidina drėgmę, 
sumažina raukšlių matomumą ir tamsius ratilus po akimis.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite plonu sluoksniu ant švarios odos. Švelniai patrinkite, kol 
įsigers, venkite tiesioginio kontakto su akimis. Pradėkite naudoti 
du kartus per savaitę ir palaipsniui didinkite naudojimo dažnumą.

Tepkite nuvalytą veido, kaklo ir dekoltė odą du kartus per 
savaitę. Palikite 10 minučių. Nuvalykite drėgna šluoste.

SAVAITINĖ 
RUTINA

VAKARINĖ
RUTINA
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Švytinti ir sveikai atrodanti veido oda spinduliuoja 
jaunystę ir gyvybingumą. Nepriklausomai nuo odos 
spalvos ir amžiaus, švytėjimas ir spindesys yra 
svarbiausi dalykai. Grožio ir jaunystės suvokimo 
komponentai visame pasaulyje. Kai šis spindesys 
išnyksta, oda atrodo matinė, pilkšva ir nelygi.
Deguonies kiekis ląstelėse yra labai svarbus. Esant 
mažesniam deguonies lygiui, ląstelės gyvena perpus 
trumpiau, o jų dauginimasis sulėtėja, nes sulėtėja  
medžiagų apykaita ir kraujotaka. Deguonis, drėki-
nimas, odos stimuliavimas ir negyvų ląstelių šalini-
mas yra labai svarbūs siekiant švytinčios išvaizdos ir 
optimalaus ląstelių funkcijų palaikymas. Remiantis 
deguonies perdavimo technologija kartu su veiklio-
siomis medžiagomis.
GLOW atjaunina odą, suteikia jai dar labiau švytinčią 
išvaizdą, tolygesnį tonusą bei gyvybingumą.

NAUDA
• padidėjęs ląstelių aprūpinimas deguonimi

• optimalus drėkinimas

• glotni ir tolygaus tono oda

Spindesio aktyvinimas
Vienas iš jaunos ir sveikai atrodančios odos kriterijų 
spindintis švytėjimas. Deguonies trūkumo sukelia-
mas stresas lemia priešlaikinį kraujagyslių senėjimą, 
medžiagų apykaitos sulėtėjimą. Dėl visų šių veiksnių 
oda atrodo neryški ir papilkėjusi. „Radiance 
enhancer“ - senėjimą stabdanti veiklioji medžiaga, 
didina kraujotaką kapiliaruose, gerina ląstelių me-
džiagų apykaitą ir didina deguonies lygį odoje. 
Evodia rutaecarpa vaisių pagrindu sukurtas prepara-
tas padeda atpalaiduoti mikrokraujagyslių sieneles, 
dėl to žymiai pagerėja odos skaistumas ir spalva, 
oda atrodo gyvybingesnė.  
Patvirtinti In Vivo rezultatuose matomą odos mikro-
cirkuliacijos pagerėjimą buvo panaudotas Doplerio 
lazerinio vaizdavimo (LDI) metodas, kuris leidžia vizu-
alizuoti savanorių skruostikaulių srities kraujotaką. 
Toliau pateiktame 2D žemėlapyje pavaizduotas 
veikliosios medžiagos (Radiance enhancer) poveikis 
mikrocirkuliacijai. Raudonos spalvos pokyčio skruos-

tikaulių srities matavimuose lyginant su placebu, 
galima pastebėti gerą kraujotaką stimuliuojantį 
„Radiance enhancer“ poveikį, kuris skatina sveiką 
švytėjimą, skaistumą ir gaivesnę odos išvaizdą.

Siekiant kiekybiškai įvertinti įvairius su veido odos 
spindesiu susijusius parametrus, tokius kaip odos 
spalva ir ryškumas, buvo atliktas jutiminis metodas.
Švytėjimo stipriklis (Radiance enhancer) buvo 
išbandytas su šviesių, europiečiams būdingų atspal-
vių oda, nes joje derinami keturi atspalviai: smėlio, 
alyvuogių, raudonai rožinis ir šviesiai rožinis.
Smėlio spalvos oda yra labiau švytinti. Alyvuogių 
žalia ir raudonai rožinė odos spalva mažiau, o šviesiai 
rožinė – matoma labiau.

„Energy booster“ - ląstelių energijos stiprintuvas

Unikalus Saccharomyces cerevisiae mielių citoplaz-
mos ir mitochondrijų komponentų ir aminorūgščių 
derinys.
„Energy Booster“ suteikia realios naudos padidin-
damas deguonies kiekį odoje ir jo suvartojimą, to-
dėl oda įgauna skaistumo, tampa atgaivinta bei 
jaučiamas komforto pojūtis.
Didindamas deguonies kiekį, „Energy Booster“ ska-
tina ląstelių kvėpavimo aktyvumą ir ląstelių atsinau-
jinimą, atgaivina medžiagų apykaitą ir stiprina odos 
savisaugos mechanizmus.
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Aminorūgščių mišinys glutamo rūgštis, valinas, 
treoninas ir ypač adenozinas padeda formuoti ATP 
ir gerina kraujotaką, taip skatindamas tolygią veido 
spalvą.
Biologinis „Energy Booster“ poveikis mitochondri-
joms rodo, kad: „Energy Booster“ stimuliuoja 
pagrindinių genų, susijusių su mitochondrijų funk-
cijomis ir apsauga, veiklą.

Genų raiška buvo matuojama keratinocituose su UVB 
po 4 val. ir 24 val. gydymo „Energy Booster“. Paaiš-
kėjo, kad veiklioji medžiaga per naktį papildo ląstelių 
energiją, nes ląstelės nepatiria streso ir atsinaujina. 
Nustatyta, kad veiklioji medžiaga priklausomai nuo 
dozės padidina ATP kiekį daugiau kaip 107 % po 4 val. 
ir daugiau kaip 53 % po 24 val.

Išvada: padidina energijos lygį net 24 valandas po 
ląstelinio gydymo.
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Vienaląsčiai planktono dumbliai, gaminantys didelį 
deguonies kiekį ir aprūpinti juo odą. Praturtintas 
arginino ferulatu, kurio pagrindą sudaro argininas 
(nepakeičiamosios aminorūgštys) ir ferulo rūgštis, 
apsauganti odą. Stimuliuoja ląstelių gamybą epider-
myje ir baltyminių skaidulų gamybą dermoje. Pasižy-
mi antibakterinėmis  savybėmis, gerina kraujotaką ir 
didina mitochondrijų energiją.

Drėkinimas yra labai svarbus sveikos odos 
funkcijoms ir elastingumui išsaugoti.

Drėkinamųjų veikliųjų medžiagų kompleksas:

• Augalinis drėkiklis
• Drėkinantis kompleksas
Daugiatikslis drėkinamasis poveikis užtikrina greitą 
ir nuolatinį odos drėkinimą bei mažina vandens 
netekimą.

Augalinis drėkiklis yra naujos kartos natūrali drėkina-

moji veiklioji medžiaga, vadinama osmohidratacija. 

Būdamas natūralus betaino šaltinis, jis didina osmo-

litų kiekį keratinocituose ir stimuliuoja jų pernešėjus, 

kad pagreitintų viduląstelinio vandens suvartojimą ir 

tūrio atsistatymą.

Botanical hydrator
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Drėkinamasis kompleksas
Subalansuotas drėkinamasis kompleksas suformuoja 
pažangų struktūrinį dvisluoksnį odos paviršiuje, pa-
dedantį sustiprinti natūralų odos barjerą ir užtik-
rinantį iki 72 valandų matomą drėkinimą. Prisitai-
kydamas prie aplinkos, jis taip pat optimizuoja drė-
kinimą, reguliuodamas vandens netekimą esant 
skirtingoms temperatūroms ir drėgmės lygiui. Tai 
yra veiksmingas drėkinamasis kompleksas, veikian-
tis dviem veikimo būdais:
• Sukuria pažangų lipidų dvisluoksnį ant odos pavir-

šiaus, kuris reguliuoja vandens netekimą
• Sąveikauja su lipidų dvisluoksniais raginiame sluoks-

nyje, kad sustiprintų natūralų odos barjerą

Šiurkšti ir nelygi odos tekstūra atsiranda dėl susikau-
pusių negyvų ląstelės, kurios pažeidžia odos paviršių, 
dėl to sustorėja raginis sluoksnis ir atsiranda nema-
lonus jausmas. 

Keratolitinis kompleksas
Salicilo rūgštis ir šilkmedžio ekstraktas kartu su 
ananasų ekstraktais - atitinkamai BHA ir augalinių 
fermentų pektino ir bromelaino pagrindu. Švelniai 
eksfoliuoja suardydamas ląstelių sukibimą ir ska-
tina ląstelių atsinaujinimą, skatindamas tolygų odos 
atspalvį.
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RYTINĖ
RUTINA

GLOW  PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

HYDRA FUSION CONCENTRATE
Drėkinantis, šviesinantis koncentratas
(30 ml)

RADIANCE FIRM DAY CREAM
Jauninantis drėkinantis dieninis kremas
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Šilko pavidalo naujoviškas serumas suteikia daug vitaminų ir 
drėkinamųjų medžiagų. Stiprina ląstelių metabolizmą, kad 
ląstelės geriau daugintųsi. Mažina uždegimus ir lėtina senėjimo 
procesus. Šviesina ir atgaivina odą, todėl ji tampa komfortiška, 
švytinti ir jaunatviška.

Prabangus kremas, praturtintas naujoviškomis veikliosiomis me-
džiagomis, kovoja su odos suglebimu, papilkėjimu ir dehid-
ratacija. Spindesio aktyvatoriai skatina jaunatvišką, švytinčią 
išvaizdą, o natūralūs tenzoriai sudaro nematomą plėvelę ant 
odos paviršiaus, kad būtų pasiektas antigravitacinis liftingo 
efektas. Suderinus organinius osmolitus ir okliuzines drėkina-
mąsias medžiagas, kremas optimaliai ir ilgam drėkina odą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Niacinamidas (Vitaminas B3) - mažina smulkias raukšleles, 
atkuria netolygų odos atspalvį, mažina poras, gerina odos 
elastingumą ir odos barjero funkciją.
Vitaminas B5 - Pasižymi raminamosiomis ir atkuriamosiomis 
savybėmis, taip pat padeda palaikyti natūralų odos barjerą.
Šilkmedžio ekstraktas - priešuždegiminis, stiprus antioksidantas, 
turintis daug vitamino C ir asparagino rūgšties, išlygina odos 
tonusą, apsaugo nuo aplinkos veiksnių ir didina elastingumą.
Augalinis drėkiklis - didelė natūralaus osmolito koncentracija - 
betainas, pagreitina vandens suvartojimą, užtikrina greitą ir 
nuolatinį drėkinimą ir vandens netekimo mažinimą. Prisideda prie 
geresnio viduląstelinio organelių bendradarbiavimo, ląstelių 
dalijimosi ir migracijos. Skatina odos stangrumą ir neleidžia 
formuotis smulkioms linijoms bei raukšlėms.
Hialurono rūgštis - stipri drėgmę pritraukianti molekulė, natūraliai 
esanti odoje. Padidina drėgmės sulaikymą, kad oda būtų ilgai 
drėkinama ir putlėtų.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Spindesio stipriklis - natūralios kilmės veiklioji medžiaga, įkvėpta 
tradicinės kinų medicinos ir skirta visoms funkcijoms pagerinti. 
Stiprina odos mikrocirkuliaciją, atkuria normalią kraujotaką ir 
aprūpina odą deguonimi. Dėl to oda įgauna sveiką švytėjimą, 
skaistumą ir tolygesnį atspalvį.
Odą stangrintis ingredientas - natūralus, pasižymintis filmo-
geniniu ir stangrinamuoju poveikiu. Padeda pakelti, apsaugoti, 
išlyginti ir stangrinti odą.
Augalinis drėkiklis - didelė natūralaus osmolito koncentracija - 
betainas, pagreitina vandens suvartojimą, užtikrina greitą ir 
nuolatinį drėkinimą ir vandens netekimo mažinimą. Prisideda 
prie geresnio viduląstelinio organelių bendradarbiavimo, ląs-
telių dalijimosi ir migracijos. Skatina odos stangrumą ir nelei-džia 
formuotis smulkioms linijoms bei raukšlėms.
Drėkinamasis kompleksas - balansuojantis drėkinamasis komp-
leksas optimizuoja odos drėkinimą, reguliuodamas vandens 
netekimą esant skirtingai temperatūrai ir drėgmei. Suteikia 
išskirtinį, ilgalaikį drėkinimą nepriklausomai nuo oro sąlygų.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Tepkite ant veido, kaklo ir dekoltė srities ir švelniai įmasažuokite, 
kol visiškai įsigers.

Užtepkite ant veido ir švelniai tapšnokite, kol visiškai įsigers.
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VAKARO 
RUTINA

RADIANCE REVEAL SERUM
Jauninantis, odą skaistinantis serumas
(30 ml)

SATIN SMOOTH NIGHT CREAM
Jauninantis naktinis kremas
(50 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Alfa hidroksirūgštys ir galingos augalinės veikliosios medžiagos, 
veikdamos kartu, sustiprina jaunatvišką spindesį ir skatina 
švytinčią, gyvybingą išvaizdą. Stimuliuoja kolageno gamybą, 
kad pagerėtų odos tekstūra ir tolygus tonusas. Neutralizuoja 
laisvuosius radikalus ir atitolina senėjimo procesus.

Aksominis naktinis kremas su linų ir salierų sėklomis atjaunina 
bendrą tekstūrą, skatina elastingumą ir optimizuoja drėkinimą. 
Energijos suteikiančios veikliosios medžiagos didina ATP kiekį, 
todėl tekstūra tampa stangresnė, tonusas tolygus ir išvaizda 
jaunesnė.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOSVEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Glikolio & Obuolių rūgštys - gerina odos tonusą, lygumą ir 
tekstūrą, skatina kolageno gamybą ir mažina raukšles.
Ženšenio ekstraktas - didina odos drėkinimą, mažina šiurkš-
čią tekstūrą, padeda išlyginti netolygų odos atspalvį ir mažina 
raukšlių matomumą, veikdamas odoje ir stiprindamas jos natū-
ralų stangrumą. 
Fito rūgštis - antioksidantas, pašalina laisvuosius radikalus, 
švelnus šveitiklis. 
Arnikos ekstraktas - antibakterinės ir priešuždegiminės 
savybės, mažina paraudimą ir niežulį, greitina atsistatymą.
„Energy booster“ ląstelių energijos skatinimas - energijos 
suteikiantis, specialiai atrinktas Saccharomyces cerevisiae 
rūšies mielių štamas, kuriame gausu aminorūgščių ir 
adenozino. Padidina energijos kiekį, kad veido oda būtų 
jaunatviška ir švytinti.

„Energy booster“ ląstelių energijos skatinimas - energijos 
suteikiantis, specialiai atrinktas Saccharomyces cerevisiae rūšies 
mielių štamas, kuriame gausu aminorūgščių ir adenozino. 
Padidina energijos kiekį, kad veido oda būtų jaunatviška ir 
švytinti.
Poras mažinanti veiklioji medžiaga - pagerina odos struktūrą, 
sustiprindamas porų kolageninį apvalkalą. Skatina odos 
stangrumą, tonusą ir tankumą, kad ji taptų rafinuotos tekstūros 
ir atrodytų tolygi.
Didžiųjų rudadumblių (Macrocystis pyrifera) ekstraktas - 
būtinas odos senėjimo prevencijai. Optimizuoja kolageno ir 
elastino sintezę, kad oda būtų lygesnė ir stangresnė.
Kupuasù sviestas - puikus minkštiklis, atkuria odos 
elastingumą, suteikia antioksidantų ir drėkina.

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Tepkite ant veido, kaklo ir dekoltė srities ir švelniai 
įmasažuokite, kol visiškai įsigers.

Tepkite visą veidą, kaklą ir dekoltė sritį ir masažuokite, 
kol visiškai įsigers.
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MOISTURIZING MICELLAR MILK
Drėkinamasis micelinis pienelis
(300 ml)

OXYGEN PEEL
Švelnus šveičiamasis gelis
(60 ml)

FUNKCIJA FUNKCIJA

Apjungta valomųjų micelių ir vaistinio putoklio (Saponaria 
officinalis)  ekstrakto galia. Pašalina visus makiažo pėdsakus ir 
nešvarumus. Ramunėlės, simondsijų sėklų aliejus, polisacha-
ridai ir vitaminas E saugo, ramina ir drėkina odą.

Švelnus šveičiamasis gelis, kurio sudėtis yra iš ananasų ir 
šilkmedžio fermentų bei planktono dumblių, kurie atgaivina 
pavargusią odą. Papildo ląsteles deguonimi ir energija, skatina 
ląstelinį kvėpavimą ir mikrocirkuliaciją. Pašalina negyvas 
paviršiaus ląsteles, leisdamas paviršiuje atsirasti jaunoms ir 
sveikoms ląstelėms.

Hydrator shield – a patented complex of natural sugars
derivatives: xylitylglucoside, anhydroxylitol and xylitol, for long 
lasting hydration. Helps dehydrated skin by reinforcing barrier
effect (to reduce TEWL) and optimizing water retention by
boosting NMF and Hyaluronic acid.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Planktono dumbliai - vienaląsčiai planktono dumbliai, 
gaminantys daug deguonies ir tiekiantys jį odai. Praturtintas 
arginino ferulatu, kurio pagrindą sudaro argininas 
(nepakeičiamosios aminorūgštys) ir ferulo rūgštis, veikianti 
kaip odos apsauga. Skatina ląstelių atsinaujinimo procesą.
Keratolitinis kompleksas - salicilo rūgštis (BHA) kartu su 
šilkmedžio ir ananaso ekstraktais, kurių sudėtyje yra augalinių 
fermentų: pektino ir bromelaino. Skatina švelnų šveitimą, 
suardydamas ląstelių sukibimą ir skatindamas ląstelių 
atsinaujinimą bei tolygų odos atspalvį.
„Raganų lazdynų“ ekstraktas - dar žinomas kaip hamamelis, 
pasižymi dideliu kiekiu taninų, kurie mažina paraudimą ir 
uždegimą, skatina pažeistos ir uždegiminės odos gijimą.

NAUDOJIMAS USE NAUDOJIMAS USE

Užtepkite ant veido ir kaklo ir švelniai įmasažuokite drėgnais 
pirštais. Nuvalykite drėgna šluoste. Galima tepti aplink lūpas.

Kartą per savaitę tolygiu sluoksniu tepkite ant švarios ir 
sausos odos. Palikite 3-5 minutes.  Kruopščiai nuplaukite.

*PASTABA: Norint stipresnio šveitimo efekto, nuvalykite prepa-
ratą, naudodami vatos diskelius, sukamaisiais judesiais.

GLOW  PRIEŽIŪROS NAMUOSE APŽVALGA

ODOS VALYMO
RUTINA

SAVAITINĖ 
RUTINA

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Micelės kapsulės - veikia kaip magnetas, pritraukia ir pašalina 
nešvarumus bei makiažą. Susilietusios su oda, micelinės kapsu-
lės suyra, išskirdamos švelnias paviršinio aktyvumo medžiagas, 
kad būtų galima greitai, be vargo, saugiai ir nedirginančiai naudoti.
Vaistinis putoklis (Saponaria officinalis) - didelė saponinų kon-
centracija, pasižymi švelniomis, nedirginančiomis valomosiomis 
ir raminamosiomis savybėmis. Flavonoidai ir vitaminas C kovoja 
su tamsiosiomis dėmėmis ir laisvaisiais radikalais, kurie gali su-
kelti senėjimo požymius.
Ramunėlių ekstraktas - antibakterinis, priešuždegiminis ir anti-
septinis, pasižymintis įrodytomis gydomosiomis savybėmis. Ra-
mina, gaivina ir valo, neutralizuoja odos dirgiklius ir švelniai valo.
Drėkinamasis skydas - patentuotas natūralių cukrų darinių 
kompleksas: ksilitilgliukozidas, anhidroksilitolis ir ksilitolis, užtikri-
nantis ilgalaikį drėkinimą. Padeda dehidratuotai odai stiprinda-
mas barjerinį poveikį (mažina TEWL) ir optimizuoja vandens 
sulaikymą, didindamas NMF ir hialurono rūgšties kiekį.
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LIGHT CAPTURE EYE CREAM
Šviesinantis, jauninantis akių kremas
(30 ml)

FUNKCIJA

Pažangus, daugybę privalumų turintis akių kremas, skirtas 
kovai su senėjimo ir nuovargio požymiais. Suderinti ryžių ir 
sojų peptidai, natūralus odą tempiantis ingredientas ir 
drėkinamosios medžiagos išsklaido smulkias raukšleles, 
mažina paburkimą, šviesina tamsius ratilus po akimis ir 
atkuria švytinčią išvaizdą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

„Akių grožis“ (Eye beautifyer) - natūralus biologiškai aktyvus 
ingredientas apsaugo jautrią odą aplink akis ir akivaizdžiai 
sumažina tamsių ratilų ir paburkimo matomumą. Klinikiniai 
tyrimai patvirtina, kad vos per keturias savaites odos struktūra 
pagerėja daugiau kaip 30 %. Veiklioji medžiaga yra kruopščiai 
išgrynintų natūralių sojų, ryžių peptidų ir biotechnologiniu būdu 
pagamintos superoksido dismutazės derinys.
Superoksido dismutazė - fermentas, padedantis suskaidyti 
potencialiai kenksmingas deguonies molekules ląstelėse ir taip 
išvengti audinių pažeidimų.
Odą stangrintis ingredientas - natūralus, pasižymintis filmo-
geniniu ir stangrinamuoju poveikiu. Padeda pakelti, apsaugoti, 
išlyginti ir stangrinti odą. 
Augalinis drėkiklis - didelė natūralaus osmolito koncentracija. 
Betainas pagreitina keratinocitų vandens pasisavinimą, užtikrina 
greitą ir nuolatinį odos drėkinimą ir mažina vandens netekimą.
Azijinė centelė (Centella Asiatica) - stiprus antioksidantas, turintis 
daug flavonoidų ir aminorūgščių, pasižymintis senėjimą stab-
dančiomis, drėkinamosiomis ir raminamosiomis savybėmis.

NAUDOJIMAS USE

Užtepkite tolygų sluoksnį aplink akis ir įmasažuokite, kol 
visiškai įsigers.

AKIŲ SRITIES 
PRIEŽIŪRA
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