
Skubi senėjimą lėtinanti ir
puoselėjanti priežiūra



Prabangi senėjimą lėtinanti SILK procedūra 
veikia odos senėjimo priežastis ir simptomus, 
greitai išlygina raukšles, smulkias raukšleles ir 
pagerina odos elastingumą. Jau po vienos 
puoselėjančios SILK procedūros klientai būna 
patenkinti matydami ir jausdami lyg šilkas švelnią 
lygią odą. 

Puikus staigaus liftingo efektas

SILK procedūrą galima atlikti prieš specialų ren-
ginį ir greitai sukelti pastebimą poveikį nedirgi-
nant jautrios, riebios ar su matomais paviršiniais 
kapiliarais odos. Švelnūs šilko pluoštai ir baltymai 
įsiskverbia į odą ir sustiprina natūralią kolageno 
matriksą.

SILK procedūros poveikis:

•

•

•

•

•

•
•

SILK

Išlygina, standina ir įtempia odą, sukelia 
greitai pastebimą rezultatą.
Drėkinančios medžiagos švelnina odą ir 
suteikia jai spindesio.
Aprūpina vitaminais ir atjaunina 
pavargusią odą.
Tinka jautriai, riebiai, su kapiliarais 
paviršiuje odai.
Idealiai tinka greitai pasiekti rezultatą, kai 
klientui reikia puikiai atrodyti.
Atkuria pH ir nedirgina.
Per 10 minučių smulkios raukšlelės 
sumažėja 8 %.
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PRODUKTŲ APŽVALGA DARBUI SALONE IR SPA



1-as žingsnis
GENTLE CLEANSING
CREAM

Švelnus valomasis kremas. Minkštas nejonizuotas ir 
amfoterinis kreminis muilas (triklozanas, azijietiškos 
centelos, ženšenio šaknų ekstraktai, sericinas) drė-
kina odą, šalina riebalų perteklių, nešvarumus ir 
makiažo likučius, nedirgindamas ir nesausindamas 
odos. Gali būti naudojamas šalinant akių makiažą. 
Nepalieka riebumo jausmo, nes sudėtyje neturi 
lipidų. Po preparato panaudojimo oda tampa švari, 
gaivi ir paruošta „Soothing Exfoliator“ uždėjimui.
NAUDOJIMAS: Valomasis kremas užtepamas ant 
sudrėkintos veido, kaklo, dekoltė odos. Atliekamas 
lengvas masažas. Kremo likučiai nuplaunami van-
deniu, oda nusausinama.

2-as žingsnis
SOOTHING EXFOLIATOR

Raminamasis eksfoliatorius. Preparatas suteikia 
blyškiai ir pavargusiai odai švytėjimo. Jis papildytas 
natūraliomis papajinio melionmedžio (Papaya 
Carica) medžiagomis, antioksidantais, flavanoidais 
ir standinančiais taninais, švelniai pašalina viršutinį 
odos sluoksnį, suskaido laisvuosius radikalus, bet 
nesukelia paraudimo.
NAUDOJIMAS: Sumaišykite 2 šaukštus šilto vandens 
ir 1 šaukštą miltelių. Maišoma iki kreminės konsis-
tencijos. Šepetėliu užtepkite ant veido, kaklo ir 
dekoltė srities, apeinant lūpų ir paakių zonas. Ant 
viršaus uždedama plėvelė arba rankšluostis šilumai 
ir drėgmei išsaugoti. Galima naudoti garus 
(ne arčiau kaip 30 cm atstumu nuo veido). Po 5-7 
minučių atliekamas lengvas masažas, kad anti-
oksidantai, vitaminai ir mineralai geriau įsigertų į 
odą. Likučiai nuplaunami vandeniu.

3-as žingsnis
ACTIVE TONER

Aktyvus tonikas, kurio sudėtyje nėra alkoholio, tęsia 
švelnaus odos šerpetojimo ir valymo procesą. 
Normalizuoja odos pH lygį. Oda pasidaro lygi, švari, 
švytinti, paruošta sekančių priemonių naudojimui 
Sudėtyje yra alfa-hidroksilo ir natūralių muilo 
ekstraktų, kurie pašalina negyvybingą paviršių ir vis 
dar giliau esančius teršalus, atkuria pH pusiausvyrą, 
išlygina odos spalvą.
NAUDOJIMAS: Nedidelį toniko kiekį paskirstykite 
ant vatos diskelių. Diskeliais, apeinant paakių zoną, 
kruopščiai nuvalykite veido kaklo, dekoltė odą. 
Nenuplaukite.

4-as žingsnis
BASE CREAM
MASK

Bazinė kreminė kaukė su daržinio portulako, žen-
šenio šaknų, azietiškos centelos ekstraktais, inten-
syvina kraujotaką ir palaiko tinkamiausią odos 
paviršiaus temperatūrą, kurioje geriausiai vyksta 
veikliųjų medžiagų absorbcija. Prisotina odą vita-
minais, mikroelementais ir riebiosiomis rūgštimis. 
Kaukė nenuplaunama, paruošia odą 5-am žingsniui 
– optimaliai šilko pluoštų absorbcijai.
NAUDOJIMAS: Nedidelį kaukės kiekį (3-4 ml) 
užtepkite ant veido, kaklo, dekoltė odos. Įveskite į 
odą sukamaisiais masažiniais judesiais. Galima atlikti 
trumpą masažą. Palikite ant odos ploną, vos 
pastebimą kaukės sluoksnį ir iškart pereikite prie 
šilko pluoštų ir aktyvatoriaus naudojimo.

SALONE ATLIEKAMŲ PROCEDŪRŲ PROTOKOLAS
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5-as žingsnis (5A + 5B)
SILK FIBER +
SILK FIBER ACTIVATOR

Šlko pluoštai (5A) ir šilko pluoštų aktyvatorius (5B). 
Šilkiniai proteinai pasižymi drėkinančiu poveikiu, o 
jų ištirpimui naudojamas aktyvatorius (5-as B žings-
nis) stiprina ir atkuria vidinį „surišantį“ mechanizmą. 
Šio proceso metu oda stangrėja ir jaunėja, smulkios 
raukšlės išsilygina, o gilesnės tampa mažiau 
pastebimos.
NAUDOJIMAS: Vienai procedūrai naudokite visą 
šilko pluoštų lapelį. Išskirstykite į smulkius gabalė-
lius ir juos tolygiai išdėliokite ant bazine kremo 
kauke aptepto veido, kaklo ir iškirptės zonos. 
Paimkite 2 šaukštus šilko pluošto aktyvatoriaus ir 
šepetėliu užtepkite ant šilko pluoštų. Švelniai 
šepetėliu braukite per šilko pluoštus, kol jie ištirps ir 
susigers į odą.

6-as žingsnis
MULTIVITAMIN DROPS

Multivitamininiai masažiniai lašai pasižymi atjauni-
nančiu poveikiu odai, turi antioksidacinių savybių, 
stimuliuoja kolageno ir elastino gamybą, prisotina 
odą vitaminais, išlygina raukšles. Preparatas stiprina 
apsauginį odos barjerą ir ją maitina. Antioksidantas 
sustiprina šilko pluoštų poveikį skatindami pagrin-
dinių fermentų gamybą ir įsodrindami odą būtino-
siomis mitybinėmis medžiagomis, kurios stiprina ke-
ramidų sluoksnį ir jaunina senstančią odą. Lašai 
paruošia odą remodeliuojančiai kaukei.
NAUDOJIMAS: Keli lašai preparato įmasažuojami į 
veido, kaklo, dekoltė odą iki pilno įsigėrimo. Pe-
reikite prie kito žingsnio.

7-as žingsnis
REMODELING
MASK

Alginatinė remodeliuojanti kaukė, praturtinta jūros 
dumbliais, ženšenio, azietiškos centelos ekstraktu, 
natūraliais antioksidantais ir atjauninančiais ingre-
dientais, vėsina ir ramina odą. Kaukėje yra daug 
natūralių antioksidantų ir augalų fermentų. Prie 
veido formos prisitaikanti kaukė palieka elastinių 
skaidulų sluoksnį, kuris remodeliuoja odos tekstūrą, 
sukelia greitai juntamą ir pastebimą stangrinamąjį 
poveikį, regeneruoja ląstelių membranas. Kaukei 
džiūstant, stiprinamas šilko skaidulų ir multivi-
tamininių lašų poveikis.
NAUDOJIMAS: 30 gramų remodeliuojančios kaukės 
miltelių sumaišykite su 90 ml vandens. Greitai maišy-
šykite, kol gausite tirštą, švelnų mišinį. Lopetėle 
gausiai užtepkite ant veido, o plonesnį sluoksnį – ant 
kaklo. Palikite džiūti 7-10 minučių, kol susidarys 
standi elastinė kaukė, modeliuojanti, palaikanti ir 
standinanti odą. Pasirūpinkite, kad veidas nejudėtų; 
taip sustiprinamas kaukės raukšles lyginantis 
poveikis. Kaukę nuimkite kaip plėvelę. Drėgnu 
rankšluosčiu pašalinkite likučius. Pereikite prie 8-to 
žingsnio.

8-as žingsnis
SILKY SERUM

Šilkinis serumas. Serumo poveikis pastebimas iškart 
po jo užtepimo – smulkios raukšlelės išsilygina, oda 
atrodo šilkinė ir atjaunėjusi. Šilkverpio lipidais pra-
turtintas serumas intensyviai stangrina, drėkina odą, 
skatina sveikų ląstelių augimą, gerina kraujotaką. 
Galima naudoti kaip bazę prieš makiažą. 
NAUDOJIMAS: Nuėmę remodeliuojančią kaukę 
užbaikite „Silk“ procedūrą su serumu. Nedidelis 
serumo kiekis įmasažuojamas į veido, kaklo, dekoltė 
odą.



ABSOLUTELY 
SMOOTH

UPGRADE CREAM UPLIFT CREAM

[30 ml] [50 ml] [50 ml]

PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Serumas praturtintas šilkaverpio siū-
lais, ženšenio šaknų, azietiškos cente-
los ekstraktais, gama-amino sviesto 
rūgštimi, – tai saugi ir efektyvi alter-
natyva injekcinėms raukšlių išlygini-
mo procedūroms. Reguliariai naudo-
jant serumą, oda atrodys nepriekaiš-
tingai lygi ir švelni kaip šilkas. Staigus 
ir matomas rezultatas, užpildo ir pa-
slepia smulkias mimikos linijas ir raukš-
leles, išsaugo natūralius veido bruožus,  
Idealiai tinka odos paruošimui ypatin-
goms progoms.

Šis inovatyvus daug antioksidantų ir 
šilkaverpių lipidų turintis kremas mai-
tina ir drėkina odą. Retinilpalmitatas 
skatina epidermio atsinaujinimą, lino-
lo ir linoleno rūgštis maitina, regene-
ruoja ir padidina odos hidrataciją, 
alantoinas ir vaistinės medetkos eks-
traktas veikia priešuždegimiškai, rami-
na. Kremas tinka sausai odai.

Kremo sudėtyje esantys šilkverpio ko-
kono lipidai, antioksidantai, drėkinan-
tis faktorius ir naujos kartos odą 
stiprinančios medžiagos atjaunina ir 
išlygina bei drėkina odą, pagerina 
jos tekstūrą, mažina transdermalinę 
drėgmės netektį, suteikia liftingo 
efektą ir padaro odą šilkine praėjus 
vos kelioms minutėms po jo naudo-
jimo. Tinka visų tipų odai.

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Serumas, pirštų galiukais, lengvais 
masažuojančiais judesiais užtepamas 
ant veido odos, pagrindinį dėmesį 
skiriant raukšlėtoms sritims. Siekdami 
ilgalaikio efekto, naudokite mažiau-
siai 2 kartus per savaitę, prieš tai 
užtepę drėkinančio serumo. Galima 
naudoti ir kaip makiažo pagrindą.

Kremas, plonu sluoksniu, užtepamas 
ant veido, kaklo ir dekoltė odos. Ma-
sažuokite kol pilnai susigers. Kremas 
gali būti naudojamas kaip makiažo 
pagrindas.

Kremas, plonu sluoksniu, užtepamas 
ant veido, kaklo ir dekoltė odos. Ma-
sažuokite kol pilnai susigers. Kremas 
gali būti naudojamas kaip makiažo 
pagrindas.

SERUMAS RAUKŠLIŲ 
UŽPILDYMUI

ATJAUNINANTIS, DRĖKINANTIS 
KREMAS

LIFTINGO EFEKTĄ 
SUTEIKIANTIS KREMAS

NAMUOSE NAUDOJAMŲ PRODUKTŲ APŽVALGA
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EYELIFT CREAM MY SILKY SERUM CLEANUP 
CLEANSING CREAM

[30 ml] [30 ml] [120 ml]

PASKIRTIS PASKIRTIS PASKIRTIS

Akių srities stangrinamasis kremas, 
kurio sudėtyje yra inovatyvus tempia-
mąjį poveikį sukeliančių medžiagų ir 
giliai prasiskverbiančių biopeptidų 
derinys, sumažina smulkias raukšle-
les, naikina juodus ratilus aplink akis 
ir pabrinkimus, įtempia švelnią akių 
kontūro odą, kad ji būtų švelni lyg 
šilkas.

Serumo poveikis pastebimas iškart 
po jo uždėjimo – smulkios raukšlelės 
išsilygina, oda atrodo šilkinė ir 
atjaunėjusi. Šilkverpio lipidais pra-
turtintas serumas intensyviai stan-
grina, drėkina odą, skatina sveikų 
ląstelių augimą, gerina kraujotaką.

Minkštas nejonizuotas ir amfoterinis 
kreminis muilas (triklozanas, azietiškos 
centelos, ženšenio šaknų ekstraktai, 
sericinas) drėkina odą, šalina riebalų 
perteklių, nešvarumus ir makiažo liku-
čius, nedirgindamas ir nesausinda-
mas odos. Gali būti naudojamas šali-
nant akių makiažą. Nepalieka riebu-
mo jausmo, nes sudėtyje neturi lipidų. 
Po preparato panaudojimo oda tampa 
švari ir gaivi.

NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS NAUDOJIMAS

Kremas, du kartus per dieną, plonu 
sluoksniu, užtepamas ant odos zo-
noje aplink akis. Švelniai tapšnodami 
įtrinkite į odą.

Nedidelis serumo kiekis, tepant iš apa-
čios į viršų, įmasažuojamas į veido, 
kaklo, dekoltė odą. Gali būti naudo-
jamas kaip makiažo pagrindas. 

Kaukė užtepama storu sluoksniu ant 
nuvalytos ir nusausintos veido bei 
kaklo odos ir paliekama 10-15 minu-
čių, kol išdžius ir sustings. Po 15 min. 
kaukė tolygiai nuimama kaip plėvelė. 
Kaukės likučius nuvalykite drėgnu 
rankšluosčiu.

KREMAS ODAI APLINK
AKIS

ŠILKINIS SERUMAS

VALIKLIS
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