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Namų linija skirta odos apsaugai nuo UVB-UVA saulės
spingulių radiacijos.

SOAP-FREE FOAMY
CREAM

SOAP-FREE FOAMY Liposomal LOTION
CREAM
CLEANSING

Liposomal LOTION

FACIAL CREAM SPF50

GEL CREAM SPF50

SPRAY SPF30

200 ml

200 ml

100 ml

30 ml

30 ml

200 ml

CLEANSING

INDIKACIJOS
COMPOSITION
Bemuilis putojantis prausiklis,
skirtas visų tipų odai kasdieniam odos prausimui.

SUDĖTIS
INDICATION
- Alavijas
- Avena
- Ramunėlės
- Mimoza
- Triklozanas

SAVYBĖS
PROPERTIES
Sudėtyje yra augalų ekstraktai,
triklosanas ir veikliosios medžiagos, turinčios antibakterinių savybių. Giliai valo visų tipų
odą, ypatingai tinka į aknę linkusios odos priežiūrai. Tepkite ant
drėgnos odos ir švelniai įmasažuokite kol susidarys minkštos
ir kreminės putos. Nuplaukite
dideliu vandens kiekiu.

Kaina: 16,50 €
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CLEANSING - OILY SKIN
INDIKACIJOS
Bemuilis putojantis riebios į bėrimus linkusios odos prausiklis
kasdieniam odos prausimui.

SUDĖTIS
- Salicilo rūgštis
- Triklozanas
- Alavijas
- Raminantys augalų ekstraktai

SAVYBĖS
Dėl sudėtyje esančio triklozano
bei augalų ekstraktų prausiklis
turi antibakterinių ir raminančių
savybių. Salicilo rūgštis padeda
reguliuoti riebalinių liaukų veiklą
bei veikia keratolitiškai.

Kaina: 19,00 €

100 ml
INDIKACIJOS
COMPOSITION
Pašalina visų tipų nešvarumus
vandenyje ir riebaluose.

SUDĖTIS
INDICATION
- Hamamelis
- Fitosfingosino liposomos
- Alijošius liposomose
- Avižų ekstraktas
- Glicerino rūgšties liposomos
- Bosvelinės rūgštys

RTIES
PROPESAVYBĖS
Sudėtyje esančios būtiniausios
riebiosios rūgštys (linolo rūgštis)
atstato riebalų pusiausvyrą ir sustiprina hidrolipidinį odos barjerą.
Šis prausiklis taip pat stiprina natūralią odos apsaugos sistemą,
kuri tampa atsparesnė išoriniam
neigiamam aplinkos poveikiui,
bakterijoms ir kitiems odos ligų
sukelėjams.
Bosvelinės rūgštys veikia moduliuodamos priešuždegiminį 5-lipoksigenazės fermentą.
Naudoti purškiant tiesiai ant odos
arba ant medvilninio vatos diskelio.
Kaina: 11,50 €

PHOTO PROTECTION
WITH COLOUR

DEPIGMENTING
INDIKACIJOS
COMPOSITION

Liposominis šviesinantis losjonas skirtas kasdieniam veido ir
akių valymui. Pašalina makiažo
likučius. Losjonas skirtas papilkėjusiai linkusiai į pigmentaciją odai.

SUDĖTIS
INDICATION
- Eteriniai riebalų aliejai
- Vitaminas c liposomose
- Butilrezorcinolis liposomose
- Azeloglicinas
- Saldymedžio ekstraktas
- Pantenolis

PHOTO PROTECTION

PHOTO PROTECTION

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Apsauginis kremas nuo saulės.
Užtikrina aukštą fotoapsaugą
(SPF 50) nuo UVA / UVB
spindulių, taip pat drėkina,
ramina ir regeneruoja odą.
Jo spalva suteikia natūraliai
atrodantį įdegį.

Gelinės
tekstūros
su
patalpintomis
į
liposomas
veikliosiomis
medžiagomis
apsauginis kremas nuo saulės
spindulių su odą atstatančiais
fermentais
suteikiant
odai
ilgalaikio poveikio fotoapsaugą
(SPF50) ir padedant atkurti
ląstelių pažeidimus sukeltus UV
spinduliuotės.

Liposominė apsauga nuo saulės
kūnui. Skaidri tekstūra, stipri
apsauga (SPF30). Tinkamas
naudoti visų tipų odai.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS

Apsauginiai filtrai nuo UV
spindulių.

- Apsauginiai filtrai nuo UV
spindulių
- Atstatantys fermentai

- Fiziniai ir cheminiai saulės filtrai
- Atstatantys fermentai
- Antioksidantai

RTIES
PROPESAVYBĖS
Sudėtyje yra būtiniausių riebiųjų
rūgščių, tokių kaip linolio rūgštis,
kuri atstato ir sureguliuoja odos
riebalinį sluoksnį ir taip atkuria
odos tonusą. Vitaminas C patalpintas liposomose, turinčių antioksidantinių sąvybių veikia kartu su
liposominiu butilresorcinoliu taip
pašalindami pigmentaciją bei neleidžiant pigmentinėms dėmėms
iškilti į odos paviršių.

Kaina: 12,50 €

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Veido kremas nuo saulės su
atspalviu savyje turintis aukštą
saulės filtrų koncentraciją (SPF
50), tokiu būdu užtikrinantis
didelę apsaugą odai. Apsaugo
nuo žalingo saulės poveikio
(UVA ir UVB spinduliių) ir
garantuoja optimalią apsaugą
visų tipų odai, įskaitant ir
jautrią odą saulei.

UV saulės spinduliai yra pajėgūs

Perfect
Fusion
yra
kūno
apsauginis kremas nuo saulės
su fiziniais ir cheminiais filtrais
nuo UVA / UVB spindulių,
kurie apsaugo odą nuo žalingo
saulės poveikio. antioksidantų
ir atstatančių fermentų. Šis
unikalus derinys kovoja su
fotosenėjimu ir užkerta kelią
ląstelių pažeidimams.

Kaina: 38,00 €

=

iškraipyti ir modifikuoti DNR
struktūrą
mūsų
ląstelėse
formuodami timino dimerus jų
grandinėse. Dėl šios priežasties
atsiranda raukšlės, dėmės ir odos
nudegimai.
Gelinės tekstūros apsauginis
kremas
su
atstatančiais
fermentais sustiprina apsaugą
nuo saulės ir padeda atkurti odos
ląstelių DNR.
Kaina: 38,00 €

Gelinės
tekstūros
susigeriantis kremas.

lengvai

Kaina: 29,00 €
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Šioje produktų linijos sudėtyje yra hialurono didelės ir mažos molekulinės
masės rūgštis. Hialurono rūgštis yra didelė molekulė, kuri sugeba sulaikyti ir
sugerti iki 1000 kartų daugiau vandens
už savo svorį ir yra gyvybiškai svarbi dermos atraminio audinio dalis.

FACIAL GEL CREAM

Ši produktų linija yra pagrįsta vitaminu C
ir yra skirta užkirsti kelią odos fotosenėjimui sukeltam saulės, streso ir tt. pasiekiant jauniau atrodančią odą kupiną
gyvybingumo.
Kasdienis stabilizuoto vitamino C naudojimas padeda odai atgauti jaunatvišką
odos spindesį, išlyginti veido toną ir kovoti su pirmais senėjimo požymiais, išlaikant švytinčią ir natūraliai
atrodančią odą.

LIPOSOMAL SERUM

MOISTURISING

30 ml
INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Tinka sausai ir dehidratuotai odai,
įskaitant ir labai jautrią odą.
Odos senėjimo prevencijai ir gydymui.

Intensyviam odos drėkinimui
ir senejimo požymių mažinimui. Tinka
visu tipu odai. Kasdieniam naudojimui,
prieš tepant kremą.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

3-jų tipų hialurono rūgštis
-laisva didelės molekulinės masės hialurono
rūgštis,
- mažos ir labai mažos molekulinės masės
hialurono rūgštis liposomose.

3-jų tipų hialurono rūgštis
-laisva didelės molekulinės masės hialurono
rūgštis,
- mažos ir labai mažos molekulinės masės
hialurono rūgštis liposomose.

50 ml

15 ml

Drėkinanti daugiasluoksnė technologija: joje esančios trijų rūšių hialurono rūgštys (didelės,
mažos ir labai mažos molekulinės masės) pasiekia visus odos sluoksnius.
Didelės molekulinės masės hialurono rūgštis užtikrina matomą ir staigų drėkinimą. Ji sukuria
paviršinį apsauginį odos plėvelės sluoksnį.
Mažos ir labai mažos molekulinės masės hialurono rūgštis patalpinta liposomose suteikia
gilų drėkinimą, odos stangrumą ir elastingumą. Taip pat šios technogijos dėka, padidinamas
dermos tūris, pasiekdamas “užpildo efektas”, kuris sušvelnina raukšles ir mimikos linijas.

INDIKACIJOS

Pavargusiai, papilkėjusiai, saulės paveiktai odai atstatyti. Suteikia odai akimirksniu sveikesnę ir gyvybingesnę išvaizdą.

Paakių odos drėkinimui ir apsaugai. Grąžina paakių odos spindesį ir sumažina
aplink akis esančias mimikos raukšles,
paakių patamsėjimus bei paburkimus.
Tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS

SUDĖTIS
- Askorbilgliukozidas
-Veikliųjų medžiagų komplektsas mažinantis patamsėjusius paakius bei maišelius po akimis.
- Saldžiųjų dobilų ekstraktas
- Organinis silicis

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Lengvas, švelnus, greitai įsigeriantis kremas.
Vitaminas C (askorbilgliukozidas), kartu
su skaidrinančiu kompleksu (kurį sudaro
įvairūs natūralūs ekstraktai, tokie kaip
saldymedžio ir šilkmedžio ekstraktai) kliudo melanino sintezę taip užkertant kelią
pigmentacijai ir šviesinant pigmentines
dėmes.
Peptidai nuo raukšlių ir vitaminas C palaiko kolageno sintezę taip naikinant raukšles ir didinant odos stangrumą, glotnumą
ir elastingumą.
Oranžiniai pigmentai pabrėžia odos spalvą ir padaro ją blizgesnę, suteikiant odai
sveikesnę išvaizdą ir gyvybingumą.

Lengva emulsija, kurios sudėtyje yra veiksmingas veikliųjų medžiagų derinys, kuris
sustiprina antioksidacinį poveikį ir kolageno sintezę fibroblastuose. Oda aplink akis
tampa lygesnė ir elastingesnė.

Kaina: 45,00 €
Kaina: 38,00 €
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REVITALISING

INDIKACIJOS

- Askorbilgliukozidas
- Šviesą atspindinčios dalelės
- Mimetiniai peptidai
- Antioksidantai

SAVYBĖS

Kaina: 40,00 €

EYE CONTOUR

REVITALISING

MOISTURISING

50 ml

FACIAL FLUID

=

Kaina: 28,00 €
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Ši produktų linija yra skirta chronologinio
senėjimo simptomų (mimikos raukšlių,
raukšlių, elastingumo, skaistumo ir tono
praradimo) prevencijai ir mažinimui.
Geriausiai žinoma alfa hidroksi rūgštis
yra glikolio rūgštis. Anti-aging produktų sudėtyje yra optimali glikolio rūgšties koncentracija padedanti efektyviai
sumažinti vizualiai matomus senėjimo
požymius. pH 4.0 užtikrina produktų
tinkamumą visiems odos tipams, tuo
pačiu suteikiant visas veiksmingąsias glikolio rūgšties savybes.

LIPOSOMAL SERUM

FLASH AMPOULES

30 ml

5 x 2 ml

REVITALISING

INDIKACIJOS
Veido, akių kontūro ir lūpų priežiūrai skirtas
skaistinamasis
serumas.
Naudojamas
kaip pagalbinė priemonė raukšlių ir
pigmentacijos mažinimui.

SUDĖTIS
- Askorbilgliukozidas
- Hialurono rūgštis
- Peptidai nuo raukšlių
- Baltojo šilkmedžio ekstraktas

RENEWING FACIAL
CREAM

50 ml

50 ml

ANTI-AGING

INDIKACIJOS
Švytėjimo terapija su staigiu efektu odai
paveiktai fotosenėjimo.

ANTI-AGING

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Maitinantis kremas stabdanti senėjimo
procesus, kuri suaktyvina jauninimo genų
mechanizmus.
Idealiai tinka sausos odos priežiūrai.

Stipraus efekto anti-senėjimo kremas, dėl
palaipsniui 3-Retinolio sistemos veikimo
puikiai toleruojamas odos.
Tinka sausai odai.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS
- Askorbo rūgštis (12%)

· Teprenonas.
· Keramidai.
· Hialurono rūgštis.
· Argano aliejus.
· Peptidai nuo raukšlių.

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Dėka sedėtyje esančių veikliųjų medžiagų,
REVITALIZING liposominis serumas gali
neutralizuoti žalingą laisvųjų radikalų
poveikį, taip pat atstatydamas jau
padarytą žalą odai. Jo apsauginis poveikis
yra pasiekiamas
veikliųjų medžiagų
deriniu, kuris pagerina natūralią odos
apsaugą, taip atstatant jau esančius odos
pažeidimus (raukšles, prarastą drėgmę,
odos tonusą ir prarasta odos skaistumą)
be apsaugo odą nuo aplinkos poveikio.

Didelė vitamino C koncentracija skirta visų
tipų odai.

Kaina: 45,00 €
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REVITALISING

NUTRITIVE FACIAL
CREAM

Suteikia odai švytėjimo ir gyvybingumo,
akimirksniu suteikia odai šviesesnį atspalvį,
bei sveikesnę išvaizdą suvienodinant toną.

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Su „jaunystės genus“ aktyvuojančiais ingredientais, kurie aptinka senėjimo požymius
ląstelės branduolyje ir suaktyvina natūralius
mechanizmus ląstelių atstatymui. Taip pat,
adenozinas ir pievų gėlių aliejaus sėklos suteikia antioksidacines savybes (apsaugo odą
nuo laisvųjų radikalų). Kiti ingredientai kaip
argano aliejus, taukmedžio sviestas ir lanolinas praturtina sudėtį drėkinančiom, odą
atstatančiom ir regeneruojančiom savybėm.

Retinoidai skatina keranocitų proliferaciją, normalizuoja keratinizaciją, tokiu būdu gerinant
odos tekstūrą ir tonusą. Retinoidų kombinacija
su kitomis veikliosiomis medžiagomis, tokiomis kaip hidrolizuota hialurono rūgštis arba
TGF-2 augimo faktorius sustiprina jų poveikį ir
toleravimą.

Kaina: 48,00 €

Kaina: 48,00 €

Kaina: 18,00 €

=

- 3-Retinolio sistema (retinalis + retinolis +
retinilas)
- Antioksidantų kokteilis (vitaminai C&E +
ergothioneinas + pterostilbenas)
- Peptidai nuo raukšlių
- Augimo faktorius TGF-2
- Hialurono rūgštis

3 molekulės, esančios 3-retinolio sistemoje,
veikia skirtingais etapais taip suteikdamos
laipsnišką optimalų aktyvaus ingrediento pasisavinimą. Dėl šios priežasties vitamino A
poveikis yra pasiekiamas išvengiant nepageidaujamo A vitamino poveikio odai , nes jį oda
pasisavina skirtingais etapais taip nesukeliant
odos sudirgimo.
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Linija skirta chronologinio
senėjimo požymių (mimikos
rakšlės, elastingumo praradimas ir stangrumas) prevencijai
ir mažinimui.

FACIAL CREAM GEL
ANTI-AGING
50 ml

INTENSIVE FACIAL CREAM

LIPOSOMAL SERUM FLASH AMPOULES
ANTI-AGING

ANTI-AGING

15 ml

30 ml

7 x 1,5 ml

ANTI-AGING

ANTI-AGING
30 ml

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Gelinės konsistencijos kremas mažinantis
odos senėjimo procesus, atstatantis drėgmę
bei skatinantis regeneraciją dėl sudėtyje
esančios laisvos ir liposomose patalpintos
glikolio rūgšties.

Stipraus efekto naktinis kremas su
retinoliu. Skirtas praradusiai elastingumą,
pigmentuotai ir sutrikusiai keratinizacijai
mažinti.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

- Glikolio rūgštis (10%)
- Ergotioneinas
- Pajūrinės zundos kamieninės ląstelės

EYE CONTOUR

Akių kremas su trijų tipų retinoliu
inkapsuliuotu liposomose.

Senėjimo procesus stabdantis
serumas visiems odos tipams.

Jis suteikia staigią ir efektyvią
vitamino A koncentraciją odai ir yra
gerai toleruojamas.

- Retinolis (0,25%)
- Peptidai nuo raukšlių
- Askorbilgliukozidas
- Bosvelinės rūgštys

SUDĖTIS

SUDĖTIS

- Retinolio / retinaldehido / retinilo
sistema
- Peptidai nuo raukšlių
- Vitaminas C
- Hialurono rūgštis
- TGF-ß2 augimo faktorius

- Retinolio / retinaldehido /
retinilo sistema
- Peptidai nuo raukšlių
- Bosvelinės rūgštys
- Vitaminas C
- Hialurono rūgštis
- TGF-ß2 augimo faktorius

INDIKACIJOS
Suteikia odai stangrumo, regeneruoja ir maitina odą. Suvienodina
odos toną, apsaugo nuo fotosenėjimo žalos, drėkina ir atjaunina odą.

SUDĖTIS
- Augimo faktoriai

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Neįtikėtino veiksmingumo formulė prieš
senėjimo požymius odoje. Glikolio rūgštis
liposomose įsiskverbia į giliausius odos
sluoksnius.

Priešraukšlinis
kremas
brandžiai
odai, kuris drėkina, regeneruoja odą
atstatant jos natūraliai sveiką išvaizdą ir
elastingumą prarastą laikui bėgant.

Stiprus efektas senėjančiai odai
su geru odos toleravimu dėka
3-Retinolio sistemos.

Unikalios savybės, kurių dėka
atstatomas odos stangrumas ir
odos struktūra. Tinka visų tipų
odai.

Glikolio rūgštis (GA) yra natūralios
kilmės aktyvi medžiaga suteikianti puikų
drėkinimą, negyvų ląstelių pašalinimą bei
odos regeneraciją.

Pažangi formulė, kurios veiksmingumas

Lengva
emulsija
papildyta
efektyviu 3 tipų retinolio deriniu
inkapsuliuotu liposomose, kurios
apsaugo aktyvias sudedamasias
medžiagas nuo oksidacijos ir
padidina jų efektyvumą.

Kaina: 38,00 €

3 skirtingos retinolio molekulės
veikia
skirtingais
etapais
taip suteikdamos laipsnišką
optimalų aktyvaus ingrediento
pasisavinimą. Dėl šios priežasties
gydomasis A poveikis yra
pasiekiamas išvengiant šalutinio
A vitamino poveikio odai , nes jį
oda pasisavina skirtingais etapais
taip nesukeliant odos dirglumo.

pagrįstas retinoliu - viena efektyviausių
medžiagų raukšlių mažinimui. Retinolis
taip pat spartina kolageno gamybą
dermoje bei veikiant kartu su vitaminu
C skatina natūralią epidermio ląstelių
regeneraciją.
Kaina: 38,00 €

Kaina: 30,00 €
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INDIKACIJOS

=

Retinoidai skatina keratinocitų
veiklą,
normalizuoja
odos
eksfoliaciją, gerina jos tekstūrą
ir tonusą. Šis redinoidų derinys
su
hidrolizuota
hialurono
rūgštimi ir TGF-ß2 augimo
faktoriumi sustiprina jų poveikį
ir pagerina jų toleravimą.

Kaina: 45,00 €

Kaina: 28,00 €
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Ši produktų linija papildyta stipriais antioksidantais, tokiais
kaip resveratrolis ir ferulo rūgštis.
Šios veiksmingos medžiagos
lėtina odos ląstelių senėjimo
procesus bei sustiprina odos
gebėjimą apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų, kuriuos sukelia
saulė, tarša ir tt.
Visuose šios linijos produktuose rasite liposomų (nanotechnologijos), kurie sustiprina
antioksidacines, drėkinančias
veikliųjų medžiagų sąvybes ir
dar efektyviau padeda veikliosioms medžiagoms kovoti su
odos senėjimu.

1.- Padidina acetilcholino, neuromediatoriaus, kiekį, kuris mažėja senstant, taip
sutvirtinant odos raumenų tonusą;
2.- Skatina kolageno sintezę, taip sumažinant raukšles ir pagerinant odos elastingumą.

FACIAL GEL CREAM

FACIAL CREAM

SERUM

FACIAL CREAM

EYE CONTOUR

50 ml

50 ml

30 ml

50 ml

15 ml

ANTIOXIDANT

ANTIOXIDANT

ANTIOXIDANT

FIRMING

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Antioksidantų ir odos senėjimą
lėtinančių veikliųjų medžiagų
koncentratas skirtas normaliai ir
mišriai odai.

Maitinantis kremas skirtas sausai
odai.

Intensyvus serumas brandžiai
odai pripildantis odą antioksidantais.
Tinka visų tipų odai.

Stangrinančių ir tempimo efektą turinčių
sąvybių dėka tinka naudoti praradusiai
elastingumą ar suglebusiai odai (senėjimo,
svorio metimo, saulės poveikio paveiktai
odai).

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS

- Resveratrolis
- Idebenonas
- Hialurono rūgštis
- Vitaminai A + C + E

- Resveratrolis
- Idebenonas
- Hialurono rūgštis
- Vitaminai A + C + E

- Ferulo rūgštis
- Floretinas
- Vitaminai C + A

- DMAE (laisvas ir liposomose)
- Glikolio rūgštis
- Organinis silicis
- Filmekselis

FIRMING

INDIKACIJOS
Suteikia stangrumo efektą paakių odai.
Išlygina, sustangrina ir akimirksniu
įtempia odą aplink akis. Skirtas raukšlių
mažinimui ir antakių pakėlimui.

SUDĖTIS
- DMAE
- Hialiurono rūgštis
- Alijošius
- Organinis silicis
- Filmekselis

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Sinergiškai sąveikaujant veikliosioms medžiagoms ši produktų linija sustiprina natūralų odos antioksidacinį
poveikį, padeda apsaugoti odą nuo senėjimo požymių, gerina odos drėgmę, suteikia elastingumo ir skaistumo.

DMAE suteikia kremui stiprių stangrinančių
ir odą įtempiančių sąvybių. Poveikis
jaučiamas iš karto po panaudojimo - oda
atrodo stangresnė, elastingesnė, lygesnė
ir drėgnesnė.

Lengvos
tekstūros
emulsija,
savo
sudėtyje turinti veikliųjų medžiagų
derinį stimuliuojantį kolageno sintezę
fibroblastuose.
Oda aplink akis tampa lygesnė ir tvirtesnė.

Kaina: 38,00 €

Kaina: 29,00 €

Kaina: 54,00 €
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Ši produktų linija savo sudėtyje turi
DMAE (dimetilamino etanolį arba deanolį) inkapsuliuotą liposomose. Tai yra
natūrali maistinė medžiaga išgaunama
iš žuvų, kuri suteikia odai tvirtumo, elastingumo ir minkštumo veikiant dvejais
būdais:

Kaina: 54,00 €

Kaina: 56,00 €

=
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Ši produktų linija išsiskiria
depigmentacinėmis
veikliosiomis medžiagomis,
kurios užkerta kelią odos
dėmėms ir jų susidarymui,
išlygina odos atspalvį paveiktą saulės, nėštumo ar
senėjimo. Sulygintas odos
atspalvis suteikia visai odai
trūkstamą švytėjimą ir gyvybingumą.

LIPOSOMAL SERUM

FLASH AMPOULES

FACIAL GEL

FACIAL CREAM WITH
LUMINOUS PIGMENTS SPF 50

FIRMING

SKIN LIGHTENER

LIPOSOMAL SERUM TRX

30 ml

5 x 2 ml

30 ml

30 ml

30 ml

FIRMING

INDIKACIJOS
Bazinis serumas atstatantis odos matricą.

SUDĖTIS
- DMAE
- Organinis silicis liposomose
- Filmekselis
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SKIN LIGHTENER

SKIN LIGHTENER

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Staigus stangrinantis poveikis odai
praradusiai elastingumą ir stangrumą.

Papilkėjusios,
pigmentuotos
odos su išsiderinusiu atspalviu
(melasmos, strazdanų, lentigo)
gydymui
ir
profilaktiniam
naudojimui.
Sumažina
pigmentacijos intensyvumą jau
po kelių kartų naudojimo. Suteikia
odai lygų atspalvį ir spindinčią
išvaizdą.

Depigmentuojantis
serumas
su liposomose patalpintomis
veikliosiomis
medžiagomis
tiesiogiai veikia pigmentines
dėmės ir lygina odos toną. Gali
būti naudojamas ištisus metus.

Pigmentines dėmes mažinantis
kremas skirtas fotosenėjimo
paveiktai odai.
Šis kremas su šviesinančiais
pigmentais
skirtas naudoti
dienos metu dėl kreme esančio
spf 50 filtro nuo UV spindulių.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS

SUDĖTIS
- DMAE
- Pieno rūgštis
- Proteoglikanai
- Organinis silicis
- Glikolio rūgštis
- Hialurono rūgštis
- Filmekselis

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Siekiant užkirsti kelią senėjimo požymiams,
stangrinantis
liposominis
serumas,
savo sudėtyje turintis organinį silicį
patalpintą liposomose, suteikia odai
stangrinamąjį efektą (sudaro jungtis
tarp jungiamojo audinio komponentų
išlaikant
trimatę
dermos
sandarą
nepažeistą); taip pat apsaugo kolageną,
elastiną ir proteoglikanus esančius odoje
užkirsdamas kelią jų degradacijai; bei turi
antioksidantinių sąvybių neutralizuodamas
žalingą laisvųjų radikalų poveikį ir
suteikdamas drėgmę odai.

DMAE dėka, šios ampulės suteikia staigų
strangrinantį ir įtempimo efektą odai iš karto
po panaudojimo. Oda tampa elastinga, lygi
ir drėgna.

Kaina: 44,00 €

Kaina: 19,00 €

- Glikolio rūgštis
- Kojo rūgštis
- Alfa-arbutinas
- Fitinė rūgštis
- Citrinos rūgštis
- Spanguolių ekstraktas

- Azelaino rūgštis
- 4-butilrezorcinolis
- Traneksamo rūgštis
- Undecinolio fenilalaninas
- Diacetilboldinas
- Antioksidantai
- Augimo faktorių kompleksas

SAVYBĖS

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Šviesinantis pigmentines dėmes
lengvos tekstūros veido gelis be
aliejų sudėtyje. Šis gelis sparčiai
šalina pigmentines dėmes su
ilgalaikiu poveikiu.

Šviesinantis
liposominis
serumas savyje turi veikliųjų
medžiagų,
kurios
slopina
tirozinazę, fermentą, kuris yra
atsakingas už pigmentacijos
sutrikimo mechanizmą.
Serumas pašviesina tamsias
dėmeles
ir
sumažina
jų
intensyvumą,
bei
naikina
pigmentines
dėmes
susidariusias dėl įvairiausių
priežasčių taip pat užkertant
kelią jų atsiradimui ateityje.

Šviesinantis
kremas
su
švytintėjimą
suteikiančiais
pigmentais.
Veikliųjų medžiagų esančių
šiame kreme derinys padeda
sumažinti odos pigmentaciją
bei pašviesinti odą gerinant
jos bendrą atspalvį. Kreme yra
fizinių ir cheminių saulės filtrų
apsaugančių
pigmentuotą
odą dienos metu ir stabdančių
naujų dėmelių atsiradimą.

Kaina: 54,00 €

Kaina: 39,00 €

Veikliųjų medžiagų derinys esantys
šiame gelyje stabdo sutrikusią
melanino sintezę, užkertant kelią ir
nepageidaujamai
pigmentacijai.
Glikolio rūgštis turi švelnų keratolitinį
poveikį odai, todėl pašalinamos
suragėjusios odos lastelės ląsteles
ir spartinama ląstelinė regeneracija.

=

- Azelaino rūgštis
- 4-butilrezorcinolis
- Diacetilo boldinas
- Undeciloileno fenilalaninas
- Askorbilo gliukozidas
- Gliciretino rūgštis
- Retinolis
- Niacinamidas

Kaina: 38,00 €
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Odos paraudimai gali būti sukelti įvairių
vidinių veiksnių (emocinės būsenos, aštraus maisto, alkoholio, fizinių pratimų,
streso ir tt.), ir išoriniai veiksnių (taršos,
šalčio, staigių temperatūros pokyčių,
saulės poveikio). Taip silpniausios kraujagyslės išsiplečia sudarydamos paraudimus skruostuose, nosies sparneliuose,
ant kaklo ir dekoltė zonos.

Šios linijos sudėtyje yra veikliųjų medžiagų spartinančių odos eksfoliaciją, tam
kad užkirsti kelią spuogų susidarymui ir
jų sukeltiems pažeidimams veikti. Taip
pat šios linijos produktai padeda kontroliuoti riebalų sekreciją ir pašalina odos
nešvarumus.
Tokiu principu ši linija suteikia matinį ir
lygų odos atspalvį, bei efektyviai mažina
spuogų atsiradimą.

FACIAL CREAM

FACIAL GEL

FACIAL GEL CREAM

INTENSIVE FACIAL GEL

50 ml

50 ml

50 ml

30 ml

ANTI-REDNESS

ANTI-REDNESS

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Kasdieninė priežiūra sausai jautriai odai
linkusiai į paraudimus ar kuperozę.

Kasdieninė priežiūra mišriai jautriai odai
linkusiai į paraudimus, aknę ir kuperozę.

SEBUM REGULATOR

SEBUM REGULATOR

INDIKACIJOS
Pagerina odos būklę paveiktą aknės, bei
apsaugo odą nuo spuogų susidarymo
suteikiant jai lygesnę išvaizdą.

INDIKACIJOS
Intensyvi šoko terapija naudojant naujausias
nano technologijas. Šios technologijos dėka
veikliosios medžiagos yra inkapsuliuotos
liposomose, todėl lengvai pernešamos į
giliausius odos sluoksnius sustiprindamos jų
poveikį.
Naudoti nakčiai.

SUDĖTIS
- Azeloglicinas ir azelaino rūgštis
- Pieno erškėčių ekstraktas
- Traneksamo rūgštis
- Hialurono rūgštis
- Vitaminas A
- Niacinamidas

SUDĖTIS

SUDĖTIS

- Azeloglicinas ir azelaino rūgštis
- Pieno erškėčių ekstraktas
- Traneksamo rūgštis
- Hialurono rūgštis
- Vitaminas A
- Niacinamidas

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Dėl savo sudėties „Homecare“ odos paraudimą mažinantis kremas giliai drėkina
odą mažindamas sausumo pojūtį, subalansuoja odos barjerinę funkciją aprūpinant ją svarbiomis riebiosiomis rūgštimis
taip padedant odai kovoti su išoriniais veiksniais sukeliančiais paraudimus, gerina
odos mikrocirkuliaciją, nuramina eritremą, mažina paraudimus ir odos pigmentaciją.

„Homecare“ paraudimus mažinantis veido gelis dėl savo sudėtinių medžiagų subalansuoja odos keratinizaciją ir atblokuoja
poras bei padeda atstatyti odos barjerinę
funkciją. Tokį rezultatą suteikia odai būtini riebaliniai aliejai, kurie sustiprina odą ir
apsaugo ją nuo išorinio poveikio, sumažina aliejaus perteklių, pagerina mikrocirkuliaciją, nuramina eritremą ir sumažina
odos paraudimą.

Kaina: 30,00 €

Kaina: 30,00 €

- Sebumą reguliuojantis kompleksas
- Nikotinamidas
- Salicilo rūgštis
- Alavijas
- Cinko druskos

- Retinolis
- Gliciretinas
- Hialurono rūgštis

SAVYBĖS

SAVYBĖS

Laisva ir liposomuota salicilo rūgštis skatina
odos paviršiaus atsinaujinimą skatinant
keratinizacijos procesą neleidžiant kauptis
riebalams ir kontroliuojant bakterijas, kurios
sukelia uždegimus ir spuogus.

Veikliosios
medžiagos,
inkapsuliuotos
liposomuose esančios šiame intensyviame
sebumą reguliuojančiame gelyje, tiesiogiai
patenka į pilocebacinį vienetą ir užkerta kelią
susidaryti naujiems bėrimo elementams.

Sebumą reguliuojantis kompleksas ir cinko
druskos mažina riebalų gamybą taip suteikiant
odai matinį efektą.

Retinolis pasižymi eksfoliaciniu poveikiu
atblokuojančiu poras ir palengvinančiu
susikaupusių riebalų pašalinimą. Šis
serumas taip pat mažina aknės randus, bei
stimuliuoja kolageno ir elastino sintezę.

Niacinamidas, alavijas ir augalų ekstraktai
ramina sudirgusią odą.

Gliciretino rūgštis turi raminančių ir poras
atblokuojančių sąvybių.
Hialurono rūgštis giliai drėkina ir apsaugo
odą nuo senėjimo.

Kaina: 36,00 €
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SUDĖTIS
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Kaina: 36,00 €
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DIAGNOSIS

Tai produktų linija skirta kūno
priežiūrai.
Skirta gydyti labiausiai paplitusiom odos problemom, tokiom
kaip:
• Dehidracija • Celiulitas • Odos
suglebimas

BODY MILK

BODY GEL

BODY CREAM

400 ml

250 ml

250 ml

HYDRATION

INDIKACIJOS
Kūno pienelis su inkapsuliuota
į liposomas hialiurono rūgštimi
suteikia gilų drėkinimą visuose
odos sluoksniuose.

SUDĖTIS
- Hialurono rūgštis
- Simondsijų aliejus
- Saldus migdolų pienas
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ANTI-CELLULITE

FIRMING

INDIKACIJOS

INDIKACIJOS

Celiulito ir riebalų sankaupų
gydymui skirtas gelis.
Gelyje yra liposomose patalpintų veikliųjų medžiagų, kurios garantuoja jų įsiskverbimą į giliausius odos sluoksnius.

Mažina ir neleidžia susidaryti odos
riebalams, kurie sukelia odos
suglebimą rankose, sėdmenyse,
krūtinėje ir pilvo dalyje. Po
panaudojimo,
oda
jaučiasi
stangresnė, labiau įtempta ir lygesnė.

SUDĖTIS

SUDĖTIS

- Karnitinas
- Ruskaus ekstraktas
- Kofeinas
- Adenozino trifosfatas (ATP)
- Retinolis

SAVYBĖS

SAVYBĖS

daugiasluoksnė
Drėkinanti
technologija: sudėtyje yra trijų
dydžių hialurono rūgšties (didelės,
mažos ir labai mažos molekulinė
masės) kad būtų pasiekti visi odos
sluoksniai. Didelės molekulinės
masės hialurono rūgštis akimirksniu
suteikia paviršinio odos sluoksnio
drėgmę. Suteikiant filmogenišką
poveikį (staigus stangrumas) šios
molekulės suformuoja apsauginę
plėvelę ant odos paviršiaus. Mažos
ir labai mažos molekulinės masės
inkapsuliuota hialurono rūgštis
liposomose suteikia gilų odos
drėkinimą. Padidina odos tvirtumą
ir elastingumą.

Šio kūno gelio sudėtyje yra
veikliųjų medžiagų, kurios veikia
būtent kraujotakos lygmenyje
(ruskas turi sausinantį poveikį),
jungiamojo audinio lygmenyje
(retinolis
turi
atstatomąjį
poveikį) ir riebalų lygmenyje
(karnitinas, kofeino ir adenozino
trifosfatas turi lipolitinį poveikį).

Kaina: 54,00 €

Kaina: 48,00 €

· DMAE.
· Pieno rūgštis

SAVYBĖS
DMAE tvirtina, stangrina ir lygina
oda dvejais būdais:
1.
Padidina
acetilcholino
išsiskyrimą,
yra
tai
neurotransmiteris, kurio kiekis
mažėja senstant. Tai komponentas
atsakingas už signalų siuntimą į
nervus ir raumenis, bei signalų
siuntimą iš nervo į nervą, taip
gerinant raumenų tonusą.
2. Skatina kolageno sintezę,
mažinant raukšles ir didinant odos
elastingumą.

Kaina: 48,00 €
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