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27 METAI 
PATIRTIES IR INOVACIJŲ 
DERMATOLOGIJOJE

Oda - tai didžiausias mūsų kūno organas. Taip pat ji yra pirmas fizi-
nis barjeras, apsaugantis mūsų kūną nuo žalingų aplinkos veiksnių.

Kompaniją Sesderma, kuri gamina produktus, skirtus odos priežiū-
rai, 1989 metais įkūrė dermatologų grupė vadovaujama daktaro Dr.  
Gabriel Serrano. Jos įkūrimą lėmė vadovo atsidavimas ir noras pa-
dėti spręsti odos problemas pritaikant novatoriškus metodus bei 
atidus ilgalaikis pacientų stebėjimas.

Sesderma prekinis ženklas gerai žinomas dėl savo „listening to 
your skin“ (klausomės Jūsų odos) šūkio. Jau daugiau nei 27 metus 
kompanija Sesderma dirba pažangios dermatologijos srityje, kurios 
tikslas yra užtikrinti gerą odos būklę, pasitelkiant naujausias mokslo 
žinias ir pritaikant klinikinę praktiką.

Sesderma kuriami ir gaminami aukščiausius standartus atitinkantys 
produktai skirti ne tik medicinos atstovų bendruomenei, bet taip 
pat ir galutiniam vartotojui. Dėl šios priežasties kompanijoje dirba 
geriausi dermatologai, gydytojai, tyrėjai bei mokslininkai. Taip 
pat kompanija yra įkūrusi Europoje pirmaujančią laboratoriją, ku-
rioje geriausios ir gryniausios  veikliosios medžiagos yra apdirba-
mos naudojant pažangiausias technologijas. 

TECHNOLOGIJOS TARNAUJANČIOS JŪSŲ ODAI
Norėdama pagerinti odos būklę ir padėti išlaikyti jos grožį kom-
panija Sesderma labai daug investuoja į mokslinius tyrimus bei 
plėtrą.

NANOTECHNOLOGIJOS: REVOLIUCIJA DERMATOLOGIJOJE

Nanotechnologijos leidžia veikliąsias medžiagas patalpinti į nano 
dydžio liposomų kapsules ir pernešti į giliausias ir labiausiai pažeis-
tas odos vietas, ko ankščiau padaryti buvo neįmanoma.

Ši technologija pagerina veikliųjų medžiagų efektyvumą, stabi-
lumą bei sumažina jų toksiškumą, kadangi naudojamų liposomų 
sudėtis yra panaši į ląstelės membranos sudėtį. Sesderma šią tech-
nologiją naudoja beveik visuose savo produktuose.

SUSIPAŽINKITE SU GENOKOSMETIKA

Genokosmetika yra nanotechnologijų evoliucijos dalis – naujos 
kartos produktai veikia odos ląstelių DNR ir genų lygmenyje, 
kuriame pažeidimai su amžiumi tampa vis didesni.  Todėl ši techno-
logija veikia ne tik problemų simptomus, bet ir patį jos židinį. Tai yra 
pagrindinis skirtumas su iki šiol rinkoje egzistavusiais produktais. 
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grožiui puoselėti. Kiekviena 
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nuo indikacijos, kuriai 
priemonė skirta.
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HIGIENA

ODOS VALYMAS
SENSYSES
HIDRAVEN

ODOS ŠVEITIMAS
ABRADERMOL
MANDELAC
ACGLICOLIC

Veido ir kūno odos valymas yra būtinas ir nepakeičiamas kas-
dienis procesas norint turėti švarią ir sveikai atrodančią odą. Be 
to, tai užtikrina tolimesnės odos priežiūros efektyvumą, kadan-
gi net ir geriausios priemonės ar gydymo būdai esant nešvariai 
odai gali būti neveiksmingi.

Oda turi būti valoma du kartus per dieną:
Ryte: naktį padidėja riebalų išsiskyrimas, todėl labai svarbu ryte 
valyti odą ir pašalinti riebalų perteklių.

Vakare: pašalinti makiažo likučius ir kitus nešvarumus, susikau-
pusius per dieną ant odos.

Tam, kad nepažeistumėte hidrolipidinio odos barjero, labai 
svarbu išsirinkti tinkamas priemones atsižvelgiant į odos tipą. 
Kartą per savaitę rekomenduojama atlikti odos šveitimo proce-
dūrą - taip pašalinami nešvarumai, negyvos veido odos ląstelės 
bei skatinamas ląstelių atsinaujinimas. O
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ODOS VALYMAS
SENSYSES LIPOSOMINIAI VALIKLIAI su aktyviomis liposomomis veido bei 
akių srities makiažo šalinimui ir odos nešvarumų valymui bei tonizavimui.
Gilus odos valymas: SENSYSES liposominiai valikliai pašalina vandenyje ir 
riebaluose tirpius nešvarumus.
Balansas: aprūpina odą riebiosiomis  rūgštimis ir padeda išlaikyti sveikai atro-
dantį paviršinį odos sluoksnį. 
Atstatymas: konkrečiai odos problemai reikalingas veikliąsias medžiagas per-
neša į giliausius odos sluoksnius.

SENSYSES 
classic 

200 ml

INDIKACIJA: visų tipų odai, net ir 
pačiai jautriausiai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, sėjamųjų avižų (Avena sa-
tiva) ekstraktas, organinis silicis, hama-
melio (Hamamelis virginia) ekstraktas, 
bosvelinė rūgštis, alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, gliciretininė rūgštis.

SENSYSES
ligthening 

200 ml

INDIKACIJA: pigmentuotai ar 
skaistumą praradusiai odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, oligosacharidai, azelogli-
cinas, paprastojo saldymedžio (Glycy-
rrhiza glabra) ekstraktas, vitaminas C 
(askorbilgliukozidas), butilrezorcinolis.

SENSYSES 
sebum

200 ml

INDIKACIJA: riebiai ir į aknę linkusiai 
odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, oligosacharidai, dviskiaučio 
ginkmedžio (Ginkgo biloba) ekstraktas, 
azeloglicinas, varis, cinkas, čiobrelių 
ekstraktas, cetilpiridino chloridas.

SENSYSES 
ros

200 ml

INDIKACIJA: paraudusiai ir jautriai 
odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
azeloglicinas, pantenolis, vitaminas 
C (askorbilgliukozidas), traneksamo 
rūgštis, niacinamidas (vitaminas B3), 
pražangialapės mirtenės (Melaleuca 
alternifolia) lapų aliejus, šluotinio sėklu-
čio (Leptospermum scoparium) aliejus, 
retinaldehidas, naringenin-chalkonas.

SENSYSES
ovalis 

200 ml

INDIKACIJA: pleiskanojančiai odai su 
paraudimais. 

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, hamamelio (Hamamelis 
virginia) ekstraktas, vaistinio šalavijo 
(Salvia officinalis) ekstraktas, piroktono-
laminas liposomose.

SENSYSES
eye

INDIKACIJA: sausai, jautriai paakių 
odai arba ypatingos priežiūros reikalau-
jančiai paakių odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, siauralapio gysločio (Planta-
go lanceolata) lapų ekstraktas, rugiagė-
lių (Centaurea cyanus) žiedų ekstraktas, 
hialurono rūgštis.

14 monodozių 
/5 ml
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Tęstinei odos priežiūrai pasirinkite produktus, atitinkančius Jūsų odos tipą:

Classic + HIDRADERM HYAL veido kremas + FACTOR G RENEW regeneruojamasis kremas

Lightening + AZELAC RU liposominis serumas +  C-VIT liposominis serumas

Sebum + SALISES produktų linija [SALISES drėkinamasis gelis]

Ros + AZELAC produktų linija [AZELAC drėkinamasis gelis]

Ovalis + SEBOVALIS produktų linija [SEBOVALIS veido gelis]

Liposominis valiklis

Akių makiažo liposominis valiklis

Liposominis valiklis Liposominis valiklis

Liposominis valiklis Liposominis valiklis
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HIDRAVEN

300 ml

INDIKACIJA: visų tipų odai, net ir  labai 
jautriai, muilo netoleruojančiai odai.

SUDĖTIS: vaistinių ramunėlių (Chamo-
milla recutita) ekstraktas, sėjamųjų avižų 
(Avena sativa) ekstraktas, siauražiedės 
mimozos (Mimosa tenuiflora) ekstrak-
tas, alijošiaus (Aloe vera) ekstraktas, pie-
no rūgštis, cetilpiridino chloridas.

HIDRAVEN HIDRAVEN

20 vnt. 100 g
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ODOS VALYMAS

INDIKACIJA: visų tipų odai, net ir labai 
jautriai odai.

SUDĖTIS: sėjamųjų avižų (Avena sati-
va) ekstraktas, siauražiedės mimozos 
(Mimosa tenuiflora) ekstraktas, alijo-
šiaus (Aloe vera) ekstraktas.

INDIKACIJA: visų tipų odai, net ir labai 
jautriai odai.

SUDĖTIS: sėjamųjų avižų (Avena sati-
va) ekstraktas, siauražiedės mimozos 
(Mimosa tenuiflora) ekstraktas.

HIDRAVEN švelniausios odos valymo priemonės.
Skirtos kasdieniam visų tipų veido odos valymui; tinka net ir jautriausiai odai.
Puikiai toleruojamas        Sudėtyje yra raminančių ir odą regeneruojančių 
augalų ekstraktų.
Sudėtyje nėra muilo         Nesausina odos.

Bemuilis putojantis 
prausiklis 

Servetėlės 
makiažui valyti

Dermatologinis 
prausiklis

Gilesniam odos valymui ir veiksmingesnei odos priežiūrai rekomenduojama 
papildomai nuvalyti odą su HIDRADERM avižų-rožių vandeniu / 200 ml.
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50 g 50 ml

5  amp. / 2 ml

ABRADERMOL MANDELAC

MANDELACACGLICOLIC
classic

5  amp. / 2 ml

ODOS ŠVEITIMAS
Odos šveitimas yra neatsiejamas odos priežiūros procesas.
• Pašalina negyvas odos ląsteles         Švelnesnė, gražesnė, skaistesnė oda.
• Pagerina veikliųjų medžiagų prasiskverbimą        Geresni rezultatai, didesnis 
naudojamų priemonių  efektyvumas.
• Pasiekiami greitesni rezultatai mažinant raukšles, dėmes, randus, strijas ir aknę.

VISŲ TIPŲ ODA JAUTRI ODA

INDIKACIJA: mechaniniam odos švei-
timui. Visiems odos tipams.

SUDĖTIS: aliuminio oksido kristalai, 
niacinamidas (vitaminas B3), taukme-
džio sviestas, vitaminas E.

Mikrodermabrazinis kremas Šveitiklis

INDIKACIJA: mechaninis jautrios odos 
šveitimas. Pašalina negyvas odos ląste-
les ir skatina odos regeneraciją.

SUDĖTIS: migdolinė rūgštis, alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, vaistinių ramu-
nėlių (Chamomilla recutita) ekstraktas, 
perlito granulės.

MECHANINIS 
ODOS ŠVEITIMAS

CHEMINIS 
ODOS ŠVEITIMAS

VISŲ TIPŲ ODA JAUTRI ODA

FORTE ampulės 
Drėkinamasis 

serumas

INDIKACIJA: cheminis odos šveitimas, 
tinkantis visiems odos tipams.

SUDĖTIS: laisva ir liposomose patal-
pinta glikolio rūgštis (10%), vitaminas 
C (askorbilgliukozidas), bisabololis, vi-
taminas E, hialurono rūgštis, hidrolizuo-
tas kolagenas, alantoinas, ergotionei-
nas, siauralapio gauromečio (Epilobium 
angustifolium) lapų ekstraktas, jūros 
dumblių ekstraktas, šlapalas, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas.

INDIKACIJA: labai švelnus cheminis 
šveitiklis jautriai odai.

SUDĖTIS: migdolinė rūgštis, hialurono 
rūgštis liposomose.

Raskite sau tinkamiausią odos šveitimo būdą
• MECHANINIS ODOS ŠVEITIMAS
Jautri oda: apvalios granulės skirtos švelniam odos šveitimui.
Visų tipų oda: kristalai aštresniais kampais skirti energingam odos šveitimui.
• CHEMINIS ODOS ŠVEITIMAS
Jautri oda: jautrios odos švelniam šveitimui alfahidroksirūgštimi (AHA)  - migdolinė 
rūgštis.
Visų tipų oda: visų tipų odos intensyviam šveitimui alfahidroksirūgštimi (AHA) -  glikolio 
rūgštis.
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Alternatyvios muilui priemonės tinkamos jautriai odai, dėka alijošiaus ir avižų ekstraktų 
pasižyminčios drėkinamosiomis ir regeneraciją skatinančiomis savybėmis.
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ODOS DRĖKINIMAS

VISŲ TIPŲ ODA
HIDRADERM HYAL
HIDRADERM HYAL Repair
HIDRADERM 
APOSKIN
HYLANSES

JAUTRI ODA
HIDRALOE

Odos drėkinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įta-
kos odos būklei. Odos apsauginė funkcija yra labai svarbi or-
ganizmui ir tinkamas odos barjeras yra palaikomas dėka lanks-
taus jos drėkinimo mechanizmo.

Hialurono rūgšties kiekis, kurį organizmas pagamina natūraliai, 
lemia odos elastingumą ir stangrumą. Tik ką gimus, mūsų or-
ganizmas pagamina didelį kiekį hialurono rūgšties, tačiau me-
tams bėgant hialurono rūgšties kiekis organizme palaipsniui 
mažėja ir pasiekia tik iki 10 % po gimimo pagaminamo hialuro-
no rūgšties kiekio.

Labiausiai matomas hialurono rūgšties sumažėjimo odoje po-
veikis yra pirmųjų raukšlių atsiradimas, odos elastingumo ir 
stangrumo praradimas, odos įtempimo sumažėjimas, padidė-
jęs odos šiurkštumas ir išsausėjimas.

Kuomet natūralių odos drėkinimo procesų nepakanka, labai 
svarbu aprūpinti odą papildomomis drėkinamosiomis me-
džiagomis, kurios mažina odos sausumą, šiurkštumą, neleidžia 
odai prarasti stangrumo, stabdo raukšlių atsiradimą ir odos se-
nėjimą. O
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ODOS DRĖKINIMAS
VISŲ TIPŲ ODA
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HIDRADERM HYAL

50 ml

30 ml 400 ml

HIDRADERM HYAL HIDRADERM HYAL

HIDRADERM HYAL 
Daugiasluoksnė drėkinimo technologija su 3-jų tipų hialurono rūgštimi. 
Kelių skirtingų dydžių molekulinės masės (didelės, mažos ir labai mažos masės) hi-
alurono rūgštis nanotechnologijų dėka patenka į paviršinius ir giliuosius odos slu-
oksnius ir veikia odos drėkinimo mechanizmą, užtikrina greitą ir gilų drėkinamąjį 
poveikį, užpildo raukšles ir mimikos raukšles. 

Veido kremas

INDIKACIJA: kasdieniam visų tipų 
veido odos, taip pat ir jautrios odos, 
drėkinimui. Dėl kosmetinių (cheminių 
pilingų, lazerinių, mikrodermabrazinių 
ir pan.) ir dermatologinių (gydymas 
steroidais, retinoidais ir pan.) procedū-
rų dehidratavusios odos drėkinimui.

SUDĖTIS: 3-jų tipų hialurono rūgštis 
(laisva didelės molekulinės masės hi-
alurono rūgštis, mažos ir labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis 
liposomose), saldžųjų migdolų (Prunus 
amigdalus) aliejus, vitaminai A+E.

Liposominis serumas Kūno pienelis 

INDIKACIJA: intensyviam drėkinimui 
ir senėjimo požymių mažinimui. Tinka 
visų tipų odai. Kasdieniam naudojimui, 
prieš tepant įprastinį kremą.

SUDĖTIS: 3-jų tipų hialurono rūgštis 
(laisva didelės molekulinės masės hi-
alurono rūgštis, mažos ir labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis 
liposomose), keramidai, būtinosios rie-
balų rūgštys, fitosfingozinas, vitaminas 
E, retinolis ir retinaldehidas liposomo-
se. 

INDIKACIJA: kūno odos drėkinimui. 
Visų tipų odai, net ir pačiai jautriausiai. 
Dėl kosmetinių ir dermatologinių pro-
cedūrų dehidratavusios odos drėkini-
mui.

SUDĖTIS: 3-jų tipų hialurono rūgštis 
(laisva didelės molekulinės masės hi-
alurono rūgštis, mažos ir labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis 
liposomose), saldžiųjų migdolų (Prunus 
amigdalus)  aliejus, jojobos (Simmond-
sia chinensis) aliejus, vitaminai A+E.

HIDRADERM HYAL puikiai tinka dėl kosmetinių (cheminių pilingų, lazerinių, 
mikrodermabrazinių ir pan.) ir dermatologinių (gydymas steroidais, retinoidais ir 
pan.) procedūrų dehidratavusios odos drėkinimui.

Didelio molekulinio 
dydžio hialurono rūgštis

Mažo ir labai mažo 
molekulinio dydžio
hialurono rūgštis 
liposomose
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HIDRADERM HYAL

ODOS DRĖKINIMAS
VISŲ TIPŲ ODA

HIDRADERM HYAL repair skirtas atstatyti ploną, dėl saulės poveikio tankumą 
bei elastingumą praradusią odą.  
Su amžiumi, saulės spindulių daromos žalos odai kaupimasis ir laipsniškas 
natūralios hialurono rūgšties kiekio mažėjimas sukelia dermatoporozę, oda 
ypač suplonėja, praranda elastingumą ir stangrumą, tampa jautri ir lengvai 
pažeidžiama.

repair

200 ml

INDIKACIJA:  stipraus poveikio drėki-
namasis kūno pienelis, rekomenduoja-
mas siekiant sumažinti odos plonėjimą, 
elastingumo praradimą ir pažeidžiamu-
mą. Didina senstančios odos ar odos, 
kuriai atliekamos agresyvios medicini-
nės arba kosmetinės procedūros (pvz., 
radioterapija) tikrosios odos (dermos) 
apimtį bei tankumą.

SUDĖTIS: 3-jų tipų hialurono rūgštis 
(laisva didelės molekulinės masės hi-
alurono rūgštis, mažos ir labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis li-
posomose), retinaldehidas liposomose, 
saldžiųjų migdolų (Prunus amigdalus) 
aliejus, jojobos (Simmondsia chinensis) 
aliejus, vitaminai A+E.

HIDRADERM HYAL Repair puikiai tinka dėl dermatologinių (gydymas steroidais, 
retinoidais ir pan.) ir/ar onkologinių (chemoterapija, radioterapija) procedūrų 
dehidratavusios odos drėkinimui.
Tinka visų tipų odai, net ir pačiai jautriausiai.

Kūno pienelis
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HIDRADERM HIDRADERM HIDRADERM

HIDRADERM HIDRADERM HIDRADERM

200 ml/400 ml50 ml4 ml

200 ml 200 ml50 ml

ODOS DRĖKINIMAS
VISŲ TIPŲ ODA

HIDRADERM drėkinimas su avižų ekstraktu ir kitomis švelniomis natūraliomis 
medžiagomis. 
Subalansuotas veido ir kūno odos valymas bei drėkinimas, paremtas natūralio-
mis veikliosiomis medžiagomis. Tinka ir jautriai odai.

INDIKACIJA: kasdieniam normalios ar 
jautrios veido odos drėkinimui.  

SUDĖTIS: geltonžiedžio barkūno (Me-
lilotus oficinalis) ekstraktas (2%), sėja-
mųjų avižų (Avena sativa) ekstraktas, 
siauražiedės mimozos (Mimosa tenui-
flora) ekstraktas, taukmedžio sviestas, 
skvalenas, keramidas-3.

Drėkinamasis veido kremas Valomasis pienelis Avižų-rožių vanduo 

INDIKACIJA: kasdieniam veido odos 
nešvarumų valymui.  Valo, minkština, 
ramina odą ir puikiai tinka visų tipų 
odos, ypač jautrios odos, priežiūrai.

SUDĖTIS: sėjamųjų avižų (Avena sativa) 
ekstraktas.

INDIKACIJA: tonizuoja, ramina, skais-
tina ir valo odą. Tinka visų tipų odos, 
ypač jautrios odos, priežiūrai.

SUDĖTIS: rožių (Rosa centifolia) eks-
traktas, sėjamųjų avižų (Avena sativa) 
ekstraktas, pantenolis, bisabololis lipo-
somose.

INDIKACIJA: sausos ir sutrūkinėjusios 
lūpų odos drėkinimui ir regeneracijai. 

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, migdolinė rūgštis.

INDIKACIJA: sausos, pažeistos ir/ar 
brandžios rankų odos priežiūrai.

SUDĖTIS: glikolio rūgštis, šlapalas, sė-
jamųjų avižų (Avena sativa) ekstraktas, 
jojobos (Simmondsia chinensis) aliejus. 

INDIKACIJA: kasdienis jautrios kūno 
odos drėkinimas.

SUDĖTIS: glikolio rūgštis, pieno rūgš-
tis, sėjamųjų avižų (Avena sativa) eks-
traktas. 

Lūpų balzamas su 
apsauga nuo saulės Rankų kremas Kūno pienelis
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Daugiasluoksnė drėkinimo 
technologija paremta 

3-jų dydžių hialurono 
rūgšties molekulių 

kombinacija, užtikrinančia 
prasiskverbimą į visus odos 

sluoksnius.

Avižų ekstraktas turi labai daug teigiamų dermatologinių savybių.:
• Avižų ekstrakto sudėtyje esantys lipidai drėkina išsausėjusią odą ir sukuria apsauginį 
barjerą, kuris apsaugo nuo neigiamų išorės veiksnių.
• Avižų baltymai palaiko odos pH 5,5.
• Drėkina ir minkština odą.
• Ramina alerginius bei kitokios kilmės uždegimus, mažina niežulį.
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HIDRADERM HYLANSES

750 ml 5  amp / 2 ml

Avižų ekstraktas turi labai daug teigiamų dermatologinių savybių.:
• Avižų ekstrakto sudėtyje esantys lipidai drėkina išsausėjusią odą ir sukuria apsauginį 
barjerą, kuris apsaugo nuo neigiamų išorės veiksnių.
• Avižų baltymai palaiko odos pH 5,5.
• Drėkina ir minkština odą.
• Ramina alerginius bei kitokios kilmės uždegimus, mažina niežulį.

INDIKACIJA: tinka visų tipų odos, taip 
pat ir jautrios odos, priežiūrai. Ypač tinka 
esant sudirgimams, alergijai, egzemai, 
grybelinės kilmės infekcijoms, folikulitui 
ar kserodermai.

SUDĖTIS: sėjamųjų avižų (Avena sativa) 
ekstraktas, alijošiaus (Aloe vera) ekstraktas, 
pieno rūgštis, cetilpiridino chloridas. 

INDIKACIJA: giliam ir intensyviam odos 
drėkinimui.

SUDĖTIS: hialurono rūgštis liposomose, 
pantenolis, trispalvių našlaičių (Viola tri-
color) ekstraktas, vitaminai A+E.

Kūno prausiklis Ampulės

ODOS DRĖKINIMAS
VISŲ TIPŲ ODA

APOSKIN

50 ml

Drėkinamasis 
veido losjonas 

INDIKACIJA: kasdieniam veido drėkini-
mui ir odos senėjimo prevencijai.

SUDĖTIS: hialurono rūgštis, pajūrinės 
zundos (Maritinum eryngium) kamieni-
nės ląstelės, palmitoil-tripeptidas-5.
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Jautri oda pasižymi didesne nei įprasta reakcija išoriniams ir 
vidiniams dirgikliams bei yra linkusi labiau reaguoti į šilumą, 
tempimą, paraudimus ir niežulį ir tai sukelia sukelia odai dis-
komforto jausmą. Šie simptomai atsiranda tuomet, kai oda 
yra nepakankamai apsaugoma dėl sutrikusio vandens ir lipidų 
balanso. Dėl to sutrinka odos barjerinė funkcija, oda praranda 
elastingumą, atsiranda įtrūkimai ir pleiskanojimas, susidaro pa-
lankesnės sąlygos kitų išorinių dirgiklių poveikiui.

Odos drėkinimas yra pagrindinis veiksnys norint turėti sveiką 
odą. Raminamų ir drėkinančių savybių turinčių medžiagų, to-
kių kaip alijošiaus ekstraktas, naudojimas sumažina simptomus 
ir suteikia odai komforto jausmą. Stiprus alijošiaus antioksida-
cinis poveikis apsaugo odą nuo kenksmingų išorinių veiksnių ir 
atstato odos barjerą bei apsauginę funkciją.
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50 ml

50 ml 15 ml

60 ml / 250 ml

HIDRALOE HIDRALOE

HIDRALOE
PLUS
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INDIKACIJA: tinka visų tipų odos, taip 
pat ir jautrios odos, drėkinimui. Tinka 
vaikams. 

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas (5%), taukmedžio sviestas, bisabo-
lolis, azijinės centelės (Centella asiatica) 
ekstraktas, vitaminai A+E.

INDIKACIJA: būtinas pirmosios pagal-
bos vaistinėlės preparatas: po saulės vo-
nių, kaip balzamas po skutimosi, esant 
vabzdžių įgėlimams, nedideliems nude-
gimams, prieš depiliacijos vašku proce-
dūras ir po jų, po cheminių pilingo.

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas (100%).

DRĖKINIMAS
JAUTRI ODA

HIDRALOE sudėtyje yra 100% gryno alijošiaus (Aloe vera) 
sulčių, išgautų organinio ūkininkavimo keliu, gamybos pro-
cese užtikrinant biologiškai aktyvių polisacharidų kiekį.

INDIKACIJA: tinka visų tipų paakių 
odos, taip pat ir jautrios odos, drėkini-
mui. Padeda sumažinti nuovargio požy-
mius, smulkias raukšleles. 

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, ramunėlių (Chamomilla recutita) 
ekstraktas, organinis silicis, hialurono 
rūgštis.

INDIKACIJA: odos atstatymui ir nura-
minimui po nudegimų saulėje, šalčio ar 
vėjo sukelto odos sudirginimo. 

SUDĖTIS: grynas alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas ir alijošiaus ekstraktas li-
posomose, erškėtrožės (Rosa canina) 
aliejus, gliciretininė rūgštis, bisabololis, 
kaštono (Aesculus hippocastanum), ber-
žo (Betula alba), medetkų (Calendula 
officinalis), ramunėlių (Chamomilla re-
cutita), mielių, hamamelio (Hamamelis 
virginia), dedešvos (Malva sylvestris), 
šeivamedžio (Sambucus nigra), margai-
nio (Silybum marianum), liepų (Tilia cor-
data) ekstraktai, vitaminai A+E, pirok-
tonolaminas, pantenolis, niacinamidas, 
triklosanas.

Gelis Drėkinamasis veido kremas 

Paakių kremas 
Odą regeneruojantis 

ir atstatantis gelis 

Alijošiaus ekstraktas yra natūrali atgaivinanti, drėkinanti, odą atstatanti ir raminanti 
medžiaga. Jis mažina sudirgimą ir uždegimą, veikia kaip analgetinis (mažina 
skausmą patepus ant pažeistos vietos), antiseptinis ir antimikrobinis preparatas.
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Su 100 % organinės kilmės alijošiaus ekstraktu drėkina, 
atgaivina ir apsaugo Jūsų odą



HIDRALOE HIDRALOE

HIDRALOE HIDRALOE

400  ml 750  ml

400  ml100  g
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Šampūnas Dušo gelis 

Dermatologinis 
prausiklis Kūno pienelis 

Alijošiaus ekstraktas yra natūrali atgaivinanti, drėkinanti, odą atstatanti ir 
raminanti medžiaga. Jis mažina sudirgimą ir uždegimą, veikia kaip analgetinis 
(mažina skausmą patepus ant pažeistos vietos), antiseptinis ir antimikrobinis 
preparatas.

INDIKACIJA: jautriai galvos odai ir sau-
siems bei pažeistiems plaukams prižiū-
rėti.

SUDĖTIS: 1 % alijošiaus (Aloe vera) eks-
traktas, pantenolis, kondicionuojamo-
sios veikliosios medžiagos.

INDIKACIJA:  kasdienei kūno odos hi-
gienai. Tinka visų tipų odos, taip pat ir 
jautrios odos, priežiūrai.

SUDĖTIS: 5 % alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, triklosanas. Sudėtyje nėra 
muilo.

INDIKACIJA: jautrios veido odos 
valymui.

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, glicerinas.

INDIKACIJA: tinka kasdieniam visų 
tipų odos, taip pat ir jautrios odos, drė-
kinimui.

SUDĖTIS: 5 % alijošiaus (Aloe vera) eks-
traktas, glicerinas, jojobos (Simmondsia 
chinensis) aliejus, alantoinas, vitaminas 
E.

JAUNINANČIOS 
PRIEMONĖS

DRĖKINIMAS
JAUTRI ODA
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JAUNINANČIOS PRIEMONĖS

ANTIOKSIDANTAI

Suteikiantys švytėjimo 

C-VIT

Fotosenėjimas

RESVERADERM
FERULAC
RETISES CT
THIODERM R

PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ 
Mimikos raukšlės

BTSES

Odos atnaujinimas

ACGLICOLIC CLASSIC
ACGLICOLIC 20
ACGLICOLIC S

Raukšlių užpildymas

FILLDERMA ONE
FILLDERMA NANO
FILDERMA LIPS

Gilios raukšlės

RETIAGE
RETISES
SNAILAS

ENERGIJOS SUTEIKIANČIOS      
PRIEMONĖS

Energija odos ląstelėms 

ATPSES

ODOS JAUNYSTĖS 
AKTYVATORIAI 

Odos ląstelių aktyvatoriai

SESGEN32

Odą atjauninančios priemonės

FACTOR G RENEW

ODOS STANGRINIMAS

Pakeliamasis efektas

DAESES
SILORGSES
HYLANSES

 JAUTRI ODA

Odos atnaujinimas

MANDELAC

Atjauninančios priemonės

FACTOR G GROWTH

Vitaminas C yra plačiai žinomas dėl daugybės naudingųjų savy-
bių. Tai yra būtinasis vandenyje tirpus vitaminas, kuris dėl savo 
nestabilios cheminės struktūros greitai oksiduojasi ir suyra.

Esant vitamino C trūkumui, veido oda praranda gyvybingumą 
ir skaistumą, prastėja odos epitelinio audinio būklė, odos ap-
sauginė bei barjerinė funkcijos. 

Todėl kasdienis stabilios vitamino C formos vartojimas yra la-
bai svarbus. Naudojant stabilizuotą vitaminą C (3-O-Etil askor-
bo rūgštis) ir užtikrinant jo atsparumą oksidacijai bei ilgalaikį 
poveikį, pasisavinamos visos gerosios vitamino C savybės.

Paviršinis vitamino C vartojimas skatina odos fibroblastų ak-
tyvumą ir didina I bei II tipo kolageno kiekį. Puikiai vandenyje 
tirpi veiklioji medžiaga slopina tirozinazės aktyvumą ir taip ma-
žina melanino gamybą –  tamsios odos dėmės šviesinamos bei 
mažinama jų susidarymo rizika.

Kasdienis stabilizuoto vitamino C naudojimas padeda odai at-
gauti jaunatvišką odos spindesį, išlyginti veido toną ir kovoti 
su pirmais senėjimo požymiais, išlaikant švytinčią ir natūraliai 
atrodančią odą. A

N
TI

O
KS

ID
A

N
TA

I  
• S

U
TE

IK
IA

N
TY

S 
ŠV

YT
ĖJ

IM
O



C-VIT

C-VIT C-VIT C-VIT
RADIANCE

15  ml 50  ml 50  ml

30  ml
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ANTIOKSIDANTAI
SUTEIKIANTYS ŠVYTĖJIMO C-VIT Švytinti oda 

Trejopas poveikis:
1• Antioksidacinis: stipri ląstelių apsauga nuo laisvųjų radikalų. 
2• Priešraukšlinis: saugo nuo priešlaikinio raukšlių susidarymo 
ir mažinas esamas raukšles. 
3• Skaistinamasis: išlygina odos atspalvį ir šviesina dėmes.

Liposominis serumas 

INDIKACIJA: veido, akių kontūro ir 
lūpų priežiūrai skirtas skaistinamasis 
serumas. Naudojamas kaip pagalbinė 
priemonė raukšlių ir pigmentacijos ma-
žinimui.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C li-
posomose, ginkmedžio (Ginkgo biloba) 
ir šilkmedžio (Morus alba) ekstraktai, 
pterostilbenas, kvercetinas, Syn®-Coll 
peptidų kompleksas, hialurono rūgštis. 

Paakių kontūro kremas Drėkinamasis veido kremas
Švytėjimo 

suteikiantis fluidas 

INDIKACIJA: grąžina paakių odos spin-
desį ir sumažina aplink akis esančias 
mimikos raukšles, paakių patamsėjimus 
bei paburkimus. Tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba) bei geltonžiedžio barkūno (Me-
lilotus oficinalis) ekstraktai, hidrolizuoti 
ryžių baltymai, organinis silicis, sojų 
baltymai, pterostilbenas, kvercetinas, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas.

INDIKACIJA: sausos odos drėkinimui 
bei antioksidacinio poveikio stiprini-
mui, odos skaistinimui. 

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba) ekstraktai, pterostilbenas, kver-
cetinas, Syn®-Coll peptidų kompleksas.

INDIKACIJA: mišrios odos drėkinimui 
bei antioksidacinio poveikio stiprini-
mui, odos skaistinimui.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba), saldymedžio (Glycyrrhiza gla-
bra), šilkmedžio (Morus alba) ekstraktai, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas, pteros-
tilbenas, kvercetinas, švytėjimo sutei-
kiantys pigmentai.

C-VIT linijos produktų sudėtyje esantis stabilesnės, nuo oksidacijos apsaugotos, 
formos vitaminas C užtikrina ilgalaikį ir efektyvų poveikį. 

INOVATYVIAUSIAS 
JAUNINANTIS 
PRODUKTAS

Kosmetikos ir farmacijos 
apdovanojimai

“Correo pharmaceutico”

grožiui
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ANTIOKSIDANTAI
SUTEIKIANTYS ŠVYTĖJIMO

Norint suteikti odai dar daugiau švytėjimo, rekomenduojama naudoti SENSYSES 
Lightening liposominį valiklį, kuris ne tik valo veido odą, bet ir suvienodina odos 
atspalvį bei suteikia jai gyvybingumo.

30 ml

INDIKACIJA: koreguoja odos atspalvį, 
paslepia odos netolygumus, suteikia 
odai skaistumo, apsaugo nuo kenks-
mingų saulės spindulių. Visiems odos 
tipams.   

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C li-
posomose, žaliosios arbatos (Camellia 
sinensis) ekstraktas, hialurono rūgštis, 
augimo faktorius hGH, vitaminai A+E, 
švytėjimo suteikiantys pigmentai. 

C-VIT
CC kremas SPF15

C-VITC-VIT

5  amp / 2 ml5  vnt x 
4 ml

INDIKACIJA: staigaus poveikio pro-
duktas suteikiantis odai švytėjimo. Pa-
pildoma priemonė brandžios, pigmen-
tuotos odos, strijų, celiulito, melazmos 
priežiūrai. Visiems odos tipams.   

SUDĖTIS: 12 % gryno vitamino C.

INDIKACIJA: staigaus poveikio pro-
duktas intensyviam paakių odos drė-
kinimui, skaistinimui. Mažina paakių 
patamsėjimus ir paburkimus, smulkias 
raukšleles. 

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba), azijinės centelės (Centella Asia-
tica) ekstraktai, pterostilbenas, kverce-
tinas, kofeinas, Syn®-Coll peptidų kom-
pleksas, hialurono rūgštis.

Intensyvaus 
serumo ampulės 

Paakių kontūro 
kaukės

C-VIT

50 ml

INDIKACIJA: normalios/mišrios odos 
drėkinimui bei antioksidacinio povei-
kio stiprinimui, odos skaistinimui.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba), saldymedžio (Glycyrrhiza gla-
bra), šilkmedžio (Morus alba) ekstraktai, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas, pteros-
tilbenas, kvercetinas, švytėjimo sutei-
kiantys pigmentai.

Gelinis kremas 

C-VIT

30  ml

INDIKACIJA: papilkėjusios, suglebu-
sios, praradusios švytėjimą odos prie-
žiūrai. Visiems odos tipams.   

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, kaolinas, kviečių gemalų 
(Triticum vulgare) ekstraktas, saldžių-
jų migdolų (Prunus amigdalus) aliejus, 
turmalinas, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba), saldymedžio (Glycyrrhiza gla-
bra), šilkmedžio (Morus alba) ekstraktai, 
pterostilbenas, kvercetinas, ATP (ade-
nozintrifosfatas), Syn®-Coll peptidų 
kompleksas. 

Gaivinamoji 
veido kaukė 

C-VIT C-VIT

5  amp / 2 ml 20  ml
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INDIKACIJA:  intensyvi fotosenėjimo 
profilaktika ir priežiūra. Tinka visų tipų 
odai, taip pat ir jautriai odai.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, chondroitino sulfatas, re-
tinolis, saldžiųjų apelsinų (Citrus auran-
tium dulcis) ekstraktas. 

INDIKACIJA: intensyvi fotosenėjimo 
profilaktika ir priežiūra. Tinka visų tipų 
odai, taip pat ir jautriai odai.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, chondroitino sulfatas, re-
tinolis, saldžiųjų apelsinų (Citrus auran-
tium dulcis) ekstraktas.

Vitaminas C inkapsuliuotas liposomose palaipsniui prasiskverbia į gilesnius odos 
sluoksnius ir efektyviai pagerina odos būklę bei apsaugo odą nuo fotosenėjimo.

ANTIOKSIDANTAI
SUTEIKIANTYS ŠVYTĖJIMO

C-VIT

5  amp / 7 ml

INDIKACIJA: staigaus poveikio pro-
duktas suteikiantis odai švytėjimo. Pa-
pildoma priemonė brandžios, pigmen-
tuotos odos, strijų, celiulito, melazmos 
priežiūrai. Visiems odos tipams.   

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba) ekstraktai, pterostilbenas, kver-
cetinas, hialurono rūgštis. 

Serumas

C-VIT

60 kap.

INDIKACIJA: stabdo odos fotosenėji-
mą, gerina antioksidacinę organizmo 
apsaugą, skatina tolygų įdegį ir suteikia 
lygų odos toną. 

SUDĖTIS: vitaminas C 80 mg, vynuo-
gių ekstraktas 50 mg, liuteinas 2.5 mg, 
kofermentas Q10 20 mg, zinkas 12.4 
mg, vitaminas E 24 mg, manganas 2 
mg, selenas 55 ug.

Ampulės Purškiklis

VITAMINAS C 
liposomose

Odos priežiūra 
gilesniuose sluoksniuose

Kapsulės

grožiuigrožiui
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Ultravioletiniai spinduliai, užterštas oras, intensyvus sportas, 
ligos, bloga mityba bei kiti žalingi veiksniai skatina laisvųjų ra-
dikalų susidarymą ir sukelia oksidacinį stresą mūsų organizme.

Šis stresas daro žalą visai ląstelių struktūrai, skatina tarpląsteli-
nių baltymų, kolageno ir elastino, degradaciją ir ryškina odos 
senėjimo požymius.

Dėl oksidacinio streso oda išsausėja, sustorėja raginis odos 
sluoksnis, pradeda formuotis gilesnės raukšlės, atsiranda hipo-
pigmentinės ir hiperpigmentinės dėmės, oda praranda skais-
tumą, išryškėja kapiliarai.

Kasdienis antioksidantų vartojimas stabdo šių simptomų pasi-
reiškimą ir apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų poveikio. Antiok-
sidantai veikia ir tiesiogiai, neutralizuodami laisvuosius radika-
lus, ir netiesiogiai, atstatydami pažeistas ląsteles. 

Antioksidantų derinys viename produkte (antioksidacinis kok-
teilis) užtikrina visapusišką ląstelių apsaugą, o nanotechnolo-
gijų pritaikymas pagerina veikliųjų medžiagų prasiskverbimą į 
gilesnius odos sluoksnius ir jų efektyvumą.

Pagrindinė antioksidantų užduotis yra užkirsti kelią ir apsau-
goti odą nuo fotosenėjimo - atstatyti pažeistas odos ląsteles ir 
palaikyti sveiką odos būklę. A

N
TI

O
KS

ID
A

N
TA

I  
•  

FO
TO

SE
N

ĖJ
IM

A
S



30  ml 20  ml 60 kaps.

50  ml
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RESVERADERM
ANTIOX

RESVERADERM RESVERADERM RESVERADERM
PLIUS

ANTIOKSIDANTAI
FOTOSENĖJIMAS

Apsaugo DNR ir stabdo ląstelių senėjimą.
Kasdienis gyvenimo tempas ir nuovargis sukelia stresą, kuris skatina odos ląstelių 
struktūros pažeidimų susidarymą ir senėjimo procesus. 
RESVERADERM ANTIOX yra galingas antioksidacinis kokteilis su iš vynuogių iš-
skirtu resveratroliu. Jis mažina raukšlių atsiradimą, odos suglebimą, suteikia odai 
sveiką išvaizdą ir komforto jausmą.

Kremas

INDIKACIJA: antioksidacinis kokteilis 
visų tipų odai.

SUDĖTIS: resveratrolis liposomose, 
saldžiųjų migdolų (Prunus amigdalus) 
aliejus, vitaminai A+C+E, retinolis, ko-
fermentas Q10, raudonųjų dumblių 
(Chondrus crispus) ekstraktas.

INDIKACIJA: serumas, sustiprinantis 
antioksidacinę odos priežiūrą. 

SUDĖTIS: resveratrolis liposomose, pa-
jūrinės zundos (Maritimum eryngium) 
kamieninės ląstelės, hialurono rūgštis, 
vynuogių (Vitis vinifera) lapų ekstraktas, 
vitaminai A+E.

Liposominis 
serumas 

INDIKACIJA: purškiklis, sustiprinantis 
antioksidacinę odos priežiūrą. 

SUDĖTIS: resveratrolis liposomose, hi-
alurono rūgštis, vynuogių (Vitis vinifera) 
lapų ekstraktas.

INDIKACIJA: maisto papildas, geri-
nantis antioksidacinį poveikį. Padeda 
sulėtinti visų tipų odos senėjimo požy-
mių pasireiškimą.

SUDĖTIS: rudųjų dumblių (Ascophil-
lum nodosum) ekstraktas 300 mg, 
vynuogių (Vitis vinifera) ekstraktas 
(transresveratrolis 10 mg) 200 mg, 
bambuko (Bambusa araundinacea) eks-
traktas 100 mg, granatų (Punica grana-
tum) ekstraktas 50 mg.

Purškiklis Kapsulės 

RESVERADERM aktyvuoja ilgaamžiškumo genus (SIRT-1), kurie stimuliuoja ląstelių 
atjauninimą ir apsaugo DNR struktūrą, taip prailgindami ląstelių gyvenimo trukmę.

grožiui
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30  ml + 30 ml 30  ml 20  ml

50  ml 60 kaps.

FERULAC FERULAC FERULAC

RETISES  CT THIODERM  R

ANTIOKSIDANTAI
FOTOSENĖJIMAS

Antioksidacinis ir DNR atstatantis poveikis.
Apsaugo ir stabdo fotosenėjimo požymių pasireiškimą, sumažina 
saulės padarytą žalą odai:
• Giliai drėkina odą
• Mažina raukšles
• Mažina dėmes

INDIKACIJA: apsaugo ir stabdo foto-
senėjimo požymių pasireiškimą. Inten-
syvus antioksidacinis ir drėkinamasis 
poveikis. Tinka visiems odos tipams. 

SUDĖTIS: ŽINGSNIS 1: Ferulo rūgštis, 
floretinas, retinolis, vitaminai A+C+E, 
saldžiųjų apelsinų (Citrus aurantium 
dulcis) ekstraktas, jojobos (Simmondsia 
chinensis) aliejus, arganų (Argania spi-
nosa) aliejus. ŽINGSNIS 2: Labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis ir 
didelės molekulinės masės hialurono 
rūgštis liposomose, jojobos (Simmond-
sia chinensis) aliejus. 

INDIKACIJA: antioksidacinis serumas 
brandžiai, visų tipų odai.

SUDĖTIS: ferulo rūgštis, floretinas, re-
tinolis, vitaminai A+C+E, organinis sili-
cis, saldžiųjų apelsinų (Citrus aurantium 
dulcis) aliejus, jojobos (Simmondsia chi-
nensis) aliejus, arganų (Argania spinosa) 
aliejus.

INDIKACIJA: apsaugo ir stabdo foto-
senėjimo požymių pasireiškimą. Inten-
syvus antioksidacinis ir drėkinamasis 
poveikis. 

SUDĖTIS: ferulo rūgštis, floretinas, re-
tinoinė rūgštis, vitaminas C, organinis 
silicis, saldžiųjų apelsinų (Citrus auran-
tium dulcis) aliejus.

Jauninanti 
sistema

Liposominis 
serumas Purškiklis

Drėkinamasis veido kremas Kapsulės

5 amp / 2 ml

FERULAC

INDIKACIJA: apsaugo ir stabdo foto-
senėjimo požymių pasireiškimą. 

SUDĖTIS: ferulo rūgštis, floretinas, vi-
taminas C, organinis silicis, retinolis, 
saldžiųjų apelsinų (Citrus aurantium 
dulcis) ekstraktas.

Ampulės 

INDIKACIJA: maitinamasis, antioksi-
dacinis kremas sausai odai. 

SUDĖTIS: tioktinė (Alfa lipoinė) rūgštis, 
bioflavonoidai, vitaminai A+C+E.

INDIKACIJA: maisto papildas skirtas 
visų tipų odos senėjimo ir fotosenėji-
mo (raukšlių ir melazmos) simptomams 
mažinti.

SUDĖTIS: α-lipoinė rūgštis 100 mg, li-
kopenas 2,55 mg, žaliosios arbatos eks-
traktas 50 mg.

Ferulo rūgštis atstato pažeistą ląstelės DNR, apsaugo odą nuo žalingos UVB ir UVA 
spinduliuotės bei padeda daugiau nei 40% sumažinti timino dimerų kiekį DNR 
struktūroje.

Šypsena, suraukta kakta, pakelti antakiai - visa tai įprastos kas-
dienės veido išraiškos. Jos priverčia susitraukti vis skirtingus 
veido raumenis ir dėl pakartotinių susitraukimų atsiranda mi-
mikos raukšlės, matomos reiškiant emocijas veidu.

Laikui bėgant, dėl kolageno ir elastinių pluoštų degradacijos 
šios raukšlės išryškėja ir palaipsniui tampa nuolatinėmis raukš-
lėmis.

Nors šių raukšlių atsiradimo neįmanoma išvengti, tačiau jų 
atsiradimą galima pristabdyti atsižvelgiant į veido išraiškų in-
tensyvumą ir dažnumą, odos struktūrą, gyvenimo būdą ir odos 
priežiūrą. 

Kosmetinių procedūrų nuo mimikos raukšlių tikslas yra:
1. Atpalaiduoti raumenis: lengviausiai paveikiamas raukšlių su-
siformavimo lygmuo yra veido raumenų susitraukimo/atsipa-
laidavimo valdymas.
2. Skatinti pažeistų audinių regeneraciją ir pagerinti odos bū-
klę. PR
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BTSES BTSES

BTSES BTSES

50  ml30  ml

50  ml15  ml

INDIKACIJA: intensyvus drėkinamasis 
serumas nuo raukšlių. Tinka visų tipų 
odai.

SUDĖTIS: naujos kartos atpalaiduo-
jamieji peptidai liposomose, retinolis, 
serinas, glukuroninė rūgštis, argininas, 
ybiškės (Hibiscus esculentus) ekstraktas.

Drėkinamasis 
serumas nuo raukšlių 

PRIEMONĖS NUO 
MIMIKOS RAUKŠLIŲ

Staigus, į botoksą panašus efektas.
Sudėtyje esantys atpalaiduojantys peptidai lygina raukšles ir smulkias raukšleles, 
slopindami pagrindinius mechaninius veiksnius sukeliančius mimikos raukšlių 
susiformavimą.
Alternatyva procedūroms botulino toksinu ar papildoma tokių procedūrų prie-
monė. 

INDIKACIJA: kasdienis drėkinamasis 
kremas nuo raukšlių normaliai ir sausai 
odai. 

SUDĖTIS: naujos kartos atpalaiduoja-
mieji peptidai liposomose, Syn®-Coll 
peptidų kompleksas, erškėtuogių (Rosa 
canina) aliejus, ybiškės (Hibiscus escu-
lentus) ekstraktas.

Drėkinamasis kremas nuo raukšlių 

INDIKACIJA: lokali mimikos raukšlių 
atsiradimo prevencija ir jų mažinimas 
(tarpuakio srityje, srityje nuo nosies iki 
lūpų - srityse kur formuojasi mimiko 
raukšlės).

SUDĖTIS: naujos kartos atpalaiduoja-
mieji peptidai liposomose, Syn®-Coll 
peptidų kompleksas, ybiškės (Hibiscus 
esculentus) ekstraktas.

INDIKACIJA: kasdienis drėkinamasis 
gelinis kremas nuo raukšlių mišriai ir 
riebiai odai. 

SUDĖTIS: naujos kartos atpalaiduoja-
mieji peptidai liposomose, Syn®-Coll 
peptidų kompleksas, ybiškės (Hibiscus 
esculentus) ekstraktas, sojų sėklų eks-
traktas, erškėtuogių (Rosa rubiginosa) 
sėklų aliejus.

Raukšlių mažinimo 
priemonė 

Drėkinamasis gelinis 
kremas nuo raukšlių

Jei norite pasiekti geresnių rezultatų, kartu su BTSES linijos produktais
 rekomenduojama papildomai naudoti FILLDERMA ONE.

grožiui
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Raukšlės – pats akivaizdžiausias odos senėjimo požymis. Jų su-
siformavimą sukelia dermos-epidermio jungčių susilpnėjimas, 
atsirandantis dėl saulės daromos žalos (fotosenėjimo), vidinių 
veiksnių, pasikartojančių mimikos judesių, elastinių skaidulų 
struktūros pakitimų ir sumažėjusios epidermio regeneracijos.

Veikliosios medžiagos, tokios kaip alfa hidroksi rūgštys (AHA), 
pasižyminčios eksfoliaciniu poveikiu, skatina odos regeneraci-
ją, padidina epidermio storį ir stimuliuoja fibroblastų aktyvu-
mą dermoje, taip skatindamos raukšlių mažėjimą. 

Geriausiai žinoma alfa hidroksi rūgštis yra glikolio rūgštis. AC-
GLICOLIC produktų sudėtyje yra optimali glikolio rūgšties kon-
centracija padedanti efektyviai sumažinti vizualiai matomus 
senėjimo požymius. pH 4.0 užtikrina produktų tinkamumą vi-
siems odos tipams, tuo pačiu suteikiant visas veiksmingąsias 
glikolio rūgšties savybes. PR
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ACGLICOLIC

ACGLICOLIC
CLASSIC

ACGLICOLIC
CLASSIC

ACGLICOLIC
CLASSIC

PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ
ODOS ATNAUJINIMAS ACGLICOLIC, dėka nanotechnologijų mes atradome glikolio rūgštį iš 

naujo. Stipresnės drėkinamosios, regeneruojamosios ir atnaujinančios 
savybės.
• Atnaujina odą, pagerina jos tekstūrą, mažina raukšles.
• Išlygina veido toną ir pašviesina dėl saulės keliamos žalos atsiradusias dė-
mes.
• Sustiprina ir suteikia odai elastingumo (stimuliuoja kolageno ir elastino 
gamybą).
• Drėkina odą, jos neriebalindama.

INDIKACIJA: senėjimo procesus stab-
dantis serumas visiems odos tipams.

SUDĖTIS: 6 % llaisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai C + E, bosvelinės rūgštys, sojų 
ekstraktas, keramidai, pajūrinės zundos 
(Maritimun eryngium) kamieninės ląs-
telės, fitosfingozinas, hialurono rūgštis.

Liposominis serumas 

30  ml

INDIKACIJA: sausa oda.

SUDĖTIS: 8% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai C + E, alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, sojų ekstraktas, bisabololis, 
hialurono rūgštis, pieno ir augaliniai 
baltymai, pajūrinės zundos (Maritimun 
eryngium) kamieninės ląstelės, kerami-
dai, raudonųjų dumblių (Chondrus cris-
pus) ekstraktas, aminorūgštys.

50  ml 50  ml50  ml

INDIKACIJA: riebi oda.

SUDĖTIS: 8% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai A + C + E, alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, bisabololis, alantoinas, bos-
velinės rūgštys, hialurono rūgštis.

INDIKACIJA: sausa ir labai sausa odai.

SUDĖTIS: 8% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai C + E, jojobos (Simmondsia 
chinensis) aliejus, kukurūzų (Zea mays) 
aliejus, sojų ekstraktas, hialurono rūgš-
tis, bosvelinės rūgštys, pajūrinės zun-
dos (Maritimun eryngium) kamieninės 
ląstelės, linolinės rūgštys, keramidai. 

Drėkinantis kremas SPF 15 Drėkinantis gelis Maitinantis kremas

Produktų linija įvairioms odos problemoms, visiems odos tipams.
ACGLICOLIC CLASSIC: pradinė produktų linija su 5-10 % glikolio rūgšties. 
ACGLICOLIC 20: produktų linija odai pratusiai prie glikolio rūgšties su 15 % glikolio 
rūgšties tęstinei priežiūrai.
ACGLICOLIC S: produktų linija skirta odai linkusiai į aknę su 4-8 % glikolio rūgšties ir 
1% salicilo rūgšties.

INOVATYVIAUSIAS 
JAUNINANTIS 
PRODUKTAS

Kosmetikos ir farmacijos 
apdovanojimai 

”Correo pharmaceutico”

grožiui
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ACGLICOLIC
CLASSIC FORTE

ACGLICOLIC
CLASSIC

ACGLICOLIC
CLASSIC

ACGLICOLIC
CLASSIC FORTE

PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ
ODOS ATNAUJINIMAS

INDIKACIJA: mišri oda.

SUDĖTIS: 10 % laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai A + E, alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, bisabololis, alantoinas, bos-
velinės rūgštys, hialurono rūgštis.

50  ml

Drėkinantis gelinis 
kremas 

5 amp / 2 ml

Ampulės

200  ml

Valomasis 
pienelis 

INDIKACIJA: cheminis šveitiklis visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: 10 % laisva ir liposomose 
patalpinta glikolio rūgštis, ergotionei-
nas, vitaminai C + E, hialurono rūgš-
tis, bisabololis, kolagenas, alantoinas, 
gauromečio (Epilobium angustifolium) 
ekstraktas, dumblių ekstraktas, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas.

INDIKACIJA: makiažo likučių šalinimui 
ir giliam veido odos valymui. Visiems 
odos tipams.

SUDĖTIS: 8 % laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, sojų ekstraktas, 
ergotioneinas, vitaminas C, hialurono 
rūgštis, keramidai.

200  ml

Kūno pienelis 

INDIKACIJA: visiems odos tipams.

SUDĖTIS: 10 % laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, pieno baltymai, 
ergotioneinas, vitaminas C, pajūrinės 
zundos (Maritimun eryngium) kamieni-
nės ląstelės.

ACGLICOLIC yra pirmoji produktų linija brandžiai odai sudėtyje turinti liposomose 
inkapsuliuotos glikolio rūgšties. 1990 m. Sesderma dermokosmetikos laboratorija 
viena iš pirmųjų produktuose brandžiai odai pradėjo naudoti glikolio rūgštį, taip 
dar kartą įrodydama savo novatorišką požiūrį naudojant liposomose patalpintas 
veikliąsias medžiagas.
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ACGLICOLIC 20 ACGLICOLIC 20 ACGLICOLIC 20

ACGLICOLIC 20 ACGLICOLIC S ACGLICOLIC S

PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ
ODOS ATNAUJINIMAS

Norint pasiekti geresnių rezultatų kovojant prieš raukšles, naudokite C-VIT 
liposominį serumą 30 ml
Norint pasiekti geresnių rezultatų kovojant su akne, naudokite SALISES kreminį gelį 
50 ml
Norint pasiekti geresnių rezultatų kovoje su pigmentinėmis dėmėmis naudokite 
AZELAC RU liposominį seruma.

INDIKACIJA: mišri/riebi oda.

SUDĖTIS: 15% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, alijošiaus (Aloe 
vera) ekstraktas, bisabololis, alantoinas, 
bosvelinės rūgštys, hialurono rūgštis, 
vitaminas A+E, ergotioneinas.

50  ml

Drėkinantis gelis 

INDIKACIJA: riebi, į aknę linkusi oda.

SUDĖTIS: 4% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, niacinamidas 
(vitaminas B3), salicilo rūgštis, vaistinių 
ramunėlių (Chamomilla recutita) eks-
traktas, hamamelio (Hamamelis virgi-
nia) ekstraktas, bisabololis, hialurono 
rūgštis. 

INDIKACIJA: servetėlės, skirtos riebiai 
odai prižiūrėti dideliuose plotuose: nu-
gara, liemens, kojų, rankų srityse.

SUDĖTIS: 8% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, niacinamidas 
(vitaminas B3), 1% salicilo rūgštis.

INDIKACIJA: sausa oda.

SUDĖTIS: 15% laisva ir liposomose pa-
talpinta glikolio rūgštis, ergotioneinas, 
vitaminai C + E, kukurūzų (Zea mays) 
aliejus, kviečių baltymai, bosvelinės 
rūgštys, hialurono rūgštis, pajūrinės 
zundos (Maritimun eryngium) kamieni-
nės ląstelės, linolinės rūgštys, amino-
rūgštys.

INDIKACIJA: sausa ir labai sausa oda.

SUDĖTIS: 15% laisva ir liposomose 
patalpinta glikolio rūgštis, jojobos 
(Simmondsia chinensis) aliejus, sojų 
ekstraktas, kukurūzų (Zea mays) alie-
jus, bosvelinės rūgštys, vitaminai C + 
E, kviečių baltymai, hialurono rūgštis, 
pajūrinės zundos (Maritimun eryngium) 
kamieninės ląstelės, linolinės rūgštys, 
keramidai, ergotioneinas, aminorūgš-
tys.

INDIKACIJA: cheminis šveitiklis visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: 15% laisva ir liposomose 
patalpinta glikolio rūgštis, ergotio-
neinas, vitaminai C + E, bisabololis, 
gauromečio (Epilobium angustifolium) 
ekstraktas, dumblių ekstraktas, hialu-
rono rūgštis, azijinės centelės (Centella 
asiatica) ekstraktas, hidrolizuotas kola-
genas, alantoinas.

50  ml

Drėkinantis kremas SPF 15 

50  ml

Maitinantis kremas

5 amp / 2 ml

Ampulės

50  ml

Drėkinantis gelis

50  ml

Servetėlės

Maksimalus 

efektyvumas ir 

odos nedirg
inantis 

veikimas 

grožiuigrožiui
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Mums senstant, keičiasi odos struktūra – blogėjant natūraliam 
odos drėkinimui, prastėja ir odos būklė. Dėl sumažėjusio odos 
stangrumo, odoje, ypač ant veido odos, atsiranda raukšlės - vi-
zualiai matomi senėjimo požymiai.

Bėgant metams, mūsų odoje reikšmingai sumažėja kolageno 
ir hialurono rūgšties kiekis. Hialurono rūgšties molekulės yra 
pagrindinis jungiamųjų audinių ekstraląstelinės matricos kom-
ponentas. Hialurono rūgšties molekulė gali padidinti savo tūrį 
net iki 30 kartų, todėl esant jos trūkumui,  dermoje atsiranda 
raukšlės ir grioveliai.

Norint sumažinti raukšles, reikia regeneruoti ir atstatyti odos 
dermos sluoksnio ekstraląstelinę matricą stimuliuojant kolage-
no, elastino, fibronektino ir hialurono rūgšties gamybą, kadan-
gi laikui bėgant šių komponentų sintezė palaipsniui mažėja.

Liposomose inkapsuliuota hialurono rūgštis pasiekia giliausius 
odos sluoksnius, kitos aktyviosios medžiagos skatina odos fi-
broblastų aktyvumą ir taip aktyvuoja kolageno ir elastino sin-
tezę. Šios medžiagos atkuria su metais prarastą dermos tūrį ir 
struktūrą. RA
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FILLDERMA
ONE

FILLDERMA NANO FILLDERMA LIPS

RAUKŠLIŲ 
UŽPILDYMAS FILLDERMA iš karto matomo, ilgalaikio poveikio, raukšles užpildanti sistema su 

patempiamuoju efektu. 
Nanotechnologijų dėka aktyvios medžiagos patalpintos liposomose pernešamos 
į giliausius odos sluoksnius, kur jos iš lėto atpalaiduojamos ir veikia efektyviau.

INDIKACIJA: raukšlių užpildas su pa-
tempiamuoju efektu.

SUDĖTIS: didelės molekulinės ma-
sės hialurono rūgštis, labai mažos 
molekulinės masės hialurono rūgštis 
liposomose, fermentuota saldžioji juo-
doji arbata, sezamų baltymai, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas, 
niacinamidas (vitaminas B3), šlapalas, 
elastinas, tirpus kolagenas, organinis 
silicis, vitaminai A+E, mimetiniai pepti-
dai, linolinės rūgštys, aminorūgštys.

50  ml

Raukšles užpildantis kremas

INDIKACIJA: dviejų žingsnių raukšlių 
užpildymo sistema. Puiki alternatyva 
injekciniams užpildams, visų tipų odai.

SUDĖTIS: didelės molekulinės masės 
ir labai mažos molekulinės masės hi-
alurono rūgštis liposomose, šlapalas, 
azijinės centelės (Centella asiatica) 
ekstraktas, mimetiniai peptidai, niaci-
namidas (vitaminas B3), fermentuotos 
saldžiosios juodosios arbatos ekstrak-
tas, tirpus kolagenas, Bacillus fermentų 
ekstraktas, jojobos (Simmondsia chi-
nensis) aliejus, vitaminai A+E.

INDIKACIJA: lūpų apimčiai didinti. 
Raukšlių aplink lūpų kontūrą užpildy-
mas.

SUDĖTIS: ricinų (Ricinus communis) sė-
klų aliejus, didelės molekulinės masės 
hialurono rūgštis, labai mažos moleku-
linės masės hialurono rūgštis, fermen-
tuotos saldžiosios juodosios arbatos 
ekstraktas, pieno rūgštis, niacinamidas 
(vitaminas B3), saldžiųjų migdolų (Pru-
nus amigdalus) aliejus, mimetiniai pep-
tidai. 

Geresniam poveikiui mažinant raukšles rekomenduojame naudoti BTSES liposominį 
serumą, mažinantį mimikos raukšles.

Raukšlių užpildymo sistema 

30 ml + 30 ml

Lūpų apimtį didinančių balzamų rinkinys 

10ml + 10 ml

TREJOPAS POVEIKIS

• Užpildo visų tipų raukšles ir mažina jų gylį
• Drėkina ir minkština odą
• Oda tampa stangresnė ir atgauna dėl 
senėjimo procesų prarastą elastingumą

PUIKI 
ALTERNATYVA 

Į ODĄ 
LEIDŽIAMIEMS 

UŽPILDAMS

INOVATYVIAUSIAS 
JAUNINANTIS 
PRODUKTAS

2007

grožiui

57

Naujausios kartos išorinio 
naudojimo užpildai su 
hialurono rūgštimi 
užtikrina staigų ir ilgai 
išliekantį raukšles 
mažinantį poveikį.

Kosmetikos ir farmacijos 
apdovanojimai 

”Correo pharmaceutico”



Bėgant laikui atsiranda vis daugiau ir gilesnių raukšlių. Oda pra-
randa stangrumą, švytėjimą, tampa blyškesnė ir labiau pažei-
džiama. Šie senėjimo požymiai atsiranda dėl sulėtėjusio odos 
ląstelių metabolizmo ir dėl saulės spindulių poveikio atsiran-
dančių, odai žalą darančių laisvųjų radikalų (oksiduojančių me-
džiagų) kaupimosi. 

Jau atsiradus raukšlėms sunku atstatyti pažeistą odą ir joje 
esantį kolageno kiekį, todėl būtina, jog naudojamų preparatų 
veikliosios medžiagos prasiskverbtų į giliausius odos sluoks-
nius. Tokių medžiagų kaip retinoidų patalpinimas liposomose, 
suteikia galimybę pernešti jas į pažeistas vietas, užtikrinant 
pernešamų medžiagų aktyvumą ir stabilumą. Sesderma sukur-
ta RETIAGE linija, pagrįsta 3-jų retinolio formų sistema užtikrina 
aktyviųjų medžiagų efektyvų veikimą.

Kadangi retinoidai laipsniškai atpalaiduojami iš liposomų, užti-
krinamas ilgesnis jų veikimo laikas. Odos retinizacija pasiekia-
ma nuolat papildant retinolio atsargas odoje – jį odą panaudo-
ja ir aktyvuoja tuomet, kada reikia. 

RETIAGE produktų linija stimuliuoja kolageno formavimąsi, 
tuo pačiu sumažindama raukšlių gylį ir suteikdama odai stan-
grumo. Epidermyje retinoidai stimuliuoja keratinocitų prolife-
raciją, normalizuoja odos eksfoliacijos procesus ir gerina odos 
tekstūrą bei toną. Kartu su veiksmingu antioksidaciniu koktei-
liu, retinoidai užtikrina intensyvų poveikį chronosenėjimo ir 
fotosenėjimo paveiktai, raukšlių turinčiai odai. G
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RETI AGE

RETI AGE RETI AGE RETI AGE

GILIOS RAUKŠLĖS
Odos įsotinimas retinoliu, nesukeliant sudirgimų.
Sesderma RETIAGE linija – vienintelė linija nuo raukšlių su 3-jų retinolio formų 
inkapsuliuotų liposomose sistema

INDIKACIJA: gerai toleruojamas drė-
kinamasis veido kremas normaliai/sau-
sai odai. Sumažina raukšles ir pagerina 
odos stangrumą.

SUDĖTIS: saldžiųjų migdolų (Prunus 
amigdalus) aliejus, vitaminai C+E, mi-
metiniai peptidai, retinolis, retinaldehi-
das, retinilas, pterostilbenas, hialurono 
rūgštis, cinkas, ergotioneinas, augimo 
faktorius TGF-β2.

Veido kremas nuo raukšlių

50 ml

INDIKACIJA: mažina paburkimus ir 
patamsėjusius ratilus po akimis, mimi-
kos raukšles.

SUDĖTIS: dviskiaučio ginkmedžio 
(Ginkgo biloba) ekstraktas, hidrolizuoti 
ryžių baltymai, mimetiniai peptidai, vi-
taminas C, retinolis, kaštono (Aesculus 
hippocastanum) ekstraktas, superoksi-
do dismutazė, sojų baltymai, alfa-arbu-
tinas, pterostilbenas, hialurono rūgštis, 
retinaldehidas, retinilas, augimo fakto-
rius TGF-β2, ergotioneinas.

Akių kontūro 
kremas 

15 ml

RETI AGE

INDIKACIJA: gerai toleruojamas drė-
kinamasis veido kremas mišriai odai. 
Sumažina raukšles ir pagerina odos 
stangrumą.

SUDĖTIS: retinolis, retinaldehidas, re-
tinilas, hialurono rūgštis, mimetiniai 
peptidai, augimo faktorius TGF-β2, er-
gotioneinas, kviečių gemalų (Triticum 
vulgare) ekstraktas, vitaminas E.

Gelinis kremas 
nuo raukšlių 

50 ml

Liposominis serumas 
nuo raukšlių 

Liposominis 
purškiklis 

nuo raukšlių

30 ml 20 ml

INDIKACIJA: bazinė priežiūra, siekiant 
pagerinti rezultatus. Tinka visų tipų 
odai.

SUDĖTIS: bosvelinės rūgštys, vita-
minai C + E, retinolis, keramidai, fitos-
fingozinas, pterostilbenas, retinilas, 
retinaldehidas, hialurono rūgštis, ko-
fermentas Q10, raudonųjų dumblių 
(Chondrus crispus) ekstraktas, augimo 
faktorius TGF-β2, ergotioneinas, mime-
tiniai peptidai. 

INDIKACIJA: greitai veikianti bazinė 
priežiūra, siekiant pagerinti rezultatus. 
Tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS: retinolis, retinaldehidas, re-
tinilas, vitaminas E, hialurono rūgštis, 
cinkas, augimo faktorius TGF-β2. 

Moderniausia 3-jų retinolio formų sistema kovai su raukšlėmis:
Retinolis, retinaldehidas, retinilo propionatas patalpinti liposomose užtikrina 
maksimalų tolerantiškumą, apsaugo nuo įprastai retinolio sukeliamo odos 
sudirginimo. Be to, šios sistemos sudėtyje esančios aktyviosios medžiagos didina 
skirtingų retinolio formų veikimo efektyvumą.

TREJOPAS 
POVEIKIS

3 RETINOLIŲ 
SISTEMA

RETINALIS
staigus

RETINOLIS
ilgalaikis

RETINILAS
užlaikytas

grožiui
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Gilios raukšlės susijusios su odos suglebimu, tonuso ir stangru-
mo praradimu. Dėl lėčiau atsinaujinančio epidermio sluoksnio 
dažniausiai ties žandikaulio linija išryškėja įdubimai, formuoja-
si dvigubas pagurklis, akių kontūro srityje atsiranda raukšlės.  

Retinolis 130 % padidina natūralią kolageno gamybą (padvi-
gubina kolageno gamybą ir sumažina kolagenazės, fermento 
ardančio kolageną, gamybą). Jis taip pat skatina raginio sluoks-
nio regeneraciją ir taip sumažina odos šiurkštumą. 

Tam, kad oda atrodytų jaunai, būtina sumažinti esamas raukš-
les ir regeneruoti odą. G
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RETISES
0.25%

RETISES

RETISES
0.50%

GILIOS RAUKŠLĖS
RETISES, laisvas ir liposomose patalpintas retinolis bei kitos senėjimą stab-
dančios veikliosios medžiagos.
Moderni produktų formulė, kombinuojanti raukšles mažinantį gryną retinolį ir vi-
taminą C. Suteikia odai švytėjimo, šviesina dėmes ir kitus nežymius odos defektus 
bei sumažina raukšlių gylį mažiau nei per mėnesį.

INDIKACIJA: greitai įsigeriantis len-
gvos konsistencijos paakių kremas nuo 
raukšlių. Drėkina, mažina raukšles, pa-
burkimą bei juodus ratilus aplink akis. 

SUDĖTIS: 0.05 % retinolis, vitaminas C, 
kinrožės (Hibiscus esculentus) ekstrak-
tas, antarktinas, fukozė, Pseudoaltero-
monas fermentų ekstraktas, ryžių, sojų 
baltymai, bosvelinės rūgštys, superok-
sido dismutazė, mimetiniai peptidai, vi-
taminas E, glukuroninė rūgštis, salicilo 
rūgštis, citrinų rūgštis.

Paakių kremas nuo raukšlių 

15 ml

INDIKACIJA: pirminė odos priežiūra 
su retinoliu ir vitaminu C. Skaistina odą, 
šviesina dėmeles, mažina raukšlių gylį. 
Tinka mišriai ir sausai odai.

SUDĖTIS: 0.25 % retinolis, retinilo pro-
pionatas, vitaminas C, vitaminas E, bos-
velinės rūgštys, Pseudoalteromonas 
fermentų ekstraktas, mimetiniai pepti-
dai, salicilo rūgštis, citrinų rūgštis.

INDIKACIJA: tęstinė odos priežiūra su 
retinoliu ir vitaminu C. Skaistina odą, 
šviesina dėmeles, mažina raukšlių gylį. 
Tinka mišriai ir sausai odai.

SUDĖTIS: 0.5 % retinolis, retinilo propi-
onatas, vitaminas C, vitaminas E, Pseu-
doalteromonas fermentų ekstraktas, 
mimetiniai peptidai, salicilo rūgštis, 
citrinų rūgštis.

Regeneruojantis 
kremas nuo raukšlių 

30 ml 30 ml

Regeneruojantis 
kremas nuo raukšlių 

Retinoidai dermatologijoje pirmą kartą panaudoti prieš 60 metų gydant aknę. Nuo 
tada ir buvo pastebėtas jo raukšles mažinantis, drėkinantis ir odos regeneraciją 
skatinantis poveikis.

grožiui
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RETISES
0.25%

RETISES
0.50%

RETISES
0.50% 

GILIOS RAUKŠLĖS
RETISES, laisvas ir liposomose patalpintas retinolis bei kitos senėjimą stabdan-
čios veikliosios medžiagos.
Moderni produktų formulė, kombinuojanti raukšles mažinantį gryną retinolį ir vi-
taminą C. Suteikia odai švytėjimo, šviesina dėmes ir kitus nežymius odos defektus 
bei sumažina raukšlių gylį mažiau nei per mėnesį.

INDIKACIJA: pirminė odos priežiūra 
su retinoliu. Šviesina dėmeles, didina 
odos elastingumą, skatina regeneraci-
ją. Tinka riebiai odai.

SUDĖTIS: retinolis liposomose, niaci-
namidas, gliciretininė rūgštis, hialuro-
no rūgštis.

Gelis

30 ml

INDIKACIJA: pirminė odos priežiūra 
su retinoliu. Šviesina dėmeles, didina 
odos elastingumą, skatina regeneraci-
ją. Tinka riebiai odai.

SUDĖTIS: retinolis liposomose, niaci-
namidas, gliciretininė rūgštis, hialuro-
no rūgštis.

Gelis

30 ml 30 ml 20 ml

Gelis Purškiklis

INDIKACIJA: tęstinė odos priežiūra su 
retinoliu. Šviesina dėmeles, didina odos 
elastingumą, skatina regeneraciją. Tin-
ka riebiai odai.

SUDĖTIS: retinolis liposomose, niaci-
namidas, gliciretininė rūgštis, hialuro-
no rūgštis.

INDIKACIJA:  tęstinė odos priežiūra su 
retinoliu. Papildomai priežiūros prie-
monė strijoms, randams ir melasmai. 

SUDĖTIS: retinolis liposomose, glicire-
tininė rūgštis, niacinamidas,  hialurono 
rūgštis.

Retinolis yra veiklioji medžiaga, kurios irimą skatina saulės spindulių ir deguonies 
poveikis, todėl norint išlaikyti jo efektyvumą, retinolį būtina patalpinti į liposomas 
ir hermetiškai sandarias pakuotes.

PATARIMAS: nebūtina nustoti naudoti retinolio turinčių priemonių vasaros metu. 
Tiesiog po RETISES linijos priemonių naudojimo užtepkite ant veido REPASKIN 
SPF 50 apsauginio kremo nuo saulės.
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SNAILAS SNAILAS SNAILAS

GILIOS RAUKŠLĖS
Atnaujina, regeneruoja, atstato odą ir užpildo raukšles.
SNAILAS priemonių linija su sraigių sekretu liposomose ir veiksmingu sinergistiš-
kai veikiančių medžiagų kompleksu brandžiai odai.

INDIKACIJA: raukšlės, suglebusi oda, 
dehidratacija. Mažina randus ir šviesi-
na dėmes. Tinka mišriai ir riebiai odai. 

SUDĖTIS: sraigių sekretas, proteog-
likanai ir glikozaminoglikanai, hidro-
lizuoti sojų baltymai, organinis silicis, 
azijinės centelės (Centella asiatica) eks-
traktas, nikotininė rūgštis, hialurono 
rūgštis, DMAE, vynuogių (Vitis vinifera) 
ekstraktas, retinolis, arganų (Argania 
spinosa) aliejus, ferulo rūgštis, erškė-
tuogių (Rosa rubiginosa) aliejus, jojo-
bos (Simmondsia chinensis) aliejus.

Veido gelis 

50 ml

INDIKACIJA: bazinė priežiūra esant 
raukšlėms, suglebusiai, dehidratuotai 
odai. Mažina randus, strijas, šviesina 
dėmeles. Tinka visiems odos tipams.

SUDĖTIS: sraigių sekretas, hidrolizuoti 
sojų baltymai, proteoglikanai ir glikoza-
minoglikanai, fukozė, nikotininė rūgš-
tis, vynuogių (Vitis vinifera) ekstraktas, 
azijinės centelės (Centella asiatica) eks-
traktas, erškėtuogių (Rosa rubiginosa) 
aliejus, ferulo rūgštis, organinis silicis, 
retinolis, inulinas, šilko ekstraktas. 

INDIKACIJA: regeneracinis, antioksi-
dacinis ir stangrinantis poveikis. Akių 
ir lūpų srities raukšlių mažinimas ir pre-
vencija.

SUDĖTIS: sraigių sekretas, hidrolizuo-
ti sojų baltymai, jojobos (Simmond-
sia chinensis) aliejus, organinis silicis, 
vynuogių (Vitis vinifera) ekstraktas, 
erškėtuogių (Rosa canina) aliejus, nia-
cinamidas, pantenolis, šilkverpių lėliu-
kių ekstraktas, ferulo rūgštis, fukozė, 
retinolis, hialurono rūgštis, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas, 
glikozaminoglikanai, vitaminai A + C + 
E, glukuroninė rūgštis.

Liposominis serumas Akių kontūro kremas 

30 ml 50 ml

Sraigių sekretas susidaro kaip natūralus sraigių atsakas į bet kokį kiauto pažeidimą 
ir skirtas jo atstatymui. Ši natūrali medžiaga dėl savo didelės regeneracinės galios ir 
antioksidacinių savybių liaudies medicinoje žinoma nuo seniausių laikų. 
Sraigių sekretas gaunamas kruopštaus proceso metu, užtikrinant visas fizines, 
chemines ir mikrobiologines sąlygas, kurios padeda išgauti gryną, biologiškai aktyvų 
sekretą, kuris vėliau patalpinamas į liposomas. Liposominis inkapsuliavimas leidžia 
veikliosioms medžiagoms pasiekti giliausius odos sluoksnius ir dar labiau pagerinti 
jų veikimą.

RETISES
0.15%

grožiuigrožiui
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Kiekvieną dieną mūsų oda kenčia nuo įvairių aplinkos veiks-
nių: užteršto oro, blogų mitybos įpročių, rūkymo, alkoholio, UV 
spinduliuotės ir streso. Visi šie veiksniai skatina odos senėjimo 
procesus ir mažina odos ląstelių energijos rezervus.

Senstant ir nuolat patiriant stresą kinta ląstelių medžiagų 
apykaita ir dėl to sumažėja ATP (adenozino trifosfatas – ląste-
lių molekulinės energijos vienetas) atsargos. Mitochondrijos 
– energiją gaminančios ląstelės organelės – laikui bėgant su-
nyksta ir praranda gebėjimą gaminti energiją. 

Dėl to pačios ląstelės pradedi senti, pagreitėja jų senėjimo pro-
cesas: atsiranda raukšlės ir oda praranda savo elastingumą.

Dėl šio energijos trūkumo, oda tampa mažiau imli kosmetinei 
priežiūrai. Ląstelių energijos papildymas ir kaupimas yra nau-
dingas visiems odos tipams bei yra būtinas kovojant su senėji-
mo požymiais. LĄ
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ATPSES ATPSES

LĄSTELES ENERGIZUOJANČIOS 

PRIEMONĖS ATPSES, galingas energijos įkroviklis odos ląstelėms.
Suteikdamas energijos pastebimai pagerina pavargusios, jautrios ar reakty-
vios odos būklę.

INDIKACIJA: ypač tinka raukšlių tu-
rinčiai odai. Puikiai tinka prieš ar po 
medicininių ar kosmetinių procedūrų. 
Normaliai ir sausai odai.

SUDĖTIS:  ATP liposomose, ribozė li-
posomose, deguonis liposomose, er-
gotioneinas liposomose, niacinamidas 
(vitamino B3) liposomose, karnitinas 
liposomose, NAD+ (Nikotinamidade-
nindinukleotidas) liposomose, hialu-
rono rūgštis liposomose, vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų migdolų (Prunus 
amigdalus) aliejus.

Ląsteles 
energizuojantis kremas 

50 ml

INDIKACIJA: ypač tinka raukšlių turin-
čiai odai. Puikiai tinka prieš ar po medi-
cininių ar kosmetinių procedūrų. 

SUDĖTIS: ATP liposomose, ribozė li-
posomose, deguonis liposomose, er-
gotioneinas liposomose, niacinamidas 
(vitamino B3) liposomose, karnitinas 
liposomose, NAD+ (Nikotinamidade-
nindinukleotidas) liposomose, hialu-
rono rūgštis liposomose, vitaminas C 
liposomose, fitosfingozinas, keramidai, 
saldžiųjų migdolų (Prunus amigdalus) 
aliejus, vitaminai A + E.

Ląsteles energizuojantis 
liposominis serumas 

30 ml

ATPSES linija puikiai tinka odos paruošimui prieš medicinines ar kosmetines 
procedūras bei po jų, kadangi stimuliuoja odos regeneracinius procesus. Taip pat, 
ATPSES produktai efektyviai pagerina kitų dermatologinių ar kosmetinių procedūrų 
rezultatus.Galinga, odos ląstelėms energijos suteikianti priemonė. Puikiai tinka odai 
kenčiančiai nuo aplinkos taršos, blogos mitybos, rūkymo, psichologinio ar emocinio 
streso. Skatina ATP gamybą ir aktyvuoja ląstelių medžiagų apykaitą. 

grožiui
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Senėjimo procesas yra reguliuojamas įvairių biologinių mecha-
nizmų, kurie yra ląstelės genetinės informacijos dalis.

Viena vertus, ląstelės gyvavimo laiką nulemia telomerų (chro-
mosomų galų) ilgis. Kaskart ląstelei dalijantis, telomeros trum-
pėja ir tai lemia trumpėjančią ląstelės gyvenimo trukmę. Kita 
vertus, cirkadinis ritmas yra kompleksiška reguliacinė sistema 
ląstelės viduje, kuri 24 valandų intervale, priklausomai nuo 
paros laiko, aktyvuoja ir slopina tam tikrų genų ekspresiją bei 
tokiu būdu optimizuoja jų atliekamas funkcijas (regeneracija, 
baltymų sintezė ir t.t.).

Bėgant laikui, šių biologinių mechanizmų veikla prastėja. Kol 
kitos senėjimo procesą stabdančios kosmetinės priemonės 
veikia išorinius senėjimo požymius, SESGEN 32 linijos produk-
tai veikia problemas sukeliančias senėjimo procesus: reguliuo-
ja odos ląstelių cirkadinį ritmą ir palaiko telomerų stabilumą. 
Veikliosios medžiagos lėtina senėjimo procesą ir suteikia ne tik 
prevenciją, bet ir optimalią brandžios odos priežiūrą. O
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SESGEN 32

SESGEN 32 SESGEN 32

ODOS JAUNYSTĖS ATSTATYMAS 

GENŲ LYGMENYJE
Odai reikalingas ne senėjimą atidedantis veikimas, bet odos jaunystės 
atstatymas.
SESGEN 32 - pirmoji produktų linija veikianti genų lygmenyje - prailgina odos 
ląstelių gyvavimo trukmę ir sinchronizuoja jų biologinį laikrodį.

INDIKACIJA: odai nuo 35 metų. Sausai 
ir jautriai odai.

SUDĖTIS: teprenonas liposomose, 
chronopeptidai (gliutamilamidoetilo 
imidazolas ir tripeptidas-32), hialuro-
no rūgštis, keramidai, fitosfingozinas, 
arganų (Argania spinosa) aliejus, balto-
sios putonės (Limnanthes alba) aliejus, 
taukmedžio (Butyrospermum parkii) 
sviestas, bifidobakterijų lizatas, adeno-
zinas. 

Ląsteles aktyvuojantis kremas 

50 ml

Ląsteles aktyvuojantis 
liposominis serumas 

Ląsteles aktyvuojantis 
paakių kremas 

30 ml 15 ml

INDIKACIJA: odai nuo 35 metų. Nor-
maliai ir mišriai odai.

SUDĖTIS: chronopeptidai (gliutamila-
midoetilo imidazolas ir tripeptidas-32), 
keramidai, teprenonas liposomose, fi-
tosfingozinas, hialurono rūgštis, bifido-
bakterijų lizatas, adenozinas.

INDIKACIJA: stabdo senėjimą, mažina 
pajuodusius ratilus ir paburkimus po 
akimis.

SUDĖTIS: taukmedžio (Butyrosper-
mum parkii) sviestas, arganų (Argania 
spinosa) aliejus, baltosios putonės 
(Limnanthes alba) aliejus, pieno rūgštis, 
chronopeptidai (gliutamilamidoetilo 
imidazolas ir tripeptidas-32), tepreno-
nas liposomose, hialurono rūgštis, bifi-
dobakterijų lizatas, adenozinas fitosfin-
gozinas, retinaldehidas.

SESGEN 32 linija skirta sulėtinti senėjimo procesus. Norint pagerinti rezultatus ir 
sumažinti fotosenėjimo požymius, kuriuos sukelia saulės spindulių žala padaryta 
ląstelių DNR, papildomai rekomenduojame naudoti REPASKIN MENDER liposominį 
serumą. 

grožiui
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Visapusiškas jauninamasis 
poveikis atstato jaunos odos 
požymius ir prailgina odos 
ląstelių gyvenimo trukmę.



Tarp įvairių biocheminių procesų, paaiškinančių odos struk-
tūros pakitimus, daugiausia dėmesio yra skiriama kolageno ir 
elastino apykaitai. Šių esminių, dermą sudarančių, tarpląste-
linės matricos komponentų pokyčiai yra viena iš pagrindinių 
odos senėjimo požymių (raukšlių atsiradimas, odos suglebi-
mas, įtrūkimai ir kt.) atsiradimo priežasčių. 

Moksliniuose tyrimuose nustatyta, jog senstant atsiranda dis-
balansas tarp kolageno ir elastino gamybos bei irimo mecha-
nizmų. Spartesnis šių medžiagų irimo procesas sudaro sąlygas 
atsirasti senėjimo požymiams. Todėl pusiausvyra tarp kolage-
no ir elastino sintezės bei degradacijos yra labai svarbi norint 
efektyviai atkurti jauną odos išvaizdą. 

Efektyviam procesų atstatymui ypač svarbus veikliųjų medžia-
gų nugabenimas net ir į giliausius odos sluoksnius. 

Senėjimo proceso stabdymui naudojamos naujos aktyviosios 
medžiagos veikiančios ląstelės branduolį, skatinančios jų pro-
liferaciją ir aktyvumą – augimo faktoriai. Sesderma naudoja iš 
augalo Nicotiana benthamiana išgautus 100 % augalinės kil-
mės faktorius patalpintus liposomose.

Augimo faktoriai reikšmingai pagerina kolageno ir elastino sin-
tezę dermoje, tokiu būdų atstatant ląstelių aktyvumą iki tokio 
lygio, kuris yra būdingas jaunai odai.
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FACTOR G RENEW

JAUNINANČIOS 
PRIEMONĖS FACTOR G RENEW Grąžinkite jaunystę atstatydami kolageno kiekį odoje.

Ši linija sukurta naudojant 100% augalinės kilmės augimo faktorius išgautus iš 
augalo Nicotiana benthamiana. Įrodytas efektyvumas: kolageno ir elastino sintezė 
pagerėja daugiau nei 76%. Visa tai užtikrina odos būklės pagerėjimą – sumažėja 
raukšlių, oda atstatoma, sudrėkinama, atrodo lygesnė ir jaunesnė.

INDIKACIJA: normaliai/sausai odai. 
Ypač tinka atsirandant pirmiesiems 
senėjimo požymiams: raukšlėms, odos 
suplonėjimui, elastingumo sumažėji-
mui, dehidratacijai ir hiperpigmenta-
cijai.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), saldžiųjų migdolų (Pru-
nus amigdalus) aliejus, taukmedžio (Bu-
tyrospermum parkii) sviestas, vitaminas 
E, azijinės centelės (Centella asiatica) 
ekstraktas, pterostilbenas, naminės 
obels (Malus domestica) kamieninių 
ląstelių ekstraktas, mimetiniai peptidai, 
kvercetinas, ergotioneinas.

Regeneruojamasis 
kremas 

50 ml

FACTOR G RENEW

INDIKACIJA: visų tipų odai. Ypač tin-
ka atsirandant pirmiesiems senėjimo 
požymiams: raukšlėms, odos suplonė-
jimui, elastingumo sumažėjimui, dehi-
dratacijai ir hiperpigmentacijai.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), naminės obels (Malus 
domestica) kamieninių ląstelių ekstrak-
tas, pterostilbenas, azijinės centelės 
(Centella asiatica) ekstraktas, mimeti-
niai peptidai, kvercetinas, ergotionei-
nas, vitaminas E.

Regeneruojamasis 
liposominis serumas 

30 ml

FACTOR G RENEW

INDIKACIJA: visų tipų odai. Ypač tin-
ka atsirandant pirmiesiems senėjimo 
požymiams: raukšlėms, odos suplonė-
jimui, elastingumo sumažėjimui, dehi-
dratacijai ir hiperpigmentacijai.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), organinis silicis, hidroli-
zuoti ryžių, sojų baltymai, superoksido 
dismutazė, retinolis, hialurono rūgštis, 
retinaldehidas, pieno rūgštis, retinilas.

Regeneruojamasis
 veido ir kaklo gelis 

50 ml

FACTOR G RENEW

INDIKACIJA:  lygina raukšleles, stan-
grina paakių odą, šviesina paakius, ma-
žina paburkimus.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), retinaldehidas, vitami-
nas E.

Regeneruojamasis 
paakių kremas 

15 ml

FACTOR G RENEW linijos produktų efektyvumas įrodytas. Tyrimuose nustatytas, jog 
pastovus šios linijos produktų naudojimas pagerina kolageno ir elastino ekspresiją 
daugiau nei 76%.

FACTOR G RENEW

INDIKACIJA: mišriai odai. Ypač tin-
ka atsirandant pirmiesiems senėjimo 
požymiams: raukšlėms, odos suplonė-
jimui, elastingumo sumažėjimui, dehi-
dratacijai ir hiperpigmentacijai.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), saldžiųjų migdolų (Pru-
nus amigdalus) aliejus, taukmedžio (Bu-
tyrospermum parkii) sviestas, naminės 
obels (Malus domestica) kamieninių ląs-
telių ekstraktas, pterostilbenas, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas, 
mimetiniai peptidai, kvercetinas, ergo-
tioneinas, vitaminas E.

Regeneruojamasis 
gelinis kremas 

50 ml

grožiui
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Brandžiai odai plonėjant ir prarandant stangrumą, ji suglem-
ba. Odos suglebimas arba stangrumo praradimas atsiranda 
dėl šių faktorių:

• Kolageno ir elastino skaidulų degradacija, struktūros pakiti-
mai ir tarpusavio jungčių susilpnėjimas sukelia odos elastin-
gumo ir stangrumo praradimą.
• Raumenų tonuso praradimas.
• Sumažėjęs dermio ir epidermio sluoksnių glaudumas.
• Jungiamojo audinio atrofija hipodermyje.

Viso to pasekmė – vidinės stuktūros pakitimas, kuris sukelia 
audinių suglebimą (mažėja odos stangrumas ir tankumas). 
Kartu plonėjant epidermio sluoksniui, veido bruožai blanks-
ta, oda suglemba.

Tokiai odai reikalinga priežiūra su veikliosiomis medžiago-
mis, kurios atstato dermos tankį ir elastingumą bei grąžina 
suglebusiai odai stangrumą. ST
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DAESES DAESES

DAESES DAESES DAESES

STANGRINAMASIS
PAKELIAMASIS EFEKTAS

DAESES, Iš karto matomas pakeliamasis efektas ir ilgalaikis stangrinamasis po-
veikis.
DAESES linijos produktai paremti perversmą kosmetikoje sukėlusia natūralia me-
džiaga DMAE, dėl kurios poveikio oda iš karto tampa stangresnė, elastingesnė ir 
lygesnė.

DAESES linijos produktai veikia dvejopai:
1. Didina acetilcholino kiekį. Acetilcholinas – neuromediatorius, atsakingas už odos 
tonuso palaikymą. Jo kiekis senstant mažėja. 
2. Stimuliuoja kolageno sintezę, taip mažindamas rauškles ir pagerindamas odos 
elastingumą.

INDIKACIJA: stangrinamasis kremas 
sausai odai.

SUDĖTIS: 4 % laisvos ir liposomose pa-
talpintos DMAE, glikolio rūgštis, pieno 
rūgštis, vitaminai A + E.

Stangrinamasis veido kremas 

50 ml

INDIKACIJA: bazinis serumas atsta-
tantis odos matricą.

SUDĖTIS: organinis silicis liposomose, 
azijinės centelės (Centella asiatica) eks-
traktas.

Stangrinamasis 
liposominis serumas 

30 ml

INDIKACIJA: stangrinamasis kremas 
mišriai odai.

SUDĖTIS: 2 % laisvos ir liposomose 
patalpintos DMAE, alijošiaus (Aloe vera) 
ekstraktas, hialurono rūgštis, pieno 
rūgštis, vitaminas A.

INDIKACIJA: staigus stangrinamasis 
poveikis visų tipų odai.

SUDĖTIS: 8 % DMAE, 7 % pieno rūgštis.

INDIKACIJA: akių ir lūpų kontūro stan-
grinimui. Sumažina raukšles, pakelia 
antakių liniją, gerina paakių srities iš-
vaizdą ir išryškina lūpų kontūrą. Visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: 2 % DMAE, 5 % alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, pieno rūgštis, 
vaistinių ramunėlių (Chamomilla recuti-
ta) ekstraktas, hialurono rūgštis.

Stangrinamasis 
gelinis kremas 

50 ml

Stangrinamojo 
serumo ampulės

5 amp / 2 ml

Akių ir lūpų 
kontūro kremas 

30 ml

grožiui
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DAESES DAESES DAESES

DAESES

Norint pasiekti stipresnį stangrinamąjį poveikį: 
1. Užtepkite ACGLICOLIC CLASSIC FORTE ampulę: ši ampulė suteikia švelnų 
eksfoliacinį poveikį, kuris pašalina negyvas odos ląsteles ir pagerina vėliau 
naudojamų veikliųjų medžiagų pasisavinimą.
2. Iš karto užtepkite DAESES Stangrinamojo serumo ampulę.

STANGRINAMASIS
PAKELIAMASIS EFEKTAS

INDIKACIJA: gilus stangrinamasis po-
veikis dėka sudėtyje esančių liposomo-
se patalpintų aktyvių medžiagų visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: DMAE, proteoglikanai, dir-
vinio asiūklio (Equisetum arvense) lapų 
ekstraktas, pieno rūgštis.

Ampulės

5 amp / 2 ml

Stangrinamasis smakro 
ir kaklo gelis

Stangrinamasis 
kūno pienelis 

50 ml 200 ml

INDIKACIJA: paryškina veido ovalo 
kontūrą ir stangrina kaklo srities odą. 
Visų tipų odai.

SUDĖTIS: 1 % DMAE, organinis silicis, 
kviečių (Triticum vulgare) grūdų gemalų 
ekstraktas, hialurono rūgštis, bakterijų 
Pseudoalteromonas fermentų ekstrak-
tas, pieno rūgštis, salicilo rūgštis.

INDIKACIJA: suglebusios odos prie-
žiūra (atsiradusios netekus svorio, dėl 
senėjimo procesų, nėštumo ar kitų 
odos stangrumo praradimo priežasčių). 
Lengvos tekstūros, tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS: laisva ir liposomose patal-
pinta DMAE, glikolio rūgštis, alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, hialurono rūgštis, 
bakterijų Pseudoalteromonas fermen-
tų ekstraktas, hidrolizuoti augaliniai 
baltymai, pieno rūgštis, magnis, amino-
rūgštys, salicilo rūgštis, gliukozė, airiškų 
samanų (Chondrus crispus) ekstraktas, 
vitaminai A + E.

INDIKACIJA: intensyvaus poveikio pa-
pildoma priemonė odos stangrinimui.

SUDĖTIS: DMAE liposomose, mimeti-
niai peptidai, pieno rūgštis, alantoinas, 
vaistinių ramunėlių (Chamomilla recu-
tita) ekstraktas, geltonojo gencijono 
(Gentiana lutea) šaknų ekstraktas, lizi-
nas, cinkas.

Stangrinamoji 
kaukė 

75 ml
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HYLANSES

STANGRINAMASIS EFEKTAS

• Bėgant metams, kolageno gamyba organizme mažėja, oda praranda stangrumą 
ir elastingumą. Todėl labai svarbu naudoti maisto papildus, kurie yra praturtinti 
kolagenu ir hialurono rūgštimi.

• Organinis silicis sujungia skirtingas dermos skaidulas. Jis yra būtinas siekiant 
išlaikyti taisyklingą dermos struktūrą ir yra veiksmingas siekiant atstatyti odos storį, 
elastingumą ir lygumą.

INDIKACIJA: brandžiai odai. Padeda 
sumažinti mažų raukšlių gylį, stangrina 
ir pagerina odos elastingumą.

SUDĖTIS: vitaminas C 40 mg, kolage-
no kompleksas (kolagenas, chondroiti-
no sulfatas, hialurono rūgštis) 400 mg, 
avokado ir sojų ekstraktas 140 mg, ko-
fermentas Q10 20,66 mg.

Maisto papildas 

60 tab.

grožiuigrožiui
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Jautri oda yra mažiau tolerantiška išorės poveikiui nei norma-
li oda. Karštis, odos tempimas, raudonis, niežulys sukelia jai 
diskomforto jausmą. Šie simptomai atsiranda dėl to, kad dėl 
sutrikusio vandens/lipidų disbalanso oda yra nepakankamai 
apsaugota, praranda elastingumą, prastėja jos barjerinė funk-
cija. Atsirandantys maži įtrūkimai ir pleiskanojimas palengvina 
išorinių dirgiklių prasiskverbimą.

Veikliosios eksfoliaciją skatinančios medžiagos aktyvina odos 
atsinaujinimo procesus, padidina epidermio storį ir stimuliuoja 
fibroblastų organizaciją bei aktyvumą dermyje. Toks poveikis 
gali būti per daug agresyvus esant jautriai odai. Todėl norint 
sumažinti raukšles bei atstatyti odą, svarbu naudoti nedirgi-
nančias veikliąsias medžiagas, tokias kaip migdolinė rūgštis 
(didelės molekulinės masės AHA rūgštis). JA
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MANDELAC MANDELAC MANDELAC

MANDELAC MANDELAC

JAUNINANČIOS PRIEMONĖS

JAUTRI ODA MANDELAC, puikiai toleruojama alfa hidroksi (AHA) rūgštis jautriai odai.
Migdolinė rūgštis – natūralios kilmės alfa hidroksi rūgštis (AHA) pasižyminti se-
nėjimą stabdančiomis, riebalų išsiskyrimą reguliuojančiomis ir depigmentuo-
jančiomis savybėmis. Maksimalus efektyvumas nesukeliant sudirgimo. Puikiai 
tinka saulės spindulių paveiktai ir dėmėtai odai.

INDIKACIJA: jauninantis serumas visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: laisva ir liposomose patal-
pinta migdolinė rūgštis, glikolio rūgš-
tis, hialurono rūgštis, naminės obels 
(Malus domestica) kamieninių ląstelių 
ekstraktas, chlorheksidinas.

Liposominis serumas 

30 ml

INDIKACIJA: jauninantis, drėkinamasis 
gelis riebiai odai. 

SUDĖTIS: laisva ir liposomose patal-
pinta migdolinė rūgštis, ramunėlių 
(Chamomilla recutita) ekstraktas, gliko-
lio rūgštis, alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, naminės obels (Malus domestica) 
kamieninių ląstelių ekstraktas, hialuro-
no rūgštis, šilkmedžio (Morus alba) eks-
traktas, vitaminas A. 

Drėkinamasis gelis 

50 ml

INDIKACIJA: jauninantis, drėkinama-
sis kremas sausai odai. 

SUDĖTIS: laisva ir liposomose pa-
talpinta migdolinė rūgštis, naminės 
obels (Malus domestica) kamieninių 
ląstelių ekstraktas, baltosios putonės 
(Limnanthes alba) aliejus, alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, vitaminai C + E, 
aliejinės kamelijos (Camellia oleifera), 
pankolio (Foeniculum vulgare), apynio 
(Humulus lupulus), melisos (Melissa 
officinalis), amalo (Viscum album), ra-
munėlių (Chamomilla recutita), krauja-
žolės (Achillea millefolium) ekstraktai, 
hidrolizuotas kolagenas, glikolio rūgš-
tis, retinolis, alantoinas, šlapalas, citrinų 
rūgštis.

Drėkinamasis kremas 

50 ml

INDIKACIJA: labai švelnus cheminis 
šveitiklis jautriai odai. Pašalina nešva-
rumus ir skatina odos ląstelių atsinau-
jinimą.

SUDĖTIS: migdolinė rūgštis ir hialuro-
no rūgštis liposomose, chlorheksidinas.

INDIKACIJA: mechaninis šveitiklis jau-
triai odai. Pašalina nešvarumus ir stimu-
liuoja odos ląstelių atsinaujinimą.

SUDĖTIS: migdolinė rūgštis, perlito 
granulės, alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, ramunėlių (Chamomilla recutita) 
ekstraktas, chlorheksidinas, samanų 
(Evernia furfuracea) ekstraktas.

Drėkinamojo 
serumo ampulės 

5 amp / 2 ml

Šveitiklis 

50 ml

Norint pasiekti geresnių rezultatų senstančiai odai: C-VIT Liposominis serumas / 30 ml
Norint pasiekti geresnių rezultatų kovojant su akne: SALISES Kreminis gelis / 50 ml
Norint pasiekti geresnių rezultatų kovoje su pigmentinėmis dėmėmis: 
AZELAC RU liposominis serumas / 30 ml

grožiui
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AKIŲ SRITIES PRIEŽIŪRA

KONTŪRO PRIEŽIŪRA
GLICARE
C-VIT
HIDRALOE
RETI AGE
RETISES
SNAILAS 
DAESES
K-VIT
ANGIOSES 
SESGEN 32
FACTOR G 
SESDERMA MEN

BLAKSTIENOS IR ANTAKIAI
SESLASH 

Oda aplink akis yra plonesnė nei likusi veido ir kūno oda. Ji taip 
pat turi mažiau riebalinių liaukų ir yra labiau linkusi į brinkimą 
bei tinimą.  

Su metais akių srities oda praranda elastingumą, akių kontūro 
raumenys susilpnėja, todėl paakiuose oda suglemba ir vokų 
srityje pradeda formuotis raukšlės. Riebaliniai audiniai apsau-
gantys akies obuolį su amžiumi taip pat pradeda kauptis po 
akimis, paakių srities maišeliai tampa vis ryškesni.

Akių kontūro ir akių vokų oda veikiama senėjimo procesų plo-
nėja, kapiliarai iškyla į paviršių ir suteikia odai tamsesnį toną 
(patamsėję paakiai). 

Akių srities oda, kaip ir visa likusi veido oda, nuolatos yra vei-
kiama saulės spindulių. Saulės spindulių poveikis ir/arba taba-
kas sausina odą, skatina kolageno bei elastino pluoštų irimą 
ir taip skatina senėjimo procesus ir raukšlių, vadinamų „žąsies 
kojelėmis“, atsiradimą.

Akys mūsų organizme atlieka ypač svarbią funkciją ir yra labai 
jautrus kūno organas. Kiekviena šalis turi kosmetikos pramo-
nei skirtas nuostatas, reguliuojančias ir nustatančias veikliųjų 
medžiagų, kurias galima naudoti kosmetikos priemonėse, skir-
tose paakių kontūrui prižiūrėti, naudojimą, kadangi saugumo 
reikalavimai šioms priemonėms yra griežtesni, nei kitiems pro-
duktams. A
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GLICARE C-VIT HIDRALOE

RETI AGE RETISES SNAILAS

AKIŲ KONTŪRAS

INDIKACIJA: sumažina akių kontūro 
nuovargio žymes ir suteikia gaivumo 
pojūtį. Sumažina raukšles, maišelius po 
akimis, patamsėjusius paakius, pabur-
kimus.

SUDĖTIS: organinis silicis, bosvelinės 
rūgštys, hialurono rūgštis, geltonžie-
džio barkūno (Melilotus officinalis) eks-
traktas, Syn®-Coll peptidų kompleksas.

Akių ir lūpų kontūro gelis 

30 ml

 Akių kontūro kremas

15 ml

 Akių kontūro kremas

15 ml

INDIKACIJA: grąžina paakių odos 
spindesį ir sumažina aplink akis esan-
čias mimikos raukšles, paakių patam-
sėjimus bei paburkimus. Tinka visų tipų 
odai.

SUDĖTIS: stabilizuotas vitaminas C 
liposomose, saldžiųjų apelsinų (Citrus 
aurantium dulcis), ginkmedžio (Ginkgo 
biloba) bei geltonžiedžio barkūno (Me-
lilotus oficinalis) ekstraktai, hidrolizuoti 
ryžių baltymai, organinis silicis, sojų 
baltymai, pterostilbenas, kvercetinas, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas.

INDIKACIJA: tinka visų tipų paakių 
odos, taip pat ir jautrios odos, drėkini-
mui. Padeda sumažinti nuovargio po-
žymius, smulkias raukšleles. 

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, ramunėlių (Chamomilla recutita) 
ekstraktas, organinis silicis, hialurono 
rūgštis.

INDIKACIJA: mažina paburkimus ir 
patamsėjusius ratilus po akimis, mimi-
kos raukšles.

SUDĖTIS: dviskiaučio ginkmedžio 
(Ginkgo biloba) ekstraktas, hidrolizuoti 
ryžių baltymai, mimetiniai peptidai, vi-
taminas C, retinolis, kaštono (Aesculus 
hippocastanum) ekstraktas, superoksi-
do dismutazė, sojų baltymai, alfa-arbu-
tinas, pterostilbenas, hialurono rūgš-
tis, retinaldehidas, augimo faktorius 
TGF-β2, ergotioneinas.

INDIKACIJA: greitai įsigeriantis len-
gvos konsistencijos paakių kremas nuo 
raukšlių. Drėkina, mažina raukšles, pa-
burkimą bei juodus ratilus aplink akis. 

SUDĖTIS: 0.05 % retinolis, vitaminas C, 
kinrožės (Hibiscus esculentus) ekstrak-
tas, antarktinas, fukozė, Pseudoaltero-
monas fermentų ekstraktas, ryžių, sojų 
baltymai, bosvelinės rūgštys, superok-
sido dismutazė, mimetiniai peptidai, vi-
taminas E, glukuroninė rūgštis, salicilo 
rūgštis, citrinų rūgštis.

INDIKACIJA: regeneracinis, antioksi-
dacinis ir stangrinantis poveikis. Akių 
ir lūpų srities raukšlių mažinimas ir pre-
vencija.

SUDĖTIS: sraigių sekretas, hidrolizuo-
ti sojų baltymai, jojobos (Simmond-
sia chinensis) aliejus, organinis silicis, 
vynuogių (Vitis vinifera) ekstraktas, 
erškėtuogių (Rosa canina) aliejus, nia-
cinamidas, pantenolis, šilkverpių lėliu-
kių ekstraktas, ferulo rūgštis, fukozė, 
retinolis, hialurono rūgštis, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas, 
glikozaminoglikanai, vitaminai A + C + 
E, glukuroninė rūgštis.

Akių kontūro kremas 

15 ml

 Akių kontūro kremas
nuo raukšlių 

15 ml

Akių kontūro kremas 

15 ml

KAIP TEISINGAI NAUDOTI PAAKIŲ KONTŪRUI SKIRTAS PRIEMONES
Netrindami, švelniai tapšnodami pirštų galiukais tepkite paakių sritį. Jei būtina: 
• MAIŠELIAI PO AKIMIS: priemonė turi būti masažuojama iš išorinės akių pusės į 
vidinį kampą; taip, kad  limfinė sistema sugertų bet kokį skyčių perteklių. 
• PATAMSĖJĘ PAAKIAI: švelniai tapšnodami pirštų galiukais įmasažuokite priemonę 
nuo vidinio akių kampo į išorinę pusę. 
• RAUKŠLĖS: priemonę tepti ant „žąsies pėdučių“ jų mažinimui ir naujų atsiradimo 
stabdymui. 

SKAISTUMAS ŠVYTĖJIMAS JAUTRI ODA

RAUKŠLĖS RAUKŠLĖS BRANDI ODA

Akių kontūro sritis yra viena iš jautriausių ir ploniausių kūno odos vietų, todėl 
jai reikalinga ypatinga priežiūra. Bėgantis laikas, netinkamas gyvenimo būdas, 
stresas, miego trūkumas – visa tai silpnina paakių odą ir skatina paakių maišelių, 
paburkimų ir raukšlių atsiradimą.

grožiui
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DAESES K-VIT ANGIOSES

SESGEN 32 FACTOR G
RENEW

Norint pasiekti staigų nuovargio požymius mažinantį poveikį rekomenduojama 
naudoti C-VIT Paakių kontūro kaukes 5 vnt / 7 ml – atpalaiduojantis, gaivinantis, 
švytėjimo suteikiantis poveikis.

AKIŲ KONTŪRAS

INDIKACIJA: akių ir lūpų kontūro stan-
grinimui. Sumažina raukšles, pakelia 
antakių liniją, gerina paakių srities iš-
vaizdą ir išryškina lūpų kontūrą. Visų 
tipų odai.

SUDĖTIS: 2 % DMAE, 5 % alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, pieno rūgštis, 
vaistinių ramunėlių (Chamomilla recuti-
ta) ekstraktas, hialurono rūgštis.

Akių ir lūpų 
kontūro kremas 

30 ml

INDIKACIJA: liposominis serumas 
skirtas tamsių ratilų atsiradimo ir akių 
kontūro srities odos senėjimo procesų 
priežiūrai ir kontrolei.

SUDĖTIS: vitamino K oksidas, ginkme-
džio (Ginkgo biloba) ekstraktas, organi-
nis silicis, hidrolizuoti ryžių ir sojų balty-
mai, kaštono (Aesculus hippocastanum) 
ekstraktas, hialurono rūgštis, superok-
sido dismutazė. 

INDIKACIJA: pagerina mikrocirkulia-
ciją ir mažina natūralios kilmės tamsias 
pigmentacijos dėmes paakių srityje.

SUDĖTIS: laktoferin-laktoperoksidazės 
sistema, N-hidroksisukcinimidas, gin-
kmedžio (Ginkgo biloba) ekstraktas, ar-
gininas, kaštono (Aesculus hippocasta-
num) ekstraktas, retinolis, kvercetinas, 
trokserutinas, glikozaminoglikanai, 
superoksido dismutazė, trispalvio astro 
(Aster tripolium) ekstraktas.

Liposominis serumas 
patamsėjusiams 

paakiams 

30 ml

Akių 
kontūro gelis

15 ml

INDIKACIJA: stabdo senėjimą, mažina 
pajuodusius ratilus ir paburkimus po 
akimis.

SUDĖTIS: taukmedžio (Butyrosper-
mum parkii) sviestas, arganų (Argania 
spinosa) aliejus, baltosios putonės 
(Limnanthes alba) aliejus, pieno rūgštis, 
chronopeptidai (gliutamilamidoetilo 
imidazolas ir tripeptidas-32), tepreno-
nas liposomose, hialurono rūgštis, bifi-
dobakterijų lizatas, adenozinas fitosfin-
gozinas, retinaldehidas.

Ląsteles aktyvuojantis 
akių kontūro kremas

15 ml

INDIKACIJA: lygina raukšleles, stangri-
na paakių odą, šviesina paakius, maži-
na paburkimus.

SUDĖTIS: augimo faktoriai (TGF-β2, 
hGH, GM-CSF), retinaldehidas, vitami-
nas E.

Regeneruojamasis akių 
kontūro kremas

15 ml

SESDERMA
MEN

INDIKACIJA: sumažina akių kontūro 
nuovargio žymes, drėkina odą. Suma-
žina raukšles, maišelius, patamsėjimus, 
paburkimus akių srityje.

SUDĖTIS: organinis silicis, bosvelinės 
rūgštys, hialurono rūgštis, geltonžiedžio 
barkūno (Melilotus officinalis) ekstraktas, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas.

Akių 
kontūro gelis 

30 ml
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SESLASH

Viršutinės ir apatinės blakstienos: švarią, be makiažo, blakstienų augimo sritį tepkite 
stiprinančiu serumu du kartus per dieną (ryte ir vakare). Naudodami pridėtą teptuką, 
serumą tepkite nuo vidinės link išorinės akies pusės. Palaukite 1-3 minutes kol 
serumas įsigers, tuomet naudokite savo įprastinį tušą.
Antakiai: ant švarių, nuvalytų antakių su pridėtu šepetėliu tepkite serumą du kartus 
per dieną (ryte ir vakare). Švelniai masažuokite, kol pilnai įsigers. 

BLAKSTIENOS 
IR ANTAKIAI

SESLASH – ilgų blakstienų ir tankių antakių paslaptis.
Ilgesnės, tvirtesnės, storesnės, didesnės apimties blakstienos. Galima naudoti ir 
siekiant suteikti storumo ir tankumo antakiams. 

INDIKACIJA: trumpų ir susilpnėjusių 
blakstienų ir antakių augimo skatini-
mui. Esant blakstienų kiekio sumažėji-
mui po makiažo valymo, dėl streso ar 
medicininių procedūrų. 

SUDĖTIS: augimo faktorius folistatinas, 
vitaminas E, pantenolis, šilkmedžio (Mo-
rus alba) ekstraktas, hialurono rūgštis, 
peptidai, raudonojo dobilo (Trifolium 
pratense) ekstraktas, saldžiųjų migdolų 
(Prunus amigdalus) aliejus.

Blakstienų ir antakių 
augimą skatinantis serumas 

5 ml

STANGRUMAS PATAMSĖJĘ PAAKIAI NUOVARGIS

BRANDI ODA STANGRUMAS VYRŲ ODA

REZULTATAI PO 28 DIENŲ
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 naudojusių

 naudojusių

 naudojusių

90 % naudojusių

ilgesnės

storesnės

stipresnės

grožiuigrožiui
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PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA 
SESKAVEL

Nors plaukai neatlieka jokios svarbios gyvybinės funkcijos, jie 
turi nemažą psichologinę ir socialinę reikšmę. Kiekviena dieną 
mūsų plaukai yra veikiami įvairiausių agresyvių aplinkos veiks-
nių - UV spindulių, streso, karščio, chloruoto baseinų vandens, 
cheminių medžiagų esančių plaukus dažančiuose, formuojan-
čiuose, tiesinančiuose produktuose. Visi šie veiksniai gali neigia-
mai veikti skalpo odą, sukelti niežėjimą, raudonį, o taip pat ska-
tinti ir ilgai išliekančius pakitimus - plaukų galiukų lūžinėjimą, 
plaukų trapumą ir lūžumą. Todėl norint turėti gražius ir sveikus 
plaukus kasdienei plaukų priežiūrai svarbu pasirinkti tinkamus 
galvos odai produktus. PL
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SESKAVEL SESKAVEL SESKAVEL

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA
SESKAVEL, geriausia priežiūra Jūsų plaukams.
Mūsų plaukai silpnėja kiekvieną dieną, todėl geriausias būdas norint išlaikyti juos gra-
žius ir apsaugotus - susikurti kasdienius plaukų priežiūros įpročius. 
SESKAVEL plaukų priežiūros priemonės drėkina, apsaugo, minkština plaukus ir sutei-
kia jiems spindesio bei šilkinio švelnumo. 

INDIKACIJA: kasdienio naudojimo 
šampūnas visų tipų plaukams.

SUDĖTIS: sėjamųjų avižų (Avena sati-
va) ekstraktas, pantenolis. 

200 ml

Šampūnas 
kasdieniam

 naudojimui 

INDIKACIJA: intensyviai maitina plau-
kus, atkuria sausų, silpnų, pažeistų 
plaukų būklę.

SUDĖTIS:  alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, glicerinas, pantenolis, argininas, hi-
drolizuotas šilkas, varnalėšos (Arctium 
lappa) šaknų milteliai, kviečių (Triticum 
vulgare) grūdų gemalų ekstraktas, sa-
manų (Evernia prunastri) ekstraktas.

200 ml

Gaivinamoji 
plaukų kaukė 

INDIKACIJA: sustiprina ir atstato pa-
žeistus plaukų galiukus. Suteikia plau-
kams natūralaus švytėjimo, švelnumo ir 
minkštumo pojūtį.

SUDĖTIS: silikonai, arganų (Argania 
spinosa) aliejus, jojobos (Simmondsia 
chinensis) aliejus, vitaminas E.

30 ml

Atstatomoji plaukų 
priežiūros priemonė 

Įrodyta, jog stresas sukelia galvos odos pleiskanojimą, todėl norint išlaikyti sveiką plaukų 
būklę labai svarbu valdyti stresą, palaikyti tinkamos plaukų priežiūros režimą bei sveikai 
maitintis.

grožiui
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CELIULITAS
CELULEX

SESCELULEX

STANGRINAMOSIOS PRIEMONĖS
SESNATURA

SVORIO KONTROLĖ
LIPOPUNTIA

STRIJOS
ESTRYSES

INTYMI HIGIENA
NANOCARE INTIMATE

Oda yra didžiausias kūno organas. Ji kasdien kenčia nuo įvairių 
kenksmingų išorės veiksnių, kurie dėl ilgalaikio poveikio suke-
lia dehidrataciją, odos stangrumo, elastingumo praradimą bei 
suplonėjimą. 

Dėl senėjimo, nėštumo, svorio priaugimo ar netekimo gali atsi-
rasti strijos, celiulitas arba odos suglebimas. Šių pokyčių atsira-
dimas gali būti sustabdomas bei grąžinamas į ankstesnę būklę 
tinkamai prižiūrint odą, atkuriant jos struktūrą ir atstatant elas-
tines skaidulas bei jungiamuosius auginius. 

Susiduriant su fiziniais pokyčiais ir siekiant išlaikyti bei padidin-
ti odos elastingumą, būtina iš karto pradėti profilaktinę kūno 
odos priežiūrą.

Geriausia kūno odos priežiūrai naudoti produktus, kurie ska-
tina glikozaminoglikanų (GAGs), kolageno ir elastino gamybą. 
Šios medžiagos aktyvuoja jungiamųjų audinių regeneraciją ir 
atstato audinių cirkuliaciją taip palaikydami ir atstatydami svei-
kai atrodančią odą. C
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CELULEX

CELULEX SESCELULEX

CELIULITAS
CELULEX veikia profilaktiškai ir padeda sumažinti celiulitą bei riebalų san-
kaupas visuose odos sluoksniuose. 
Trejopas poveikis:
1. Skatina susikaupusių skysčių pašalinimą
2. Skatina audinių restruktūrizaciją
3. Veikia lipolitiškai – ardo riebalinį sluoksnį

INDIKACIJA: anticeliulitinis gelis kas-
dieniam naudojimui (rytais ir vakarais). 
Mažina riebalų sankaupas audiniuose 
ir dailina kūno linijas, ypač sėdmenų, 
kojų ir rankų srityse.

SUDĖTIS: kofeinas, organinis silicis, 
dygiosios pelžiedės (Ruscus aculeatus) 
ekstraktas, karnitinas, retinolis, ATP, 
barzdotosios cirbžiedos (Coleus forsko-
hlii) ekstraktas.

Anticeliulitinis gelis 

200 ml

INDIKACIJA: kremas skirtas celiulito ir 
riebalų sankaupų profilaktikai ir mažini-
mui pilvo ir klubų srityse. 

SUDĖTIS: karnitinas, organinis silicis, 
žaliosios arbatos (Camellia sinensis) 
ekstraktas, kofeinas, azijinės centelės 
(Centella asiatica) ekstraktas, palmito-
il-oligopeptidas.

Pilvo ir klubų 
srities gelis 

100 ml

INDIKACIJA: maisto papildas skirtas 
kovai su celiulitu, riebalų sankaupomis 
ir skyčių sulaikymu. Papildoma priemo-
nė laikantis liekninančios dietos.

SUDĖTIS: agurklės (Borage officinalis) 
aliejus 400 mg, žuvų aliejus 260 mg, 
sojų lecitinas 200 mg, ananasų milteliai 
100 mg, citrinų bioflavonoidai 100 mg, 
bromelainas 40 mg.

Maisto papildas 

60 kap.

Norint pasiekti geresnių rezultatų, vieną kartą per savaitę rekomenduojama naudoti 
ABRADERMOL Mikrodermabrazinį kremą / 50 gr.

NAUJA FORMULĖ 
                su

grožiui

109

*Iki 19 % sumažina susikaupu-
sių kūno riebalų kiekį. Pokytis 
nustatytas tiriant išorinio veiki-
mo priemonės Celulex gebėji-
mo skaidyti riebalus efektyvu-
mą. Biopolis. Gruodis, 2014.

Iki 19% sumažina 
susikaupusių kūno 
riebalų kiekį*



SV
AR

BU

SESNATURA

LIPOPUNTIA LIPOPUNTIA

KŪNO 
STANGRINIMAS

SESNATURA, kūno odą stangrinanti priežiūra. 
Staigus ir ilgai išliekantis patempiamasis poveikis efektyviai mažinantis odos su-
glebimą. 
TREJOPAS POVEIKIS:
1. STANGRINA: patempia odą ir suteikia jai stangrumo bei elastingumo. 
2. MODELIUOJA: suteikia odai švelnumo, minkštumo, mažina raukšles, odos su-
glebimą ir šiurkštumą. 
3. ATKURIA: stimuliuojant kolageno ir elastino sintezę stiprina audinius ir suteikia 
odai tvirtumo.

Nėštumas drastiškai pakeičia kūną. Po gimdymo nėra lengva atstatyti 
buvusias kūno linijas, todėl norint pagerinti odos elastingumą kūno priežiūrai 
rekomenduojama naudoti specialiai tam skirtas priemones. 

INDIKACIJA:  dėl nėštumo, gimdymo, 
svorio netekimo, menopauzės, senėji-
mo suglebusios odos priežiūrai.

SUDĖTIS: DMAE, pieno rūgštis, kviečių 
(Triticum vulgare) grūdų gemalų eks-
traktas, sojų ekstraktas, Syn®-Coll pepti-
dų kompleksas, hidrolizuotas elastinas, 
tirpus kolagenas.

Stangrinamasis kremas kūnui ir krūtinei 

250 ml

INDIKACIJA:  padeda palaikyti žarny-
no mikrofloros balansą, mažina pilvo 
pūtimą, gerina virškinimą.

SUDĖTIS: kalcis 200 mg, probiotinių 
bakterijų mišinys (Megaflora 9 – B. in-
fantis, B. lactis, B. longum, E. faecium, L. 
acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, 
L. salivarius, L. lactis) 125 mg, fruktooli-
gosacharidai 100 mg, ananasų ekstrak-
tas 50 mg.

Maisto papildas 
plokščiam pilvui 

60 kap.

Maisto papildas 
svorio kontrolei 

180 kap.

INDIKACIJA:  padeda reguliuoti kūno 
svorį mažinant pasisavinamų riebalų 
kiekį. Papildoma priemonė laikantis 
dietos.

SUDĖTIS: Neopuntia® (figavaisės 
opuncijos – Opuntia ficus-indica eks-
traktas) 1000 mg, žaliosios kavos 
(Coffea robusta) ektraktas 133,2 mg, ru-
dųjų jūros dumblių (Laminaria saccha-
rina) ekstraktas 100 mg, cinkas 10 mg.
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ESTRYSES ESTRYSES ESTRYSES

STRIJOS
ESTRYSES, strijų profilaktika ir mažinimas. 
Ypač tinka naudoti esant strijoms atsiradusioms po nėštumo ar maitinimo krū-
timi. Sumažina strijų gylį, ilgį ir šiurkštumą. ESTRYSES linijos produktų sudėtyje 
esantis veikliųjų medžiagų kompleksas ne tik mažina strijas, bet ir dėka kolageno 
ir dermos matrikso komponentų stimuliacijos drėkina odą, skatina jos atsinauji-
nimą, didina atsparumą ir elastingumą, mažina suglebimą.

INDIKACIJA:  visų tipų oda.

SUDĖTIS: vitaminas A, moliūgo (Cu-
curbita pepo) sėklų ekstraktas, azijinės 
centelės (Centella asiatica) ekstraktas, 
Syn®-Coll peptidų kompleksas, saldy-
medžio (Glycyrrhiza glabra) ekstraktas, 
tirpus kolagenas, Bacillus fermentų 
ekstraktas, erškėtuogių (Rosa canina) 
aliejus, taukmedžio (Butyrospermum 
parkii) sviestas, kakavmedžio (Theobro-
ma cacao) sviestas, vitaminas E.

Strijas 
mažinantis kremas 

200 ml

INDIKACIJA:  visų tipų oda.

SUDĖTIS: laisva ir liposomose patal-
pinta glikolio rūgštis, saldžiųjų migdolų 
(Prunus amigdalus) aliejus, taukmedžio 
(Butyrospermum parkii) sviestas, erškė-
tuogių (Rosa canina) aliejus, vitaminai C 
+ E liposomose, dirvinio asiūklio (Equi-
setum arvense) lapų ekstraktas, svogū-
no (Allium cepa) ekstraktas, organinis si-
licis, azijinės centelės (Centella asiatica) 
ekstraktas, kakavmedžio (Theobroma 
cacao) sviestas.

Strijas mažinantis 
losjonas 

200 ml

INDIKACIJA:  visų tipų oda. Dėl sudė-
tyje esančio retinolio nerekomenduo-
jama naudoti nėštumo metu ar maiti-
nant krūtimi.

SUDĖTIS: retinolis liposomose, vitami-
nai C + E liposomose.

Strijas mažinantis 
serumas FORTE 

50 ml

Norint pagerinti rezultatus rekomenduojama papildomai naudoti:
C-VIT purškiklis.
Naudoti kasdien strijų turinčiose srityse.
ABRADERMOL mikrodermabrazinis kremas
Kartą per savaitę atlikti kūno šveitimą siekiant gauti greitesnius rezultatus. 

SVORIO 
KONTROLĖ
LIPOPUNTIA pagerina ne tik fizinę 
kūno išvaizdą, bet ir vidinę organiz-
mo būklę bei gyvenimo kokybę. 

grožiuigrožiui

111110

Staigus ir ilgai išliekantis 
stangrinamasis poveikis



Menopauzė, nėštumas, gimdymas, maitinimas krūtimi, stresas, 
agresyvios procedūros gali sukelti pakitimus intymioje srityje 
bei išsausėjimą tiek iš vidaus – jaučiamas dilgčiojimas, niežulys, 
deginimo jausmas sueities metu, tiek ir išorėje – pagreitinamas 
senėjimo procesas, oda suplonėja, atsiranda dėmės, sumažė-
ja standumas. Taisyklinga intymios srities priežiūra visuose 
lygmenyse padeda išlaikyti gražią, sveikai atrodančią intymią 
zoną.

Lytinių organų oda turi daugiau kraujagyslių, nervinių elemen-
tų ir yra žymiai pralaidesnė, todėl ji taip pat yra gerokai jautres-
nė įvairiems dirgikliams, nei visa likusi kūno oda. 

Sesderma sukūrė NANOCARE INTIMATE produktų liniją, kurios 
pH yra pritaikytas intymios srities priežiūrai, o sudėtis tinkama 
gleivinės paviršiui ir yra suderinta su jos vandens/lipidų balan-
su bei intymių vietų mikroflora, todėl nepakeičia gleivinės bar-
jerinės funkcijos. Nanotechnologijų panaudojimas užtikriną 
efektyvią ir neagresyvią intymios zonos priežiūrą, todėl šiuos 
produktus galima naudoti kasdien, ar taip dažnai, kaip reikia. 
Produktai yra saugūs ir gerai toleruojami – jie nesukelia sudir-
gimo ir sausumo jausmo. IN
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NANOCARE
INTIMATE

NANOCARE
INTIMATE

NANOCARE
INTIMATE

NANOCARE
INTIMATE

INTYMI HIGIENA
Pasitikėjimas savimi. Produktų linija skirta intymiai higienai.
NANOCARE INTIMATE produktų linija padeda palaikyti sveiką moteriškų lytinių 
organų būklę, suteikia tiek išorinį, tiek vidinį komforto pojūtį.

INDIKACIJA: labai švelnios konsisten-
cijos gelis specialiai sukurtas kasdienei 
moters lytinių organų higienai. Valo, 
gaivina ir dezodoruoja, nekeičiant na-
tūralios fiziologinės būsenos (pH 4.5). 

SUDĖTIS: pantenolis, vaistinių ramu-
nėlių (Chamomilla recutita) ekstraktas, 
bosvelinės rūgštys, hialurono rūgštis 
liposomose, varnalėšų (Arctium lappa) 
ekstraktas, chlorheksidinas.

Prausimosi gelis intymiai higienai 

200 ml

INDIKACIJA: esant makšties ir dubens 
raumenų susilpnėjimui. Suteikia stan-
grumo, elastingumo bei drėkina inty-
mią zoną.

SUDĖTIS: jojobos (Simmondsia chinen-
sis) aliejus, DMAE, kofermentas Q10, hi-
alurono rūgštis, airiškų samanų (Chon-
drus crispus) ekstraktas, ergotioneinas, 
augimo faktoriai (TGF-β2, hGH, GM-
CSF), varnalėšų (Arctium lappa) ekstrak-
tas, taukmedžio (Butyrospermum parkii) 
sviestas, pieno rūgštis, skvalenas, sojų 
aliejus, fosfolipidai, laktoferinas, kera-
midai, vitaminai A + E. 

Atstatomasis 
gelis 

8 dozės / 5 ml

INDIKACIJA: atjaunina moters inty-
mios srities odą. Atstato senėjimo, gim-
dymo ar depiliacijos padarytą žalą odai. 
Didina odos elastingumą, stangrumą 
bei drėkina odą. 

SUDĖTIS: varnalėšų (Arctium lappa) 
ekstraktas, alyvuogių aliejaus esteriai, 
vitaminai A + C, pieno rūgštis, DMAE, 
hialurono rūgštis, Syn®-Coll peptidų 
kompleksas, šilkmedžio (Morus alba) 
ekstraktas, augimo faktorius TGF-β2.

INDIKACIJA: vidinio naudojimo gelis, 
užtikrinantis greitą ir ilgalaikį drėkina-
mąjį ir lubrikuojamąjį poveikį. Gelyje 
esančios veikliosios medžiagos ypač 
veiksmingos sumažėjus makšties drė-
kinimui ir padeda palengvinti ir panai-
kinti makšties sudirgimo, sausumo ir 
perštėjimo simptomus.

SUDĖTIS: alyvuogių aliejaus esteriai, 
pantenolis, varnalėšų (Arctium lappa) 
ekstraktas, bisabololis, hialurono rūgš-
tis, pieno rūgštis.

Nuolatinis NANOCARE INTIMATE produktų naudojimas pagerina odos ir gleivinės 
būklę. Sukurta apsauginė plėvelė prisitvirtinusi prie anatominių struktūrų didina 
atparumą infekcijoms, stabdo bakterijų ir virusų plitimą.

Drėkinamasis 
gelis 

6 dozės / 5 ml

Gelis bikini 
zonos atjauninimui 

30 ml

grožiui
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Drėkina, stangrina 
ir apsaugo intymias 

kūno sritis
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NANOCARE
INTIMATE

NANOCARE
INTIMATE

INTYMI HIGIENA

STIPRESNIS POJŪTIS, DIDESNIS MALONUMAS.
Puikios priemonės norint pagerinti seksualinius santykius ir atkurti aistrą.
Daugiau malonumo, nes:
• Natūraliai drėkina
• Sustiprina libido

INDIKACIJA: natūralus drėkinamasis 
lubrikantas. Ypač rekomenduojamas 
esant skausmingai sueičiai ar naudo-
jant tamponus.

SUDĖTIS: glicerinas, varnalėšų (Arc-
tium lappa) ekstraktas, hialurono rūgš-
tis liposomose, tuščios liposomos, 
tikrojo margainio (Silybum marianum) 
ekstraktas, laktoferinas, pieno rūgštis, 
BioEcolia®.

Lubrikantas

30 ml

INDIKACIJA: skatina periferinį krauja-
gyslių išsiplėtimą. Veikliosios medžia-
gos esančios gelio sudėtyje pagerina 
lytinių santykių kokybę, sustiprina libi-
do ir seksualinę funkciją. 

SUDĖTIS: glicerinas, laisvas ir liposo-
mose patalpintas argininas, varnalėšų 
(Arctium lappa) ekstraktas, tuščios lipo-
somos, pinoksidas liposomose, pieno 
rūgštis.

Gelis seksualiniai 
stimuliacijai 

30 ml

MAKIAŽO 
PRIEMONĖS

grožiui

116



MAKIAŽO PRIEMONĖS 

Į AKNĘ LINKUSI ODA
ACNISES YOUNG

ATGAIVINAMOSIOS PRIEMONĖS
C-VIT

JAUNINANČIOS PRIEMONĖS
DAESES

Makiažo naudojimo tikslas yra pagerinti veido odos išvaizdą ir 
paslėpti matomus odos trūkumus. 

Makiažo pagrindas taip pat turi apsaugoti, prižiūrėti ir gražinti 
odą, kartu suteikiant jai šilko švelnumo pojūtį. Pagrindas pri-
taikytas prie odos tipo užtikrina geriausią rezultatą. Yra ypač 
svarbu atskirti:
- Riebią ar į aknę linkusią odą, kuriai tinka bealiejinis makiažas.
- Jauną odą, kuriai reikia suteikti skaistumo su vitamino E tu-
rinčiu makiažu, kuris taip pat pasižymi ir senėjimo požymius 
mažinančiu veikimu.
- Brandžiai odai, kuriai trūksta stangrumo, reikia naudoti ma-
kiažo pagrindą, mažinantį fotosenėjimo ir chronologinio senė-
jimo požymius.

Makiažo naudojimas visada turi būti suderintas su tinkama 
odos priežiūra, skirta mažinti raukšles, dėmeles ir kitus odos 
trūkumus. M

A
KI

A
ŽA

S



SV
AR

BU

ACNISES
YOUNG

C-VIT DAESES

INDIKACIJA: bealiejinis makiažo pa-
grindas jautriai, riebiai ir/ar į aknę lin-
kusiai odai. Atgaivina odą ir suteikia 
šilkinio prisilietimo pojūtį. Sulygina 
veido toną, lengvai padengia odą ir il-
gai išlieka. 

SUDĖTIS: aminorūgštimis padengti 
pigmentai, plėvelę suformuojančios 
medžiagos, vitaminas E, augalinis skva-
lenas, saulės apsaugos filtrai.

Makiažo pagrindas 
riebiai / į aknę 

linkusiai odai SPF 5 

30 ml

INDIKACIJA: lengvos tekstūros kremi-
nis makiažo pagrindas. Suteikia odai 
energijos, atgaivina, suteikia natūralų 
spindesį. Visiems odos tipams, taip pat 
jautriai ir jaunai odai. 

SUDĖTIS: dipeptidai, pantenolis, bisa-
bololis, vitaminas E, ikrų ekstraktas, hi-
alurono rūgštis, saulės apsaugos filtrai.

Gaivinamasis makiažo 
pagrindas SPF 15 

30 ml

INDIKACIJA: lengvos tekstūros kre-
minis makiažo pagrindas. Drėkina 
odą, maskuoja nelygumus ir natūraliai 
suvienodina odos atspalvį. Tinka bran-
džiai, suglebusiai, senstančiai odai. 

SUDĖTIS: vitaminas E, jojobos (Si-
mmondsia chinensis) aliejus, ryžių ge-
malų aliejus, antioksidacinis komplek-
sas, ikrų ekstraktas, priešraukšliniai 
peptidai, hialurono rūgštis, saulės ap-
saugos filtrai.

30 ml

MAKIAŽO 
PRIEMONĖS

SESDERMA makiažo priemonės, prisitaikančios prie odos tipo ir spalvos tono, 
apsaugo, prižiūri ir gerina odos išvaizdą. Tinka jautriai, riebiai, blyškiai, raukšlių 
turinčiai ir suglebusiai odai.

Norint išlaikyti gražią, sveikai atrodančią odą ir užtikrinti naudojamų priemonių 
efektyvumą vakare būtina nuvalyti makiažą ir per dieną susikaupusius veido 
nešvarumus. Rekomenduojame makiažo valymui naudoti SENSYSES Classic 
liposominį valiklį / 200 ml.

Makiažo pagrindas 
brandžiai odai SPF 15 

grožiui
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APSAUGA 
NUO SAULĖS



APSAUGA NUO SAULĖS

ODOS FOTOAPSAUGA
REPASKIN

ODOS ATSTATYMAS 
REPASKIN DEFENCE

REPASKIN MENDER

PRIEMONĖS PO SAULĖS 
REPASKIN

PAPILDOMOS PRIEMONĖS 
REPASKIN

APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SAULĖS VAIKAMS
REPASKIDS

ATSPALVĮ SUTEIKIANČIOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SAULĖS
SCREENSES COLOR

Mūsų oda turi atmintį. Žmogaus oda kasdien patiria žalą suke-
liantį įvairių medžiagų poveikį. Vis stiprėjanti UVA ir UVB spin-
duliuotė sukelia ir tiesiogines ir netiesiogines pažaidas odos 
ląstelėse ir bei jose esančių DNR molekulių struktūroje. 

Mūsų organizme aktyvuojami natūralūs apsauginiai mecha-
nizmai:
- Storesnis odos raginis sluoksnis.
- DNR klaidų ištaisymas.
- Antioksidacinių molekulių gamyba.
- Padidėjusi melanino gamyba.

Tačiau šie apsauginiai mechanizmai nepajėgia susitvarkyti su 
dideliu besikaupiančių pažaidų kiekiu. Po paprasto nudegimo 
saulėje odos ląstelėse atsiranda tūkstančiai mutageninių DNR 
bazių pasikeitimų, kurie gali visiškai pakeisti DNR struktūrą.

Sesderma savo produktuose pradėjo diegti naujausiais tyri-
mais paremtas aktyviąsias medžiagas – DNR atstatančius fer-
mentus, kurie vykdo ląstelių DNR klaidų ištaisymą ir sumažina 
UV spindulių padarytą žalą.  

Šie fermentai geba ištaisyti iki 50 % DNR struktūroje susidariu-
sių timino dimerų. O
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REPASKIN 
SILK TOUCH

SPF30 / SPF50

REPASKIN SPRAY
TRANSPARENTE 

SPF30 / SPF50

INDIKACIJA: apsaugo odą nuo saulės 
spindulių daromos žalos, atstato jau pa-
darytą žalą ląstelių DNR. Visiems odos 
tipams. 

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai, 
Thermus thermophilus ekstraktas, bal-
tažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana) 
ekstraktas, planktono ekstraktas, Micro-
coccus lizatas.

Kremas nuo saulės veidui 

50 ml

ODOS FOTOAPSAUGA
REPASKIN, efektyvus odą apsaugantis ir DNR atstatantis veikimas.
Išskirtinė technologija SHIELD-SYSTEM sukurta siekiant sustiprinti odos apsaugą 
nuo saulės spindulių ir atstatyti pažeistą ląstelių DNR. Efektyvumas ir rezultatai pa-
demonstruoti keliuose moksliniuose tyrimuose.
Apsaugo nuo raukšlių, dėmių atsiradimo, odos nudegimų ir kitų stiprių odos pa-
žeidimų.

ŠVIESOS FILTRAI IR 
ATPINDINČIOS MEDŽIAGOS 

ANTIOX 

ATSTATANTYS 
FERMENTAI 

50 ml

INDIKACIJA: apsaugo odą nuo sau-
lės spindulių daromos žalos, atstato 
jau padarytą žalą ląstelių DNR. Visiems 
odos tipams. 

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai, 
žaliosios arbatos (Camellia sinensis), 
tikrojo margainio (Silybum marianum), 
baltažiedžio vairenio (Arabidopsis tha-
liana) ekstraktai, Thermus thermophi-
lus ekstraktas, pterostilbenas, plank-
tono ekstraktas, Micrococcus lizatas, 
ergotioneinas, vitaminas E.

INDIKACIJA: apsaugo odą nuo sau-
lės spindulių daromos žalos, atstato 
jau padarytą žalą ląstelių DNR. Visiems 
odos tipams. 

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai, 
žaliosios arbatos (Camellia sinensis), 
tikrojo margainio (Silybum marianum), 
baltažiedžio vairenio (Arabidopsis tha-
liana) ekstraktai, Thermus thermophi-
lus ekstraktas, pterostilbenas, plank-
tono ekstraktas, Micrococcus lizatas, 
ergotioneinas, vitaminas E.

Lengvas fluidas 
nuo saulės kūnui

200 ml

INDIKACIJA: apsaugo odą nuo sau-
lės spindulių daromos žalos, atstato 
jau padarytą žalą ląstelių DNR. Visiems 
odos tipams.

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai, 
žaliosios arbatos (Camellia sinensis), 
tikrojo margainio (Silybum marianum), 
baltažiedžio vairenio (Arabidopsis tha-
liana) ekstraktai, Thermus thermophi-
lus ekstraktas, pterostilbenas, plank-
tono ekstraktas, Micrococcus lizatas, 
ergotioneinas, vitaminas E.

Purškiklis nuo saulės

200 ml

REPASKIN 
DRY TOUCH

SPF30 / SPF50
Kremas nuo saulės veidui 

REPASKIN 
LIGHT FLUID 

SPF30 / SPF50

FOTOAPSAUGA NUO UVA IR UVB SPINDULIŲ
Fiziniai ir cheminiai filtrai

STABDO SENĖJIMO PROCESUS
Antioksidantų kokteilis

ATSTATO PAŽEISTĄ DNR
DNR atstatantys fermentai, cinkas ir aminorūgštys

[
[
[

Atstato iki 

UV spindulių 
padarytos žalos

REPASKIN 

INDIKACIJA: drėkina, ramina ir atsta-
to saulės pažeistą odą. Visiems odos 
tipams. 

SUDĖTIS: vitaminai A + E, alijošiaus 
(Aloe vera), ginkmedžio (Ginkgo bilo-
ba), žaliosios arbatos (Camellia sinensis), 
vaistinių ramunėlių (Chamomilla recu-
tita), tikrojo margainio (Silybum maria-
num), azijinės centelės (Centella asiati-
ca), baltažiedžio vairenio (Arabidopsis 
thaliana) ekstraktai, aminorūgštys, re-
sveratrolis, planktono ekstraktas, Micro-
coccus lizatas, Bifida fermentų lizatas, 
cinkas, ergotioneinas, teprenonas.

Gelis po saulės 

200 ml

grožiui
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REPASKIN 
DEFENSE

REPASKIN
MENDER

INDIKACIJA: bazinė odos priežiūra 
prieš saulės poveikį. Sustiprina kasdie-
nių odos priežiūros priemonių efekty-
vumą. Tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS: tikrojo margainio (Silybum 
marianum), žaliosios arbatos (Camellia 
sinensis) ekstraktai, keramidai, pteros-
tilbenas, hialurono rūgštis, fitosfingozi-
nas, vynuogių (Vitis vinifera) ekstraktas, 
kvercetinas, tioktinė rūgštis, glutatio-
nas, sojų sėklų ekstraktas, kofermen-
tas Q10, ergotioneinas, superoksido 
dismutazė, airiškų samanų (Chondrus 
crispus) ekstraktas, vitaminas E.

Liposominis serumas veidui 

30 ml 50 ml

INDIKACIJA: bazinė odos priežiūra 
prieš saulės poveikį. Sustiprina kasdie-
nių odos priežiūros priemonių efekty-
vumą. Tinka visų tipų odai.

SUDĖTIS: tikrojo margainio (Silybum 
marianum), žaliosios arbatos (Camellia 
sinensis) ekstraktai, pterostilbenas, vy-
nuogių (Vitis vinifera) ekstraktas, tiok-
tinė rūgštis, kvercetinas, glutationas, 
sojų sėklų ekstraktas, kofermentas Q10, 
ergotioneinas, superoksido dismutazė, 
airiškų samanų (Chondrus crispus) eks-
traktas, vitaminas E.

INDIKACIJA: prieš ir po saulės povei-
kio. Atstato saulės padarytą žalą odą, 
stabdo fotosenėjimą. Visiems odos ti-
pams.

SUDĖTIS: aminorūgštys, pieno rūgštis, 
Bifida fermentų lizatas, Micrococcus li-
zatas, baltažiedžio vairenio (Arabidopsis 
thaliana) ekstraktas, planktono ekstrak-
tas, cinkas, teprenonas, vitaminas E.

Liposominis 
serumas veidui 

30 ml

INDIKACIJA: prieš ir po saulės povei-
kio. Atstato saulės padarytą žalą odą, 
stabdo fotosenėjimą. Visiems odos ti-
pams.

SUDĖTIS: aminorūgštys, pieno rūgštis, 
Bifida fermentų lizatas, Micrococcus li-
zatas, baltažiedžio vairenio (Arabidopsis 
thaliana) ekstraktas, planktono ekstrak-
tas, cinkas, teprenonas, vitaminas E.

Liposominis 
purškiklis 

50 ml

REPASKIN 
DEFENSE

Liposominis purškiklis 

REPASKIN 
MENDER

ODOS ATSTATYMAS
INTENSYVI PRIEŽIŪRA

REPASKIN DEFENSE ir REPASKIN MENDER linijų produktai stimuliuoja natūralią 
odos apsaugą nuo žalingų išorės veiksnių, stabo senėjimo požymių pasireiški-
mą. Sudėtyje esantis antioksidantų derinys apsaugo ląstelių DNR ir užtikrina vi-
sapusišką apsaugą nuo fotosenėjimo.
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Norint apsaugoti odą nuo fotosenėjimo, labai svarbu naudoti apsauginę funkciją 
suteikiančius antioksidantus. Tam, kad veiksmingai atstatytų ir apsaugotų ląsteles, 
antioksidantai turi veikti kartu. Kuo daugiau skirtingų antioksidantų yra produkto 
sudėtyje, tuo didesnę bei efektyvesnę apsaugą jis suteiks. 
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Vaikų oda yra labiau pažeidžiama saulės spindulių poveikio, kadangi natūralios 
apsauginės sistemos juose dar nėra pakankamai išsivysčiusios. Jautriai, 
pažeidžiamai, nesubrandusiai vaikų odai reikia specialios priežiūros. Bet 
kokia saulės žala gali sukelti negrįžtamus pastovius pakitimus odoje. TODĖL 
REKOMENDUOJAME NAUDOTI SPECIALIAI VAIKŲ ODAI SKIRTAS PRIEMONES NUO 
SAULĖS.

REPASKIDS
SPF50 / SPF30

APSAUGA NUO
SAULĖS VAIKAMS REPASKIDS Apsauga nuo saulės be cheminių filtrų.

Produktų formulė su tinkamais apsaugos nuo saulės spindulių filtrais ir ak-
tyviomis raginį odos sluoksnį atstatančiomis medžiagomis, kurios gerina 
natūralią odos apsaugą.

INDIKACIJA: jautriai, nesubrendusiai 
vaikų odai. Tinka kūdikiams.

SUDĖTIS: titano dioksidas liposomo-
se, cinko oksidas, alijošiaus (Aloe vera), 
gliciretininė rūgštis, keramidai, pteros-
tilbenas, alyvuogių aliejus, sojų sėklų 
ekstraktas, žiedadulkių ekstraktas, ke-
ramidai, fitosfingozinas, vitaminas E.

Kremas 
nuo saulės 

100 ml

- Su FIZINIAIS FILTRAIS
- Be CHEMINIŲ FILTRŲ
- Odos raginį sluoksnį atstatan-
čios aktyviosios medžiagos
- Be alkoholio, konservantų, 
dirginančių kvapiųjų medžiagų
- Atparus vandeniui
- Dermatologiškai patikrinta

TINKA
KŪDIKIAMS

Jautriai vaikų odai

grožiuigrožiui
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PRIEMONĖS NUO 
SAULĖS SU SPALVA



Priemonės apsaugai nuo saulės apsaugo nuo žalingo saulės 
spindulių sukeliamo poveikio. Fiziniai filtrai, kurie atspindi UV 
spindulius, yra kombinuojami kartu su cheminiais filtrais, kurie 
UV spindulius išskaido į trumpesnio bangos ilgio, nekenksmin-
gus spindulius, bei antioksidantais, kurie stabdo laisvųjų radi-
kalų susidarymo procesą. Priemonių nuo saulės efektyvumas 
priklauso nuo tinkamo SPF pasirinkimo atsižvelgiant į odos 
tipą, tepamo priemonės kiekio bei naudojimo dažnumo. 

Kiekvienas iš mūsų turime skirtingo fototipo odą. Fitzpatrick‘o 
lentelė nurodo skalę, padedančią identifikuoti skirtingus odos 
fototipus. Ši klasifikacija nustato jautrumą saulės poveikiui, po-
linkį atsirasti pažeidimams bei melanogenezės potencialą. 

Norint pasiekti ant pakuotės nurodyto SPF efektyvumą, būtina 
naudoti apie 2 mg priemonės 1 cm2 odos, tai yra apie 6 arba-
tiniai šaukšteliai visam suaugusio žmogaus kūnui. Apsaugos 
nuo saulės priemonės turi būti pakartotinai naudojamos kas 
2 valandas, taip pat po šluostymosi rankšluosčiu, maudymosi 
ir kitų veiksmų, po kurių priemonė nutrinama, pašalinama nuo 
odos paviršiaus. PR
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SCREENSES 
COLOR

SCREENSES 
COLOR

Kompaktinė pudra su spalva

Kremas su spalva

50
SPF

FOTOATSTATYMAS
SCREENSES, mėgaukitės saule be rūpesčių.
Ideali fizinių ir cheminių filtrų kombinacija optimaliai apsaugai nuo UVA-UVB 
spindulių.
PRIEMONĖS NUO SAULĖS SU SPALVA       Apsaugo nuo saulės dėmelių susidarymo 
ir fotosenėjimo požymių atsiradimo, suteikia veido odai vienodą toną ir natūralią 
išvaizdą. 

INDIKACIJA: apsauga nuo saulės su 
spalva normaliai, sausai, jautriai odai. 
Be mineralinių aliejų ir parabenų.

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai.

Kremas su 
spalva SPF 50

50 ml

INDIKACIJA: apsauga nuo saulės su 
spalva visiems odos tipams. Be minera-
linių aliejų ir parabenų.

SUDĖTIS: fiziniai ir cheminiai filtrai, 
vitaminas E, tekstūrą suteikiančios mi-
krosferos.

Kompaktinė 
pudra SPF 50

10 ml

Geriausia apsauga nuo saulės prasideda mūsų viduje. Vidinė kūno apsauga ir mais-
to papildų, tokių kaip C-VIT kapsulės, naudojimas padeda paruošti odą saulės spin-
dulių poveikiui ir apsaugo nuo jų žalingo poveikio bei padeda išlaikyti tolygų odos 
toną. 

MAKIAŽO 
PAGRINDAS

grožiui
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KŪDIKIŲ ODOS 
PRIEŽIŪRA



KŪDIKIŲ ODOS PRIEŽIŪRA

KŪDIKIŲ ODOS PRIEŽIŪRA
BABYSES

Vaikų oda yra ypatinga. Jos funkcinis ir struktūrinis brendimas 
yra ypač dinamiškas procesas; Jis prasideda nuo pat gimimo ir 
baigiasi per pirmuosius gyvenimo metus, kuomet oda prisitai-
ko prie naujos aplinkos, daug sausesnės nei gimdoje, kurioje 
buvo nėštumo metu. 

Kūdikių odos brendimas prasideda iš karto po gimimo, tuo tar-
pu per anksti gimusių kūdikių oda pradeda bręsti tik praėjus 
2-3 savaitėms po gimimo.
Pagrindiniai skirtumai, kuriais kūdikių oda skiriasi nuo suaugu-
siųjų:
- kūdikių oda yra plonesnė
- turi mažiau plaukų
- jos raginis sluoksnis nėra pilnai išsivystęs ir turi mažiau drė-
gmės
- jungtys tarp dermio ir epidermio sluoksnių yra silpnesnės
- jai būdingas mažesnis prakaitavimas ir riebalinių liaukų veikla
- joje mažesnis natūralių drėkinančių faktorių kiekis
- pH šarminis
Dėl tokio kūdikių ir vaikų odos pažeidžiamumo ir polinkio į 
sudirgimus, infekcijas ir stipresnę reakciją į išorinius veiksnius, 
būtina naudoti apsaugines paviršinio naudojimo priemones iš-
laikančias odos atsparumą, apsaugančias nuo odos pažeidimų 
ir odos barjerinės funkcijos praradimo.
Emolientai ypač efektyviai atstato odos elastingumą, palaiko 
jos homeostazę, reguliuoja transepiderminio vandens kiekį, 
išlaiko geriausią odos būklę ir taip apsaugo ją nuo termoregu-
liacinių ir pH sutrikimų bei galimų komplikacijų. KŪ
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BABYSES

BABYSES

INDIKACIJA: švelnus prausiklis kasdie-
niam naudojimui.

SUDĖTIS: glicerinas, pantenolis, me-
detkų (Calendula officinalis), ramunėlių 
(Chamomilla recutita), siauražiedės mi-
mozos (Mimosa tenuiflora) ekstraktai.

Prausimosi gelis 

500 ml 250 / 500 ml

INDIKACIJA: drėkina, minkština ir ap-
saugo kūdikių odelę. 

SUDĖTIS: medetkų (Calendula offici-
nalis), ramunėlių (Chamomilla recutita), 
siauražiedės mimozos (Mimosa tenui-
flora), arnikos (Arnica montana) ekstrak-
tai, indinės garcinijos (Garcinia indica) 
sviestas, glicerinas.

INDIKACIJA: vandens pagrindu sukur-
ta pasta apsaugo, minkština ir atstato 
sudirgintą, paraudusią kūdikių odelę. 

SUDĖTIS: cinkas, glicerinas, pieno-
rūgštis, pantenolis, lanolinas, alantoi-
nas, magnis, alyvų (Olea europaea) 
aliejus, kviečių (Triticum vulgare) grūdų 
gemalų ekstraktas, sojų aliejus, ramu-
nėlių (Chamomilla recutita) ekstraktas, 
glicinas, bosvelinės rūgštys, žiedadul-
kių ekstraktas, medetkų (Calendula 
officinalis) ekstraktas, taukmedžio (Bu-
tyrospermum parkii) sviestas, skvalenas, 
keramidai.

Kremas nuo 
sauskelnių bėrimo 

100 ml

INDIKACIJA: kvapusis vanduo su apel-
sinų ir jazminų nata suteikia lengvą šva-
ros ir gaivumo pojūtį. 

SUDĖTIS: medetkų (Calendula offici-
nalis), ramunėlių (Chamomilla recuti-
ta) ekstraktai, siauražiedės mimozos 
(Mimosa tenuiflora), arnikos (Arnica 
montana) ekstraktai, indinės garcinijos 
(Garcinia indica) sviestas, glicerinas.

Kvapusis 
vanduo 

250 ml

BABYSES
Drėkinantis losjonas 

BABYSES

KŪDIKIŲ ODOS 
PRIEŽIŪRA BABYSES, Ypatingos akimirkos rūpinantis mūsų vaikų odele

• Produktai patikrinti su pediatrų ir dermatologų priežiūra
• Sukurti derinant regeneraciją skatinančias, raminančias ir drėkinančias augalų 
ekstraktų savybes
• Aktyviosios medžiagos: medetkų, ramunėlių, mimozų, arnikos ekstraktai, indi-
nės garcinijos sviestas.
• Be parabenų, alkoholių, ftalatų. 
• Nedirginančios kvapiosios medžiagos. 

INDIKACIJA: švelniai valo ir apsaugo 
galvos odą

SUDĖTIS: glicerinas, pantenolis, me-
detkų (Calendula officinalis), ramunėlių 
(Chamomilla recutita), siauražiedės mi-
mozos (Mimosa tenuiflora) ekstraktai, 
šlapalas, hidrolizuotas kolagenas, alan-
toinas, pantolaktonas, glikolio rūgštis, 
pieno rūgštis, obuolių rūgštis, tartaro 
rūgštis, citrinų rūgštis, magnis.

Šampūnas 
be ašarų 

250 ml

BABYSES

grožiui
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BABYSES linijos pro duktai yra pagaminti iš natūralių medžiagų ir augalų ekstraktų. 
Pro duktuose nėra parabenų, fenoksietanolio, alkoho lio, liposomų, alergenų, 
galinčių sudirginti jautrią kūdikių odelę. 
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VYRŲ ODOS PRIEŽIŪRA

VYRŲ ODOS PRIEŽIŪRA
SESDERMA MEN

Vyrų odai būdingi požymiai, kuriais ji skiriasi nuo moterų odos. 
Vyrų oda storesnė, raginio sluoksnio struktūra nėra taisyklinga, 
todėl pačios odos tekstūra yra šiurkštesnė. 

Odos stangrumas pradeda mažėti tarp 45 ir 50 metų amžiaus, 
šiuo metu pradeda formuotis raukšlės, vis gilesnės jos tampa 
akių srityje. Kasdienis skutimasis jautrina odą ir daro ją pažei-
džiamesnę išorės poveikiui. 

Todėl raminančių ir regeneraciją skatinančių priemonių nau-
dojimas padeda išlaikyti sveiką, gražią odą ir sustiprinti jos bar-
jerinę funkciją. H
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SESDERMA
MEN

SESDERMA
MEN

SESDERMA
MEN

SESDERMA
MEN

SESDERMA
MEN

SESDERMA MEN

INDIKACIJA: vitaminu C paremtas an-
tioksidacinis veikimas, specialiai sukur-
tas į riebumą linkusiai vyrų odai.

SUDĖTIS: vitaminas C, mimetiniai pep-
tidai, apelsinų ekstraktas.

Gaivinamasis losjonas 

30 ml

INDIKACIJA: drėkinamasis, senėjimo 
požymius mažinantis losjonas kasdie-
niam naudojimui. 

SUDĖTIS: pajūrinės zundos (Eryngium 
maritimum) kamieninių ląstelių eks-
traktas, Syn®-Coll peptidų kompleksas, 
hialurono rūgštis. 

Drėkinamasis losjonas 

50 ml

INDIKACIJA: drėkinamasis, senėjimo 
požymius mažinantis losjonas kasdie-
niam naudojimui. 

SUDĖTIS: taukmedžio (Butyrosper-
mum parkii) sviestas, saldžiųjų migdolų 
(Prunus amigdalus) aliejus, vitaminas E, 
naminės obels (Malus domestica) ka-
mieninių ląstelių ekstraktas, pajūrinės 
zundos (Eryngium maritimum) kamieni-
nių ląstelių ekstraktas, rudųjų dumblių 
(Pelvetia canaliculata) ekstraktas, aziji-
nės centelės (Centella asiatica) ekstrak-
tas, mimetiniai peptidai.

Jauninamasis losjonas 

50 ml

INDIKACIJA: sumažina akių kontūro 
nuovargio žymes, raukšles, maišelius 
po akimis, patamsėjusius paakius. Ma-
žina paburkimą ir drėkina paakių odą.

SUDĖTIS: organinis silicis, geltonžie-
džio barkūno (Melilotus officinalis) eks-
traktas, hialurono rūgštis, bosvelinė 
rūgštis, Syn®-Coll peptidų kompleksas.

Akių kontūro gelis 

30 ml

INDIKACIJA: skutimosi gelis specialiai 
sukurtas jautrią ir į dirglumą linkusią 
odą turintiems vyrams. Efektyviai drė-
kina prieš ir po skutimosi, padaro odą 
gaivią ir švelnią.

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, alantoinas, pantenolis.

Skutimosi gelis 

200 ml

Kadangi vyrų oda yra storesnė ir riebesnė, jos valymas yra pirmasis odos priežiūros 
žingsnis. SENSYSES Classic liposominis valiklis giliai išvalys odą ir paruoš ją tolimes-
nių priemonių naudojimui.

grožiui

147

SESDERMA MEN, odos priežiūra pritaikyta visiems vyrų odos poreikiams.
Vyrų oda yra storesnė, dažniau riebi, pasižymi rūgštesniu pH ir turi didesnį polinkį 
į dehidrataciją.
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HIGIENA



HIGIENA

ODOS VALYMAS
SENSYSES RX

GERMISES 

ANTISEPTIKAI
HEXIDERMOL

PRIEMONĖS NUO PRAKAITAVIMO
DRYSES

ASEPTIKA

Norint apsisaugoti nuo infekcijų, būtina užtikrinti rankų švarą ir 
bakterijų bei kitų mikrooganizmų nebuvimą. Tam pasiekti, bū-
tina dažnai plauti rankas su prausikliu turinčiu bakteriostatinių 
ir antimikrobinių savybių. 

PRAKAITAVIMAS

Padidėjęs prakaitavimas sukelia jaučiamą odos drėgnumą. Su-
sidariusi drėgmė yra sugeriama drabužių, ypač pažasčių srityje. 
Tai gali sukelti ir fizinį, ir psichologinį diskomfortą, todėl socia-
liai aktyviems moterims ir vyrams tai ypač nemaloni problema.

Išskiriami du padidėjusio prakaitavimo tipai:
1. Vietinis: padidėjęs prakaitavimas delnų, kojų padų, pažastų, 
kirkšnių ir/ar veido srityse.
2. Bendras: padidėjęs prakaitavimas viso kūno odoje.

Be to, padidėjęs prakaitavimas dažnai yra lydimas nemalonaus, 
aitraus prakaito kvapo. Šio kvapo atsiradimas yra siejamas su 
bakterijų, manoma, Corynebacterium, padidėjusiu kiekiu. 

Aktyviosios medžiagos stabdančios bakterijų dauginimąsi 
efektyviai sumažina kūno kvapą, o antiperspirantai sumažina 
prakaitavimą. O
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SENSYSES
CLEANSER RX

HEXIDERMOL

ODOS VALYMAS
Prausikliai valo, ramina ir atstato odą, atsižvelgiant į kiekvieno odos tipo poreikį, 
pagerina jos būklę.

INDIKACIJA: odai, po medicininių 
procedūrų (radioterapijos). Valo, rami-
na ir atstato ypač sausą odą ar odą su 
kseroze.

SUDĖTIS: tuščios liposomos, pante-
nolis, medetkų (Calendula officinalis), 
tikrojo margainio (Silybum marianum), 
alijošiaus (Aloe vera) ekstraktai, vario 
sulfatas, superoksido dismutazė. 

Liposominis valiklis 

250 ml

GERMISES CHX

INDIKACIJA: švelnus, bemuilis prausi-
klis kasdieniam naudojimui. Dėka anti-
septinio poveikio puikiai tinka naudoti 
jautriai, pažeistai, reaktyviai odai. Re-
komenduojamas naudoti lankantis vie-
šuosiuose baseinuose, sporto klubuo-
se, ligoninėse. Be sulfatų, pH neutralus. 

SUDĖTIS: alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, vaistinių ramunėlių (Chamomilla 
recutita), chlorheksidino diglukonatas, 
pantenolis.

Kūno prausiklis 

400 ml

INDIKACIJA: dėl sudėtyje esančių bak-
teriostatinių veikliųjų medžiagų greitai 
ir lengvai dezinfekuoja odą. 

SUDĖTIS: chlorheksidino digliukona-
tas, triklosanas, benzalkono chloridas.

CTB putos 

50 ml

ASEPTIKA Odo valymas ir dezinfekcija su HEXIDERMOL
Plataus spektro antimikrobinis, priešuždegiminis, raminamasis poveikis stipri-
nantis natūralią apsauginę odos funkciją. 

• Pirmas žingsnis prieš bet kokią procedūra yra odos valymas
• Oda su žaizdomis, kuriai taikoma radioterapija, praranda savo natūralų vandens/
lipidų barjerą. Todėl norint palaikyti normalią odos funkciją ypač svarbu aprūpinti ją 
būtinosiomis riebiosiomis rūgštimis. 

specifinei
odos priežiūrai
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DRYSES DRYSES

Gerai toleruojami, nesukelia sudirgimų, gali būti naudojami po skutimosi. Palaiko 
rūgštinį odos pH. Nedirginantis kvapas.

DRYSES WOMEN            Npemirškite intymios moterų higienos svarbos
                                            NANOCARE INTIMATE Prausimosi gelis / 200 ml
DRYSES MEN                   Skutimuisi be sudirginimo
                                            SESDERMA MEN Skutimosi gelis / 200 ml 

PRIEMONĖS NUO 
PRAKAITAVIMO DRYSES, geriausias sprendimas esant gausiam prakaitavimui.

Linijos produktų sudėtyje esantis aliuminio chlorhidratas yra vienintelė veiklioji 
medžiaga, galinti sustabdyti gausų prakaitavimą, efektyviai mažinanti prakaito 
kiekį ir nemalonų kūno kvapą. Prailginto poveikio priežiūra:
1• Antitranspirantas
2• Dezodorantas
3• Gaivinamasis efektas

INDIKACIJA: visiems odos tipams.

SUDĖTIS: 18 % aliuminio chlorhidratas, 
1 % bisabololis, 0.2 % triklosanas.

Dezodorantas

50 ml 
MOTERIMS / VYRAMS

INDIKACIJA: odai, kuriai būdingas 
gausus prakaitavimas.

SUDĖTIS: 20 % aliuminio chlorhidratas.

Purškiamas 
dezodorantas 

100 ml

RIEBALŲ IŠSISKYRIMO 
REGULIAVIMAS

specifinei
odos priežiūrai
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RIEBALŲ IŠSISKYRIMO REGULIAVIMAS

SEBORĖJINIS DERMATITAS
SEBOVALIS

ROŽINĖ
AZELAC

AKNĖ
SALISES

ACNISES YOUNG

JUVENSES TEENS

LEVAVIT Z

ACNISES spot

Seborėjinis dermatitas – dažnai pasitaikanti odos problema, 
kuri gali būti lengvai valdoma. Tai lėtinė liga, kuriai būdingi 
įvairiai besitęsiantys paūmėjimo ir pablogėjimo periodai, taip 
pat ir laikinas požymių pasireiškimo išnykimas. 

Ši liga charakterizuojama odos uždegimu dažniausiai tose 
kūno srityse, kuriose yra daug riebalinių liaukų.  Taip pat svarbu 
pabrėžti, kad seborėjinio dermatito pasireiškimas ir intensyvu-
mas odos srityse su padidėjusiu riebaliniu aktyvumu, sutampa 
su odos sritimis, kuriose yra didesnis grybelio P. ovale pasireiš-
kimas. 

Manoma, kad šie mikroorganizmai išskirdami fermentus lipa-
zes reguliuoja riebalų (sebumo) sudėtį. P. ovale skaido natūra-
lius sebumo trigliceridus (TAG) į laisvas riebiąsias rūgštis, kurios 
pasižymi didesniu dirginamuoju poveikiu, ir gliceriną. Abi šios 
medžiagos yra riebesnės ir kietesnės struktūros nei natūralus 
sebumas, dėl to yra jaučiamas odos pariebėjimas, atsisluoks-
niavimas. Skalpo pleiskanojimas yra fiziologinis reiškinys, pai-
reiškiantis dėl pasikartojančio epidermio bazalinio sluoksnio 
ląstelių dalijimosi. 

Seborėjinis dermatitas dažniausiai pasireiškia dviejose žmonių 
populiacijos amžiaus grupėse: kūdikiams, pirmais trijais gyve-
nimo mėnesiais, ir suaugusiems žmonėms. Ši liga paveikia apie 
2.5 % populiacijos ir vyrams ji pasireiškia dažniau negu mote-
rims. SE
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SEBOVALIS SEBOVALIS SEBOVALIS

SEBOVALIS SEBOVALIS SENSYSES
ovalis

SEBORĖJINIS 
DERMATITAS Pleiskanojimo ir riebalų išsiskyrimo kontrolė.

Padeda suvaldyti seborėjinio dermatito pasireiškimą. Reguliuoja riebalų išsisky-
rimą ir mikroorganizmų augimą (P. ovale). Sumažina eritemą, pleiskanojimą ir 
niežulį.

INDIKACIJA: riebi oda. 

SUDĖTIS: 8 % ličio gliukonatas, 4.5 % 
glikolio rūgštis, medetkų (Calendula 
officinalis), paprastojo saldymedžio 
(Glycyrrhiza glabra) ekstraktai, 0.5 % pi-
roktonolaminas.

Veido gelis 

50 ml

SEBOVALIS sumažina skalpo odos pleiskanojimą iki 50 % pirmos priežiūros savaitės 
metu ir iki 75 % po dviejų savaičių naudojimo. Be to, norint pasiekti greitesnių ir 
geresnių rezultatų, naudojant SEBOVALIS kas 15 dienų galima atlikti papildomas 
procedūras su Glicopeel ir Salipeel pilingais.

INDIKACIJA: mišri/sausa oda. Veido ir 
kitų sričių (krūtinės, nugaros, ausų) rau-
donis ir pleiskanojimas. Vietiniam nau-
dojimui ir/ar viso veido odos priežiūrai.

SUDĖTIS: 8 % ličio gliukonatas, 2 % gli-
ciretininė rūgštis, 0.5 % salicilo rūgštis, 
0.5 % piroktonolaminas glikolio rūgštis, 
cinko piritionas, medetkų (Calendula 
officinalis) ekstraktas.

Veido kremas 

50 ml

INDIKACIJA: pleiskanos, seborėjinė 
oda, odos atsisluoksniavimas.

SUDĖTIS: 4.5 % pieno rūgštis, 0.75 % 
piroktonolaminas, 0.5 % salicilo rūgštis, 
sėjamųjų avižų (Avena sativa), saldy-
medžio (Glycyrrhiza glabra) ekstraktai, 
pantenolis. 

Šampūnas

200 ml

INDIKACIJA: mažina skalpo, veido, 
ausų odos raudonį, pleiskanojimą ir 
niežėjimą.

SUDĖTIS: ličio gliukonatas liposo-
mose, piroktonolaminas liposomose, 
salicilo rūgštis liposomose, vaistinių 
ramunėlių (Chamomilla recutita), saldy-
medžio (Glycyrrhiza glabra) ekstraktai.

Losjonas plaukams 
ir galvos odai 

100 ml

INDIKACIJA: reguliuoja galvos ir kūno 
odos riebalų išsiskyrimą.

SUDĖTIS: moliūgų sėklų aliejus 600 
mg, L-cisteinas 260 mg, gulsčiosios se-
renojos (Serenoa repens) ekstraktas 256 
mg, vitaminas C 60 mg, cinkas 15 mg, 
kalcis 4.38 mg, vitaminas E 6.72 mg, 
vitaminas B5 6.52 mg, betakarotenas 
4.80 mg, vitaminas B6 2 mg, vitaminas 
B2 1.60 mg, vitaminas B1 1.40 mg, bio-
tinas 150 µg, vitaminas B12 1 µg.lami-
nas.

Kapsulės

60 kap.

INDIKACIJA: pleiskanojančiai odai su 
paraudimais. 

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, hamamelio (Hamamelis 
virginia) ekstraktas, vaistinio šalavijo 
(Salvia officinalis) ekstraktas, piroktono-
laminas liposomose.

Liposominis valiklis 

200 ml

specifinei
odos priežiūrai
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Rožinė – tai uždegiminė ir lėtinė odos būklė, kuriai būdingas 
dėl įvairių veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros pokyčių, dirgi-
nančių prausiklių, stipraus vėjo) atsirandantis odos paraudi-
mas, sukeltas staigaus odos kraujagyslių išsiplėtimo ar susi-
traukimo. Rožinė dažniau pasitaiko tarp šviesios odos moterų 
ir, nors priežastys, sukeliančios rožinę, nėra tiksliai žinomos, ši 
odos būklė yra siejama su tam tikrais rizikos veiksniais.

Rožinei taip pat būdinga pakitusi odos riebalinių liaukų veikla. 
Manoma, jog transepiderminė dehidratacija ir pH pokyčiai yra 
susiję su plaukų folikuluose besidauginančių odos erkučių De-
modex folliculorum kiekio padidėjimu tose srityse, kuriose yra 
daug riebalinių liaukų ir kurioms būdingas  gausesnis riebalų 
išsiskyrimas, kadangi šie parazitai skaido ilgas grandines turin-
čias riebiąsias rūgštis ir taip sukelia jų trūkumą odoje. Linolo 
rūgštis padidina ilgų grandinių riebiųjų rūgščių kiekį ir sumaži-
na uždegiminį procesą.

Labai svarbu tiksliai nustatyti diagnozę ir parinkti tinkamą odos 
priežiūrą, kadangi tai yra vienintelis būdas sustabdyti odos 
būklės blogėjimą. Rožinė gali žymiai pabloginti ja sergančių 
žmonių gyvenimo kokybę, o tinkamai neprižiūrint tokios odos, 
ilgainiui gali išsivystyti ūmesnis odos uždegimas, kuris gali su-
kelti ilgalaikius odos pakitimus ir deformacijas.  R
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AZELAC AZELAC

AZELAC SENSYSES
ros

ROŽINĖ AZELAC, efektyvus sprendimas jautriai ir raudonį turinčiai odai.
buvęs sakinys eina po šito: Priemonių sistema .... priežiūrai. Papildomos priemo-
nės dermatologinei kuperozės ir rožinės priežiūrai. 

INDIKACIJA: rožinė, kuperozė, odos 
raudonis. Normaliai/sausai odai.

SUDĖTIS: azelaino rūgštis liposomose, 
niacinamidas liposomose, pantenolis 
liposomose, hialurono rūgštis lipo-
somose, azeloglicinas, vitaminai A, E, 
tikrųjų margainių (Silybum marianum) 
ekstraktas, kviečių (Triticum vulgare) 
grūdų gemalų ekstraktas, pražangia-
lapės mirtenės (Melaleuca alternifolia) 
aliejus, trūkažolės (Cichorium intybus) 
šaknų ektraktas, šluotinio sėklučio (Lep-
tosperum scoparium) aliejus.

Drėkinamasis kremas 

50 ml

INDIKACIJA: rožinė, kuperozė, odos 
raudonis. Riebiai/mišriai/į aknę linku-
siai odai. 

SUDĖTIS: azelaino rūgštis liposomose, 
niacinamidas liposomose, pantenolis 
liposomose, hialurono rūgštis lipo-
somose, azeloglicinas, vitaminai A, E, 
tikrųjų margainių (Silybum marianum) 
ekstraktas, kviečių (Triticum vulgare) 
grūdų gemalų ekstraktas, pražangia-
lapės mirtenės (Melaleuca alternifolia) 
aliejus, trūkažolės (Cichorium intybus) 
šaknų ektraktas, šluotinio sėklučio (Lep-
tosperum scoparium) aliejus.

Drėkinamasis gelis 

50 ml

INDIKACIJA: skirtas dideliems riebios 
ir/ar į aknę linkusios odos plotams – 
veidui, nugarai, skalpui, kojoms, dėl 
skutimosi atsiradusiam folikulitui – pri-
žiūrėti.

SUDĖTIS: 5 % azelaino rūgštis, 2 % sa-
licilo rūgštis.

Veido, skalpo ir 
kūno losjonas 

100 ml

INDIKACIJA: mišri/sausa oda. Veido ir 
kitų sričių (krūtinės, nugaros, ausų) rau-
donis ir pleiskanojimas. Vietiniam naudo-
jimui ir/ar viso veido odos priežiūrai.

SUDĖTIS: 8 % ličio gliukonatas, 2 % gli-
ciretininė rūgštis, 0.5 % salicilo rūgštis, 0.5 
% piroktonolaminas glikolio rūgštis, cinko 
piritionas, medetkų (Calendula officina-
lis) ekstraktas.

Liposominis valiklis 

200 ml

AZELAC linijos produktų sudėtyje esantys žali pigmentai vos užtepus ant odos 
sumažina paraudimus, o veikliosios medžiagos pagerina mikrocirkuliaciją ir 
normalizuoja odos keratinizaciją. 

Papildomai rekomenduojame naudoti SENSYSES ros liposominį valiklį, kuris skirtas 
jautrios ir reaktyvios odos valymui ir priežiūrai. 

specifinei
odos priežiūrai
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subalansuojantis 
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ir sumažinantis odos 
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Riebi oda yra blizgi, riebi ir turi ryškias atviras poras. Jos išskiria-
mas sebumas pasižymi kitokia kokybine ir kiekybine sudėtimi, 
todėl odoje susiformuoja vandens/lipidų disbalansas. 

Dėl šios priežasties atsiranda odos polinkis į spuoguotumą, 
intensyvų pleiskanojimą ar uždegimą ir paraudimą. Visas šiais 
atvejais odoje stebimas linolo rūgšties trūkumas ir kitų kom-
ponentų, pavyzdžiui, skvaleno, perteklius. Linolo rūgštis yra 
keramidų komponentas, kuris suteikia odai vandens nepralei-
džiančių savybių ir apsaugo odą, todėl ji tampa mažiau jautri 
dirginimui ir esant įtrūkimams. 

Lipidų burbuliukai, kuriuose gausu linolo rūgšties, suskystina 
riebalus ir mažina sebumo išsiskyrimą, taip užkertant kelią ke-
ratozei; skatina odos regeneraciją ir turi priešuždegiminių bei 
antibakterinių savybių. Be to, lipidų burbuliukai padeda suba-
lansuoti riebiųjų rūgščių kiekį ir santykį odoje – padidina linolo 
rūgšties kiekį ir sumažina skvaleno kiekį. 

Lipidų burbuliukai ypač naudingi esant lipidų ir bakterijų dis-
balansui, kuris yra siejamas su odos uždegiminiu procesu. 

Kadangi tokiai odai būdingi jos būklės pablogėjimo protrūkiai, 
labai svarbu kruopščiai pritaikyti odos priežiūros sistemą kie-
kvienam pacientui individualiai, atsižvelgiant į jo odos būklę. A

K
N

Ė



SV
AR

BU

SALISES SALISES SALISES

SALISES SALISES SALISES

AKNĖ SALISES priemonių sistema skirta riebios, į aknę linkusios odos, priežiūrai. 
Produktų linija paremta laisva ir liposomose patalpinta salicilo rūgštimi, kuri pasirū-
pina visomis su akne siejamomis odos problemomis.

INDIKACIJA: gilus riebios, į aknę linku-
sios odos valymas.

SUDĖTIS: 2 % laisva ir liposomose pa-
talpinta salicilo rūgštis, 1 % alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas,  sėjamųjų avižų 
(Avena sativa) ekstraktas, vaistinių ra-
munėlių (Chamomilla recutita) ekstrak-
tas, siauražiedės mimozos (Mimosa te-
nuiflora) ekstraktas, triklosanas.

Bemuilis putojantis 
prausiklis 

300 ml

INDIKACIJA: gilus riebios, į aknę linku-
sios odos valymas.

SUDĖTIS: 2 % salicilo rūgštis, 1 % pie-
no rūgštis.

Dermatologinis 
prausiklis

100 gr

INDIKACIJA: riebios, į aknę linkusios 
odos drėkinimas.

SUDĖTIS: salicilo rūgštis liposomose, 
niacinamidas, citrinų rūgštis, alijošiaus 
(Aloe vera) ekstraktas, kaštono (Aesculus 
hippocastanum) ekstraktas, mielių eks-
traktas, glicirhizatas, cinkas, hialurono 
rūgštis, bosvelinės rūgštys, pantenolis, 
kofeinas, biotinas.

Drėkinamasis 
veido gelis 

50 ml

INDIKACIJA: mišrios, į aknę linkusios 
odos drėkinimas.

SUDĖTIS: salicilo rūgštis liposomose, 
niacinamidas, alijošiaus (Aloe vera) eks-
traktas, kaštono (Aesculus hippocasta-
num) ekstraktas, mielių ekstraktas, bisa-
bololis, cinkas, glicirhizatas, pantenolis, 
kofeinas, biotinas.

Drėkinamasis veido 
gelinis kremas

50 ml

INDIKACIJA: valo ir normalizuoja rie-
bią ir į aknę linkusią odą.

SUDĖTIS: glikolio rūgštis, kaolinas, 
vilkdalgių (Iris florentina) šaknų ekstrak-
tas, mentolis, cinkas

Poras 
sutraukianti kaukė

75 ml

INDIKACIJA: skirta naudoti tik ant pro-
bleminių vietų (spuogelių, inkštirų).

SUDĖTIS: 4 % niacinamidas, 2 % salici-
lo rūgštis, alijošiaus (Aloe vera) ekstrak-
tas, vaistinių ramunėlių (Chamomilla 
recutita) ekstraktas, pantenolis. 

Taškinė priemonė 

15 ml

Žinoma keletas veiksnių turinčių įtakos aknės atsiradimui. Tai gali būti hormoniniai 
pokyčiai (brendimas, priešmenstruacinis sindromas, nėštumas ir t.t.), taip pat 
stresas ir nuovargis. Šie veiksniai sukelia padidėjusį riebalų išsiskyrimą ir bakterijų 
dauginimąsi. Pasikeitus normaliam sebumo kiekiui odoje, odos poros yra 
užkemšamos, dėl to formuojasi inkštirai ir spuogai. Siekiant išlaikyti švarią odą ir 
pašalinti negyvas odos ląsteles kartu su SALISES priemonėmis rekomenduojame 
naudoti ABRADERMOL mikrodermobrazinį kremą arba ACGLICOLIC CLASSIC Forte 
ampules.

specifinei
odos priežiūrai
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ACNISES
YOUNG

ACNISES
YOUNG

JUVESES
TEENS

SALISES LEVAVIT Z SENSYSES
sebum

Esant aknei, rekomenduojama nenaudoti produktų su aliejais, taip pat stipriai 
drėkinančių ir poras kemšančių produktų.
Mes rekomenduojame naudoti specialiai riebiai ir į spuoguotumą linkusiai odai 
sukurtą makiažo pagrindą be aliejų ACNISES YOUNG MAKE UP, suteikiantį odai 
matinį atspalvį.  

AKNĖ ACNISES YOUNG produktų linija skirta sustabdyti pirmųjų spuogų atsiradimą ir 
aknės išsivystymą, taip pat esant hormoniniams bėrimams paauglystėje, inkšti-
rams, odos išskiriamų riebalų pertekliui.  

INDIKACIJA: odai su pirmaisiais aknės 
atsiradimo požymiais. Taškiniam nau-
dojimui. 

SUDĖTIS: niacinamidas, salicilo rūgš-
tis, cinkas, riebalų išsiskyrimą reguliuo-
jantis kompleksas.

Rutulinė priemonė 
nuo aknės 

4 ml

INDIKACIJA: riebios/į aknę linkusios 
odos kasdienis drėkinimas.

SUDĖTIS: niacinamidas, salicilo rūgš-
tis, triklozanas, pieno baltymai, riebalų 
išsiskyrimą reguliuojantis kompleksas.

Gelinis kremas 
nuo aknės 

50 ml

INDIKACIJA: odai, gydytai retinoidais 
ir/arba esant dėl hormoninių priežasčių 
išsivysčiusiai aknei.

SUDĖTIS: soforų (Sophora angustifolia) 
šaknų ekstraktas, datulinio finiko (Pho-
enix dactylifera) sėklų ekstraktas (fitoes-
trogenai), palmitoil-tetrapeptidas 3.  

Gelinis kremas 

50 ml

INDIKACIJA: odos priežiūros sistema į 
aknę linkusiai odai. 

SUDĖTIS: SALISES Drėkinamasis gelis 
50 ml • SALISES Bemuilis kreminis prau-
siklis 50 ml • RETISES 0.25 % gelis 30 ml 
• ABRADERMOL mikrodermobrazinis 
kremas (mėginys) • JUVESES TEENS ge-
linis kremas (mėginys).

Rinkinys į aknę
 linkusiai odai

INDIKACIJA: pagerina riebios ir į aknę 
linkusios odos būklę, normalizuoja rie-
balų išsiskyrimą. 

SUDĖTIS:  nakvišų aliejus 200 mg, mie-
lių ekstraktas 150mg, morkų aliejus 150 
mg, vitaminas B3 18mg, vitaminas E 
10mg, cinkas 7,5mg, pantoteninė rūgš-
tis 6mg, vitaminas B6 2 mg, vitaminas 
A 0,8 mg, biotinas 150µg. *Sudėtyje yra 
sojos produktų ir sezamo pėdsakų.

Maisto papildas 

60 kap.

INDIKACIJA:  riebiai ir į aknę linkusiai 
odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, oligosacharidai, dviskiaučio 
ginkmedžio (Ginkgo biloba) ekstraktas, 
azeloglicinas, varis, cinkas, čiobrelių 
ekstraktas, cetilpiridino chloridas.

Liposominis valiklis 

200 ml

AKNĖ
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Ar žinojote, kad SALISES tiesiogiai veikia aknės sukeltus pažeidimus - pakitusį 
keratinizacijos procesą, sustiprėjusią riebalinių liaukų veiklą, padidėjusį P. acnes 
bakterijų kiekį ir odoje vykstantį uždegiminį procesą?

ACNISES
spot

INDIKACIJA: pagerina dėl aknės atsi-
radusių veido odos netolygumų (rudų 
ir raudonų dėmelių, randų ir žymių) 
spalvą ir būklę.

SUDĖTIS: vitaminas C, gliukozaminas, 
svogūno (Allium cepa) ekstraktas, re-
tinaldehidas, dygliuotojo šaltalankio 
(Hyppophae rhamnoides) vaisių eks-
traktas, augimo faktorių kompleksas, 
superoksido dismutazė, šizofilanai.

Gelis

15 ml

specifinei
odos priežiūrai

specifinei
odos priežiūrai
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ODOS BARJERINĖS FUNKCIJOS PAŽEIDIMAI

ATOPINIS DERMATITAS
ATOPISES

PRIMUVIT

ITIN SAUSA ODA
UREMOL

PSORIAZĖ
PSORISES 

ALFITAR

Atopinis dermatitas - tai lėtinė uždegiminė odos liga, kuriai bū-
dingas intensyvus niežulys, odos paraudimas, sausumas, šašų 
susidarymas ir pleiskanojimas. Atopinio dermatito paveikta 
oda yra žymiai labiau linkusi į virusų, bakterijų ar grybelių in-
fekcijas.

Ši liga dažniausiai pasireiškia ankstyvojoje vaikystėje ir paau-
glystėje. Atopinio dermatito išsivystymas yra kompleksinis 
procesas, kurį gali nulemti įvairūs veiksniai: genetiniai faktoriai, 
pažeista odos barjerinė funkcija, vandens trūkumas transepi-
derminiame sluoksnyje, lipidų kiekio sumažėjimas odoje ar bū-
tinųjų riebiųjų rūgščių sudėties pokyčiai.

Sergant atopiniu dermatitu, fermento delta-6-desaturazės trū-
kumas lemia linolo rūgšties  sumažėjimą, kartu ir kserozės iš-
sivystymą. Taip pat sumažėjęs keramidų kiekis skatina sausos 
odos būklės pablogėjimą iki atopinio dermatito išsivystymo.
Odos išsausėjimas ir niežulys sukelia taip vadinamą „niežti-ka-
sytis“ ciklą, dėl kurio gali pasireikšti antrinė infekcija, sukeliama 
Staphylococcus aureus bakterijų. Šios bakterijos aptinkamos 
ant 93 % pažeistos odos mėginių ir ant 76 % sveikos odos mė-
ginių. Bakterijų išskiriamos medžiagos stimuliuoja imuninių 
ląstelių aktyvaciją, skatina ir palaiko uždegiminį procesą, todėl 
sustiprina atopinio dermatito požymių pasireiškimą. 

Kadangi atopinis dermatitas pats savaime skatina odos būklės 
blogėjimą, labai svarbu nutraukti „niežti-kasytis“ ciklą. Norint 
tai padaryti, svarbu atkreipti dėmesį į keturis pagrindinius da-
lykus:
1. Apsaugoti odą nuo išsausėjimo, atstatyti odos barjerinę 
funkciją.
2. Slopinti bakterijų dauginimąsi.
3. Sumažinti niežulį ir odo paraudimą.
4. Atstatyti odos apsauginės sistemos balansą. AT
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ATOPISES ATOPISES ATOPISES

PRIMUVIT PRIMUVIT

ATOPINIS 
DERMATITAS ATOPISES, atstato į atopiją linkusią odą, drėkina reaktyvią ir sausą odą.

Produktų sudėtyje esančios aktyviosios medžiagos ne tik apsaugo nuo odos iš-
sausėjimo, bet ir atkuria vandens/lipidų barjerą taip palengvindamos ir suma-
žindamos atopinės odos požymius - uždegiminį procesą, raudonį, dirglumą ir 
infekcijų riziką. 

INDIKACIJA: reaktyvios, sausos, į ato-
piją linkusios odos drėkinimui. Apsau-
go nuo odos būklės pablogėjimo, maži-
na protrūkių skaičių ir ilgina tarpų tarp 
jų trukmę. Gali būti naudojamas kaip 
pagalbinė gydymo kortikosteroidais ir 
imunomoduliatoriais priemonė. Tinka 
kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Be 
parabenų, alergenų, dažiklių, sulfatų.

SUDĖTIS: keramidų kompleksas, sal-
džiųjų migdolų (Prunus amigdalus) 
aliejus, niacinamidas, taukmedžio 
(Butyrospermum parkii) sviestas, cetil-
piridinas, lecitinas, baltosios putonės 
(Limnanthes alba) aliejus, vitaminas E, 
bosvelinės rūgštys, traneksamo rūgš-
tis, gliciretininė rūgštis, fitosfingozinas, 
filagrinolis, triklozanas, vynuogių (Vitis 
vinifera) ekstraktas, cholesterolis, skva-
lenas.

Drėkinamasis kremas 

50 ml

INDIKACIJA: kasdienei reaktyvios, 
sausos, į atopiją linkusios odos priežiū-
rai. Apsaugo nuo odos būklės pablo-
gėjimo, mažina tokių protrūkių skaičių 
ir pasikartojimo dažnumą. Gali būti 
naudojamas kaip gydymo kortikoste-
roidais ir imunomoduliatoriais priedas. 
Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugu-
siems.. Be parabenų, alergenų, dažiklių, 
kvapiklių, sulfatų, pH neutralus.

SUDĖTIS: keramidų kompleksas, cetil-
piridinas, citrinų rūgštis, vaistinių ramu-
nėlių (Chamomilla recutita) ekstraktas, 
siauražiedės mimozos (Mimosa tenui-
flora) ekstraktas, sėjamųjų avižų (Avena 
sativa) ekstraktas.

Dušo gelis 

750 ml

INDIKACIJA: kasdieniam reaktyvios, 
sausos, į atopiją linkusios odos drėkini-
mui. Apsaugo nuo odos būklės pablo-
gėjimo, mažina tokių protrūkių skaičių 
ir pasikartojimo dažnumą. Gali būti 
naudojamas kaip gydymo kortikoste-
roidais ir imunomoduliatoriais priedas. 
Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugu-
siems. Be parabenų, alergenų, dažiklių, 
sulfatų.

SUDĖTIS: lipidų kompleksas, traneksa-
mo rūgštis liposomose, niacinamidas, 
gliciretininė rūgštis liposomose, bos-
velinės rūgštys, vynuogių (Vitis vinifera) 
ekstraktas.

Kūno pienelis 

400 ml

INDIKACIJA: kasdieniam labai sausos, 
pleiskanojančios, į atopiją linkusios 
odos drėkinimui. Puikiai dera kartu su 
ATOPISES linijos produktais. Dėka ne-
pakeičiamųjų riebalų rūgščių palaiko 
raginio sluoksnio struktūrą ir atstato 
vandens/lipidų barjerą.

SUDĖTIS: taukmedžio (Butyrosper-
mum parkii) sviestas, šlapalas, alijo-
šiaus (Aloe vera) ekstraktas, jojobos 
(Simmondsia chinensis) aliejus, nakvišų 
aliejus, alantoinas, vitaminai C + E.

Drėkinamasis 
kūno kremas 

200 ml

INDIKACIJA: pagerina sausos odos 
drėkinimą bei plaukų ir nagų apsaugą.

SUDĖTIS: nakvišų aliejus 300 mg, 
agurklės aliejus 300 mg, alfa-tokofero-
lio acetatas 2,5 mg.

Maisto papildai 

60 kap.

Atopinio dermatito būklę gali pabloginti ir tokie veiksniai kaip stresas, miego 
trūkumas, rūkymas ir muilų, detergentų naudojimas

specifinei
odos priežiūrai
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UREMOL 
20

ALFITARPSORISES
MIST

YPAČ SAUSA ODA
UREMOL – drėkinamosios ir keratolitinės šlapalo savybės ypatingai šiurkščioms 
odos sritims, esant  hiperkeratozei ir odos sausumui.

INDIKACIJA: labai sausos, šiurkščios 
odos ir/arba hiperkeratotinių odos sri-
čių (rankų, alkūnių, kelių, pėdų) drėki-
nimas.

SUDĖTIS: 20% šlapalas, taukmedžio 
(Butyrospermum parkii) sviestas, pan-
tenolis, riebiosios rūgštys, keramidai, 
sfingolipidai, hialurono rūgštis, pante-
nolis, bisabololis. 

Ypač drėkinantis 
kremas kūnui

50 ml

INDIKACIJA: natūralios kilmės akty-
viosios medžiagos apsaugo žaizdeles 
nuo infekcijų, taip pat drėkina, ramina 
odą ir normalizuoja keratinocitų proli-
feraciją. 

SUDĖTIS: laktoferino - laktoperoksi-
dazės sistema, enoksolonas, chlorhek-
sidinas, cinko chloridas, kurkuminas, 
alavijas, imbiero ekstraktas ir fosfatidil-
cholinas.

Purškiklis

125 ml

Purškiamas 
tirpalas 

INDIKACIJA: skirtas esant egzemai, 
žvynelinei, seborėjiniam dermatitui ar 
kitiems odos sutrikimams.

SUDĖTIS: akmens anglių degutas lipo-
somose.

50 ml

PSORIASIS papildomos priemonės žvynelinės priežiūrai. 

Tris dalykai, kuriuos reikia žinoti apie žvynelinę:
• Tai nėra užkrečiama liga, todėl nereikia bijoti kontakto su žvyneline sergančiais 
asmenimis.
• Tai paveldima liga, kurią gali iššaukti stresas, infekcinės ligos, tam tikrų vaistų 
naudojimas ar odos traumos. 
• Liga gali išsivystyti bet kokiame amžiuje, tačiau dažniausiai pasireiškia tarp 15 ir 
35 metų amžiaus.

PIGMENTACIJAŽVYNELINĖ

UREMOL

INDIKACIJA:  sausai ir labai sausai 
odai. Drėkina, suteikia būtinųjų riebių-
jų rūgščių, stiprina odos raginį sluoksnį. 

SUDĖTIS: 3% šlapalas, taukmedžio 
(Butyrospermum parkii) sviestas, kaka-
vos (Theobroma cacao) sviestas, jojobos 
(Simmondsia chinensis) aliejus,arganų 
(Argania spinosa) aliejus, pantenolis, 
dvimetės nakvišos (Oenothera biennis) 
aliejus, bisabololis, lecitinas, skvalenas, 
keramidų kompleksas, hialurono rūgš-
tis, cholesterolis, vitaminai A + E.

Ypač drėkinantis 
kremas veidui

50 ml

specifinei
odos priežiūrai
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PIGMENTACIJA

HIPERPIGMENTACIJA
AZELAC RU

KOJICOL PLUS

THIOMELAN

HIDROQUIN WHITENING

PIGMENTACIJA DĖL HEMOSIDERINO SANKAUPŲ
K-VIT

ANGIOSES

HIPOPIGMENTACIJA
VITISES KT

VITISES

VITISES PCAT

VITISES ECAD

FENALDERM

Dėl pigmento melanino kiekio odos epidermio sluoksnyje svy-
ravimo gali išsivystyti odos būklės vadinamos hipermelanoze 
ir hipomelanoze. Esant melanino pertekliui atsiranda įvairiaus 
dydžio matomos dėmės, o esant melanino trūkumui – hipopi-
gmentacija.

Šios odos būklės gali išsivystyti visiems, tačiau dažniausiai pa-
sitaiko 30-40 metų amžiaus žmonėms ir daugumoje atvejų tai 
yra kosmetinė problema.

Pigmentinės dėmės paprastai atsiranda kaktos, skruostų, viršu-
tinės lūpos, rankų ir krūtinės srityse. Jos išryškėja vasaros metu 
(esant stipriai saulės spinduliuotei) arba po nėštumo. 

Labai svarbu apsaugines priemones nuo saulės naudoti kie-
kvieną rytą, siekiant sumažinti ar visiškai išvengti saulės spin-
dulių poveikio. Odą šviesinantys ir nuo saulės apsaugantys kre-
mai turi būti naudojami nepriklausomai nuo metų laiko.

Jei pigmentinių dėmių odos paviršiuje atsiranda vis daugiau, 
būtina naudoti unikalios kombinacijos galingas depigmentuo-
jančias medžiagas, kurios tiesiogiai veikia hiperaktyvius mela-
nocitus, nepažeidžiant odos ir sveikų ląstelių. Tolygų, skaistų 
odos toną galima pasiekti naudojant priemones, sustiprintas 
aktyviosiomis medžiagomis, reguliuojančiomis melanocitų ak-
tyvumą. PI
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AZELAC RU

KOJICOL 
PLUS

MELANINO PERTEKLIUS 
HIPERPIGMENTACIJA

Depigmentuojantys produktai visų tipų pigmentinėms dėmėms mažinti.
Pigmentinės dėmės atsiranda dėl įvairių priežasčių. Kelios iš jų – saulės ultravio-
letinės spinduliuotės poveikis, nėštumas bei senėjimas. Kadangi pigmentinės 
dėmės dažniausiai atsiranda gerai matomose kūno vietose –  dažnu atveju jos 
sukelia ir kosmetinių nepatogumų. Mes parinkome tinkamus depigmentuojan-
čius produktus atsižvelgdami į pigmentinių dėmių intensyvumą bei odos tipą. 

INDIKACIJA: depigmentuojantis se-
rumas su liposomose patalpintomis 
veikliosiomis medžiagomis tiesiogiai 
veikia pigmentines dėmės ir lygina 
odos toną. Gali būti naudojamas ištisus 
metus.

SUDĖTIS: 4-butil-rezorcinolis, vitami-
nas C, retinolis, azelaino rūgštis, nia-
cinamidas, fenilalaninas, gliciretininė 
rūgštis, šilkmedžio (Morus alba) eks-
traktas, vitaminas E.

Liposominis serumas 

30 ml

INDIKACIJA: vidutinė pigmentacija. 
Esant pigmentacijai atsiradusiai dėl 
medžiagų apykaitos sutrikimo, nėštu-
mo, amžiaus, netinkamos kosmetikos 
naudojimo, aknės. Mišriai/riebiai odai. 
Nerekomenduojama nėštumo metu.

SUDĖTIS: 5 % kojo rūgštis, 8 % gliko-
lio ir citrinų rūgštys, indiškojo lapaino 
(Phyllanthus emblica) vaisių ekstraktas, 
alfa-arbutinas, šilkmedžio (Morus alba) 
ekstraktas, bosvelinės rūgštys, fitinė 
rūgštis.

30 ml

Odą 
šviesinantis gelis 

INDIKACIJA: kovoja su dėmelių atsira-
dimo priežastimi - tiesiogiai veikia ląs-
teles, atsakingas už odos pigmentaciją 
- todėl efektyviai mažina dėmeles, oda 
įgyja tolygią spalvą ir švytintį toną. 

SUDĖTIS:  azelaino rūgštis liposomo-
se, 4-butilrezorcinolis, augimo faktorių 
kompleksas.

50 ml

Gelinis kremas

Norint pagerinti rezultatus mes rekomenduojame kartu naudoti:
ODOS VALYMUI: SENSYSES LIGHTENING liposominis valiklis / 200 ml
KASDIENIS DRĖKINIMAS: C-VIT RADIANCE švytėjimo suteikiantis fluidas / 50 ml
APSAUGA NUO SAULĖS: REPASKIN SPF50 kremas nuo saulės / 50 ml
ODOS ŠVEITIMAS: ABRADERMOL mikrodermobrazinis kremas / 50 ml
STAIGUS EFEKTAS: C-VIT intensyvaus serumo ampulės / 5 amp x 2 ml 

specifinei
odos priežiūrai
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KOJICOL 

INDIKACIJA: vidutinė pigmentacija. 
Esant pigmentacijai atsiradusiai dėl 
medžiagų apykaitos sutrikimo, nėštu-
mo, amžiaus, netinkamos kosmetikos 
naudojimo, aknės. Mišriai/riebiai odai. 
Nerekomenduojama nėštumo metu.

SUDĖTIS:  kojo rūgštis, pieno rūgštis, 
citrinų rūgštis, fitinė rūgštis, saldyme-
džio (Glycyrrhiza glabra) ekstraktas, vi-
taminas E. 

30 ml

Odą šviesinantis
 kremas SPF 20 

AZELAC RU
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HIDROQUIN
WHITENING

HIDROQUIN
WHITENING

SENSYSES
lightening

INDIKACIJA: labai stipri pigmentacija. 
Nerekomenduojama nėštumo metu.

SUDĖTIS: alfa-arbutinas, feluro rūgš-
tis, retinolis, vitaminas C, niacinamidas 
liposomose.

50 ml

Gelis

INDIKACIJA: labai stipri pigmentacija. 
Nerekomenduojama nėštumo metu.

SUDĖTIS: alfa-arbutinas, feluro rūgš-
tis, retinolis, vitaminas C, niacinamidas 
liposomose.

Ampulės

INDIKACIJA: pigmentuotai ar skaistu-
mą praradusiai odai.

SUDĖTIS: neužpildytos liposomos, 
pantenolis, oligosacharidai, azelogli-
cinas, paprastojo saldymedžio (Glycy-
rrhiza glabra) ekstraktas, vitaminas C 
(askorbilgliukozidas), butilrezorcinolis.

200 ml

Liposominis valiklis 

Depigmentuojantys produktai visų tipų pigmentinėms dėmėms mažinti.
Pigmentinės dėmės atsiranda dėl įvairių priežasčių. Kelios iš jų – saulės 
ultravioletinės spinduliuotės poveikis, nėštumas bei senėjimas. Kadangi 
pigmentinės dėmės dažniausiai atsiranda gerai matomose kūno vietose –  
dažnu atveju jos sukelia ir kosmetinių nepatogumų. Mes parinkome tinkamus 
depigmentuojančius produktus atsižvelgdami į pigmentinių dėmių intensyvumą 
bei odos tipą. SV
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K-VIT K-VIT

ANGIOSES ANGIOSES

Puikiai tinka kaip papildomos priemonės po chirurginių procedūrų, mezoterapijos, 
blefaroplastikos, raukšlių užpildymo, esant kapiliarų sklerozei ir t.t. Palengvina 
hematomos reabsorbciją.

HEMOSIDEROZINĖ
PIGMENTACIJA

K-VIT /ANGIOSES linijos skirtos dėmėms atsiradusioms dėl kraujo pertekliaus 
(raudonųjų kraujo pigmentų) mažinti. Veikliosios medžiagos gerina vietinę krau-
jo cirkuliaciją, sustiprina kapiliarus ir pagerina kraujo reabsorbciją. 

INDIKACIJA: liposominis gelis hemo-
siderozinėms dėmėms mažinti. 

SUDĖTIS: vitamino K oksidas.

50 ml

Šviesinamasis gelis 

INDIKACIJA: liposominis gelis tamsių 
ratilų aplink akis ir akių kontūro srities 
odos senėjimo prevencijai ir priežiūrai.

SUDĖTIS: vitamino K oksidas, ginkme-
džio (Ginkgo biloba) ekstraktas, orga-
ninis silicis, ryžių baltymai, kaštono 
(Aesculus hippocastanum) ekstraktas, 
hialurono rūgštis.

30 ml

Patamsėjusių paakių 
serumas 

INDIKACIJA: pagerina mikrocirkulia-
ciją ir mažina natūralios kilmės tamsias 
pigmentacijos dėmes paakių srityje.

SUDĖTIS: laktoferin-laktoperoksidazės 
sistema, N-hidroksisukcinimidas, gin-
kmedžio (Ginkgo biloba) ekstraktas, ar-
gininas, kaštono (Aesculus hippocasta-
num) ekstraktas, retinolis, kvercetinas, 
trokserutinas, glikozaminoglikanai, 
superoksido dismutazė, trispalvio astro 
(Aster tripolium) ekstraktas.

15 ml

Akių kontūro gelis 

INDIKACIJA: pagerina mikrocirkulia-
ciją ir mažina natūralios kilmės tamsias 
pigmentacijos dėmes. Skirtas naudoti 
esant kojų nuovargiui.

SUDĖTIS: laktoferin-laktoperoksidazės 
sistema, N-hidroksisukcinimidas, reti-
nolis, vitaminas C, superoksido dismu-
tazė, kraujagysles apsaugantis ir prie-
šuždegiminis kompleksas liposomose.

50 ml

Gelis

MELANINO PERTEKLIUS 
HIPERPIGMENTACIJA

specifinei
odos priežiūrai

specifinei
odos priežiūrai
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THIOMELAN

INDIKACIJA: lengva pigmentacija. 
Esant pigmentacijai atsiradusiai dėl 
medžiagų apykaitos sutrikimo, nėštu-
mo, amžiaus, netinkamos kosmetikos 
naudojimo. Prevencijai nuo rudmės 
nėštumo metu. Normaliai/sausai odai.

SUDĖTIS: tioktinė rūgštis, kojo dipal-
mitatas, fitinė rūgštis, vitaminai E ir F.

30 ml

Odą šviesinantis 
kremas SPF 15 
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VITISES KT VITISES

VITISES FENALDERM

HIPOPIGMENTACIJA
Subalansuotas ir inovatyvus būdas skatinti pigmentaciją.
Novatoriška nanotechnologijomis paremta odos priežiūra leidžia veikliąsias me-
džiagas, esančias liposomose, perkelti į giliausius odos sluoksnius, kur jos tiesio-
giai veikia epidermio ląsteles keratinocitus ir melanocitus. Geresniam poveikiui 
pasiekti rekomenduojama naudoti maisto papildus.

INDIKACIJA: su aktyviosiomis medžia-
gomis skatinančiomis odos pigmenta-
ciją. 

SUDĖTIS: fenilalaninas ir kelinas lipo-
somose.

125 ml

Losjonas 

INDIKACIJA: antioksidacinis, priešuž-
degiminis ir imunomoduliacinis povei-
kis reguliuojantis ir skatinantis odos 
pigmentaciją. 

SUDĖTIS: ginkmedžio (Ginkgo biloba) 
ekstraktas, tikrojo margainio (Silybum 
marianum) ekstraktas, azijinės centelės 
(Centella asiatica) ekstraktas, laktoferi-
nas liposomose, organinis silicis, reti-
nolis, kalcis, laktoperoksidazė, superok-
sido dismutazė, kalcis, manganas.

100 ml

Gelis 

INDIKACIJA: antioksidacinį poveikį 
suteikiantis maisto papildas rekomen-
duojamas naudoti esant hipopigmen-
tacijai ir norint skatinti repigmentaciją. 

SUDĖTIS: agurklių aliejus 400 mg, 
L-cistinas 150 mg, melionų ekstraktas 
10 mg, vitaminas E 6,7 mg, folio rūgštis 
200 µg, vitaminas B12 1 µg. 
*Sudėtyje gali būti sojų produktų ar se-
zamo pėdsakų. 

60  kap.

Maisto 
papildas 

90 kap.

Maisto 
papildas 

INDIKACIJA: maisto papildas aprū-
pinantis melanino pirmtaku - fenila-
laninu - kuris yra atsakingas už odos 
pigmentaciją. 

SUDĖTIS: L-fenilalaninas 500 mg. 
*Sudėtyje yra sojų produktų.

VITISES
ECAD

INDIKACIJA: stiprina ir apsaugo odos 
ląsteles atsakingas už pigmentaciją. Pa-
deda atstatyti melanino lygį. 

SUDĖTIS: kadherinas, tetra-hidro-
jasmoninė rūgštis.

100 ml

Gelis 

Ar girdėjote apie ASPAVIT?
Vitiligo ligos asociacija – www.aspavit.com

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA
VITISES

PCAT

INDIKACIJA: pigmentaciją stimuliuo-
jantis kompleksas. Sudėtyje - 50 ml 
VITISES gelis + aktyviosios medžiagos 
liposomose, sustiprinančios antioksi-
dacinį efektą.

SUDĖTIS: 1 žingsnis + 2 žingsnis: pseu-
do-katalazė. 3 žingsnis: laktoferin-lak-
toperoksidazės sistema, katalazės-su-
peroksido dismutazės sistema, kalcis, 
margainio (Silybum marianum), gin-
kmedžio (Ginkgo biloba), azijinės cente-
lės (Centella asiatica) ekstraktai.

1.15g / 
1.5ml / 50ml

specifinei
odos priežiūrai
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PLEISKANOS IR PLAUKŲ SLINKIMAS

PRIEMONĖS NUO PLAUKŲ SLINKIMO
SESKAVEL MULBERRY

KAVEL M

SESKAVEL PLUS

Nors plaukai neatlieka jokios svarbios gyvybinės funkcijos, ta-
čiau jie padeda reguliuoti kūno temperatūrą bei turi nemažą 
psichologinę ir socialinę reikšmę. Dauguma vyrų ir moterų turi 
įvairių skalpo odos ir plaukų problemų. Didžiausią susirūpini-
mą dažniausiai kelia plaukų slinkimas, nes nuo šios problemos 
kažkuriame gyvenimo periode kenčia didžioji žmonių popu-
liacijos dalis. Žinoma, tai nėra vienintelė problema siejama su 
plaukų būkle. Odos pleiskanojimas ir padidėjęs riebalų išsisky-
rimas taip pat stipriai paveikia plauko struktūrą tiek iš vidaus, 
tiek iš išorės. 

Plaukai neauga nuolatos, jiems būdingas augimo ciklas, kuris 
kitaip dar vadinamas plauko ciklu. Kiekvienas plauko folikulas 
turi savo ciklą, nepriklausomą nuo šalia esančių folikulų. Todėl 
plaukų slinkimo (alopecijos) priežiūros ir prevencijos priemo-
nės turi būti nukreiptos į skirtingas plaukų augimo ciklo fazes.  

Taip pat žinomi ir skirtingi alopecijos tipai, kurių pasireiškimas 
yra priklausomas ir nuo patiriamo streso ar metų laiko. PL
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SESKAVEL SESKAVEL

SESKAVEL

PRIEMONĖS ESANT 
PLEISKANOMS SESKAVEL, Speciali priežiūra, turint problemų su pleiskanomis

Pleiskanų atsiradimą sukelia bakterinis uždegimas skalpo odoje, kuris skatina ląs-
telių atsinaujinimo procesus. Tai labai dažna galvos odos problema, taip pat sie-
jama su odos sudirginimu ir niežėjimu. Tinkama plaukų ir galvos odos priežiūra 
padeda sumažinti šiuos požymius ir atkurią sveiką galvos odos būklę. 

INDIKACIJA: kasdienio naudojimo 
šampūnas niežtinčiai, pleiskanojančiai 
galvos odai.

SUDĖTIS: piroktono olaminas, pante-
nolis, pieno rūgštis, vitaminas E.

200  ml

Šampūnas 
nuo pleiskanų 

INDIKACIJA: kasdienio naudojimo 
šampūnas riebiai, niežtinčiai, pleiska-
nojančiai galvos odai.

SUDĖTIS: piroktono olaminas, pante-
nolis, pieno rūgštis, vitaminas E, tiokso-
lonas, pantolaktonas.

200 ml

Šampūnas 
nuo pleiskanų 

riebiai odai 

INDIKACIJA: šveičiamąjį poveikį turin-
tis šampūnas (skatina natūralų skalpo 
pleiskanojimą).

SUDĖTIS: glikolio rūgštis, pantenolis, 
sėjamųjų avižų (Avena sativa) ekstrak-
tas, vitaminas E.

200 ml

Glikolio 
šampūnas 

Įrodyta, jog stresas sukelia galvos odos pleiskanojimą, todėl norint išlaikyti sveiką 
plaukų būklę labai svarbu valdyti stresą, palaikyti tinkamos plaukų priežiūros režimą 
bei sveikai maitintis.

specifinei
odos priežiūrai
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SESKAVEL

KAVEL-M SESKAVEL
PLUS

SESKAVELSESKAVEL

SESKAVEL

PLAUKŲ SLINKIMAS
SESKAVEL, subalansuota ir efektyvi linija esant plaukų slinkimui. 
Priemonės skirtos dėl nuovargio, prastos mitybos, metų laikų kaitos, streso padi-
dėjusiam plaukų slinkimui mažinti. 
Atkuria plauko struktūrą, sustabdo plaukų slinkimą ir padidina plaukų apimtį. 

INDIKACIJA: įvairių veiksnių (stresas, 
hormonų kaita ir pan.) sukeltą plaukų 
slinkimą stabdantis kasdienio naudoji-
mo šampūnas.

SUDĖTIS: pantenolis, diemedžių (Ar-
temisia abrotanum) ekstraktas, gulsčio-
sios serenojos (Serenoa repens) ekstrak-
tas, kaštono (Aesculus hippocastanum) 
ekstraktas, hidrolizuotas keratinas, hi-
drolizuotas šilkas, linolo rūgštis, retinilo 
palmitatas, biotinas. 

200  ml

Plaukų slinkimą 
stabdantis 
šampūnas 

INDIKACIJA: stipraus poveikio slen-
kančių plaukų priežiūros losjonas, sti-
prinantis gležnus, nusilpusius plaukus.

SUDĖTIS: taurinas, pantenolis, cinko 
gliukonatas, kvininas, siauralapių sofo-
rų (Sofora angustifolia) šaknų ekstrak-
tas.

200  ml

Plaukų slinkimą 
stabdantis 

losjonas

INDIKACIJA: stipraus poveikio slen-
kančių plaukų priežiūros priemonė, sti-
prinanti gležnus, nusilpusius plaukus.

SUDĖTIS: piridoksinas, niacinas, ade-
nozinas, šilkmedžio (Morus alba) eks-
traktas liposomose, cinkas, samanų 
(Evernia prunastri) ekstraktas.

12 amp / 8 ml 

Ampulės 
nuo plaukų 

slinkimo 

ŠOKO TERAPIJA (pirmus tris mėnesius): Naktis: SESKAVEL MULBERRY plaukų 
slinkimą stabdančios putos + SESKAVEL plaukų slinkimą stabdantis losjonas. 
Diena: išplaukite galvą su SESKAVEL plaukų slinkimą stabdančiu šampūnu.
PALAIKOMOJI PRIEŽIŪRA: Naktis: SESKAVEL plaukų slinkimą stabdantis 
losjonas, vietoje jo du kart per savaitę SESKAVEL ampulė nuo plaukų slinkimo. 
Diena: išplaukite galvą su SESKAVEL plaukų slinkimą stabdančiu šampūnu. Norint 
pasiekti greitesnių rezultatų, rekomenduojame išorinę plaukų priežiūrą derinti su 
maisto papildais ir naudoti KAVEL M arba SESKAVEL PLUS kapsules.

INDIKACIJA: stipraus poveikio slen-
kančių plaukų priežiūros priemonė, sti-
prinanti gležnus, nusilpusius plaukus.

SUDĖTIS: cinkas, šilkmedžio (Morus 
alba) ekstraktas, niacinas, karnitinas, 
gliciretininė rūgštis, daržinės ciberžolės 
(Curcuma longa) ekstraktas, adenozi-
nas, retinilo propionatas, pantenolis, 
vitaminai E, B6. 

50  ml

Plaukų slinkimą 
stabdančios putos 

INDIKACIJA: maisto papildas reko-
menduojamas naudoti pagausėjusio 
plaukų slinkimo metu. Mažina plaukų 
slinkimą, bei suteikia apimties. 

SUDĖTIS: gulsčiosios serenojos (Sere-
noa repens) ekstraktas 256 mg, taurinas 
50 mg, bolivinės balandos ekstraktas 
21 mg, cinkas 10 mg. *Sudėtyje yra se-
zamo pėdsakų. 

60 kap.

Maisto papildas 

INDIKACIJA: maisto papildas reko-
menduojamas naudoti esant pažeis-
tiems ir silpniems nagams. Esant pa-
gausėjusio plaukų slinkimo metu (po 
gimdymo, keičiantis metų laikams).

SUDĖTIS: metioninas 175 mg, L-cis-
tinas 125 mg, cinkas 9,37 mg, geležis 
23,10 mg, vitaminas E 7,6 mg, vitami-
nas A 800 µg, biotinas 150 µg. *Sudė-
tyje yra sojos produktų ir sezamo pėd-
sakų. 

Maisto papildas 

60 kap.

REGENERUOJANČIOS 
PRIEMONĖS

specifinei
odos priežiūrai
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REGENERUOJANČIOS PRIEMONĖS

ATKURIAMOSIOS PRIEMONĖS
CICASES WH

CICASES PROTECT

ROSOIL

SODYSES

OXYSES

ODOS APSAUGA
SILKSES

SESPREVEX

Randai susidaro odai regeneruojant po įpjovimų, nudegimų, 
chirurginių procedūrų, aknės spuogelių gijimo. Priklausomai 
nuo žaizdos gijimo proceso taisyklingumo, randas gali susida-
ryti labai ryškus arba vos pastebimas. 

Rando išvaizda priklauso nuo:
• Žaizdos dydžio ir gylio
• Vietos
• Gijimo laiko
• Amžiaus
• Paveldimo polinkio į randėjimą

Norint pagerinti gijimo procesą būtina įvesti odos higienos re-
žimą – aseptiniais valikliais steriliai išvalyti žaizdą, siekiant ap-
saugoti nuo infekcijos, ir tuomet naudojant priemones su akty-
viomis regeneruojančiomis medžiagomis skatinti odos pluošto 
sintezę ir tinkamą audinių regeneraciją, kartu apsaugant nuo 
uždegiminių procesų. G
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ROSOIL ROSOILCICASES WH

OXYSES
MIST

SODYSES

GIJIMĄ SKATINANČIOS 

PRIEMONĖS Žaizdos yra odos pažeidimai, kuriems būdingas odos audinių vientisumo prara-
dimas ar net audinių žūtis. Tinkamai neprižiūrint, jos gali turėti neigiamų kosme-
tinių padarinių odos išvaizdai ar net sukelti antrines infekcijas. 

INDIKACIJA: atkuriamasis, odos rege-
neraciją skatinantis kremas (žaizdos, 
opos, nudegimai, chirurginės procedū-
ros ir pan.). Skirtas pragulų formavimo-
si prevencijai ir pragulas supančių sričių 
apsaugai.

SUDĖTIS: augimo faktorių kompleksas 
(TGF-β3, HGH, GM-CSF), varnalėšų (Arc-
tium lappa) ekstraktas, skvalenas, lakto-
ferinas, keramidas 3, kofermentas Q10, 
hialurono rūgštis, raudonųjų dumblių 
(Chondrus crispus) ekstraktas, superok-
sido dismutazė, ergotioneinas, pieno 
rūgštis, taukmedžio (Butyrospermum 
parkii) sviestas, tuščios liposomos. 

30  ml

Epitelizaciją 
skatinantis kremas 

INDIKACIJA: atstato ir regeneruoja po 
agresyvių kosmetinių ar dermatologi-
nių procedūrų (pavyzdžiui, radiotera-
pijos) pažeistą odą. Aknės sukeltiems 
randams, taip pat hiperkeratozei, sudir-
gimams, nudegimams, strijoms, sausai 
bei senstančiai odai prižiūrėti.

SUDĖTIS: erškėtrožių (Rosa rubiginosa) 
aliejus, vitaminas E.

5 amp / 2 ml

Ampulės 

INDIKACIJA: gerina hipertrofinių bei 
keloidinių randų išvaizdą. Suformuoja 
mechaninį barjerą, kuris minkština odą 
ir skatina odos audinių atsinaujinimą. 

SUDĖTIS: augimo faktorių kompleksas 
(TGF-β3, interleukinas-10), resveratro-
lis, pomidorų (Solanum lycopericum), 
svogūnų (Allium cepa), ilgosios ciber-
žolės (Curcuma longa) ekstraktai, varis, 
cinkas, hialurono rūgštis, kvercetinas, 
superoksido dismutazė, retinaldehi-
das, ergotioneinas, abrikosų (Prunus 
armeniaca) aliejus, vitaminas E, tuščios 
liposomos.

30 ml

Atstatomasis gelis 

INDIKACIJA: papildoma priemonė 
ROSOIL ampulėms. Dėl ypatingos teks-
tūros kaukė tinka visų tipų odai, ypač 
senstančiai ar odai po agresyvių pro-
cedūrų. 

SUDĖTIS: erškėtrožių (Rosa rubigino-
sa) aliejus, nakvišų (Oenothera biennis) 
sėklų aliejus, baltosios putonės (Lim-
nanthes alba) aliejus.

75 ml

Veido kaukė 

INDIKACIJA: esant odos deguonies ir 
energijos poreikiui: prieš ir po medici-
ninių procedūrų (operacijų, cheminių 
pilingų, mikrodermobrazinių šveitimų 
ir t.t.), esant opoms, radiodermatitui, 
ląstelių nekrozei, odos problemoms 
susijusioms su diabetu, anaerobinėms 
odos infekcijoms, odos senėjimui.

SUDĖTIS: deguonis, fruktozė.

20 ml

Purškiklis

Valykite pažeistą odą CICASES PROTECT valomuoju, dezinfekuojančiu kremu.

CICASES 
PROTECT

INDIKACIJA: valomasis kremas. Pade-
da apsaugoti odą nuo infekcijų ir kitų 
išorinių veiksnių. Ypač tinkamas esant 
situacijoms, kuomet būtinas intensy-
vus valymas.

SUDĖTIS: chlorheksidinas, hialurono 
rūgštis, glicerinas, parafinas. 

30  ml

Valomasis kremas

specifinei
odos priežiūrai
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SILKSES SILKSES

ODOS APSAUGA
Atstato pažeistą odą, apsaugo ją ir skatina natūralią odos regeneraciją. 

INDIKACIJA: visiems odos tipams, taip 
pat ir ypač jautriai odai. Ypač rekomen-
duojamas prieš ir po dermatologinių ir 
kosmetinių procedūrų, hipertrofinių ir 
keloidinių randų priežiūrai ir prevenci-
jai, esant opoms ir kitiems odos pažei-
dimams, labai sausos odos drėkinimui 
(radiodermatitas).

SUDĖTIS: silikono polimerai, vitaminai 
A+C+E, siauražiedės mimozos (Mimosa 
tenuiflora) ekstraktas,  alijošiaus (Aloe 
vera) ekstraktas. 

30 ml/100 ml/
20 x 3 ml dozės

Drėkinamasis 
apsauginis kremas 

INDIKACIJA: apsaugo ir drėkina sau-
sas, suskeldėjusias, senstančias bei jau-
trias lūpas. 

SUDĖTIS: silikono polimerai, vitaminai 
A+C+E, siauražiedės mimozos (Mimosa 
tenuiflora) ekstraktas,  alijošiaus (Aloe 
vera) ekstraktas. 

10 ml

Drėkinamasis 
apsauginis lūpų 

balzamas 

INDIKACIJA: visų tipų odos sudirgini-
mų ir pažeidimų priežiūrai ir prevencijai 
(dermatitui, bėrimams nuo sauskelnių, 
drabužių sukeltiems sudirginimams, 
praguloms ir pan.). Papildoma priežiū-
ros priemonė opoms ir žaizdoms.  

SUDĖTIS: 14 % cinko oksidas.

50 ml

Putos

PROFESIONALI
PRIEŽIŪRA NAMUOSE

SESPREVEX

specifinei
odos priežiūrai
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PROFISIONALI 
PRIEŽIŪRA NAMUOSE

NAMŲ NAUDOJIMO RŪGŠTINIŲ 
PILINGŲ PROGRAMOS
ANTI-AGE

REVITALIZE

CELLULAR REPAIR

NAMŲ NAUDOJIMO KAUKĖS
SESMEDICAL

PROFESIONALI 
PRIEŽIŪRA NAMUOSE

Kiekviena oda yra unikali ir šimtai skirtingų veiksnių gali pa-
veikti jos būklę: saulė, oro užterštumas, mitybos įpročiai, rie-
balų/vandens pusiausvyra odoje, kolageno ir elastino kiekio su 
amžiumi mažėjimas ir kiti. 

SESDERMA rūgštinių pilingų programos yra specialiai sukurtos 
namų naudojimui, o jų saugumo garantiją užtikrina SESDER-
MA medicinos specialistai. 

Žodis „pilingas“ (angl. peeling) reiškia nulupti, pašalinti. Der-
mokosmetikoje pilingo atlikimas skatina greitą skirtingų odos 
sluoksnių atsinaujinimą kartu paveikdamas ir odos valymą, 
maitinimą, drėkinimą, porų sumažėjimą, senėjimo požymių 
mažinimą, riebalų išsiskyrimą, depigmentaciją bei kitus proce-
sus. 

Tai būtina veido odos priežiūros dalis padedanti palaikyti svei-
kai atrodančią odą, pagerinti kosmetinių priemonių poveikį 
bei stabdyti senėjimo požymių pasireiškimą. 

SESDERMA sukurtos namų naudojimo rūgštinių pilingų pro-
gramos pasižymi puikiomis drėkinančiomis bei odos elastin-
gumą gerinančiomis savybėmis. Jų sudėtyje esančios aktyvio-
sios medžiagos specialiai parinktos tam tikriems odos tipams 
ar problemoms spręsti. 
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CELLULAR REPAIRANTI-AGE REVITALIZE

SESMEDICAL
Specialiai namų naudojimui sukurtos rūgštinių pilingų programos. Trys skirtingi 
pilingai sukurti remiantis profesionaliomis dermatologinės priežiūros priemonė-
mis. 

INDIKACIJA: odai, išvarginta ir paveik-
tai saulės spindulių poveikio, kuriai rei-
kalinga papildoma apsauga nuo UVA-
UVB spindulių. 

SUDĖTIS: servetėlės: ferulo rūgštis, 
žaliosios arbatos (Camellia sinensis) 
ekstraktas.
Užbaigiamasis kremas: 3-jų retinolių 
sistema, augimo faktoriai ir odą atsta-
tantys fermentai. 

BENDROS SAVYBĖS:
• Kiekviename rinkinyje esančių produktų pakanka atlikti 4 rūgštinio pilingo 
procedūroms. pH 3.5 - 4.5
• Procedūras reikia atlikti kas savaitę, geriausia vakare.
• Kelias dienas prieš atliekant rūgštinio pilingo procedūrą, negalima atlikti jokių 
invazinių odos procedūrų. 
• Vengti saulės spindulių poveikio 2-3 dienas po procedūros. 
• Visada naudoti tinkamą apsaugą nuo saulės.

INDIKACIJA: visiems odos tipams, 
ypač išblyškusiai, švytėjimą praradusiai 
odai, taip pat odai turinčiai šviesių pi-
gmentacijų ir nelygų odos toną. Sutei-
kia odai skaistumo ir spindesio. 

SUDĖTIS: servetėlės: migdolinė rūgš-
tis, glikolio rūgštis, ginkmedžio (Ginkgo 
biloba) ekstraktas, vitaminas C, ferulo 
rūgštis, mėlynžiedžio vilkdalgio (Iris 
germanica) ekstraktas. 
Užbaigiamasis kremas: retinolis, vitami-
nas C, ginkmedžio (Ginkgo biloba) eks-
traktas, mimetiniai peptidai, augimo 
faktoriai, pajūrinės zundos (Maritinum 
eryngium) ekstraktas. 

INDIKACIJA: odai su giliomis raukšlė-
mis, nelygiu odos tonu, taip pat išblyš-
kusiai, švytėjimai praradusiai, suglebu-
siai odai. Stimuliuoja kolageno, elastino 
ir hialurono rūgšties gamybą. Suma-
žina raukšles ir suteikia odai energijos 
bei spindesio.

SUDĖTIS: servetėlės: migdolinė rūgš-
tis, maleino rūgštis, citrinų rūgštis, piru-
vinė rūgštis, vitaminas C, superoksido 
dismutazė (SOD), argininas, mimetiniai 
peptidai.
Užbaigiamasis kremas: retinolis, vitami-
nas C, ginkmedžio (Ginkgo biloba) eks-
traktas, mimetiniai peptidai, augimo 
faktoriai, pajūrinės zundos (Maritinum 
eryngium) ekstraktas. 

4 vnt. rūgštinio 
pilingo servetėlės

15 ml užbaigiamasis 
kremas

Namų naudojimo 
rūgštinio pilingo 

programa

specifinei
odos priežiūrai

203

Namų naudojimo 
rūgštinio pilingo 

programa

Namų naudojimo 
rūgštinio pilingo 

programa

4 vnt. rūgštinio 
pilingo servetėlės

15 ml užbaigiamasis 
kremas

4 vnt. rūgštinio 
pilingo servetėlės

15 ml užbaigiamasis 
kremas

BRANDI 
ODA

ANTIOKSIDACINIS 
POVEIKIS

ODOS 
ATSTATYMAS
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FIRMING
MASK

MOISTURISING 
MASK

NAMŲ NAUDOJIMO 
KAUKĖS 100 % propileno plėvelės kaukės impregnuotos kruopščiai atrinktomis aktyviosiomis 

medžiagomis skirtingoms odos indikacijoms. Šios medžiagos skatina drėgmės išlai-
kymą odos raginiame sluoksnyje ir taip pagerina odos drėkinimą bei elastingumą.

INDIKACIJA: patempia, stangrina odą 
ir suteikia stangrumo pojūtį iš karto po 
naudojimo.

SUDĖTIS: dimetilamino etanolis 
(DMAE), pieno rūgštis, glikolio rūgštis. 

1 vnt.

Stangrinanti 
veido kaukė

INDIKACIJA: giliai drėkina odą ir at-
kuria jos elastingumą. Oda tampa lygi, 
raukšlės sumažėja akimirksniu. Taip pat 
ramina sudirgusią ir pažeistą odą.

SUDĖTIS: trijų molekulinių dydžių hia-
lurono rūgštis ir pantenolis liposomose. 

INDIKACIJA: atgaivina veido odą, išly-
gina toną, drėkina ir akimirksniu sutei-
kia odai skaistumo. Apsaugo odą nuo 
saulės spindulių ir kitų aplinkos veiks-
nių sukelto poveikio.

SUDĖTIS: vitaminas C, glicerinas.

• Priemonės užtikrina efektyvų aktyviųjų medžiagų įsiskverbimą į odą
• Kaukės lanksčios ir lengvai pritaikomos prie veido kontūro
• Pagamintos iš propileno

ORGANIZMO APSAUGA / 
GERA SAVIJAUTA

REVITALIZING 
MASK

ANTI-AGEING 
MASK

INDIKACIJA: sumažina raukšlių skaičių 
ir gylį. Atjaunina odą, suteikiant jai gy-
vybingumo ir skaistumo. 

SUDĖTIS: ATP (adenozino trifosfatas), 
ribozė, deguonis.

Gaivinamoji 
veido kaukė

Drėkinanti
 veido kaukė

Kaukė

specifinei
odos priežiūrai
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STANGRINIMAS DRĖKINIMAS SKAISTUMAS

ATJAUNINIMAS

1 vnt. 1 vnt.

1 vnt.
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C-VIT C-VIT CURCUSES

LACTYFERRIN LACTYFERRIN

ORGANIZMO APSAUGA 
Stiprina natūralią organizmo apsaugą bei normalias organizmo funkcijas.

INDIKACIJA: stiprina natūralią orga-
nizmo apsaugą.

SUDĖTIS: laktoferinas, krekenos.

120 ml

Skystas maisto 
papildas 

INDIKACIJA: stiprina natūralią orga-
nizmo apsaugą.

SUDĖTIS: laktoferinas, krekenos.

20 amp / 
10 ml

Geriamosios 
ampulės 

INDIKACIJA: stiprina imuninę sistemą, 
neleidžia atsirasti vitamino C trūkumui. 
Apsaugo organizmą nuo oksidacinių 
procesų (rūkant, daug sportuojant, pa-
tiriant daug streso ar sergant). Gerina 
geležies įsisavinimą, skatina greitesnį 
gijimą ir stiprina kraujagysles.

SUDĖTIS: vitaminas C.

120 ml

Skystas maisto 
papildas 

INDIKACIJA: stiprina imuninę sistemą, 
neleidžia atsirasti vitamino C trūkumui. 
Apsaugo organizmą nuo oksidacinių 
procesų (rūkant, daug sportuojant, pa-
tiriant daug streso ar sergant). Gerina 
geležies įsisavinimą, skatina greitesnį 
gijimą ir stiprina kraujagysles.

SUDĖTIS: vitaminas C.

10 amp / 10 ml

Geriamosios 
ampulės 

INDIKACIJA: apsaugo ląsteles nuo 
oksidacijos kartu suteikdamas daug 
naudos organizmui. Padeda sustiprėti 
esant nusilpusiai organizmo apsaugai.

SUDĖTIS: lengvai biologiškai pasisavi-
namas kurkumino ekstraktas.

120 kap.

Maisto papildas 

Mūsų organizme veikia daugybė apsauginių mechanizmų, kurie mus apsaugo 
nuo įvairių išorinių veiksnių, tokių kaip šaltis, nuovargis, stresas, prasta mityba ar 
gyvenimo būdas. Šie veiksniai silpnina mūsų imuninę sistemą taip padidinant 
infekcijos riziką ir leidžiant virusams bei bakterijoms patekti į mūsų organizmą 
ir daugintis. Maisto papildų vartojimas neutralizuoja šiuos neigiamus veiksnius 
ir sustiprina imuninę sistemą, aktyvuojant natūralius apsauginius organizmo 
mechanizmus. 

specifinei
odos priežiūrai
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SESMENOSES
PLUS

PRIMUVIT
PLUS

GERAI SAVIJAUTAI

INDIKACIJA: mažina menopauzės ke-
liamus simptomus. 

SUDĖTIS: sojų izoflavonai 40 mg, jūros 
koralai (kalcis ir magnis) 100 mg, agur-
klės aliejus 75 mg, ryžių sėlenos 50 mg, 
vynuogių sėklų ekstraktas 20 mg, vita-
minas D3 2,5 µg.

60 kap.

Maisto papildas 

INDIKACIJA: rekomenduojama jau-
čiant fizinį ar psichologinį nuovargį, 
taip pat esant maistinių medžiagų ne-
pakankamumui, laikantis dietos, nėš-
tumo metu, maitinant krūtimi, augimo 
metu.

SUDĖTIS: nakvišų ir agurklių aliejus 75 
mg, L-cistinas 75 mg, kalcis 60 mg, vita-
minas C 30 ng, selenas 25 mg, vitami-
nas B3 9 mg, cinkas 7,5 mg, vitaminas 
E 5 mg, geležis 5 mg, beta-karotinas 
4,8 mg, pantoteno rūgštis 3 mg, siliko-
nas 1,5 mg, vitaminas B6, vitaminas B2, 
folio rūgštis 100 mg, biotinas 70 mg, 
inozitolis 25 µg, vitaminas D 2,5 µg, vi-
taminas B12 0.5 µg.

60 kap.

Maisto papildas 

Estrogeno sumažėjimas menopauzės metu pasireiškia karščio priepuoliais, 
naktiniu prakaitavimu, nemiga, nuotaikų kaita, nuovargiu. Taip pat menopauzė 
turi didelį poveikį odai: oda suglemba, išsausėja, pasidaro šiurkšti, sunkiau gyja 
ir atsinaujina. 

KITOS SPECIFINĖS 
PROBLEMOS 

specifinei
odos priežiūrai
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KITOS SPECIFINĖS PROBLEMOS
AKIŲ PRIEŽIŪRA
OFTALSES 
DRY-EYES

NAGŲ PRIEŽIŪRA
LACTEMOL
SESFUNGOL

UŽKREČIAMASIS MOLIUSKAS
MOLUVIR

LŪPŲ PŪSLELINĖ
VIRUSES
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OFTALSES
BLEPHA

AKIŲ PRIEŽIŪRA
Subalansuota akių priežiūros linija visapusiškam akių komfortui.
Akių ir regėjimo priežiūra yra ypač svarbi. UV spinduliai, užterštumas, stresas, 
nuovargis ir kiti pavojingi veiksniai gali neigiamai paveikti akių būklę. 
SESDERMA akių priežiūros linija yra specialiai sukurta siekiant sumažinti išsau-
sėjusių akių, vokų kraštų uždegimo (blefarito) simptomus, taip pat oksidacinius 
akių pažeidimus. 

INDIKACIJA: palengvina blefarito 
simptomus.

SUDĖTIS: chlorheksidinas ir vitaminas 
C liposomose.

10 ml

Liposominis akių 
purškiklis

INDIKACIJA: maisto papildas skirtas 
regėjimo priežiūrai, sumažina oksidaci-
nius akių pažeidimus.

SUDĖTIS: liuteinas 15 mg, zeaksanti-
nas 0.5 mg, cinkas 10 mg, vitaminai A 
+ C + E.

60 kap.

Maisto 
papildas 

Jautriai akių kontūro ir akių vokų odos priežiūrai rekomenduojame naudoti 
SENSYSES akių makiažo liposominį valiklį.

OFTALSES
MACULA

specifinei
odos priežiūrai
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DRY-EYES

INDIKACIJA: iš karto palengvina išsau-
sėjusių akių simptomus. 

SUDĖTIS: tuščios liposomos, hialurono 
rūgštis, vitaminai A+E.

10 ml

Liposominis 
purškiklis akims 

INDIKACIJA: skirtas esant akių išsau-
sėjimui. 

SUDĖTIS: linų ekstraktas 15 mg, kola-
genas 23 mg, hialurono rūgštis 3 mg, 
chondroitino sulfatas 7mg.

60 kap.

Maisto 
papildas 

DRY-EYES
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LACTEMOL F SESFUNGOL

NAGŲ PRIEŽIŪRA
Naujausių technologijų dėka, liposomose patalpintos aktyviosios medžiagos 
prasiskverbia netgi pro kietą nago paviršių taip sustiprindamos silpnus, lūžinė-
jančius ir/arba pažeistus nagus. 

INDIKACIJA: tinka pažeistiems ir lūži-
nėjantiems nagams. Drėkina, stiprina 
nagus, todėl jie tampa lankstesni ir at-
sparesni išoriniams veiksniams.

SUDĖTIS: pieno rūgštis, organinis sili-
cis, cistinas, biotinas.

15 ml

Nagų stipriklis 

INDIKACIJA: rankų ir kojų nagų prie-
žiūra esant pakitusiai spalvai (pabalę ar 
pageltę nagai) ar struktūrai (sustorėjęs, 
netaisyklingas ir suskilęs paviršius).

SUDĖTIS: piroktino olaminas, cetilpiri-
dino chloridas, laktoferinas.

Kadangi nago plokštelė sudaryta iš keratino, baltymo suteikiančio kietumą, 
pro ją sunku prasiskverbti. Todėl mes rekomenduojame naudoti priemones, 
kurių sudėtyje esančios aktyviosios medžiagos patalpintos liposomose, taip jos 
prasiskverbia giliau ir tiesiogiai veikia problemos vietą.
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MOLUVIR VIRUSES

KITOS DERMATOLOGINĖS

PROBLEMOS

Tokie geriamieji maisto papildai kaip LACTYFERRIN ir C-VIT stiprina natūralias 
apsaugines organizmo sistemas suteikiant pirmo lygio apsaugą. 

INDIKACIJA: užkrečiamojo moliusko 
sukeltų pažeidimų priežiūra. 

SUDĖTIS: 1. 1 % KOH liposomose, pie-
no rūgštis. 2. Augalinės kilmės balty-
mai, zinkas.

20 ml

Paviršinė priežiūros 
priemonė

INDIKACIJA: esant lūpų herpiui.

SUDĖTIS: vitaminas C, jojobos ekstrak-
tas liposomose, chlorheksidinas. 

Liposominis 
purškiklis 15 ml

Nagų atstatymo serumas 

specifinei
odos priežiūrai

specifinei
odos priežiūrai
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