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Sveika ir glotni oda visada aso-
cijuojasi su grožiu ir elegancija. 
Vis dėlto, ne kiekvieną gamta 
apdovanojo nepriekaištingai 
atrodančia oda.

Todėl Weyergans High Care AG
jau daugiau nei 25 metus kuria
ir plėtoja unikalią specialios
priežiūros programą, atitin-
kančią individualius kiekvienos 
odos poreikius - naudojant 
„protingus“ produktus, kurie 
automatiškai prisitaiko prie 
jūsų odos pH lygio, stimuliuoja 
jungiamąjį audinį ar skatina 
ląstelių regeneraciją. 

Tiek veido, tiek kūno priežiūroje, 
tiek „anti-aging“, tiek celiulito 
gydymo programose naudo-
jami išskirtinai aukštos kokybės 
ir  koncentracijų aktyvieji 
ingredientai - ir yra visų mūsų 
produktų veiksmingumo
paslaptis. Weyergans High
Care AG siekia atrinkti pirmiau-
siai natūralias gamtines 
žaliavas, tokias kaip amalo
ekstraktas, originalus austra-
lietiškas arbatmedžio aliejus, 
cinamonas ar rankomis skintos 
ir atrinktos ramunėlės iš Maroko. 
Tai pat naudojami augalinės 
kilmės enzimai ir hormonai. 

Vieną iš svarbiausių vietų
Weyergans High Care AG pro-
duktuose užima įvairūs
vitaminai: jie ne tik prisotina odą
aktyviomis substancijomis 
bet ir leidžia žymiai sumažinti 
naudojamų cheminių konser-
vantų kiekį. High Care - tai 
tobuliausias odos puoselėjimo 
lygmuo!

Visi Weyergans High Care AG 
produktai yra praėję alerginius 
testus ir kitus tyrimus.
Mes neatliekame bandymų su 
gyvūnais.

Tik pastebėjimas...
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Body Care
Kūno linija
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Sausa ir jautri oda, taip pat ir elastingumą praradę audiniai, yra 
ženklas, kad kūnas reikalauja neatidėliotinos mitybos ir puoselėjimo. 
Priežiūros, kuri atitinka būtent jūsų odos individualius poreikius. 
Atsižvelgiant į šiuos poreikius, High care kosmetika siūlo pagrindinius 
svarbiausius bei papildomus produktus, kurie padeda naikinti
celiulitą, strijas ar venų varikozės požymius.
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Styler Creme
Švelni, rūpestinga,
mylinti priežiūra Jūsų odai

Alpha Mousse
Tonizuojančios putos

Siekiant išvengti celiulito požymių arba mažinant 
jau atsiradusius, ypač svarbu suaktyvinti limfos 
apytaką. Prabangusis Styler Creme sukurtas spręsti 
būtent šiam specifi niam odos poreikiui kompensuoti. 
Šis specialus masažinis produktas turtingas ne tik 
stangrinančiais, drėkinančiais komponentais,
Vitaminu E, bet ir ypatingu augalinių ekstraktų kom-
pleksu, kuris stimuliuoja limfos cirkuliaciją.

Pakuotės 100 ml ir 250 ml   Ref. No. 012 ir 010

Šios koncentruotos gydančios putos 
naudojamos audinių tonuso gerinimui, 
jungiamojo audinio stiprinimui, rieba-
linių sankaupų mažinimui. Išskirtiniai 
augaliniai komponentai, kaip Gotu Kola 
(Centella asiatica), Kofeinas, Karnitinas, 
Guaranos sėklos, veikia į giluminis
audinius, aktyvuoja mikrocirkuliaciją ir 
ląstelių metabolizmą. Tikslinga naudoti 
kaip kursą - apie 4 savaites.  

Pakuotė 180 ml   Ref. No. 017



We 
care

High Care Fibel (LT) - Seite 9

9

»AE« Stick
Koncentratas riebalų
metabolizmui aktyvinti

Formula Stick
Intensyvi priežiūra individua-
liam naudojimui namuose

Styler Formula Ampoules
Su bioaktyviais ekstraktais

Produktas naudojamas efektyviam 
riebalų kiekio ląstelėse mažinimui 
probleminėse kūno zonose - šlaunų, 
sėdmenų, pilvo, rankų ir kt. srityse. 
Gebenės, Arnikos, Medetkos,Taukės 
bei Thymus (užkrūčio) liaukos
ekstraktai skatina deguonies pasisa-
vinimą probleminėse zonose ir
taip aktyvuoja riebalinių sankaupų 
deginimą.

Aplikatorius Roll-on 50 ml   Ref. No. 060

Šis ilgalaikio poveikio „roll on“ produk-
tas - optimaliausias pasirikimas kas-
dieninei jautrios krūtų odos priežiūrai. 
Tarp daugelio jo sudėtinių ingredientų, 
išskirtiniai yra bioaktyvūs serumai, 
gauti iš biologinių ekstraktų ir skatinan-
tys ląstelių augimą bei tonizuojantys 
audinius. Taip pat naudojamas strijų 
gydymui ir profi laktikai.

Aplikatorius Roll-on 30 ml   Ref. No. 062

Palepinkite savo kūną profesionaliu
spa produktu Styler Formula
Ampoules. Šio intensyvaus produkto 
išskirtines savybes lemia sudėtyje 
esantys proteinai, bioaktyvūs ekstraktai 
bei specialus atkuriamasis komplek-
sas. Jie stimuliuoja kolageno sintezę
ir stiprina jungiamuosius audinius.

Ampulės 5 x 5 ml   Ref. No. 052 
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Body Peeling
Su natūraliais proteinais

Body Balm Cashmere
Ypatinga programa
kasdienai 

Relax Balm
Atgaivina pavargusias
pėdas ir kojas

Naudojamas reguliariai, šis kūno 
šveitiklis padeda išvengti odos sausumo 
ir šiurkštumo. Suragėjęs odos sluoksnis 
švelniai pašalinamas. Body Peeling 
sudėtyje esantis Sojos aliejus maitina, 
Ramunėlės ramina, natūralūs proteinai 
atstato ir balansuoja odos apsaugines 
funkcijas bei optimizuoja odos ragėjimo 
procesus.

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 030

Šis balzamas tobulai tinka kas-
dieniniam naudojimui, netgi esant 
sudirgintai odai. Alavijas, Sojos aliejus 
ir Elastinas giliai drėkina audinius
bei atkuria odos elastingumą.
Gebenė ir Taukė papildomai švelnina,
glotnina ir atnaujina odą.
Body Balm Cashmere suteikia
odai šilkinę išvaizdą bei nepaprastą 
gaivumo pojūtį. 

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 021/032

Stebuklingai gaivinantis - toks Relax Balm 
poveikis. Vėsinantis losjonas mažina 
patinimą ir skysčių susikaupimą pėdose 
bei kojose. Eteriniai aliejai, Arnika,
Kamparas, Rozmarinas, Mentolis ir 
Pipirmėtė suteikia ilgai išliekantį
lengvumo ir gaivumo pojūtį. Idealiai
tinka karštomis vasaros dienomis.

Aplikatorius  Roll-on 50 ml   Ref. No. 042
Pakuotė 100 ml   Ref. No. 040
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Styler Contouring Bath
Tikrasis Sveikas Grožis! 

Styler Liquid
Švelnus ir gaivus 

Composed Massage Oil
Įspūdingas efektyvumas

Maloniai atpalaiduojančios vonios 
putos su ypač efektyviu Gebenės
ekstraktu. Detoksikuoja ir stiprina audi-
nius! Styler Contouring Bath yra
viena iš sudedamųjų Diferencijuoto 
celiulito gydymo dalių ir ypač rekomen-
duojama individualiam naudojimui
namuose. Produktas pasižymi išraiš-
kingu Gebenės aromatu, atpalaiduo-
jančiu ir maitinančiu poveikiu.    

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 014

Šis gelinis prausiklis praturtintas 
švelniai valančiais komponentais, 
gaunamais iš natūralių žaliavų.
Produktas tausodamas valo odą, 
išsaugo optimalų odos pH, efektyviai 
saugo nuo bakterijų, virusų ir grybelių. 
Užtikrina efektyvią bei ilgalaikę 
apsaugą  nuo nemalonaus kvapo, nes 
stabdo prakaito bakterijų dauginimąsi.

Pakuotė  200 ml   Ref. No. 304

Šis išskirtinės kokybės rinktinis aliejus 
naudojamas veido bei kūno masažui. 
Eterinių aliejų kompozicija aprūpina 
odą mitybinėmis medžiagomis ir nepa-
lieka jokio riebumo ar lipnumo pojūčio. 
Itin giluminis poveikis leidžia produktui 
tinkamai reguliuoti bei optimizuoti 
reikiamą odos drėkinimą ir maitinimą, 
stabilizuoti hidrolipidinį sluoksnį.

Pakuotė 500 ml   Ref. No. 013



»AE« Stick
Koncentratas riebalų
metabolizmui aktyvinti

Formula Stick
Intensyvi priežiūra individua-
liam naudojimui namuose

Styler Formula Ampoules
Su bioaktyviais ekstraktais

Produktas naudojamas efektyviam 
riebalų kiekio ląstelėse mažinimui 
probleminėse kūno zonose - šlaunų, 
sėdmenų, pilvo, rankų ir kt. srityse. 
Gebenės, Arnikos, Medetkos,Ttaukės 
bei Thymus (užkrūčio) liaukos
ekstraktai skatina deguonies pasisa-
vinimą probleminėse zonose ir
taip aktyvuoja riebalinių sankaupų 
deginimą.

Aplikatorius Roll-on 50 ml   Ref. No. 060

Šis ilgalaikio poveikio „roll on“ produk-
tas - optimaliausias pasirikimas kas-
dieninei jautrios krūtų odos priežiūrai. 
Tarp daugelio jo sudėtinių ingredientų, 
išskirtiniai yra bioaktyvūs serumai, 
gauti iš biologinių ekstraktų ir skatinan-
tys ląstelių augimą bei tonizuojantys 
audinius. Taip pat naudojamas strijų 
gydymui ir profi laktikai.

Aplikatorius Roll-on 30 ml   Ref. No. 062

Palepinkite savo kūną profesionaliu
spa produktu Styler Formula
Ampoules. Šio intensyvaus produkto 
išskirtines savybes lemia sudėtyje 
esantys proteinai, bioaktyvūs ekstraktai 
bei specialus atkuriamasis komplek-
sas. Jie stimuliuoja kolageno sintezę
ir stiprina jungiamuosius audinius.

Ampulės 5 x 5 ml   Ref. No. 052 
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Facial Care
Veido linija



»AE« Stick
Koncentratas riebalų
metabolizmui aktyvinti

Formula Stick
Intensyvi priežiūra individua-
liam naudojimui namuose

Styler Formula Ampoules
Su bioaktyviais ekstraktais

Produktas naudojamas efektyviam 
riebalų kiekio ląstelėse mažinimui 
probleminėse kūno zonose - šlaunų, 
sėdmenų, pilvo, rankų ir kt. srityse. 
Gebenės, Arnikos, Medetkos,Ttaukės 
bei Thymus (užkrūčio) liaukos
ekstraktai skatina deguonies pasisa-
vinimą probleminėse zonose ir
taip aktyvuoja riebalinių sankaupų 
deginimą.

Aplikatorius Roll-on 50 ml   Ref. No. 060

Šis ilgalaikio poveikio „roll on“ produk-
tas - optimaliausias pasirikimas kas-
dieninei jautrios krūtų odos priežiūrai. 
Tarp daugelio jo sudėtinių ingredientų, 
išskirtiniai yra bioaktyvūs serumai, 
gauti iš biologinių ekstraktų ir skatinan-
tys ląstelių augimą bei tonizuojantys 
audinius. Taip pat naudojamas strijų 
gydymui ir profi laktikai.

Aplikatorius Roll-on 30 ml   Ref. No. 062

Palepinkite savo kūną profesionaliu
spa produktu Styler Formula
Ampoules. Šio intensyvaus produkto 
išskirtines savybes lemia sudėtyje 
esantys proteinai, bioaktyvūs ekstraktai 
bei specialus atkuriamasis komplek-
sas. Jie stimuliuoja kolageno sintezę
ir stiprina jungiamuosius audinius.

Ampulės 5 x 5 ml   Ref. No. 052 
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Veido oda yra ypatingai jautri ir nuolat veikiama įvairių kenksmingų 
aplinkos faktorių bei stresų. Pavyzdžiui tokių, kaip oro kondicionavimas 
ar šildymas, kurie smarkiai sumažina odos drėgmės atsargas bei
odos sugebėjimą palaikyti reikiamą drėgmės kiekį. Mūsų High Care
kosmetikos produktai sugrąžina jūsų odai šiuos gebėjimus. 
Puoselėjantys produktai ir jų išskirtiniai komponentai atrinkti būtent taip, 
kad atitiktų individualius jūsų odos poreikius.
Rezultatas - nepaprastai sveika, gaivi ir švytinti oda!
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Cleansing Balm
Švelnus ir visapusiškas 
valymas

Cleansing Milk
Tikrasis švelnumas 

Tone Up
Gaivinamasis valymas

Atitinkantis odos poreikius valoma-
sis pienelis. Suderintas valiklis ir 
odos balzamas viename. Cleansing 
Balm skirtas greitam giluminiam ir 
tausojančiam visų odos tipų valymui, 
nesausinant odos. Idealus produktas 
vartotojams, kurie taupo laiką,
tačiau  neužmiršta kruopštaus odos 
valymo svarbos.

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 140

Cleansing Milk yra sisteminės odos 
valymo linijos produktas.
Jis švelniai pašalina odos nešvarumus, 
riebalus, prakaitą, taip pat ir
makijažą. Šis sisteminis veido odos 
valiklis saugo ir maitina jautrią ir sausą 
odą.

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 142

Gaivinantis ir valomasis veido losjonas 
be alkoholio visapusiško valymo
etapo užbaigimui ir odos apsauginio 
sluoksnio stabilizavimui. Tone Up 
ramina ir paruošia odą tolimesniems 
priežiūros etapams. Produktas
sudarytas iš  aukštos kokybės gaivi-
nančių augalų esencijų.

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 100
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Soft Peeling
Šveitiklis su proteinais

Nano Care
Valomieji mikrofi bros diskeliai

Veido oda vieną kartą per savaitę turi 
būti nušveičiama specialiu šveitikliu.
Soft Peeling atlieka šią funkciją ne 
tik labai švelniai, bet ir aprūpina odą 
natūraliais proteinais bei stabilizuoja 
apsauginį sluoksnį. Tokie aktyvūs in-
gredientai, kaip Arnika ir Sojos aliejus, 
ramina, drėkina ir glotnina odą. 
 

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 131 

Valomieji mikrofi bros diskeliai  yra 
patogūs ir praktiški. Jie skirti greitam 
ir nesudėtingam odos valymui. 
Bealkoholinė emulsija nesausina odos. 
Natūralūs aktyvūs ingredientai, kaip 
Alavijas, drėkina ir nuramina odą.  
Jūros mineralai atgaivina ir sustiprina 
odą.

Dėžutė 30 diskelių   Ref. No. 386
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Hydro Mousse
Vitaminizuotos putos

Hydro Fluid
Drėkiklis

Hydro Spray
Purškiamas drėkiklis 

Hydro Mousse yra speciali drėkiklio 
forma. Maloniai lengvos konsistencijos 
putos su vertingais vitaminais ypač 
greitai susigeria. Šakniavaisių ekstrak-
to dėka, oda pridrėkinama ir išsaugo 
šias drėgmės atsargas visą parą!
Tai intensyvi dieninės priežiūros
sistema. Rekomenduojama ir vyrams
po skutimosi. 

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 105

Saugo, gaivina, stiprina ir tonizuoja
odą po nuvalymo. Hydro Fluid yra 
papildomo drėkinimo produktas, skir-
tas odai, reikalaujančiai intensyvaus 
drėkinimo. Dėka sudėtyje esančių 
vitaminų, Hydro Fluid aktyvina meta-
bolinius procesus  bei tiesiogiai veikia 
natūralias odos apsaugines
ir atsparumo funkcijas. 

Pakuotė 200 ml   Ref. No. 102

Tokios pat sudėties intensyvus
drėkiklis praktiškoje purškiamoje 
pakuotėje. Ypač tinka naudoti
papildomam kasdieniniam drėkinimui 
pagal poreikį, vasaros metu deginantis, 
intensyviam plaukų gaivinimui, 
makijažo užtvirtinimui bei skubiam 
nualintos odos atgaivinimui. 

Pakuotė 150 ml   Ref. No. 148
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Crystal Collagen Gel Mask
Natūralus jūrinis kolagenas su aukščiausio lygio
apsauga ir intensyviu drėkinimo faktoriumi 
Crystal Collagen Gel Mask yra specialiai klientui pagaminta gelinė 
kaukė. Sudėtyje esantys Sargaso ir Vingiorykštės ekstraktai
giliai drėkina, apsaugo nuo raukšlių susidarymo, stiprina apsaugines 
savybes ir aprūpina odą mineralais bei mikroelementais.
Hialurono rūgštis išsaugo drėgmę jungiamuosiuose audiniuose.
Oda išlieka švelni ir glotni. Arbutinas sulygina odos spalvą. 

Pakuotė 1 vnt.   Ref. No. 136
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C7 plus
Gaivumo formulė

Viva
Nauja energija brandžiai odai

Balance
Ypatinga apsauga jautriai odai 

Ši formulė - stiprus ir veiksmingas 
drėgmės užtaisas su Dumblių ekstrak-
tais, Alaviju ir Simondsijų aliejumi.
Tačiau tikroji paslaptis, dėl ko šis 
dieninis kremas toks veiksmingas, 
slypi mažuose perluose su vitaminu 
C. Masažuojant kremą į odą, perlai  
ištirpsta ir atpalaiduoja vitaminą C. 
Maksimalus energijos ir gaivumo 
pojūtis! 

Pakuotė 50 ml   Ref. Nr. 090

Viva - tai visa, kas telpa į ši pavadi-
nimą. Šis drėkinantis kremas yra dar 
turtingesnis už C7 plus ir dėl to yra 
ypač tinkamas nualintai ar brandžiai 
odai. Itin efektyvūs drėkinantys 
komponentai ir vitaminai atgaivina odą 
ir suteikia jai nepaprasto komforto, 
švelnumo ir lygumo pojūtį. Jūs galite 
mėgautis švelnia oda ištisą dieną!

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 082

Plona ir jautri oda nuolat stokoja
reikalingos lipidinės apsaugos. 
Ypač prabangus ir maitinantis Balance 
kremas praturtintas giliai drėkinančiais 
aliejais ir vašku, taip pat Čiobrelių 
ekstraktu, kuris atkuria natūralią
odos apsaugą. Didelė vitamino E
koncentracija saugo no laisvųjų 
radikalų ir stabdo senėjimo procesus. 

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 096
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Eye Sential
Apsauga nuo raukšlių

Eye Life
Odos stiprinimui

Eye Serum
Nuostabios akys 

Eye Sential užtikrintai apsaugo paakių 
ir lūpų odą nuo raukšlių. Šis išskirtinai 
prailginto veikimo kremas gelis,
kurio sudėtyje yra būtiniausių 
lipopeptidų, iš augalų išgautų fi to-
hormonų, kitaip vadinamų „jaunystės 
hormonais“, atkuria ir pagerina odos 
elastingumą. Sukurtas gerinti tonusą
ir stangrinti odą!

Pakuotė 15 ml   Ref. No. 151

Eye Life yra trejopo poveikio paakių 
apsauga: vėsina, maitina odą ir
mažina raukšleles vienu metu. 
Sudėtyje esantys specialiai atrinkti 
tropinių jūrinių augalų ekstraktai ypač 
giliai drėkina odą, o natūralūs
proteinai aktyvina ląstelių augimą.

Aplikatorius Roll-on   10 ml Ref. No. 150

Bėgant metams ir veikiant žalingiems 
aplinkos faktoriams, mūsų oda praran-
da elastingumą, išplonėja ir netenka 
stangrumo bei tonuso. Ypač nukenčia 
jautri paakių zona. Paakių paburkimas 
ir tamsūs ratilai yra dažniausiai ir 
anksčiausiai išryškėjantys požymiai. 
Eye Serum efektyviai sumažina 
patinimą ir padidina odos tonusą bei 
pagerina elastingumą.

Pakuotė 15 ml   Ref. No. 160
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Set Up
Drėkina ir šalina stresą 

High Derm
Regeneruojanti priežiūra 

Porcelain
Nuostabiai, tarsi porcelianas,
odai 

Stresas yra vienas iš greičiausiai odos 
būklę įtakojančių faktorių. Set Up 
akimirksniu subalansuoja odą. Išskirtinės 
kokybės drėkinanti kaukė maloniai vėsina 
ir ramina odą. Paraudimas atslūgsta iš 
karto. Dumblių ekstraktai, Taukmedžio 
sviestas bei „skystuoju auksu“ pramintas 
Simondsijų aliejus garantuoja maksi-
maliai įmanomą drėgmės kiekį,
ilgai išliekantį gaivumo ir komforto pojūtį!

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 171

Šis regeneruojantis vitamininis pro-
duktas yra specialiai sukurtas odai su 
ypatingais poreikiais. Sudėtyje esantys 
maitinantys aliejai prisotina odą rege-
neracijai būtinais vitaminais.
Šie vitaminai tarsi šarvai apsaugo 
odą nuo žalingo laisvųjų radikalų bei 
aplinkos streso poveikio. Alavijas
bei Dumblių ekstraktai giliai drėkina ir 
maitina odą.

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 161

Vitaminas C ir aukštos kokybės Titano 
oksidas akivaizdžiai pagerina odos 
išvaizdą ir patikimai saugo nuo žalingų 
UV spindulių. Išskirtinės kokybės 
Migdolų aliejus ir Pantenolis papildomai 
atpalaiduoja ir lepina odą. Didelė 
vitamino E koncentracija užtikrina 
apsaugą nuo laisvųjų radikalų poveikio, 
efektyviai užkerta kelią ankstyvam odos 
senėjimui bei raukšlių susidarymui.

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 311



We 
care

High Care Fibel (LT) - Seite 21

21

Revival
Vitaminas C ir aukštos
kokybės Titano oksidas 

Sebo Care
Ypač protingas

Tea Tree Oil
Natūralumas . . .

Revival yra daugiafunkcinė kaukė. Ide-
aliai tinka uždegimo ar acne pažeistai 
odai. Sudėtyje esantys mielių ekstrak-
tai stabilizuoja odos pH lygį, taip pat 
pašalina riebalų perteklių ir reguliuoja 
riebios, uždegiminės ir spuoguotos 
odos funkcijas. Ramunėlių ekstraktas, 
Saldymedis ir Pantenolis turi raminantį 
poveikį. Rezultatas - pastebimai 
sveikesnė, švaresnė ir švytinti oda!

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 177

Sebo Care veiksmingumas 
atsiskleidžia tame, jog reguliuoja tiek 
riebios, tiek sausos odos funkcijas. 
Sudėtyje esantys du svarbūs enzimai 
reaguoja automatiškai ir priklau-
somai nuo odos pH lygio.
Taip atkuria apsauginę rūgštinę odos 
mantiją ir oda tampa švelni tarsi šilkas! 

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 181

Arbatmedžio aliejus yra 100 % natū-
ralus produktas, išgaunamas
Australijoje. Šis aliejus plačiai nau-
dojamas kosmetologijoje kaip
odą dezinfekuojanti, priešuždegiminė, 
antimikrobinė ir priešgrybelinė 
priemonė. Taip pat efektyviai apsaugo 
nuo odos sudirginimo.

Pakuotė 30 ml   Ref. No. 193
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Anti Aging
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Jau daugiau nei du tūkstančius metų Amalas yra žinomas, kaip
išskirtinių gydančių savybių turintis augalas. Todėl jis ir buvo naudojamas 
odos susirgimams gydyti bei imuninei sistemai stiprinti. Šiandien šis 
augalas naudojamas gydant vėžinius susirgimus, nes padeda atstatyti 
ląsteles bei dvigubai pagerina jų gynybinius apsauginius mechanizmus.
Weyergans High Care yra pirmoji kompanija, kuri šį potencialą
panaudojo kosmetikoje ir sukūrė naujos kartos aukščiausio efektyvumo 
atjauninančią kosmetiką Amalo pagrindu - taip gimė TIMELESS linija!
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Timeless Intensive Cleanser
Intensyvus valiklis su Amalu
Timeless Intensive Cleanser yra van-
denyje tirpus gilaus valomojo poveikio 
gelis. Ypač rekomenduojamas riebios 
odos valymui, greitam demakijažui,
odos riebalų pertekliaus neutralizavi-
mui, tuo pačiu visų odos nešvarumų 
pašalinimui, neišsausinant odos.
Alavijas drėkina ir išsaugo drėgmę
odoje viso valymo proceso metu.

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 375

Timeless Eye Care
Prabangi puoselėjanti kaukė 
Aukščiausios kokybės priežiūra 
lengvai pažeidžiamai paakių odai. 
Apsauginės Amalo savybės intensy-
viai atstato jautrią paakių zonos odą. 
Išskirtinai efektyvi ir giliai drėkinanti 
formulė minkština ir lygina odą
daugiau nei 24 val. Paprastosios 
akišvaitės ekstraktas ramina odos 
sudirgimus ir mažina jautrumą.

Pakuotė 15 ml Ref. No. 363

Timeless Intensive Care
Intensyvi priežiūra nakčiai
Turtinga, maitinanti priežiūra streso išvar-
gintai odai, atsiradus pirmiesiems senė-
jimo požymiams. Intensive Care yra ideali 
odą regeneruojanti priemonė nakčiai. 

Timeless Moisturising Care
Intensyvi priežiūra dienai
Intensyviai drėkinanti priežiūra sausai
ir streso nualintai odai. Šis kremas
kasdien visapusiškai apsaugo odą 
žalingų aplinkos faktorių bei streso.   

Pakuotės 50 ml   Ref. No. 361 and 360
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Timeless A-Xion
Prabangi priežiūra
Šios specialios, energizuojančios putos 
praturtintos didelėmis drėkinančių 
komponentų dozėmis ir Amalo 
ekstraktu, todėl ypač tinka brandžiai, 
išblyškusiai ir suglebusiai odai, taip pat 
brandžiai mišriai odai su uždegiminiais 
židiniais ar išryškėjusiomis poromis. 
A-Xion padeda atkurti ir išsaugoti odos 
elastingumą, stangrumą ir sumažinti 
raukšles. 

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 378

Timeless Concentrate
Apsauginis skydas odai
Palaiko odos apsauginius mechaniz-
mus. Oda yra nuolat veikiama
aplinkos streso faktorių ir dėl to gali 
pradėti senti anksčiau laiko.
Timeless Concentrate prisotina odą 
didelės koncentracijos Amalo
ekstraktu, išgauto homeopatiniu 
metodu. Šis aukščiausios kokybės 
ekstraktas aktyvina daugelį odoje 
vykstančių procesų.

Pakuotė 30 ml   Ref. No. 362

Timeless Active Mask
Prabangi puoselėjanti kaukė 
Speciali papildoma priežiūra streso 
paveiktai odai, profi laktinei priežiūrai ar 
keičiantis sezonams. Jūrinių Ikrų
DNR, vitaminas E ir kiti vertingi bei itin 
aktyvūs ingredientai tobulai saugo
ir maitina odą. Timeless Active Mask 
aktyvina ląstelių regeneraciją ir apsaugo 
nuo laisvųjų radikalų poveikio.

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 373
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Soon Future
Facial Care
Veiksmingiausia priežiūra ...

Soon Future
Eye Care
Sunaikina raukšles

Soon Future
Concentrate
Priešraukšlinė priežiūra

Visais atvejais - kaip drėkinantis 
kremas, intensyvi kaukė ar raminanti 
priemonė po skutimosi - šis kremas
yra tikras jaunystės fontanas!
AHP-8 ir Amalas, taip pat svarbiausi
vitaminai ir augaliniai hormonai, 
Taukmedžio sviestas, Migdolų ir 
Simondsijų aliejus nuostabiai
atpalaiduoja, lygina, ramina odą bei 
išlygina raukšles. 

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 379

Soon Future Eye Care yra svarbi 
aukščiausios kokybės odos priežiūros 
sistemos dalis. Kremas saugo ir 
puoselėja jautrią paakių odą  ir paste-
bimai išlygina raukšles vos perkelias 
savaites. Soon Future Care yra
ypatingas anti-aging produktas iš 
rinktinių ingredientų, tinkantis ir
moterims, ir vyrams. 

Pakuotė 15 ml   Ref. No. 380

Soon Future Concentrate papildo 
rafi nuotą priežiūros sistemą.
Didelė aktyvių lyginančių komponentų 
koncentracija išlygina raukšles.
Soon Future Concentrate yra itin 
prabangus anti-aging produktas, kurio 
raukšles lyginantis ir jauninantis
poveikis pastebimas vos per kelias 
savaites. Tinka ir profi laktikai.

Pakuotė 5 ml   Ref. No. 381
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Soon Future
Facial Cleansing Mousse
Šiuolaikiškas ir Išskirtinis

Soon Future
Facial Care Premium
Visa, kas geriausia!

Intensyviai valančios putos giliai, bet
švelniai ir tausojančiai išvalo odą.
Sudarytos tik iš komponentų, 
natūraliai randamų gamtoje.
Augaliniai ingredientai maitina ir 
giliai valo, nesausinant odos. Mažos 
granulės yra pripildytos Manitoliu, 
kuris prisotina odą natūraliu vitaminu 
E, drėkina ir galutinai pašalina visus 
nešvarumų likučius. 

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 387

Vienas iš pažangiausių tarp daugelio inovacijų ir atradimų veido priežiūros 
kosmetikos srityje. Pasižymi ypatingu poveikiu ir išlygina raukšles vos per kelias 
savaites. Senstanti, besiraukšlėjanti oda aprūpinama visu spektru svarbiausių 
maistingųjų medžiagų, vitaminų, augalinių hormonų, kurie atpalaiduoja raumenų 
įtampą probleminėse zonose. Vertingas Amalo ekstraktas stiprina odos apsau-
gines funkcijas ir imunitetą. Šis naujausias veido priežiūros produktas užtikrina 
optimalią odos priežiūrą, regeneraciją ir pastebimai atjaunina. Jo poveikis viršija 
net aukščiausius tarptautinius kosmetologijos standartus bei kitų garsiausių 
kompanijų produktų efektyvumą. Vienodai efektyvus ir moterų, ir vyrų odai.

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 395
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Cosmeceuticals
Kosmeceutika
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High Care Kosmeceutika - tai kosmetikos produktai, kurie gali 
nepalyginamai daugiau nei paprasčiausiai valyti ar maitinti jūsų 
odą. Jie savyje suderina naujausius biotechnologijų ir 
šiuolaikinės medicinos atradimus.
Mes padedame gamtai atskleisti jos tikrąjį potencialą!
Šie produktai naudojami tik specialiuose kosmetikos institutuose.
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Viva Fluid
Drėkinimas ir maitinimas sausai odai
Ampulės 4 ml   Ref. No. 030

Reset Fluid
Augalinių ekstraktų koncentratas 
jautriai odai
Ampoulės 4 ml   Ref. No. 152

Complex Multivitamin
Vitaminų koncentratas odos atstatymui
Ampulės 4 ml   Ref. No. 153

Vitamin A
Regeneruojantis koncentratas nualintai 
odai
Ampulės 4 ml   Ref. No. 110

Hyaluron pure
Atstato ir sulaiko drėgmę, tinka visų 
tipų odai.
Ampulės 4 ml   Ref. No. 088

Alpha Fluid
Fitohormonų kompleksas sonoforezei, 
stiprina jungiamąjį audinį, esant hormonų 
disbalansui.
Ampulės 5 ml   Ref. No. 016

Complex Sebo Care
Enzimų koncentratas sonoforezei, 
probleminei odai.
Ampulės 5 ml   Ref. No. 183

Formula pure
Atstatantis liposomų kompleksas
sonoforezei, jungiamojo audinio
stiprinimui, kaip viena iš Diferencijuoto 
Celiulito Gydymo dalių.
Ampulės 5 ml   Ref. No. 053

FC-L Gel
Proteinų kompleksas odos
stangrinimui
FC-L Gel yra liposominis produktas 
odai stangrinti ir tonizuoti. 
Visas spektras išskirtinių ingredientų 
aktyvina ląstelių dalijimąsi ir augimą. 
Liposomų dėka jie pasiekia giliuosius 
odos sluoksnius.
Produktas gali būti naudojamas
visose kūno vietose, kur reikia išlyginti, 
tonizuoti ir sustangrinti odą.

Pakuotė 30 ml   Ref. No. 080
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Meso Care®

Amino Cocktail
Koncentruotos amino rūgštys,
atstato ir sulaiko drėgmę
Ampulės 7,5 ml   Ref. No. 070

Collagen
Gerina odos būklę, sumažina poras, 
lygina raukšles
Ampulės 7,5 ml   Ref. No. 071

Carnitin
Gerina odos tonusą, išlygina odos 
kontūrą ir nelygumus. Galima naudoti 
veidui ir kūnui.
Ampulės 7,5 ml   Ref. No. 072

Hyaluron
Atstato ir sulaiko drėgmę, gerina odos 
išvaizdą, mažina poras, atjaunina
Ampulės 7,5 ml   Ref. No. 073

HylaRest
Mažina raukšles ilgam ...

HylaRest pratęsia Hialurono rūgšties 
injekcijų poveikį. Apsaugo nuo laisvųjų 
radikalų, priešlaikinio naujų raukšlių 
susidarymo. Pagrindinis  ingredientas, 
Vaistinės Svilarožės ekstraktas, stabdo 
hialurono irimą. HylaRest stiprina,
stangrina ir išlygina audinius.

Ampulės 7,5 ml   Ref. No. 076

Meso Pen®

Jonoforezės prietaisas
individualiam naudojimui
Jonoforezė yra fi zioterapijos metodas,
 jau daugiau nei kelis dešimtmečius 
naudojamas aktyvių ingredientų 
pernešimui giliai į odą (transdermalinė 
sistema). Meso Pen yra pirmasis
tokios rūšies  prietaisas, sukurtas indi-
vidualiam naudojimui namuose.

Pakuotė 1 pc.   Ref. No. 970
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Vyrų oda ir jos poreikiai skirsi nuo 
moterų. Vyrų oda yra kietesnė, 
storesnė ir reikalauja specialos
priežiūros. High Care Men 
puoselėjanti priežiūros sistema 
sukurta atsižvelgiant į specifi nius 
vyrų odos poreikius.

High Care Men
High Care Vyrams
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High Care Men
Facial Care
Anti Aging vyrams

High Care Men
A-Xion
Energija ištisą parą

High Care Men
System Basic & System Finish
Įspūdinga oda 

Kasdieninis drėkinimas, intensyvi-
kaukė ar raminanti priemonė po
skutimosi - visais atvejais šis kremas
yra tikras jaunystės fontanas!
AHP-8 ir Amalas, taip pat svarbiausi
vitaminai ir augaliniai hormonai, 
Taukmedžio sviestas, Migdolų ir 
Simondsijų aliejus nuostabiai atpalai-
duoja, lygina, ramina odą bei išlygina 
raukšles. 

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 390

Specialios, energizuojančios putos 
su Amalo ekstraktu ir dideliu kiekiu 
drėkinančių ingredientų atgaivina ir 
prisotina odą didžiuliu drėgmės
užtaisu 24 valandoms. A-Xion padeda 
atkurti ir išsaugoti odos elastingumą, 
stangrumą ir sumažinti raukšles. 

Pakuotė 100 ml   Ref. No. 318

High Care Men System Basic yra šiek tiek 
daugiau nei aktyvus šveitiklis. Jis išlaisvina 
odą nuo sunkiai įveikiamų negyvų ląstelių, 
riebalinių sankaupų ir sustorėjusios odos. 
High Care Men System Finish naudojamas 
pabaigoje, kad gerai nupoliruotų odą ir 
užbaigtų procedūrą. Vos minutė - ir oda 
tampa švelni, lygi ir glotni. 

Pakuotė 2 x 100 ml   Ref. No. 329 ir 331
                 Rinkinys   Ref. No. 328
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UV +
Nekaltas saulės prisilietimas

UV plus veido purškiklis užtikrina
patikimą apsaugą nuo žalingų UV
spindulių, papildomai drėkina ir
maitina. Vitaminas E saugo nuo
laisvųjų radikalų poveikio, stiprina
odos sugebėjimą išsaugoti drėgmę,
veikia priešuždegimiškai, švelnina
ir minkština odą.

Pakuotė 30 ml   Ref. No. 301

24. 05. Hand Care
»Ištiesk ranką ir paliesk«

Rankų kremas raminančio Pantenolio
ir drėkinančio Šlapalo pagrindu.
Rankos ilgai išlieka švelnios ir
minkštos. 24. 05. Hand Care Creme
taip pat apsaugo nuo senatvinių
dėmių atsiradimo. Pantenolis lengvai
susigeria ir yra ypač rekomenduo-
jamas išsausėjusiai odai.

Pakuotė 50 ml   Ref. No. 009
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Nutri Care: aukščiausios kokybės maisto 
papildai, atitinkantys šiuolaikinės dietologijos 
reikalavimus. Tapkite lieknesni ir pasilikite 
tokie su produktais iš ananaso, enzimų
ir karnitino! Šitaip jūs dar pagerinsite puikius 
efektyvių Weyergans gydymo metodikų
rezultatus. Atjaunėkite, išlaikykite puikią
fi gūrą ir gerą sveikatą! 

Nutri Care
Maisto papildai
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L-Carnitin
Veiksmingi maisto papildai

Body Line plus
Vietoj ananasų dietos

Ananas Fizzy Tablets
Putojančios tabletės su proteo-
litiniu Bromelaino enzimu

L-Carnitin tabletės aktyvina organiz-
mo metabolizmą ir padeda geriau
skaidyti riebalines rūgštis. Dėl viršs-
vorio kenčiantys žmonės dažniausiai 
turi nepakankamą L-karnitino kiekį 
savo organizme. Citrinų skonio 
L-Carnitin tabletės padeda atsikratyti 
viršsvorio ir palaikyti sveikatą.

Pakuotė 60 vnt.   Ref. No. 918

Body Line ananasų tabletės turi 
sudėtyje Vitamino C, kuris, kaip ir 
Karnitinas, būtinas  organizmui riebalų 
metabolizmo gerinimui ir aktyvinimui. 
Bromelaino enzimas, gaunamas iš 
ananasų, stimuliuoja virškinimo pro-
cesus bei palengvina ilgos grandinės 
baltymų, gaunamų su maistu, 
skaidymą ir įsisavinimą. 

Pakuotė 120 vnt.   Ref. No. 210

Šis enzimas randamas ir išgaunamas 
iš ananasų. Bromelainas yra virškinimo 
enzimas, optimizuojantis baltymų skaidymo 
procesus. Jis pasižymi tokiu pat efektyvu-
mu, kaip ir savas organizmo enzimas, netgi 
esant rūgščiai terpei skrandyje bei žarnyne, 
kuri paprastai yra nepalanki baltymų 
skaidymui. Sudėtyje esantis vitaminas C 
stiprina ir imuninę sistemą. Šis produktas 
vartojamas gydant celiulitą bei viršsvorį.

Pakuotė 7 x 4 vnt.   Ref. No. 916
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Collamin
Statybinė medžiaga stangriai odai, 
jungiamojo audinio ir kaulų struktūrai 

Styler Tea
Daugiau gyvybingumo ir energijos

Hidrolizuotos amino rūgštys iš 
natūralaus jungiamojo audinio proteino 
Kolageno, t.y. enzimų suskaidyti pro-
teinai: būtiniausias komponentas odos 
stiprinimui ir stangrinimui. Collamin 
suteikia viską, kas reikalingiausia 
organizmui, gryniausiame pavidale. 
Produktas nealergizuoja, tinka diabetu 
sergantiems žmonėms. 

Pakuotė 180 vnt.   Ref. No. 901 

Subalansuotas Žaliosios arbatos, Matės, Lapačio ir Raudonosios 
Rooibos arbatos mišinys atgaivina, stimuliuoja limfos apytaką,
palaiko gerą nuotaiką ir budrumą.
Naudojamas dietos laikymosi periodu, Diferencijuoto Celiulito 
Gydymo laikotarpiu, taip pat kasdieniniam darbingumo ir energijos 
palaikymui. Styler Tea mažina alkio pojūtį. 

Maišeliai 20 x1,8 g   Ref. No. 5004     Pakuotė 100 g   Ref. No. 5001
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Centrinis Weyergans High 
Care AG ofi sas yra Vokietijoje, 
netoli Dueren‘o miesto esančiame 
Boisdorf‘o dvare. Čia, harmo-
ningame gamtos prieglobstyje, 
darbuotojai gyvena, dirba, atlieka 
mokslinius tyrimus, mokosi ir 
veda mokymus. Atpalaiduojanti 
atmosfera ir draugiškas dėmesys 
vienas kitam sukuria tobulą 
atmosferą visam kam, ką mes 
darome. 

Nuo pat kompanijos įkūrimo 
1983 metais, Weyergans šeima 
paskyrė savo veiklą išskirtinių 
kosmetikos produktų, paremtų 
naujausiais moksliniais atradimais 
ir technologijomis, kūrimui. 

Su pirmaisiais produktais atsirado 
ir kompanijos credo: tik tinka-
mas, išskirtinio efektyvumo ir 
aukščiausios kokybės produktas, 
kuris atitinka individualius
kiekvieno kliento poreikius, yra
pakankamai geras, kad 
galėtumėm pateikti jį savo klien-
tams. Šis credo išlieka
kompanijos standartuose iki šių 
dienų.

Ligi šiol mūsų produktai išlieka 
geriausių produktų reitingavimo 
sąrašų viršūnėse, ir yra sėk-
mingai pritaikomi visiems odos 
tipams ir poreikiams. 

Nuo švelniausių valiklių, inten-
syviai koreguojančių ir 
puoselėjančių linijų iki specialios 
paskirties produktų veidui
ir kūnui. Klientas gali tikėtis 
įvairiapusiško ir sinergistinio 
poveikio, kompleksiškai naudo-
jant produktus bei atliekant
aparatines procedūras.

Aukščiausia produktų kokybė 
garantuoja optimalų rezultato ir 
investicijos vertės santykį.
Naudodami šiuos produktus, 
sustiprinsite pasitikėjimą savo 
įvaizdžiu ir pritrauksite sėkmę 
visiems savo darbams.

Iki greito
pasi-
matymo ... 
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 WEYERGANS HIGH CARE
Ofi cialus atstovas Lietuvoj, IĮ „Solvestela“
T.Ševčenkos g. 16B, Vilnius, LT - 03111
Mob.nr. 8 699 35677, tel./faks.: 8 2496487
solve@askada.lt, www.weyergansbaltic.lt

Weyergans High Care centrų ir studijų adresus,
bei specialistus galite rasti mūsų internetiniame puslapyje

www.weyergansbaltic.lt


