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Body Care
Kūno linija



We 
care
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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
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»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


