
»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
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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
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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


