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BODY SPECIALIST

                                                                      BODY RESCUE – NAMŲ LINIJA

SAUGOK SAVO ODĄ
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Anticeliulitinis kremas
200 ml and 6.774 fl.oz
Active ingredients:
Rhodysterol 2%
Sculptosane 1%
Caffeine 4%
L-carnitine 0,5%

Kremas strijų 
mažinimui
200 ml and 6.774 fl.oz
Active ingredients:
Vanistryl 5%
Collagen 2%
Organic Silicon 5%

Kremas krūtinei ir 
dekolte sričiai
100 ml and 3.387 fl.oz
Active ingredients:
Kigelia africana 20%
Organic Silicon 5%

Stangrinantis kremas
200 ml and 6.774 fl.oz
Active ingredients:
Collagen 0,5%
Elastine 3%
DMAE 0,5%
Centella Asiatica 2%

Pilingas
120 ml and 4.057 fl.oz
Active ingredients:
Fruit extracts
(Papaya, Mango,
Kiwi, Strawberry, Lemon)

 Body rescue – namų linijos produktai
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CELLULITE– INTENSYVUS ATSTATANTIS KREMAS (200ml)

Intensyvi kosmetinė priemonė celiulito gydymui. Veikliosios medžiagos skatina kraujotaką, drenuoja, padeda šalinti riebalų 

sankaupas, toksinus ir skysčius, susikaupusius odoje. Suteikia odai elastingumo, lygumo, stangrumo. Kartu užkertamas kelias 

naujų riebalinių ląstelių susidarymui. Oda tampa elastingesnė, stangresnė ir glotnesnė, mažėja celiulitas.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

RHODYSTEROLIS 2% - tai visiškai natūrali ir kliniškai išbandyta medžiaga, pagaminta iš raudonųjų jūros dumblių. Dėl šios 

medžiagos poveikio pagreitėja kraujo apytaka, skatinama lipolizė, dėl to mažėja riebalų sankaupos, stimuliuojamas vandens 

išsiskyrimas ir toksinų pašalinimas.

Kartu užkertamas kelias naujų riebalinių ląstelių susidarymui. Oda tampa elastingesnė, stangresnė ir glotnesnė.

SCULPTOSANE 1% - vandenyje tirpus planktono ekstraktas, stangrina odą, o taip pat sumažina riebalinio audinio plėtrą, skatina 

ląstelių energiją, aprūpina audinius deguonimi. Taip pat užtikrina optimalią ląstelių detoksikaciją, atstato odos spalvą, 

stangrumą ir elastingumą.

L-KARNITINAS 0,5% -   natūralus, į B grupės vitaminus panašus junginys, kuris padidina ląstelių membranų pralaidumą 

riebiosioms rūgštims. Karnitinas padeda transportuoti šias rūgštis į mitochondriją , kuriose jos yra panaudojamos energijai 

gauti. Mažina celiulitą, gerina odos būklę, tiesiogiai veikia raumenis.

KOFEINAS  4% -  padeda pašalinti vandens perteklių, valo organizmą, gerina medžiagų apykaitą, skatina  riebalų deginimą, 

mažina patinimą, puikiai mažina celiulitą. 

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis (šlaunis, sėdmenis, klubų, pilvo, vidinę rankų dalį) kremu 

įmasažuojant jį.

 

AROSHA – „Namų linija -BODY RESCUE“
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FIRMING – INTENSYVUS RESTRUKTURIZUOJANTIS STANGRINANTIS KREMAS (200ml.)
Efektyviai gerina odos stangrumą, elastingumą. Drėkina odą. Kolagenas ir elastinas stimuliuoja fibroblastų veiklą,  atstato 

ląsteles giliuosiuose odos sluoksniuose. Mažina raukšlių susidarymą, apsaugo nuo raumenų sunykimo.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

KOLAGENAS 2% - tai pluoštinis baltymas, suteikiantis odai stangrumo ir užtikrinantys tinkamą drėkinimo sistemą. Kolagenas 

lemia odos ir kitų audinių elastingumą.

ELASTINAS 3% - organizmo struktūrinis baltymas, kuris suteikia elastingumo mūsų audiniams. Tai medžiaga, iš kurios sudaryta 

struktūra išlaikanti odos ląsteles vietoje. Laikoma, kad raukšlių formavimasis – elastino molekulių suirimo priežastis.

AZIJINĖ CENTELĖ 2% -turtinga rūgštimis, kurios padeda reguliuoti fibroblastų veiklą ir stimuliuoja kolageno gamybą. Dėka savo 

gydomųjų savybių, ji užkerta kelią odos elastingumo praradimui, raukšlių ir strijų susidarymui. Stiprina kraujagyslių sieneles. 

Palaiko natūralų drenažą ir suteikia “lengvų kojų” pojūtį.

DMAE 0,5% (dimetilaminoetanolis) -tai natūralios kilmės (išskirtas iš sardinės, ančiuvių) amino rūgštis. Padeda palaikyti 

raumenų tonusą tiek veido srityje, tiek visame kūne mums senstant bei kovoja su raumenų sunykimu po oda. Stangrina, 

tonizuoja, jaunina odą.

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis kremu įmasažuojant jį.

 

AROSHA – „Namų linija -BODY RESCUE“
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STRETCH MARKS – ATSTATANTIS KREMAS STRIJŲ NAIKINIMUI ( 200ml)
Intensyviai stimuliuoja ląstelių regeneraciją ir jungiamojo audinio atkūrimą, pagerina odos tonusą ir tekstūrą.

Puikiai tinka strijų, atsiradusių nėštumo metu, žindant kūdikį, dėl nutukimo, dietų laikymosi, spartaus augimo ir t.t. gydymui. 

Turi stiprų lipolitinį poveikį - veikia adipocitus septynis kartus stipriau už kitus lipolitinius preaparatus. Atstato elastino skaidulas 

ir fibrilinius elementus.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS
VANYSTRYL 5% - inovatyvus jūrinis komponentas, padeda atstatyti pažeistą kolageno ir elastino pluošto struktūrą. Sudėtyje yra 

daug aktyvių junginių, kurie skirti jau susiformavusių srijų gydymui ir užkirsti kelią naujoms susidaryti.

Padeda palaikyti odos drėgmę ir švelnumą.

ORGANINIS SILIKONAS 5% - struktūrinis jungiamojo audinio elementas, pasižymintis atjauninančiu, regeneruojančiu ir 

drėkinamuojų poveikiu. Stimuliuoja fibroblastų proliferaciją, kolageno ir elastino sintezę, aktyvuoja epidermio ir dermos 

regeneraciją, stabdo nefermentinę jungiamojo audinio proteinų glikozilinimo reakciją. Atstato metabolizmą, stabdo senėjimą, 

lygina raukšles, stangina ir liftinguoja odą. Turi stiprų lipolitinį poveikį - veikia adipocitus septynis kartus stipriau už kitus 

lipolitinius preaparatus. Atstato elastino skaidulas ir fibrilinius elementus.

KOLAGENAS 2% - tai pluoštinis baltymas, suteikiantis odai stangrumo ir užtikrinantys tinkamą drėkinimo sistemą. Kolagenas 

lemia odos ir kitų audinių elastingumą.

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis (zonas su strijomis) kremu įmasažuojant jį.

 

AROSHA – „Namų linija -BODY RESCUE“
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BREAST & DECOLLETE – KRŪTINĘ IR DEKOLTE ATSTATANTIS GELIS (100ml.)
Subtilus gelis, naudojamas krūtinės ir dekoltė zonų priežiūrai. Padeda formuoti dailią krūtinę, tonizuoja, patempia odą. Biustas 

tampa putlesnis, stangresnis. Dekoltė srities oda atgauna elastingumą, šviežumą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

ORGANINIS SILIKONAS 5% - organinis silicis yra polisacharidas, išgautas iš dumblių ir suderintas su silicio junginių grupėmis. 

Tirpus vandenyje ir biologiškai aktyvus, turi daugiapusį poveikį (restruktūrizacinis efektas, prevencija, apsauga, atstatymas, 

metabolizmo stimuliacija) ir taip pat yra puikiai toleruojamas odos (netoksiškas ir nealergiškas). Visapusiškai padeda atstatyti ir 

sustiprinti jungiamąjį audinį, kolageno ir elastino skaidulas. Stipraus odą patempiamojo ir drėkinamojo poveikio. Silicis taip pat 

žinomas dėl antioksidacinio aktyvumo ir odos apsaugos nuo senėjimo.

AFRIKINĖ KIGELIJA 20% - tai šventas Afrikos medis.  Jo vaisių ekstraktas tradiciškai naudojamas moterų krūtinei stangrinti. 

Ekstraktas padidina odos fibroblastų aktyvumą, padidina odoje vandens, hialurono rūgšties, kolageno kiekį ir puikiai veikia kaip 

kūną tonizuojanti ir stiprinanti medžiaga, suteikianti odai stangrumo ir elastingumo. 

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis (krūtinę ir dekolte sritytį) kremu įmasažuojant jį.

 

AROSHA – „Namų linija -BODY RESCUE“



7

PEELING– INTENSYVI ENZIMINĖ EMULSIJA ODOS VALYMUI (200ml)

Odos valymo emulsija dėl joje esančių koncentruotų enzimų puikiai valo ir atgaivina odą. Švelni emulsija leidžia efektyviai, 

nepažeidžiant odos paviršiaus,  atkurti sveiką jos būseną, suteikiant prabangią tekstūrą ir gyvybingą išvaizdą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Vaisių ekstraktai (papajų, mangų, Kiviai, Braškių, citrinų)

Papajos vaisių ekstraktas turtingas didele gausa fermentų, kurie turi drėkinamąjį poveikį. 

Mango ir kivi  yra puikūs natūralūs antioksidantai, vitaminų ir eterinių omega 3 rūgščių šaltiniai,intensyviai drėkinantys odą.

Braškių vaisių ekstraktas švelnus eksfoliantas, padedantis efektyviai pašalinti negyvas odos ląsteles.

Šių vaisių ekstraktų kokteilis padeda pagerinti odos išvaizdą ir suteikia jai reikalingą maitinimą.

Naudojimo rekomendacijos: Užtepti emulsiją ant konkrečiių sričių  ir masažuojant įtrinti iki visiško susigėrimo.  Nuplauti nereikia.

 

AROSHA – „Namų linija -BODY RESCUE“
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CELL REPAIR – ANTICELIULITINIS STANGRINANTIS SAUSAS ALIEJUS – 100ml.

Ar žinote, kad dėl natūralių eterinių aliejų augalai sugeba prisitaikyti ir išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Augaliniai 

aliejai apsaugo juos nuo kenksmingų oro sąlygų, stiprina jų struktūrą ir natūralią gynybos sistemą. Atlikus įvairių 

augalų pagrindinių komponentų  nuodugnius tyrimus, mes išrinkome 6 eterinius aliejus, turinčius sinergetinių savybių, 

atstatančių odos pusiausvyrą. Tik CELL REPAIR  produktuose Jūs galite rasti šias natūraliąsias medžiagas.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

 RAUDONIEJI DUMBLIAI (Palmaria Palmata): dėl antioksidantų ir jonizuojančiųjų komponentų ( mineralų ir polifenolių) odai 

suteikiamas gyvybingumas ir sveika išvaizda. Gausus mikroelementų kiekis raudonuosiuose dumbliuose skatina kraujagyslių 

išsiplėtimą, palaiko  drėgmės pusiausvyrą.

 LAZDYNŲ RIEŠUTŲ ALIEJUS (Corylus Avellana): turtingas nesočiosiomis riebiosiomis rūgštimis (apie 90%), riebalais, fosfolipidais ir 

vitaminais A ir E. Drėkina ir stangrina odą, tuo pačiu atstato ir pagerina veikliųjų medžiagų įsisavinimą. Antioksidantai ir 

antiradikalai apsaugo odą nuo oksidacijos proceso.

 ARGANŲ ALIEJUS (Argania Spinosa Kernel): dėl unikalių regeneruojančių ir antioksidacinių savybių, labai efektyviai padidina odos 

drėgmės lygį ir atnaujina odą. Aliejuje esantys tokoferoliai veikia riebalų rūgštis membranoje, užtikrina apsaugą nuo ląstelių 

senėjimo.

Sudėtyje nėra dažiklių, parabenų ir mineralinių aliejų.

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis (šlaunis, sėdmenis, klubų, pilvo, vidinę rankų dalį) 

aliejumi jį įmasažuojant.

AROSHA – „Namų linija“
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BODY LIFT – STANGRINANTIS, KŪNO LINIJAS FORMUOJANTIS SAUSAS ALIEJUS – 100ml.

Ar žinote, kad dėl natūralių eterinių aliejų augalai sugeba prisitaikyti ir išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Augaliniai 

aliejai apsaugo juos nuo kenksmingų oro sąlygų, stiprina jų struktūrą ir natūralią gynybos sistemą. Atlikus įvairių 

augalų pagrindinių komponentų  nuodugnius tyrimus, mes išrinkome 6 eterinius aliejus, turinčius sinergetinių savybių, 

atstatančių odos pusiausvyrą. Tik BODY LIFT  produktuose Jūs galite rasti šias natūraliąsias medžiagas.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

 ERŠKĖTROŽĖ (Rosa Mosqueta): tai aliejus, kuriame gausu riebiųjų rūgščių, kurios turi svarbią reikšmę užtikrinant odos elastingumą 

ir atstatant drėgmę.

 ISPANINIS ŠALAVIJAS (Chia -Salvia Ispanica): pasižymi stangrinančiomis savybėmis, lygina raukšles. Šis eterinis aliejus praturtintas 

Omega-3 riebalų rūgštimis. Atstato, drėkina, minkština odą.

 MONOI TAHITI (tai Taičio gardenijos žiedų ištrauka kokoso riešutų aliejuje ): pasižymi giliu ilgalaikiu drėkinamuoju, 

stangrinamuoju, minkštinančiuoju poveikiu odai. Jis gerai įsiskverbia į odą, drėkina, saugo nuo išorinių veiksnių, tokių kaip saulė ir 

vėjas. Oda tampa lygesnė, sumažėja raukšlės,  oda atjaunėja.

Sudėtyje nėra dažiklių, parabenų ir mineralinių aliejų.

Naudojimo rekomendacijos: Kartą per dieną ištepti konkrečias sritis (šlaunis, sėdmenis, klubų, pilvo, vidinę rankų dalį)   aliejumi 

įmasažuojant jį.

 

AROSHA – „Namų linija“
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ŠEPETYS SAUSAM PILINGUI IR MASAŽUI

Medžiaga

Šio šepetėlio šereliai pagaminti iš augalinio plaušo vadinamo TAMPICO. Plaušas dažniausiai gaunamas  iš sultingų augalų 

“Agave lechuguilla“ (vadinamo “Ixtle”), augančių šiaurės Meksikos dykvietėse .

Istorija

Tai vienas iš seniausių kūno pilingo ir masažo būdų, kurio dėka pasiekiami puikūs rezultatai ir nenuginčijama nauda limfai, 

naudojant tik keletą minučių per dieną!

Poveikis

Stimuliuoja kraujo apytaką, nervų galūnes ir limfinę sistemą, kelia tonusą, suteikia energijos arba atpalaiduoja priklausomai 

nuo naudojamo metodo.

AROSHA – aksesuarai
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MASAŽO ŠEPEČIU METODIKA

Poveikis

Lėti ir švelnūs judesiai stimuliouja limfos sistemą, skatina drenažo efektą. 

Trumpi ir staigūs judesiai suteikia tonizuojantį ir energizuojantį efektą. 

Lėti, bet užtikrinti judesiai išilgai raumenų skaidulų atpalaiduoja ir atlaisvina raumenis, nauda sąnariams. 

Naudojimas

Kojos: nuo pėdos iki kirkšnies. 

Pilvas: judesiai pagal laikrodžio rodyklę žemyn ratu.  

Rankos: pradedant nuo riešų link pažastų. 

Nugara: statmeni stuburui judesiai nuo vidaus link išorės. 

AROSHA – aksesuarai
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