
  

Mokslo duoklė tobulai odai



  

MOKSLO ĮKVĖPTOS IDĖJOS 
Visas AROSHA veido priežiūros projektas yra sukurtas, remiantis pagrindiniais 

korneologijos principais. Šio projekto tikslas išsaugoti pagrindines odos savybes: 
drėgmę, antioksidacinį aktyvumą, elastingumą ir pralaidumą.



  

      APIE KORNEOLOGIJĄ                                            
    

Korneologija remiasi įvairiais moksliniais 
eksperimentiniais tyrimais, kurie yra orientuoti į odos 
raginio sluoksnio anatomiją, fiziologiją ir biologiją, ypač
žmogaus odos raginio sluoksnio.
Iki 1950m buvo manoma, kad raginis sluoksnis yra 
mirusi, pasyvi membrana, gaubianti kūną ir apsauganti 
jį nuo cheminio ir fizinio išorės poveikio. Požiūris 
pasikeitė XXa viduryje. Tai buvo viena iš daugelio klaidų, 
kurią ištaisyti užtruko nemažai metų. Daug tyrimų per 
praėjusius dešimtmečius parodė, kad raginis sluoksnis 
yra labai sudėtingos struktūros, dinamiškas audinys, 
kurio sudėtis įtraukia daugybę tarpusavyje suderintų 
metabolinių enzymatinių funkcijų. Dabar tiksliai 
žinoma, kad raginis sluoksnis atlieka keletą skirtingų 
funkcijų, būtinų palaikyti odos homeostazę.
Vienas iš pagrindinių mokslininkų padėjęs korneologijos 
pagrindus buvo profesorius P.M.Elias.



  

Profesorius P.M.Elias paskelbė fundamentalius 
principus apie raginio sluoksnio funkcijas:
- pralaidumas
- antimikrobinis poveikis
- antioksidancinis poveikis
- odos vientisumas ir atsinaujinimas
- apsauga nuo mechaninio poveikio/ reologinė 
- cheminė; toksinų pašalinimas;
- suvokimo ir jutimo dirgiklis;
- hidratacija;
- apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės;
- apsauginės funkcijos aktyvavimas (citokinų 
aktyvavimas).



  

APIE BIOCELIULIOZĘ

Bioceliuliozė yra gamtoje paplitęs polisacharidas, kuris teikia 
palaikymą ir apsaugą augaliniam pluoštui.
Kurį laiką ši medžiaga buvo naudojama išskirtinai medicinos tikslais - 
dažniausiai sunkiems odos pažeidimams, pavyzdžiui, nudegimams 
gydyti,  kadangi nedirgina net ir itin  jautrios odos.   Pastebėjus, jog 
itin plonas bioceliuliozės pluoštas ypač  lengvai prasiskverbia net į 
smulkiausius odos nelygumus, ją imta naudoti ir kosmetinių, taip  
pat  jauninančių kaukių gamyboje. Kaukės taip pat dažnai 
rekomenduojamos po fizinio ir cheminio odos šveitimo, gilaus 
valymo. 



  

         PAGRINDINĖS BIOCELIULIOZĖS          
CHARAKTERISTIKOS

Biocellulose savybės, kurios išskiria ją kaip aukščiausios 
kokybės medžiagą, skirtą naudoti odos priežiūrai:

- Užtikrina ilgalaikį drėkinimą

- Puikaus sukibimo medžiaga, kuri imituoja natūralios odos 
  tekstūrą

- Aukštas perdavimo efektyvumas

- Ekologiška (gryna, natūrali ir hipoalerginė)

- Labai plona ir neįtikėtinai elastinga

                



  

         MATRIXTECH
Biokomplekso koncepcija

Tai maksimali veikliųjų medžiagų sinergija, kuri padeda stiprinti 
osmoso keitimasi per epidermio odos sluoksnius. Dėka 
padidinto odos pralaidumo, pernešėjų kompleksas ("boost 
complex") leidžia aktyviosioms medžiagoms ("active charge") 
greičiau ir giliau prasiskverbti į odą.
Galiausiai visi nešvarumai pašalinami mechaniniu būdu 
bioceliuliozės kaukės pagalba.

IDĖJA
Pateikti paprastą technologiją (MATRIXTECH), kad
kiekviena procedūra, kuri pagerina sąveiką tarp odos sluoksnių, 
aprūpintų konkrečiomis aktyviosiomis medžiagomis skirtingų 
tipų odą.



  

VEIKIMO PRINCIPAS
                                                                     DETOX 

                                                                                                                                                                                                           Detoksikuojantis ir raminantis                
                                                                                                                                                                                                           poveikis, paruošia  odą veikliųjų             

                                                                                                                                                                               medžiagų įsisavinimui.

           CARRIER 
                                                Gilus ir greitas aktyviųjų medžiagų 

     perdavimas.

           DELIVERY
                                                 Aktyviųjų medžiagų išnešiojimas            

                                                                                                                                                                                                           pagal konkrečiai pasirinktą procedūros 
                                                                                                                                             tipą.

REGENERATION 
                                                                                                                                                                                                       Ląstelių atsinaujinimo skatinimas.

   EXCHANGE
 Intensyvus keitimosi procesas.

              REMOVE
                                                                                                                                                                                                           Nešvarumuų, susikaupusių                     
                                                                                                                                                                                                 ant vidinio kaukės sluoksnio, pašalinimas.

           
                                                                    

                                                                                                                       

veiksmas 1
Boost complex

veiksmas 2
 Active carge

veiksmas 3
Biocellulose mask



  

AROSHA pristatydama tik produktus, atitinkančius 
griežčiausius kokybės standartus, glaudžiai 
bendradarbiauja su ETICHUB (universitetas Pavia)
Tai leidžia naudotis tik aukščiausiais mokslo 
pasiekimais.



  

       MATRIXTECH 

Ypatingi, neeilinio poveikio produktai

Tam, kad įrodyti kokybę ir efektyvumą, Arosha veido 
linijos produktai testuoti atliekant daugybę griežtų 

tyrimų.  Neinvazinu metodu buvo atliekami testai, taikant 
pačius pažangiausius metodus. Tyrimo tikslas – įvertinti 

veksmingumą kiekvienai odos funkcijai (hidratacijai, 
pralaidumui, antioksidaciniam aktyvumui ir elastingumui). 



  

AROSHA FACE
Mokslo duoklė tobulai odai

PEEL PROGRAMME     DETOX PROGRAMME LIFTING PROGRAMME ANTI-AGE PROGRAMME SPOT OUT PROGRAMME

    TIKSLAS:
» eksfoliacija
» gilus valymas
» glotninimas

          TIKSLAS:
      » detoksikacija
      » oksigenacija
      » gilus drėkinimas

   ODOS PROBLEMOS:
» trūksta drėgmės,
    dehidratuota oda
» pavargus, blausi,
    stresuota oda
» riebi, užsikimšusiomis
    poromis oda

         TIKSLAS:
      »patempimas
      » stangrinimas
      »tonizavimas
      »elastingumo
        padidinimas

   ODOS PROBLEMOS:
» sulėtėjęs ląstelių
    atsinaujinimas
» priešlaikinis
   senėjimas
» gilios linijos ir
   raukšlės, veido
   kontūrų išnykimas

       TIKSLAS:
» atjauninimas
» restruktūrizacija
» lėtinti senėjimo
    procesą

ODOS  PROBLEMOS:
» ryškios ir mimikos
    raukšlės
» sulėtėjęs ląstelių
    atsinaujinimas
» priešlaikinis
    senėjimas ir suglebusi
    oda

      TIKSLAS:
» dėmių šalinimas
» balinimas
» šviesinimas

ODOS PROBLEMOS:
» hiperpigmentacija
» oda pažeista saulės
» netolygus odos
    tonas, amžiaus dėmės



  



  

SPECIALI ŠVEITIMO PROGRAMA

ACETILCISTEINAS

ŠLAPALAS GLIUKOLIO RŪGŠTIS 
14%

ASKORBO 
RŪGŠTIS
(VIT. C) 20%

SA:DŽIŲJŲ MIGDOLŲ 
ALIEJUS

VAISIŲ RŪGŠTYS
(Alphahydroxy Acids – “AHA”)

    TIKSLAS:
» eksfoliacija
» gilus valymas
» glotninimas

Profesionalus veido šveitimo kompleksas 
eksfoliacinių veikliųjų medžiagų pagalba,  
išvalys ir subalansuos odą, pašalins 
negyvąsias odos ląsteles ir visas apnašas nuo 
išorinio odos sluoksnio. Procedūra, leidžianti 
atnaujinti odą ir paruošti geresniam veikliųjų 
medžiagų įsisavinimui.



  

CRISTAL PEEL - RINKINYS PROFESIONALAMS
VITAMINAS C
VALOMASIS EKSFOLIACINIS 
KOKTEILIS
10 x 2,5 ML
ASKORBO RŪGŠTIS ( Vit.C) 20% - 
vitamino C forma, stiprus 
antioksidantas, turintis 
priešuždegiminį poveikį, 
pagerinantis odos tekstūrą ir 
kokybę, mažina raukšles, pašalina 
rudas dėmes ir odos tono 
nelygumus. 

DERMA PEEL
VALOMASIS EKSFOLIACINIS KREMAS
50 ML
ACETILSISTEINAS (ACETYL CYSTEINE):  
efektyvus  valantis eksfoliacinis antioksidantas
ŠLAPALAS(UREA):  natūralus surišantis vanduo, 
turintis puikių drėkinamųjų savybių. Skatina 
ląstelių atsinaujinimą. 
SALDŽIŲJŲ MIGDOLŲ ALIEJUS (Prunus
Amygdalus Dulcis) :  maitinantis, raminantis ir 
drėkinantis, stabdantis  senėjimo procesą. 

GLYCOLIC PEEL
VALOMASIS EKSFOLIACINIS GELIS
30 ML
GLIKOLIO RŪGŠTIS14% (GLYCOLIC ACID):  
organinis junginys, skirtas eksfoliacijai ir 
giliam drėkinimui. Švelni, natūraliai 
egzistuojanti gamtoje rūgštis, priklausanti 
paviršinio cheminio pilingo grupei, kuri 
pašalina negyvą viršutinį epidermio 
mikrosluoksnį. Taip stimuliuojama naujų, 
sveikų, jaunų ląstelių gamybą ir visiškai naujo 
odos sluoksnio susidarymą. Be to, glikolio 
rūgštis skatina elastinio ir kolageno skaidulų 
gamybą. Šių glikolio rūgšties savybių dėka 
sumažinamos arba išnyksta smulkiosios odos 
linijos ir raukšlelės, pasišalina paviršutiniai 
pigmentacijos nelygumai, pašalinamos po 
aknės liekančios rausvos dėmelės, paviršiaus 
nelygumai, pagerėja odos struktūra, oda 
tampa lygi ir švelni. 
VAISIŲ RŪGŠTYS  (Alphahydroxy  Acids  –  
„AHA”): rūgščių  grupė iš natūralių vaisių  ir 
žolelių, naudojamų kosmetikoje jau 
tūkstančius metų, odos valymui ir 
išlyginimui.



  

PROCEDŪRŲ PROTOKOLAS

1. Veidą nuvalykite valomuoju pieneliu.
2. GILUS VALYMAS (I procedūra):
 - 1/3 ampulės su vitaminu C šepetėliu užtepkite ant 
veido ir leiskite nudžiūti.
 - indelyje  mentele sumaišykite  likusiį kiekį vitamino C 
su 5 papurškimais DERMA PEEL. Paskirstykite emulsiją 
ant veido šepetėliu.
 - Masažuokite odą (2-3 min. jautrią odą, 5 min. 
normalią odą). Masažui naudokite pirštines.
 - palikite 1 min. įsigerti. Po to nuvalykite dideliu kiekiu 
vandens.
3. PAVIRŠINIS VALYMAS ( II, III, IV procedūros)
  - užpurkškite 3-4 dozes GLYCOLIC PEEL
  - masažuokite veidą apie minutę.
 - nuvalykite drėgna servetėle.



  

SPECIALI DETOKSIKACINĖ PROGRAMA

Profesionali dviejų etapų detoksikacinė 
programa, suteikianti aktyvų 
antioksidacinį poveikį su pažangiausiomis 
veikliosiomis medžiagomis, vitaminais ir 
mineralais. Naudojami aktyvūs 
ingredientai, prisotinana odą 
deguonimi,drėkinana, švelnina, nušveičia 
odą, atkemša poras ir sumažina jų 
matomumą, pagerina bendrą odos 
struktūrą.

    TIKSLAS:
» detoksikacija
» prisotinimas deguonimi
» gilus drėkinimas

   ODOS PROBLEMOS:
» drėgmės trūkumas, 
» Pavargusi, išblyškusi,
   užteršta oda
» riebi, su inkštyrais oda

ARTIŠOKAS GINKGO BILOBA    AZIJINĖ CENTELĖ    ASIŪKLIS

ŽALIOJI ARBATA RUDIEJI DUMBLIAI RHAMNOSOFT
(Biosacharide 
Gum 2)

HIALURONO RŪGŠTIS

HIDROLIZUOTAS 
ELASTINAS

MAGNIS ir  CINKASVITAMINŲ MIX
( VIT. C + A + E)

E KOMPLEKSASHIALURONO 
RŪGŠTIS
(CROSS-LINKED)PAPRASTOJI 

PORTULAKA
(Kamieninės 
ląstelės)

JAPONIŠKOJI 
CHLORELĖ



  

OXYGENETIC – RINKINYS PROFESIONALAMS
TRANSFER BOOST
TIRPUS NEŠIKLIŲ KOMPLEKSAS
8 ML
ARTIŠOKAS (ARTICHOKE) : natūralus 
antioksidantas, maitina odos ląsteles , 
gerina odos struktūrą.
GINKGO BILOBA : stiprus natūralus 
antioksidantas, kuris apsaugo odą nuo 
laisvųjų radikalų žalos.
AZIJINĖ CENTELĖ (CENTELLA 
ASIATICA) : natūralus antioksidantas 
gausus vitaminais A,B C, mineralais, 
cinku, kaliu, kalciu, magniu, manganu, 
silikonu, selenu ir triperpenuodu, kurie 
stimuliuoja kolageno gamybą. 
ASIŪKLIS (EQUISETUM):  pasižymi 
priešuždegiminiu, minkštinančiu 
poveikiu.
ŽALIOJI ARBATA (CAMELLIA-
GreenTea) : stiprus, natūralus 
antioksidantas, maitinantis  odąir 
stabdantis senėjimo procesą.

ACTIVE CHARGE
AKTYVUSIS UŽPILDAS
4 x 2,5 ML
BC MASK
DETOKSIKUOJANTI IR 
REGENERUOJANTI GRYNOS 
CELIULIOZĖS PLUOŠTO KAUKĖ
4 x 15 ML
RUDIEJI JŪROS DUMBLIAI (PELVETIA 
CANALICULATA) :
 Jūros dumbliai turtingi oligo
elementais, vitaminais ir amino 
rūgštimis, Skaistina veido odą, 
padidina elastingumą.tai lyg  
kolageno užpildas raukšlėms.
POLISACHARIDAS RHAMNOSOFT 
(Biosacharide Gum 2) : drėkinanti ir 
raminanti veiklioji medžiaga.
HIALURONO RŪGŠTIS (SODIUM 
HYALURONATE) : didelės 
molekulinės masės hialurono rūgštis, 
suteikia galingą drėkinimą ir stabdo 
odos senėjimo procesą.



  

SPECIALI DETOKSIKACINĖ PROGRAMA – NAMŲ LINIJA

REGENERUOJANTIS KREMAS
50ML

BC MASK
VALANTI/REGENERUOJANTI
GRYNOS BIOCELIULIOZĖS KAUKĖ
3 x 20 ML

HIALURONO RŪGŠTIS (SODIUM HYALURONATE) : 
Didelės molekulinės masės rūgštis turi gebėjimą 
surišti didelį kiekį vandens. Todėl puikiai veikia 
paviršinį odos sluoksnį. Puikiai vekia matomiausias 
paviršines raukšles. Jau nuo pirmojo panaudojimo 
amžiaus ženklai ir raukšlės atrodo, kaip užpildyti iš 
vidaus.
HIDROLIZUOTAS ELASTINAS (HYDROLYZED 
ELASTIN): pluoštinis jūrų baltymas, turtingas 
vitaminais A, B, C, D, E ir oligo elementais, dėl 
kurių didelės skvarbos ląstelės puikiai 
maitinamos ir pakeliamas jų hidratacijos lygis,   
mažėja raukšlės.
MAGNIS + CINKAS (MAGNESIUM + ZINC): 
Svarbios mineralų molekulės, kurios veikia kaip
organiniai "nešėjai", kad galėtų prasidėti prie 
gilesnių odos sluoksnių maitinimo. Gydo ir 
atnaujinti pažeistą odą, apsaugo nuo UV 
spindulių. Magnis stimuliuoja cirkuliaciją, padeda 
išlaikyti elastingumą ir drėgmės lygį, o cinkas 
palaiko ląstelių medžiagų apykaitą. 
VITAMINŲ MIX (Vit + A + E): puikus antioksidantų 
derinys, slopinantis pigmentaciją, stimuliuojantis 
kalogeno sintezę, apsaugo odą nuo raukšlių ir 
laisvųjų radikalų poveikio.

E KOMPLEKSAS:  ramina, veikia prieš 
laisvuosius radikalus, 
pasižymi puikiomis antisenėjimo 
savybėmis, antioksidantas, kuris 
apsaugo ląsteles nuo oksidacinio 
pažeidimo, mažina uždegimą, 
 prisideda prie ląstelių energijos 
didinimo ir lipidų gamybos.
HIALURONO RŪGŠTIS (SODIUM 
HYALURONATE) : didelės molekulinės 
masės hialurono rūgštis, suteikia 
galingą drėkinimą ir stabdo odos 
senėjimo procesą.
PAPRASTOJI PORTULAKA 
-KAMIENINĖS LĄSTELĖS (PORTULACA 
OLERACEA) : turi antisenėjimo ir 
balinimo poveikį, efektyviai naikina 
tiek mažas, tiek gilias raukšles.  
Prisideda prie odos ląstelių greitesnio 
atsinaujinimo.
JAPONIŠKOJI CHLORELĖ: skatina 
kolageno sintezę, padeda glotninti, 
restruktūrizuoti odos paviršių. Ypač 
gerai veikia randus ir senėjimo 
proceso paveiktą odą.



  

SPECIALI STANGRINANTI/PATEMPIANTI 
PROGRAMA

Profesionalus dviejų etapų 
kompleksas, skirtas patempti veido 
odai, padailinti veido kontūrus, 
suteikti odai tamprumo ir stangrumo. 
Mažina raukšles, atsiradusias dėl odos 
suglebimo, dėl saulės žalingo poveikio 
ir dėl natūralaus senėjimo proceso. 
Naudojamos veikliosios medžiagos 
pagerina odos tonusą, tamprumą, 
suteikia ilgalaikį patempimo efektą.

    TIKSLAS:
» patempimas
» odos vientisumo ir
    tamprumo padidinimas
» tonizavimas ir
   elastingumo padidinimas

   ODOS PROBLEMOS:
» priešlaikinis senėjimas 
» sulėtėjęs ląstelių
   atsinaujinimas
» gilios raukšlės, prarasti
    veido kontūrai

ARTIŠOKAS GINKGO BILOBA AZIJINĖ CENTELĖ ASIŪKLIS

ŽALIOJI ARBATADMAE 4RAUDONIEJI 
JŪROS DUMBLIAI

OBUOLIŲ LĄSTELIŲ 
EKSTRAKTAS
(Augalinės kamieninės 
ląstelės)

PHYTOSANAS
(Soy Isoflavones)

ARGIRELINAS (Acetyl 
Hexapeptide 8)

KOMPLEKSAS E

KVINOJAREJULINE
(Acetyl Decapeptide-3)

HIALURONO RŪGŠTIS



  

CELLULAR LIFT - RINKINYS PROFESIONALAMS

TRANSFER BOOST
TIRPUS NEŠIKLIŲ KOMPLEKSAS

8 ML
ARTIŠOKAS (ARTICHOKE) : natūralus 
antioksidantas, maitina odos ląsteles , 
gerina odos struktūrą.
GINKGO BILOBA : stiprus natūralus 
antioksidantas, kuris apsaugo odą nuo 
laisvųjų radikalų žalos.
AZIJINĖ CENTELĖ (CENTELLA ASIATICA) : 
natūralus antioksidantas gausus 
vitaminais A,B C, mineralais, cinku, kaliu, 
kalciu, magniu, manganu, silikonu, selenu 
ir triperpenuodu, kurie stimuliuoja 
kolageno gamybą. 
ASIŪKLIS (EQUISETUM):  pasižymi 
priešuždegiminiu, minkštinančiu poveikiu.
ŽALIOJI ARBATA (CAMELLIA-GreenTea) : 
stiprus, natūralus antioksidantas, 
maitinantis  odąir stabdantis senėjimo 
procesą.

ACTIVE CHARGE
AKTYVUSIS UŽPILDAS
4 x 2,5 ML
BC MASK
PATEMPIANTI IR FORMUOJANTI GRYNOS 
CELIULIOZĖS PLUOŠTO KAUKĖ
4 x 15 ML
DMAE 4 : pasižymi neeilinėmis 
patempimo savybėmis, didina hidratacijos 
ir odos įtemptumo lygį.
RAUDONIEJI JŪROS DUMBLIAI 
(CHONDRUS CRISPUS) : ekstraktas 
turtingas jūros silicio, kuris suteikia odai 
apsaugą nuo agresyvių aplinkos veiksnių, 
išlygina, ramina drėkinina odą. 



  

SPECIALI STANGRINANTI/PATEMPIANTI PROGRAMA – NAMŲ LINIJA

STANGRINANTIS/PATEMPIANTIS 
KREMAS
50ML

BC MASK
STANGRINANTI/PATEMPIANTI
GRYNOS BIOCELIULIOZĖS KAUKĖ
3 x 20 ML

OBUOLIŲ LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS(Augalinės 
kamieninės ląstelės):  didina odos ląstelių 
ilgaamžiškumą.
Tai puiki medžiaga atitolinanti odos senėjimą ir 
raukšlių susidarymą. Tai vienas iš 
novatoriškiausių ingredientų odos priežiūroje.
PHYTOSAN (Glycine Soja):
Padidina odos atnaujinimo pajėgumo 
charakteristikas tiek ląstelių, tiek audinio lygyje.    
Padeda jaunai odai regeneracijos procese ir 
apsaugo ją nuo išorinių veiksnių. Apsaugo 
brandžią odą nuo biologinio senėjimo proceso. 
Stimuliuoja kolageno sintezę, padeda atsistatyti 
odos barjerui.
ARGIRELINAS :stimuliuoja veido raumenų 
susitraukimus, slopina katecholamino 
gaminimąsi. Veido raumenys atsipalaiduoja ir 
išsilygina mimikos raukšlės – ypač kaktos ir 
apyakių. Šio peptido poveikis prilygsta A tipo 
botulino toksino poveikiui, tačiau yra geresnis 
tuo, kad neištinka „kaukės“ efektas, nes mimikos 
raumenys nėra paralyžiuojami.

E KOMPLEKSAS:  ramina, veikia prieš 
laisvuosius radikalus, 
pasižymi puikiomis antisenėjimo 
savybėmis, antioksidantas, kuris 
apsaugo ląsteles nuo oksidacinio 
pažeidimo, mažina uždegimą, 
 prisideda prie ląstelių energijos 
didinimo ir lipidų gamybos. 
KVINOJA (QUINOA): Tai 100% 
natūralus tenzorinis  ingredientas. 
Sudarydamas ploną plėvelę, jis 
nedelsiant stangrina, ramina odą. 
Veikia prieš odos suglebimą ir odos 
elastingumo laipsnišką praradimą.
HIALURONO RŪGŠTIS (HYALURONIC 
ACID): dėl savo mažos molekulinės 
masės giliai prasiskverbia į odos 
raginį sluoksnį, padeda drėgmei 
pasiekti vidinius odos sluoksnius ir 
nedelsiant suteikia patempimo ir 
putlumo poveikį.



  

SPECIALI ANTISENĖJIMO PROGRAMA

Veiksminga dviejų etapų antisenėjimo 
procedūrų programa, efektyviai 
veikianti visus natūralaus senėjimo 
procesus, atsiradusius dėl kolageno, 
elestino gamybos ir ląstelių 
atsinaujinimo sulėtėjimo. 
Suteikia veidui sveiką išvaizdą ir 
apsaugo nuo aplinkos žalingo 
poveikio.

    TIKSLAS:
» odos atjauninimas
» odos atnaujinimas
» senėjimo požymių
    sulėtinimas

   ODOS PROBLEMOS:
» matomos ir mimikos
   raukšlės 
» sulėtėjęs ląstelių
   atsinaujinimas
» priešlaikinis senėjimas ir
   prarastas odos  kompaktiškumas

ARTIŠOKAS GINKGO BILOBA AZIJINĖ CENTELĖ   ASIŪKLIS

ŽALIOJI ARBATA PHYTOSANAS
(Soy Isoflavones)

VITAMINAS A
(Retinol Palmitato)

KROKAS (CROCUS 
CHRISANTHUS)
(E.F.G. - Epidermal
Growth Factor)

KAVOS PUPELĖS
KOMPLEKSAS EBAOBABAS IR KINROŽĖ



  

AGE  RESOLUTION - RINKINYS PROFESIONALAMS

8 ML
ARTIŠOKAS (ARTICHOKE) : natūralus 
antioksidantas, maitina odos ląsteles , 
gerina odos struktūrą.
GINKGO BILOBA : stiprus natūralus 
antioksidantas, kuris apsaugo odą nuo 
laisvųjų radikalų žalos.
AZIJINĖ CENTELĖ (CENTELLA ASIATICA) : 
natūralus antioksidantas gausus 
vitaminais A,B C, mineralais, cinku, 
kaliu, kalciu, magniu, manganu, silikonu, 
selenu ir triperpenuodu, kurie 
stimuliuoja kolageno gamybą. 
ASIŪKLIS (EQUISETUM):  pasižymi 
priešuždegiminiu, minkštinančiu 
poveikiu.
ŽALIOJI ARBATA (CAMELLIA-GreenTea) : 
stiprus, natūralus antioksidantas, 
maitinantis  odąir stabdantis senėjimo 
procesą.

TRANSFER BOOST
TIRPUS NEŠIKLIŲ KOMPLEKSAS

ACTIVE CHARGE
AKTYVUSIS UŽPILDAS
4 x 2,5 ML
BC MASK
ATSTATANTI IR JAUNINANTI GRYNOS 
CELIULIOZĖS PLUOŠTO KAUKĖ
4 x 15 ML

PHYTOSANAS (Glycine Soja):
Padidina odos atnaujinimo pajėgumo 
charakteristikas tiek ląstelių, tiek audinio lygyje.   
Ląstelių lygyje pirmiausia atnaujinama  DNR 
branduolys  ir apsaugoma ląstelė. Padeda jaunai 
odai regeneracijos procese ir apsaugo ją nuo 
išorinių veiksnių. Apsaugo brandžią odą nuo 
biologinio senėjimo proceso. Minkština ir drėkina 
odą, apsaugo ją nuo UV spindulių daromos žalos, 
laisvųjų radikalų poveikio, mažina odos 
paraudimą, kolageną skaidančio fermento 
elastazės aktyvumą, stimuliuoja kolageno sintezę, 
padeda atsistatyti odos barjerui.
VITAMINAS A (Retinilo palmitatas): vitamino A 
forma, susidaranti reaguojant palmitino ir 
retinolio rūgštims. Kosmetikoje naudojama kaip 
eksfoliantas. Stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą ir 
kolageno skaidulų augimą. Padeda atkurti 
normalią odos pH pusiausvyrą, didina odos 
elastingumą. Raukšlės palaipsniui išlyginamos, 
drėkinamos, poros sumažėja.



  

SPECIALI ANTISENĖJIMO PROGRAMA – NAMŲ LINIJA

ANTISENĖJIMO KREMAS
50ML
PHYTOSAN (Glycine Soja):
Padidina odos atnaujinimo pajėgumo 
charakteristikas tiek ląstelių, tiek 
audinio lygyje.   Padeda jaunai odai 
regeneracijos procese ir apsaugo ją 
nuo išorinių veiksnių. Apsaugo 
brandžią odą nuo biologinio senėjimo 
proceso. Stimuliuoja kolageno 
sintezę, padeda atsistatyti odos 
barjerui.
KROKAS(CROCUS CHRISANTHUS) 
(Epidermio augimo faktorius): Kroko 
svogūnėlio ekstraktas - 100% 
natūralios kilmės sudedamoji dalis, 
galinti atjauninti odos tarpląstelinę 
medžiagą. Jis stimuliuoja natūralius 
odos augimo faktorius, skatina 
kolageno ir elastino gamybą, 
atnaujina odos tamprumą ir tvirtumą, 
stabdo senėjimo procesą ir matomai 
atjaunina odos tekstūtą.

BC MASK
ANTISENĖJIMO
GRYNOS BIOCELIULIOZĖS KAUKĖ
3 x 20 ML

E KOMPLEKSAS:  ramina, veikia prieš 
laisvuosius radikalus, 
pasižymi puikiomis antisenėjimo 
savybėmis, antioksidantas, kuris 
apsaugo ląsteles nuo oksidacinio 
pažeidimo, mažina uždegimą, 
 prisideda prie ląstelių energijos 
didinimo ir lipidų gamybos.
BAOBABAS IR KINROŽĖ (BAOBAB 
AND IBISCUS): Baobabas gausus 
vitamino A, D ir E, taip pat 
pagrindinių riebiųjų rūgščių omega 
3,6 ir 9 (vitaminas F); Kinrožė 
stangrina odą, veikia kaip 
antioksidantas ir kaip pilingas.
KAVOS PUPELĖS: Stiprus 
antioksidantas, didina audinių 
elastingumą, palaiko drėgmę.
KROKAS(CROCUS CHRISANTHUS) 
(Epidermio augimo faktorius)



  

1. Veidą nuvalykite valomuoju pieneliu.
2. Odos šveitimo procedūra:
    a. GILUS VALYMAS (I sesija):
    - 1/3 ampulės su vitaminu C šepetėliu 
    užtepkite ant veido ir leiskite nudžiūti.
    - indelyje  mentele sumaišykite  likusiį
    kiekį vitamino C su 5 papurškimais
    DERMA PEEL. Paskirstykite emulsiją ant
     veido šepetėliu.
    - Masažuokite odą (2-3 min. jautrią
     odą, 5 min. normalią odą). Masažui
     naudokite pirštines.
     - palikite 1 min. įsigerti. Po to
     nuvalykite dideliu kiekiu vandens.
     b. PAVIRŠINIS VALYMAS ( II, III, IV 
      sesijos)
     - užpurkškite 3-4 dozes GLYCOLIC PEEL
     - masažuokite veidą apie minutę.
     - nuvalykite drėgna servetėle.

3. (Išskyrus ILLUMINA C KIT)
    Įdėkite atitinkamą kiekį TRANSFER 
     BOOST į ACTIVE CHARGE ampulę,
     priklausomai nuo odos tipo:
    - 2ml (2 pipetės) labai intoksikuotai
    odai ( vartojama dau gyvulinės kilmės
    riebalų, daug raudonos mėsos,
    rūkymas, dažnas deginimasis saulėje,
    analgetikų ir kontraceptikų
    vartojimas, stresas, mažas vandens
    vartojimas: užteržtumas, sėdimas
    darbas, neveika mityba)
    - 1ml (1 pipetė) lengvai užteršta oda
    ( vegetariška dieta, aktyvus gyvenimo
     būdas, didelė dalis laiko praleidžiama
     gryname ore, tinkamas vandens
    kiekio  suvartojimas).

4. Suplakite ampulę ir masažuojant 
    turinį užtepkite ant veido ir kaklo.
5. Paimkite BC (bioceliuliozės) kaukės
     voką, pašalinkite apatinę baltą
     plėvelę ir uždėkite kaukę ant veido. 
     Glotniai prispauskite. Pašalinkite
     viršutinę plėvelę. Palikite 20 minučių.
     Nuimkite kaukę ir švelniai
     masažuokite veidą, kol įsigers visi
     veikliųjų medžiagų likučiai.
6. Procedūrą užbaikite  įmasažuojant
    specialius kremus.

PROCEDŪRŲ PROTOKOLAS



  

Profesionali balinanti dviejų etapų 
programa, sukurta, siekiant 
sumažinti odos hiperpigmentacija ir 
pašalinti odos dėmes, esančias ant 
jos paviršiaus. Suteikia odai 
švytėjimo bei tolygią faktūrą.

 TIKSLAS:
» dėmių naikinimas
» balinimas
» šviesinimas

ODOS PROBLEMOS:
» hiperpigmentacija
» saulės pažeista oda
» amžiaus dėmės ir netolygus
    odos tonas.

SPECIALI DĖMES NAIKINANTI PROGRAMA

HEKSILREZOLCINOLIS KOJIC RŪGŠTIS MAGNIO ASKORBILO 
FOSFATAS

CITRINOS RŪGŠTIS

MORINGA SVIESTASRHAMNOSOFTALANTOINAS

FITINO RŪGŠTISGLIKOKIO RŪGŠTIS

ARBUTINAS E KOMPLEKSAS

ASKORBILO 
GLIUKOZIDAS 
(VIT. C)

ACETYL GLYCILAS 
BETA ALANINAS

MEDETKŲ EKSTRAKTASRAMUNĖLIŲ EKSTRAKTAS

ALIJOŠIUS



  

ILLUMINA C - RINKINYS PROFESIONALAMS
ACTIVE CHARGE
DĖMES NAIKINANTIS IR BALINANTIS
AKTYVUSIS UŽPILDAS 
4 x 2,5 ML
HEKSILREZOLCINOLIS (HEXYLRESOLCINOL): 
saugo nuo priešlaikinio senėjimo ir efektyviai 
balina odą. Šviesina hiperpigmentuotą odą ir 
suteikia normalios sveikos odos atspalvį. 
Padidina odos tamprumą, tonusą, glotnumą 
ir  naikina tamsias odos dėmes.
BC MASK
DĖMES NAIKINANTIS IR BALINANTIS
GRYNOS BIOCELIULIOZĖS KAUKĖ
4 x 15 ML

MAGNIO ASKORBILO FOSFATAS (Vit. C)
(MAGNESIUM ASCORBYL  PHOSPHATE): 
stabilus vitamino C darinys, naudojamas 
apsaugoti odą nuo UV spindulių, atnaujinti 
ją, suaktyvinti kolageno gamybai, odos 
šviesinimui, priešuždegiminiui poveikiui 
užtikrinti. Ji taip pat yra stiprus 
antioksidantas. Manoma, kad tai puiki 
odos nedirginanti balinimo medžiaga, kuri 
slopina melanino gamybą ir šviesina 
amžiaus dėmes.

CITRINOS RŪGŠTIS: natūraliai gaunamas  
ingredientas, naudojama kosmetikoje jau 
tūkstančius metų veido valymui, 
glotninimui, natūralios tekstūros 
užtikrinimui. 

REGENERIST
DĖMES NAIKINANTIS IR BALINANTIS
4 X 4 ML

MORINGA SVIESTAS (MORINGA BUTTER):  
gydonatūralių odos barjerą ir visapusiškai 
drėkina odą.
POLISACHARIDAS RHAMNOSOFT 
(Biosacharide Gum 2) : drėkinanti ir raminanti 
veiklioji medžiaga. Suaktyvina ląstelių gerą 
savijautą ir apsaugo odą nuo išorės agresijos. 
Veikia kaip biologinis tarpininkas, kuris skatina 
lątelių ryšį.
ALANTOINAS:  suteikia odai minkštumo, daro 
ją lygesne ir sveikesne. Nuostabiai drėkina odą 
ir skatina odos ląstelių regeneraciją. Saugo odą 
nuo žalingo aplinkos poveikio.
SALDŽIŲJŲ MIGDOLŲ ALIEJUS (Prunus 
Amygdalus Dulcis) :  Gausus vitaminų A, B1, 
B2, B6 ir vitamino E. Puikus drėkiklis. Daro odą 
minkšta ir elastinga, mažina raukšles, odos 
blukimą, apsaugo nuo pleiskanojimo, mažina 
uždegimus, Išlaiko spindesį.
MEDETKŲ EKSTRAKTAS (CALENDULA 
OFFICINALIS): ekstraktas susideda iš  
karotinoidų, flavonoidų ir eterinių aliejų. Turi 
galingą gydantį ir priešuždegiminį poveikį. 
RAMUNĖLIŲ EKSTRAKTAS (CHAMOMILLE 
EXTRACT): pasižymi antiuždegiminiu poveikiu.
ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS): Turi stiprų 
antibakterinį, priešuždegiminį poveikį.



  

SPECIALI DĖMES NAIKINANTI PROGRAMA – NAMŲ LINIJA
DĖMES NAIKINANTIS IR 
BALINANTIS KREMAS
50ML

KOJIC RŪGŠTIS (KOJIC ACID) : 
balinanti, turinti antioksidacinį 
poveikį ir odą šviesinanti 
medžiaga.
FITINO RŪGŠTIS (PHITIC ACID):  
naudojama kaip drėkinanti ir 
balinanti medžiaga. Sudaro 
barjerą dėmių atsiaradimui ir 
laisvųjų radikalų susidarymui.
GLIKOLIO RŪGŠTIS (GLYCOLIC 
ACID) : struktūrinis baltymas, 
skirtas eksfoliacijai ir giliam 
drėkinimui.
ARBUTINAS (ARBUTIN) : ši 
medžiaga blokuoja melanino 
gamybą, tolygiai pasiskirsto odoje. 
Oda ilgam išvaduojama ir 
apsaugoma nuo pigmentinių 
dėmių susidarymo.

BC MASK
DĖMES NAIKINANTIS IR BALINANTIS
GRYNOS BIOCELIULIOZĖS KAUKĖ
3 x 20 ML

E KOMPLEKSAS:  ramina, veikia prieš 
laisvuosius radikalus, 
pasižymi puikiomis antisenėjimo 
savybėmis, antioksidantas, kuris 
apsaugo ląsteles nuo oksidacinio 
pažeidimo, mažina uždegimą, 
 prisideda prie ląstelių energijos 
didinimo ir lipidų gamybos. 
AA2G (Askorbilo gliukozidas): naujos 
formos stabilizuotas vitaminas C, kuris 
veikia žymiai ilgiau, nei įprastas 
vitaminas C ir kiti jo dariniai.Skatina 
kolageno gamybą, mažina raukšles, 
didina odos stangrumą, glotnumą ir 
elastingumą. Turi stiprų antioksidacinį 
poveikį, stabdo odos senėjimo 
procesus,  slopina melanino sintezę.
ACETIL GLICILAS
BETA ALANINAS: puikiai surišantis 
vandenį, pasižymintis antioksidacinëmis 
savybëmis. Mažina melanino gamybą,  
Padeda atsinaujinti pažeistai odai.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

