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KAS TAI YRA AROSHA?
AROSHA – tai kosmetikos linija, turtinga įvairiomis veikliosiomis medžiagomis, sukurta naudojant platų 

formulių spektrą, efektyviam įvairių kūno netobulumų šalinimui. 

KAIP TAI VEIKIA?
Oda palaipsniui pasisavina aktyviąsias medžiagas dėl tiesioginio bandažo sąlyčio su oda.

KOKIUS NETOBULUMUS GALIMA PAŠALINTI?

Su AROSHA galima atlikti drėkinančias, tonizuojančias, stangrinančias, drenuojančias ir ANTICELIULITINES 

procedūras.

AROSHA - pristatymas 
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AROSHA – pristatymas
 

KADA NAUDOJAMOS AROSHA PROCEDŪROS? 

AROSHA procedūros naudojamos skirtingoms odos problemoms: 

– Viršsvoris

– Odos suglebimas

– Celiulitas 

– “Apelsino žievelės” efektas 

– Odos dehidratacija

– Vandens susilaikymas

KOKIOMS KŪNO SRITIMS ATLIEKAMOS AROSHA PROCEDŪROS?

Krūtinei, kojoms, pilvui, sėdmenims, rankoms, kaklui ir dekolte.
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AROSHA – privalumai

 NAUJA IR EFEKTYVU -  praturtintos veikliosiomis medžiagomis procedūros, sąveikaudamos kartu, duoda matomą rezultatą jau po pirmosios 
sesijos.

 VIENKARTINIO NAUDOJIMO IR HIGIENIŠKA
 Atskirai supakuotas ir vienkartinis produktas
 Bandažai prisotinti veikliosiomis medžiagomis
 Griežta kokybės kontrolė

 ŠVARA: 
 Darbo vieta lieka švari
 Po procedūros klientui nereikia nusiprasti

 GREITUMAS:  darbo vietos ir priemonių paruošimas
 Visos procedūros trukmė: 1val.
 Kol klientas, įvyniotas bandažu, paliekamas 30 minučių, galima ruoštis kito kliento procedūrai. 

 PAPRASTAS NAUDOJIMAS - Nebūtinas specialus mokymas

 PLATUS PROCEDŪRŲ PASIRINKIMAS - naudojama visoms kūno sritims

 DERINAMAS SU ĮRANGA - rezultatų suintensyvinimui

 EKONOMIŠKA/RENTABILU - pakelia masažo centro pelningumą
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Pagrindinė informacija apie celiulitą
 

Kada mes naudojame AROSHA? 

Kas atsitinka jei mes nesirūpiname celiulito problema?

• Celiulitas yra blogos kraujotakos ir limfininės sistemos rezultatas.  

• Celiulitas skirstomas į keturias skirtingas stadijas, priklausomai nuo progresavimo.

• Celiulitas yra sutrikimas, kurio paprastai pašalinti neįmanoma. 

Faktoriai kurie skatina celiulitą

• Hormoninis polinkis 

• Paveldėjimas 

• Psichologiniai faktoriai kaip stresas (adrenalinas skatina riebalų kaupimąsi).  

• Apytakos problemos, sukeltos venų varikozės, neteisingos laikysenos, ankštų drabužių. 

• Nesveika gyvensena: per mažai arba išvis nesportuojama, mažai miegama. 

• Maudymasis per karštame vandenyje

• Nesubalansuota mityba
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CELIULITAS: 4 STADIJOS
 

 Riebalinis audinys aprūpinamas 

gerai.

 Kraujagyslės yra šalia adipocitų

 Temperatūros paskirstymas yra 

vienodas

 Kraujagyslių mikro neurizmos

 Kapiliarų sienelės darosi plonesnės, prasideda 

skysčių kaupimasis

 Adipocitai nutolę nuo kraujagyslių

 Temperatūrų skirtumai

 Plaušelių gynybinė reakcija. Jie pradeda storėti, apsupa 

kraujagysles (spaudžia kapiliarus) 

 Adipocitų sankaupos susuktos į skaidulų kaipsules (mikro 

mazgelis) 

 Žema temperatūra (sumažėjusi kraujotaka)

 Kelių mikro mazgelių susijungimas 

sukuria makro mazgelius. 

 Tai yra tipinis celiulito mazgelis  

 Aptinkama palpuojant 

 Paspaudus skauda 

Adipocitas

Capsule of fibrils

STADIJA  01 STADIJA 02 STADIJA 03 STADIJA 04
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1.Palikite uždarytą pakuotę inde su 
karštu vandeniu 2 minutėms. 

2. Atidarykite pakuotę, išpilkite skystį, 
išgręžkite bandažą į atskirą indą. 

3. Paruoškite klientą procedūrai. 
Atlikite pilingą (arba sausą pilingą su 
šepečiu) procedūrai taikomoms 
zonoms. 

5. Užbaikite procedūrą drenažiniu 
masažu naudodami AROSHA kremus. 

.

4. Atlikite įvyniojimą vadovaudamiesi rekomenduojama 
metodika

• Šepetėlio pagalba užtepkite anksčiau surinktą skystį. 
• Palikite veikti 30 minučių 
• Įvyniokite  klientą į plastikinę plėvelę arba naudokite 

kartu su įrenginiu, kuris skatina veikliųjų medžiagų 
įsisavinimą. 

Taikymo metodika

Taikymas su įranga

Ultragarsas: celiulito ir riebalų gydymas, norint koreguoti kūno 
formas 
Elektrostimuliacija: pagrinde naudojama kovojant su raumenų 
mažėjimu. Veikiamas raumenų audinys, priverčiant fiziologiškai 
susitraukinėti raumenų skaidulas ir taip leidžiant jiems įgyti 
stiprybės ir ištvermės. 

Presomasažas: mechaninis masažas, kuris skatina venų 
atsistatymą, masažuoja limfos ir kraujotakos sistemas. Procedūra 
taikoma pilvo, kojų ir klubų sritims.. Dėl to mažėja apimtys, 
pašalinamas celiulitas, išvengiama venų varikozės ir pašalinami iš 
organizmo toksinai. 
 

Infraraudonieji spinduliai: lokali terminė procedūra. Šviesos 
šaltinis leidžia šildyti gilų riebalinį audinį (iki 5 cm), pagerindamas 
ląstelių saveiką ir metabolinio šlako pašalinimą. 

Prieš procedūrą
•Pasverkite klientą
•Išmatuokite kūno zonas, kurioms taikysite procedūrą
•Išanalizuokite kliento problemas
•Irašykite kliento duomenis jo personalinėje lentelėje 

      PVZ : Celiulitas ir „apelsino žievelė“
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STANDARTINIAI BANDAŽAI
– Neutrali kosmetikos linija, praturtinta veikliosiomis medžiagomis, klasikinė ir tuo pačiu profesionali sudėtis

– Optimaliai tinka norintiems efektyviai pašalinti odos netobulumus.

PRODUKTAI:
 AQUA DRAIN  
 CRIO TONIC
 SLIM CEL
 CEL TERM
 LIPHO CEL 
 LIFT PLUS
 FIRM UP
 PUSH UP

AROSHA – bandažai

Procedūrai naudojami  2 bandažai – vienas komplektas. Pakuotėje yra 4 komplektai.
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AQUA DRAIN

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                    SAVYBĖS

 Vandens susilaikymas
 Odos dehidratacija

 Drenuojantis
 Drėkinantis

Aterminė procedūra
 Optimalus rezultatas derinant su 

kavitacijos procedūra

DRENUOJANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA SU NEGYVOSIOS JŪROS DRUSKA
Natūralus produktas, pasižymintis drenuojančiomis, valančiomis, detoksikuojančiomis, padendačiomis lieknėti 

ir atstatančiomis savybėmis.Stimuliuoja jono-osmosinę apykaitą tarp ląstelių ir limfos kanalų, drenuoja odos 

audinius ir suteikia organizmui gerą savijautą. Šis produktas optimalus įtempimo ir streso mažinimui. Mažina 

raumenų skausmą. Didina  ląstelių aprūpinimą deguonimi, oda yra prisotinama mineralais, tampa 

spinduliuojanti ir pilna gyvybingumo.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS 

 NEGYVOSIOS JŪROS DRUSKA: turtinga kalciu, kaliu, magniu, jodu. Skatina skysčių nutekėjimą, mažina

 tynimą, tonizuoja audinius ir prisotina odą mineralais.

 N.M.F. (natūralus drėkinamasis faktorius): amino rūgščių, mineralų ir angliavandenių derinys, turintis 

intensyvų drėkinamąjį ir tonizuojantį  poveikį. NMF komponentai  (L-formos aminorūgštis, pirolidono 

karboksilo rūgštis, šlapalas, pieno rūgštis, pieno rūgšties druskos)  fiziologiškai artimiausi odai.

AROSHA – bandažai
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TONIZUOJANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA 
Ši procedūra stimuliuoja elastino gamybą, kurio dėka odos tampa elastingesnė, patempiama. Nuo pat pirmųjų 

procedūros minučių oda drėkinama. Idealiai tinka turintiems kraujagyslių problemų, nes neturi šildomojo 

poveikio.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

 HIALURONO RŪGŠTIS (Hyaluronic acid ): Hialurono rūgštis yra būtina odos struktūrai ir stiprina odos 

sugebėjimą išlaikyti esminius skysčius bei nuolat drėkinti. Iš tikrųjų hialurono rūgštis pasižymi su niekuo 

nepalyginamomis drėkinamosiomis savybėmis. Ji gali sulaikyti daug daugiau vandens nei bet kuri kita natūrali 

medžiaga. Įrodyta, kad hialurono rūgštis stimuliuoja naujų ląstelių augimą. HA saugo išorinę odą ir sukuria 

apsauginę plėvelę, naikinančią bakterijas ir virusus, galinčius turėti neigiamos ir žalingos įtakos. HA dėka odos 

paviršius natūraliai yra šiek tiek rūgštinis ir toks turi išlikti, kad oda būtų sveika ir apsaugota. 

 ŽENŠENIO EKSTRAKTAS (Ginseng extract): Stimuliuoja medžiagų apykaitą. Patempia, atpalaiduoja, lygina 

odą. 

 N.M.F. (natūralus drėkinamasis faktorius): amino rūgščių, mineralų ir angliavandenių derinys, turintis 

intensyvų drėkinamąjį ir tonizuojantį  poveikį. NMF komponentai  (L-formos aminorūgštis, pirolidono 

karboksilo rūgštis, šlapalas, pieno rūgštis, pieno rūgšties druskos)  fiziologiškai artimiausi odai.

CRIO – TONIC

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                    SAVYBĖS

 Odos suglebimas
 Dehidratacija

 Tonizuojantis
 Drėkinantis

 Šalta procedūra –  šaldymo efektas

       Kapiliarų vazodilatacija     (vietinis 
kraujagyslių išsiplėtimas)!

AROSHA – bandažai
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LIEKNINANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA (EDEMINIAM CELIULITUI)
Natūralus produktas, padedantis lieknėti, skatina trigliceridų skilimą, pasižymi drenuojančiomis savybėmis, 

padeda formuoti kūną. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

KOFEINAS: padeda pašalinti vandens perteklių, valo organizmą, gerina medžiagų apykaitą, skatina riebalų 

deginimą, mažina patinimą, puikiai mažina celiulitą.

ESCIN(laukinio kaštono ištrauka): detoksikuoja bei padeda susitraukti riebalų ląstelėms, stiprina kraujagysles, 

mažina patynimus, stimuliuoja drenažą ir gerina mikrocirkuliaciją.

GUARANOS EKSTRAKTAS: skatina trigliceridų skilimo procesą, padeda šalinti riebalų sankaupas, veikia kaip 

antiseptikas.

SLIM – CEL

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                  SAVYBĖS

 Viršsvoris
 Edeminis celiulitas
 Vandens susilaikymas

 Liekninantis
 Drenuojantis/ 

priešuždegiminis
 Drėkinantis

  Aterminė procedūra

       Procedūra tinka, sergant   
   venų    varikoze ir
   pažeistiems  kapiliarams.!

AROSHA – bandažai
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CEL – TERM 

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                   SAVYBĖS

 Viršsvoris
 Adipozinis Celiulitas
 Odos suglebimas

 Liekninantis
 Degina riebalus
 Didina odos elastingumą

 Procedūra turi hipereminį poveikį
     Vietinis temperatūros padidėjimas, 

odos paraudimas, lengva kapiliarų 
vazodilatacija(vietinis kraujagyslių 
išsiplėtimas)!

KOSMETINĖ PROCEDŪRA  PRIEŠ ADIPOZINĮ CELIULITĄ (KIETĄJĮ CELIULITĄ)
Stimuliuoja medžiagų apykaitą ir deguonies mainus riebalų ląstelėse. Padeda pašalinti iš organizmo 

užsistovėjusius skysčius ir toksinus, kovoja su kietojo celiulito simptomais. Skatina limfos tekėjimą. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

 KOFEINAS: padeda pašalinti vandens perteklių, valo organizmą, gerina medžiagų apykaitą, skatina riebalų 

deginimą, mažina patinimą, puikiai mažina celiulitą.

 AZIJINĖ CENTELĖ(Centella asiatica):  turtinga rūgštimis, kurios padeda reguliuoti fibroblastų veiklą ir 

stimuliuoja kolageno gamybą. Dėl savo gydomųjų savybių jis užkerta kelią odos elastingumo praradimui, 

raukšlių ir strijų susidarymui. Stiprina kraujagyslių sieneles. Palaiko natūralų drenažą ir suteikia "lengvų kojų" 

pojūtį.

 RUDŲJŲ JŪROS DUMBLIŲ EKSTRAKTAS(Fucus vesiculosus ekstraktas): Rudieji dumbliai  turtingi 

polisacharidų, organinio ir mineralinio jodo bei vitaminų. Pasižymi stipriu drėkinamuoju, valomuoju bei 

antibakteriniu poveikiu. Jūrų dumblių ekstraktas stangrina odą, gerina kraujotaką, apsaugo kolageno skaidulas 

nuo laisvųjų radikalų žalingo poveikio. Jūrų dumblių ekstraktas padeda kovoti su celiulitu, raukšlėmis ir 

strijomis.

AROSHA – bandažai
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ODĄ ATKURIANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA 
Procedūra, kuri dėl skirtingų rūšių dumblių veikliųjų savybių, atkuria odos elastingumą ir natūralią spalvą. 

Pasižymi antioksidacinėmis savybėmis bei šalina laisvuosius radikalus, slopina audinių senėjimo procesą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

       KLAMATH DUMBLIAI (aphanizomenon los aquae extract): Dumbliuose dėl didelės ežero vulkaninės

kilmės mineralizacijos yra itin didelis mineralinių medžiagų kiekis. Pastarųjų veikiamose ląstelėse natūralus 

molekulių migracijos procesas paspartėja 40 proc., taigi, gerokai greičiau sunaikinami pavojingi 

mikroorganizmai ir virusai, sparčiau vyksta ląstelių regeneracija. Dumbliuose taip pat yra itin didelis vieno 

svarbiausių antioksidanto betakarotino, vitaminų (tarp jų ir B12, itin retai randamo augaluose), omega-3 ir 

omega-6 riebalų rūgščių kiekis, net 20 aminorūgščių. Jos suteikia odai gyvybingumo, energijos, apsaugo 

nuo senėjimo.  

      SPIRULINOS EKSTRAKTAS: Didelis baltymų ir amino rūgščių kiekis, esantis spirulinoje, stimuliuoja 

     endogeninio kolageno ir kitų medžiagų, svarbių odos drėkinimui ir sveikai būklei, gamybą. Spirulina

     neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį ir saugo ląsteles nuo neigiamo aplinkos poveikio. Hidrofiliniai

      spirulinos elementai sudaro tam tikrą kompleksą, kuris atstato ir apsaugo natūralią odos mikroflorą.

     KARNOZINAS: Karnozinas yra universalus antioksidantas, saugantis ląsteles nuo senėjimo ir gerinantis jų

     funkcijas.
  

LIFT PLUS         

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                    SAVYBĖS

 Odos suglebimas
 Dehidratacija

 Atkuriamasis
 Stangrinantis
 Drėkinantis

Aterminė procedūra

AROSHA – bandažai
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FIRM UP
ODĄ STANGRINANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA 
Stangrinanti kosmetinė procedūra, itin gausiai praturtinta baltymais. Veikliųjų medžiagų derinys mažina  

vandens susilaikymo procesą audiniuose ir celiulito formavimąsi. Be to turi  drėkinamąjį ir antioksidacinį 

poveikį. Daro odą elastingą, stabdo odos senėjimo procesą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

 AFRIKINĖS KIGELIJOS VAISIŲ EKSTRAKTAS  (kigelia africana extract): Ekstraktas padidina odos fibroblas 

aktyvumą, padidina odoje vandens, hialurono rūgšties, kolageno kiekį ir puikiai veikia kaip kūną tonizuojanti ir 

stiprinanti medžiaga, suteikianti odai stangrumo ir elastingumo.

 KOLAGENAS: Skatina ląstelių atsinaujinimą, teigiamai veikia jungiamojo audinio ląstelių (fibrolastų) 

aktyvumą, kuris yra svarbus odos regeneracijos procese. Stimuliuojant odą kolagenu mes galime padėti odai 

išsaugoti didesnę drėgmę, atstatyti odos elastingumą ir spindesį. Kolagenas taip pat yra stiprus antioksidantas, 

kuris apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų ir aplinkos užterštumo poveikio.

 ELASTINAS:  Medžiaga, iš kurios sudaryta struktūra išlaikanti odos ląsteles vietoje. Laikoma, kad raukšlių 

formavimasis – elastino molekulių suirimo priežastis. Elastinas suteikia odai elastingumo ir stangrumo.

AROSHA – bandažai

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                   SAVYBĖS

 Odos dehidratacija
 Odos suglebimas
 Strijos

 Drėkinamasis
 Regeneruojantis
 Stangrinantis

Aterminė procedūra
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LIPHO CEL 

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                   SAVYBĖS

 Viršsvoris
 Adipozinis Celiulitas
 Odos suglebimas

 Liekninantis
 Degina riebalus
 Didina odos elastingumą

Aterminė procedūra
    

RIEBALŲ SKAIDYMO KOSMETINĖ PROCEDŪRA
Bandažai, prisotinti veikliosiomis medžiagomis, fibroziniam ir adipoziniam celiulitui gydyti. Kofeino, L-karnitino 

ir fosfatidilcholino derinys efektyviai tirpdo riebalines ląsteles, jas paversdamas energija. Turi detoksikuojantį, 

drenažinį poveikį, stiprina ląstelių membranas, atkuria odos lankstumą ir elastingumą, tiesiogiai veikia 

raumenis. Aktyvina medžiagų apykaitą. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

KOFEINAS: padeda pašalinti vandens perteklių, valo organizmą, gerina medžiagų apykaitą, skatina riebalų 

deginimą, mažina patinimą, puikiai mažina celiulitą.

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

riebiosioms rūgštims. Karnitinas padeda transportuoti šias rūgštis į mitochondrijas , kuriose jos yra 

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

BROMELAINAS:  tai baltymus skaidantis fermentas. Skatina ląstelių atsinaujinimą, todėl oda tampa lygi ir 

elastinga.  Mažina „apelsino žievės“ efektą, pasireiškiantį esant celiulitui. 

BIOFLAVONOIDAI: Antioksidantai, apsaugantys ląsteles nuo kenksmingo laisvųjų radikalų poveikio.  Gerina 

kraujo mikrocirkuliaciją odoje, dėl ko ląstelės gauna geresnį aprūpinimą deguonimi ir maitinimą, o odos 

audiniai stiprėja bei įgauna natūralų atsparumą, geresnę apsaugą.

FOSFATODILOCHOLINAS: natūraliai išgaunamas iš sojos ekstrakto. Giliai prasiskverbia į poodinį sluoksnį, 

stiprina ląstelių membranas, atkuria odos lankstumą ir elastingumą.

AROSHA – bandažai
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KRŪTINĘ STANGRINANTI, PUTLINANTI KOSMETINĖ PROCEDŪRA 
Procedūra, kuri dėl skirtingų rūšių dumblių veikliųjų savybių, atkuria odos elastingumą ir natūralią spalvą. Pasižymi 

antioksidacinėmis savybėmis bei šalina laisvuosius radikalus, slopina audinių senėjimo procesą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

AFRIKINĖS KIGELIJOS VAISIŲ EKSTRAKTAS  (kigelia africana extract): 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.

 HIALURONO RŪGŠTIS (Hyaluronic acid ): Hialurono rūgštis yra būtina odos struktūrai ir stiprina odos sugebėjimą 

išlaikyti esminius skysčius bei nuolat drėkinti. Iš tikrųjų hialurono rūgštis pasižymi su niekuo nepalyginamomis 

drėkinamosiomis savybėmis. Ji gali sulaikyti daug daugiau vandens nei bet kuri kita natūrali medžiaga. Įrodyta, kad 

hialurono rūgštis stimuliuoja naujų ląstelių augimą. HA saugo išorinę odą ir sukuria apsauginę plėvelę, naikinančią 

bakterijas ir virusus, galinčius turėti neigiamos ir žalingos įtakos. HA dėka odos paviršius natūraliai yra šiek tiek 

rūgštinis ir toks turi išlikti, kad oda būtų sveika ir apsaugota. 
  

PUSH UP         

PROBLEMOS POVEIKIS KŪNO SRITYS                                    SAVYBĖS

 Odos suglebimas
 Dehidratacija

 Atkuriamasis
 Stangrinantis
 Drėkinantis

Aterminė procedūra

AROSHA – bandažai
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AROSHA – kremai profesionalams

Firmming Plus – 500ml Cellulite Plus – 500ml

AROSHA KREMAI PROFESIONALAMS
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FIRMMING PLUS – profesionalus stangrinamasis kremas - 500 ml

Švelnus masažinis kremas,  skirtas odos stangrinimui,tonizavimui ir kūno linijų modeliavimui. Veikliųjų medžiagų dėka, oda 

tampa tampri ir elastinga.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

AZIJINĖ CENTELĖ (Centella asiatica):  turtinga rūgštimis, kurios padeda reguliuoti fibroblastų veiklą ir stimuliuoja kolageno 

gamybą. Dėl savo gydomųjų, savybių ji užkerta kelią odos elastingumo praradimui, raukšlių ir strijų susidarymui. Stiprina 

kraujagyslių sieneles. Palaiko natūralų drenažą ir suteikia "lengvų kojų" pojūtį.

ASIŪKLIO EKSTRAKTAS (Equisetum extract): naudojamas kosmetikoje dėl odą stangrinančios savybės.     Šis ekstraktas 

turtingas flavonoidų, saponinų ir polifenolių, apsaugančių lipidų struktūrą nuo oksidacijos. Tai efektyvi priemonė strijų 

gydymui.

AROSHA – kremai profesionalams
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CELLULITE PLUS – profesionalus anticeliulitinis kremas - 500 ml

Specialus kremas, sukurtas kovoti su įvairių stadijų celiulitu. Dėl jame esančių veikliųjų medžiagų,  atsikratoma 

riebalų pertekliaus, išsilygina odos tekstūra ir spalva.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

IVY – GEBENIŲ EKSTRAKTAS (Hedera helix extract): turi daug organinių rūgščių, pektinų, saponinų, mineralinių medžiagų ir 

ypač jodo. Saugo kolageną ir elastiną nuo laisvųjų radikalų, gerina limfos cirkuliaciją, padeda pašalinti toksinus ir vandens 

perteklių iš ląstelių.  Stangrina ir stiprina odą, saugo nuo priešlaikinio senėjimo. Užkerta kelią  tynimui ir celiulito formavimuisi. 

Palengvina kitų kosmetinių priemonių įsiskverbimą į odą.

RUDŲJŲ JŪROS DUMBLIŲ EKTRAKTAS (Fucus vesiculosus ekstraktas): Rudieji dumbliai turtingi polisacharidų, organinio ir 

mineralinio jodo, amino rūgščių, mikroelementų bei vitaminų. Pasižymi stipriu drėkinamuoju, valomuoju bei antibakteriniu 

poveikiu. Jūrų dumblių ekstraktas stangrina odą, gerina  kraujotaką, apsaugo kolageno skaidulas nuo laisvųjų radikalų žalingo 

poveikio. Jūrų dumblių ekstraktas padeda kovoti su celiulitu, raukšlėmis ir strijomis.

KOFEINAS: padeda pašalinti vandens perteklių, valo organizmą, gerina medžiagų apykaitą, skatina riebalų deginimą, mažina 

patinimą, puikiai mažina celiulitą.

GUARANOS EKSTRAKTAS: skatina trigliceridų skilimo procesą, padeda šalinti riebalų sankaupas, veikia kaip antiseptikas.

SALDŽIŲJŲ MIGDOLŲ ALIEJUS (prunus amygdalus dulcis oil): puikus minkštiklis. Jame gausu baltymų, mineralinių medžiagų, 

B, A, E grupės vitaminų Tinka visų tipų odos priežiūrai. Ypač rekomenduojamas jautriai, sausai ir labai sausai odai. Apsaugo 

nuo odos senėjimo. Tinka egzemai ir psoriazei gydyti.

AROSHA – kremai profesionalams
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ŠEPETYS SAUSAM PILINGUI

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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AROSHA PLASTIKINĖS PLĖVELĖS ARBA KOSTIUMO NAUDOJIMAS

 

Plastikinė plėvelė, naudojama įvynioti klientui, padeda: 

 

Pagerina veikliųjų medžiagų įsiskverbimą

 

Palaiko kūno temperatūrą, ją pakelia 

 

Palaiko veikliųjų medžiagų savybes

AROSHA - aksesuarai
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Dėl skirtingų AROSHA formulių, mes galime pritaikyti procedūras ir dirbti kartu su skirtingomis technologijomis, kurios pagerins 

galutinį rezultatą, suteiks klientui procedūrų įvairovę ir leis kiekvienu atveju parinkti efektyviausią variantą. 

Keletas įrenginių, kurie dera su bandažų procedūromis: 

Elektrostimuliacija: pagrinde naudojama kovojant su raumenų masės mažėjimu. Veikiamas raumenų audinys, priverčiant

fiziologiškai susitraukinėti raumenų skaidulas, taip leidžiant jiems įgyti stiprybės ir ištvermės. 

Ultragarsas: celiulito gydymui ir riebalų sankaupų mažinimui, norint koreguoti kūno formas. 

Infraraudonieji spinduliai: lokali terminė procedūra. Šviesos šaltinis leidžia šildyti gilų riebalinį audinį (iki 5 cm), taip pagerinant ląstelių 

saveiką ir metabolinio šlako pašalinimą. 

Presomasažas: mechaninis masažas, kuris skatina venų atsistatymą, masažuoja limfos ir kraujotakos sistemas. Procedūra taikoma 

pilvo, kojų ir klubų sritims.  Procedūra metu mažėja apimtys, pašalinamas celiulitas, išvengiama venų varikozės ir padeda 

pašalinti toksinus. 

 

  

AROSHA – geresniam rezultatui pasiekti, derinimas su įrenginiais
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e) NAMŲ LINIJA

 Nauokite specialius Arosha 
“namų linijos” kremus 
(220 ml) 
 Laikykitės  poprocedūrinių 

rekomendacijų 

PILINGAS NAMUOSE

 Norimos zonos pilingas, naudojant  
Arosha Scrub (220 ml)

  Likučius nuvalykite drėgna servetėlė, 
naudojant pirštines

c) PROCEDŪRA

  Prieš procedūrą bandažą 
palikite kelioms minutėms inde 
su šiltu vandeniu.

  Atlikite procedūrą laikydamiesi 
rekomenduoja- mos metodikos 

  Įsukite klientą į plastikinę 
plėvelę/plastikines kelnes arba 
naudokite derindami su įranga 

  Palikite veikti 30 min

b) PILINGAS

 Paruoškite procedūrai  norimą 
zoną pilingu Arosha Scrub (1000 
ml) 

  Likučius nuvalykite drėgna 
servetėlė, naudojant pirštines 

a) ANALIZĖ

Pasverkite klientą
 Išmatuokite kūno zonas, kurioms 

taikysite procedūrą
 Išanalizuokite kliento problemas
 Įrašykite kliento duomenis jo 

personalinėje lentelėje 

Palyginti po 5 procedūrų

d) PABAIGA

  Nuimkite bandažą
  Atlikite drenuojantį masažą,
   naudojant Arosha
   professionalius kremus (500ml)

 SAUSAS PILINGAS ŠEPEČIU

 Padeda pašalinti negyvas odos 
ląsteles, stimuliuoja mikrocirkuliaciją, 
nervų galūnes, limfos sistemą, ją 
tonizuoja.

  Priklausomai nuo atlikimo metodo 
suteikia energijos arba atpalaiduoja.

 Naudojamas kartą per dieną

AROSHA – taikymo metodika (5 žingsniai) 
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h

cm

AROSHA – personalinė duomenų lentelė 1/2 
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AROSHA – personalinė duomenų lentelė 2/2
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Rekomendacijos procedūroms grožio salonuose:

1. Truputį pašildykite produktą šiltame vandenyje. 

2. Zonų, kurioms taikyta procedūra, neplauti, nes veikliosios medžiagos dar veikia keletą valandų po procedūros. 

3. Nesinaudoti sauna, turkiška pirtimi,soliariumu …...

4. Paaiškinkite klientui  “poprocedūrines rekomendacijas”, kad paskatintumėte klientą tęsti procedūras namuose. 

AROSHA – pagrinidinės rekomendacijos
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Poprocedūrinės rekomendacijos 

Kaip palaikyti ir pagerinti procedūros rezultatus namuose:  
Atlikite sausą pilinga šepečiu (3 minutes kas dieną) 
Naudokite specialų kremą – naudokite tik profesionalius produktus, nes tik jie garantuoja gerą aktyviųjų medžiagų koncentraciją.  

 
Subalansuota mityba, mažai riebalų, mažai kofeino, mažai alkoholio mažai angliavandenių ir dieta įskaitant skirtingas maisto 

grupes: pieno produktų (pienas, jogurtas, sūris), proteino (mėsa, žuvis, kiaušiniai, riešutai, ankštinės daržovės), vaisių ir 
angliavandenių (duona, grūdai, ryžiai, makaronai).

Gerkite daug vandens (mažiausiai 2 litrus per dieną) 
Sportuokite

Atminkite, jog susitelkimas ir atkaklumas labai pagerina ir palaiko gerus rezultatus. 

AROSHA – rekomendacijos namuose
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Minimalus procedūrų kiekis 
6 –8 procedūros  

Dažnumas 
2 kartus per savaitę 

Reikalingi produktai ir priemonės 
Šveitimo/pilingo emulsija

Specialūs kūno bandažai 

AROSHA kremai (500ml), skirti užbaigti procedūroms  

Plastikinė plėvelė/plastikinės kelnės 

Įranga, papildanti procedūrą (nėra būtina)

Taikymas, derinant su kitomis technikomis, siekiant pagerinti rezultatą 
Limfodrenažinis masažas rankomis arba įrangos pagalba

Presoterapija 

Elektrostimuliacija 

Infraraudonieji spinduliai – nenaudoti kartu su šildantį poveikį turinčiomis procedūromis 

Ultragarsas - nenaudoti kartu su šildantį poveikį turinčiomis procedūromis 

AROSHA – trumpai
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Kokius rezultatus galime pasiekti po pirmos procedūros?  

Jau po pirmos procedūros Jūs pastebėsite apimčių mažėjimą ir žymų odos būklės pagerėjimą: oda tampa 

stipresnė, tampresnė, glotnesnė ir atrodo sveikiau. 

 Ar rezultatas garantuojamas?

Jau po pirmos procedūros klientas pamatys pokyčius, kurie išliks, jei klientas nepriaugs svorio. Todėl yra 

svarbi sveika gyvensena ir kartą per mėnesį procedūros kartojimas . 

Ar yra kontraindikacijų?

Jokių kontraindikacijų nėra. Tačiau yra svarbu perskaityti ir sekti rekomendacijas, kurios yra nurodytos ant 

kiekvienos pakuotės. 

AROSHA – dažniausiai užduodami klausimai
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BANDAGES

Rezultatai
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PDL – personalinė duomenų lentelė
Amžius 55 m

Tikslas Sumažinti riebalų sankaupas nugaros ir pilvo srityje 

Taikyta procedūrų 10 – pilvas ir nugara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CEL TERM SLIM CEL CEL TERM SLIM CEL
AQUA 
DRAIN

SLIM CEL CEL TERM
AQUA 
DRAIN

CEL TERM
AQUA 
DRAIN

Rezultatai

Prieš procedūrą Po 5 procedūrų Po 10 procedūrų

Svoris kg 64 kg  60,8 Kg 57,4 

Liemens matmenys cm 82 cm 79 cm 75,5

Pilvo matmenys cm 99 cm 93 cm 90,5

Klientas Nr. 1
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Prieš Po

Klientas Nr. 1

AROSHA – rezultatai
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AROSHA – rezultatai

Prieš Po

Klientas Nr. 1
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AROSHA – rezultatai

Prieš Po

Klientas Nr. 1
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AROSHA – rezultatai

Prieš Po

Klientas Nr. 1
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AROSHA – rezultatai

Prieš Po

Klientas Nr. 1
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AROSHA – rezultatai

Prieš Po

Klientas Nr. 1
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PDL – personalinė duomenų lentelė
Amžius 45 m

Tikslas Sumažinti riebalų sankaupas nugaros ir pilvo srityje 

Taikyta procedūrų 10 – pilvas ir nugara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SLIM CEL SLIM CEL CEL TERM CEL TERM
AQUA 
DRAIN

CEL TERM CEL TERM SLIM CEL SLIM CEL
AQUA 
DRAIN

Rezultatai

Prieš procedūrą Po 5 procedūrų Po  10  procedūrų

Svoris kg 64,3 kg  62,2 kg 60,1

Liemens matmenys cm 77 cm 75 cm 74

Pilvo matmenys cm 83 cm 82 cm 80

Klientas Nr. 2
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Prieš Po

Klientas Nr. 2

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 2

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 2

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 2

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 2

AROSHA – rezultatai
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PDL – personalinė duomenų lentelė
Amžius 39 m

Tikslas Sumažinti riebalų sankaupas nugaros ir pilvo srityje 

Taikyta procedūrų 10 – pilvas ir nugara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SLIM CEL CEL TERM SLIM CEL CEL TERM
AQUA 
DRAIN

SLIM CEL CEL TERM SLIM CEL CEL TERM
AQUA 
DRAIN

Rezultatai

Prieš procedūras Po  5 procedūrų Po  10 procedūrų 

Svoris kg 59,4 kg  56,6 kg 54,5

Liemens matmenys cm 76 cm 72 cm 70

Pilvo matmenys cm 88 cm 83 cm 82

Klientas Nr. 3
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Prieš Po

Klientas Nr. 3

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 3

AROSHA – rezultatai
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Prieš Po

Klientas Nr. 3

AROSHA – rezultatai
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