Jūsų oda pajaus skirtumą

VITAMINO C JĖGA
Atgaivina / Šviesina / Stangrina
APSAUGA NUO LAISVŲJŲ RADIKALŲ
Neutralizuoja laisvųjų radikalų daromą žalą

APSAUGO NUO ULTRAVIOLETINIŲ
SPINDULIŲ DAROMOS ŽALOS
Apsaugo nuo ankstyvo senėjimo

KAS YRA VITAMIN FORZA C?
Lendan kompanija pristato Vitamin Forza C,
natūralia vitamino C jėga paremtą
antioksiduojančių savybių turinčią, odos
priežiūros liniją. Atgaivinančios savybės
neutralizuoja neigiamą laisvųjų radikalų
poveikį, ypatingai tinka pavargusiai ir
papilkėjusiai odai. Ši linija – tai kovos prieš
senėjimą paslaptis, kuri atstato odos
stangrumą ir gyvybingumą.

Tinka visiems odos tipams
Ypač tinka gyvybingumą praradusiai, papilkėjusiai ir pavargusiai odai

EPIDERMIS

ODAI REIKIA C VITAMINO

DERMO EPIDERMINĖ JUNGTIS

Oda yra išvysčiusi savo gebėjimą atsinaujinti ir apsisaugoti nuo
kasdieninių išorinių veiksnių. Laiku bėgant, žalingi įpročiai,
aplinkos poveikis ir ekpozomas susilpnina šį gebėjimą,
prarandama energija. Dėl šio proceso mūsų oda oksiduojasi, o tai
skatina ankstyvą odos senėjimą.

Koks yra oksidacinio senėjimo poveikis mūsų
odai?
Senėjimas
yra natūrali gyvenimo dalis, kuri vyksta
palaipsniui. Mes gyvename deguonies terpėje, be jo
negalime gyventi. Oksidacija yra būtina ir natūrali žmonių
funkcija. Visgi, nekontroliuojama ir pernelyg didelė
oksidacija gali tapti pagrindine problema dėl kurios
vyksta degeneracinis procesas, kurį sukelia laisvieji
radikalai. Per didelis kiekis šių nestabilių molekulių gali
sukelti rimtus lątelių pažeidimus ir paspartinti ankstyvą
senėjimą.

PAODIS

EPIDERMIS: Raginis sluoksnis
· Padidėjęs transepiderminis nostolis
· Sumažėjęs ląstelių atsinaujinimas
· Nereguliarus malanino pasiskirstymas

Dehidratacija
Švytėjimo ir gyvybingumo praradimas
Odos pigmentacijos sutrikimai

DERMIO EPIDERMINĖ JUNGTIS
·Tankio ir tvirtumo praradimas

Elastingumo praradimas ir senėjimas

PAODIS
·Sulėtėjusi kraujo mikrocirkuliacija
· Kolageno ir elastino sintezės sumažėjimas

Švytėjimo ir gyvybingumo praradimas
Elastingumo ir tvirtumo praradimas

*EXPOSOME: set of external and modifiable factors that affect the skin aging process, causing cell oxidation. These factors cause oxidation reactions that the skin is
not capable of combating on its own.

VITAMINO C NAUDA
Vitaminas C yra gerai žinomas dėl savo išskirtinių
savybių. Jis yra reikalingas mūsų organizmams, kad
šie gerai funkcionuotų. Vitaminas C turi antioksidacinių
savybių, kurios padeda pašalinti toksiškas medžiagas.
Jis taip pat yra energijos ir gyvybingumo šaltinis,
Vitaminu C papildyta kosmetika itin gerai veikia odą.

Antioksidacinis veikimas
Veikia neigiamus ekspozomos efektus odai, sulėtina oksidacinį
senėjimą. Kovoja prieš laisvuosius radikalus.

Fotoapsauginis veikimas
Padidina odos apsaugą nuo UV spinduliuotės, užkerta kelią
saulės daromai žalai.

Stimuliuoja kolageno sintezę
Stimuliuoja ir reguliuoja kolageno gamybą, kuris yra
reikalingas ląstelių atsinaujinimui.

1 Neutralizuoja
laisvųjų radikalų
poveikį
2 Užkerta kelią saulės
daromai žalai
3 Dalyvauja kolageno
sintezėje
4 Apsaugo odą nuo
oksidacinio streso
5 Sumažina
pigmentines dėmes

Veikia pigmentaciją
Slopina tirozinazės* veikimą, apsaugo nuo pigmentinių dėmių
atsiradimo ir suvienodina odos atspalvį, kad oda atrodytų
skaistesnė.

Šviesinantis efektas

Neutralizuoja oksidacinį stresą, sukuria sveikos ir gyvybingos
odos švytėjimą.

*Fermentas, kuris dalyvauja odos pigmentacijoje.

6 Pagerina odos
atspalvį ir ryškumą

*

ATGAIVINANTIS DRĖKINANTIS KREMAS FLUIDAS

Drėkinantis poveikis

Atsatatantis ir drėkinantis poveikis
APRAŠYMAS
Didelės koncentracijos ir lengvai
įsigeriantis veido kremas fluidas,
praturtintas apelsinų koncentratu,
kuris
turi
antioksidacinių
ir
regeneruojančių savybių.
Apsaugo nuo laisvųjų radikalų,
apsaugo ląsteles, didina odos
gebėjimą sulaikyti drėgmę, kad
oda būtų stangresnė ir labiau
sudrėkinta. Atstato saulės ar kitų
atmosferos veiksnių pažeistą odą.

Antioksidacinis poveikis

Jūrinis kolagenas

Vitaminas C

Elastingumas ir tvirtumas

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

Keramidai

Vitaminas E

D-Pantenolis

Pagerina Vitamino C veikimą

Apelsinų Koncentratas
Regeneruoja, stimuliuoja ir
apsaugo

Kada naudoti
RYTE

KAIP NAUDOTI
Naudokite ryte ir vakare ant
švarios odos. Tepkite veidą, kaklą
ir
dekoltė
zoną,
švelniai
įmasažuokite kol visiškai įsigers.
Dažnumas:
kasdienis
naudojimas

LVCCRF30
Lengva tekstūra
30 ml

VAKARE

LVCCRF200
200 ml*

Apsaugo, drėkina ir ramina

Augalinis glicerinas
Stipriai drėkinantis

Tikslas

Normaliai/mišriai odai Kovoja prieš laisvuosius
radikalus
Riebiai odai
Padidintas drėkinimas
Švytėjimas

Ekspertų patarimai:
•

Reguliariai naudokite, kad apsaugotumėte odą nuo saulės spindulių.

•

Itin rekomenduojama pereinamuoju laikotarpiu tarp metų laikų, taip pat
paveiktai streso ir pavargusiai odai.

•

Produkto formulė pritaikyta papilkėjusiai, gyvybingumą praradusiai,
nevienodo atspalvio odai.

LVCCRF50
50 m*

Tinka…

Užkerta kelią dehidratacijai

Drėkinantis poveikis

MAITINANTIS VEIDO KREMAS

Jūrinis kolagenas

Šviesesnė, stangresnė ir elastingesnė oda
APRAŠYMAS
Kasdienis veido kremas sausai, gyvybingumą praradusiai, foto
senėjimą patiriančiai odai. Dvigubas maitinantis ir antioksidacinis
poveikis: dėka nutri-C+ komplekso, kurį sudaro apelsinų
koncentratas, ir praturtintas aktyviaisiais maitinančiais ingredientais,
kurie mažina raukšlių susidarymą.
KAIP NAUDOTI
Naudokite ryte ir vakare ant švarios odos, švelniai įmasažuokite kol
visiškai įsigers.
Dažnumas: kasdienis naudojimas

Antioksidacinis poveikis

Elastingumas ir tvirtumas

Keramidai
Užkerta kelią dehidratacijai

Vitaminas C
Atgaivinantis ir šviesinantis poveikis

Maitinantis poveikis

Vitaminas E
Pagerina Vitamino C veikimą

Erškėtrožių aliejus
Momentinis atgaivinimas

Apelsinų Koncentratas

Regeneruoja, stimuliuoja ir apsaugo

Kada naudoti

Giliai maitina, atgaivina ir drėkina

RYTE
VAKARE

Tinka…
Sausai ir/ar
foto senėjimą
patiriančiai
odai

Taukmedžio sviestas
Atstato odą

Tikslas
Maitinimas
Stangresnė ir
elastingesnė oda
Vienodas odos
atspalvis

Ekspertų patarimai:

1234005
50 ml

•

Reguliariai naudokite, kad apsaugotumėte odą nuo saulės spindulių.

•

Itin rekomenduojama pereinamuoju laikotarpiu tarp metų laikų, taip pat
paveiktai streso ir pavargusiai odai.

•

Produkto formulė pritaikyta papilkėjusiai, gyvybingumą praradusiai,
nevienodo atspalvio odai.

Dermatologically and
ophthalmologically tested

Drėkinantis poveikis

Visibly lifts eyelids by up to 91%

Antioksidacinis poveikis

NEW

ŠVIESINANTIS AKIŲ KONTŪRO KREMAS
Akimirksniu atgaivina ir skaistina
APRAŠYMAS

Vitaminas C

Jūrinis kolagenas

Vitaminas E
Pagerina Vitamino C veikimą

Keramidai

Apelsinų Koncentratas

Prieš senėjimą

Regeneruoja, stimuliuoja ir
apsaugo

Lumineye

Maitinantis poveikis

KAIP NAUDOTI

Skvalenas

Paskirstykite mažą kiekį kremo akių kontūro srityje.
Švelniai tapšnokite paakių odą pirštų galiukais nuo
vidinio iki išorinio akies kampo, kol produktas
visiškai įsigers, taip pagerinsite rezultatus.
Dažnumas: kasdienis naudojimas

Apsaugo ir minkština

Kada naudoti

Pakeliamasis poveikis – skaistus akių
kontūras ir gaivesnis žvilgsnis.
Sumažina matomą užkritusių viršutinių vokų
efektą.

Ilgalaikis poveikis
•

Tinka…

RYTE

Greitas poveikis

•

Atgaivina ir sumažina pirmuosius senėjimo
požymius.

LVCCO
15 ml

Lankstumas ir komfortas

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

Švelnios tekstūros emulsija, kuri suformuluota
suteikti greitą poveikį. Atgaivinantys ingredientai
užkerta kelią raukšlių atsiradimui, sumažina naujai
atsiradusias raukšles bei veikia kitus senėjimo poymius, taip pat padidina akių kontūro elastingumą ir
stangrumą.

•

Hydraskin72

VAKARE

Suglebusi oda
Dehidratacija
Paburkimas ir ankstyvos
raukšlės
Papilkėjimas

Elastingumas ir tvirtumas

Užkerta kelią dehidratacijai

Sumažina paburkimą ir tamsius
paakius

Biolift
Pakėlimo efektas

Tikslas
Sumažina paburkimą ir
tamsius paakius

Greitas pakėlimo efektas
Vienodas ir šviesus
atspalvis

Ekspertų patarimai:
•

Naudokite betkuriuo dienos metu, kad atgaivintumėte zoną aplink akis.

•

Ypač rekomenduojama naudoti vasarą ir pavasarį bei didelio streso metu.

•

Laikykite produktą šaltai.

NEW

ŠVIESINANTIS AKIŲ KONTŪRO KREMAS
Akimirksniu atgaivina ir skaistina
TAMSIŲ RATILŲ PO AKIMIS MAŽINIMAS
Akių kontūrui švytėjimo suteikiantis kremas sudėtyje turi
aktyvųjį Lumineye ingredientą, ši medžiaga akivaizdžiai
mažina viršutinių vokų užkritimą.
Kremas kovoja prieš odos suglebimą, stiprina dermį bei
padidina kolageno ir elastino sintezę. Apsaugo
ekstraląstelinį matriksą nuo užterštumo ir glikacijos
sukeltų pažeidimų.

Trumpalaikis, vidutinės trukmės ir
ilgalaikis priemonės veikimas
Rezultatai po 7 dienų naudojimo:
•

22% sumažina nuovargio požymius akių
srityje.

Rezultatai po 28 dienų naudojimo:
•
Kaip tai veikia?
Stiprindamas dermio struktūrą ir padidindamas jo
susitraukimo savybes, Lumineye ingredientas pakelia
viršutinio voko raukšlę ir mažina „varnų pėdų“ tipo
raukšleles šalia akių. Stiprindamas mikrokraujagyslių
tinklą ir mažindamas pigmentų kaupimąsi, jis padeda
išnykti tamsiems ratilams ir bendram odos nuovargiui.

44% sumažina nuovargio požymius akių
srityje.

Pradinė stadija

Rezultatai po 2 menesių nuolatinio
naudojimo:
• Iki 34% sumažina vokų raukšlių kiekį.
•

Iki 33% sumažina vokų raukšlių gylį.

•

Iki 30% sumažina raudonus bei mėlynus
atspalvius šioje srityje.

Po 2 mėnesių naudojimo

Antioksidacinis poveikis
Vitaminas C

NEW

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

ATSTATANTIS VEIDO SERUMAS
Užkerta kelią, mažina pirmuosius
senėjimo požymius ir atkuria odą

Vitaminas E
Pagerina Vitamino C veikimą
Apelsinų Koncentratas
Regeneruoja, stimuliuoja ir
apsaugo

Aprašymas
Dėka aukštos vitamino C koncentracijos, šis
atnaujinantis, antioksidacinį poveikį turintis
serumas, kovoja prieš laisvųjų radikalų daromą
žalą. Užkerta kelią pirmiesiems senėjimo
požymiams, atstato ir mažina nuovargio
požymius, taip pat padidina itin išsausėjusios ir
fotosenstančios odos drėkinimą ir stangrumą.

Atnaujinantis poveikis
Mucor Mihei ekstraktas
Švelnus šveitimas

Kada naudoti
RYTE

KAIP NAUDOTI
Paskirstykite mažą kiekį (5-6 lašus) serumo ant
švaraus veido, kaklo ir dekolte zonos, kol
produktas visiškai įsigers. Naudokite kasdien
prieš drėkinantį kremą.
Dažnumas: kasdienis naudojimas

VAKARE

Pieno rūgštis
Šveičiantis poveikis
maksimaliam švytėjimui

Drėkinantis poveikis
Hialurono rūgštis
Drėkina ir apsaugo

Jūrinis kolagenas
Elastingumas ir stangrumas

Keramidai
Užkerta kelią dehidratacijai

Tinka…
Visiems odos tipams

Tikslas
Ląstelių atsinaujinimas

Jautriai odai
Maksimalus šviesumas
Gyvingumą praradusiai ir Veikimas prieš
foto senėjimo paveiktai
senėjimą
odai
Šviesinantis efektas

Ekspertų patarimai:

Švelni tekstūra

LVCSER
30 ml

•

Priemonė gali būti naudojama kaip makiažo pagrindas, kuris suteikia
švytėjimo.

•

Rekomenduojama naudoti pavasarį ir vasarą arba kai patiriama daug
streso ir nuovargio.

•

Serumo naudojimas vakare skatina atsinaujinimą, kadangi švelniai šveičia.
Naudojama ryte, ši priemonė apsaugo bei turi antioksidacinį poveikį.
Visada užbaikite veido priežiūros rutiną su kremu nuo saulės.

Antioksidacinis poveikis
Grynas Vitaminas C

Sojos ekstraktas

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

INTENSYVIAI ATSTATANČIOS AMPULĖS
Apsauginis skydas nuo laisvųjų radikalų
APRAŠYMAS
Intensyvaus veikimo ampulės sumažina oksidacijos procesą ir
odos senėjimą, suteikia odai energijos ir gyvybingumo, kurie yra
reikalingi nuolatiniam odos išvaizdos ir būklės gerinimui. Sudėtyje
aptinkama didelė askorbo rūgšties koncentracija - 230 mg gryno
vitamino C, kuris atgaivina, drėkina ir stangrina. Sudėtyje yra
erškėtrožių aliejaus, kuris regeneruoja, atkuria ir padeda kovoti su
senėjimo padariniais. Intensyvus naudojimas gali būti naudingas
gyvybinėms funkcijoms atgaivinti, kai oda yra labiau pavargusi ar
patiria stresą. Atsargiai naudokite jautriai odai.

Pagerina askorbo
rūgšties įsisavinimą

Vitaminas E
Pagerina Vitamino C
veikimą

Maitinantis poveikis

Rozmarino ekstraktas

Erškėtrožių aliejus

Kovoja prieš laisvuosius
radikalus

Kada naudoti
RYTE
VAKARE

Greitas atgaivinimas

Tinka

Tikslas

Visiems odos tipams
Jautriai odai

Kovoja prieš laisvuosiu
radikalus(76,8%)
Gyvingumą praradusiai ir Užerta kelią pigmentinių
foto senėjimo paveiktai dėmių atsiradimui bei
jas mažina
odai
Tvirtesnė ir elastingesnė
oda

KAIP NAUDOTI
Paskirstykite veido, kaklo ir dekolte zonose,
venkite akių kontūro. Švelniai įmasažuokite kol
visiškai įsigers. Prieš vartojimą suplakite. Po
naudojimo ampulę uždarykite dangteliu. Ryte po
ampulės panaudojimo rekomenduojama tepti
apsauginį kremą nuo saulės.
Dažnumas: kasdienis naudojimas
Atidarytą ampulę reikia sunaudoti per 15 dienų,
nes tuo metu priemonė yra veiksmingiausia.

1234002
12 x 2 ml

Ekspertų patarimai:
•

Rekomenduojame
priemonę
naudoti specialioms progoms, kad
sukurtumėte švytėjimo efektą.

•

Veiksmingas kartu
pigmentinio
priemonėmis.

•

Atstato švytėjimą nuovargio
streso paveiktai odai.

su kitomis
disbalanso

230 mg askorbo rūgšties,
gryno Vitamino C

ir

INTENSYVIAI ATSTATANČIOS AMPULĖS
Apsauginis skydas nuo laisvųjų radikalų
230 mg / ampulė
Kiekvienoje iš šių intensyviai atstatančių ampulių yra 230mg
askorbo rūgšties, gryniausios ir labiausiai aktyvios Vitamino C
formos (grynas vitaminas C). Koncentracija išreiškiama miligramais,
nes norint parodyti ją procentais galima paklaida.
PRODUKTO UŽPILDYMAS IR
SANDARINIMAS
Užpildymo metu į oro kamerą
įpilama inertinių dujų, kad būtų
geriau
išsaugotos
veikliosios
medžiagos ir užtikrintas didžiausias
priemonės
veiksmingumas.
Ampulėms
pagaminti
mes
naudojame
pačią
aktyviausią
Vitamino C formą, kurios pH idealiai
įsigeria, priemonė yra laikoma
inertinėje aplinkoje (be deguonies),
kad būtų išsaugotas 100 % produkto
veiksmingumas
ir
išvengta
oksidacijos.

Pavyzdys: Kremas arba serumas, kurio sudėtyje yra 15 % vitamino
C, kurio vidutinis kiekis, naudojamas veido sričiai, yra 0,5-0,9 g
(0,018-0,032 oz), suteikia tik 75-135 mg (0,0026-0,0048 oz) vitamino
C.
Koncentracija
Vienos ampulės kiekis – tai viena dozė priemonės, kuri turi būti
paskirstyta ant veido odos, o tai aprūpina odą 230mg askorbo
rūgšties arba gryno vitamino C.
Jei norime rasti priemonę su panašia koncentracija, svarbu žinoti,
kad šie veido kremai ar serumai, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 %
vitamino C. Taip pat primename, kad vitamino C forma, kurią
naudojame savo ampulėms, yra pati gryniausia ir aktyvi, šios
medžaigos pH yra pritaikytas gerai įsigerti, inertinė aplinka (be
deguonies) padeda išlaikyti produkto veiksmingumą ir 100%
apsaugo nuo oksidacijos.

*Results obtained from in vitro test - DPPH

Antioksidacinis poveikis
NEW

Grynas Vitaminas C (21%)

C21 FORTE
Atgaivinantis paruošimas
APRAŠYMAS
Didelės koncentracijos profesonali priemonė, sudėtyje turinti 21 %
gryno vitamino C. Formulė paremta sinergetinėmis veikliosiomis
medžiagomis, kurios mažina labiausiai matomus odos senėjimo
požymius, gerina odos elastingumą ir stangrumą.
Ši išskirtinės formulės priemonė yra
aktyvuojama sumaišius miltelius su
specialiu skysčiu. Ši sistema užkerta
kelią
laipsniškam
veikliųjų
sudedamųjų medžiagų irimui ir
padidina jų veiksmingumą tepant ant
odos.

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

Vitaminas E ir ferulo rūgštis
Pagerina vitamino C veikimą, 8 kartus
pagerina procedūros efektyvumą

Paskirstykite veido, kaklo ir dekolte
zonose,
venkite
akių
kontūro.
Švelniai įmasažuokite kol visiškai
įsigers. Prieš vartojimą suplakite. Po
naudojimo
uždarykite
dangteliu.
Nuvalykite pakuotę po kiekvieno
panaudojimo.
Rekomenduojama
naudoti apsauginį kremą nuo saulės.
Dažnumas: 1 kartą per savaitę 15
dienų.
Poilsio laikotarpis: 30 dienų.
.

LVC21

2 x 15 ml

Apsauginis poveikis
Biologiniai dumbliai
Apsaugo nuo laisvųjų
radikalų ir balansuoja odos
mikrobiomą

B-karotinas
UV spinduliuotės apsauga

Apsaugo nuo odos
pažeidimų

Drėkinantis poveikis

Raminantis poveikis

Hialurono rūgštis

Avenantramidas

Elagino rūgštis

Drėkina ir apsaugo

Kada naudoti

Kaip naudoti

INTENSIVE ‘IN-SA

Intensyvi
programa
naudoti
salonuose

Tinka…
Visiems odos tipams
Gyvybingumą
praradusiai ir/ar
fotosenėjimą
patiriančiai odai
Ne vienodo atspalvio
odai, pigmentinėms
dėmėms

21% gryno Vitamino C
76.8%* neutralizuoja laisvuosius
radikalus

Sumažina uždegimą

Tikslas
Didelė antioksidacinė galia
Apsaugo nuo pigmentinių
dėmių, jas mažina
Atgaivina
Tvirtesnė ir elastingesnė oda

*Hue HT, Tinh HT, Bao NV, Dao PTA. Screening for antioxidant activity
of vegetable and fruit by-products. SN Applied Sciences (2020) 2:1282

C21 FORTE
Atgaivinantis paruošimas
LAISVŲJŲ RADIKALŲ NEUTRALIZAVIMO GALIMYBĖS:
90,00%
80,00%

Ekspertų patarimai:
•

Atstato saulės, streso ir aplinkos užterštumo padarytą žalą odai.

•

Efektyviai veikia kartu su kitomis procedūromis mažinti pigmentinį disbalansą.

•

Priemonė gali būti derinama kartu su profesionalių grožio salonų įranga. Šiuo atveju
naudojimo būdą galima individualizuoti pagal profesionalaus kosmetologo kriterijus.

•

Rekomenduojame sunaudoti produktą per 15 dienų nuo jo paruošimo, tuo metu
formulė yra veiksmingiausia.

70,00%
60,00%

Įranga, gerinanti produkto įsisavinimą ir vietinį įsiskverbimą

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

•

Jonizacija arba Jonoforezė: metodas, leidžiantis kosmetikos priemones jonų
pagalba paskirstyti ant odos, kad jos geriau įsigertų. Šiuo atveju naudojamas
neigiamas polius.

•

Virtuali transderminė ultragarso arba elektroporacijos mezoterapija:
neinvazinė alternatyva įprastinei mezoterapijai (injekcinei, dermapen).

•

Ultragarsas: Žemo dažnio bangos, sukeliančios "vibracijas", kurios išjudina odos
ląsteles ir padeda kosmetikos priemonėms įsiskverbti į vidų.

•

Elektroporacija: Tai metodas, kai elektromagnetinėmis bangomis atveriami ir
uždaromi maži tarpai tarp odos raginio sluoksnio ląstelių. Taip kosmetikos priemonės
pasiekia gilesnius odos sluoksnius.

•

Radijo dažnis: elektromagnetinė spinduliuotė, sukelianti įvairių odos sluoksnių
hiperemiją. Tai kraujotakos suaktyvėjimas, pasireiškiantis paraudimu.

10,00%
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Drėkinantis poveikis

ATSTATANTI VEIDO KAUKĖ
Kovoja prieš senėjimą

Antioksidacinis poveikis

Augalinis glicerinas

Vitaminų ACE
Kompleksas

Didelis drėkinimas

Triguba anntioksidacinė jėga

Apsaugo nuo dehidratacijos

Betainas

Ferulo rūgštis

Jūrinis kolagenas

Pagerina vitamino C poveikį

Elastingumas ir stangrumas

APRAŠYMAS

Apelsinų koncentratas

Atgaivina ir nuramina odą. Sudėtyje yra liposferų, iš kurių
palaipsniui išsiskiria vitaminų kompleksas (15 %), kartu su ferulo
rūgštimi tai kovoja prieš senėjimą ir stipriai gerina odos išvaizdą.
Sudėtyje yra vaisių rūgščių ekstraktų, kurie pagerina kaukės
gaivinantį ir švelniai šveičiantį poveikį. Atstato odos atspalvį,
stangrumą ir spindesį.

Regeneruoja, stimuliuoja ir
apsaugo

Alavijas 10X
Didelis drėkinimas ir atstatymas

Prieš senėjimą

Raminantis poveikis

Vaisių rūgštys (AHA)

Avenantramidas

Atnaujinantis ir atjauninantis poveikis

Mažina uždegimą

KAIP NAUDOTI
Paskirstykite ant veido, kaklo ir dekolte zonos, venkite akių
srities. Švelniai masažuokite, kad liposferos suirtų ir būtų
išskiriamas vitaminų kompleksas. Palikite veikti 8 – 10 minučių,
nuvalykite kempinėle ar panašia priemone. Dažnumas: 1-2 kartai
savaitėje

Neriebi tekstūra
Su liposferomis

Kada naudoti
Odos priežiūros
programas
Intensyvi
programa
naudoti
salonuose

Tinka…

Tikslas

Visiems odos tipams
Gyvybingumą praradusiai
ir/ar fotosenėjimą
patiriančiai odai
Ne vienodo atspalvio odai,
pigmentinėms dėmėms

Pašalinti patamsėjusias
dėmes
Atgaivinti
Reguliuoja poras

Ekspertų patarimai:

1234006
200 ml

•

Rekomenduojame priemonę
sukurtumėte švytėjimo efektą.

naudoti

specialioms

progoms,

kad

•

Efektyviai veikia kartu su kitomis procedūromis mažinti pigmentinį
disbalansą.

•

Suteikia skaistumo pavargusiai ir streso paveiktai odai.

Antioksidacinis poveikis
NEW

Vitaminas C

ENERGIZUOJANTIS KŪNO KREMAS
Stangriai, elastingai ir sudrėkintai odai
APRAŠYMAS
Dėka galingo antioksidacinio ir apsauginio
apelsinų koncentrato, vitamino C ir
vitamino E poveikio šis energizuojantis
kūno kremas apsaugo odą nuo senėjimo
požymių bei kovoja su jais. Atkuriamosios,
tonizuojamosios ir drėkinamosios savybės
suteikia odai stangrumo, švelnumo ir
skaistumo.

Atgaivinantis ir šviesinantis
poveikis

Vitaminas E
Pagerina Vitamino C
veikimą

Naudokite kremą ryte ir/ar vakare, gausiai
tepkite sausą odą, tose vietose, kurias
norite energizuoti. Švelniai masažuokite kol
visiškai įsigers
Dažnumas: kasdienis
naudojimas

300 ml

Jūrinis kolagenas
Elastingumas ir stangrumas

Keramidai
Apsaugo nuo dehidratacijos

Energizuojantis
poveikis

Maitinantis poveikis
Taukmedžio sviestas

Kofeinas

Mažinantis ir stangrinantis poveikis

Tinka…

Intensyvi
programa
naudoti
salonuose

Visiems odos tipams
Gyvybingumą
praradusiai ir/ar
fotosenėjimą
patiriančiai odai
Ne vienodo atspalvio
odai, pigmentinėms
dėmėms

Atstato ir atkuria odą

Tikslas
Intensyvus maitinimas ir
drėkinimas
Pagerinamas stangrumas ir
elastingumas
Apsaugo nuo oksidacinio
senėjimo

Ekspertų patarimai:
•

Ypač rekomenduojama naudoti, kai oda patiria daugiau saulės spindulių.
Padeda panaikinti saulės senėjimo požymius, vasarą prailgina įdegusios
odos išvaizda.

•

Idealiai tinka odai atkurti ir apsaugoti prieš ir po vasaros sezono.

LVCCRC1000
1.000 ml

Lankstumas ir komfortas

Regeneruoja, stimuliuoja ir
apsaugo

Intensyvus komforto pojūtis
LVCCRC300

Hydraskin72

Apelsinų Koncentratas

Kada naudoti

KAIP NAUDOTI

Drėkinantis poveikis

SUMMARY OF PRODUCTS AND THEIR ACTIVE
INGREDIENTS

*Products from the Essential Reload range
**Depending on the skin’s needs

INTENSYVI “SALONO” PROGRAMA

/ 2 procedūros / 15 dienų

1. Paruošimas ir nuvalymas

5. Atstatymas

Pradėkite su Prebiotiniu Miceliniu Vandeniu*.
Pirmiausia suplakite, kad susimaišytų produkto fazės.
Naudokite vatos diskelius akims ir lūpoms nuvalyti.
Nenuplaukite.
Toliau naudokite Prebiotinį Valomąjį Pienelį*:
Paskirstykite veido, kaklo ir dekolte zonose, švelniai
nuvalykite makiažo likučius ir/ar kitus nešvarumus.
Nuvalykite drėgnu rankšluoščiu arba nuplaukite
vandeniu.

Užtepkite Prebiotinę Kaukę* ant dekoltė sonos,
veido ir kaklo. Palikite veikti 10 – 20 minučių.

2. Atnaujinimas ir atgaivinimas

6. Drėkinimas ir apsauga

Atnaujinkite veido odą su Atgaivinančia veido kauke,
užtepkite nedidelį kiekį produkto ant veido ir kaklo.
Švelniai masažuokite, kol liposferos įsigers į odą.
Palikite veikti 8 – 10 minutėms, tuomet nuplaukite
vandeniu.

Naudokite Akių kontūrą šviesinantį kremą. Užbaikite
procedūrą su Atgaivinančio drėkinančio kremo fluido ir
keliais lašais Prebiotinio pastiprinimo iš Essential
Reload linijos mišiniu.

3. Masažas
Atgaivinantis veido masažas: naudokite gaivinantį
masažą,
kad
suaktyvintumėte
kraujotaką
ir
atgaivintumėte odą.

4. Intensyvus atsatatymas
C21 Forte: prieš vartojimą suplakite. Naudokite
reikiamą produkto kiekį, švelniai masažuokite kol
visiškai įsigers.

Kūno odos priežiūra (pasirinktinai)
Kaukės veikimo metu naudokite Energizuojantį kūno kremą,
švelniai masažuokite kol visiškai įsigers.

Prieš paskutinį programos žingsnį, pašalinkite visus
produkto likučius.

SEE VIDEO

Odos priežiūra namuose
PROCEDŪROS METU/ KASDIENIS NAUDOJIMAS
VAKARE / 1 INTENSYVIAI ATSTATANTI
AMPULĖ(10%)

Paskirstykite vieną intensyviai atstatančią ampulę ant
švarios odos ir švelniai įmasažuokite kol visiškai įsigers.
Sudrėkinkite odą su Atgaivinančiu Drėkinančiu Kremu
Fluidu arba Drėkinančiu Veido Kremu*.

ATGAIVINANTIS VEIDO MASAŽAS SEE VIDEO
Šis atgaivinantis veido masažas yra skirtas atnaujinti, atgaivinti ir regeneruoti veido odą. Nedelsiant
suteikia geros savijautos pojūtį ,odai tampa skaisti bei gyvybinga.

PAVIRŠINIS SULYGNIMAS
Švelnus, ritmingas glostymas
delnai nukreipti lygiagrečiai
odos paviršiui.

PÉTRISSAGE
(submandibulinio kampo)
Abiem rankomis vienu metu
masažuokite po žandikauliu nuo
smakro iki apatinio žandikaulio
kampo.

KINTANTI TRINTIS
Masažuokite pirštų galiukais,
atlikite braukiamuosius (vėduoklės
formos) judesius pakaitomis ant
skruostų.

SIMULTANEOUS FRICTION
Friction with fingertips in a
sweeping (fan-like) motion, both
cheeks at the same time.

ŠVELNUS SUSPAUDIMAS
(iškirptės, kaklo ir veido)
rodomuoju pirštu ir nykščiu išilgai
iškirptės, kaklo ir veido.

PNEUMATINIS SLĖGIS
Įgaubtomis plaštakomis
suspauskite keturias veido
sritis.

ENERGETINĖ TRINTIS
(iškirptės, kaklo ir veido)
Vidutinio intensyvumo judesiai
delnais išilgai iškirptės, kaklo ir
veido.

VIBRATION
(of décolletage, neck and
face) Finger vibration all over
the area being treated:
neckline, neck and face.

Išskirtinė veido odos priežiūros programa namie
Tempite ant švarios ir sauso odos:

ATSTATANTI
VEIDO KAUKĖ

INTENSYVIAI
ATSTATANČIOS
AMPULĖS

1
1
1
1
1
2

Normali/ mišri ir
riebi oda

Sausa oda

Fotosenėjanti/
gyvybingumą
praradusi oda
Fotosenėjanti/
gyvybingumą
praradusi oda
(intensyvus 12 dienų
gydymas)
* Maximum twice a week.
** Use 1 vial per day

1

*

1

*

ŠVIESINANTIS
ATGAIVINANTIS
ATSTATANTIS
MAITINANTIS
AKIŲ KONTŪRO DRĖKINANTIS
VEIDO SERUMAS
KREMAS
KREMAS
KREMAS FLUIDAS

1
2

**

2
2
2
2
2
3
2
3

3
3
3
3
3

4
4

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS

A

Jis sudaro fotoprotekcinį barjerą, kuris sumažina uždegimą ir saulės
eritemos susidarymą ant odos saulės spindulių poveikio metu ir po jo.
Jis taip pat slopina fermento tirozinazės (molekulės, atsakingos už
melanino susidarymą) veikimą, šviesina ir suvienodina odos atspalvį
bei užkerta kelią tamsių dėmių susidarymui. Vitaminas C taip pat
stimuliuoja kolageno sintezę, kuri suteikia stangrinamąjį ir
tonizuojamąjį poveikį.
Produktai, kuriuose aptinkama: C21 Forte

Pieno rūgštis

230mg Askorbo rūgšties gryno vitamino C
Stabilizuojamas be deguonies, kad prieš naudojimą būtų
užtikrintas produkto vientisumas. Specifinis pH užtikrina, kad
100 % vitamino yra rūgštinės formos, kuri yra aktyviausia ir
lengviausiai įsisavinama odos.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas
fluidas / Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro
kremas / Atstatantis veido serumas/ Energizuojantis kūno kremas

20% Askorbo rūgšties gryno vitamino C
Askorbo rūgštis yra galingas antioksidantas, neutralizuojantis
oksidacinį stresą, mažinantis ir atstatantis laisvųjų radikalų
daromą žalą ląstelėms.

Priklauso alfa hidroksirūgščių (AHA) grupei, todėl šveičia, atnaujina
odą, suteikia veido odai papildomo skaistumo ir skatina matomų
dėmių blukimą. Skatina odos elastingumą, drėkina odą iki ląstelių
lygio.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atstatantis veido serumas

Aktyvuotieji keramidai
Kadangi keramidai sudaro paviršinių epidermio sluoksnių tarpląstelinę
jungtį, naudojant juos, padidėja epidermio gebėjimas sulaikyti drėgmę, todėl
yra drėkinami visi odos audiniai
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas fluidas /
Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro kremas / Atstatantis
veido serumas/ Energizuojantis kūno kremas

Avenantramidas ramina, mažina uždegimą ir silpnina klinikinius
simptomus, tokius kaip dirginimu ir niežuliu.
Produktai, kuriuose aptinkama:C21 Forte

B-karotinas

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS

A–B

Jis suteikia produktui būdingą geltonai oranžinę spalvą ir panašus į
vitaminą A. Jis saugo odą nuo laisvųjų radikalų kasdien daromos žalos.
Produktai, kuriuose aptinkama:C21 Forte

Betainas
Natūrali osmosinė medžiaga, apsauganti odą nuo atmosferos poveikio
ir kovojanti su dehidratacija (kontroliuoja ląstelių vandens balansą).

Alavijas 10X
Stiprina odos apsauginį barjerą.
Dėl sudėtyje esančių polisacharidų ir sterolių veikia
raminamai, turi antioksidacinį ir drėkinantį poveikį.
Šis koncentratas yra (iš dalies) dehidratuotas, todėl
jo veikliųjų medžiagų koncentratas padaugėja iki 10
kartų.
.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinanti veido kaukė

Avenantramidas

Aktyvus komponentas, pasižymintis raminamosiomis
savybėmis, randamas avižose (94 % natūralios kilmės).
Pagrindinė jo funkcija - blokuoti histamino išsiskyrimą,
kuris yra pirmasis uždegiminio proceso etapas, galintis
sukelti niežulį, paraudimą ir deginimo pojūtį.

Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinanti veido kaukė

Biologiniai dumbliai
Galingas prebiotinis junginys, kuris mažina patogeninių bakterijų
augimą, užtikrina subalansuotą mikrobiomą, mažina kenksmingų
bakterijų dauginimosi riziką (aknė, rožinė ir kt.).
Ši veiklioji medžiaga 88,2 % apsaugo nuo mėlynosios šviesos (88-BPF
apsaugos nuo mėlynosios šviesos faktorius*), sudarydama barjerą,
kuris panaikina žalingą mėlynosios šviesos ir laisvųjų radikalų poveikį.
Turi gaivinančių ir atnaujinančių savybių, skatina epidermio ląstelių
atsinaujinimą.
Produktai, kuriuose aptinkama:C21 Forte

Apelsinų koncentratas

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS

B–F
Biolift
Didelės molekulinės masės biopolimeras iš saldžiųjų migdolų
baltymų. Per ploną plėvelę su subtiliu įtempimo poveikiu
atkuria stangrumą, todėl raukšlės ir mimikos raukšlelės
vizualiai ir pastebimai sumažėja.

Natūralių vitaminų C, A, B1, B2, B6, H, PP, aminorūgščių ir cukrų,
mišinys, dar vadinamas Apelsinų koncentratu , praturtintas eteriniais
aliejais, išgautais iš apelsino žievelės. Šie komponentai regeneruoja,
stimuliuoja, apsaugo ir suteikia odai energijos. Jie taip pat skatina
natūralią odos apsaugą ir lėtina senėjimo procesus.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas
fluidas / Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro kremas /
Atstatantis veido serumas/ Energizuojantis kūno kremas

Elagino rūgštis

Produktai, kuriuose aptinkama: Šviesinantis akių kontūro
kremas

Galingas antioksidantas, kuris yra išgaunamas iš granatų ekstrakto,
apsaugo odą nuo ultravioletinių spindulių daromos žalos ir dėka
maistingųjų medžiagų, padeda sumažinti oksidacinę žalą . Be galingo
antioksidacinio poveikio, jis pasižymi ir priešuždegiminiu poveikiu,
kadangi užkerta kelią uždegimo mediatorių sintezei.

Kofeinas

Produktai, kuriuose aptinkama:C21 Forte

Didelė šveičiamoji ir drėkinamoji galia, svarbus antioksidantų
šaltinis. Apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų daromos
žalos, kuri paspartina odos senėjimą. Suaktyvina kraujotaką
ir stangrina odą.
Produktai, kuriuose aptinkama: Energizuojantis kūno kremas

Ferulo rūgštis
Tyrimais įrodyta, kad kartu su vitaminu E jis gali padvigubinti vitamino
C antioksidacinę galią, todėl produkto veiksmingumas padidėja iki 8
kartų.
Produktai, kuriuose aptinkama:C21 Forte

Hialurono rūgštis
Ši veiklioji medžiaga, natūraliai esanti mūsų odoje, sulaiko didelį kiekį
vandens, kad oda būtų drėkinama (ji gali sulaikyti iki 1000 kartų daugiau
vandens nei jos svoris). Sukūrėme dviejų rūšių hialurono rūgšties derinį, kad
pasiektume didžiausią efektyvumą.

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS

D–H

Didelės molekulinės masės: apsaugo paviršinį odos sluoksnį, sudarydama
plėvelę, kuri sulaiko drėgmę, taip pat pasižymi momentiniu drėkinamuoju
poveikiu.
Mažos molekulinės masės: dėl gilaus įsiskverbimo į odą pasižymi
intensyviu drėkinamuoju poveikiu ir ilgalaikiu veikimu.
Produktai, kuriuose aptinkama: C21 Forte/ Atstatantis veido serumas

Hydraskin72
D-pantenolis
Mažos molekulinės masės provitaminas, kuris, patekęs į
epiderminį audinį, virsta vitaminu B5. Dėl savo drėkinamųjų
savybių ir gebėjimo skatinti natūralų odos regeneracijos
procesą jis gerina odos barjerinę funkciją, mažina vandens
praradimą ir palaiko drėgmės pusiausvyrą. Dėl raminamųjų ir
drėkinamųjų savybių suteikia palengvėjimą sudirgusiai ar
paraudusiai odai.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas
fluidas

Elastomeras
Lanksčių savybių turintis polimeras, dėl kurio oda akimirksniu
tampa švelni, šilkinė ir aksominė. Malonus naudojimas ir
maksimalus komfortas.
Produktai, kuriuose aptinkama: Energizuojatis kūno kremas

Drėkinamasis kompleksas, apsaugantis nuo išsausėjimo ir suteikiantis
komforto pojūtį iki 72 valandų. Jo formulė, kurioje yra odai artimos
veikliosios medžiagos, atkuria drėkinimą ir suteikia elastingumo. Sudėtyje
yra hialurono rūgšties, drėkinamųjų augalinių ingredientų (trehalozės,
fruktozės ir maltozės) ir biomimetinių molekulių, būdingų organizmo NMF**,
pavyzdžiui, glicerino, alantoino ar natrio laktato ir kt.Translated with
www.DeepL.com/Translator (free version)
Trumpalaikis drėkinamasis poveikis: jo sudedamosios dalys padidina ir
atkuria epidermio drėgmę. Intensyvus drėkinamasis poveikis, pagerėja odos
elastingumas ir elastingumas.
Palaiko ilgalaikį odos drėkinimą: veikliosios sudedamosios dalys veikia
kaip drėkikliai ir plėvelę formuojančios medžiagos, kurios atkuria odos
barjerinę funkciją, gerina jos vandens sulaikymo gebėjimą ir mažina
transepiderminį vandens netekimą. Apsaugo odą nuo išsausėjimo, drėkina ją
iki 48 valandų ir padidina jos komfortą iki 72 valandų.
+17% drėkinimas iki 48 valandų po vieno tepimo (in vivo bandymas).
Produktai, kuriuose aptinkama: Atstatantis veido serumas/ Energizuojantis kūno
kremas

Jūrinis kažolagenas

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS

L–M

Kolagenas yra vienas iš baltymų, atsakingų už odos stangrumą ir
atsparumą. Jūrinis kolagenas yra alternatyva dažnai naudojamam
kiaulių ar galvijų kolagenui, jis papildo odą natūraliai su amžiumi
prarandamu kolagenu
ir padeda padidinti odos stangrumą ir
elastingumą.
Atsparumas ir stangrumas: Padeda atsinaujinti dermai ir atkurti odos
audinių vientisumą.
Drėkinimas: oda sudrėkinama, tampa elastinga ir atgaivinta.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas fluidas /
Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro kremas / Atstatantis
veido serumas

Lumineye natūralus kopleksas
Dviejų pažangiausių natūralių veikliųjų medžiagų sinergija*.
Galinga laisvųjų radikalų ir antioksidantų technologija.
Tyrimai rodo, kad ji skatina kolageno, elastino ir gyvybiškai
svarbių odos baltymų gamybą nuo glikacijos (senėjimo
proceso). Apsaugo, stiprina ir gerina dermio savybes.
Ypatingos priešuždegiminės ir dekongestantinės savybės.
Stiprindamas trapų mikrokraujagyslių tinklą ir stimuliuodamas
toksinų šalinimo sistemas, jis mažina "varnų pėdų"tipo
raukšleles, silpnina tamsius ratilus ir mažina paburkimą. Turi
"pakeliamąjį" poveikį nusileidusiems viršutiniams vokams,
todėl žvilgsnis tampa platesnis, šviesesnis ir atjaunėjęs .
Produktai, kuriuose aptinkama: Šviesinantis akių kontūro kremas

Mucor Mihei ekstraktas
Rūgštinė proteazė* (fermentas), gaunama iš Mucor Mihei grybelio,
primena endogeninio katepsino D poveikį ir sukuria ( veiksmingą)
fermentinį epidermio šveitimą be dirginimo ar kenksmingo šalutinio
poveikio, pagreitinanti epidermio ląstelių atsinaujinimo procesą ir
pagerina odos spindesį. Tinka jautriai odai. Odos neutralizavimo
gebėjimas pakelia pH iki normalių rodiklių. Fermentas pasiekia
gilesnius sluoksnius, kuriuose pH natūraliai yra aukštesnis.
Pagerina odos išvaizdą, jos skaistumą ir drėkinimą, nepažeisdamas
barjerinės funkcijos.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atstatantis veido serumas

*Winners of prestigious awards for best anti-puffiness and anti-dark circles active ingredients.
** Its extraction process guarantees its natural Vitamin C content.

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS
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Erškėtrožių aliejus
Aktyvus antioksidacinis ingredientas, kuris dėl didelės riebalų rūgščių,
flavonoidų, vitamino C, taninų ir beta karoteno koncentracijos apsaugo
ir mažina žalingą oksidacinio senėjimo poveikį. Akimirksniu atgaivina ir
drėkina odą.
Produktai, kuriuose aptinkama: Intensyvios atstatančios ampulės/ Maitinantis
veido kremas

Grynasis Vitaminas E
Riebaluose tirpus antioksidantas randamas raginiame
sluoksnyje. Jis apsaugo riebalų rūgštis, kurios suformuoja
odos ląstelių membranas, nuo oksidacijos, neleidžia pakisti
kolageno sintezei odoje ir lėtina UV spindulių sukeltos
hiperchromijos atsiradimą.
Vitaminas E turi raminamąjį poveikį jautriai odai, padeda
numalšinti sudirgimą. Jis veikia kaip drėkinamoji medžiaga,
gerina odos elastingumą ir stangrumą.
Jo naudojimas kartu su vitaminu C sustiprina antioksidacinį
formulės poveikį ir užtikrina geriausią rezultatą.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas
fluidas / Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro
kremas / Atstatantis veido serumas

Rozmarinų ekstraktas
Pasižymi antioksidaciniu poveikiu, apsaugančiu odą nuo laisvųjų
radikalų, lemiančių odos senėjimą.
Produktai, kuriuose aptinkama: Intensyvios atstatančios ampulės

Taukmedžio sviestas
Puikus minkštiklis, kuris drėkina, minkština ir gerina odos elastingumą.
Atstato ir užpildo įtrūkimus, o jo sudėtyje esantys riebaliniai aliejai
atkuria ląstelių membranos vientisumą, mažina vandens netekimą ir
gerina drėkinimą.
Didelis lipidų kiekis atkuria odą, mažina išsausėjimą ar uždegimą, netgi
ir sukeltus UV spinduliuotės.
Produktai, kuriuose aptinkama: Maitinantis veido kremas/ Energizuojantis
kūno kremas

*Winners of prestigious awards for best anti-puffiness and anti-dark circles active ingredients.
** Its extraction process guarantees its natural Vitamin C content.

Vitamino C darinys

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS
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Sojos baltymai
Pasižymi antioksidaciniu ir ląsteles stiprinančiu poveikiu.
Padidina askorbo rūgšties įsisavinimą, kad būtų išnaudotos
visos naudingosios jos savybės.
Produktai, kuriuose aptinkama: Intensyvios atstatančios ampulės

Skvalanas

Stabilus vitamino C darinys. Laikomas geriausiu ir efektyviausiu
askorbo rūgšties (vitamino C) dariniu. Pasižymi puikiomis
antioksidacinėmis ir nuo laisvųjų radikalų apsaugančiomis savybėmis,
kurios kovoja su oksidaciniais procesais. Labai švelnus odai, neturi
dirginančio poveikio, todėl tinka naudoti visų tipų odai. Veiksmingai
lėtina odos senėjimo procesus.
Didina kolageno sintezę / Didina drėgmės sulaikymą / Mažina vandens
netekimą, užkerta kelią dehidratacijai / Ypatinga jauninamoji galia /
Šviečia ir atgaivina odą / Mažina uždegiminius procesus.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinantis drėkinantis kremas fluidas /
Drėkinantis veido kremas / Šviesinantis akių kontūro kremas / Atstatantis
veido serumas

Augalinis aliejus, gaunamas iš alyvuogių, savo struktūra labai
primena odos lipidus. Lengvai įsigeria ir visiškai
nesuriebaluoja odos. Jis saugo ir stiprina natūralią odos
sistemą, nes sudaro didelę dalį odos apsauginių riebalų.
Naudojant makiažo valiklius, dalis natūralaus odos skvaleno
pašalinama, todėl jį svarbu sugrąžinti, kad oda būtų švelni ir
apsaugota bei sustiprėtų natūrali odos apsauginė sistema.

Taukmedžio sviestas

Produktai, kuriuose aptinkama: Akių kontūro kremas

Produktai, kuriuose aptinkama: Maitinantis veido kremas/ Energizuojantis
kūno kremas

Puikus minkštiklis, kuris drėkina, minkština ir gerina odos elastingumą.
Atstato ir užpildo įtrūkimus, o jo sudėtyje esantys riebaliniai aliejai
atkuria ląstelių membranos vientisumą, mažina vandens netekimą ir
gerina drėkinimą.
Didelis lipidų kiekis atkuria odą, mažina išsausėjimą ar uždegimą, netgi
ir sukeltus UV spinduliuotės.

*This enzyme is formulated in an acidic buffer (pH 4.5) which, when applied to the skin,
immediately initiates an exfoliation.

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽODYNĖLIS
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Augalinis glicerinas
Intensyviai drėkinanti medžiaga, kadangi jos sudėtinės dalys
sulaiko vandenį. Padeda sulaikyti drėgmę odoje ir ilgiau
išlaikyti ją sudrėkintą. Restruktūrizuoja lipidus, esančius
raginiame odos sluoksnyje.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinanti
Atgaivinantis drėkinantis kremas fluidas

veido

Vitaminų ACE Kompleksas

kaukė/

Kompleksą sudaro įvairūs vitaminai. Triguba antioksidacinė galia,
kurią suteikia retinilo palmitato ir askorbilo palmitato (vitaminų A ir
C) bei vitamino E derinys. Suteikia didesnio švytėjimo, drėkina bei
ramina odą.
Produktai, kuriuose aptinkama: Atgaivinanti veido kaukė

Mėginiai
REKLAMINĖ MEDŽIAGA
Katalogas
spanish/english

DOWNLOAD
ART. LM63

Kelioninio dydžio kremas fluidas 30
ml
ART. LVCCRF30

Stendas

Plakatas A4

ART. LM32

ART. 1250006

Stendas ant stalo
A4
ART. 1250011

Maitinančiojo kremo mėginukas 2 ml
ART. 19506

AUDIOVIZUALINIS
TURINYS

Intensyvi „salono“ programa

Atgaivinantis veido masažas

SEE VIDEO

SEE VIDEO

PAPILDOMI PRODUKTAI

Natūralių aktyviųjų ingredientų koncentratas, kuris
akimirksniu atkuria odos grožį ir gyvybingumą.
Pašalina nuovargio požymius, sušvelnina raukšles ir
suteikia odai nepaprasto švytėjimo.

Procedūra, kurios pagrindą sudaro prebiotiniai
ingredientai, atkuriantys mikrobiotą, atsakingą už
natūralų odos apsauginį barjerą, ir aprūpinantys
maistinėmis medžiagomis, būtinomis tobulai odos
pusiausvyrai užtikrinti.

Dėl sudėtyje esančios pažangios veikliųjų
sudedamųjų dalių koncentracijos, kovoja su
senėjimo procesais, užtikrina veikimą prieš
pagrindinius odos senėjimo padarinius.

Ekologiško siciliumo, augalinės placentos ir
veikliosios medžiagos "Liftiline", kurie akimirksniu
atgaivina ir suteikia stangrinamąjį poveikį.

Su itin drėkinančiu "HydraSkin24", ispaninių šalavijų
aliejumi, skvalanu, prebiotikais ir 10X alavijo
koncentratu.

Greiti ir ilgalaikiai rezultatai..
Apsaugo, regeneruoja ir atstato.

DUK
Kokia vitamino C nauda mūsų odai?
Vitaminas C pasižymi dideliu kiekiu antioksidantų, kurie neutralizuoja
laisvuosius radikalus ir apsaugo nuo saulės spindulių daromos žalos. Jis taip
pat skatina kolageno sintezę, gerina ir suvienodina odos spalvą. Mažina
pigmentines dėmes, kurios atsiranda dėl saulės spinduliuotės. .

Kas nutinka, kai sumaišome
vitaminu C?

apsauginį kremą nuo saulės su

Apsauginės priemonės nuo saulės visiškai neslopina UV spindulių poveikio
laisviesiems radikalams. Šie laisvieji radikalai yra atsakingi už fotosenėjimą,
todėl nepašalinti jie gali paspartinti pirmuosius senėjimo požymius. Naudojant
kartu su vitaminu C jų antioksidacinis ir fotoprotekcinis potencialas yra
padidinamas, todėl maksimaliai apsaugoma nuo išorinės žalos ir ilgalaikio
saulės poveikio.

Kokiame amžiuje odos priežiūros rutinoje reikėtų pradėti naudoti
vitaminą C ?
Paprastai vitaminą C rekomenduojama naudoti nuo 25 ar 30 metų. Tuomet
dažniausiai pastebimi pirmieji senėjimo požymiai. Jaunesnei odai ši medžiaga
gali būti rekomenduojama dėl gyvenimo būdo veiksnių (užterštumo, rūkymo...).
Brandžiai odai idealiai tinka atkurti ir sumažinti saulės dėmių atsiradimą, taip
pat sulėtinti senėjimo procesą.

DUK
Kodėl skirtingose kosmetikos priemonėse yra skirtingų formų
vitamino C?
Askorbo rūgštis yra labai nestabili molekulė, ji lengvai oksiduojasi ir praranda
savo savybes dėl sąlyčio su oru, šviesa ar karščiu. Todėl, norint pagaminti
visiškai veiksmingą kosmetiką, svarbiausia yra jos sudėtis.
Taigi, siekiant išsaugoti jos stabilumą, yra daugybė vitamino C formų ir sudėčių
variantų:
Ekstemporaninė askorbo rūgštis 21 %. Aktyvuojama pirmą kartą naudojant,
kad būtų išsaugotas šviežumas ir veiksmingumas, išvengta laipsniško gedimo
laikymo metu ir užtikrintas maksimalus rezultatas naudojant ant odos.
Ampulėse esanti gryna askorbo rūgštis 10 % stabilizuota be deguonies
atmosferoje, o rūgštinis pH užtikrina produkto 100 %vientisumą iki pat jo
panaudojimo.
Kaukės sudėtyje yra hermetizuoto multivitaminų komplekso, kuris išlaiko
vitaminus formulėje iki jų išsiskyrimo, kol jie pasišalina, ir taip išvengiama bet
kokio produkto gedimo.
Serumo, akių kontūro kremo ir drėkinamųjų kremų sudėtį sudaro vitamino
C darinys. Įsiskverbęs į odą, jis greitai tampa grynu liposominiu vitaminu C.
Nedirginantis, todėl jį galima tepti ant bet kokio tipo odos.

*Apply at least 20-30 minutes before sun exposure and always use a sunscreen for lengthy periods of exposure. For direct and
prolonged exposure, we recommend the regular use of a sunscreen.

Kurie produktai yra
deginantis saulėje?

VITAMIN FORZA C VASARĄ
Vitaminą "Forza C" ir apskritai vitaminą C galima vartoti visus
metus, o vasarą – rekomenduojama labiau nei bet kada anksčiau.
Tai veiksminga priemonė vasaros mėnesiais, kai saulė sumažina
vitamino C kiekį mūsų odoje, o tai yra vienas iš veiksnių, dėl kurių
padidėja laisvųjų radikalų kiekis. Ši veiklioji medžiaga yra vienas iš
galingiausių antioksidantų, puikiai tinka užkirsti kelią neigiamam
fotosenėjimo poveikiui odai ir jį neutralizuoti.

Ar vitaminas C gali sukelti pigmentines dėmes dėl saulės
poveikio?
Vitaminas C nesukelia neigiamo poveikio, pavyzdžiui, žymių, tamsių
dėmių ar kitų netobulumų, kai oda susiduria su saulės spinduliais.
Tačiau jis yra šviesai jautri veiklioji medžiaga, kuri, veikiama saulės
spindulių, suyra ir oksiduojasi. Būtent dėl šios priežasties taip
svarbu suteikti jam laiko įsigerti į odą*, kad paviršinė oksidacija
"nesuteptų" odos ir nesukeltų žymių. Kai tik oda jį absorbuoja, jis
nebesuyra, todėl išvengiama bet kokių žymių susidarymo.
Geriausia, jei po vitamino C naudojimo būtų tepamas drėkinamasis
kremas, taip sukurtas barjeras ir saulės spinduliai neturėtų
tiesioginio kontakto su vitaminu C. Rekomenduojama, kad
drėkinamajame kreme būtų apsauga nuo saulės (SPF).

svarbu,

kad

įsigertų

prieš

Intensyviai atstatatančios ampulės, C21 FORTE ir atgaivinanti
veido kaukė. Šie produktai yra intensyvaus poveikio, juose yra
didesnė veikliųjų medžiagų, įskaitant vitaminą C, koncentracija.
Visi kiti "Vitamin Forza C" serijos produktai nekelia jokio
pavojaus, kai kalbama apie saulės spindulių poveikį, jų sudėtis
yra suformuluota, kad užtikrintų, jog juose esantis vitaminas C
nesugestų ir negalėtų sukelti jokio nepageidaujamo šalutinio
poveikio.

Kuriuo paros metu geriausia naudoti produktus?
Kosmetikos priemones, kurių sudėtyje yra vitamino C, galima
naudoti ir ryte, ir vakare. Priemones, kurių pagrindą sudaro
vitaminas C (stabilus vitaminas C), geriau naudoti dienos metu, t.
y. tada, kai odą labiau veikia išoriniai veiksniai, pavyzdžiui,
ultravioletiniai spinduliai, tarša ar stresas. Dienos metu odos
ląstelės saugo, o naktį - atsinaujina, todėl jei vitaminai naudojami
natūralaus apsauginio proceso metu, jie veikia sinergiškai su
oda, sustiprindami ir pagerindami rezultatus.
Priemones, kurių sudėtyje yra gryno vitamino C, reikėtų naudoti
vakare, kad sustiprėtų jų atnaujinantis ir atkuriamasis poveikis.
Tačiau, jei produktus tepate dieną, nepamirškite, kad po to
svarbu naudoti apsauginį kremą nuo saulės, kad vitaminas C
nesuirtų ir neprarastų savo veiksmingumo (būtų jautrus šviesai).

