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«Royal Jelly» ar bišu māšu peru pieniņu
Описание препаратов AINHOA

Lietošanas apraksts: sausas, atūdeņotass, stresainas, vīstošas ādas kopšanai. Paredzēts bojāto ādas
lipīdu slāņu profilaksei un ārstēšanai, tas nozīmē, ādas barošanai, tās atjaunošanai.
Fizoloģija: sausa āda – tā ir plāna kā pergaments, kurai raksturīga lipīdu bioslāņu daļēja vai pilnīga
zaudēšana. Lipīdu bioslāņi sastāv no raga slāņa keramīdiem, kas notur savstarpēji sasaistīto ūdeni. Šāda struktūra
nodrošina elastīgumu, mitrumu, it kā ādas “piesātinātību”, paaugstina aizsargīpašības. Lipīdu slāņu bojājumi
izraisa mitruma samazināšanos ādā, elastīguma pazemināšanos, ādas jutīguma paaugstināšanos pret dažādiem
kairinājumiem.
Royal Jelly līnijas lietošanas rezultātā gūtie efekti:
- šūnu metabolisma pastiprināšanās
-mikrocirkulācijas uzlabošanās
-ādas mitrināšana, mīkstināšana.
Royal Jelly līnijas kosmētiskie līdzekļi: nomierina sakairinātu ādu, piemīt rētas dziedējoša,
pretiekaisuma, antiseptiska, antimikroba iedarbība.

w
w

.a

in
ho

a.
lv

Royal Jelly līnijas aktīvie ingredienti: Karaliskā želeja jeb bišu māšu peru pieniņš – aktīvs, dabīgs,
bioloģisks bišu māšu peru pieniņa pārtikas produkts. Satur “B” grupas, D, E vitamīnus, kalcija, fosfora, dzelzs, vara,
silīcija minerālsāļus, nepiesātinātās taukskābes, olbaltumvielas, aminoskābes optimālās proporcijās.
Mārsila ekstrakts – paaugstina asinsvadu tonusu, aktivizē kapilāro asinsriti , piemīt antiseptiska iedarbība.
Kumelīšu ekstrakts – nodrošina mīkstinošu, pretiekaisuma un nomierinošu iedarbību.
Kliņgerīšu ekstrakts – stimulē vielmaiņu ādas šūnās.
Žeņšeņa ekstrakts – piemīt hormoniem līdzīga iedarbība, stimulē šūnu reģenerāciju, paaugstina ādas
tonusu, neļauj ādai novecot; optimāli sader ar bišu māšu peru pieniņu. Žeņšeņš – ļoti sens augs, kas aug
Mandžūrijā. Tā sakne satur “B” grupas vitamīnus, minerālus (cinks, dzelzs, kalcijs), mikroelementus.
Mitrinošais faktors (urīnviela, glikoze, alantoīns, pienskābe, mukopolisaharīdi) – kavē transdermālo ūdens
zudumu, veido dabīgu mitrinošu slāni uz ādas virsmas.
Nepiesātinātās taukskābes (arahidonskābe, linolēnskābe) – atjauno ādas aizsargslāni, mazina lobīšanos, baro,
mitrina.
Bisabolols – sniedz nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Gotu kolas jeb vairoglapes (Centella asiatica) lapu ekstrakts – piemīt brūces dziedējoša iedarbība. Centella
asiatica aug mitrā augsnē Malaizijas un Madagaskaras teritorijā.
Retinola palmitāts (A vitamīns) – atbild par ādas reģenerāciju: stimulē bazālās membrānas šūnu vairošanos,
sekmē epidermas atjaunošanos.
F vitamīns (gamma –linolēnskābe) – piedalās ādas tauku apmaiņā, uzlabo mitruma līmeni.
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«Royal Jelly» līnijas preparāti:

Attīrošs pieniņš sausai ādai (Cleansing milk)
Toniks sausai ādai (Facial tonic)

Mitrinošs krēms ar SPF 6 (Hydrating cream with SPF)
Barojošs krēms sausai ādai (Nutritive cream)

Mitrinoša maska sausai ādai (Hydrating mask)

Cleansing milk «Royal Jelly»
Attīrošs pieniņš sausai ādai (R1800 – 200 ml, P1800N – 500 ml)
Pieniņs satur bišu māšu peru pienu, kumelīšu un mārsila ekstraktu. Efektīvi attīra ādu no kosmētikas un ārējās
vides radītiem netīrumiem, mitrina un nomierina stresainu ādu. Pieniņš ir baltas emulsijas veidā ar maigu
aromātu. Uzklāj uz mitras ādas apļveida kustībām, nomazgā ar siltu ūdeni, izmantojot vates tamponus.
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Facial tonic «Royal Jelly»
Toniks sausai ādai (R1801 – 200 ml, P1801N – 500 ml)
Tonika pamatā ir bišu māšu peru pieniņš, kumelīšu, mārsila, kliņģerīšu, dzelzenes ekstrakti, alantoīns un
nepiesātinātās taukskābes. Efektīvi attīra no ādas metabolisma produktiem un iepriekš lietotajiem attīrīšanas
līdzekļiem. Piešķir ādai tonusu un komforta sajūtu, normalizē skābju-sārmu līdzsvaru. Toniks ir gaiši dzeltenā
krāsā ar patīkamu aromātu. Sejas un kakla āda jātīra ar vates plāksnītes palīdzību.
Hydrating cream «Royal Jelly»
Mitrinošs krēms ar SPF 6 (R1802 – 50 ml, P1802T – 200 ml)
Krēma pamatā ir bišu māšu peru pieniņš, kumelīšu ekstrakts, kā arī bisabolols un mitrinošs komponents. Atjauno
ādas mitruma-lipīdu līdzsvaru, uzlabo šūnu vielmaiņu, piešķir ādai elastīgumu, piemīt dziedējošas īpašības. Krēms
ir vieglas tekstūras, baltā krāsā. Uzklāt no rīta uz attīrītas sejas ādas.
Nutritive cream «Royal Jelly»
Barojošs krēms sausai ādai (R1803 – 50 ml, P1803T – 200 ml)
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Krēma sastāvā ir bišu māšu peru pieniņš, mitrinošs komponents, A un E vitamīni, hidrolizēts kolagēns. Sekmē ādas
elastīguma un aizsardzības īpašību uzlabošanos. Intensīvi mitrina un piesātina ādu ar barojošiem komponentiem.
Krēms ir vieglas tekstūras, baltā krāsā ar patīkamu aromātu. Tas jāuzklāj no rīta uz attīrītas sejas ādas.
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Hydrating mask «Royal Jelly»
Mitrinoša maska sausai ādai (R1805 – 100 ml, P2160T – 200 ml)

No profesionālās pieredzes.
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Maska satur bišu māšu peru pieniņu, burvju lazdas (hamamelis), kumelīšu un klinģerīšu ekstraktu. Intensīvi
atjauno mitruma-lipīdu līdzsvaru ādā, nomierina un piešķir ādai tonusu, mīkstumu un svaigumu. Maska ir
caurspīdīga ar gēla veida tekstūru, tirkīza krāsā. Uzklāj uz attīrītas sejas un kakla ādas uz 20 minūtēm.
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Hydrating mask «Royal Jelly». Mitrinoša maska sausai ādai. Universāla maska, kurai piemīt daudz papildus
priekšrocību:
1. Izmantojama ādas zonai ap acīm.
2. Masē iekaisušu ādu un ādu ar izsitumiem.
3. Atjauno ādu pēc solārija apmeklējuma.
4. Nomierina sakairinātu ādu un kuperozu ādu.

«Vitaminal» taukainai ādai

Lietošanas apraksts: taukainas un problemātiskas ādas kopšanai; ādai ar seboreju, akni. Paredzēts visu
taukainas ādas problēmu novēršanai: hiperkeratozes, serobejas, taukaina spīduma, iekaisuma procesu, komedonu,
paplašinātu poru.
Fizioloģija: tauku dziedzeru funkciju zināmā mērā ietekmē hormoni, ko izstrādā iekšējās sekrēcijas
dziedzeri. Testosterons (androgēns) nonāk tauku dziedzerī un 5-alfa-reduktāzes iedarbībā pārvēršas
dihidrotestosteronā, kas fiksējas receptoru šūnās un stimulē produkciju un sebuma izdalīšanos. Estrogēni un
kortikosteroīdi – palēnina ādas tauku izstrādāšanos.
Šo attiecību ietekmē:
- hormonālā fona izmaiņas;
- pārmantojamība;
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- stress;
- zināmu preparātu lietošana, piemēram, kortikosteroīdu;

- bieža ādas saspiešana (piemēram, ar telefona klausuli vai galvas segām) vai ieradums aiztikt seju ar rokām;
- nepareizs uzturs.

„Vitaminal” līnijas pielietojuma rezultātā gūtie efekti: tauku dziedzeru sekrēcijas regulēšana; epidarmas šūnu
reģenerācijas stimulēšana; mitrināšana. „Vitaminal” līnijas kosmētikas līdzekļi nodrošina ādai matētu virsmu,
novērš ādas lobīšanos, sasaistošu, nomierinošu iedarbību.
„Vitaminal” līnijas aktīvie igredienti:
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« Vitaminal» līnijas preparāti:
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Cinks – kā koferments piedalās 5-alfa-reduktāzes bloķēšanas reakcijā un nodrošina iedarbību fizioloģiskajā
līmenī.
Sērs – ir disulfīdo aminoskābju grupu sastāvā, kuras atbild par ādas un matu olbaltumu – keratīnu; ietekmē
ādas tauku produkciju, piemīt keratolītiska, poras sašaurinoša un antibakteriāla iedarbība.
Sarkano jūras aļģu ekstrakts (fukuss). Jūras aļģes ir antibakteriālas, ar pretiekaisuma iedarbību, sekmē
oksigenāciju, mīkstina, mitrina.
Burvju lazdas (hamamelis) ekstrakts – satur augstas koncentrācijas tanīnus, kuriem piemīt sasaistoša,
nomierinoša iedarbība, sekmē asinsvadu sašaurināšanos.
Kampars – dezinficē, atvēsina, attīra.
Mentols – piemīt antiseptiska, atsvaidzinoša, pretiekaisuma iedarbība.
Kumelīšu ekstrakts – piemīt mīkstinoša, pretiekaisuma, nomierinoša iedarbība.
Retinola palmitāts (A vitamīns) – atbild par epidermas reģenerāciju: stimulē bazālās membrānas šūnu
vairošanos, sekmē ādas atjaunošanos.
Tokoferola acetāts (E vitamīns) – tas ir antioksidants, stimulē fermentatīvos procesus, ietekmē visu asinsvadu
sistēmu.
Mitrinošs faktors (urīnviela, glikoze, alatoīns, pienskābe, mukopolisaharīdi) - kavē transdermālo ūdens zudumu,
veido gaisu caurlaidīgu kārtu uz ādas virsmas.
Īrisu ekstrakts - palēnina ādas tauku sekrēciju, piemīt tūkumu novērsoša, antibakteriāla, pretiekaisuma un
poras sašaurinoša iedarbība.
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Attīrošs pieniņš taukainai ādai (Cleansing milk)
Toniks taukainai ādai (Facial tonic)
Mitrinošs krēms ar SPF 6 (Hydrating cream with SPF 6)
Barojošs krēms taukainai ādai (Nutritive cream)
Atsvaidzinoša maska taukainai ādai (Facial mask)

Cleansing milk «Vitaminal»
Attīrošs pieniņš taukainai ādai (R1810 – 200 ml, P1810N – 500 ml)
Tā sastāvā ir mentols, burvju lazdas (hamamelis) ekstrakts un mitrinošs komponents. Lieliski attīra ādu no ārējās
vides radītiem netīrumiem un kosmētikas, normalizē tauku dziedzeru darbību. Pieniņš ir baltā krāsā ar svaigu
aromātu.
Vieglām masējošām kustībām nelielu pieniņa daudzumu uzklāj uz mitras sejas ādas. Nomazgā ar samitrinātiem
tamponiem.
Facial tonic «Vitaminal»
Poras savelkošs toniks taukainai ādai (R1811 – 200 ml, P1811N – 500 ml)

Tonika sastāvā ir burvju lazdas, brūnaļģes, kampara un mentola ekstrakts. Lieliski attīra un atsvaidzina ādu. Piemīt
pretiekaisuma un poras sašaurinoša iedarbība. Toniks ir rozā krāsā, caurspīdīgs, tam ir viegla kampara smarža.
Ierīvēt ādu ar vates tamponu palīdzību pēc attīrīšanas ar pieniņu.
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Hydrating cream «Vitaminal»
Mitrinošs krēms ar SPF 6 (R1812 – 50 ml, P1812T – 200 ml)
Sastāvā ir burvju lazdas (hamamelis), kumelīšu un brūnaļģes ekstrakts. Krēmam piemīt mitrinoša un aizsargājoša
iedarbība. Baro ādu un kavē iekaisuma elementu veidošanos. Tam ir viegla, neeļļaina tekstūra un maigs aromāts.
Jāuzklāj no rīta uz attīrītas sejas ādas.
Nutritive cream «Vitaminal»
Barojošs krēms taukainai ādai (R1813 – 50 ml, P1813T – 200 ml)
Tā sastāvā ir A un E vitamīni, burvju lazdas, kumelīšu un brūnaļģes ekstrakts. Piemīt pretiekaisuma un
nomierinoša iedarbība, uzlabo vielmaiņu dermas šūnās, regulē tauku dziedzeru darbību. Krēmam ir viegla
tekstūra, tas ir baltā krāsā ar maigu aromātu. To uzklāj vakarā uz attīrītas sejas ādas.
Refreshing mask «Vitaminal»
Atsvaidzinoša maska taukainai ādai (R1817 – 100 ml, P2141T – 200 ml)
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Satur kviešu olbaltumvielu, mentola, kampara un kaolīna ekstraktu. Piemīt absorbējoša un attīroša iedarbība.
Lieliski atsvaidzina un nomierina ādu, mazina poras un regulē tauku dziedzeru darbību. Maskai ir bieza, krēmveida
tekstūra, salātu krāsā ar svaigu mentola smaržu. Uzklāj plānā kārtā uz attīrītas sejas ādas uz 20 minūtēm. Pēc tam
nomazgā ar siltu ūdeni.

Nutritive cream «Vitaminal» lieliski piemērots sejas masāžai, ja klientam ir taukaina āda.
Refreshing mask «Vitaminal» tiek ieteikta pielietošanai procedūrā “Sejas mehāniskā tīrīšana”.
Cleansing milk «Vitaminal» ne tikai attīra seju, to var arī pielietot makijāžas notīrīšanai.
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No profesionālās pieredzes.
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«Purity» taukainai, iekaisušai ādai

w

Taukainas ādas vai seborejas skartas ādas kopšanai. Taukainas ādas un seborejas veidošanās saistīta ar
tauku dziedzeru hiperaktivitāti, padarot ādu taukainu un spīdīgu. Tāpat arī sakarā ar šo dziedzeru apjoma
palielināšanos un poru paplašināšanos var veidoties sablīvējumi. Vairumā gadījumu darbs ar taukainu ādu paredz
virkni paralēlu darbību, lai normalizētu vielmaiņas procesus.

«Purity» līnijas preparāti:
Attīrošs losjons (Purifying lotion)
Krēms-kontrole (Blemish cream)
Attīrošs koncentrāts (Purifyng concentrate)
Seboregulējošs krēms (Seboregulating cream)
Ultra attīrošs gēls mazgāšanai (Ultra-Purifying Cleansing Gel)
Purifying lotion «Purity»
Attīrošs losjons (P1516 – 50 ml)
Satur salicilskābi. Losjonam piemīt poras sašaurinoša, pretiekaisuma un antibakteriāla iedarbība. Caurspīdīgs
šķidrums ar patīkamu aromātu. Uzklāj uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas ar otiņas palīdzību. Ekspozīcijas
ilgums 10
6 minūtes. Notīrīt ar mitriem sūklīšiem.

Blemish cream
Krēms-kontrole (R1561 – 15 ml)
Sastāvā ir salicilskābe. Piemīt pretiekaisuma un maskējoša iedarbība. Krēmam ir viegla tekstūra, bēšas krāsas ar
vieglu aromātu. Uzklāj punktu veidā uz iekaisuma elementiem vairākas reizes dienā.
Purifying concentrate
Attīrošs koncentrāts, 5 gab. pa 10 ml (P1862)
Sastāvā ir burvju lazdas (hamamelis) ekstrakts, mentols un bisabolols. Regulē tauku izdalīšanos, sašaurina
paplašinātās poras, nomierina ādu. Ūdens-spirta šķīdums salātzaļā krāsā. Uzklāt pa pāris pilēm uz
problemātiskajām vietām zem krēma vai fluīda.
Seboregulating cream
Serboregulējošs krēms (R1562 – 50 ml)
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Lietojams taukainai ādai, serobejas un aknes gadījumos. Regulē ādas taukainību, savelk poras, piemīt spēcīgs
pretiekaisuma efekts, palīdz ādai reģenerēties.
Ultra-Purifying Cleansing Gel (R1559 – 200 ml, P1559 –500 ml)
Ultra attīrošais gēls mazgāšanai

«Senskin» jutīgai ādai
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Sevišķi intensīvi attīrošs gēls. Atbrīvo no netīrumiem, liekajiem ādas taukiem, neatūdeņojot ādu. Gēla patēriņš ir
ļoti ekonomisks. Piemērots ādai, kurai ir tendence kļūt taukainai, ar izsitumiem, ieskaitot jutīgu ādu; jebkuram
vecumam un jebkuram gadalaikam. Sastāvā: baltās tējas ekstrakts, apiņu ekstrakts, miežu ekstrakts, apelsīna un
piparmētru ekstrakti. Nesatur ziepes.
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Lietošanas apraksts: jutīgas, iekaisušas, atūdeņotas ādas kopšanai; ādai ar kuperozi, lokāliem
apsārtumiem. Paredzēts bojātās kapilāru sieniņas profilaksei un ārstēšanai, iekaisuma un apsārtuma novēršanai.
Fizioloģija: jutīgai ādai ir raksturīga lobīšanās, atūdeņošanās, savelkošas izjūtas, alerģiska reakcija uz
daudziem kairinājumiem. Tas izraisa aizsargīpašību pavājināšanos, kuperozes veidošanos un pāragru grumbu
parādīšanos. Kuperoze – “asinsvadu tīklojums” - rodas uz ģenētiskā fona pamata oksidācijas stresa rezultātā.
Asinsvadu sieniņa zaudē elastīgumu, kļūst trausla, viegli caurlaidīga. “Senskin” līdzekļu sērija nesatur
smaržvielas un krāsvielas, koncentrātu daudzums sastāvā ir minimāls, bet visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas
saistībā ar alreģijas iespējamo veidošanos. Visi aktīvie komponenti iegūti no dabīgām augu valsts izejvielām un
netiek testēti uz dzīvniekiem.
“Senskin” līnijas kosmētikas līdzekļu lietošanas rezultātā gūtie efekti: nostiprina asinsvadus,
pazemina ādas uzņēmīguma reakcijas. “Senskin” līnijas kosmētikas līdzekļi nomierina un mīkstina iekaisušu ādu,
aizsargā no apkārtējās vides agresīvās iedarbības.

“Senskin” līnijas aktīvie ingredienti: Augu komplekss, nostiprina asinsvadus (kliņģerīšu, burvju lazdas,
kumelīšu, punktainās asinszāles, malvas, zirgu kastaņa, liepas, piparmētras ekstrakti) – tonizē, nostiprina
asinsvadus; mīkstina, nomierina ādu.
Kliņģerītes – stimulē šūnu metabolismu.
Burvju lazda (hamamelis) – sašaurina asinsvadus.
Kumelītes – nomierina ādu.
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Punktainā asinszāle – nodrošina pretiekaisuma iedarbību.
Malva - mīkstina, pateicoties gļotu lielajam sastāvam augā.
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«Senskin» līnijas preparāti:
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Zirgu kastanis – antioksidants (aizsargā asinsvadu sieniņas), paaugstina vēnu tonusu, normalizē kapilāru
caurlaidību.
Liepa – atsvaidzina, mīkstina, attīra.
Piparmētra – atsvaidzina, tonizē.
Nepiesātinātās taukskābes (arahidonskābe, linolskābe) – atjauno ādas aizsargslāni, mazina lobīšanos, baro,
mitrina.
F vitamīns (gamma-linolēnskābe) – piedalās ādas tauku apmaiņā, uzlabo mitrumu, kalpo par bioloģiski aktīvu
savienojumu – prostaglandīnu - avotu , kam piemīt nozīmīga loma imūnās atbildes formēšanā.
Azulēns – nodrošina pretiekaisuma, pretalerģisku iedarbību.
Avena Saniva (auzu eļļas ekstrakts) – nodrošina barojošu, attīrošu, pretiekaisuma iedarbību; nomierina
sakairinātu ādu, piemīt mīkstinošs un antiseptisks efekts.
Mitrinošs efekts (pirolidon-karbonskābe, urīnviela, glikoze, alantoīns, pienskābe un tās sāļi, glutamīnskābe) kavē transdermālo ūdens zudumu , veido dabīgu mitrinošu slāni uz ādfas virsmas.
Sojas proteīnu hidrolizāts – piemīt hormoniem līdzīga iedarbība, stimulē reģenerāciju, uzlabo ādas reljefu,
mazina grumbu dziļumu, atjauno ādas hidrolipīdu mantiju.
Brīvās aminoskābes: Glicīns – aminoskābe, kas nepieciešama praktiski visu olbaltumvielu veidošanai pie
salīdzinoši nelielas molekulārās masas, epiderma to viegli absorbē, paātrina ādas reģenerēšanos, Langerhansa
šūnām raidot stimulāciju uz fibroblastiem, atjauno elastīgumu, sekmē mitrināšanu.
Bisabolols – nodrošina nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Retinola palmitāts (A vitamīns) – atbild par ādas reģenerāciju: stimulē bazālās membrānas šūnu vairošanos,
sekmē epidermas atjaunošanos.
Tokoferola acetāts (E vitamīns) - nodrošina ontioksidējošu iedarbību: aizkavē lipīdu peroksidāciju, stiprina
membrānu šūnas, stimulē šūnu elpošanas procesu.
Oryza Sativa (rīsu kliju eļļas ekstrakts) – piemīt pretalerģiska un asinsvadus sašaurinoša iedarbība.
Saules filtri (titāna dioksīds).

w
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Attīrošs losjons (Cleansing lotion)
Toniks ar azulēnu (Facial tonic)
Mitrinošs krēms ar azulēnu (Hydrating cream)
Barojošs krēms ar azulēnu (Nutritive cream)
Maska sausai un jutīgai ādai (Dry and Sensitive skin mask)
Fluīds jutīgai ādai (Sensitive concentrate)

Sensing lotion «Senskin»
Attīrošs losjons ar azulēnu (R1830 – 200 ml, P1830 – 500 ml)

w

Sastāvā ir bisabolols, azulēns, drenāžas augu komplekss. To lieto jutīgai un ļoti jutīgai ādai. Delikāti attīra, atbrīvo
no kosmētikas, putekļiem, ādas vielmaiņas procesā izdalītajām vielām. Lieliski mitrina, mīkstina un nomierina.
Losjonam ir biezas emulsijas tekstūra, baltā krāsā. Uzklāj uz mitras sejas ādas vieglām masējošām kustībām.
Facial tonic «Senskin»
Toniks ar azulēnu (R1831 – 200 ml, P1831 – 500 ml)

Sastāvā ir azulēns, bisabolols, drenāžas augu komplekss. Lieto jutīgai un ļoti jutīgai ādai. Tonikam piemīt maigi
attīroša iedarbība. Lieliski mitrina un tonizē, āda kļūst svaiga un starojoša. Toniks ir gaiši zaļā krāsā bez smaržas.
Ar vates plāksnīšu palīdzību ādu notīra no rīta un vakarā.

Hydrating cream «Senskin»
Mitrinošs krēms ar azulēnu (R1832 – 50 ml, P1832T – 200 ml)

Satur azulēnu, bisabololu, drenāžas augu kompleksu, mitrinošo komponentu un A, F vitamīnus. Krēms izstrādāts
sausai un jutīgai ādai. Lieliski nomierina, sadziedē un aizsargā ādu no dabas faktoru izraisītu agresiju iedarbības.
Iedarbības efektivitātes paaugstināšanai ieteicams pirms krēma lietošanas izmantot “Senskin” sērijas fluīdu.
Krēms ir vieglas tekstūras maigi zilā krāsā.
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Nutritive cream «Senskin»
Barojošs krēms ar azulēnu (R1833 – 50 ml, P1833T – 200 ml)
Sastāvā ir auzu kliju eļļas ekstrakts, bisabolols, mitrinošs komponents, A, F vitamīni, drenāžas augu komplekss.
Krēms sekmē lielisku mitrināšanu, nomierina sakairinātu ādu, nostiprina asinsvadu sieniņas. Atjauno ādai
komforta sajūtu.
Facial mask «Senskin»
Maska sausai un jūtīgai ādai (R1835 – 100 ml, P2159T – 200 ml)

Satur kumelīšu, kliņģerīšu ekstraktus, bisabololu un kaolīnu. Maska nomierina, atslābina, novērš noguruma radītās
pēdas, aizsargājoša iedarbība. Normalizē ādā metabolisma procesus. Maska ir vieglas krēmveida tekstūras maigi
zaļā salātu krāsā. Uzklāj uz attīrītas sejas ādas uz 20 minūtēm, nomazgā ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes
nedēļā.
Sensitive concentrate «Senskin»
Fluīds jutīgai ādai (R1866 – 30 ml)
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«Whitess» pigmenta plankumu mazināšanai
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Sastāvā ir burvju lazdas (hamelis), kumelīžu, kliņģerīšu, asinszāles, malvas, zirgu kastaņu, piparmētras, pelašķu,
arnika ekstrakts un bisabolols. Lieto sausai un jutīgai ādai. Nodrošina pret-kuperozu, mitrinošu, nomierinošu un
aizsargājošu iedarbību. Piešķir ādai komforta sajūtu. Fluīds ir vieglas emulsijas veida tekstūra baltā krāsā ar maigu
aromātu. Uzklāj no rīta un vakarā uz attīrītas sejas ādas, intensīvais kurss 1 mēnesis.

w

w
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Lietošanas apraksts: hiperpigmentācija, nevienmērīga ādas krāsa un reljefs; pelēka, nogurusi, stresaina,
vīstoša āda. Paredzēts hiperpigmentācijas, hiperkeratozes profilaksei un ārstēšanai, kā arī ādas pasargāšanai no
ārējās vides kaitīgās ietekmes.
Fizioloģija: pigmentācija un sabiezināta epiderma – tā ir ādas aizsargreakcija uz saules staru optiskā
spektra kaitīgo iedarbību.
Izšķir 2 pigmentācijas stadijas: 1-ā – UVS stimulācijas ietekmē no epidermas granulām izdalās melanīns
(feomelanīns jeb eumelanīns) un 2-ā – pigments kļūst tumšāks UVS ietekmē. UVS, kuram ir visīsākais viļņa garums
(C-vilnis), praktiska nozīme dermatoloģijā nepiemīt, jo to aiztur ozona slānis.
Tāpēc cīņa ar hiperpigmentāciju ir virzāma visos patoģenēzes posmos:
- konkurējoši tirozināzes inhibitori
- kofermentu aktivitātes mazināšana
- jau sintezētā melanīna noārdīšana
- virspusēja eksfoliācija, epidermas raga slāņa atjaunošana.

“Whitess” līnijas lietošanas rezultātā gūtie efekti: balināšana, pigmenta plankumu novēršana, reljefa
izlīdzināšanās un ādas krāsas uzlabošanās, epidermas atjaunošanās, termālo struktūru atjaunošanās un
aizsardzība no turpmākas bojāšanās.
Whitess līnijas aktīvie ingredienti:
Miltenes ekstrakts: no tās lapām iegūst arbutīnu, kas konkurējošā veidā sasaistās ar receptoriem, kavējot
tirozināzes aktivitāti; nomāc melanīna sintēzi, nodrošina antioksidējošu, mitrinošu, barojošu iedarbību.

А.Н.А. (alfa-hidroksiskābes): stimulē kolagēna un elastīna izstrādāšanos.
Glikolskābe – nodrošina desmosomu noārdīšanos, balinoša iedarbība.
Pienskābe – uzlabo ādas hidratāciju, novērš ādas lobīšanos.
Citronskābe - balina.
Askorbīnskābe – tā kalpo par bioķīmisko reakciju katalizatoru, sekmē ādas balināšanu, stimulē apmaiņas
procesus, piemīt antioksidējoša aktivitāte; efektivitāte pastiprinās kopā ar E vitamīnu.
9
Kojskābe- tā tiek izstrādāta ar īpašām sēnēm no Aspergillus un Penicillium saimes – bloķē melanīna sintēzi,
padara gaišākus pigmenta plankumus.
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Burvju lazdas ekstrakts – piemīt sasaistoša, tonizējoša iedarbība, izraisa asinsvadu sašaurināšanos.
Mitrinošs faktors (urīnviela, glikoze, alantoīns, pienskābe, mannitols) – kavē transdermālā ūdens zudumu, veido
uz ādas virsmas mitrinošu, elpojošu slāni.
Brīvās aminoskābes (alanīns, arginīns) – nepieciešami praktiski visu olbaltumvielu veidošanā, paātrina ādas
reģenerāciju, atjauno elastīgumu, tās ir dabīgā mitrinošā faktora sastāvā.
Bisabolols – rada mitrinošu, mīkstinošu iedarbību.
Tokoferola acetāts (Е vitamīns) – antioksidants, stimulē fermentatīvos procesus. Lecitīns –fosfolipīdi (no šādiem
fosfolipīdiem sastāv šūnu membrānas) – piedalās šūnu reģenerācijas procesos.

«Whitess» līnijas preparāti:

Attīrošas putas (Cleansing facial foam)
Balinošs toniks (Facial tonic)

Depigmentējošais krēms (Depigmentant cream)
Balinošs krēms (Whitening cream)

Depigmentējošs fluīds (Despigmentant fluid)

Cleansing facial foam «Whitess»
Attīrošas putas sejai (R1570 – 200 ml, P1570 – 500 ml)
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Balinoša sejas maska (Whitening mask)
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Sastāvā ir burvju lazdas ekstrakts un depigmentējošie aģenti. Putas maigi attīra ādu no metabolisma produktiem
un ārējās vides netīrumiem, izlīdzina sejas ādas toni. Putas ir caurspīdīgā krāsā. Uzklāt uz sejas nedaudz putu,
emulgēt ar ūdeni un notīrīt ar vates tampona palīdzību.

.a

Facial tonic «Whitess»
Balinošs toniks (R1572 – 200 ml, P1572 – 500 ml)

w
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Sastāvā ir burvju lazdas ekstrakts, alfa-hidroksilskābes, antipigmentācijas komplekss. Tonizē un attīra ādu, kavē
nevēlamas pugmentācijas veidošanos uz sejas, ieskaitot arī vasaras raibumus. Balinošais toniks ir lieliski piemērots
taukainai ādai. Toniks ir caurspīdīgs bez krāsas un smaržas. Ierīvēt seju un kaklu ar vates plāksnīšu palīdzību, īpašu
uzmanību veltot pigmentācijas zonām.

w

Depigmentant cream «Whitess»
Depigmentācijas krēms (R1576 – 50 ml, P2176T – 200 ml)

Sastāvā ir arbutīna ekstrakts un minerālsāļi. Izlīdzina un padara gaišāku sejas krāsu, pasargā no saules starojuma.
Sekmē ādas elastīguma palielināšanos, mīkstina. Krēms nav biezs, bēšas krāsas ar vieglu smaržu. Uzklājams uz
pigmentācijas laukumiem 1-2 reizes dienā rudens-ziemas periodā.
Whitening cream «Whitess»
Balinošs krēms (R1565 – 50 ml, P2165T – 200 ml)
Sastāvā ir purcelīna eļļa, miltenes ekstrakts, urīnviela un nātrija citrāts. Kavē pigmentācijas veidošanos, nodrošina
mitrinošu iedarbību, paaugstina ādas elastīgumu. Krēmam ir viegla tekstūra, baltā krāsā ar vieglu aromātu.
Uzklājams uz attīrītas sejas ādas vakarā.
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Whitening mask «Whitess»
Balinoša maska (R1573 – 100 ml, P2162T – 200 ml)
Maskas sastāvā ir mentols, pienskābe un bisabolols. Sekmē ādas virsmas deskvamāciju, piešķir tai enerģiju un
tonizē ādu, uzlabo asinsriti dermā. Paredzēta visiem ādas tipiem. Balinošā maska ieteicama postaknes gadījumiem,
ādas poru attīrīšanai un detoksikācijai.
Krēmveidīga maska uz kaolīna bāzes pelēk-baltā krāsā, bez smaržas. Uzklājama plānā kārtā uz attīrītas sejas un
kakla uz 20 minūtēm. Nomazgā ar vates tamponiem, samitrinātiem aukstā ūdenī.

Depigmentant fluid «Whitess»
Depigmentējošs fluīds (R1863 – 30 ml)

Sastāvā ir burvju lazdas ekstrakts un hidrolizētie sojas proteīni. Regulē melanīna sintēzi, kas sekmē sejas krāsas
izlīdzināšanos, padara to gaišāku. Pasargā ādu no saules stariem, atjauno ādai elastīgumu, padara to mīkstāku.
Fluīds ir baltā krāsā, bez smaržas. Uzklājams no rīta uz attīrītas ādas. Ja depigmentējošo fluīdu lieto ādai, kurai ir
tendence kļūt taukainai, tad dienas krēms nav jālieto.
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«WHITESS CAVIAR RENEWAL» balinošā līnija ar melnajiem ikriem
Preparātu līnija cīņai ar ādas pigmentāciju, kurai ir novecošanas pazīmes, ieskaitot fotonovecošanos.

.a
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Ādas fotonovecošanās pazīmes :
• Epidermas raga slāņa hiperkeratoze (sabiezējumi).
• Elastīna šķiedru bojājumi, kolagēna šķiedru sintēzes bojājumi un nospiestība. Tās kļūst īsākas, plānākas,
ar izteiktām degradācijas pazīmēm.
• Hialuronskābes sintēzes nomākšana.
• Ādas elastīguma mazināšanās.
• Pastiprināta grumbu veidošanās.
• Ādas hiperpigmentācija.

w

w
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Preparātu sastāvā ir inovatīvi ingredienti, kas spēj acīm redzami uzlabot ādas ārējo izskatu. Pirmo reizi
tiek pielietots platīns, īpašas augu cilmes šūnas, kas nodrošina ādai gaišāku krāsu, un augu ekstrakti.
Unikālais sastāvs padara ādu maigu un burtiski liek tai starot, vienlaicīgi preparāti nodrošina izteiktu antiage iedarbību. Novērš un nogludina ādai radītās negatīvās ietekmes, ko sagādā saules izraisītā radiācija un vecums.
Līnija ir pielietojama visiem ādas tipiem un jo sevišķi ieteicama novecojošai ādai ar pigmentācijas
traucējumiem vecumā pēc 30 gadiem.

«WHITESS CAVIAR RENEWAL» līnijas preparāti:

Atjaunojošs krēms ar melnajiem ikriem (Caviar Renewal Cream)

Atjaunojošs serums ar melnajiem ikriem (Caviar Renewal Serum)

Atjaunojošs gēls acu kontūrām ar melnajiem ikriem (Caviar Renewal Eye Treatment)

Caviar Renewal Cream
Atjaunojošs krēms ar melnajiem ikriem (R1540 – 50 ml, P1540 – 200 ml)

Sejas krēms, kas, pateicoties augu cilmes šūnām, cīnās ar ādas krāsas traucējumiem, grumbām un ekspresijas
līnijām. Sastāvā ir arī iekļauts platīns un melno ikru ekstrakts pilnvērtīgai ādas barošanai, tās reģenerācijai un
plastiskuma saglabāšanai.
Pamata komponenti: platīns, melno ikru ekstrakts, arbutīns, sniegbaltā lilija, baltā zīdkoka sakne, vīnogu kauliņu
ekstrakts, retinols, E vitamīns, bisabolols.
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Caviar Renewal Serum
Atjaunojošs serums ar melnajiem ikriem (R1541 – 30 ml)
Serumam ir ļoti viegla tekstūra, pateicoties tā sastāvā esošajām augu cilmes šūnām, padara ādu gaišāku un
jaunāku.
Pamata komponenti: platīns, melno ikru ekstrakts, arbutīns, sniegbaltā lilija, baltā zīdkoka sakne, vīnogu kauliņu
ekstrakts, retinols, E vitamīns, bisabolols un UV filtrs.
Caviar Renewal Eye Treatment
Atjaunojošs gēls acu kontūrām ar melnajiem ikriem (R1542 – 15 ml)

Viegls krēmveidīgs gēls, izstrādāts paraorbitālās zonas ādas kompleksai kopšanai. Gēls izlīdzina ādas krāsu un
padara gaišāku paraorbitālo zonu, ievērojami samazina pamanāmās noguruma pazīmes. Galvenie komponenti:
platīns, pērļu pulveris, sniegbaltā lilija, baltā zīdkoka sakne, melno ikru ekstrakts, vīnogu kauliņu ekstrakts,
žeņšeņa ekstrakts, retinols, E vitamīns, alantoīns, pantenols.

«Aquasense» atūdeņotai ādai
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Lietošanas apraksts: paredzēts ādas kopšanai ar pazeminātu turgoru un elastīgumu, atūdeņotai ādai, kā arī ādai ar
palēninātu reģenerāciju. Lietojams dehidratācijas problēmu risināšanai, kas radušās ārēja (vējš, insolācija) un
iekšēja (nesabalansēts uzturs) rakstura iemeslu dēļ.

w
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Fizioloģija: kā jau iepriekš tika minēts, epidermas dehidratāciju iespējams likvidēt dažādos veidos. Var “piebarot”
ādu, atjaunot lipīdu slāņus, kuri sastāv no ragu slāņa ceramīdiem, un piesātināt ādu ar mitrumu. Var novērst ūdens
iztvaikošanu, ja ragu slāni pārklāj ar aizsargkārtu. Normālā stāvoklī ragu slāņa plēkšņu virsmā atrodas īpašs
komplekss, kas spēj piesaistīt ūdeni no gaisa. Tas sastāv no brīvajām aminoskābēm, urīnvielas, amonjaka,
organiskajiem savienojumiem (olbaltumvielu hidrolizāti, hialuronskābe); kālija sāļiem, kalcija, nātrija, magnija. Tas
nozīmē, ka kosmētikai var pievienot vielas, kas ir identiskas šim kompleksam, un kas saucās N.M.F. (nature
moisturizing factor) – dabisks mitrinošais faktors. Attiecībā uz “Aquasense” līniju šādi ingredienti būs: urīnviela,
serīns, alantoīns, hidrolizētie sojas proteīni, kā arī piena proteīni un pienskābes sāļi. Tomēr laktātu iedarbība ar
mitrināšanu vien neaprobežojas. To bioloģiskā aktivitāte izpaužas šūnu dalīšanās stimulācijā un korneālā slāņa
atjaunošanas regulācijā.
“Aquasense” līnijas kosmētisko līdzekļu pielietojuma rezultātā gūtie efekti: mitrinošs, reģenerējošs, atjauninošs.

w

“Aquasense” līnijas aktīvie ingredienti:
Žeņšeņa ekstrakts – tas ir fitoestragēns, stimulē šūnu reģenerāciju, kā arī paaugstina ādas imunitāti, kavē
novecošanos.
Pienskābe un tās sāļi (nātrija laktāts) – iedarbojas uz ādas reģenerācijas un mitrināšanas procesiem, paaugstina
tās elastīgumu.
Mitrinošais faktors (urīnviela, nātrija sāļi, sorbitols, alantoīns, pirolidon-karbonāta skābe) – veido mitrinošu
kārtu, kavē transdermālo ūdens zudumu.
Tokoferola acetāts – antioksidējoša iedarbība, nostiprina šūnu membrānas, stimulē šūnu elpošanu.
Sojas proteīnu hidrolizāts – piemīt hormoniem līdzvērtīga iedarbība, stimulē reģenerāciju, uzlabo ādas reljefu,
samazina grumbu dziļumu, atjaunina ādas hidrolipīdu mantiju.
Kumelīšu ekstrakts – nodrošina mīkstinošu, pretiekaisuma, nomierinošu iedarbību.
Kliņģerīšu ekstrakts – stimulē vielu apmaiņu ādas šūnās.
Burvju lazdas ekstrakts – satur lielā koncentrācijā tanīnus, kuriem piemīt sasaistoša, nomierinoša iedarbība,
nodrošina asinsvadu sašaurināšanos.
Brīvās aminoskābes – nepieciešamas praktiski visu olbaltumvielu nodrošinājumam, paātrina ādas reģenerāciju,
kas notiek pateicoties Langerhansa šūnām, kuras virza stimulāciju uz fibroblastiem, atjauno elastīgumu, sekmē
mitrināšanu.
Hidrolizētie
mukopolisaharīdi – veido dabisku mitrinošu slāni uz ādas virsmas, kavējot ūdens transdermālo
12
zudumu.

«Aquasense» līnijas preparāti:
Attīrošais gēls (Cleansing gel)

Matējošs mitrinošs gēls (Moisturizing gel)
Krēms «Hidrovitāls» (Hydra-Vital cream)

Aktīvi mitrinoša maska (Rehydrating mask)

Aktīvi mitrinošs koncentrāts (Rehydrating concentrate)
Cleansing gel «Aquasense»
Attīrošais gēls (R1910 – 250 ml)

Moisturizing gel «Aquasense»
Mitrinošs gēls ar matējošu efektu (R1911 – 50 ml)
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Satur žeņšeņa ekstraktu. Gēls ir speciāli izstrādāts sejas ādas tīrīšanai. Lieliski mīkstina un atsvaidzina ādu, ar
matējošu efektu. Gēla pilienu uzklāj uz mitras sejas ādas masējošām kustībām, līdz veidojas maigas putas. Noskalo
ar siltu ūdeni.
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Satur žeņžeņa ekstraktu. Nodrošina ādai matējumu un svaigumu uz ilgstošu laiku. Lieliski mitrina un mīkstina ādu,
piešķirot tai veselīgu izskatu. Viegls, caurspīdīgs, netaukains gēls bez smaržas. Uzklājams no rīta uz attīrītas sejas
ādas.
Hydra-Vital cream «Aquasense»
Krēms «Hidrovitāls» (R1912 – 50 ml, P1912 – 200 ml)

w
w
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Sastāvā ir pienskābe, nātrija laktāts, urīnviela, sorbitols, serīns, alantoīns. Krēms lieliski mitrina un baro ādu uz
ilgstošu laiku. Mīkstina. Piešķir svaiguma un komforta sajūtu visai dienai. Krēms ir viegls, netaukains, baltā krāsā.
Uzklājams no rīta un vakarā uz attīrītas sejas ādas.

w

Rehydrating mask «Aquasense»
Aktīvi mitrinoša maska (P1915 – 200 ml)

Mīkstas tekstūras maska speciāli izstrādāta atūdeņotas sejas ādas atveseļošanai, neatstāj taukainus traipus.
Saglabā un papildina mitruma līmeni ādā. Stiprina dabīgos aizsargmehānismus, ko pārslogo ārējās vides
nelabvēlīgie faktori. Kavē priekšlaicīgu ādas novecošanos. Piemērots visiem ādas tipiem. Uzklājams uz attīrītas
sejas ādas uz 20 minūtēm, jānomazgā ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.
Rehydrating concentrate «Aquasense»
Aktīvi mitrinošs koncentrāts (P1914 – 50 ml)
Preparāts satur jūras kolagēnu un hialuronskābes. Nodrošina mitrinošu iedarbību, paaugstina turgoru ādā.
Necaurspīdīgs gēla veida šķidrums. Uzklāt pāris pilienus gēla uz sejas, kakla un dekoltē ādas. Iesmērēt masējošām
kustībām.

No profesionālās pieredzes.
•
•

Hydra-Vital cream «Aquasense» ir krēma/gēla tekstūra. Ieteicams jebkura tipa atūdeņotai ādai, ieskaitot
arī taukainu ādu.
Rehydrating mask «Aquasense» var izmantot arī ādas zonai ap acīm.
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«Olive» normālai ādai
Lietošanas apraksts: normālas ādas kopšanai. Paredzēts ādas ikdienas kopšanai, atjauninot lipīdu slāņus,
barošanu, mitrināšanu, paaugstina ādas imunitāti.
“Olive” līnijas kosmētisko līdzekļu lietošanas rezultātā iegūtie efekti:
- baro, mitrina, novērš dehidratāciju;
- mīkstina, piešķir ādai gludumu;
-paaugstina turgoru un elastīgumu;
- tonizē;
-piemīt aizsargājoša iedarbība.

a.
lv

“Olive” līnijas pamata igredienti:
Olīveļļa – satur oleīnskābi, kurai piemīt spēja atjaunot ādas aizsargslāni; mazina lobīšanos, baro, mitrina.
Tokoferols (Е vitamīns) – tas ir antioksidants, stimulē fermentatīvos procesus.
Lecitīns – fosfolipīds, analoģisks šūnu membrānas fosfolipīdiem, piedalās šūnu reģenerācijas procesos.
Askorbila palmitāts (C vitamīns) - tas ir bioķīmisko reakciju katalizators, sekmē ādas balināšanu, stimulē
vielmaiņas procesus, piemīt antioksidējoša aktivitāte, efektivitāte pastiprinās kopā ar E vitamīnu.

«Olive» līnijas preparāti:

Attīrošs pieniņš (Cleansing milk)

w
w

Toniks sejai (Facial tonic)

.a

dziedējoša, mitrinoša un nogludinoša iedarbība.

in
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Citronskābe – nodrošina sasaistošu, attīrošu un balinošu iedarbību.
Šī sviests (Karite eļļa) – satur nepiesātinātās taukskābes un karisterolu (tās ir Karite augļu kauliņu aktīvās
vielas; piemīt antioksidējoša un reģenerējoša aktivitāte.
Mitrinošais faktors (urīnviela, alantoīns) – veido gaisu caurlaidīgu slāni uz ādas virsmas, kavē transdermālos
ūdens zudumus.
Pantenols – ir pantotēnskābes provitamīns (B5 vitamīna) un piedalās kofermenta A biosintēzē: piemīt

Dienas-nakts krēms (Day & Night cream)

Krēms acu kontūrām (Eye contour cream)

w

Sejas maska (Facial Mask)

Cleansing milk «Olive»
Attīrošs pieniņš (R2701 – 200 ml, P2701 -500 ml)
Satur olīveļļu, E un C vitamīnus, lecitīnu un citronskābi. Lieliski attīra ādu no kosmētikas, vielmaiņas produktiem
un putekļiem. Atjauno ādai gludumu un elastību, piešķir komforta sajūtu. Pieniņam ir maiga tekstūra, tas ir balts ar
patīkamu aromātu. Apļveida kustībām uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas ādas no rīta un vakarā, nomazgāt ar
vates sūkļiem.
Facial tonic «Olive»
Toniks sejai (R2702 – 200 ml, P2702 – 500 ml)
Sastāvā ir olīveļļa, citronskābe un mitrinošs komplekss. Attīra no kosmētikas paliekām un citiem tīrāmajiem
līdzekļiem. Nodrošina tonizējošu un aizsardzības iedarbību. Piešķir ādai komforta sajūtu. Toniks ir maigi dzeltenā
14
krāsā ar patīkamu aromātu. Lietojams ikdienu no rīta un vakarā. Uzklājams uz sejas un kakla ādas ar vates aplīšu
palīdzību.

Day and night facial cream «Olive»
Dienas-nakts krēms (R2703 – 50 ml, P2703 – 200 ml)
Sastāvā ir olīveļļa, Šī sviests, E vitamīns, mitrinošais komplekss, citronskābe un pantenols. Mitrina, kavē mitruma
zudumu, piemīt aizsardzības iedarbība, samazina ādas iekaisumu un jūtīgumu. Krēms ir baltā krāsā, vieglas
tekstūras ar patīkamu aromātu. Uzklājams no rīta un vakarā uz attīrītas ādas.
Eye contour cream «Olive»
Krēms acu kontūrām (R2704 – 15 ml, P2704 – 200 ml)
Krēma pamatā ir olīveļļa, mitrinošais komponents un pantenols. Krēmam ir mitrinoša un reģenerējoša iedarbība uz
ādas paraorbitālo zonu, izlīdzina reljefu un mīkstina. Maigs krēms emulsijas veidā, baltā krāsā ar vieglu aromātu.
Pielietojams no rīta un vakarā. Krēmu uzklāj uz attīrītas un tonizētas ādas ar maigām apļveida kustībām, līdz tas
pilnībā uzsūcies.
Krēms lieliski piemērots acu zonas masāžai.
FACIAL MASK «Olive»
Sejas maska (R2705 – 100 ml, P2705 – 200 ml)

«Luxe» ar melno ikru ekstraktu

in
ho
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Sastāvā ir olīveļļa, kliņģerīšu, kumelīšu ekstrakts, E vitamīns, glicerīns un mitrinošs komponents. Maska speciāli
izstrādāta sausas, atūdeņotas un stresam pakļautas ādas kopšanai. Atjauno lipīdu-mitruma līdzsvaru, nodrošina
aizsargājošu un nomierinošu iedarbību, atgriež ādai jaunību. Maska ir caurspīdīga gēla tekstūras, zaļā krāsā.
Uzklājama uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē zonas ādas uz 20 minūtēm, nomazgā ar siltu ūdeni.

w

w
w

.a

Lietošanas apraksts: vīstošas ādas kopšanai ar bioloģiskas un fotonovecošanās pazīmēm. Paredzēts
bioloģiski aktīvo ādas savienojumu deficīta papildinājumam, nodrošina imūnās sistēmas aktivizāciju.
Fizioloģija: dzīvā organisma šūnas paķļaujas apaptozes likumam (ieprogrammētai bojā ejai). Jauna āda
aktīvi ražo jaunas šūnu ģenerācijas. Novecojošā ādā epidermas un dermas šūnu atjaunošanās ir palēnināta. Bazālās
membrānas normālā, organisma fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošā šūnu dalīšanās ātruma samazinājums
izraisa lipīdu slāņu bojājumus, mitruma zudumu, raga slāņa sabiezējumu. Bioloģiskā laika ietekmē dermā
samazinās fibroblastu aktivitāte, kuri ražo kolagēna, elastīna, fibronektīna šķiedras, starpšūnu matriksu.
Izšķir paātrinājuma faktorus:
- keratinocītu (to dalīšanās paātrinājumu bazālajā un migrācijas slānī);
- fibroblastu (elastīna, kolagēna, starpšūnu vielas sintēzes stimulācija);
- T un B-limfocītu (imūnās sistēmas aktivitātes paaugstināšanās);
- makrofāgu (ādas vielmaiņas produktu likvidēšana).
Kompleksa pieeja ādas novecošanas pastiprinātai korekcijai:
1. Antioksidanti – brīvo radikāļu “lamatas”. Efektīvāks šādu komponentu komplekss: A, E, C vitamīni,
koferments, selēns.
2. Hidratanti. Pie šīs grupas pakavēsimies ilgāk, ņemot vērā tās īpašo aktualitāti. Vielas vai kompleksi, kas spēj
saglabāt ādas mitruma normālo līmeni, ir ļoti daudzveidīgi, un tos nosacīti var iedalīt četrās grupās: higroskopiskās
vielas, hidrofīlās - plēvi veidojošās, hidrofobās - plēvi veidojošās un epidermālo lipīdu analogi.
- Par higroskopiskām dēvē vielas, kuras uzsūc mitrumu no apkārtējā gaisa. Tās palēnina mitruma iztvaikošanas
ātrumu no virsmas un nodrošina raga slāņa piesūcināšanu ar to. Pie šīs grupas attiecināmi: glicerīns, sorbīts,
propilēnglikols, pienskābe, nātrija laktāts.
- Hidrofīlo plēvi veidojošo grupā – ietvertas vielas, kuras spēj veidot gēlu kopā ar ūdeni: hialuronskābe,
hitozāns, polivinila polimēri.
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- Pie hidrofobas plēvi veidojošajiem – attiecās atvasinātie ogļūdeņraži: vazilīns un vazilīna eļļa, parafīns,
dzīvnieku un augu vaski, taukainie spirti, kuri atbilstoši ūdens iztvaicēšanai uz virsmas veido mitrumu noturošu
plēvi.
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-Epidermālo lipīdu analogi – taukus šķīdinošas vielas, kuras spēj ne tikai veidot mitrumu saglabājošu plēvi,
bet arī iekļūt starpšūnu cementā. Pie tiem attiecās nepiesātinātās taukskābes, ceramīdi, fosfolipīdi, steroīdie spirti
un ēteri, lanolīns. Tie visi regulē raga slāņa caurlaidīgumu un normalizē ādas berjeras funkciju.
3. Elastīguma stimulatori (preparāti, kuri ietekmē fibroblastu mitotisko aktivitāti). Šim nolūkam izmanto
kosmētikas līdzekļus, kuri aktivizē fibroblastu darbību: augstas koncentrācijas (25-70%) glikola skābe,
fitoestragēni, šūnu kosmētikas preparāti.
4. Ādas fizioloģiskās audu reģenerācijas aktivizētāji. Pie šīs grupas tradicionāli attiecina ķīmiskos un
abrazīvos pīlingus, kuri iedarbina nolobītās kārtas aizpildīšanas mehānismus ar jaunām šūnām. Tiešu iedarbību uz
epidermas bazālā slāņa šūnām rada preparāti, kuri satur šādas bioaktīvas vielas: vitamīnus, fermentus, embrionālo
audu ekstraktus (bez hormoniem), fitoestragēnus, ieskaitot liposomu formā.
5. Ādas un tās elpošanas funkciju vielmaiņas procesu biostimulatori. Šo funkciju efektīvi izmanto: Q10
koenzīms, enerģētiķi, perfluoroglekļi, zāļu un augu ekstrakti.
6. Kapilāru protektori. Pie šīs gruapas attiecās preparāti, kuri uzlabo asinsvadu caurlaidību, asinsvadu sieniņu
elastību, stimulē mikrocirkulāciju ar mērķi uzlabot limfas darbību un novērst nosprostojuma parādības: C vitamīns,
rutīns, ekstrakti: vilkābeles, zirgkastaņas, zaļās tējas, vīnogu kauliņu u.c.
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“Luxe” līnijas kosmētikas līdzekļu lietošanas rezultātā gūtie efekti:
Vielmaiņas procesu intensitātes paaugstināšanās epidermas šūnās:
-bazālās šūnu membrānas dalīšanās stimulēšana;
-olbaltumvielu sintēzes aktivizēšana ar fibroblastu palīdzību;
-epidermas mitrināšana.

w

w
w

.a
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“Luxe” līnijas aktīvie ingredienti:
Melno ikru ekstrakts – iegūst no Kaspijas reģiona Irānas storu dzimtas zivīm.
Kalpo par avotu:
а) keratinocītu, fibroblastu, limfocītu, makrofāgu pieauguma faktoriem;
b) vitamīnam: vit C (bioķīmisko reakciju katalizators, vielmaiņas procesu regulētājs), vit A (atbild par ādas
atjaunošanu), vit E (antioksidants);
c) mikroelementiem: dziedzera (piedalās hemoglobīna sintēzē), vara (bioķīmisko reakciju katalizators),
magnija (piedalās nervu-muskuļu padevē);
d) aminoskābju, ieskaitot neaizvietojamās (piedalās olbaltumvielu un tauku sintēzē);
e) organisko savienojumu hidrolizatoru – mukopolisaharīdu, glikoproteīdu (veido jaudīgu mitrinošo plēvi,
kavē ūdens transdermālo zudumu);
f) fosfolipīdu (atjauno šūnu struktūras).
Šī sviests (basijas koka sēklu ekstrakts) – satur barojošas vielas, mīkstina ādu.
Rožlapu eļļa – bioflavonīdu avots.
Makadamijas riekstu eļļa – bagātināta ar nepiesātinātajām taukskābēm, piemīt dziedējoša un mīkstinoša
iedarbība, uzlabo audu oksigenāciju, izvada šlakas, toksīnus.
Nātrija hialuronāts – uztver mitrumu no gaisa, novērš transdermālos zudumus, aktivizē reģenerācijas procesus.
Tokoferola acetāts – antioksidants, kavē lipīdu pārskābes oksidācijas procesu, stimulē šūnu elpošanu,
nostiprina šūnas membrānas.
Askorbila palmitāts – bioķīmisko reakciju katalizators, stimulē vielmaiņu, piemīt antioksidējoša aktivitāte.
Glikoze, urīnviela, alantoīns (urīnskābes atvasinājums) – iekļaujas mitrinošajā faktorā, kavē ūdens zudumu.
Zirgkastaņas ekstrakts – antioksidants (aizsargā asinsvadu sieniņas), paaugstina tonusu vēnās, normalizē
kapilāru caurlaidību.
Žeņšeņa saknes ekstrakts satur: “B” grupas vitamīnus, minerālus (cinks, dzelzs, kalcijs), mikroelementus –
bioflavonoīdus, kuri stimulē šūnu reģenerāciju, paaugstina ādas tonusu, aizkavē novecošanos, efektīvi kā
antioksidanti, nodrošina pretiekaisuma, vitaminizējošu iedarbību, stiprina asinsvadu sieniņas, normalizē tauku un
olbaltumvielu apmaiņu šūnās.
Kumelīšu ekstrakts – nodrošina pretiekaisuma, nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Kosas ekstrakts – kosa ir bagāta ar minerālvielām: kāliju un, jo sevišķi, silīciju, kas stimulējoši iedarbojas uz
savienojošo audu formēšanos.
Burvju lazdas ekstrakts – satur tanīnu augstā koncentrācijā, kam piemīt sasaistoša, nomierinoša iedarbība,
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izraisa asinsvadu sašaurināšanos.
Kliņģerīšu ekstrakts – stimulē vielmaiņu ādas šūnās, piemīt atjauninošs efekts.

Arnika satur bioflavonoīdus, aminoskābes, “C” vitamīnu: nodrošina antioksidējošu iedarbību, stimulē šūnu
reģenerāciju.
Mentols – nodrošina antiseptisku, atsvaidzinošu, pretiekaisuma iedarbību.
Bisabolols – nodrošina nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Liepas ekstrakts – piemīt atsvaidzinoša, mīkstinoša, attīroša iedarbība.
Avena sativa – baro, attīra, mitrina, pretiekaisuma iedarbība.
Sojas pupiņu eļļa – nodrošina barojošu, mitrinošu, svelkošu iedarbību. Tas ir avots: fosfolipīdiem, identiskiem
šūnu membrānu fosfolipīdiem (reģenerējoša iedarbība), nepiesātināto taukskābju (mitrumu saglabājoša
iedarbība un epidermālās barjeras atjaunošana).

«Luxe» līnijas preparāti:

in
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Attīrošs pieniņš nobriedušai ādai (Cleansing milk)
Toniks nobriedušai ādai (Facial Tonic)
Dienas-nakts krēms ar melno ikru ekstraktu (Day&Night cream)
Sejas maska (Facial mask with Caviar Extract)
Serums ar melno ikru ekstraktu (Facial serum)
Esence acu kontūrām (Eye essence)
Kapsulas ar melno ikru ekstraktu (Caviar capsules)
Sejas maska-putas (Facial foam mask with Caviar Extract)
Mitrinošs-barojošs krēms (Hydro-nutritive cream)
Ķermeņa krēms ar melno ikru ekstraktu (Corporal Cream)

Cleansing milk «Luxe»
Attīrošs pieniņš nobriedušai ādai (R1897 – 150 ml, P1897 – 500 ml)

w
w
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Maigas tekstūras attīrošs pieniņš ikdienas sejas kopšanai. Attīra kosmētiku, sviedru izdalījumus, ārējos netīrumus.
Atvieglo ādas elpošanu un paaugstina ādas spēju saglabāt normālu mitruma līmeni. Piemērots visiem ādas tipiem,
lieliski piemērots sausai ādai, dzīvības enerģiju zaudējušai un novecojošai ādai. Uzklājiet nelielu pieniņa daudzumu
uz ādas ar vieglām apļveida kustībām. Notīriet ar samitrināta sūklīša vai vates tamponu palīdzību.

w

Facial Tonic «Luxe»
Toniks nobriedušai ādai (R1898 – 150 ml, P1898 – 500 ml)
Sejas tonikam piemīt maigs citrusa aromāts, lietojams kopā ar attīrošo pieniņu. Piemīt sasaistoša, atsvaidzinoša un
nomierinoša iedarbība. Lieliski attīra no kosmētikas paliekām un netīrumiem. Satur 1% melno ikru ekstrakta.
Day and Night Cream with caviar extract «Luxe»
Dienas-nakts krēms ar melno ikru ekstraktu (R1900 – 50 ml, P1900T – 200 ml)
Sastāvā ir storu dzimtas zivju ikru ekstrakts, Šī sviests, rozes ziedlapiņu ekstrakts, makadamijas riekstu eļļa,
glicīns, tokoferola acetāts, sojas pupiņu lecitīns, askorbila palmitāts, citronskābe. Krēms intensīvi mitrina un baro
ādu, sekmē reģenerāciju, nodrošina tonizējošu un savelkošu iedarbību. Krēms ir baltā krāsā ar patīkamu aromātu.
Uzklāt no rīta un vakarā uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē zonas ādas. Ir arī izmantojams kā masāžas krēms antiage programmās.
Facial Mask with caviar extract «Luxe»
Sejas maska ar melno ikru ekstraktu (R1903 – 100 ml, P1903T – 200 ml)
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Maskas sastāvā ir kumelīšu, kosas, burvju lazdas, brūnaļģes ekstrakts, tokoferols, bisabolols, lecitīns, askorbila
palmitāts, citronskābe un kaolīns. Maska nodrošina liftinga efektu, izlīdzina ādas reljefu. Sekmē vielmaiņas
regulēšanu, aizkavē grumbu veidošanos. Maskai ir krēmveida tekstūra, baltā krāsā. Uzklāj uz attīrītas sejas, kakla
un dekoltē zonas ādas uz 20 minūtēm. Nomazgā ar samitrinātu vates tamponu palīdzību.
Facial serum «Luxe»
Serums ar melno ikru ekstraktu (šūnu komplekss) (R1901 – 30 ml)
Seruma sastāva pamatā ir melno ikru ekstrakts, sojas pupiņu lecitīns, nātrija hialuronāts un polisaharīdi. Nodrošina
atjauninošu efektu, aizkavē grumbu veidošanos, atjauno ādas šūnu struktūru. Serumam ir caurspīdīga gēla tekstūra
bez krāsas un smaržas. Uzklāj no rīta un/vai vakarā uz attīrītas sejas ādas pirms pamata kopšanas vai patstāvīgi.
Eye essence «Luxe»
Esence acu kontūrām ar melno ikru ekstraktu (šūnu komplekss) (R1902 – 15 ml)
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Sastāvā ir melno ikru, žeņšeņa ekstrakts, pantenols, alatoīns un brūnaļģes. Esencei piemīt nostiprinoša un
mīkstinoša iedarbība uz paraorbitālo zonu, atbrīvo no sīkajām grumbiņām, piešķir ādai starojošu izskatu. Esencei
ir gēla veida tekstūra, tā ir bez smaršas un krāsas. Uzklāj uz attīrītas ādas ap acīm no rīta un vakarā, veicot vieglas
apļveida masējošas kustības.
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Caviar Capsules «Luxe»
Kapsulas ar melno ikru ekstraktu (šūnu komplekss) (R1909 - 30x0.43 g)

Facial foam mask «Luxe»
Maska-putas (R2004 – 100 ml)

.a

Tās satur storu dzimtas zivju ikru ekstraktu. Kapsulas intensīvi mitrina un mīkstina ādu, tām piemīt reģenerējoša
iedarbība. Iepakojumā 30 sudrabainas kapsulas ar šķidrumu. Uzklāj vakarā uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē
zonas ādas. Šim nolūkam izspiež kapsulas saturu, iedurot ar tīru adatas asmeni.

w

w
w

Sastāvā ir melno ikru ekstrakts, glikoze, ūdensaugu biosaharīdi, pienskābe un bisabolols. Maskai piemīt dziļi
mitrinoša un reģenerējoša iedarbība, tā tonizē un palielina ādas elastību. Maskai ir baltu putu tekstūra. Pirms
maskas uzklāšanas attīrīt sejas, kakla un dekoltē zonas ādu, pielietojot pīlingu. Atstāj uz 15 minūtēm. Nomazgā ar
lielu daudzumu silta ūdens.
Hydro-Nutritive Cream «Luxe»
Mitrinošs-barojošs krēms (R1899 – 50 ml, P1899T – 200 ml)

Krēms satur melno ikru ekstraktu, E vitamīnu, biosaharīdus, pentanolu, bisabololu, nātrija hialuronātu, silikonu
maisījumu. Uzlabo ādas tekstūru un reljefu, palīdz mazināt grumbas un nodrošina ādai elastību. Piešķir ādai
zīdainu gludumu, piemīt matējošs efekts un uzsūc liekos taukus. Pēc ādas attīrīšanas, uzklājiet uz sejas, kakla un
dekoltē zonas, veicot viegli masējošas kustības, līdz krēms pilnībā uzsūcies.
Corporal Cream «Luxe»
Ķermeņa krēms ar melno ikru ekstraktu (R1904 – 200 ml)

Paaugstina ādas tonusu, reģenerē, dziļi mitrina, izlīdzina ādas reljefu, lieliski mīkstina, novērš taukainu izdalījumu
veidošanos. Krēms-emulsija ir vieglas tekstūras, ātri uzsūcas, neatstāj taukainus traipus. Satur melno ikru

ekstraktu (2%), brūnaļģu ekstraktu, alveju, kliņģerīšu ekstraktu. Lieto 1-2 reizes dienā pēc dušas.
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«Luxe gold» ar melnajiem ikriem un zelta pulveri
“LUXE GOLD” līnija balstīta uz divu inovatīvu un efektīvu, aktīvu ingredientu kombinācijas pamata. Melno
ikru ekstrakts, kuram piemīt reģenerējoša un barojoša iedarbība, un zelts, kas stimulē šūnu oksigenāciju,
nodrošina tūlītēju liftinga efektu un kalpo par sinerģistu pārējiem aktīvajiem ingredientiem. Šī līnija tika izstrādāta
cīņai ar novecošanās procesu, grumbu mazināšanai un ādas tekstūras un reljefa uzlabošanai. Preparāti nodrošina
reģenerējošu, barojošu un aizsargājošu efektu.
Galvenie ingredienti:
Melno ikru ekstrakts: atjaunojoša un barojoša iedarbība.
Zelta mikrodaļiņas: stimulē šūnas oksigenāciju, nodrošina liftinga efektu un paaugstina citu aktīvo komponentu
efektivitāti.
Mitrinošās liposomas: saglabā ādā optiomālo mitruma līdzsvaru.
Lietošanas apraksts: novecojošai, stresainai, sausai ādai ar nepietiekošu reģenerāciju.

«Luxe gold» līnijas preparāti:

a.
lv

Dienas-nakts krēms ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (Day&Night
cream)
Serums ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (Facial serum)
Esence acīm ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (Eye essence)
Maska ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (Facial Gold Mask)

in
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Day&Night Cream with caviar extract «LUXE GOLD»
Dienas-nakts krēms ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (R2005 – 50 ml, P2005T – 200 ml)

.a

Sastāvā ir melno ikru ekstrakts, zelta pulveris, E vitamīns, karite eļļa, sojas eļļa un mitrinošs komponents.
Ieteicams sausai un stresasm pakļautai ādai. Krēms pasargā kolagēna un elastīna šķiedras no bojāšanās, piemīt
barojoša un mitrinoša iedarbība. Sekmē sejas krāsas izlīdzināšanos un atjaunināšanos. Krēmam ir viegla tekstūra,
piešķir ādai zeltainu mirdzumu. Uzklāj uz attīrītas sejas un kakla ādas no rīta un vakarā.

w
w

Facial Serum with caviar extract «LUXE GOLD»
Serums ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (R2006 – 30 ml)

w

Seruma pamatā sastāv no melno ikru ekstrakta, zelta pulvera un glicerīna. Stimulē aktīvāku audu reģenerāciju,
barošanu un mitrināšanu. Nodrošina izteiktu leftinga efektu. Serums vieglas emulsijas veidā ar zeltainu mirdzumu.
Uzklāj pirms miega uz attīrītas sejas ādas.
Eye Essence with caviar extract «LUXE GOLD»
Esence acīm ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (R2007 – 15 ml)

Esences sastāvā ir melno ikru, aļģu ekstrakts, zelta pulveris un žeņšeņš. Cīnās ar tumšo loku veidošanos zem acīm,
tonizē un mitrina ādu. Aizkavē mīmikas radīto grumbiņu veidošanos. Esencei ir maiga krēma-gēla tekstūra ar
zeltainu mirdzumu. Uzklāj no rīta un/vai vakarā uz attīrītas ādas vieglām piesitienu kustībām.
Gold Mask «LUXE GOLD»
Maska ar melnajiem ikriem un zelta pulveri (R2009 – 100 ml, P2009 – 200 ml)

Krēmveidīga maska sejai. Tā nodrošina atjauninošu un reģenerējošu iedarbību ādai. Piemīt spēcīgs barojošs un
mitrinošs efekts. Atjauno mitruma-lipīdu līdzsvaru ādai. Satur 5% melno ikru ekstrakta, zeltu, mentolu,
hidrolizētos sojas proteīnus, minerālus, pienskābi, bisabololu un glicerīnu.
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«Luxury diamond» ar melnajiem ikriem un dimanta pulveri

in
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«Juveliera cienīga ādas kopšana» ar melno ikru ekstraktu un dimanta pulveri.
Lietošanas apraksts: Nobriedušas ādas kopšanai ar pirmajām pamanāmajām novecošanās pazīmēm.
Paredzēta mīmikas radītu grumbu novēršanai, kā arī, lai cīnītos ar ādas bioloģisko un fotonovecošanos.
Fizioloģija: Dermālo struktūru deģenerācija veidojas dažādu iemeslu iedarbībā, kas iedalāmi divās
grupās:
1) ārējie – saules stari, alergēni, mehāniska rakstura bojājumi;
2) iekšējie – procesi, kurus ietekmē vecums (ieskaitot hormonālās izmaiņas), psihiska rakstura, stress,
imūnsistēmas traucējumi.
Pašlaik par vispāratzītām tiek uzskatītas 2 ar novecošanu saistītas teorijas: brīvi-radikālā un glikācijas. Šo
procesu pamatā ir neatgriezeniski šūnas un tās ģenētiskā aparāta bojājumi. Ja 1-ās teorijas nosaukums runā pats
par sevi, tad 2-ajam ir vajadzīgi paskaidrojumi.
Saskaņā ar Meilarda teoriju, monosaharīfi (glikoze un fruktoze) pievienojas olbaltumvielai. Rezultātā
veidojas produkti, kas tiek saukti par AGE. Tie sekmē “šuvju” veidošanos. „Piešūtais” kolagēns nav pieejams
kolagenāzei, uzkrājas dermā un kavē jaunu, „pareizo” šķiedru sintēzi. Tas noved pie šādām ādas vizuālajām
izmaiņām:
- padziļinās fizioloģiskās krokas;
- veidojas statistiskās grumbas;
- pamanāmāka kļūst sejas kontūru izplūšana (sejas ovāls it kā „izplūst”);
- rodas «dubultais zods»;
- āda zaudē mitrumu un elastību;
- paplašinās poras;
- krāsa kļūst pelēka kā zeme, bet reljefs - irdens.
Bez visa uzskaitītā viena no globālajām estētiskas dabas problēmām – mīmikas grumbas, kuras var rasties
jebkurā vecumā.

w
w
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«Luxury Diamond» līnijas lietošanas rezultātā gūtie efekti:
- Ādas dziļāko slāņu reģenerācijas stimulēšana.
- Imūnsistēmas pastiprināšana.
- Antioksidējoša iedarbība.
- Ādas šūnu enerģijas aktivizēšana.
- Nervu-muskuļu pārraides uz paraorbitālo zonu bloķēšana.

w

„Luxury Diamond” līnijas kosmētikas līdzekļi sekmē ādas elastības paaugstināšanos, izlīdzina mīmikas un
samazina statistiskās grumbas, nodrošina liftinga efektu, mitrina, izlīdzina reljefu, uzlabo ādas krāsu.
«Luxury Diamond» līnijas aktīvie ingredienti:
Retinols – atbild par ādas reģenerāciju: stimulē bazālās membrānas šūnu vairošanos, sekmē epidermas
atjaunošanos.
Tokoferola acetāts – sniedz antioksidējošu iedarbību, kavē lipīdu pārskābes oksidācijas procesu, stimulē šūnu
elpošanu, stiprina membrānas šūnas.
Karite eļļa – bagāta ar taukskābēm – mīkstina, paaugstina elastību, uzlabo audiem asinsriti un oksihenāciju,
dziedē, izvada šlakas, toksīnus.
Mukopolisaharīdi (apvienojumā arhondroitinsulfātu) – veido mitrinošu plēvesveidīgu kārtu uz ādas un aizkavē
mitruma transdermālo zudumu, nepiemīt komedonohēns efekts, nekavē ādas elpošanu.
Arbutīna ekstrakts (iegūst no milteņu lapām) – melanīna sintēzes inhibitors, aizvietojot hidroksifenilalanīnu uz
tirozināzes receptoriem; piemīt mitrinoša un mīkstinoša iedarbība.
Briljantu
20 pulveris – mikrokapsulas, bagātinātas ar minerāliem.
Rodohrozīts – inovatīvs komponents, balstīts uz minerālu kosmētikas koncepcijas.
Piparmētru ēteriskā eļļa – piemīt hipoalergēna iedarbība, samazina lokālos apsārtumus.

Bisabolols – sniedz nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Argirelīns ir polipeptīds, kas sastāv no 6 aminoskābēm un (heksapeptīda –3 ), kas imitē A tipa botulīna toksīna
iedarbību. Tā darbības pamatā ir transportējamās olbaltumvielas inhibēšana, kas atbild par acetiltilholīna
izdalīšanos sinaptiskajā spraugā.
Matriksils ir pepticīds-3, kura peticīda daļa sastāv no 5 aminoskābēm. To secība atkārto kolagēna olbaltumvielu
ķēdes fragmentu. Matriksila iedarbības efekts ietverts fibroblastu aktivitātes stimulēšanā un sava kolagēna
sintēzes aktivizācijā.

«Luxury diamond» līnijas preparāti:

Sejas krēms ar dimanta pulveri (Pleasure facial cream)
Krēms ar liftingu ādai ap acīm (Lifting Eye cream)
Dimanta kapsulas (Supreme facial capsules)
Sejas pīlings (Radiant facial Peeling)

Koncentrāts sejai (Diamond caviar concentrate)

a.
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Pleasure Facial cream «Luxury Diamond»
Sejas krēms ar dimanta pulveri (R2500 – 50 ml, P2500 – 200 ml)
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Sastāvā ir retinols, dimanta pulveris, rodokrozīts, hondroitīnsulfāts, arbutīna ekstrakts, polisaharīdi un tokoferola
acetāts. Krēms aizkavē elastīna un kolagēna audu noārdīšanos, sekmē ādas atjaunināšanos. Aktivizē metabolisma
procesus šūnās, uzlabo reģenerāciju. Krēms ir maigas tekstūras baltā krāsā ar perlamutra nokrāsu un patīkamu
aromātu. Pateicoties rodohrozītam, pasargā ādu pret radiostarojumu. Uzklāj no rīta un vakarā uz attīrītas sejas,
kakla un dekoltē zonas ādas.

.a

Lifting Eye cream «Luxury Diamond»
Krēms ar liftingu ādai ap acīm (R2501 – 15 ml, P2501 – 200 ml)

w
w

Sastāvā ir argirelīns, matriksils, bisabolols, E vitamīns, briljanta pulveris, interferences pigments. Kavē grumbu
veidošanos ap acīm un izlīdzina jau esošās. Aizstāj botulotoksīna injekciju procedūru. Aktivizē ādas dabisko
reģenerāciju, atjaunina. Izmantojams par makijāžas pamatu. Uzklāj masējošām kustībām zem acu kontūrām, līdz
krēms ir pilnībā uzsūcies.

w

Supreme facial capsules «Luxury Diamond»
Lielisks koncentrāts sejai kapsulās (R2502 – 30 x 0.44g)

Koncentrāta pamatā ir A, E vitamīni un ceramīdi. Kapsulas atjaunina ādā mitruma līdzsvaru, pasargā ādu no saules
staru agresīvās iedarbības. Nodrošina atjauninošu un reģenerējošu iedarbību. Iepakojumā ir 30 sudrabotas
kapsulas ar eļļainu šķidrumu. Uzklāj uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē zonas ādas no rīta un vakarā. Šim nolūkam
ir jāizspiež kapsulas saturs, vispirms caurdurot to ar tīru adatas asmeni. Pēc tam uzklāj attiecīgajam ādas tipam
atbilstošu krēmu.
Radiant Facial Peeling «Luxury Diamond»
Mirdzošs sejas pīlings ar dimanta pulveri (R2503 – 100 ml, P2503 – 200 ml)

Pīlinga sastāvā pamatā ir piparmētru ēteriskā eļļa un dimanta pulveris. Efektīvi noloba virsējo epidermas slāni,
piešķirot sejai mirdzumu un spīdumu. Pīlingam ir krēmveidīga tekstūra ar dimanta pulvera mikrokristāliem.
Uzklāj uz sejas un kakla ādas uz 1-2 minūtēm, pēc tam ar vieglām kustībām to saveļ.
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Caviar concentrate with Diamond Powder «Luxury Diamond»
Koncentrēts melno ikru ekstrakts ar dimanta pulveri (R2508 - 5x5 ml, P2508 – 50 ml)
Sastāvā ir 75% melno ikru ekstrakts un dimanta pulveris. Preparāts ļauj panākt liftinga efektu, stimulē ādas šūnu
atjaunošanos. Mazina grumbas, aktivizē kolagēna un elastīna sintēzi. Uzklāj vakarā pēc mazgāšanās un sejas, kakla
un dekoltē ādas. Ieteicams lietot 2 reizes gadā ar 2 mēnešu ilgstošu kursu.

Sīkāk par rodohrozītu, «Luxury Diamond» līnijas unikālo komponentu
Biopieejamais mangāna komplekss – iegūts no rodohrozīta (Argentīna). Tas paredzēts dziļai ādas aizsardzībai:
pret stresu, pret novecošanos. Aizsardzībai palīdz fibroblasti. Sniedz preventīvu iedarbību, stimulējot šūnu
aizsardzības dabiskās funkcijas.
Mangāns – svarīgs elements ādai. Tas nepieciešams olbaltumvielu, hemoglobīna un lipīdu sintēzei. Kopā ar varu
mangāns piedalās savienojošo audu šķiedru sintēzē (elastīns un kolagēns). Mangāns arī ir superoksidismutāzes,
fermenta līdz-faktors, kas aizsargā pret brīvo radikāļu iedarbību. Pie kam mangānam ir svarīga loma ādas
imūnsistēmā.

«Oxygen» skābekļa preparāti

in
ho

a.
lv

Minerāls ir arī pazīstams kā inku roze. Inki uzskatīja, ka rodohrozīts – tās ir seno valdnieku asinis, pārvētušās
akmenī. Tautas medicīnā pastāv uzskats, ka rodohrozīts attīra asinis un izvada no organisma šlakas. Austrumu
medicīnā rodohrozīta bumbas izmantoja vispārējai nostiprinošajai masāžai. Daži kosmetologi iesaka veikt sejas
masāžu ar nelielām rodohrozīta bumbiņām, lai uzlabotu asinsriti un paaugstinātu ādas elastību. Litoterapeiti
iesaka dažas minūtes dienā skatīties uz rodohrozītu acu atpūtināšanai un acu slimību profilaksei.
Rodohrozīts labvēlīgi ietekmē sirds čakru.

w

w
w
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Lietošanas apraksts: nogurušas, stresainas, tā saucamās “dzīvību zaudējušās” ādas kopšanai. Paredzēti
tiem, kuri cieš no hroniskas skābekļa nepietiekamības: smēķētāji. Bieži lidojošie ar lidmašīnu, ilgstoši strādājošie
pie monitoriem, lielpilsētu iedzīvotāji.
Fizioloģija: ārējās vides agresīvās iedarbības rezultātā (UVS, dekoratīvā kosmētika, smēķēšana) āda
zaudē ievērojami lielu skābekļa daudzumu. Skābekļa trūkums orgānos un audos, t.sk. arī ādā bioķīmiskajā līmenī
izpaužas kā skābekļa padeves procesu intensitātes zudums šūnu mitohondrijos, kā rezultātā enerģijas pieplūdums
nav pietiekošs, lai nodrošinātu šūnu dalīšanos, kolagēna un elastīna sintēzi. Šī enerģija uzkrājas adenozintrifosfāta
molekulā (ATF). ATF pakļauta fosforilētai oksidācijai un pārvēršas adenozīndifosfātā (ADF) vai
adenozīnmonofosfātā (AMF).
Skābekļa trūkuma un šūnu sintēzes nepietiekamības rādītāji savā starpā korelē. Āda, kurai piemīt šāds
skābekļa trūkums, ārēji iegūst pelēcīgu, nespodru nokrāsu, tā ir bez spīduma.
Oksigenācijas paaugstināšanos iespējams panākt 2-os veidos:
-ievadot kosmētikas līdzekļos biostimulantus, kuri ekstrahēti no olbaltumvielām.
- ievadot ūdeņraža pārskābes atvasinājumus, kuri pārvēršas par ūdeni un skābekli, piegādājot to šūnām
(nejaukt ar pašu ūdeņraža pārskābi, kurai piemīt miecējoša iedarbība).
“Oxygen” līnijas līdzekļi sekmē būtisku ādas krāsas, gaišuma un reljefa uzlabošanos.

“Oxygen” līnijas lietošanas rezultātā gūtie efekti:
- mikrocirkulācijas uzlabošanās;
- trofisko procesu aktivizācija ādā;
- pie ilgstošas lietošanas āda pakāpeniski kļūst gaišāka.

“Oxygen” līnijas aktīvie ingredienti:
Kviešu proteīni – no kviešiem ekstrahētas olbaltumvielas, liofīli žāvētas un speciāli apstrādātas
22
biostimulantu
iegūšanai, nodrošina ievērojamu skābekļa palielināšanos šūnās.
Pienskābe – stimulē reģenerācijas procesus, rada mitrinošu iedarbību.
Glikoproteīni – piemīt izteikta bioloģiskā aktivitāte, nodrošina spēcīgu atjaunināšanās efektu.

Urīnviela - tā ir mitrinošā faktora sastāvā, lai veidotu mitrinošu kārtu uz epidermas virsmas, kavē
transdermālos ūdens zudumus.
Hidrogēnperoksīds – ūdeņraža pārskābes atvasinājums – kalpo par skābekļa donatoru.
Tokoferola acetāts - kavē lipīdu pārskābes oksidācijas procesu, stimulē šūnu elpošanu, nostiprina šūnu
membrānas; stimulē fermentatīvos procesus un šūnu elpošanu.
Karite eļļa – nodrošina antioksidējošu, mitrinošu, reģenerējošu iedarbību.
Kviešu asnu eļļa satur:
- retinola palmitātu (A vitamīns) – nodrošina reģenerājošu iedarbību;
- fitoestrogēnus – biogēns stimulators;
-aminoskābes – mitrina, atjauno elastību;
-mikroelementus – piedalās vielmaiņas procesu reakcijās, uzlabo šūnu metabolismu;
- tokoferola acetātu (E vitamīns) – nodrošina antioksidējošu iedarbību.
Saules staru filtri – titāna dioksīds.

«Oxygen» līnijas preparāti:

Skābekli saturošs krēms (Oxygen cream)
Skābekli saturošs fluīds (Oxygen fluid)

Skābekli saturošs koncentrāts (Oxygen facial concentrate)

Oxygenating cream «Oxygen»
Skābekli saturošs krēms (R1880 – 50 ml, P1883T – 200 ml)
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Skābekli saturoša maska (Oxygen facial mask)
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Oxygenating facial mask
Skābekli saturoša maska (R1881 – 250 ml)
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Sastāvā ir Karite eļļa, E vitamīns un glikoproteīni. Lieliski piemērots visiem ādas tipiem. Krēms sekmē ādas apgādi
ar skābekli, kavē priekšlaicīgu novecošanos. Atjauno mitruma līdzsvaru un vielmaiņas procesus. Piemīt balinošs
efekts un aizsargā pret ultravioletajiem stariem. Krēms ir vieglas tekstūras, baltā krāsā, bez smaržas. Uzklāt uz
attīrītas sejas ādas no rīta un vakarā.

w
w

Sastāvā ir ūdeņraža pārskābes atvasinājumi, mitrinošais faktors. Aktīvi piesātina ādu ar skābekli, atjauno
metabolisma procesus. Nodrošina mitrināšanu un padara ādu gaišāku. Maskai ir gēla tekstūra, bez smaržas. Uzklāt
1 reizi nedēļā uz attīrītas sejas ādas, iedarbības ilgums - 20 minūtes.

w

Oxygenating fluid «Oxygen»
Skābekli saturošs fluīds (R1861 – 30 ml)

Sastāvā ir kviešu proteīni un glikoproteīni. Piemērots jebkuram ādas tipam. Fluīds piesātina ar skābekli epidermas
šūnas, atjauno vielmaiņas procesus, iedarbojas uz dziļākajiem ādas slāņiem. Piemīt mitrinoša iedarbība, padara
ādu gaišāku. Fluīds ir baltā krāsā, bez smaržas. Uzklāj uz attīrītas ādas no rīta un vakarā pirms skābekļa krēma vai
lieto vienu pašu. Intensīvais kurss 1 mēnesis: uzklāj no rīta un vakarā pirms skābekļa krēma lietošanas.
Oxygen facial concentrate «Oxygen»
Skābekli saturošs koncentrāts (P1884 - 5x5 ml)

Viegli absorbējošs gēls-koncentrāts profesionālajai lietošanai. Gēls aktivizē šūnu metabolismu, oksidē audus,
reģenerē ādu. Nav paredzēts lietošanai mājās. Satur glikoproteīnus un graudu proteīnus.
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«Sensitive» līnija ādai ap acīm un lūpām
Lietošanas apraksts: ādas kopšanai ap acīm un lūpām, kas ir pašas jūtīgākās sejas zonas. Paredzēta
priekšlaicīgas novecošanās pazīmju novēršanai un profilaksei: “dziļo vārnu kājiņu”, pietūkuma un tumšo loku zem
acīm, virslūpas grumbu novēršanai.
Fizioloģija: Acu un lūzpu zona ir sevišķi jūtīga pret apkārtējās vides agresīvajām iedarbībām un tieši šīs
zonas ir pirmās, kas visātrāk pakļaujas šāda rakstura izmaiņām, negatīvi ietekmējot to vizuālo izskatu. Šīs zonas
anatomiskās struktūras īpatnība ir diezgan irdenās zemādas-tauku šūnas ar attīstītu limfātisko un venozo kapilāru
tīklu. Šīs zonas audos eritrocītu ietekmētā impregnācija izraisa tumšo loku parādīšanos ar turpmāku pigmentācijas
veidošanos. Plazmas iekļūšana tauku šūnās vizuāli izskatās kā pietūkums, bet tauku uzkrāšanās fibrozajā apvalkā
piešķir “trūces” efektu. Paraorbitālās zonas plānā āda bieži cieš no oksidācijas stresa iedarbības. Lopīdi pakļaujas
pārskābes okdicācijai, epiderma kļūst sausa un atūdeņota. Bez tam dermā, salīdzinājumā ar pārējām sejas ādas
daļām, ir pazemināts struktūru veidojošu olbaltumvielu daudzums (kolagēns, elastīns). Visbeidzot “zosu kājiņu”
parādīšanās problēma saistīta ar to, ka mīmikas muskuļu tuvā izvietojuma dēļ šī zona ir nepārtauktā kustībā.
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“Sensitive” līnijas kosmētisko līdzekļu pielietojuma rezultātā gūtie efekti: uzlabojas limfātiskais un
venozais plūdums, kavējot maisiņu veidošanos zem acīm; lipolītiskā iedarbība sekmē apakšējā plakstiņa trūču
lieluma mazināšanos, asinsrites kapilāru caurlaidības mazināšanos, tumšo loku intensitātes mazināšanos.

w

w
w
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Aktīvie ingredienti:
Kumelīšu ekstrakts – nodrošina pretiekaisuma, nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Brūnaļģe – stimulē lipolīzi, pateicoties savām spējām sasaistīt tauku šūnu adenilatciklāzi, mitrina.
Kofeīns – stimulē lipolīzi, bloķē fosfodiesterāzes iedarbību un aktivizē adipocītu beta-receptorus.
Zaļās tējas ekstrakts – spēcīgs antioksidants, jo satur flavonoīdus, kuri inhibē hialuronidāzi; samazina
iekaisumu, nomierina ādu; pasargā kologēnu un elastīnu no bojāšanās; nostiprina asinsvadu sieniņas.
Kviešu asnu eļļa satur:
- A vitamīns – nodrošina reģenerājošu iedarbību;
- fitoestrogēni – biogēns stimulators;
-aminoskābes – mitrina, atjauno elastību;
-mikroelementi – piedalās vielmaiņas procesu reakcijās, uzlabo šūnu metabolismu;
- E vitamīns – nodrošina antioksidējošu iedarbību.
Jūras kolagēns – mitrina, kavē ūdens zudumu raga slānī.
Kosas ekstrakts – kosa ir bagāta ar silīciju saturošām minerālvielām un kāliju: stimulējoši iedarbojas uz
savienojošo audu struktūras formēšanos, piesātina ar minerālsāļiem.
Kliņģerīšu ekstrakts – stimulē vielmaiņu ādas šūnās.
Bisabolols – nodrošina nomierinošu, mīkstinošu iedarbību.
Āzijas Centella – nodrošina asinsvadus tonizējošu un drenāžas efektu, izvada šķidrumu no starpšūnu telpas,
piemīt rētas dziedējoša iedarbība (aug Malaizijas un Madagaskāras mitrajā augsnē).
Mitrinošais faktors (urīnviela, alantoīns, pienskābe, brīvās aminoskābes) – mitrina, sekmē šūnu elastīguma
atjaunošanos.
Lecitīns – fosfolipīds, analoģisks šūnu membrānas fosfolipīdiem, piedalās šūnu reģenerācijas procesos.

«Sensitive» līnijas preparāti:

Makijāžu attīrošs līdzeklis acu kontūrām un lūpām (Eye & lips make
up remover)

Maska acu kontūrām (Eye gel mask)

Gēls acu kontūrām ( Eye contour gel)

Serums acu kontūrām ar jūras kolagēnu (Eye flash concentrate)
Lūpu24
krēms (Lip cream)

Eye and lips make up remover «Sensitive»
Makijāžu attīrošs līdzeklis acu kontūrām un lūpām (R1851 - 200ml, P5000N - 500ml)
Satur kumelīšu, dzelzenes ekstraktus un mitrinošo komponentu. Lietojams visiem ādas tipiem, ieskaitot arī jutīgu
un ļoti jutīgu ādu. Saudzīgi notīra kosmētiku no acīm, plakstiņiem un lūpām. Efektīvi noņem arī ūdens noturīgo
kosmētiku. Mīkstinošs un ar pretiekaisuma iedarbību. Līdzeklis ir šķidra gēla veidā, gaišzilā krāsā bez smaržas.
Eye Gel mask «Sensitive»
Gēla maska acu kontūrām (R1852 - 50ml, P1852T - 200ml)
Sastāvā ir kumelīšu, kliņģerīšu ekstrakts un jūras kolagēns. Maskai piemīt atjauninošs efekts, sekmē audu
reģenerāciju, piesātina šūnas ar skābekli. Nodrošina mitrinošu un aizsargājošu iedarbību. Izlīdzina grumbiņas un
kavē jaunu veidošanos. Maskai ir krēmveidīga konsistence, dzeltenā krāsā ar perlamutru. Uzklāj plānu kārtu ādai
ap acīm. Tūlītēja efekta iegūšanai pēc 15-20 minūtēm nomazgāt ar toniku vai remdenu ūdeni.
Eye gel contour «Sensitive»
Gēls acu kontūrām (R1850 – 30 ml)
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Eye flash concentrat «Sensitive»
Serums acu kontūrām ar jūras kolagēnu (R1853 – 30 ml)
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Satur brūnaļģes ekstraktu, mitrinošu komponentu un bisabololu. Lieliski mitrina, mīkstina un paaugstina ādas
elastību paraorbitālajā zonā. Mazina krunciņu daudzumu un kavē jaunu veidošanos. Uzklāt no rīta un vakarā uz
attīrītas ādas ap acīm vieglām apļveida kustībām.
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Lip cream «Sensitive»
Lūpu krēms (R1854 –20 ml)

.a

Sastāvā ir zaļās tējas ekstrakts, jūras kolagēns, kviešu asnu eļļa un neaizvietojamās aminoskābes. Serums
nogludina ādu ap acīm, mitrina, aizsargā pret ārējo faktoru agresīvo iedarbību. Piemīt drenāžas īpašības, atbrīvo
no noguruma pazīmēm, padara gaišākus tumšos lokus zem acīm. Serumam ir viegla tekstūra, baltā krāsā, bez
smaržas. Uzklāj no rīta un vakarā uz acu kontūrām vieglām masējošām kustībām.

w

Viegls krēms, speciāli izgatavots lūpu zonas kopšanai. Efektīvi cīnās ar pāragru novecošanos, atjauno ādas
elastīgumu, uzlabo mitruma daudzumu un kavē grumbiņu veidošanos. Satur E vitamīnu un zaļās tējas ekstraktu.

«Specific» universālā bāzes līnija
Lietošanas apraksts: apraksts nav kopīgs visai līnijai, bet tiek aplūkots katram produktam atsevišķi.

Paredzēta: specifisku ādas problēmu risināšanai, lai papildinātu jau pielietoto kopšanu, ņemot vērā
individuālās īpatnības.
Efekti un aktīvie ingredienti līnijai nav kopīgi, bet tiek aplūkoti katram produktam atsevišķi.

«Specific» līnijas preparāti:
Toniks (Facial tonic)

Attīrošs pieniņš ar auzu ekstraktu (Cleansing milk Avena)
Fluīds ar С vitamīnu (Vitamin C fluid)

Vitamīna С koncentrāts (Vitamin C concentrate)
Liftinga krēms (Active Multi Lift cream)
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Ekstremāli aktīvs atjauninošais krēms (Active Repair)

Aizsargājošs krēms SPF 20 (Total protection cream SPF 20)
Pīlings sejai (Facial peeling)

Zīmulis grumbu izlīdzināšanai (Precision expression lines diminisher)
Liftinga maska ar melnajiem ikriem (Caviar lifting mask)

Matrigel maska ar melnajiem ikriem (Caviar Marigel mask)
Maska ar С vitamīnu (Collagen Biomatrix vitamin C mask)
Glikolskābe (Glycolic acid)

Hialuronskābe (Hialuronic acid)

Enzīmu pīlings (Enzimathic peeling)

Tonējošais krēms (Caviar revitalizing colour cream)
Attīrošais fluīds (Purifying fluid)

А.Н.А. gēla pīlings (A.H.A. Gel peeling)

Facial tonic «SPECIFIC»
Spirtu nesaturošs sejas toniks (P2158 - 1000ml)
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Liftinga maska (Lifting mask)
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Toniks ir bezkrāsaina šķidruma veidā bez smaržas, tas nesatur spirtu, neitrāls pH līmenis. Piemērots visiem ādas
tipiem. Piemīt atsvaidzinoša, tonizējoša un aizsargājoša iedarbība. Sastāvā ir: auzu, piparmētru, kliņģerīšu, burvju
lazdas, malvas, pelašķu un lavandas ekstrakti. Toniku uzklāj ar vates aplīti uz ādas, kas vispirms ir attīrīta ar
attīrošo pieniņu vai gēlu.
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Cleansing milk Avena «SPECIFIC»
Attīrošs pieniņš ar auzu ekstraktu (P2157 - 1000ml)
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Bieza emulsija baltā krāsā. Maigi attīra ādu, noņemot vielmaiņas procesā radušos produktus, kosmētiku, ārējās
vides netīrumus. Novērš iekaisumus. Piemērots jebkurai, jo sevišķi stresainai ādai. Aktīvie ingredienti: auzu
graudu ekstrakts, kliņģerītes, kumelītes, burvju lazda. Uzklāj nelielu pieniņa daudzumu uz mitras ādas, emulgēt
virsmas netīrumus, noņemt ar mitriem vates tamponiem.
Vitamin C Fluid «SPECIFIC»
Fluīds ar C vitamīnu С (R1860 – 30 ml)
Fluīda pamatā ir C vitamīns. To izmanto ādai, kas zaudējusi tonusu un pigmentācijas izmaiņu gadījumos. C
vitamīns aktivizē kolagēna, melanīna sintēzi, sekmē audu reģenerāciju, novērš ādas priekšlaicīgu novecošanos.
Fluīds ir baltas emulsijas veidā bez smaržas. Uzklāj no rīta un vakarā uz attīrītas sejas ādas.
Vitamin C concentrate «SPECIFIC»
Vitamīna С koncentrāts, 5 gab. x 10 ml (P1860)

Satur С, А, Е vitamīnus, magnija askorbilfosfātu un glicerīnu. Ievērojami novērš “tumšos lokus” zem acīm,
paaugstina ādas elastīgumu, atjauno veselīgu sejas krāsu. Krēmveida emulsija gaiši oranžā krāsā ar patīkamu
citrusa aromātu. Uzklāj pirms nakts krēma lietošanas.
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Active Multi Lift cream «SPECIFIC»
Liftinga krēms (R1567 – 50 ml)
Sastāvā ir brūnaļģes, kumelīšu, kosas, asinszāles, kliņģerīšu, zirg kastaņas ekstrakti un kofeīns. Krēms uzlabo ādas
elastību un stingrumu, koriģē sejas ovāla kontūras un pasargā no jaunu grumbiņu veidošanās. Krēms ir vieglas
tekstūras, baltā krāsā bez izteikta aromāta. Paredzēts ikdienas lietošanai no rīta un vakarā. Uzklāj uz attīrītas sejas,
kakla un dekoltē zonas ādas.
Extreme Active Repair Cream «SPECIFIC»
Ekstremāli aktīvs atjauninošais krēms (R1557 – 50 ml, P1557 – 200 ml)

Restrukturizē un nostiprina ādu. Krēms reģenerē šūnas, pie tam āda sāk veikt savas fizioloģiskās funkcijas.
Samazinās grumbas, āda nostiprinās, paaugstinās gradācija un elastīgums. Ādas šūnu atmiņa atjauninās. Galvenie
komponenti: cilmes šūnas, kaprila triglicerīds, aļģu ekstrakts, jūras augu DNS, bioplazma, ūdens augs
enteromorpha compressa, caesalpinia spinosa.
Facial protection cream SPF 20 «SPECIFIC»
Aizsargājošs krēms SPF 20 (R1563 – 50 ml)

Facial peeling «SPECIFIC»
Pīlings sejai (R1564 – 100 ml, P2134T – 200 ml)
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Tā sastāvā ir mitrinošs komponents, kliņģerīšu, burvju lazdas un mārsila ekstrakti. Krēms ir lieliski piemērots
lietošanai ziemas periodā, piešķirot ādai patīkamu sajūtu. Aizsargā ādu no ūdens un elastīguma zuduma. Krēms ir
blīvas konsistences baltā krāsā, bez izteikta aromāta. Uzklāj uz attīrītas ādas dienas sākumā.
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Satur kumelīšu, liepas ekstraktus, mitrinošo komponentu un neilona granulas. Piemērots visiem ādas tipiem. Maigi
attīra, mitrina un piešķir ādai mirdzumu. Pateicoties mikrogranulām, nekairina pat ļoti jūtīgu ādu, saglabājot
dabīgu aizsargslāni. Pīlings ir maigi bēšā krāsā, ar krēmveida tekstūru un patīkamu aromātu. Uzklāj uz mitras ādas,
pāris minūtes veic viegli masējošas kustības un nomazgā ar siltu ūdeni.
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Precision expression lines diminisher
Zīmulis grumbu izlīdzināšanai (R2014 - 2,55 ml)

w
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Aplikatoram ir flomāstera forma. Laineris ir speciāli izstrādāts efektīvam darbam ar grumbām un ekspresijas
līnijām. Pēc sejas attīrīšanas uzklāt sastāvu tieši un krunciņām zem acīm, lūpām un pieres. Pielietot 2 reizes dienā,
no rīta un vakarā. Kursa ilgums 21 diena.

w

Caviar Lifting Mask «SPECIFIC»
Liftinga maska ar melnajiem ikriem (R2012 –iepakojumā 4 gab.)

Vienreizēja maskas lietošana nodrošina tūlītēju liftinga efektu. Maska pamanāmi tonizē ādu, atjauno vielmaiņas
līdzsvaru, āda kļūst dzīvīga un normalizējas sejas krāsa. Satur melno ikru ekstraktu, kalogēnu, apelsīna ziedus,
nātrija hialuronātu.
Caviar Matrigel Mask «SPECIFIC»
Mtrigel maska ar melnajiem ikriem (P8004 – iepakojumā 5 gab.)

Profesionāļiem. Maskas matrica sastāv no alģu atvasinājumiem un fitoskvalāniem. Maskai piemīt mīkstinoša un
aizsargājoša iedarbība. Āda kļūst svaiga, mīksta, tiek mitrināta, paaugstinās ādas tonuss. Maska atbrīvo no
iekaisuma. To lietojot, matrica ir jāsamitrina, pa maskas virsmu veic masāžu. Matrica ir pilnībā izšķīdināma un to
pareizi pielietojot, pilnībā iesūcās. Sastāvā satur melnos ikrus, fitoskavānus, kolagēnu, hidrolizēto elastīnu un aļģu
izvilkumus.
Collagen Biomatrix Vitamin C Mask
Biomatriks maska ar C vitamīnu С (P8005 – iepakojumā 5 gab.)

Profesionāļiem. Maska satur mikroporaino attīrīto kolagēnu. Sastāvā ievadīts C vitamīns, pateicoties kuram maskai27
piemīt izteikti mitrinoša, pretiekaisuma un antioksidējoša iedarbība. Stimulē savu kalogēna sintēzi. Satur 5% C
vitamīna un kalogēna šķiedras.
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Glycolic Acid «SPECIFIC»
Glikola pīlings (P8000 – 50 ml)
Profeisonāļiem. Sastāvā ietverta 25% glikola skābe, pienskābe un tartarskābe. Glikola pīlings maigi atbrīvo
epidermas atmirušās kārtas. Attīra poras, stimulē aktīvu šūnu atjaunošanos, izlīdzina sejas krāsu, atbrīvo no
krunciņām un novērš sausumu. Tam ir viegls spirtots aromāts, bezkrāsains un caurspīdīgs. Uzklāj ar otiņas
palīdzību uz attīrītas sejas ādas, ietverot paraorbitālo zonu, uz 10 minūtēm. Nomazgā ar vēsu ūdeni. Pēc tam uzklāj
gialuronskābi. Var pielietot jebkurā gadalaikā.
Hyaluronic acid «SPECIFIC»
Gialuronskābe (P8001 – 50 ml)

Sastāvā ir 85% gialuronskābes, pienskābe, hidrolizētā hialuronskābe. Ievērojami paaugstina ādas aizsargfunkcijas,
sekmē atjaunināšanos, dziļi mitrina, izlīdzina grumbiņas, piešķir ādai tonusu. Tai ir gēlveida struktūra, bez krāsas
un smaržas. Uzklāj no rīta un vakarā uz attīrītas sejas ādas. Var izmantot kā masku, virs kuras var veikt masāžu, un
pēc ķīmisku un mehānisku pīlingu veikšanas.

Enzymatic Peeling «SPECIFIC»
Enzīmu pīlings (P8006 – 50 ml)
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Pīlings satur augļskābes no citronu, mango, ananāsa augļiem, papaijas fermenti, kivi un meža zemenes. Efektīvi
attīra ādu, sekmē mitrināšanu un reģenerāciju, uzlabo turgoru. Aizkavē iekaisuma elementu, paplašinātu poru un
grumbiņu veidošanos. Caurspīdīgs šķīdums, rozā krāsā, bez smaržas. Uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē zonas ādas
ar otiņu uzklāj pīlingu, paturot to 10 minūtes. Var nemazgāt nost un turpināt procedūru. Pārmērīgi jūtīgai ādai un
lietojot mājās, nomazgāt ar vēsu ūdeni.
CAVIAR REVITALIZING colour cream
Atdzīvinošs tonālais krēms ar melno ikru ekstraktu (R2013 - 50ml)
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Purifying fluid «SPECIFIC»
Attīrošs fluīds (R1862 – 30 ml)
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Krēma sastāvā ir melno ikru ekstrakts, minerālu eļļa, titāna dioksīds, pantenols, bisabolols un mitrinošs
komponents. Maskē trūkumus un izlīdzina sejas ādu, piešķirot patīkamu komforta sajūtu. Aizsargā un reģenerē
ādu, lieliski piemērots nobriedušai ādai. Vajadzīgo krēma daudzumu uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas ādas.
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Sastāvā ir burvju lazdas, kampara un mentola ekstrakts. Pielieto taukainai un kombinētai ādai. Fluīdam piemīt
mitrinoša, seboregulējoša, pretiekaisumu un dezinficējoša iedarbība. Sekmē poru mazināšanos. Fluīds ir emulsijas
veidā, baltā krāsā ar vieglu smaržu. Uzklāj no rīta un vakarā un attīrītas sejas ādas.

Gel peeling А.Н.А.
А.Н.А. gēla pīlings. (P1827T – 200 ml)

Pīlinga sastāvs balstīts uz alfa-hidroksiskābēm. Efektīvi atdala atmirušo ādu un reģenerē. Nodrošina mitrinošu
iedarbību. Pīlings caurspīdīga gēla veidā, violetā krāsā, bez smaržas. Uzklāj ar otiņas palīdzību uz attīrītas ādas. Pēc
20 minūtēm noņemt izveidojušos plēvīti, pārpalikumus nomazgāt vēsā ūdenī.
Lifting facial mask А.Н.А.
Liftinga maska А.Н.А. (P2163T – 200 ml)
Maskas sastāvā ir pienskābe, mentols, bisabolols un kaolīns. Piemīt reģenerējošs un savelkošs efekts. Sekmē
atjaunināšanos, ievērojami palielina ādas elastību. Balta krēmveida maska uz kaolīna bāzes, bez smaržas. Uzklāt
masku uz 20 minūtēm uz attīrītas sejas ādas, neskarot paraorbitālo zonu un lūpas. Notīrīt ar samitrinātiem vates
tamponiem.
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SPECIFIC EXTREME ar cilmes šūnām
Cilmes šūnām piemīt spēja reģenerēt citas šūnas, atjaunojot funkcijas organisma audos, ieskaitot arī ādu.
Epiderma ietver divu tipu cilmes šūnas: tās, kuras spēj pašas sevi atjaunot, un tās, kurām piemīt diferencējošs
potenciāls, t.i., spēja ražot pēcnācējus dažādu tipu šūnu veidā.
Pastāv dabiska šūnu zaudēšana vecuma dēļ, un tā iemesla dēļ arī rodas grumbas, kas skar visus ādas
slāņus, sevišķi vidējo slāni. Cilmes šūnas sāk novecot nelabvēlīgo iekšējo un ārējo faktoru ietekmē. Ja kaut vai
viena cilmes šūna iet bojā, miljoniem citu šūnu vairs nerodas, Sasniedzot zināmu vecumu, šūnu atjaunošanās
dabiskais process sāk palēnināties, tādā veidā ādai zaudējot elastību un stingrumu. Epidermas biezums samazinās
un izraisa grumbu, plankumu, ļenganuma un izteiktu ekspresijas līniju veidošanos. Cilmju šūnu pamata funkcija ir
ādas šūnu atjaunošana, lai mazinātu aizejošo gadu radīto ietekmi. Cilmes šūnas, kas tiek piedāvātas AINHOA
produktos, tiek iegūtas ekstrakcijas ceļā no halofītu augiem, kuri aug jūras piekrastes saulainajā augsnē.

«SPECIFIC EXTREME» līnijas preparāti:
Momentāls liftings (Extrem Eclat Instant)

Momentāli atjaunojošs serums (Extrem Plus Repair)
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Atjaunojošs līdzeklis acīm (Eye Active Repair)
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Extreme Eclat Instant «SPECIFIC Extreme»
Momentāls liftings (R1558 – 20 ml)

.a

Preparāts satur sezama ekstraktu un proteīnus, Sibīrijas žeņšeņa NAB un hialuronskābi. Aktīvi izlīdzina ādas
reljefu, aizpildot (piepaceļot) grumbas un padarot tās mazāk pamanāmas. Ievērojami uzlabojas zemādas-tauku
nogulas. Nostiprina turgoru, atbrīvo no noguruma pēdām. Efekts ir pamanāms tūlīt pēc lietošanas. Viegla eļļaina
tekstūra. Uzklāj no rīta ar otiņu nelielu preparāta daudzumu uz attīrītas ādas problemātiskajām zonām.

w
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Extreme Plus Repair «SPECIFIC Extreme»
Momentāli atjaunojošs serums (R1559 - 20ml)

w

Serums satur jūras izcelsmes cilmes šūnas, aļģu ekstraktus un hialuronskābi. Atjauno ādas šūnas, dzīves funkcijas.
Sitmulē šūnu reģenerāciju, kolagēna un elastīna sintēzi, mīkstina un nomierina ādu, padara to gaišāku, un izlīdzina
grumbas. Uzlabo ādas tonusu un elastību. Gēls ir baltā krāsā ar vieglu aromātu. Uzklāt ar aplikatoru nelielu
daudzumu preparāta uz grumbiņām.
Eye Active Repair «SPECIFIC Extreme»
Atjaunojošs serums acīm (R1556 – 7 ml)
Aktīvais serums sastāv no aļģēm, jūras un augu olbaltumvielu DNS cilmes šūnām. Tas ir augsti efektīvs līdzeklis
cīņā ar grumbām un pietūkumu. Spēj reģenerēt ādas šūnas.
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«Men» vīriešiem

w

w
w
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Lietošanas apraksts: jebkura tipa ādas kopšanai, ieskaitot hiperjūtīgu, vīriešiem. Paredzēta iekaisumu,
dehidratācijas, elastīguma mazinājuma profilaksei un ārstēšanai.
Fizioloģija: Vīriešu un sieviešu āda atšķiras pēc saviem bioķīmiskajiem parametriem un regulācijas
mehānismiem. Vīriešiem ādas tauku produkcija ir intensīvāka, kaut gan tā ir stingrāka un tās evakuācija no tauku
dziedzeriem ir apgrūtināta. Āda ir biezāka epidermas raga slāņa dēļ, raga zvīņas bieži noslēdz tauku dziedzeru
poras, bet pati āda ir tendēta veidot izsitumus (sikoze, sorobejas dermatīts).
Papildus grūtības vīriešiem sagādā ikdienas skūšanās, kas iznīcina hidrolipīdo slāni un kairina ādu. Visu
minēto iemeslu dēļ profesionālajā kosmētikā atradīsies vieta speciālajai vīriešu līnijai.
«MEN» līnijas lietošanas rezultātā gūtie efekti:
- mitrinoša iedarbība;
- šūnu reģenerācijas stimulēšana;
- kolagēna un elastīna šķiedru sintēzes stimulācija;
- seboregulējoša iedarbība;
- antioksidējoša iedarbība.
“Men” līnijas kosmētiskie līdzekļi samazina esošās grumbas un aizkavē jaunu grumbu veidošanos, kavē
transdermālo ūdens zudumu, tonizē ādu, paaugstinot tās elastību, attīra ādu un padara to gaišāku.
«MEN» līnijas aktīvie ingredienti:
Alojas gēls – satur fermentus, aminoskābes, taukskābes, cukuru, magnija laktātu.
- Nodrošina rētas dziedējošu, baktericīdu, reģenerējošu, mīkstinošu, mitrinošu (ūdeni saglabājošu) iedarbību.
- Taču kā galvenā ir spēja stimulēt nespecifisku imunitāti, iedarbību uz malrofāgiem.
Pienskābe un tās sāļi – stimulē reģenerācijas procesus, nodrošina mitrinošu iedarbību.
Pantenols - ir pantotēnskābes provitamīns (B5 vitamīna) un piedalās kofermenta A biosintēzē, piemīt
dziedējoša, mitrinoša un grumbas izlīdzinoša iedarbība.
Alantoīns, urīnviela –mitrinošā faktora sastāvā.
Kokosrieksta eļļa – piemīt izteikta bioloģiskā aktivitāte, pateicoties augstajam nepiesātināto taukskābju saturam
(pievieno no kokosa palmu riekstu mizas).
Sarkano vīnogu (mizas) ekstrakts – satur silīcija un salicilskābes, sekmē ādas savienojošo audu nostiprināšanu,
stimulē, sniedz pretiekaisuma un dziedējošu iedarbību, ir efektīvs antioksidants.
Zirgkastaņas ekstrakts - antioksidants (aizsargā asinsvadu sieniņas), paaugstina tonusu vēnās, normalizē
kapilāru caurlaidību.
Brūnalģes vezikulezus – stimulē lipolīzi, pateicoties spējai sasaistīt taukšūnu adenilatciklāzi, mitrina.
Kofeīns – stimulē lipolīzi, bloķē fosfodiesterāzes iedarbību un aktivizē adipocītu beta-receptorus.
Diždadža ekstrakts nodrošina baktericīdu, pretalerģisku, tonizējošu iedarbību.
Cinks – kā koferments piedalās 5-alfa reduktāzes bloķēšanas reakcijā, kavē testosterona pārvēršanos
dihidrotestoronā, kavē sebuma produkciju un izdalīšanu.
Biotīns (H vitamīna) – tas ir koferments, kas piedalās tauku apmaiņā, baro ādu.
Zaļās tējas ekstrakts – spēcīgs antioksidants, jo satur flavonoīdus, kuri inhibē hialuronidāzi; samazina
iekaisumu, nomierina ādu; pasargā kolagēnu un elastīnu no bojāšanas; nostiprina asinsvadu sieniņas.
Nātrija hialuronāts – hialuronskābes atvasinājums, piemīt liela mitrumu saglabājoša iedarbība.

«Men» līnijas preparāti:

Skūšanās krēms (Shaving cream)

Gēls pēc skūšanās (After shave gel)

Mitrinošs fluīds ar liftingu (Lifting hydrating fluid)

Matējošs mitrinošs fluīds (Matifying hydrating fluid)

Mitrinošas attīrošas putas (Hydrating Cleansing Foam)
Nostiprinošs ķermeņa krēms (Body Firming Cream)

Sejas krēms ar 24h iedarbību (24 Hours Vitality Cream)
Krēms acu kontūrām (Eye Soother Cream)

30sejai (Facial peeling)
Pīlings

Maska sejai (Facial Mask)

Shaving cream «MEN»
Skūšanās krēms (R2311 – 200 ml)
Krēma sastāvā ir alvejas gēls, pienskābes sāļi, kokosa eļļa, nātrija hialuronāts un betīns. Intensīvi mitrina un

mīkstina ādu, aizsargā pret kairinājumiem. Krēms ir baltu biezu putu veidā. Vajadzīgo daudzumu uzklāj
vienmērīgā kārtā uz skujamajām zonām. Nomazgā ar lielu daudzumu silta ūdens.
After shave gel «MEN»
Gēls pēc skūšanās (R2312- 200ml)
Gēla pamatā ir alvejas gēls, pantenols, pienskābes sāļi un alantoīns. Aktivizē šūnu reģenerāciju, kavē ādas
lobīšanos, intensīvi mitrina un mīkstina ādu. Gēls ir caurspīdīgs, bez krāsas un smaržas. Uzklāj vieglām kustībām
pēc skūšanās.

a.
lv

Lifting hydrating fluid «MEN»
Mitrinošs fluīds ar liftingu (R2313 – 50 ml)

Matifying hydrating fluid «MEN»
Matējošs mitrinošs fluīds (R2314 – 50 ml)
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Sastāvā ir brūnaļģu, ruskusa, zirgkastaņas, sarkano vīnogu ekstrakti un kofeīns. Fluīds atjauno hidro-lipīdo
mantiju, sekmē elastīna palielināšanos un ādas tonusu. Izlīdzina grumbas un novērš jaunu veidošanos. Fluīds ir
baltas emulsijas tekstūras veidā, bez smaržas. Uzklāj vakarā uz attīrītas sejas un kakla ādas.

.a

Fluīda sastāvā ir diždadža, zaļās tējas ekstrakti, kofeīns un salicilskābe. Piemīt seboregulējoša iedarbība, sekmē
ādas mitrināšanu, padara to gaišaku. Matējošs efekts. Fluīds ir vieglas emulsijas veidā, baltā krāsā. Uzklāj uz

w
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attīrītas sejas un kakla ādas no rīta un vakarā.

Hydrating cleansing foam «MEN»
Mitrinošas attīrošas putas (R2315 – 250 ml)

w

Putu sastāvā ir melno ikru ekstrakts un glicerīns. Sekmē ādai delikātu attīrīšanu, novērš kairinājuma veidošanos,
tonizē un atsvaidzina ādu. Uzklāj uz mitras sejas un kakla ādas masējošām kustībām 1-2 minūtes, nomazgā ar siltu
ūdeni.
Body absolute firming cream «Men»
Nostiprinošs ķermeņa krēms (R2318 – 250 ml)
Krēma sastāvā ir melno ikru, zirgkastaņas ekstrakti, kofeīns, Āzijas centella un mentols. Piemīt atsvaidzinoša,
tonizējoša un mīkstinoša iedarbība, sekmē dziļu mitrināšanu un izlīdzina ādas reljefu. Cīnās ar tauku slāņa
veidošanos. Krēmam ir viegla gēla tekstūra, labi iesūcas ādā un neatstāj taukainus plankumus. Uzklāj pēc dušas 1-2
reizes dienā.
24 Hours vitality cream «MEN»
Sejas krēms ar 24h iedarbību (R2316 – 50 ml, P2316 – 200 ml)
Krēma sastāvā melno ikru, zaļās tējas ekstrakts, A, C, E vitamīni un pantenols. Sekmē bojātās epidermas ādas31
reģenerāciju, dziļi mitrina, baro un aizsargā pret ārējās vides agresīvo iedarbību. Uztur optimālu ādas mitruma
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līdzsvaru un kavē novecošanās procesus. Emulsija ar vieglu aromātu, neatstāj taukainus plankumus. Pielietot no
rīta un vakarā. Uz attīrītas sejas ādas uzklāt krēmu vieglām, masējošām kustībām.
EYE SOOTHER cream «MEN»
Krēms acu kontūrām (R2317 – 15 ml)
Krēma sastāvā melno ikru, zaļās tējas ekstrakts, argirelīns, kolagēns, E vitamīns, liposomas. Mitrinošs komponents
un polisaharīdi. Cīnās ar tumšo loku veidošanos ap acīm un mīmikas grumbām. Sekmē mitrināšanu, palielina
elastību, reģenerē audus. Krēmam ir maiga tekstūra, baltā krāsā, bez smaržas. Uzklāt uz attīrītas ādas ap acīm
vieglām kustībām 1-2 reizes dienā.

Facial peeling «MEN»
Pīlings sejai (P2320 – 200 ml)

Pīlinga pamatā ir melno ikru, Opuncijas un Āzijas centellas ekstrakts. Sekmē attīrīšanu, mīkstina un izlīdzina sejas
ādu. Piemīt tonizējoša un pretiekaisuma iedarbība. Uzlabo ādas aizsargfunkcijas. Pīlings ir krēmveidīgas tekstūras,
baltā krāsā ar mikrogranulām. Uzklāj uz mitras ādas apļveida masējošām kustībām vairāku minūšu ilgumā.
Nomazgā ar siltu ūdeni.
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Facial mask «MEN»
Maska sejai (P2319 – 200 ml)
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Maskas pamatā ir melno ikru, kliņģerīšu ekstrakts, pantenols un mentols. Piemīt pretiekaisuma un mīkstinoša
iedarbība. Izlīdzina sejas krāsu un padara to gaišāku, mitrina un nomierina ādu. Maskai ir gēla veida tekstūrs, bez
smaržas. Uzklāj uz attīrītas sejas un kakla ādas uz 15 minūtēm, nomazgā ar vēsu ūdeni. Pielieto 1-2 reizes nedēļā.

.a

Ampulas (bioloģiski aktīvie koncentrāti)

w

w
w

Lietošanas apraksts: Profesionālu kosmētikas procedūru veikšana. Paredzētas dažādu pataloģisku ādas
stāvokļu profilaksei un ārstēšanai, kas rodas ārējās vides agresīvo faktoru un vecuma izraisītu izmaiņu ietekmē.
Satur maksimālu aktīvo ingredientu koncentrāciju, kas ļauj tos uzlūkot kā galveno posmu kosmētiskās kopšanas
programmās. Visi biokoncentrāti ir uz ūdens-spirta pamata, tādā veidā tos pietuvinot medicīniskajiem šķīdumiem
un ļaujot izvairīties no konservantu pielietošanas, kas nepieciešami taukvielu emulsijām. Pateicoties lielajam
apjomam, ampulas ir ekonomiskas, bet to hermētiskums ļauj glabāt atvērtu ampulu 2-u nedēļu garumā
ledusskapja augšējā kamerā.

NB! Visas ampulas, izņemot oligoelementus, depigmentācijai un ar A.H.A. skābēm, ir piemērotas
elektro un fonoforēzei, ievadāmas no negatīvā pola.
Ampulas tilpums – 8 ml. Iepakojumā 5 ampulas pa 8 ml.

«Apmulas» līnijas preparāti:

Mitrinošās ampulas (Hydraterm ampoule)
Royal Jelly ampulas (Royal Jelly ampoule)
Ampulas ar elastīnu (Elastin ampoule)

Ampulas ar šūnu ekstraktu (Integral cells extract ampoule)
Ampulas Īriss-Cinks (Iris-Zinc ampoule)
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Propolisa ampulas (Propolis ampoule)

Ampulas ar placentas ekstraktu (Placental extract)

Ampulas ar molozīva liposomām (Liposome colostrums)
Liftinga ampulas (Eclat instant ampoule)

Ampulas ar kolagēnu (Collagen ampoule)

Ampulas ar aligoelementiem (Oligo-elements ampoule)*

Ampulas depigmentācijai (Biorrubin ampoule) *

Ampulas ar А.Н.А. skābēm (A.H.A. ampoule) *
Ampulas jutīgai ādai (Sensitive ampoule)

“Ampules Hydraterm”
Mitrinošas ampulas (P2100N)
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Sastāvā ir burvju lazdas, kumelīšu, kliņģerīšu ekstrakti, bisabolols, sojas hidrolizētie proteīni, hidrolizētie
polisaharīdi, urīnviela, glikoze, alantoīns, glutamīnskābe un pirolidona karbonskābe, pienskābe, brīvās
aminoskābes, glicīns un lizīns. Uzlabo raga slāņa hidratāciju, iedarbojas uz reģenerācijas procesiem, atjauno ādai
tonusu un elastību. Pielieto mitrinošās programmās, sausas un jutīgas ādas kopšanā. Caurspīdīgs, bezkrāsains
ūdens šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz
attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.
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Ampules Royal Jelly
Ampulas nobriedušai ādai (P2097N)

w
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Ampules Elastin
Ampulas ar elastīnu (P2099N)
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Satur: mitrinošais faktors (pirolidona karbonskābe, urīnviela, alantoīns, pienskābe, glutamīnskābe, glicīns, lizīns),
glikoproteīni, glikozamīnglikāni, kumelīšu, žeņžeņa ekstrakti. Pastiprina šūnu metabolismu, uzlabo
mikrocirkulāciju, nomierina, sadziedē ādu. Nodrošina pretiekaisuma iedarbību. Pielieto ādas barošanas
programmās, sausas, kairinātas, jutīgas ādas kopšanā. Caurspīdīgs ūdens šķīdums dzeltenīgā krāsā. Noņemt
aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un
dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.

w

Sastāvā ietver: burvju lazdas ekstraktu, sojas hidrolizētos proteīnus, pirolidona karbonskābi, urīnvielu, glikozi,
alantīnu, pienskābi, glutamīnskābi, glicīnu, lizīnu, bisabololu, hidrolizētos mukopolisaharīdus, kumelīšu, kliņģerīšu
ekstraktus. Atjauno ādas turgoru, mazina sejas kontūru izlpūšanu, uzlabo mikrocirkulāciju. Pielieto reafirmējošās
liftinga programmās, ādas kopšanā ar pazeminātu turgoru un elastību. Caurspīdīgs ūdens šķīdums. Noņemt
aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un
dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.

Ampules Integral cells extract
Ampulas ar šūnu ekstraktu (P2101N)

Sastāvā: hidrolizētie mukopolisaharīdi, mitrinošais faktors (pirolidona karbonskābe, urīnviela, glikoze, alantoīns,
pienskābe, glutamīnskābe, glicīns, lizīns), bisabolols, kumelīšu elstrakts, asparāgu cilmes šūnas. Uzlabo hidratāciju,
stimulē reģenerāciju, paaugstina ādas tonusu, novecošanās profilakse. Pielieto pretnovecošanās programmās, ādas
kopšanai nelielu grumbu gadījumos. Caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt
pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas
pilnībā iesūcies.
Ampules Iris-zinc
Dezinficējošās ampulas (P2103N)
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Satur: cinka fenola sulfonātu, mārsila, diždadža ekstraktus, alantoīnu, bisabololu, karbocisteīnu, tioksolonu,
mentolu, kamparu. Nodrošina dezinficējošu, attīrošu, nomierinošu, pretiekaisuma, poras sašaurinošu iedarbību.
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Pielieto taukainas un problemātiskas ādas kopšanas programmās, soborejai, aknei. Caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens
šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas
sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.

Ampules Propolis
Ampulas ar propolisu (P2096N)

Satur propolisa vasku. Nodrošina baktericīdu, seboregulējošu, pretiekaisuma iedarbību. Pielieto taukainas un
problemātiskas ādas kopšanas programmās, soborejai, aknei. Caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens šķīdums. Noņemt
aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un
dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies
Ampules Placental extract
Ampulas ar placentas ekstraktu (P2105N)
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Satur sojas hidrolizētos proteīnus. Sniedz reģenerējošu iedarbību, uzlabo ādas elastību, novecošanās profilaksei.
Pielieto ādas novecošanās kavēšanai, liftingam, jutīgas ādas kopšanas programmās. Caurspīdīgs, bezkrāsains
ūdens šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz
attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies
Ampules Liposomes-Colostrum
Ampulas ar molozīva liposomām (P2102N)
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Ampules Eclat instant
Liftinga ampulas (P2106N)
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Satur sojas hidrolizētos proteīnus, hidrolizētos mukupolisaharīdus, bisabololu. Pazemina transdermālo ūdens
zudumu, paaugstina ragu slāņa mitrumu saglabājošās spējas. Pielieto ādas barošanas atjaunošanas programmās,
jutīgas ādas kopšanai, atūdoņotas ādas kopšanai. Caurspīdīgs, dzeltenīgs ūdens šķīdums. Noņemt aizsargkorķi,
uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz
tas pilnībā iesūcies.
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Sastāvā ir seruma proteīni un mitrinošais faktors (glutamīnskābe, glicīns, lizīns). Nodrošina reafirmējošu
iedarbību. Antistresa ampulas ar liftinga efektu nogurušai un vīstošai ādai. Lieto “tūlītēja skaistuma” efekta
iegūšanai zem makijāžas, kā arī liftinga kursveida kopšanas ietvaros. Caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens šķīdums.
Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla
un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.
Ampules Collagen
Ampulas ar kolagēnu (P2104N)
Satur sojas hidrolizētos proteīnus, bisabololu, urīnvielu, pienskābi. Pastiprina rehidrāciju, uzlabo ādas turgoru,
novecošanās profilakse. Izmanto kopšanas programmās atūdeņotai un jutīgai ādai. Caurspīdīgs šķīdums. Noņemt
aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un
dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.
Ampules (Oligo-elements ampoule)*
Ampulas ar aligoelementiem (P2098N)

Sastāvā ir glikola skābe, brūnaļģes vezikulezus, hidrohinons, austeru čaumalu ekstrakts, jūras dūņu koncentrāts.
Uzlabo sejas krāsu, mazina ādas pigmentāciju, aizsargā pret ārējās vides agresīvo iedarbību. Pielieto “dzīvību
zaudējušas”, nogurušas ādas kopšanas programmās, ādai ar nelīdzenu reljefu un krāsu, ādas hiperpigmentācijas
gadījumos.
34 Ūdens šķīdums tumši brūnā krāsā. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām
uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies. Nejonizējas, nepielieto
vasarā.

Ampules Biorrubin*
Ampulas depigmentācijai (P2095N)
Sastāvā ir glikola skābe, brūnaļģes vezikulezus, hidrohinons. Izstrādātas ādas depigmentācijai. Kopšanai ādas
hiperpigmentācijas gadījumos. Caurspīdīgs šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām
kustībām uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies. Nejonizējas,
nepielieto vasarā.
Ampules А.Н.А.*
Ampulas ar alfa-hidroskābēm (P2110N)
Preparāta sastāvā glikola skābe, pienskābe, tartarskābe, citronskābe, urīnviela. Nodrošina izteiktu reģenerējošu un
antioksidējošu iedarbību. Caurspīdīgs šķīdums. Noņemt aizsargkorķi, uzlikt pievienoto pipeti. Ar vieglām kustībām
uzklāt 2-2,5 ml šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies. Nejonizējas.
Ampules Sensitive
Ampulas jutīgai ādai (P2111N)
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Satur ekstraktus: Viržīnijas burvju lazda, plankumainās asinszāles, kliņģerīšu, kumelīšu, zirgkastaņas, malvas,
liepas, piparmētras, arnikas ekstrakti; mentols, bisabolols. Ievērojami pazeminās jutīgas ādas reaktīvums, atbrīvo
no lokālajiem kairinājumiem, mīkstina un izlīdzina ādu. Caurspīdīgs šķīdums. Ar vieglām kustībām uzklāt 2-2,5 ml
šķīduma uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas, līdz tas pilnībā iesūcies.

Plastic Facial mask – Alginātu maskas

w

w
w
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Lietošanas apraksts: Profesionālu kosmētikas procedūru veikšanai. Paredzētas dažādu ādas patoloģisko
stāvokļu profilaksei un ārstēšanai, kas rodās ārējās vides faktoru iedarbībā un vecuma izraisīto izmaiņu dēļ.
Plastificējošo masku pielietošana ļauj samazināt procedūru biežumu un samazināt kopējo kursa ilgumu bez
efektivitātes mazināšanās.
Alginātu pamatā ir sarkanās aļģes. Sarkano aļģu dziednieciskās īpašības ir pazīstamas jau kopš seniem
laikiem. Visbiežāk šie augi sastopami jūras ūdeņos ar auksto straumi. Šo aļģu vērtība kosmētikas ražotājiem
skaidrojama ar tajos esošo alginātu skābi. Alginātu skābei un tās sāļiem piemīt unikāla spēja sasaitīt lielu
daudzumu ūdens molekulu. Rezultātā veidojas gēla veidīga viela, kurai piemīt daudz noderīgu iedarbību. Šis gēls
satur: alginātu skābi, vitamīnus, minerālu elementus, proteīnus.
Šīs vielas mitrina, baro ādu un sekmē vielmaiņas procesu norisi. Alginātiem piemīt arī pretiekaisuma un
antibakteriāla iedarbība. Piemīt nostiprinošs un liftinga efekts, sašaurina poras, palielina skābekļa pieplūdi ādā.
Pēc gēla uzklāšanas uz ādas, gēla slānis dažu minūšu laikā izžūst un veido mitrumu un gaisu necaurlaidīgu
plēvi. Nevienā sauszemes augā algināti nav sastopami. Tāpēc arī ūdensaugiem piemīt unikāls sastāvs. Un kas ir ne
mazāk svarīgi – to komponenti praktiski neizraisa alerģisku reakciju.
Pielietojums: Iepakojumā 4 paciņas ar 25 g pulvera katrā, 4 gēla tūbas ar 100 g katrā.
Pirms lietošanas 1 pulvera paciņa jāsajauc ar 1 gēla porciju. Masku uzklāj uz attīrītas sejas, kakla un dekoltē ādas
ar aplikatora palīdzību, ieskaitot paraorbitālo zonu un lūpas. Ja sajauc 0,5 porcijas pulvera ar 0,5 porcijām gēla, tad
maska uzklājama tikai uz sejas.
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«Plastic Facial mask» līnijas preparāti:

Plastiskā maska ar vitamīnu С (Plastic mask - vitamin C)
Plastiskā maska jutīgai ādai (Plastic mask - sensitive)

Plastiskā maska - liftings (Plastic mask - lifting)

Plastiskā attīrošā maska (Plastic mask - purifying)

Plastic mask - vitamin C
Plastiskā maska ar vitamīnu «С» (P2200 – 100 ml+25 g x 4)

Plastic mask - sensitive
Plastiskā maska jutīgai ādai (P2210 – 100 ml + 25 g x 4)

a.
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Maskas sastāvā ir nātrija algonāts, kalcija algināts, magnija hlorīds, kalcija sultāts, askorbīnskābe, urīnviela, silikāti,
kumelīšu un diļļu ekstrakti. Piemīt daudzfunkcionāla iedarbība. Sekmē intensīvu mitrināšanu un ādas
reģenerāciju. Normalizē pigmentācijas procesus, kavē brīvo radikāļu veidošanos audos. Maska ir caurspīdīga gēla
veidā, oranžas krāsas un oranžs pulveris.
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Maskas sastāvā: nātrija algonāts, nātrija karbonāts, magnija hlorīds, magnija nitrāts, algināta skābe, kalcija sultāts,
kalcija fosfāts, silikāti, urīnviela, kumelīšu, auzu ekstrakti un vijolīšu ziedlapiņu eļļa. Sekmē kuperozes
mazināšanos, nodrošina asinsvadus sašaurinošu iedarbību, aktivizē audu reģenerāciju. Maska ir ceriņkrāsas gēla
veidā ar ceriņkrāsas pulveri. Masku var klāt lokāli uz ādas ap acīm.

.a

Plastic mask - lifting
Plastiskā maska - liftings (P2220 – 100 ml +25 g x 4)

w
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Maskas sastāvā ir nātrija algonāts, kalcija algināts, kalcija sultāts, magnija hlorīds, magnija nitrāts, urīnviela un
talks. Maskai ir intensīva iedarbība. Pielieto ādas turgora uzlabošanai un sejas ovāla modelēšanai. Nodrošina
izteiktu nostiepjošu iedarbību. Maska sastāv no melnas krāsas gēla un melna pulvera.

w

Plastic mask - purifying
Plastiskā attīrošā maska (P2230 – 100 ml + 25 g x 4)
Maskas pamatā ir zaļo aļģu ekstrakts. Sekmē seboregulāciju un atjauno šūnu metabolismu. Sniedz asinsvadus
sašaurinošu, pretiekaisuma, sasaistošu un dezinficējošu iedarbību. Maska sastāv no caurspīdīga salātzaļas krāsas
gēla un salātzaļa pulvera. Ieteicams lietot pēc “Mehāniskās sejas tīrīšanas ” procedūras.
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«Body line» darbam ar ķermeni
“Body Line” līnija ietver plašu augsti efektīvu preparātu spektru ķermeņa procedūru veikšanai. Šajā līnijā
izmanto dabīgus aktīvos komponentus vienlīdzīgās proporcijās, speciāli izstrādātus novājinātai ādai, kurai
nepieciešama kopšana. Lieliskus rezultātus iegūst, šīs līnijas produktus pielietojot profesionālās procedūrās.
Ērtības lietošanas ziņā rada tas, ka šos pašus preparātus var izmantot arī mājas apstākļos, tādā veidā ievērojami
palielinot veikto procedūru efektivitāti.

«Body line» līnijas preparāti:

Masāžas krēms (Massage cream)
Masāžas eļļa (Massage oil)

Nostiprinošs ķermeņa krēms (Body reaffirming cream)

Nostiprinošas ampulas ķermenim (Body reaffirming ampoule)
Pretcelulīta krēms (Anticellulite cream)
Termo gēls (Thermo gel)
Kriogēls (Crio gel)

Pīlings ķermenim (Body Exfoliator)

Krēms pret sastiepumiem (Anti-stretch mark cream)

in
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Nostiprinošs krēms krūtīm (Bust reaffirming gel)
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Pretcelulīta ampulas (Anti-cellulite ampoule)

Nostiprinošas ampulas krūtīm (Bust firming ampule)
Termālās dūņas (Thermal mud)

Mitrinoša ķermeņa emulsija (Hydrating Body Lotion)
Vadāmības gēls (Conductive Gel)

.a

Losjons aukstajai ietīšanai (Lotion for cold bandages)

Pretcelulīta vadāmības gēls (Anticellulite conductive gel)

w
w

Pīlings ķermenim (Peeling corporal)

Mitrinošs ķermeņa losjons (Body hydrating emulsion)

Krēms “Jūras spēks” (Power Marine Cream, Body line Upgrade)

w

Krēms ar skābēm (Acid Cream)

Pretcelulīta gēls (Anticellulite Gel, Body line Upgrade)
Massage Cream «Body line»
Masāžas krēms (P2139 – 500 ml)

Sastāvā ir brūnaļģu ekstrakts, vitamīni C un E. Sejas un ķermeņa masāžas līdzeklis. Nodrošina lielisku roku
slīdēšanu pa ādu, mīkstina. Krēms ir baltā krāsā, savelkošs ar augstu saķeres pakāpi darba sākumā; sasilstot
pārvēršas eļļainā emulsijā ar izteiktu slīdošu iedarbību. Uzklāj masējošām kustībām un turpina darbu pa
izveidojušos eļļainās emulsijas virsmu, masāžas laikā nav nepieciešams pievienot papildus krēmu.
Massage Oil «Body line»
Masāžas eļļa (P2137 – 1000 ml)
Satur lavandas ēteriskās eļļas, mitrinošos komponentus. Sejas un ķermeņa masāžas līdzeklis. Mitrinoša un37
atslābinoša iedarbība, novērš alerģisku reakciju rašanos. Caurspīdīga eļļa dzeltenīgā krāsā ar vieglu, patīkamu
aromātu. Uzklāj masējošām kustībām un turpina darbu 30-40 minūtes ilgi bez papildus eļļas pievienošanas.
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Body firming cream «Body line»
Nostiprinošs ķermeņa krēms (P5004 - 250 ml, P5001 – 500 ml)
Sastāvā ir kosas, burvju lazdas, efejas ekstrakti. Atjauno ādas stingrību: auguma līniju korekcijas salonos veicamo
procedūru noslēguma posmā, kā arī kopšanai mājās ar nostiprinošām ampulām vai bez tām. Pateicoties krēma
sastāvā esošajiem tanīniem, nodrošina sasaistošu iedarbību, radot asinsvadu sašaurināšanos. Pateicoties krēma
sastāvā esošajiem silīcijam un kālijam, nostiprina savienojošos audus. Krēms ir baltā krāsā, vienkāršas tekstūras,
bez smaržas. Uzklāt uz ādas problemātiskajām zonām 2-3 ml krēma. Ar masējošām kustībām ierīvēt, līdz preparāts
pilnībā absorbējies.
Body Reaffirming Ampoule «Body line»
Nostiprinošas ampulas ķermenim (P2108 – 15 x 10 ml)
Sastāvā ir kosas, burvju lazdas ekstrakti, elastīns. Atjauno ādas stingrumu, pielietojams, veicot korekcijas
procedūras celulīta novēršanai. Nodrošina sasaistošu iedarbību, nostiprina savienojošos audus, sašaurina
asinsvadus, sekmē dabīgā elastīna izstrādāšanos. Caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums bez smaržas.
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Cream anticellulite «Body line»
Pretcelulīta krēms (P2142T – 250 ml, P2140 – 500 ml)
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Anticellulite Ampoule «Body line»
Pretcelulīta ampulas (P2109 – 15 x 10 ml)
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Sastāvā ir brūnaļģes ekstrakts, kofeīns, karnitīns, kampars, mitrinošais faktors (pirolidona karbonskābe un
glutamīnskābe, brīvās aminoskābes – glicīns, lizīns, urīnviela, glikoze, alantoīns, pienskābe un tās sāļi). Pielieto
tauku dismorfisma “apelsīnu miziņas” un ķermeņa liekā svara gadījumos. Stimulē lipolīzi, piedalās tauku
pastiprinātas dedzināšanas procesā, sekmē toksīnu izvadīšanu, nodrošina asinsvadus sašaurinošu iedarbību,
sekmē oksigenāciju, mitrina. Balts krēms, vieglas tekstūras, bez smaržas.
Salonā – pielieto kā masāžas līdzekli auguma līniju korekcijas programmās; mājās – uzklāj uz
problemātiskajām zonām 2 reizes dienā – no rīta un vakarā.

w
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Nesatur kofeīnu. Sastāvā brūnaļģu, kosas ekstrakti. Pielieto lieko zemādas tauku slāņu gadījumos, kad celulīts ir
“apelsīnu miziņas” veidā. Atbrīvo no zemādas tauku šūnām, samazina celulīta veidošanos. Caurspīdīgs, viegli
opalescējošs šķīdums gaiši dzeltenā krāsā. Uzklāt uz attīrītas ādas, ar sitošām kustībām apstrādāt problemātiskās
zonas, līdz preparāts pilnībā uzsūcies.

w

Thermo gel «Body line»
Termo gēls (P1878 – 250 ml, P1879 – 500 ml)

Satur brūnaļģes ekstraktu, kofeīnu, metilnikotinātu. Lietošanas ieteikumi: lieki lokālie, kā zināms, blīvie tauku
nogulu slāņi, kam raksturīgas fibrozā celulīta un “apelsīna miziņas” pazīmes. Stimulē lipolīzi, paplašina
perifēriskos asinsvadus, iekļūst dziļi audos, mitrina, sekmē oksigenāciju. Viegla emulsija piena krāsā, bez smaržas.
Uzklājot ādai, izraisa hiperemiju.
Uzklāt gēlu ar masējošām kustībām zem osmotiskās plēves (ietīšanas procedūrās) bez dušas kabīnes. Virs
plēves veikt biovaskulāro masāžu. Var būt ieteicams arī lietošanai mājās 1 reizi dienā.
Crio Gel «Body line»
Kriogēls (P1876 – 250 ml, P1875 – 500 ml)
Sastāvā ir brūnaļģes ekstrakts, kampars un mentols. Tiek rekomendēts pie tādu simptomu novēršanas kā
šķidruma aizture, lieli lokālie, pārsvarā irdenie tauku nogulu slāņi, “smago kāju” kompleksās ārsēšanas
programmā. Stimulē lipolīzi, uzlabo venozo un limfātisko aizplūdi; sekmē toksīnu izvadīšanu. Caurspīdīgs gēls bez
smaržas. Uzklājot uz ādas, rada aukstuma efektu. Uzklāt gēlu ar masējošām kustībām zem osmotiskās plēves
(ietīšanas
38procedūrās) bez dušas kabīnes. Virs plēves veikt biovaskulāro masāžu. Var būt ieteicams arī lietošanai
mājās 1 reizi dienā.

Body Exfoliator «Body line»
Pīlings ķermenim (P2136 – 250 ml, P2138 – 500 ml)
Satur mitrinošo faktoru, polietilēna granulas. Izlīdzina ādas reljefu un krāsu, sagatavo sauļošanās procedūrām.
Piemērots jebkuram ādas tipam. Pīlingam ir gēla tekstūra ar tajā ietvertām polietilēna granulām, tas maigi attīra
epidermu no atmirušā raga slāņa šūnām, mīkstina un izlīdzina ādu. Granulu suspensija ir sarkanā krāsā ar augļu
aromātu. Uzklāt pīlingu uz ādas ar birstītes vai pirkstu galu palīdzību, vieglām masējošām kustībām veikt
atmirušās ādas atdalīšanu līdz pilnīgai līdzekļa izzušanai.
Anti-stretch mark cream «Body line»
Krēms pret sastiepumiem (P5006T – 250 ml)
Satur elastīna hidrolizātu, kolagēna hidrolizātu, sojas proteīnus, vitamīnus E, F. Aktīvi sekmē kolagēna un elastīna
šķiedru atjaunošanos. Paaugstina ādas elastību, izlīdzina virsmu, mitrina. Viegls krēms, ātri iesūcas. Lietot pēc
dušas 1-2 reizes dienā.

Bust Reaffirming Cream «Body line»
Nostiprinošs krēms krūtīm (P5005 – 250 ml)
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Krēms satur kviešu asnu eļļu, zirgkastaņas ekstraktu, tokoferola acetātu, arahīdskābi, linolēnskābi, nepiesātinātās
taukskābes. Nostiepjošs un nostiprinošs krēms krūtīm un dekoltē zonai. Pateicoties kviešu asnu eļļai, kuras
sastāvā ir fitoestrogēni, tas ir biogēns stimulators un nodrošina reģenerējošu iedarbību. Atjauno ādas aizsargslāni
un stingrību, baro, mitrina, mīkstina. Piedalās vielmaiņas reakcijās, uzlabo šūnu metabolismu. Nodrošina
antioksidējošu iedarbību, aizsargā asinsvadu sieniņas. Stimulē fermentatīvos procesus. Krēms baltā krāsā parastas
tekstūras bez smaržas. Pielietot krūšu kopšanas procedūras nobeiguma posmā un (vai) mājas apstākļos – divas
reizes dienā – no rīta un vakarā.
Bust firming ampule «Body line»
Nostiprinošas ampulas krūtīm (P2107 - 5x8 ml)

w
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Sastāvs nostiprina ādu krūšu zonā un audus ap piena dziedzeriem. Sastāvā ir: hodrolizētās sojas proteīni, burvju
lazda, efejas un zirgkastaņas ekstrakti. Sastāvs jonizējas, ievadāms no negatīvā pola.
Thermal Mud «Body line»
Termālās dūņas (P5003 – 500 ml)

w

Sastāvā ir dabīgo mālu maisījums, alumosilikāti un magnija silikāti. Pielieto neestētiskām celulīta izpausmēm uz
gurniem, vēdera, dibena. Ātri iekļūst tauku slānī, piemīt lipolītiska iedarbība, izvada toksīnus un šlakas, sekmē
liekā šķidruma izvadīšanu, pēc gradienta apgrieztās koncentrācijas principa piesātina ādu ar minerāliem un
mikroelementiem, stimulē asins mikrocirkulāciju. Gatavās termālās dūņas ir 100% dabīgs produkts. Uzklāt plānā
kārtā uz problemātiskajām zonām virzienā no lejas uz augšu, atstāt uz 15-30 minūtēm. Apstrādājamās zonas var
neietīt plastikā vai termopledā.
Hydrating Body Lotion «Body line»
Mitrinoša emulsija ķermenim (P1882 – 500 ml)
Sastāvā ir mitrinošais faktors, zīda proteīni, auzu graudu ekstrakts, propilēnglikols. Sausai un atūdeņotai ķermeņa
ādai. Mitrina mīkstina ķermeņa ādu; nodrošina relaksējošu iedarbību. Emulsija ir baltā krāsā ar vieglu parfimērijas
smaržu. Uzklāt uz attīrītas ādas, līdz preparāts pilnībā uzsūcies.
Lotion for cold bandages «Body line»
Losjons aukstajai ietīšanai (P1880 – 1000 ml)

39

Pielieto pietūkušām kājām, “nogurošo kāju” sindroma gadījumā, pie traucētas mikrocirkulācijas. Novērš kājām
tūkumu un venozo nosprostojumu, nogurumu, sāpes un sasprindzinājumu, atjauno limfātisko un asins cirkulāciju,
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uzlabo audu trofiku un oksigenāciju, tonizē. Tā ir lieliska varikozās vēnu paplašināšanās profilakse un ārstēšana
tās agrīnā stadijā. Caurspīdīgs šķidrums zilā krāsā ar raksturīgu kampara un mentola smaržu. Losjona sastāvā ir:
mentols, burvju lazdas ekstrakts, brūnaļģes vezikulezus, kampars.
Sajaukt 10 daļas vēsa ūdens ar 1 daļu losjona, samērcēt bandāžas saites ar iegūto šķīdumu. Sākot ar pēdu
pirkstiem, platās kārtās, trešdaļu saites pārliekot pāri iepriekšējai, aptīt bandāžas saites ap kājām. Saitēm jābūt tik
garām, lai tās sniegtos līdz augšējai gurna trešdaļai vai pusei.

Conductive Gel «Body line»
Vadāmības gēls (P1600 – 1000 ml)

Caurspīdīgs gēls ar vadāmības īpašībām. Tas ir lielisks vadāmais materiāls procedūrās, kurās jāpielieto ultraskaņa,
kavitācijas un radioviļņu aparāti. Satur mitrinošos komponentus, kuri kavē mitruma zudumu raga slānī.
Pamatkomponents – propilēnglikols.
Anticellulite Conductive Gel «Body line»
Pretcelulīta vadāmības gēls (P1601 – 1000 ml)
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Caurspīdīgs gēls dzintara krāsā, piemīt vadāmība, kā arī pretcelulīta, mitrinoša, aizsardzības un tonizējoša
iedarbība. Kalpo par lielisku vadāmo līdzekli procedūrās, kurās pielieto ultraskaņa, kavitācijas un radioviļņu
aparātus. Satur mitrinošos komponentus. Pamata komponenti – propilēnglikols, parastā efeja, jūras aļģes.
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Peeling Corporal
Pīlings ķermenim (SP402 – 500 ml)

w
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Sastāvā ir stearīna daļiņas, ābolu un vīnogu skābes. Ieteicams lietot hiperkeratozes, nelīdzena reljefa un ādas
krāsas gadījumos, kā arī, lai uzlabotu aktīvo ingredientu iekļūšanu. Piemīt maiga lieko ādu noloboša iedarbība.
Lieliski attīra un mīkstina ādu. Biezs gaiši zils gēls ar smalkām stearīna daļiņām. Ādas mitrināšanai. Uzklāt uz
problemātiskās zonas masējošām kustībām; turpināt masāžu, saveļot pīlingu līdz tā maksimālai izzušanai. Pīlinga
atlikumus nomazgāt ar ūdeni.
Body Hydrating Emulsion
Mitrinošs ķermeņa losjons (SP403 – 500 ml)

w

Sastāvā ir piparmētru ēteriskā eļļa, zīda proteīni, dabīgais mitrinošais faktors (urīnviela, glikoze, alantoīns,
pienskābe). Sausai, atūdeņotai ādai pēc dušas vai vannas ir vajadzīga aizsardzība. Losjons mitrina un mīkstina ādu,
sekmē tās reģenerāciju. Bieza balta emulsija ar raksturīgo mentola smaržu. Uzklāt uz ķermeņa ādas pēc vannas vai
dušas, līdz produkts pilnībā uzsūcies.
Power Marine Cream, Body line Upgrade līnija
Krēms “Jūras spēks” (P2150 - 1000 ml)
Barojošs un nostiprinošs krēms, efektīvs celulīta apkarošanai.
Satur brūnaļģu ekstraktu. Šīm sarkanīgajām aļģēm piemīt pārsteidzoša spēja iegūt no jūras ūdens un uzkrāt
makro- un mikroelementus. Līdz ar to aļģes ir neaizvietojams visdažādāko barojošo vielu avots cilvēka
organismam.
Krēms satur lielu kofeīna daudzumu: aktīvā lipolītiskās viela, kuras iedarbība norisinās šūnas iekšienē. Šūnu
apmaiņa aktivizējas un norisinās lieko tauku nogulu sadedzināšana.
Krēmam piemīt drenāžas efekts, uzlabo asins mikrocirkulāciju. Piesātina ādu ar barojošām vielām, piemīt
savelkoša, tonizējoša, nostiprinoša un reģenerējoša iedarbība. Mitrina ādu. Paaugstina elastīgumu, atjaunina.
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Lietošana salonā: masāžai. Lietošana mājās: uzklāt pēc dušas.

Acid Cream
Krēms ar skābēm (P2133 – 1000 ml, P2132 – 100 ml)
Efektīva sejas un ķermeņa kopšana. Sastāvā ir citrona ekstrakts, kas satur flavonoīdu, AHA skābes un C vitamīnu.
Šie ingredienti stimulē kolagēna sintēzi un šūnu reģenerāciju. Kosmētika ar citrona ekstraktu izlīdzina sīkās
grumbiņas, atbrīvo no vasaras raibumiem, pigmentācijas plankumiem, asinsvadu tīklojuma, bakteriālajiem-vīrusu
izsitumiem, normalizē tauku dziedzeru sekrēciju.
Sastāvs ir papildināts ar mitrinošiem, reģenerējošiem un aizsardzību radošiem komponentiem. Pielieto jebkurā
vecumā, sevišķi ieteicams problemātiskai ādai un ādai ar noslieci uz aptaukošanos.
Pielietojums: uzklāt uz ādas masējošām kustībām.
Anticellulite Gel, Body line Upgrade
Pretcelulīta gels ( P2145 – 250 ml)
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«SPA LUXURY» līnija sejai un ķermenim
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2014.gadā gels ieguva atjauninātu formulu, bez “klasiskajiem” pretcelulīta komponentiem ietver laboratorijas
autorizstrādes: BODYFITTM & ISOCELLTM SLIM. Tas ātri iesūcas, tonizē un atsvaidzina ādu. Apvieno aktīvu darbību
ar vieglu un patīkamu smaržu, tāpēc to ir ērti uzklāt divas reizes dienā. Cīnās ne tikai ar celulītu, bet novērš arī ādas
sausumu un blāvumu.

w
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Jaunā kosmētikas līdzekļu SPA-līnija balstīta uz Damaskas rozes un melno ikru ekstrakta pamata. Šāds
aktīvo ingredientu apvienojums ļauj strādāt ar visprasīgākajiem klientiem. Damaskas rozes ekstraktam un eļļai
piemīt ļoti izteikta atjauninoša un antioksidējoša iedarbība. Sevišķi labi roze iedarbojas uz sausu ādu, novērš
lobīšanos un kairinājumu, kā arī atjaunina, piešķir vienmērīgu, skaistu krāsu.
Būdams iedarbīgs reģenerējošais līdzeklis, roze paaugstina ādas elastību un stingrību, kā arī normalizē
ādas sekrēcijas funkcijas, atjauno aizsargājošo mantiju, novērš hiperjūtīgumu.
Melno ikru ekstrakts – iegūst no Irānas reģiona Kaspijas jūras storu zivīm. Ekstrakts satur vielu
kompleksu, kas nepieciešams pilnvērtīgas šūnas augšanai un nodrošina ādas struktūru reģenerāciju.

«SPA LUXURY» līnijas preparāti:

w

Pretcelulīta krēms (Anticellulite cream)

Masāžas krēms ar melnajiem ikriem (Caviar massage cream)
Masāžas krēms ar rozes ekstraktu (Rose massage cream)
Pīlings ķermenim (Body peeling)

Divfāžū masāžas eļļa (Massage oil)

Karstā masāžas eļļa ar rozi (Hot massage oil Rose)

Karstā masāžas eļļa ar marakuju (Hot massage oil Passion fruit)
Sāļu skrubis (Salt scrub)

Pīlings ar bambusniedru putām (Bamboo mousse peeling)
Ūdens "Prieka migla" (Rejoice mist)
Ūdens "Rozā migla" (Rose mist)
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Anticellulite cream «SPA LUXURY»
Pretcelulīta krēms ar zelta pulveri (SP601 - 250ml, SP602 – 1000 ml)
Emulsijas veidīgs ķermeņa krēms ir speciāli izstrādāts kā celulīta korektors. Krēms sekmē hidrolipīdu mobilizāciju
un novērš tauku nogulu irdenumu. Inovatīvs pretcelulīta krēms ar melno ikru ekstraktu un zelta pulveri atjauno
ādas elastību un uzlabo tās tekstūru.
Pielietojams visiem ādas tipiem. Ieteicams lietošanai, parādoties celulīta mezgliņiem un “apelsīna miziņai” uz
dibena, gurniem, rokām un vēdera rajonā. Krēms satur melno ikru ekstraktu, zelta mikrodaļiņas, joda
atvasinājumus, kofeīnu un minerāleļļu. Krēma uzklāšana jāsāk ar zemāko zonu, maigām masējošām kustībām
virzoties uz augšu, līdz tas pilnībā iesūcies. Problemātiskajās zonās masējošo kustību intensitāte jāpalielina.
Caviar massage cream «SPA LUXURY»
Masāžas krēms ar melno ikru ekstraktu (SP603 – 250 ml, SP604 – 1000 ml)
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Masāžas krēms, speciāli izstrādāts masāžas manipulāciju atvieglošanai. Nodrošina vajadzīgo slīdāmību, labvēlīgu
iedarbību uz ādu, pielietojot celulīta novēršanas masāžas tehniku. Krēms aktivizē ādas metabolismu, uzlabo tās
tonusu un ārējo izskatu. Šis krēms pieļauj dažādu ingredientu pievienošanu (augu un ēteriskās eļļas) un
izmantojams kā vadāmības sistēma. Atdzīvina un atjauno ādu. Sastāvā ir melno ikru ekstrakts, mitrinošais
komponenrs un minerālsāļi. Pielietojams visiem ādas tipiem. Krēmu uzklāj uz visas masējošās zonas virsmas,
masāžu veic, līdz krēms pilnībā iesūcies ādā.
Rose massage cream «SPA LUXURY»
Masāžas krēms ar rozes ekstraktu (SP605 - 250ml, SP606 – 1000 ml)

.a
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Krēmu lieto sejas un ķermeņa masāžai. Masāžas krēms satur Damaskas rozes ekstraktu, pienskābi, tartarskābi,
hialuronskābi, aļģu ekstraktu. Nodrošina slīdāmību masāžas laikā, nostiprina asinsvadu tīklojumu, sekmē
reģenerāciju, dziļi mitrina, nostiprina, piesātina ar vitamīniem, mīkstina. Krēms ir baltā krāsā ar vieglu rožu
aromātu.
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Body peeling «SPA LUXURY»
Pīlings ķermenim ar melno ikru ekstraktu (SP607 – 250 ml, SP608 – 1000 ml)

w

Pīlingam piemīt maigs un svaigs rožu aromāts. Preparāts labi mitrina un sekmē ādas reģenerāciju, to apvienojot ar
masāžas tehnikām. Pīlings satur alfa hidroksiskābju kompleksu un hialurīnskābi, tāpēc tas ir efektīvs ne tikai
masāžai, bet arī kā līdzeklis atmirošo ādas šūnu atdalīšanai un reģenerācijas aktivizēšanai. Pēc tā lietošanas āda
kļūst gluda un iegūst vienmērīgu toni. Pīlings dziļi attīra ādu un rada optimālus nosacījumus tālāko ārstniecības
procedūru veikšanai. Preparāts satur dimanta pulveri, dzintara pulveri, melno ikru ekstraktu, ananāsa ekstraktu,
kaktusa augļu ekstraktu un atmirušās ādas atdalīšanas līdzekļus.
Pielietojams visiem ādas tipiem. Pēc ādas attīrīšanas vai sāls vannas ar rozes ekstraktu uzklāt krēma sastāvu
masējošām maigām kustībām. Notīrīt no ādas ar samitrinātu dvieli.
Massage oil «SPA LUXURY»
Masāžas eļļa ar rozes ekstraktu (divfāžu) (SP609 – 500 ml)

Šī masāžas eļļa ir jauna divfāžu līdzekļu koncepcija paredzēta profesionālām ķermeņa masāžas tehnikām. Šī
procedūrām paredzētā masāžas eļļa tikpat kā neiekļūst ādā un paliek uz ādas virsmas ilgstošu laika periodu, tā
ļaujot pielietot dažādas ilgstošas masāžas tehnikas. Eļļa satur alveju, rozes un zemeņu ekstraktus, kas atjauno un
mīkstina ādu, padarot to skārieniem patīkamu.
Pielietojams visiem ādas tipiem.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Pēc ādas attīrīšanas un atmirušo šūnu atdalīšanas vai pēc sāls vannas nelielu eļļas
daudzumu pielieto masāžas procedūru veikšanai.
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Hot massage oil - rose «SPA LUXURY»
Karstā masāžas eļļa ar rozi (SP630 – 80 g)
Karstā masāžas eļļa izgatavota sveces veidā un tā ir ideāli piemērota atjaunojošajai masāžai. Šīs eļļas pielietojuma
laikā tiek radīta maiga, nomierinoša gaisotne ar vieglu rožu aromātu.

*Pielietojums: Apgrieziet degli līdz 5 mm lielumam. Aizdedziniet sveci un nogaidiet 10-15 minūtes līdz brīdim,
kamēr neveidosies vajadzīgais šķidrās eļļas daudzums masāžas veikšanai. Uzklājiet eļļu uz ādas un veiciet masāžu.
Satur augu eļļas, karite eļļu, saldo mandeli un avokado.

**Uzmanību: eļļa izkūst pie salīdzinoši zemas temperatūras, ap 40 grādiem pēc Celsija, bet spēj sakarst
pārmērīgi spēcīgi, ja svece aizdegtā veidā tiek ilgstoši atstāta. Vienmēr pārbaudiet eļļas karstumu uz savas
rokas pirms uzklājat klienta ādai. Neatstājiet sveci degošā stāvoklī ilgāk par 1 stundu. Nepiemirsties par
ugunsdrošību!
Hot massage oil - passion fruite «SPA LUXURY»
Karstā masāžas eļļa ar makaruju (SP631 – 80 g)
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Uzmanību! Pielietojumu * un ugunsdrošības noteikumus** lasiet iepriekšējā aprakstā par masāžas eļļu ar
rozi!
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Svece ar masāžas eļļu, kušanas temperatūra 40С. Rehidrē, mīkstina, piemīt antioksidējoša iedarbība, pasargā un
tonizē ādu. Satur marakujas, avokado, saldās mandeles un karite eļļas.
Salt scrub «SPA LUXURY»
Sāls skrubis (SP610 – 1000 ml)

w
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Skrubis efektīvi attīra ādu, atjauno mitruma līdzsvaru, novērš atūdeņošanos. Gēlveidīga tekstūra, viegli putojama.
Sastāvā ir virspusēji aktīvas vielas, pienskābe, citrusu skābe. Uzklāt nelielu daudzumu uz ādas, enerģiskām
masējošām kustībām saputot, nomazgāt.
Bamboo mousse peeling «SPA LUXURY»
Pīlings ar bambusu niedru putām (SP612 – 200 ml)

w

Maigs attīrošs gēls, kas pārvēršas putās, līdzko saskaras ar ādu. Satur slīpēto vīnogu kauliņus un bambusu niedru
daļiņas. Var izmantoto jutīgai ādai. Uzklāt nelielu daudzumu uz sejas un kakla, vieglām apļveida kustībām pamasēt
un nomazgāt ar ūdeni. Lietot vienu reizi nedēļā.
Rejoice Mist «SPA LUXURY»
Ūdens «Prieka migla» (SP640 – 200 ml)
Ūdens izsmidzināšanai uz ķermeņa vai veļas, ar to var arī atsvaidzināt telpu. Pozitīvi stimulē nervu sistēmu.
Pielieto kā ķermeņa ādas mitrinātāju, piemīt arī stimulējoša iedarbība. Sastāvā ir: ilang-ilang, ciedru ūdens,
greipfrūts un mežam raksturīgo smaržu pieskaņas.
Rose Mist «SPA LUXURY»
Ūdens «Rozā migla» (SP641 – 200 ml)
Ūdens izsmidzināšanai uz ķermeņa vai veļas vai telpas virsmām. Rožu aromāts un citronmētrai raksturīgo smaržu
pieskaņas nodrošina nomierinošu, mīkstinošu, mitrinošu iedarbību. Ūdens aktivizē arī imūnsistēmu. Sastāvā ir
rožu ekstrakts un citronmētra.
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«Sun line» aizsardzība pret sauli un novecošanās profilakse
Lietošanas apraksts: visu ādas tipu kopšana mājās; aizsardzība pret UVA un UVB staru kaitīgo ietekmi,
fotonovecošanās profilakse. Paredzēta oksidācijas stresa profilaksei, ko pamatā rada UVA-staru iedarbība.
UVA-stariem ir 300-400 metrus liels staru garums; liela to daļa nonāk ragu slānī un nokļūst dermā,
neraugoties uz melanīna veidojošo barjeru. Pataloģiskā iedarbība uz dermālajām struktūrām noris divos veidos:
1-ais – brīvie radikāļi, kuri veidojas UVA-staru ietekmē, stimulē kolagenāzes sintēzi – fermenta, kas iznīcina
kolagēnu. Ferments ir neefektīvs attiecībā uz bojājumus guvušo kolagēnu.
2-ais - glikācijas reakcijas iedarbības rezultātā veidojas dekompaktais kolagēns. Šāds “sašūtais” kolagēns nav
elastīgs un slikti sasaista ūdeni. Tad, kad “veselais” tiek pakļauts priekšlaicīgai iznīcināšanai, bojātais uzkrājas, jo
kolagenāze attiecībā pret to ir neefektīva. Derma sabiezinās, bet tās turgors pasliktinās.
UVB-staru garums ir aptuveni 280 nm, nonāk līdz bazālajai membrānai, kur rada gan pozitīvu, gan
negatīvu iedarbību. Viens neapšaubāmi – pozitīvs efekts ir tas, ka UVB-staru iedarbībā notiek D provitamīna
pārvēršanās D vitamīnā, kas ir nepieciešams normālai minerālu apmaiņai. Otrs – negatīvais saistās ar UVB-staru
enerģijas pārveidošanos brīvajos radikāļos.

.a

«Sun line» līnijas preparāti:
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«Sun line» līnijas aktīvie komponenti:
Hidrolizētais kolagēns, urīnviela, brīvās aminoskābes – tiem piemīt mitrumu pasargājoša iedarbība.
Titāna dioksīds – minerālu ekrāns.
Bisabolols – sniedz mīkstinošu iedarbību.
Lecitīns – fosfolipīdu avots, piemīt reģenerējošs efekts.
Pantenols nodrošina izlīdzinošu un rētas dziedējošu iedarbību.
Vitamīns «С» un «Е» - savstarpēji papildinoša antioksidējoša iedarbība.
Citronskābe – balina.
Zirgkastaņas ekstrakts – pasargā asinsvadu sieniņas, paaugstina vēnu tonusu, normalizē kapilāru caurlaidību.
Nepiesātinātās taukskābes – atjauninoša, barojoša iedarbība.
Biotīns (Н vitamīns) – piedalās tauku apmaiņā, baro ādu.

w
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Sauļošanās krēms SPF 20 (Sun tanning corporal cream SPF 20)
Iedeguma aktivators (Tanning Activator)
Līdzeklis pēc sauļošanās (After Sun)

Fluīds sejai SPF 50 (Facial fluid SPF 50)

w

Pretgrumbu krēms SPF 30 (Anti-wrinkles cream SPF 30)

Iedeguma emulsija SPF 6 (Sun tanning corporal emulsion SPF 6)

Aizsargājošs zīmulis pret sauli SPF 50 (Sun care stick protector SPF 50)

Sun Tanning corporal cream SPF20
Sauļošanās krēms ķermenimSPF20 (R1405 – 200 ml)
Mitrinošs, aizsargājošs krēms drošam iedegumam satur burkānu izvilkumus un augu ekstraktus. Burkānu krēmu
uzklāt vieglām masējošām kustībām pirms iziešanas saulē. Uzklāt vajadzīgo krēma daudzumu efektīvai iedegšanas
aizsardzībai.
Tanning Activator*
Iedeguma aktivators (P1403T – 200 ml)
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Atsvaidzinošs
gēls, kas paātrina iedegšanas procesu un pasargā ādu pret ultravioletā starojuma kaitīgo ietekmi.
Paredzēts lietošanai solārijā. Nevis atklātiem saules stariem *.
Satur: acetiltirozīnu, hidrolizēto kolagēnu, propilēnglikolu.

After Sun
Līdzeklis pēc sauļošanās (R1407 – 200 ml)
Pielietojams pēc saules staru iedarbības. Atsvaidzinošie komponenti labi fiksē iedeguma efektu, kā arī atjauno
zaudēto mitrumu un elastību ādai pēc saules iedarbības. Normalizē vazodilatāciju, ko izraisa saules starojums.
Satur: N.M.F., kumelīšu ekstraktu, mārsila ekstraktu, genciānas ekstraktu, hidrilizēto kolagēnu un F vitamīnu.
Facial Fluid SPF50
Fluīds sejai SPF50 (R1412 – 50 ml)
Viegla un eļļaina emulsija sejai nodrošina maksimālu aizsardzību. Viegli klājas, tā rada neredzamu kārtiņu (plēvi),
kas paliek uz ādas un pastiprina epidermas aizsardzības īpašības, pasargājot no UV starojuma kaitīgās iedarbības.
Garantē aizsardzību pret tumšo plankumu, grumbu un sausuma veidošanos, ko izraisa uzturēšanās saulē. Nav
eļļaina, āda normāli elpo. Sastāvā ir: UV filtri un mīkstinātāji.
Facial Cream SPF30
Pretgrumbu krēms SPF30 (R1414 – 50 ml)

in
ho

Sun Tanning SPF6 body emulsion
Aizsargājoša emulsija ķermenim SPF6 (R1406 – 200 ml)
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Viegla krēmveidīga tekstūra, kas labi aizsargā seju un kaklu. Novērš priekšlaicīgu novecošanos un grumbu
veidošanos. Nodrošina vienmērīgu iedegumu. Baro, mitrina, mīkstina un līdz minimumam samazina riskus. Krēms
satur: A un E vitamīnus, zirgkastaņas ekstraktu, UV filtrus.
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Satur burkānu ekstraktu, vitamīnu kompleksu.
Burkānu emulsiju uzklāt vieglām masējošām kustībām pirms došanaš saulē. Pastāvīgi uzklāt vajadzīgo emulsijas
daudzumu efektīvai aizsardzībai.
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Protector Stick
Aizsargājošs zīmulis pret sauli (R1408 – 2 g)
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Satur E vitamīnu, riekstu eļļu, gammaorizanolu (rīsu izvilkums).
Visdelikātāko zonu maksimāla aizsardzība pret sauli. Uzklāt uz ādas 15 minūtes
pirms uzturēšanās saulē.
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“KHRONO AGE”: jauni biotehnoloģijas avoti šūnu enerģijai.
“KHRONO AGE” līnija apvieno augu potenciāla un augsto tehnoloģiju risinājumu efektīvu pielietojumu. Pateicoties
savam inovatīvajam sastāvam, šīs līnijas līdzekļi nodrošina efektīvu antioksidējošu un foto-aizsardzību, nostiprina
ādas struktūru.
“KHRONO AGE” kosmētikas novecošanās apkarošanas sērija sekmē ādas struktūru stimulāciju, kas nodrošina to
jaunību. Šīs līnijas līdzekļi koriģē grumbas, atjauno ādai svaigumu un tonusu.
Šīs līnijas produktiem piemīt lielisks aromāts un bagātīga samtaina tekstūra.

“KHRONO AGE” līnijas preparāti

Krēms «Laika kapsula»
Time Capsule Cream (P3000 - 200 ml, R3000 - 50 ml)
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Krēms «Laika kapsula» (Time Capsule Cream)
Bagātināts krēms « Laika kapsula » (Time Capsule Cream Rich)
Serums “Laika šķērslis” (Capsulating Time Booster)
Esence ādai ap acīm (Shield Eye Essence)

w
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Bagātināts krēms « Laika kapsula »
Time Capsule Cream Rich (R3003 - 50 ml)
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Krēms ar progresīvu kompleksu pieeju cīņā ar novecošanos, kas palīdz novērst “laika efekta” parādīšanos uz ādas.
Šī krēma ekskluzīvais ingredients ir ChronodynTM – šūnu dzīvesspējas un enerģijas avots, uzturot ādas
reģenerēšanās spēju. Klāt vēl aktīvie pretnovecošanās ingredienti, tādi, kā glicerīns, sojas lecitīns, žožobā eļļa,
mimozas ekstrakts – tas viss nodrošina ādai ilgstošu mitrināšanu, aizsardzību pret tās brīvajiem radikāļiem un
barošanu. Āda atjauno tonusu un stingrumu, izskatās jaunāka un atpūtusies.
Piemērots nobriedušai ādai. Izmantojams jebkurā gadalaikā.

w

Šī krēma formula ir bagātināta ar nepiesātinātajām taukskābēm, kas ir sevišķi iedarbīgas sausai ādai. Krēms ar
progresīvu kompleksu pieeju novecošanās procesam, palīdzot novērst «laika efekta» parādīšanos uz ādas.
Ekskluzīvs šī krēma formulas ingredients ir ChronodynTM – šūnu dzīvesspējas un enerģijas avots, kas uztur ādas
reģenerēšanās spēju. Klāt vēl pretnovecošanās aktīvie ingredienti, sojas lecitīns, žožoba eļļa, mimozas ekstrakts –
tas viss nodrošina ādai ilgstošu mitrināšanu, aizsardzību pret brīvajiem radikāļiem un barošanu. Āda atjauno
tonusu un elastību, izskatās jaunāka un atpūtusies.
Piemērots sausai nobriedušai ādai. Var lietot jebkurā gadalaikā.
Serums “Laika šķērslis”
Capsulating Time Booster (R3001 - 50 ml)
Tas ir sarežģīts pretnovecošanās komponentu komplekss, kas novērš un palēnina laika gaitā radušās izmaiņas ādā.
Komponentam Neodermyl ® nepastāv analogi, tas ir apbalvots ar Zelta balvu Innovation Zone Best Ingredient
Award 2013 kā labākais 2013.gada komponents.
Jūras kolagēns, nātrija hialuronāts, keramīdi un septiņu augu ekstraktu komplekss, kam piemīt antioksidējoša,
mitrinoša un aizsardzības iedarbība, kuri darbojas kā “ekoloģisks vairogs” pret ārējās agresijas negatīvo ietekmi.
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Āda atgūst savu stingrumu, elastību, grumbas izlīdzinās, āda kļūst “zīdaina”. Ideāla formula novecošanās
profilaksei. Uzklājams pirms krēma lietošanas.

Shield Eye Essence
Esence ādai ap acīm (R3002 - 15 ml)
Jaunas, atpūtušās un mirdzošas ādas atgūšana šajā ļoti delikātajā zonā. Bagātīgā formula ietver Neodermyl ® šūnu enerģijas avotu, iedarbūgus aktīvos ingredientus: nātrija hialuronātu, hidrolizētos sojas proteīnus, piena
pesticīdus un augu olbaltumvielas ar lielu molekulāro masu, A,C un E vitamīnus. Rezultātā: tūlītējs liftinga efekts,
mīmikas grumbas ievērojami samazinās, āda kļūst stingrāka.
Nelielu daudzumu uzklāj uz ādas zonas ap acīm,no rīta un vakarā pēc mazgāšanās.

“EXIGENCE” pretgrumbu līnija nobriedušai ādai

in
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Galvenie anti-age aktīvie komponenti:
• Piejūras Katrans (Crambe maritima)
• Sojas glikopeptīdi
• Indijas Opuncija (Opuntia ficus-indica)
• Kofeīns (Caffeine)

a.
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AINHOA, iedvesmojies no ādas spējas pašai reģenerēties, 2014.gadā ir izveidojis jaunu līniju “EXIGENCE”, kura
veiksmīgi apkaro grumbas. Tā ir revolūcija skaistuma pasaulē, kuras pamatā ir maksimāli efektīvs darbs ar
dziļajām grumbām un jaunības atgriešana ādai. Lietojot “EXCIGENCE” kosmētiku, āda ar katru dienu acīm redzami
kļūst gludāka, stingrāka, jaunāka un mirdzošāka.
Lietošanas rezultātā gūtais efekts: kolagēna sintēzes palielināšanās, grumbu izlīdzināšanās. Lēnām un bez agresijas
atjaunojas ādas spēja pašatjaunoties. Lai atjaunināšanās efekts būtu izteikts un noturīgs, krēms ar fitohormoniem
ir jālieto diezgan ilgi – ne mazāk kā 2-3 mēneši. Pēc tam var ieturēt tikpat ilgstošu pauzi un atkal sākt lietošanu no
sākuma.

w
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Piejūras Katrans (Crambe maritima). Aug savvaļā Eiropā Atlantijas okeāna, Baltijas un melnās jūras
piekrastē. Katrana lapu ekstrakts raksturojams ar augstu antioksidantu sastāvu; palielina šūnu proliferāciju;
aizsargā pret brīvajiem radikāļiem un no UV- inducētās kolagēna degradācijas. Piejūras Katrans palēnina
fotonovecošanās procesus un ādas dabīgo novecošanu.
Sojas glikopeptīdi attiecināmi uz fitoestrogēniem (augu hormoni). Ar vecumu sieviešu dzimuma hormonu
daudzums samazinās un sākas aktīva novecošana. Jo tieši estrogēni stimulē šūnu dalīšanos.
Novecošanas procesu iespējams palēnināt ar fitoestrogēnu palīdzību. Tie iekļūst caur dermu un iedarbojas kā
pletne, kas apsargā, liekot tām ātri dalīties. Būtībā norisinās savdabīga aizvietošana – pašu hormonu deficīts
papildinās uz augu hormonu rēķina.
Tas ir ļoti efektīvs paņēmiens: vīstoša āda atgūst otro jaunību. Tā kļūst stingrāka un gludāka, samazinās grumbu
dziļums, bet sejas kontūras kļūst “piepaceltākas”.
Indijas Opuncija Opuntia ficus-indica.
Acteki to uzskatīja par svēto augu, Opuncijas kaktuss arī šodien tiek uzskatīts par vērtīgu augu, ko pielieto
kosmētikā. Tas lieliski mīkstina, baro un atjaunina ādu, izlīdzina grumbas, nostiprina audus, piešķirot tiem tonusu.
Pasargā no priekšlaicīgas novecošanās.
Bagātīgs E vitamīna (līdz 1000 mg/kg) un sterolu (10 g/kg) saturs nodrošina papildus aizsardzību pret
ādas vīšanas pazīmēm un brīvajiem radikāļiem. Opuncija eļļu var nodēvēt par īstu “jaunības eliksīru”.
Kofeīns (Caffeine). Ar tā palīdzību tiek atjaunota ādas elastība, palēnināti novecošanās procesi, piemīt
pretiekaisuma un foto-aizsargājošas īpašības. Daudzi pasaulē plaši apzīstami kosmētikas zīmoli uz tā bāzes
izgatavo sejas krēmus, kas pasargā ādu pret ārējās vides agresīvo iedarbību, paaugstina tās stingrumu un gludumu.
Kofeīns aktivizē asinsriti un tiek pielietots ādas krāsas un izskata uzlabošanai, nodrošina drenāžas un nostiprinošu
iedarbību, uzlabo ādas elastību un stingrumu. Tiek pievienots kosmētikas sastāvam, kas paredzēts ādas kopšanai
ap acīm ar mērķi mazināt ilgstošas parādības, tas ir, tumšos un “maisiņus” zem acīm.

47

www.AINHOA.lv

“EXIGENCE” līnijas preparāti
Pretgrumbu sejas krēms (Exigence Wrinkle Precision Cream SPF 30)

Pretgrumbu sejas krēms (Exigence Wrinkle Precision Extra Rich Cream SPF 30)
Pretgrumbu krēms ādai ap acīm (Exigence Precision Eye Essence)
Exigence Wrinkle Precision Cream SPF 30
Pretgrumbu sejas krēms (R4000 - 50 ml)

Exigence Wrinkle Precision Extra Rich Cream SPF 30
Pretgrumbu sejas krēms (R4001 - 50 ml)
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Izsmalcināts sejas krēms, kas efektīvi izlīdzina dziļās grumbas ādā. Bez tam tas atjauno ādas elastību un blīvumu,
kas izzūd līdz ar novecošanos, nodrošina ādai ātru un ilgstošu mitrināšanu.
Krēmam ir augsts aizsardzības līmenis pret saules kaitīgo iedarbību SPF30, kas kavē pigmentācijas un jaunu
grumbu veidošanos uz ādas, ievērojami palielinot ādas stingrumu.
Piemērots: normālai un kombinētai ādai ar pamanāmām novecošanās pazīmēm, ieskaitot arī dziļās grumbas.
Izmantošanai jebkurā gadalaikā.
Pielietojums: Uzklāt nelielu krēma daudzumu uz sejas, kakla un dekoltē maigām masējošām kustībām, līdz krēms
pilnībā iesūcies ādā, lietot no rīta un vakarā pēc ādas attīrīšanas.
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Izsmalcināts sejas krēms, kas efektīvi izlīdzina dziļākās grumbas ādā. Bez tam tas atjauno ādas elastību un blīvumu,
kas izzūd līdz ar novecošanos, nodrošina ādai ātru un ilgstošu mitrināšanu.
Piemērots: sausai un ļoti sausai ādai ar pamanāmām novecošanās pazīmēm, ieskaitot arī dziļās grumbas.
Izmantošanai jebkurā gadalaikā.
Pielietojums: Uzklāt nelielu krēma daudzumu uz sejas, kakla un dekoltē maigām masējošām kustībām, līdz krēms
pilnībā iesūcies ādā, lietotno rīta un vakarā pēc ādas attīrīšanas.
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Exigence Precision Eye Essence
Pretgrumbu krēms ādai ap acīm (R4002 – 15 ml)

w

Esence ādas kopšanai ap acīm, kas cīnās ar grumbām, tumšajiem lokiem un maisiem, atjaunina ādu ap acīm,
padarot to jaunāku.
Revolucionārs trīskārši iedarbīgs efekts cīņā pret grumbām ar maksimālu rezultātu. Asās adatenes un ehinācijas
saknes ekstrakti sekmē mikrocirkulāciju ādas zonā ap acīm, mazina tumšos lokus un uzlabo ādas izskatu. Kofeīns
palīdz samazināt tūkumu zem acīm, mazinot maisiņus.
Silalona iedarbība piešķir ādai stingrību un elastību.
Piemērots: ādai ar dziļām grumbām ap acīm.
Lietošanai jebkurā gadalaikā.
Pielietošana: Lietot no rīta un vakarā, uzklāt uz attīrītas ādas vieglām apļveida masējošām kustībām ap acīm, līdz
tas pilnībā iesūcies.
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AINHOA līnijas pielietojums atkarībā no ādas tipa
un risināmā uzdevuma:
Sausa āda

Jaukta tipa āda

Taukaina āda

OLIVE

OXYGEN

PURITY

ROYAL JELLY

OLIVE

LUXE

AQUASENSE

LUXE GOLD

LUXE

LUXURY DIAMOND

LUXE GOLD

LUXURY DIAMOND

AQUASENSE

SPECIFIC EXTREME

VITAMIN C

Jutīga āda

OXYGEN

AQUASENSE

WHITESS

in
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SENSKIN, ROYAL JELLY, OLIVE

LUXURY DIAMOND
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OXYGEN

VITAMINAL
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Vīstoša āda

w
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LUXURY DIAMOND, LUXE GOLD, VITAMIN C, SPECIFIC EXTREME, KHRONO AGE
Atūdeņota āda

w

AQUASENSE, VITAMIN C

Āda ar pigmentācijas plankumiem

WHITESS, LUXURY DIAMOND, VITAMIN C
Stresaina āda

LUXE, LUXE GOLD, SENSKIN, OXYGEN, SPECIFIC EXTREME
49

"Pīlingu" pielietošana atkarībā no ādas tipa un risināmā uzdevuma:
Sausa āda
Pīlings sejai SPECIFIC
(Р2134Т)
Enzīmu pīlings SPECIFIC
(P8006)
Bambusa niedru pīlings
SPA LUXURY (SP612)

Jaukta tipa āda

Taukaina āda

Pīlings SPECIFIC (Р2134Т)

Gēls pīlings А.Н.А (Р1827)

Pīlings LUXURY DIAMOND
(P2503)

Attīrošs losjons (Р1560)

Gēls pīlings А.Н.А (Р1827)

Pīlings SPECIFIC (Р2134Т)
Glikolskābe SPECIFIC (P8000)

Glikolskābe SPECIFIC (P8000)

Jutīga āda

a.
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Pīlings sejai SPECIFIC (Р2134Т), Enzīmu pīlings SPECIFIC (P8006), Bambusa niedru pīlings SPA LUXURY

Āda ar pigmenta plankumiem
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(SP612)

w
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Gēls pīlings А.Н.А. (Р1827), Glikolskābe SPECIFIC (P8000) , Pīlings sejai SPECIFIC (Р2134Т)
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"Ampulu, Koncentrātu un Serumu" pielietošana atkarībā no ādas tipa
un risināmā uzdevuma:

ROYAL JELLY (Р2097) ELASTIN
(Р2099)
LUXE GOLD SERUM (R2006)

COLLAGEN (Р2104) PLACENTAL
EXTRACT (Р2105)
CONCENTRATE LUXURY DIAMOND (P2508)

Jaukta tipa āda

INTEGRAL CELLS EXTRACT
(Р2101)

OXYGEN CONCENTRATE
(P1884)

HYDRATERM (Р2100)
LIPOSOMES (Р2102)

Taukaina āda

IRIS ZINC (Р2103)

PROPOLIS (Р2096)

PURIFYNG CONCENTRATE
(P1862)

COLLAGEN (Р2104)
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Sausa āda

in
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LUXE SERUM (R1901)

Jutīga āda

w
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Vīstoša āda
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SENSITIVE (Р2111), HYDRATERM (Р2100), ELASTIN (Р2099), INTEGRAL CELLS EXTRACT (Р2101),
COLLAGEN (Р2104)

w

ECLAT INSTANT (P2106), INTEGRAL CELLS EXTRACT (Р2101), ELASTIN (Р2099), COLLAGEN (Р2104),
VITAMIN C (P1860)

Āda ar pigmentācijas plankumiem

OLIGO-ELEMENTS (Р2098), BIORRUBIN (Р2095), A.H.A. (Р2110), WHITENING COMPLEX (R1571)

