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ODOS VALOMOSIOS PRIEMONĖS /
CLEANSERS
HYDRA FRAÎCHEUR MILK

kodas: GU50023

Gaivinamasis valomasis pienelis visų tipų odai, 200 ml
Pienelio kreminė – želė tekstūra puikiai nuvalo odą, pašalina makiažą ir nešvarumus. Ypač veiksminga, be aktyviųjų paviršinių
komponentų formulė optimaliai toleruoja odą. Puikiai ištirpina makiažą (net vandeniui atsparų), pašalinant makiažo pigmentus
nuo odos. Sudėtyje esantis alavijo ekstraktas drėkina odą, skatina ląstelių atsinaujinimą, agurko ekstraktas atgaivina ir drėkina
odą, suteikia švelnumo. Skirtas visų tipų odai.
Naudojimas: pirštų galiukais arba vatos diskeliu sukamaisiais judesiais užtepkite ant veido ir kaklo ryte ir/arba vakare. Užbaikite losjonu, tinkančiu jūsų odos tipui.

HYDRA FRAÎCHEUR TONING LOTION

kodas: GU50140

Gaivinamasis losjonas visų tipų odai, 200 ml
Losjonas tonizuoja ir atgaivina odą, užbaigia rytinį odos nuvalymą ir vakarinį makiažo pašalinimą. Oda puikiai nuvaloma. Švelni
formulė putoja, sudėtyje nėra alkoholio ir aktyviųjų paviršinių medžiagų. Praturtina odą naudingais aktyviaisiais komponentais.
Sudėtyje esantis ženšenio ekstraktas tonizuoja, regeneruoja odą, bei pasižymi priešraukšliniu poveikiu, alavijo ekstraktas drėkina, skatina ląstelių atsinaujinimą.
Naudojimas: vatos diskeliu valyti veido odą ryte ir vakare. Rekomenduojama naudoti po gaivinamojo pienelio ar švelnaus veido
šveičiamojo kremo ar biologinio šveitiklio.

HYDRA BEAUTÉ MILK

kodas: GU50033

Raminamasis valomasis pienelis sausai odai, 200 ml
Pienelis, skirtas sausai odai valo nepažeisdamas natūralaus odos pH. Drėkina, minkština, švelnina ir ramina odą. Suteikia
komforto. Liposkin, augalinio sviesto švelni, kreminė tekstūra užtikrina malonų naudojimą. Be aktyviųjų paviršinių medžiagų
putojanti formulė užtikrina optimalią toleranciją. Sudėtyje esantis taukmedžio aliejus švelnina ir ramina odą, intensyviai maitina,
figų ekstraktas drėkina ir mažina vandens netekimą, bei pasižymi švelniomis šveičiamosiomis savybėmis. Skirtas sausai odai.
Naudojimas: pirštų galiukais arba vatos diskeliu sukamaisiais judesiais užtepkite ant veido ir kaklo ryte ir/arba vakare. Užbaikite losjonu, tinkančiu jūsų odos tipui. Raminamajam poveikiui rekomenduojama naudoti po švelnaus veido šveičiamojo kremo
ar biologinio šveitiklio.

HYDRA BEAUTÉ TONING LOTION

kodas: GU50143

Raminamasis tonizuojamasis losjonas sausai odai, 200 ml
Skirtas sausai odai bealkoholis tonikas užbaigia rytinį odos nuvalymą ir vakarinį makiažo pašalinimą, tonizuoja ir ramina. Švelni
formulė putoja, sudėtyje nėra alkoholio ir aktyviųjų paviršinių medžiagų. Praturtintas aktyviaisiais komponentais losjonas ypač
tinka sausai odai. Sudėtyje esantis lotoso ekstraktas švelnina ir apsaugo odą, bei kovoja prieš laisvuosius radikalus, alantoinas
atkuria, ramina ir stimuliuoja odą.
Naudojimas: vatos diskeliu valyti veido odą ryte ir vakare. Rekomenduojama naudoti po raminamojo pienelio ar švelnaus veido
šveičiamojo kremo ar biologinio šveitiklio.

MICELLAIRE CLEANSING WATER

kodas: GU50590

Veido ir makiažo valomasis vanduo, 200 ml
Puikiai nuvalo veido ir akių makiažą, atgaivina odą. Sudėtyje esantis baltosios lelijos ekstraktas pasižymi stipriomis raminančiomis, drėkinančiomis savybėmis. Tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai odai.
Naudojimas: ryte ir/arba vakare nuvalykite veidą ir kaklą valomuoju vandeniu suvilgytu vatos diskeliu. Nuplauti nereikia.

GU50023

GU50590

GU50033
GU50140

GU50143
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ODOS VALOMOSIOS PRIEMONĖS /
CLEANSERS
HYDRA TENDRE CLEANSING CREAM

kodas: GU50014

Nuplaunamas valomasis kremas, 150 ml
Valomasis kremas švelniai valo odą ir pašalina makiažą. Atstato odos hidrolipidinę plėvelę, drėkina, gaivina net gležniausią
odą. Oda tampa švelni, lygi ir puikiai nuvalyta. Sudėtyje nėra parabenų, priemonė nesausina odos. Skirtas visų tipų odai, netgi
pačiai jautriausiai.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant drėgnos odos.

BIOLOGIC E XFOLIATING GEL

kodas: GU50362

Nuplaunamas valomasis kremas, 50 ml
Natūralus biologinis šveitiklis su švelniomis vaisių rūgštimis pašalina negyvas ląsteles keratolitiniu poveikiu. Natūralios vaisių
rūgštys šveičia odą ir skatina ląstelių atsinaujinimą. Švelni ir veiksminga šveičiamoji procedūra veido odai.
Naudojimas: šveisti veido odą vieną ar du kartus per savaitę. Masažuoti kol tekstūra pavirs į aliejų.

ECLAT PARFAIT SCRUB

kodas: GU50364

Skaistinamasis šveičiamasis veido kremas, 50 ml
Šveičiamoji priemonė, praturtinta dvejopomis mikrodalelėmis, pašalina negyvas odos ląsteles nuo odos paviršiaus, suteikia
odai skaistumo ir skatina odos atsinaujinimą. Šveičiamosios mirkodalelės atkemša poras ir pašalina negyvų ląstelių perteklių.
Taukmedžio mikrodalelės suteikia odai lygumo ir švelnumo. Sudėtyje esančios pagrindinės riebalų rūgštys apsaugo odą bei
suteikia komforto.
Naudojimas: šveisti odą vieną ar du kartus per savaitę. Tepti ant drėgno veido ir kaklo, vengiant akių zonos. Pirštų galiukais
lengvais sukamaisiais judesiais šveisti veidą, nuplauti vandeniu.

GU50014

GU50362
GU50364
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MAITINAMOSIOS PRIEMONĖS /
NOURISHING SOURCES
NUTRI CELLULAIRE SERUM

kodas: GU50505

Maitinamasis serumas, 30 ml

Lengvos tekstūros serumas, skirtas gyvybingumą praradusiai odai. Maitina, drėkina ir skaitina odą, naikina nuovargio žymes.
Praturtintas pro-keramidais, kurie stimuliuoja maitinamųjų medžiagų pasisavinimą. Omega 3 ir 6 stiprina natūralią odos apsaugą, vitaminas E neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį, mango, sviesmedžio, makadamijos riešutų aliejai maitina, minkština odą.
Naudojimas: ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos prieš įprastą dieninę/naktinę priežiūros priemonę.

NUTRI CONFORT CREAM

kodas: GU50283

Maitinamasis apsauginis kremas, 50 ml
Kremas praturtintas eteriniais aliejais, kurie atkuria natūralią odos apsaugą, atstato hidrolipidinę plėvelę, suteikia komforto ir
gyvybingumo pojūtį. Rekomenduojamas sausai odai.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos.

NUTRIZONE CREAM

kodas: GU50279

Maitinamasis kremas, 50 ml
Giliai maitina sausą odą, užtikrina visapusišką ir ilgalaikį maitinimą, suteikia odai komforto ir elastingumo. Sudėtyje esantys
maitinamieji vitaminai kompensuoja maistingųjų medžiagų trūkumą odoje.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare. Galima naudoti visus metus.

ESSENTIEL NUTRI CONFORT MASK

kodas: GU50378

Skaistinamoji maitinamoji kaukė, 50 ml
Maitinamoji kaukė akimirksniu suteikia odai komforto pojūtį, aprūpina odą naudingomis maitinančiomis medžiagomis. Eteriniai
aliejai skaistina odą, natūralūs aliejai – maitina epidermį.
Naudojimas: tepti 1–2 kartus į savaitę. Kaukę storu sluoksniu paskirstykite ant veido ir kaklo odos, palikite veikti 10 min.
Nuvalykite veidą pirmiausia drėgnu vatos diskeliu, tuomet su toniku.

GU50505

GU50279
GU50283

GU50378
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DRĖKINAMOSIOS PRIEMONĖS /
MOISTURISING SOURCES
HYDRA SUMMUM CREAM

kodas: GU506900

Prabangus drėkinamasis kremas, 50 ml
Drėkinamasis kremas prisotina odą drėgme. Sudėtyje esantis išskirtinis HYDRALOGIC kompleksas atkuria odos drėgmės lygį
būdingą jaunatviškai odai, padeda kovoti su amžiaus poveikiu odai. Priemonės formulėje esantys komponentai sukuria barjerą,
neleidžiantį išgaruoti drėgmei bei pagerina vandens pasiskirstymo odoje procesus. Oda puikiai sudrėkinama, tampa švelni,
elastinga, stangri ir švytinti.
Naudojimas: tepti ant švarios veido ir kaklo odos.

HYDRA SUMMUM SERUM

kodas: GU506890

Prabangus intensyviai drėkinantis serumas, 30 ml
Intensyvus drėkinamasis serumas su maksimaliai koncentruotomis veikliosiomis medžiagomis, kurios sustiprina serumo efektyvumą. Atkuria drėgmės lygį jaunatviškos odos palaikymui 3 žingsniais: neleidžia drėgmei išgaruoti iš odos, išlaiko drėgmę
odoje, giliai drėkina. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis sustiprina odos barjerinę funkciją, kad apribotų drėgmės praradimą ir
palaikytų optimalų drėgmės lygį odoje. AQUASILANOL skatina intensyvų drėkinimą ir pagerina drėgmės difuziją visoje odoje,
stimuliuojant akvaporinų sintezę. Šie baltymai sudaro tarpląstelinį kanalą, kuris leidžia lengviau pasiskirstyti drėgmei visuose
odos sluoksniuose.
Naudojimas: tepti ant švarios veido odos ryte ir/arba vakare prieš drėkinamąjį kremą. Venkite akių kontūro.

HYDRAZONE FLUID CREAM

kodas: GU50720

Intensyvus drėkinamasis fluidas-kremas, 50 ml
Intensyvus drėkinamasis fluidas-kremas skirtas drėgmę praradusiai, normaliai, mišriai odai bei visiems odos tipams vasaros
laikotarpiu. Priemonė palaiko optimalų vandens kiekį epidermyje. Mažina odos blizgesį, suteikia odai ilgai išliekantį matinės
odos efektą. Paprastas naudoti, greitai įsigeria į odą.
Naudojimas: tepti ant švarios veido ir kaklo odos.

HYDRAZONE ALL SKIN TYPES

kodas: GU50604

Drėkinamasis kremas (visų tipų odai), 50 ml
Drėkinamasis kremas, skirtas visų tipų odai, užtikrina ilgalaikį drėkinimą, suteikia odai skaistumo. Lygina raukšles, atsiradusias
dėl odos dehidratacijos. Sudėtyje esančios „Hydrocyte“ liposomos giliai drėkina, vitamas E apsaugo nuo laisvųjų radikalų,
alyvuogių vaškas švelnina odą.
Naudojimas: gali būti naudojamas ištisus metus ryte ir/arba vakare.

HYDRAZONE RICH CREAM

kodas: GU50606

Drėkinamasis kremas (drėgmės netekusiai odai), 50 ml
Intensyvus drėkinamasis kremas specialiai skirtas akivaizdžiai dehidratuotai odai. Sudėtyje esančios „Hydrocite“ liposomos
užtikrina ilgalaikį ir optimalų drėkinimą, vitamas E apsaugo nuo laisvųjų radikalų, alyvuogių vaškas švelnina odą. Priemonė
lygina raukšles, atsiradusias dėl odos dehidratacijos, minkština ir skaistina odą.
Naudojimas: gali būti naudojamas ištisus metus ryte ir/ arba vakare.

HYDRA CELLULAIRE SERUM

kodas: GU50151

Drėkinamasis serumas, 30 ml

Intensyviai drėkinantis veido serumas praturtintas „Hydroplasme“ veikliųjų medžiagų kompleksu. Skaistina, išlygina smulkias
raukšles, suteikia putlumo.
Naudojimas: rekomenduojamas kursas – 1 mėnuo, naudokite ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos prieš įprastai
naudojamą dieninį/naktinį kremą.

GU50604
GU50720

GU506900
GU506890

GU50606
GU50151
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HYDRA BEAUTE CREAM

kodas: GU50280

Ilgalaikis drėkinamasis kremas, 50 ml
Saugo nuo aplinkos dirgiklių, drėkina paviršinius epidermio sluoksnius, išlygina smulkias raukšleles, atkuria odos apsauginę
plėvelę, palaiko drėgmę, ramina. Oda tampa šviesi ir švytinti. Skirtas drėgmės netekusiai odai.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant švarios veido ir kaklo odos.

HYDRA BEAUTE MASK

kodas: GU50384

Drėkinamoji ir skaistinamoji kaukė, 50 ml
Akimirksniu drėkina odą, išplečia dehidratuotas odos ląsteles paviršiniame epidermio sluoksnyje, Išlygina ir suteikia šilkinio
švelnumo, atgaivina odą ir atstato švytėjimą.
Naudojimas: tepti 1–2 kartus į savaitę. Kaukę storu sluoksniu paskirstykite ant veido ir kaklo odos, palikite veikti 10 min.
Nuvalykite veidą pirmiausia drėgnu vatos diskeliu, tuomet su toniku.

HYDRA BEAUTE MIST

kodas: GU50727

Intensyvi drėkinamoji purškiama priemonė, 100 ml
Intensyvi drėkinamoji purškiama priemonė skirta visiems odos tipams. Priemonė maksimaliai drėkina, atgaivina, o sudėtyje
esantys mikroelementai ir žaliosios arbatos ekstraktas suteikia odai gyvybingumo. Oda įgauna spindesio, tampa švelnesnė ir
elastingesnė. Skirta naudoti su kremu.
Naudojimas: purkškite tiesiai, net ant makiažu padengtos veido odos.

HYDRA FINISH CREAM SPF 15

kodas: GU50687

Drėkinamasis veido kremas su atspalviu SPF 15, 30 ml
„Hydra Finish“ priemonė susilieja su oda, akimirksniu suteikdama sveiką spindesį ir tolygų atspalvį. Priemonė skaistina, naikina
nuovargio žymes, lygina raukšles, atsiradusias dėl odos dehidratacijos. Sudėtyje esantis dedešvos ekstraktas intensyviai drėkina bei ramina odą. SPF 15 apsaugo odą nuo UVB ir UVA spindulių, kurie sukelia pigmentacijos problemų. Šios nepaprastos
priemonės paslaptis yra įkapsuliuoti pigmentai, kurie susimaišo su kremu tik naudojimo metu, todėl drėkinamieji komponetai
išlaikomi nepaliesti, o priemonė apsaugota tarp naudojimų.
Naudojimas: nedidelį kiekį priemonės tolygiai paskirstyti ant kruopščiai nuvalyto veido ir kaklo. Tepti ryte po serumo.

GU50384

GU50687

GU50280
GU50727
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JAUNINAMOSIOS PRIEMONĖS /
YOUTH SOURCES
YOUTH PERFECT FINISH CREAM SPF 50

kodas: GU506910

Jauninamasis kremas su spalva SPF 50, 30 ml
„Youth Perfect“ priemonė susilieja su oda, akimirksniu suteikdama sveiko spindesio ir tolygų atspalvį. Priemonė jaunina, atkuria
sveiką odos spindesį, skaistina, naikina nuovargio žymes, lygina raukšles, atsiradusias dėl odos dehidratacijos. Sudėtyje esantis
vitaminas C veikia kaip antioksidantas, gerina kolageno sintezę, taip atkuriant odos tonusą ir stangrumą. Mažina pigmentines
dėmes ir saugo nuo naujų atsiradimo. Melanoxyl lėtina melanino sintezę ir padeda sumažinti melanino kiekį melanocituose.
Didelė apsauga nuo UV spindulių padeda išvengti odos senėjimo požymių atsiradimo. Įkapsuliuoti pigmentai susimaišo su
kremu tik naudojimo metu, todėl visos veikliosios medžiagos išlaikomos nepaliestos, o priemonė apsaugota tarp naudojimų.
Naudojimas: nedidelį kiekį priemonės tolygiai paskirstyti ant kruopščiai nuvalyto veido, ryte.

YOUTH TIME NR. 1, 2, 3

kodai: GU505030, GU505040, GU505060.

Jauninamasis makiažo pagrindas, 30 ml
Ryškėjančius senėjimo požymius maskuojantis makiažo pagrindas. Sudėtyje esantys mineraliniai pigmentai vizualiai užpildo
raukšles, suteikia odai tolygų sveikos odos atspalvį ir atstato natūralų odos švytėjimą. Formulėje esanti hialurono rūgštis lygina
odos paviršių, veido bruožai sušvelninami. Jūržolių ekstraktas padeda kovoti su odos antikolagenaze bei neleidžia odai prarasti
tvirtumo, elastingumo, užkerta kelią raukšlių atsiradimui. Žaliosios arbatos ekstraktas ir vitaminas E saugo odą nuo kenksmingų
UV spindulių sukeliamos radiacijos.
Naudojimas: tepti ant švarios veido odos.

LONGUE VIE CREAM

kodas: GU50342

Atkuriamasis veido kremas, 50 ml
Atkuriamasis, jauninamasis veido kremas. Aprūpina odą 56 veikliosiomis medžiagomis (vitaminais, aminorūgštimis), būtinomis
odos ląstelių gyvybingumui, atsinaujinimui bei ilgaamžiškumui. Lygina ir stangrina odą. Suvienodina veido spalvą. Atgaivina
odą ir suteikia skaistumo.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos.

NOUVELLE VIE CREAM

kodas: GU503400

Atjauninamasis kremas skaistumą praradusiai veido odai, 50 ml
Kremas nuo pirmųjų senėjimo požymių. Dvejopo poveikio – atjaunina ir skaistina pavargusią veido odą. Sudėtyje esantys kompleksai: „HydraVie Complex“ stimuliuoja ląstelių metabolizmą ir stiprina epidermio struktūrą, „Hydrocyte Complex“ intensyviai
drėkina odą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis padengia odą plėvele, kuri sustabdo drėgmės pasišalinimą iš odos ir padeda
išlaikyti tinkamą drėgmės lygį. Vitaminas E pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, apsaugo odą nuo priešlaikinio senėjimo
požymių. Gliukono delta-laktonas pagreitina odos ląstelių atsinaujinimo procesą. Oda tampa akivaizdžiai lygesnė ir skaistesnė.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant švarios veido odos.

GU50342

GU506910
GU505040
GU505030
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GU505060
GU503400

LONGUE VIE SERUM

kodas: GU50155

Atstatomasis serumas, 30 ml
Intensyvi atkuriamoji priemonė, stimuliuojanti odos gyvybines funkcijas. Sudėtyje esantis „Cellular Life“ kompleksas iš 56
biologinių veikliųjų komponentų aprūpina medžiagomis, būtinomis odos ląstelių atsinaujinimui bei ilgaamžiškumui. Lygina ir
stangrina odą.
Naudojimas: rekomenduojamas kursas – 1 mėnuo, kuris gali būti kartojamas pagal odos poreikį. Naudokite ryte ir/arba vakare
ant švarios odos prieš įprastą kremą.

PLEINE VIE CREAM

kodas: GU50293

Odos jauninamasis kremas, 50 ml
Jauninamasis kremas su augalų placenta neutralizuoja laisvųjų radikalų, saulės ir aplinkos žalingą poveikį, lėtina odos senėjimo procesą, lygina raukšles, stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, odos gyvybines funkcijas. Stangrina, grąžina odai jaunatvišką
skaistumą ir komfortą. Tinkantis visų tipų odai.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos.

ANTI-WRINKLE CREAM

kodas: GU50450

Priešraukšlinis kremas visų tipų odai, 50 ml
Giliai raukšles veikianti priežiūra. Akivaizdžiai lygina raukšles ir linijas, atgaivina ir atkuria odos švytėjimą, atjaunina odą. Sudėtyje esanti epidermio hialurono rūgštis akimirksniu lygina odą, stiprina ląstelių sukibimą, apsaugo nuo dehidratacijos linijų atsiradimo. Raukšlės ir smulkios linijos išlyginimos, oda atrodo jaunesnė. Dermos hialurono rūgštis atgaivina odą, gerina jos stangrumą, pasižymi antioksidaciniu poveikiu, stabdo senėjimo procesą. Biopeptidai atkuria ir tankina odą. Skirtas visų tipų odai.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare gerai nuvalytą veido ir kaklo odą.

ANTI-WRINKLE RICH CREAM

kodas: GU50460

Priešraukšlinis kremas sausai odai, 50 ml
Giliai raukšles veikianti priežiūra. Akivaizdžiai lygina raukšles ir linijas, atgaivina ir atkuria odos švytėjimą, atjaunina odą. Sudėtyje esanti epidermio hialurono rūgštis akimirksniu lygina odą, stiprina ląstelių sukibimą, apsaugo nuo dehidratacijos linijų
atsiradimo. Raukšlės ir smulkios linijos išlyginimos, oda atrodo jaunesnė. Dermos hialurono rūgštis atgaivina odą, gerina jos
stangrumą, pasižymi antioksidaciniu poveikiu, stabdo senėjimo procesą. Biopeptidai atkuria ir tankina odą. Taukmedžio sviestas ir Liposkin intensyviai maitina, švelnina ir lygina odą. Skirtas sausai odai.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare gerai nuvalytą veido ir kaklo odą.

ANTI-WRINKLE MASK

kodas: GU50382

Skaistinamoji kaukė nuo raukšlių, 50 ml
Šios kreminės kaukės pagrindas – „Dermostimulines“ aktyviųjų komponentų kompleksas, kuris skatina odos regeneraciją,
stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, lygina raukšles, drėkina odą. Kaukė akimirksniu naikina nuovargio žymes, oda atgauna
jaunatvišką skaistumą.
Naudojimas: naudokite 1–2 kartus per savaitę. Kaukę palikite 2–3 min., vėliau likučius nuvalykite losjonu suvilgytu vatos
padeliu.

DERMA LISS CREAM

kodas: GU50685

Maskuojamoji poras sutraukianti priemonė, 13 ml
Akimirksniu užmaskuoja raukšles ir sutraukia poras. Veikia kaip gydomoji priemonė nuo raukšlių ir išsiplėtusių porų. Švelni
pudra išlygina odos paviršių, optiški ir fiziški užpildai suteikia atjaunėjusios odos išvaizdą. Hialurono rūgšties sferiniai užpildai išsipučia ir užpildo raukšlių ir linijų griovelį, suteikiant ilgalaikį drėkinimą. Valomasis veiklusis komponentas vizualiai
mažina išsiplėtusias poras, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu.
Naudojimas: po kasdienio kremo tepkite priemonę ant raukšlių, linijų ir išsiplėtusių porų, švelniai masažuojant pirštų
galiukais.

GU50460
GU50155

GU50685

GU50450
GU50293

GU50382

9

PRIEŠRAUKŠLINĖS VEIDO PRIEŽIŪROS
PRIEMONĖS / ANTI-AGEING LONGEVITY
AGE SUMMUM CREAM

kodas: GU507300

Visapusiškas priešraukšlinis kremas, 50 ml
Visapusiškas priešraukšlinis kremas atkuria odos imunitetą, kuris kovoja prieš senėjimo požymius, bei atkuria ląstelių aktyvumą, kuris išlaiko odos jaunatviškumą. Dėl sudėtyje esančio IMMUNE komplekso, kuris apsaugo odos imuninę sistemą,
išlaikomas odos jaunatviškumas: apsaugomas odos matricos vientisumas, maksimizuojama elastino skaidulų sintezė, užtikrinama gera ląstelių sanglauda. Sudėtyje esantis ATP – ACTINERGIE, saugant ir perduodant būtiną energiją gyvybinėms ląstelių
funkcijoms, skatina ląstelių metabolizmą. Cellular Life kompleksas, kuris suteikia pagrindinius elementus, skatinačius ląstelių
augimą ir ilgaamžiškumą, skatina ląstelių atsinaujinimą. Vitaminas C kovoja prieš laisvuosius radikalus bei tamsias dėmeles.
Raukšlės ir linijos išlyginamos, oda tampa stangresnė ir skaistesnė, odos spalva – lygi, sumažinamos tamsios dėmelės.
Naudojimas: tepti ryte ir/ar vakare ant švaraus veido ir kaklo.

AGE IMMUNE SERUM

kodas: GU507310

Priešraukšlinis odos imunitetą atkuriantis serumas, 30 ml
Priešraukšlinis, atkuriantis odos imunitetą serumas, apsaugo Langerhanso ląsteles ir atkuria DNR. Sudėtyje esantys kompleksai: IMMUNE kompleksas apsaugo odos imuninę sistemą, išlaiko odos jaunatviškumą, apsaugo odos matricos vientisumą,
maksimizuoja elastino skaidulų sintezę, užtikrina gerą ląstelių sanglaudą. IMMUNE REPAIR kompleksas skatina veikti odos
imuninę sistemą, kuri atstato pažeistas ląsteles, kovoja su senėjimo požymiais. Hialurono rūgštis skatina natūralios hialurono rūgšties sintezę, padeda mažinti raukšles. Rambutano lapų ekstraktas skatina elastinių skaidulų sintezę ir jų tarpusavio
sanglaudą. 56 veikliosios medžiagos stimuliuoja regeneraciją ir ląstelių metabolizmą. Stabilizuotas vitaminas C kovoja prieš
laisvuosius radikalus, padeda koreguoti pigmentacijos sukeltus odos atspalvio netolygumus, skaistina odą.
Naudojimas: tepkite ryte ir/arba vakare po prausimosi, prieš įprastą veido kremą.

AGE LOGIC CREAM

kodas: GU50272

Atkuriamasis veido kremas, 50 ml
Revoliucinis kremas visų tipų brandžiai odai.Tai pirmasis produktas, kuris senėjimo procesą pasuka atgal, jį „perprogramuoja“.
Su adenozino trifosfatu (ATP), kuris tiekia neveiklių ląstelių gyvybei ir atsinaujinimui reikalingą energiją ir Oxynergine, aprūpinančiu ląsteles deguonimi. Suaktyvina ląstelių gyvybines funkcijas. Ląstelės atsigauna ir pradeda naują gyvenimą. Oda
sustangrėja, sušvyti jaunyste, pastebimai sumažėja raukšlių.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant visiškai švarios odos.

GU507310
GU507300
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GU50272

AGE LOGIC RICH CREAM

kodas: GU503801

Maitinamasis priešraukšlinis kremas veidui, 50 ml
Priemonė atgaivina odos ląstelių aktyvumą, jaunina, suteikia odai švytėjimo ir jaunatviško spindesio. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos: ATP natūralios biologinės molekulės suteikia ląstelėms energijos, būtinos gyvybinėms ląstelės funkcijoms
palaikyti. Actinergie sustiprina ląstelių prisotinimą deguonimi. Liposkin praturtintas riebalų rūgštimis, kurios intensyviai maitina,
švelnina ir lygina odą. Rambutan Leaf Extract skatina elastino ir kolageno skaidulų sintezę, stangrina ir lygina raukšles. 56
veikliosios medžagos skatina ląstelių atsinaujinimą ir metabolizmą. Skirtas sausai odai.
Naudojimas: galima naudoti ištisus metus norint intensyviai maitinti, atkurti odą, sumažinti senėjimo požymius. Tepti ryte ir/
ar vakare ant visiškai švarios odos.

AGE LOGIC SERUM

kodas: GU501581

Jauninantis serumas, 25 ml
Šis koncentruotas naktinis regeneruojamasis veido serumas lygina odos paviršių, skaistina ir stangrina odą, dailina veido kontūrą, stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą. Praturtintais keliais aktyviųjų komponentų kompleksais: ATP (Adenosine
Tri-Phosphate) – energijos šaltinis, suteikiantis ląstelėms gyvybingumo, skatinantis jų atsinaujinimą; „Actinergie“ – prisotina odą deguonimi; Longue Vie 56 biologinių komponentų (vitaminų, proteinų, aminorūgščių) kompleksas – veikia prieš
raukšles, atstato odos stangrumą, elastingumą, stimuliuoja odos atsinaujinimą, stiprina odą. Vitaminas C, E – saugo nuo
laisvųjų radikalų ir aplinkos žalingo poveikio, stimuliuoja kolageno sintezę.
Naudojimas: naudokite vakare ant švariai nuvalytos odos prieš įprastą naktinį kremą.

CLEAN LOGIC CLEANSING CREAM

kodas: GU500691

Kreminis veido valiklis, 150 ml

Kreminis veido valiklis gerai nuvalo odą, šalina makiažą ir nešvarumus. Suteikia odai komforto pojūtį, oda tampa švelnesnė
ir elastingesnė. Sudėtyje esantys veiklieji komponentai: Longevitine stangrina, jaunina odą, sviestmedžio aliejus atstato
hidrolipidinę plėvelę, Hydrocyte kompleksas su hialurono rūgštimi drėkina ir suteikia odai komforto pojūtį.
Naudojimas: ryte ir/arba vakare, pirštų galiukais arba vatos diskeliu, sukamaisiais judesiais tepti ant veido. Užbaigti su
losjonu Clean Logic Revitalising Care Lotion.

CLEAN LOGIC LOTION

kodas: GU500692

Gaivinantis veido losjonas, 200 ml
Gaivinantis veido losjonas suteikia odai komforto pojūtį, oda tampa švelnesnė ir elastingesnė. Tonizuoja ir atgaivina odą.
Užbaigia makiažo valymą. Paruošia odą tolimesniam priežiūros priemonių naudojimui. Sudėtyje esantys veiklieji komponentai: Papain atgaivina odą, pašalindamas negyvas odos ląsteles, atsiradusias senstant odai. Skatina ląstelių atsinaujinimą,
mikroelementai atgaivina ir tonizuoja odą, Jojoba aliejus apsaugo hidrolipidinę plėvelę.
Naudojimas: vatos diskeliu valykite veido odą, išskyrus akių sritį.

GU501581
GU503801

GU500691
GU500692
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STANGRINAMOSIOS PRIEMONĖS /
FIRMING SOURCES
LIFT SUMMUM CREAM

kodas: GU549222

Stangrinamasis kremas, 50 ml
Stangrinamasis kremas, kuris „pakelia“ veido bruožus, sutankina vidinį odos sluoksnį, oda tampa elastingesnė, lygesnė, atjaunėjusi. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos: Longevitine atkuria kolageno ir elastino sintezę, o šaltalankis suaktyvina pagrindinių baltymų ir hialurono rūgšties sintezę.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant švarios veido odos.

LIFT SUMMUM SERUM

kodas: GU530630

Stangrinamasis serumas, 30 ml
Stangrinamasis serumas, kuris „pakelia“ veido kontūrą, oda tampa elastingesnė, lygesnė, gyvybingesnė ir atjaunėjusi. Sudėtyje
esančios veikliosios medžiagos: Energycell aprūpina ląsteles energija, kuri skatina gaminti ATP, Longevitine atkuria kolageno ir
elastino sintezę, skatina hialurono rūgšties sintezę, šaltalankis gerina odos struktūrą, stangrumą ir tankumą.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant švarios veido odos prieš veido kremą.

LIFT SUMMUM MASK

kodas: GU505150

Stangrinamoji kaukė, 50 ml
Greito poveikio stangrinamoji veido kaukė, kuri „pakelia“ veido kontūrą akimirksniu, oda tampa elastingesnė, lygesnė, mažina
raukšles ir linijas. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos: Longevitine atkuria kolageno ir elastino sintezę, skatina hialurono
rūgšties sintezę, šaltalankis gerina odos struktūrą, stangrumą ir tankumą, Biotechnologinis kompleksas suteikia greitą ir intensyvų stangrinamąjį poveikį.
Naudojimas: tepti ant odos storu sluoksniu, išskyrus paakių sritį. Ryte arba vakare ant švarios veido odos palikti kaukę 10
minučių, po to pašalinti kaukę drėgnu vatos diskeliu bei nuplauti veidą vandeniu.

GU530630
GU549222
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GU505150

FIRMING CREAM

kodas: GU50170

Stangrinamasis veido kremas, 50 ml
Lengvos tekstūros stangrinamasis kremas neapsunkindamas giliai drėkina ir atkuria odą. Specialiai sukurtas normaliai ir mišriai
odai. Padeda išlyginti ir pabrėžti veido ovalą, atkuria stangrumą, suteikia odos paviršiui lygumo. Pagrindinis išskirtinis aktyvusis
komponentas Actiprogerinas stabdo senėjimo procesą, mažina raukšles, neleidžia odai glebti, stangrina odą. Vitaminas C
atkuria odos švytėjimą. Barjerinę funkciją užtikrina optimalus vynuogių sėklų ir nakvišų aliejų derinys, kuris atkuria odą, suteikia
komforto. Oda atgauna stangrumą ir elastingumą. Hydrocyte kompleksas intensyviai drėkina odą.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare gerai nuvalytą veidą ir kaklą. Tepti potėpiais į viršų nuo smakro link kaktos.

FIRMING RICH CREAM

kodas: GU50080

Stangrinamasis maitinamasis kremas, 50 ml
Tirštos tekstūros kremas giliai maitina ir atkuria odą. Specialiai sukurtas sausai odai. Padeda paryškinti tolygų veido ovalą,
atkuria stangrumą ir lygina odos paviršių. Pagrindinis išskirtinis aktyvusis komponentas Actiprogerinas stabdo senėjimo procesą, mažina raukšles, neleidžia odai glebti, stangrina odą. Vitaminas C atkuria odos švytėjimą. Trijų augalinių aliejų, vynuogių
sėklų, nakvišų ir avokado, derinys užtikrina tinkamą odos maitinimą, stiprina odos barjerą, giliai maitina, praturtina odą trimis
nepakeičiamomis riebalų rūgštimis. Oda atgauna stangrumą ir elastingumą. Hydrocyte kompleksas intensyviai drėkina odą.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare gerai nuvalytą veidą ir kaklą. Tepti potėpiais į viršų nuo smakro link kaktos.

LIFTOSOME CREAM

kodas: GU50496

Stangrinamasis kremas, 50 ml
Atstatomasis stangrinamasis kremas stiprina odos elastingumą, patempia odą, akivaizdžiai atgaivina veido bruožus. Sudėtyje esantis Pro kolagenas skatina elastino skaidulų gamybą, kovoja prieš odos suglebimą, stangrumo trūkumą ir sumažėjusį
elastingumą, Lifto-proteinai suteikia greitą mechanišką patempimą, taukmedžio sviestas maitina, vitaminas E: kovoja prieš
laisvuosius radikalus, antioksidantas, alijošiaus ekstraktas drėkina, minkština.
Naudojimas: galima naudoti ištisus metus, ryte ir/ arba vakare.

ECLAT LIFTING MASK

kodas: GU50480

Stangrinamoji skaistinamoji kaukė, 4*19 ml
Stangrinamoji kaukė praturtinta veikliaisiais komponentais akimirksniu stangrina, neleidžia odai glebti, pasižymi priešraukšliniu
poveikiu. Unikali kaukės forma bei tekstūra specialiai sukurta uždengti kuo daugiau veido ir kaklo odos, taip padidinant atyviųjų
komponentų įsiskverbimą. Sudėtyje esantys komponentai užpildo raukšles, stangrina, švelnina veido bruožus, suteikia švytėjimo, skaistina bei drėkina odą. Naudokite prieš vakarėlį ar kitą progą, kai norite suteikti odai nepaprasto stangrumo ir švytėjimo.
Naudojimas: uždėkite kaukę ant švaraus veido ir kaklo. Pradėkite nuo akių, tuomet link nosies ir tuomet link lūpų. Švelniai
prispauskite kaukę prie veido. Palikite 10 minučių. Pašalinkite kaukę sukamaisiais judesiais, taip leisite aktyviems komponentams įsigerti į odą.

LONGUE VIE DÉCOLLETÉ

kodas: GU528551

Stangrinamasis dekoltė srities serumas, 50 ml
Serumas atjaunina dekoltė srities odą, suteikia glotnumo, švelnumo, minkština ir drėkina. Akimirksniu sustangrina dekoltė
srities odą. Priemonėje esantys komponentai: Crélastine glotnina odą, lygina raukšles, atsiradusias dėl odos dehidratacijos,
skatina odos atsinaujinimo procesą, stimuliuoja elastino sintezę; 56 veikliosios medžiagos atkuria odos stangrumą ir stimuliuoja
odos atsinaujinimą. Tinka visų tipų odai.
Naudojimas: serumą tepti ryte ir/arba vakare dekoltė srityje.

GU50480
GU50080
GU50170

GU50496

GU528551
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VALOMOSIOS PRIEMONĖS /
PURITY SOURCES
MICROBIOTIC CLEANSING FOAM

kodas: GU500325

Valomosios putos riebiai odai, 150 ml
Antimikrobinės valomosios putos, skirtos riebiai, blizgančiai, į aknę linkusiai odai. Su antimikrobine ir valomąja veikliąja medžiaga (Sebocidine), be šarminio muilo. Giliai išvalo odą, pašalina mikrobus ir nešvarumus, padeda subalansuoti riebalinių
liaukų veiklą. Rūgštus pH lėtina riebalų išsiskyrimą ir panaikina blizgesį. Apsaugo nuo spuogus sukeliančių bakterijų – pasižymi
antibakteriniu poveikiu.
Naudojimas: sukamaisiais judesiais tepkite putas ant drėgnos veido ir kaklo odos, ypač riebias vietas (nosies sparnelius,
kaktą). Nuplaukite vandeniu. Naudokite kasdien ryte ir vakare.

MICROBIOTIC LOTION

kodas: GU50142

Tonizuojantis losjonas riebiai odai, 200 ml
Reguliuoja riebalų išsiskyrimą ir mikrobinę florą, mažina blizgesį ir slopina uždegimą bei paraudimą. Rūgštus pH. Oda tampa
švari, sveika ir matinė. Skirtas riebiai odai. Sudėtyje yra sebocidine, antimikrobinio, valomojo veikliojo komponento.
Naudojimas: tepti vatos diskeliu ant veido, išskyrus akių kontūrą, ir kaklo.

ACNILOGIC CREAM SERUM

kodas: GU52909

Riebios odos serumas, 30 ml

Veiksminga intensyvi priemonė, kovojanti su pagrindinėmis riebios, linkusios į aknę odos problemomis. Neriebi, lengva emuslija
atkuria odos pusiausvyrą, suteikia ilgai išliekantį matinį efektą. Kontroliuoja riebalų išsiskyrimą, sutraukia poras, sausina, dezinfekuoja spuogus bei inkštirus, ramina paraudusią, sudirgusią odą.
Naudojimas: rekomenduojamas kursas – 1 mėnuo, ypač probleminei odai – 3 mėnesiai. Naudokite ryte ir vakare ant švarios
odos prieš Guinot Pure Balance kremą. Nakčiai galite naudoti vieną be papildomo kremo.

PURE BALANCE CREAM

kodas: GU50295

Valomasis balansuojamasis kremas, 50 ml
Skirtas riebiai, linkusiai į blizgėjimą odai. Sudėtyje esantys alyvmedžių lapų ekstraktas, cinkas, natūralaus cukraus ekstraktas
reguliuoja riebalų išsiskyrimą, atstato odos pusiausvyrą, saugo nuo uždegimų, sutraukia poras; figų ekstraktas drėkina ir apsaugo odą nuo išsausėjimo. Odos blizgėjimas mažinamas specialios pudros pagalba.
Naudojimas: tepti ryte ant švarios veido ir kaklo odos.

PURE BALANCE MASK

kodas: GU503824

Valomoji kaukė riebiai odai, 50 ml
Mišriai ar riebiai odai. Akimirksniu odą padaro matinę, sugeria blizgesį ir nešvarumus, pagerina odos struktūrą, sutraukia poras
ir išvalo inkštirus.
Naudojimas: tepti veidą ir kaklą, išskyrus paakių zoną. Po 10 min. nuplauti drungnu vandeniu, paskui – toniku. Naudoti 1 ar
2 kartus per savaitę.

COVER TOUCH CONCENTRATE

kodas: GU50688

Maskuojamoji priemonė, 15 ml

Tolygiai maskuoja visus lokalius odos netobulumus, nepriklausomai nuo odos tipo ar ploto. Maskuoja ir išlygina odą universalia
spalva, kuri prisitaiko prie kiekvienos odos tono. Maskuojamasis rezultatas labai natūralus, dėl sudėtyje esančių optiškai maskuojamųjų mineralinių pigmentų. Reguliuoja išskiriamų riebalų perteklių, dėl kurių atsiranda spuogeliai. Leidžia odai kvėpuoti,
sugeria riebalų perteklių ir taip neužkemša porų.
Naudojimas: pasukite tubelę į tą pusę, kur nurodyta „ON“. Tepkite po dieninio kremo, prieš arba po makiažo bazės, lokaliai
ant odos, kur norite užmaskuoti odos trūkumus. Pakartokite dienos metu, jei reikia.

GU52909
GU500325
GU50142
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GU503824
GU50295

GU50688

RAMINAMOSIOS PRIEMONĖS /
SOOTHING SOURCES
HYDRA SENSITIVE MILK

kodas: GU50019

Švelnus makiažo valiklis jautriai odai, 200 ml
Veiksminga greito naudojimo du viename valiklio ir toniko formulė. Švelnus makiažo valiklis puikiai nuvalo makiažą, švelniai
valo ir apsaugo visų tipų jautrią ir greitai reaguojančią odą, ramina. Sudėtyje esantys Lymphokinine® ramina, gerina odos
toleranciją, mažina sudirginimus, vitaminas E stiprina natūralią odos apsaugą.
Naudojimas: valyti veidą ryte ir/arba vakare.

HYDRA SENSITIVE CREAM

kodas: GU52758

Drėkinamasis kremas jautriai odai, 50 ml
Atstatomasis ir apsauginis kremas ramina odos paraudimus ir sudirgimus, padeda sustiprinti natūralią odos apsaugą, suteikia
komforto ir geros savijautos pojūtį. Sudėtyje esantys Lymphokinine®“ (Epaline, Alpha Bisabolol, Meristem ekstraktai): ramina, vitaminas E: kovoja prieš laisvuosius radikalus, antioksidantas.
Naudojimas: ryte ir/ arba vakare tepti visą veidą. Gali būti naudojamas kaip vieno mėnesio gydomoji programa, norint
atnaujinti odą.

HYDRA SENSITIVE SERUM

kodas: GU52762

Jautrios odos serumas, 30 ml
Skubi pagalba jautriai odai. Mažina odos jautrumą: tempimą, sausumą, paraudimą, dilgčiojimą. Atkuria natūralią odos apsaugą,
didina odos toleranciją. Oda tampa atsparesnė stresui, neigiamam užterštos aplinkos poveikiui.
Naudojimas: tepti ryte / vakare ant švarios odos prieš įprastą kremą. Rekomenduojama naudoti keičiantis metų laikams ar
pagal odos poreikį.

HYDRA SENSITIVE MASK

kodas: GU52759

Raminamoji drėkinamoji kaukė, 50 ml
Odos priežiūros formulė, praturtina keturiomis veikliosiomis medžiagomis, saugo ir stiprina odą iš vidaus ir išorės. Saldžiųjų
migdolų aliejus atstato hidrolipidinį sluoksnį ir ląstelių sukibimą, taip užkirsdamas kelią odos jautrumo problemoms. Vitaminas
E pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, stiprina membranos lipidus ir saugo juos nuo laisvųjų radikalų sukeliamos
žalos. Limphokinine formulė sumažina aplinkos dirgiklių sukeliamus jautrumo simptomus, akivaizdžiai mažina paraudimus ir
dirginimą. Azijinė centelė apsaugo kapiliarus ir didina jų atsparumą, regeneruoja odą ir ramina sudirginimus.
Naudojimas: tepti plonu sluoksniu ant švarios veido ir kaklo odos vieną arba du kartus per savaitę. Palikti 10 minučių. Nuvalyti
kaukę vatos diskeliu, užbaigti procedūrą veido toniku.

GU52762
GU52758
GU52759
GU50019
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RAMINAMOSIOS PRIEMONĖS /
SOOTHING SOURCES
PROTECTION REPARATRICE CREAM

kodas: GU50277

Apsauginis atkuriamasis kremas, 50 ml
Apsaugo odą nuo išorinio aplinkos dirginimo, ramina diskomforto ir karščio pojūtį, atkuria odos apsauginę plėvelę, atstato
natūralią odos apsaugą. Subalansuoja ir nuramina odą.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant švarios veido ir kaklo odos. Gali būti naudojamas vienas arba prieš įprastinę veido priežiūros priemonę.

RED LOGIC CREAM

kodas: GU50278

Kremas nuo paraudimo, 30 ml
Kremas skirtas probleminei odai, kenčiančiai nuo kuperozės. „Vienoderm“ veikliųjų medžiagų kompleksas mažina odos paraudimą kaktos, nosies, skruostų srityje, stiprina kraujagyslių sieneles, didina kraujagyslių elastingumą ir kapiliarų laidumą. Mažina
kraujagyslių išsiplėtimą ir jų tinklelių formavimąsi. Nuramina, atgaivina odą.
Naudojimas: rekomenduojamas kursas – 3 mėnesiai, kuris gali būti kartojamas pagal odos poreikį. Naudokite vakare ant
švarios odos.

PUR CONFORT CREAM SPF 15

kodas: GU507400

Jautrios odos kremas nuo žalingo aplinkos poveikio su SPF 15, 50 ml
Jautrios odos kremas suteikia odai kasdienę apsaugą nuo aplinkos dirgiklių. Apsaugo odą nuo UV spindulių, temperatūros
pokyčių, kieto vandens. Sudėtyje esantys fosfolipidai, kurie veikia kaip apsauginis skydas, ramina odą, stiprina ląstelių sukibimą; vitaminas E ir alfa-bisabololis atstato natūralią odos apsaugą; Dermaline mažina reakcijas, kurios sukelia odos ypatingą
jautrumą. Švelni, glotni priemonės tekstūra apgaubia ir apsaugo odą. Lengvas, švelnus atgaivinantis aromatas toleruojamas
net pačios jautriausios odos. Oda tampa švelni, nuraminta, apsaugota, vėl jaučiamas komfortas. Sumažinami paraudimai, todėl
odos spalva tampa lygesnė.
Naudojimas: tepti dieną ant švaraus veido ir kaklo.

GU50277

GU507400
GU50278
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SKAISTINAMOSIOS PRIEMONĖS /
RADIANCE SOURCES
BiOXYGÈNE CREAM

kodas: GU50045

Skaistinamasis drėkinamasis kremas, 50 ml
Skaistina, drėkina ir gaivina odą. Kovodamas su aplinkos taršos žalingu poveikiu, kremas apsaugo odą nuo galimų pasekmių,
tokių, kaip raukšlės, odos išsausėjimas, papilkėjimas. Sudėtyje yra pro-deguonies, kuris aprūpina ląsteles deguonimi; kviečių
DNR skatina ląstelių atsinaujinimą; sviestmedžio aliejus maitina odą. Tinka visų tipų odai.
Naudojimas: ryte ir/arba vakare ant švarios veido ir kaklo odos.

BiOXYGÈNE SERUM

kodas: GU50710

Skaistinamasis veido serumas, 30 ml
Bioxygène veido serumas atkuria odos natūralų švytėjimą, skaistina, atgaivina ir pripildo odos ląsteles deguomini. Sudėtyje
esantis pro-deguonis, nepaprasto poveikio augalo ekstraktas, skatina ląstelių kvėpavimą, taip pagerina gyvybines odos ląstelių
funkcijas. Serumas veikia kaip biologinė „detoksikuojanti priemonė“, pašalina toksinus, todėl veido oda atrodo pailsėjusi, švytinti ir gaivi, tarsi ką tik būtumėte grįžusi iš atostogų.
Naudojimas: tepti Bioxygene serumą prieš Bioxygene kremą, prieš tai nuprausus veido odą Bioxygene putomis.

BiOXYGÈNE CLEANSING FOAM

kodas: GU50065

Švelnios valomosios putos, 150 ml
Švelnios veido ir makiažo valomosios putos skirtos visiems odos tipams. Pašalina nešvarumus (teršalai, makiažo likučiai),
padeda palaikyti sveiką hidorlipidinę plėvelę, suteikia švelnumo ir komforto. Nuplovus su vandeniu oda tampa švari, atgaivinta ir
lengvai kvepianti vandens lelijos aromatu. Bemuilė formulė praturtinta vandenį minkštinančiais komponentais. Nedidelis kiekis
putų kartu su vandeniu virsta į švelnias gausias putas.
Naudojimas: išspauskite 2–3 putų paspaudimus. Užtepkite ant vandeniu sudrėkinto veido, kaklo, venkite akių kontūro srities.
Tepkite pirštų galiukais masažuojamaisiais judesiais. Nuplaukite vandeniu. Naudokite ryte ir/arba vakare.

GU50710
GU50045
GU50065
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SKAISTINAMOSIOS PRIEMONĖS /
RADIANCE SOURCES
BEAUTÉ NEUVE CREAM

kodas: GU52766

Skaistinamasis kremas, 50 ml
Jaunatvišką spindesį atgaivinantis kremas, lygina, atkuria naujos odos išvaizdą, suteikia skaistumo. Sudėtyje esantis trigubo
poveikio vitaminas C: šveičia odą, apsaugo nuo laisvųjų radikalų poveikio, tankina odą.
Naudojimas: tepti veido odą ryte ir/arba vakare.

MATIZONE CREAM

kodas: GU50300

Blizgėjimą mažinantis kremas, 50 ml
Matiškumo suteikiantis veido kremas sugeria veido blizgėjimą, drėkina ir suteikia odai skaistumo. Matti-kempinėlės, matiškumo suteikianti pudra: akimirksniu neutralizuoja blizgesį neišsausinant odos. Hydrocyte kompleksas, stiprūs aktyvieji
komponentai, kurie drėkina ir apsaugo, užtikrina ilgalaikį drėkinimą, ypač jautrioms veido vietoms (skruostikauliai).
Naudojimas: tepti ryte ant veido ir kaklo.

NIGHT LOGIC CREAM

kodas: GU507460

Skaistinamasis naktinis kremas, 50 ml
Naktinis veido kremas sumažina nuovargio požymius, neutralizuoja streso padarinius ir sumažina įtampą. Oda atrodo pailsėjusi, skaisti, švytinti, švelni ir elastinga iš pat ryto. Priemonėje esantys komponentai: Chrononight pasižymi dienos-nakties
odos ląstelių atsinaujinimo poveikiu, kuris leidžia padidinti ląstelių metabolizmą, kai jis yra labiausiai naudingas – naktį;
Hydrocyte kompleksas intensyviai drėkina; Esculoside pagerina mikrocirkuliaciją. Tinka visų tipų odai.
Naudojimas: kremą tepti kiekvieną vakarą ant švarios veido odos.

DYNAMISANT A NTI-FATIGUE MASK

kodas: GU50055

Skaistinamoji kaukė pavargusiai veido odai, 50 ml
Skaistinamoji kaukė pavargusiai veido odai atstato odos švytėjimą, suteikia tonuso, drėkina. AHA kompleksas pašalina negyvas
odos ląstelės, kurios sukelia odos papilkėjimą. Suteikia energijos naujoms ląstelėsms, oda atgauna švytėjimą. Mėtų ir eukalipto
eterinių aliejų derinys suteikia ląstelėms gyvybingumo, nuvalo odą, suteikia gaivumo. Sorgų cukraus ekstrakto molekulės suformuoja plėvelę, kuri apsaugo odos paviršių. Biotechnologinis kompleksas kovoja su odos išglebimu, stangrina, atstato veido
tonusą. Hydrocyte kompleksas subalansuoja drėgmės pusiausvyrą, suteikia odai lankstumo, komforto jausmą.
Naudojimas: tepkite storą sluoksnį ant veido, vengiant akių zonos. Kaukė pasižymi greitu poveikiu. Užtenka 3 minučių akivaizdiems resultatams. Norint intensyvesnio skaistumo laikykite 5–10 minučių. Šis produktas puikiai tinka, norint suteikti odai
gyvybingumo prieš vakarines pramogas.

LIFT ÉCLAT CONCENTRATE

kodas: GU50487

Momentinės skaistinančios ampulės, 2 ampl.
Greito poveikio priemonė, visų tipų odai. Akimirksniu atgaivina pavargusią odą, atpalaiduoja, sušvelnina veido bruožus, pašviesina odą, sulygina odos spalvą.
Naudojimas: ant švarios veido ir dekolte odos, kaip makiažo pagrindas. 1 ampulę paskirstykite ant odos, po 5 minučių galite
daryti makiažą.

GU50055

GU507460

GU52766
GU50487
GU50300
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ŠVIESINAMOSIOS PRIEMONĖS /
NEWHITE BRIGHTENING
NEWHITE DAY CREAM SPF 30

kodas: GU50550

Šviesinamasis dieninis kremas su SPF 30, 50 ml
Dieninis kremas šviesina veido odą, apsaugo nuo UV spindulių, neleidžia susidaryti naujoms rudoms dėmelėms. Sudėtyje
esantys apsauginiai filtrai sulėtina melanino gamybą, melanoksilas ir stabilizuotas vitaminas C mažina pigmentines dėmes. Po
30 dienų kurso oda tampa akivaizdžiai šviesesnė.
Naudojimas: naudoti bent 30 dienų kiekvieną rytą. Tepti ant vietų, kurias norima pašviesinti (veidas, kaklo linija, rankos ir pan.).
Siekiant optimalaus rezultato naudokite Brightening Night Cream šviesinamąjį naktinį kremą.

NEWHITE NIGHT CREAM

kodas: GU50540

Šviesinamasis naktinis kremas, 50 ml
Šviesinamasis naktinis kremas šviesina veido odą, neleidžia susidaryti rudoms dėmelėms, sustiprina šviesinamojo dieninio kremo poveikį. Sudėtyje esantys aktyvieji komponentai mažina melanino lygį, bei išblukina rudas dėmeles. Po 30 dienų naudojimo
kurso oda tampa akivaizdžiai šviesesnė.
Naudojimas: naudoti bent 30 dienų kiekvieną vakarą. Tepti ant vietų, kurias norima pašviesinti (veidas, kaklo linija, rankos ir
pan.). Siekiant optimalaus rezultato naudokite Brightening Day Cream šviesinamąjį dieninį kremą.

NEWHITE SERUM

kodas: GU50580

Šviesinamasis serumas su vitaminu C, 25 ml
14 dienų kurso serumas padeda pasiekti greitus ir akivaizdžius rezultatus. Grynas vitaminas C ampulėje sumaišomas su serumu
prieš pradedant naudoti, todėl pasiekiamas geriausias poveikis ir rezultatai. Šis giliai veikiantis serumas akivaizdžiai šviesina
odą, išblukina rudas dėmeles, suteikia odai švytėjimo, išlygina veido odos spalvą. Po 14 dienų kurso oda akivaizdžiai pašviesinama, rudos dėmelės išblukinamos.
Naudojimas: 14 dienų kursas. Naudoti ryte ir vakare. Tepti lengvais potėpiais veidą ir kaklą prieš veido kremą.

NEWHITE MASK

kodas: GU505700

Šviesinamoji kaukė nuo pigmentinių dėmių, 7*40 g
Šviesinamoji kaukė skaistina veido odą, akimirksniu išlygina odos toną, atkuria švytėjimą vos po 10 minučių. Sudėtyje esančios
veikliosios medžiagos: Melanoxyl mažina UV sukeltą melanino gamybą, sumažina pradinį melanino lygį, Vitaminas C skaistina
veido odą, apsaugo nuo laisvųjų radikalų, skatina kolageno sintezę.
Naudojimas: galima naudoti kaip 1 dienos procedūros kursą, norint padidinti odos skaistumą arba kaip 7 dienų procedūrų
kursą, vieną kartą per dieną, ryte arba vakare prieš veido kremą.

NEWHITE TONING LOTION

kodas: GU50510

Šviesinamasis tonikas, 200 ml
Šviesinamasis losjonas yra micelinis tirpalas, kuris užbaigia makiažo valymą, bei optimaliai paruošia odą toliau naudojamoms
priemonėms. Dėl sudėtyje esančio koncentruoto melanoksilio oda gauna šviesinamųjų aktyviųjų komponentų jau valant odą.
Oda tonizuojama, atgaivinama bei akivaizdžiai pašviesinama.
Naudojimas: ryte ir vakare vatos diskeliu valyti veidą ir kaklą. Naudojant kasdien skatinamas odos šviesinamojo kurso poveikis.

NEWHITE CONCENTRATE

kodas: GU50610

Koncentratas pigmentinėms dėmėms, 15 ml
14 dienų kurso serumas padeda pasiekti greitus ir akivaizdžius rezultatus. Sudėtyje esantis Melanoksilas mažina melanino
gamybą, stabilizuotas vitaminas C šviesina rudas dėmes, skaistina odą, padidina kolageno sintezę. Vitaminas E kovoja prieš
laisvuosius radikalus, antioksidantus.
Naudojimas: 14 dienų kursas. Naudoti ryte ir vakare. Tepti serumą ant rudų dėmelių prieš veido kremą.

NEWHITE UV CREAM SPF 50

kodas: GU50630

GU50540

GU50610
GU50580

GU50550

GU505700

Šviesinamoji apsauginė priemonė su SPF 50 veikia kaip skėtis, apsaugantis odą nuo žalingo saulės spindulių
poveikio. Priemonė praturtinta odą lyginančiais įkapsuliuotais pigmentais, kurie puikiai prisitaiko prie odos
spalvos ir akivaizdžiai bei akimirksniu mažina hiperpigmentaciją, lygina veido odą.
Naudojimas: tepti vieną kartą kasdien, norint apsaugoti ir šviesinti veido odą, arba tepti kasdien po NEWHITE
šviesinamojo kremo, siekiant sustiprinti šviesinamąjį poveikį.

GU50510

Šviesinamoji apsauginė priemonė su spalva SPF 50, 30 ml

GU50630
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AKIŲ / LŪPŲ / KAKLO PRIEŽIŪROS
PRIEMONĖS / EYES/LIP/ NECK CARE
AGE LOGIC EYE CREAM

kodas: GU52903

Atjauninamasis kremas akims, 15 ml
Stabdo akių srities ląstelių senėjimo procesą. Sudėtyje esančios energijos pripildytos biologinės molekulės ATP (adenozino
trifosfatas) atkuria ląstelių aktyvumą, atjaunina odą, sumažina raukšles ir tonizuoja akių sritį.
Naudojimas: ryte ir vakare švelniai tepti vokų ir akių kontūro sritį.

AGE LOGIC EYE SERUM

kodas: GU501610

Priešraukšlinis akių serumas, 15 ml
Šis koncentruotas naktinis regeneruojamasis paakių serumas praturtintas keliais Guinot patentuotais aktyviųjų komponentų
kompleksais. ATP (Adenosine Tri-Phosphate) – energijos šaltinis, suteikiantis ląstelėms gyvybingumo, skatinantis jų atsinaujinimą; „Actinergie“ – prisotina odą deguonimi; Longue Vie 56 biologinių komponentų (vitaminų, proteinų, aminorūgščių) kompleksas – veikia prieš raukšles, atstato odos stangrumą, elastingumą, stimuliuoja odos atsinaujinimą, stiprina odą. „Eyeliss“
– mažina pabrinkimą. Vitaminas C – šviesina odą, mažina pigmentines dėmes; vitaminas E – antioksidantas, saugantis ląstelės
nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio; „Hydrocyte“ intensyvus drėkinamasis kompleksas.
Naudojimas: naudokite vakare ant švariai nuvalytos odos. Tepkite plonu sluoksniu odą apie akis, nuo voko krašto paliekant
mažiausiai 1 cm. Saugotis, kad nepatektų į akis.

AGE LOGIC EYE MASK

kodas: GU527393

Priešraukšlinė akių kaukė, 4*5,5 ml
Prisotinta serumu kaukė leidžia giliai įsiskverbti aktyviesiems komponentams į odą, kurie mažina senėjimo požymius, paburkimus ir tamsius ratilus konkrečioje srityje. Vos po 8 minučių, akių kontūras atrodo akivaizdžiai jaunesnis: smulkios linijos ir
raukšlės išlyginamos, akių kontūras atrodo „pakeltas“ ir atgaivintas – paburkimas sumažėja, tamsūs ratilai mažiau pastebimi.
Naudojimas: uždėkite kaukę kaip įmanoma arčiau viršutinių ir apatinių vokų. Uždėkite pradžiai ant vienos akies, tuomet ant
kitos. Lengvai prispauskite kaukę prie odos, kad tinkamai priglustų prie viršutinio ir apatinio voko. Palikite veikti 8 minutes.
Nuimkite kaukę ir švelniai įmasažuokite likusį ant odos serumą į akių kontūro zoną ir vokus. Nenuplaukite.

LONGUE VIE EYE CREAM

kodas: GU52735

Akių stangrinamoji priemonė, 15 ml
Priemonė praturtinta 56 aktyviųjų komponentų (aminorūgščių ir vitaminų) kompleksu, kuris sumažina raukšleles apie akis,
lygina ir „patempia“ akių vokų odą, mažina paakių pabrinkimą ir tamsius ratilus, apsaugo ir skatina odos atsinaujinimą.
Naudojimas: ryte ir vakare tepkite odą apie akis.

HYDRAZONE EYE CREAM SERUM

kodas: GU52738

Drėkinamasis akių kontūro kremas-serumas, 15 ml
Intensyviai drėkinantis kremas praturtintas „Hydrocyte“ aktyviųjų komponentų kompleksu mažina smulkias, mimikos raukšleles
ir odos išsausėjimo problemas, skaistina odą apie akis, šviesina tamsius ratilus ir mažina pabrinkimą; „Hydro Liposomes“ atkuria
hidrolipidinę plėvelę, natūralią odos apsaugą nuo drėgmės netekimo; vitaminas E saugo nuo laisvųjų radikalų žalingo poveikio.
Naudojimas: naudokite ryte ir/arba vakare ant švariai nuvalytos odos. Tepkite plonu sluoksniu odą apie akis, nuo voko krašto
paliekant mažiausiai 1 cm. Saugotis, kad nepatektų į akis.

EYE FRESH CREAM

kodas: GU52751

Gaivinamasis akių kremas, 15 ml
Gaivinamasis akių kremas, praturtintas subtiliu perlų atspalviu, optiškai paslepia ir skaistina paakius. Gaivinamųjų veikliųjų komponentų kompeksas veiksmingai mažina akių paburkimą ir tamsius ratilus. Sudėtyje esantys pagrindiniai aktyvieji komponentai mažina nuovargio požymius, lygina akių kontūro sritį. Metalinis pakuotės galiukas kartu su priemonės turtinga formule ypač efektyviai
mažina akių paburkimą, atgaivina ir skaistina paakių odą.
Naudojimas: tepti masažuojamaisiais judesiais ryte ir/ar vakare.

ANTI-FATIGUE EYE MASK

kodas: GU52739

Greito poveiko akių kaukė, 30 ml
Greito poveikio gaivinamoji ir raminamoji kaukė drėkina, lygina smulkias raukšles, mažina pabrinkimą, šviesina tamsius ratilus,
grąžina jaunatvišką skaistumą. Augalų ekstraktai (hamamelio, kaštonų) skatina limfos ir skysčių apytaką, gerina mikrocirkuliaciją.
Naudojimas: plonu sluoksniu kaukę užtepti ant paakių ir vokų, palaikyti 10 minučių, vėliau nuvalyti vatos padeliu.

GU527393
GU52903
GU52738
GU501610

GU52735

GU52739
GU52751
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HYDRA YEUX EYE MAKE-UP REMOVER

kodas: GU52743

Švelni akių makiažo valomoji želė, 100 ml

Pašalina makiažą ir nešvarumus. Sustiprina akių priežiūros priemonių poveikį. Ištirpina makiažą nuo akių vokių ir blakstienų.
Naudojimas: švelniai nuvalykite akių makiažą

E XPRESS EYE MAKE-UP REMOVER

kodas: GU50220

Dvifazis akių makiažo valiklis, 100 ml

Akių makiažo valiklis puikiai pašalina visų tipų makiažą, įskaitant ir vandeniui atsparų. Valiklis yra dviejų fazių: aliejinės ir vandens pagrindu. Aliejinė fazė veiksmingai pašalina visų tipų makiažą. Vandens pagrindo fazė ištirpina makiažą ir padeda pašalinti
aliejinės fazės valiklio likučius, nepaliekant riebios plėvelės aplink akis. Švelni valomoji priemonė tinka ir jautrioms akims. Sudėtyje esantys rugiagėlės ekstraktas ir alantoinas švelnina, detoksikuoja, Eyeliss akivaizdžiai mažina paakių paburkimą. Sudėtyje
nėra parabenų bei kvapiųjų medžiagų, todėl yra optimaliai toleruojamas.
Naudojimas: suplakti prieš naudojimą, kad susimaišytų abi fazės. Akių makiažo valikliu sudrėkintu vatos diskeliu valyti akis,
pradedant nuo antakių ir pereinant prie blakstienų.

LONGUE VIE LÈVRES BALM

kodas: GU52745

Lūpų balzamas nuo raukšlių, 15 ml
Ši lūpų priežiūros priemonė praturtinta garsiu priešraukšliniu Guinot Longue Vie 56 aktyviųjų komponentų (aminorūgščių,
proteinų, vitaminų) kompleksu, sviestmedžio ekstraktu, apsaugos filtru nuo UV spindulių. Apsaugo nuo išsausėjimo, drėkina,
maitina, lygina smulkias raukšles, jaunina, stangrina odą, dailina lūpų kontūrą. Lūpos atrodo putlesnės.
Naudojimas: naudokite ryte ir/arba vakare. Ryte naudojamas, kaip lūpų dažų pagrindas. Lūpų dažai ilgiau išlieka ir „nesubėga“
į raukšleles. Vakare naudojama, kaip priešraukšlinė lūpų priežiūros priemonė, skatinanti odos atsinaujinimą.

CONFORT LÈVRES LIP BALM

kodas: GU50095

Lūpų balzamas, 15 ml

Atstato lūpų švelnumą, elastingumą. Avokado ekstraktas: praturtintas fitosteroliais, apsaugo, ramina, slopina sudirgimus. Migdolų aliejus: intensyviai drėkina, ramina ir minština, suskeldėjusias, sausas lūpas.
Naudojimas: dienos metu tepkite tiek dažnai, kiek reikia. Balzamą galite naudoti kaip lūpų dažų pagrindą.

LONGUE VIE COU NECK CREAM

kodas: GU52755

Stangrinamasis kaklo kremas, 30 ml
Praturtintas „Dermostimulines“ 56 veikliųjų medžiagų, aminorūgščių, vitaminų, kompleksu, kuris skatina odos regeneraciją,
stimuliuoja ląstelių gyvybines funkcijas, lygina raukšles, atkuria odos struktūrą, stangrina, reguliuoja melanino gamybą, mažina
pigmentaciją, drėkina ir maitina.
Naudojimas: tepti ryte ir/arba vakare ant švarios kaklo ir dekolte odos.

GU52743

GU52745
GU50220

GU52755
GU50095
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VYRIŠKA LINIJA /
MAN SOURCES
LONGUE VIE CREAM

kodas: GU50185

Senėjimą stabdantis kremas vyrams, 50 ml
Kremas praturtintas Longue Vie 56 biologinių komponentų (vitaminų, proteinų, aminorūgščių) kompleksu veikia prieš raukšles,
atstato elastingumą, stimuliuoja odos atsinaujinimą, gyvybines funkcijas, stiprina odą, atkuria natūralią odos apsaugą nuo
išsausėjimo, mažina odos sudirgimą po skutimosi. Užtikrina ilgalaikį drėkinimą ir komfortą. „Ederline“ aktyviųjų komponentų
kompleksas skatina kolageno gamybą, stangrina odą. Skirta visų tipų odai.
Naudojimas: naudokite ryte ir/arba vakare ant švarios odos, po skutimosi.

ANTI-FATIGUE E XPRESS EYE GEL

kodas: GU50183

Paakių želė vyrams, 20 ml

Neriebi želė akimirksniu atgaivina odą, naikina nuovargio žymes, tamsius ratilus, paburkimą, drėkina paakių odą, apsaugo nuo
išsausėjimo.
Naudojimas: naudokite ryte ir vakare ant švarios odos. Saugotis, kad nepatektų į akis.

NETTOYANT CLEANSING GEL

kodas: GU50180

Veido prausiklis vyrams, 150 ml
Skirtas visiems odos tipams. Puikiai valo, gaivina ir minkština veido odą, suteikia energijos visai dienai.
Naudojimas: ryte ir vakare drėgną odą išmuilinti, po to gerai nuplauti vandeniu.

AFTER-SHAVE BALM

kodas: GU50181

Drėkinamasis ir raminamasis balzamas po skutimosi, 75 ml
Balzamas su vitaminu E ramina ir gaivina odą po skutimosi, akimirksniu suteikia komforto pojūtį. Drėkina ir maitina odą, pagreitina žaizdelių gijimą, atstato natūralią odos apsaugą.
Naudojimas: naudokite po skutimosi. Saugotis, kad nepatektų į akis.

GU50183
GU50185

22

GU50181
GU50180

KŪNO GRAŽINAMOSIOS PRIEMONĖS /
BODY SOFTNESS
MIRIFIC SHOWER GEL

kodas: GU528111

Maitinamoji dušo želė su gėlių aliejumi, 300 ml
Gėlių aliejumi praturtinta želė suteikia odai šilkinio švelnumo ir lygumo. Priemonės moteriškas, jausmingas ir malonus aromatas
perkelia į tikrą pojūčių ir kvapų kelionę, oda maloniai kvepia, o aromatas išlieka visą dieną. Sudėtyje esančios švelnios aktyvios
paviršinės medžiagos švelniai valo ir apsaugo natūralią odos pusiausvyrą, kryžiažiedės aliejus maitina ir atkuria odą, augalinis
glicerinas švelnina ir ramina.
Naudojimas: tepti priemonę ant drėgnos odos sukamaisiais judesiais prausiantis po dušu.

MIRIFIC BODY MIST

kodas: GU528180

Gaivinamoji dulksna kūnui, 100 ml
Švelni, gaivinamoji dulksna kūnui. Tinka visiems odos tipams – norinčioms atgaivinti ir nuraminti odą. Prabangi formulė, praturtinta subtiliai jausmingu ir saulėtu aromatu, suteikia ilgai išliekančio gaivumo pojūtį. Sukurta saugiam naudojimui būnant
saulėje, todėl nesukelia jautrumo šviesai. Sudėtyje esantis pasifloros aliejus sustiprina apsauginį odos barjerą, atkuria odos
rūgštinį sluoksnį ir odos elastingumą, atstato ir pamaitina odą. Mimozos ekstraktas pasižymi apsauginėmis, atkuriamosiomis ir
raminančiomis savybėmis. Priemonė išsiskiria unikalia tekstūra – apgaubia odą švelniu, apsaugančiu šydu.
Naudojimas: purkškite ant viso kūno pagal poreikį.

GU528180
GU528111
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KŪNO GRAŽINAMOSIOS PRIEMONĖS /
BODY SOFTNESS
HYDRAZONE SHOWER CARE

kodas: GU52781

Drėkinamasis dušo kremas, 200 ml
Drėkinamasis dušo kremas švelniai valo, drėkina, švelnina ir ramina odą. Sudėtyje esantis argano aliejus švelnina ir maitina
odą, saldžiojo migdolo aliejus apsaugo nuo išsausėjimo, augalinis glicerinas drėkina ir ramina. Švelnus aromatas ramina ir
akimirksniu suteikia geros savijautos pojūtį. Švelni kreminė tekstūra jaučiama tarsi velvetas ant odos.
Naudojimas: nedidelį kiekį dušo želė išspauskite į delną ir tepkite drėgną odą. Sukamaisiais judesiai masažuokite kūną, kol
dušo želė užputos. Gausiai nuplaukite šiltu vandeniu.

HYDRAZONE CORPS LOTION

kodas: GU52801

Drėkinamasis dušo losjonas, 200 ml
Drėkinamasis losjonas šilkinio švelnumo odai. Drėkina, švelnina ir ramina odą, akimirksniu suteikia ilgai trunkančio komforto.
Sudėtyje esantis argano aliejus maitina sausą odą, atkuria hidrolipidinę plėvelę, taukmedžio sviestas minkština, ramina ir
regeneruoja, Hydrocyte kompleksas akimirksniu sudrėkina ir pasižymi ilgalaikiu drėkinimu.
Naudojimas: tepti kasdien visą kūną. Rekomenduojama tepti po vonios ar dušo.

NUTRI SCIENCE BALM

kodas: GU528005

Maitinamasis kūno balzamas, 150 ml
Švelnus raminamasis, maitinamasis kūno balzamas atkuria loginį odos maitinimo procesą. Užtikrina ilgalaikį odos maitinimą,
atkuria odos biologinį balansą, tokiu būdu išlaiko odos grožį, stiprina ląstelių sanglaudą. Akimirksniu švelnina ir nuramina odą,
suteikia atsparumo nuo išsausėjimo. Švelnios kreminės tekstūros priemonė švelniai apgaubia odą, nepalieka lipnumo, suteikia
odai šilkinio švelnumo.
Naudojimas: lengvais masažuojamaisiais judesiais tepkite kūno odą kartą ar du kartus per dieną. Daugiau dėmesio skirkite
šiurkščioms vietoms (alkūnės, keliai ir kulnai).

E ASY SCRUB

kodas: GU52816

Lyginamasis kūno šveitiklis, 200 ml
„2-1“-ame kūno priežiūros priemonė – Ph subalansuotas šveitiklis ir putojanti dušo želė. Pašalina negyvąsiais ląsteles ir nešvarumus, lygina, minkština kūno odą, apsaugo ją nuo išsausėjimo. Šiūruoklės ekstraktas pašalina negyvas ląsteles ir nešvarumus nuo epidermio paviršiaus. Lamesoft, švelnūs kokoso, javų ir saulėgrąžos valomieji komponentai švelnina ir apsaugo
odą. Šveičiamosios dalelės, polietileno grūdeliai, mechaniškai šveičia odą, užbaigia šiūruolės ekstrakto pradėtą odos valymą.
Naudojimas: tolygiai paskirstyti ant drėgnos kūno odos, ypatingą dėmesį skirti išsausėjusioms kūno vietoms – alkūnėms,
kulnams, keliams. Rekomenduojama naudoti prieš manikiūrą, pedikiūrą, savaiminio įdegio priemonių naudojimą.

JAMBES LÉGÈRES GEL

kodas: GU52820

Raminamoji želė kojoms, 150 ml
Atpalaiduojanti želė pasižymi ilgalaikiu raminamuoju poveikiu pavargusioms kojoms. Šaldantis poveikis mažina kojų sunkumą ir
nuovargį, atgaivina odą. Sudėtyje esantis mentolis akimirksniu šaldo ir nuramina kojas, arnica stimuliuoja bei mažina sunkumą.
Naudojimas: tepti bet kuriuo dienos metu, ypatingai, kai jaučiamas kojų sunkumas. Įmasažuoti želę sukamaisiais judesiais,
pradedant nuo pėdų ir kylant į viršų.

GU52816

GU52801
GU528005
GU52781
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GU52820

KŪNO STANGRINAMOSIOS PRIEMONĖS /
BODY FIRMING SOURCES
SLIM DETOX CREAM

kodas: GU528205

Liekninamasis detoksikuojantis kremas kūnui, 125 ml
Kremo veikimo principas yra dvejojo poveikio: atlieka 2 biologinius veiksmus ir mechaninį veiksmą su rutuliukais, esančiais
aplikatoriuje. Aplikatoriaus pagalba yra atliekamas masažas, kuris stimuliuoja skysčių cirkuliaciją, skatina natūralaus limfinio drenažo procesą ir detoksikuoja odą. Sudėtyje esantis Slim Detox kompleksas turi anticeliulitinį ir drenuojamąjį poveikį,
jame esantys rudadumbliai iš kurių yra išgaunamas Cellulysium ekstraktas, kuris padeda atstatyti balansą tarp lipogenezės
ir lipolizės, kurios dėka adipocitų dydis sumažėja – taip pasiekiamas optimalus liekninamasis efektas. Afrikino raudonmedžio
žievės ekstraktas stimuliuoja kolageno XVIII sintezę. Laukinio imbiero ekstraktas pagerina vandens cirkuliaciją odoje, skatina
perteklinių skysčių drenavimą. Sumažėja riebalų kiekis, oda tampa stangresnė, kūno linijos – dailesnės.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant visų probleminių vietų. Pasukite antgalį į poziciją ON ir išspauskite reikalingą kremo kiekį.
Po to, pasukite antgalį į poziciją OFF ir masažuokite odą rutuliukais, kol kremas visiškai įsigers į odą. Pabaikite įmasažuojant
kremą rankomis.

SLIM LOGIC SLIMMING CREAM

kodas: GU570510

Anticeliulitinis, liekninamasis kremas, 125 ml
Padidina ir pagreitina riebalų skaidymo procesą. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos Delipogenase II turtingas kompleksas skatina poodiniame sluoksnyje esančius adipocitus sudeginti daugiau riebalų, nei leisti jiems kauptis, todėl sudaromos sąlygos labai greitai ir efektyviai lieknėti. Gebenė sumažina skysčių perteklių, detoksikuoja ir skatina kraujo mikrocirkuliaciją odoje.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant visų probleminių vietų. Naudoti po Slim Logic anticeliulitinės liekninamosios procedūros.

SLIM LOGIC SLIMMING CAPSULES

kodas: GU530000

Liekninamosios kapsulės, 60 vnt.

Kapsulės praturtintos veikliosiomis medžiagomis: Guarana, Kola riešutai ir Hibiscus, kurie degina riebalus, padeda sumažinti
kūno apimtis, skatina toksinų pasišalinimą iš organizmo ir skysčių perteklių, poveikis yra iš vidaus.
Naudojimas: vartoti po 2 kapsules per dieną, užsigeriant dideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per
pusryčius, o antrą per pietus. Veiksmingiausia derinti visą kursą kartu: Slim Logic procedūra, Slim Logic kremas ir Slim Logic
liekninamosios kapsulės. ĮSPĖJIMAS: nevartoti didesnio kiekio negu nurodyta. Skirta tik suaugusiems. Nerekomenduojame
vartoti besilaukiančioms ir maitinančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SCULPT E XPERT CREAM

kodas: GU527915

Stangrinamasis kūno kremas, 200 ml
Stangrinamasis kūno kremas atkuria pamatinį odos sluoksnį ir padeda susikurti gražias kūno linijas. Naudojant stangrinamąjį
kūno kremą apsaugoma oda ir atkuriamas natūralus odos tonusas, o jau po pirmojo naudojimo suteikiama stangrios odos
išvaizda, akimirksniu išlyginama ir sušvelninama oda.
Naudojimas: kartą per dieną tepti visą kūną, didesnį dėmesį skiriant stangrumą praradusioms vietoms.

CHRONO LOGIC SLIMMING CREAM

kodas: GU527992

Liekninamasis anticeliulitinis kremas, 125 ml
Intensyvus 15 dienų anticeliulitinis kursas. Liekninamasis kremas kovoja prieš riebalinį ir skaidulinį celiulitą. Mažina apimtis ir
„apelsino žievelę“, stangrina ir tonizuoja odą. Celiulitas išnyksta palaipsniui, suteikdamas odai akivaizdaus lygumo. Serumo-kremo tekstūra, lengvai ir greitai susigeria, sustiprindama aktyviųjų komponentų įsiskverbimą. Nepalieka lipnumo ar riebumo. Vos
užtepus galima rengtis.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare ant norimų vietų. Naudoti kaip 15 dienų intensyvų kursą.

GU528205

GU530000
GU527915

GU527992

GU570510
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KŪNO STANGRINAMOSIOS PRIEMONĖS /
BODY FIRMING SOURCES
MIRIFIC A NTI-ÂGE OIL

kodas: GU528200

Prabangus priešraukšlinis kūno aliejus, 90 ml
Priešraukšlinis kūno aliejus atkuria ląstelių veiklą odos jaunatviškumui palaikyti. Sudėtyje esantis dumblių ekstraktas stangrina,
jaunina odą ir palaiko odos tonusą. 4 vertingi aliejai (arganas, kryžiažiedė, raktažolė, ramunėlės) maitina ir atstato odos lipidinį
barjerą. Švelnią, tolygią aliejinės tekstūros priemonę lengva tepti. Ji greitai įsigeria ir nepalieka riebių likučių.
Naudojimas: tepkite ant viso kūno, sutelkdami dėmesį į tas vietas, kuriose trūksta stangrumo.

LONGUE VIE CORPS BODY CREAM

kodas: GU52791

Stangrinamasis kremas kūnui, 200 ml
Stangrinamasis kūno kremas skatina ląstelių atsinaujinimą, padeda atkurti jaunatvišką išvaizdą ir patobulinti kūno kontūrus,
suteikia odai šilkinio švelnumo. Sudėtyje esantis ląstelių gyvybės kompleksas su 56 aktyviaisiais komponentais atkuria odos
hidrolipidinę plėvelę, stangrina ir stiprina jungiamuosius audinius, stimuliuoja ir drenuoja venas. Hydrocyte kompleksas: drėkina
odą. Natūralios vaisių rūgštys: skatina ląstelių atsinaujinimą
Naudojimas: ryte ir/arba vakare tepkite ant švarios kūno odos.

LONGUE VIE MAINS HAND CREAM

kodas: GU51226

Įvairiafunkcė rankų priežiūros priemonė, 75 ml
Jaunina rankas, grąžina elastingumą ir minkštumą. Saugo nuo UV spindulių ir žalingų aplinkos veiksnių, sumažina pigmentines
dėmes ir neleidžia joms atsirasti. Suteikia komforto, ramina, vitaminas B stiprina naugus.
Naudojimas: tepti ryte ir vakare, arba esant poreikiui.

STRETCH MARK CREAM

kodas: GU52856

Kremas kūnui nuo strijų, 200 ml
Specialus atkuriamasis kūno kremas sumažina strijas ir apsaugo nuo naujų atsiradimo. Veikia kaip nematomas odą sutvirtinantis apvalkalas, padidinantis elastingumą ir stangrumą. Maitina ir minkština odą, suteikia komforto. Crelastine B stiprina
odos elastingumą. Sepilift tonizuoja odą ir stiprina jungiamuosius audinius. Hydrocyte kompleksas drėkina odą. Atalių aliejus
atkuria odos hidrolipidinę plėvelę. Mango sviestas ir nakvišų aliejus maitina odą. Vitaminas E neleidžia formuotis laisviesiems
radikalams.
Naudojimas: ryte ir/ar vakare tepkite ant viso kūno, ypač ant probleminių sričių (šlaunų, pilvo ir krūtų).

ORANGE PEEL SKIN SCRUB

kodas: GU528131

„Apelsino žievelės“ kūno šveitiklis, 200 ml
Priemonė mažina „apelsino žievelės“ požymius ir sustiprina toliau naudojamų liekninamųjų priemonių poveikį. Šveitiklis pasižymi dvejopu šveitimu: mechaninis – kavos pupelės pašalina negyvas ląsteles ir skatina paviršiaus mikrocirkuliaciją glotnesnei,
tonizuotai odai; enzinimis – papajos ir citrinų ekstraktai pagreitina eksfoliacijos procesą, kūno odos tekstūra tampa lygesnė. Po
dušo, oda tampa švelnesnė ir glotnesnė, o tekstūra lygesnė. Naudojant kartu su liekninamaisiais Guinot produktais, šveitiklis
stiprina aktyviųjų komponentų įsiskverbimą į odą.
Naudojimas: sukamaisiais judesiais įmasažuokite į drėgną odą. Labiau masažuokite problemines vietas, palikite kelioms minutėms. Kruopščiai nuplaukite. Naudokite 2–3 kartus per savaitę.

GU528200

GU51226
GU52791
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GU52856
GU528131

PRIEMONĖS SU APSAUGA NUO SAULĖS /
SUN LOGIC
ITIN AUKŠTA APSAUGA

AGE SUN SUMMUM CREAM SPF 50+

kodas: GU515070

Priešraukšlinis kremas nuo saulės veidui SPF 50+, 50 ml
Prabangi senėjimo prevencijos apsauga nuo saulės, sujungta su „Cellular Life“ koncentratu, siekiant išlaikyti odos jaunystę
saulėje.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių
ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN SENSITIVE SPF 50+

kodas: GU517201

Priešraukšlinis balzamas nuo saulės, jautrioms vietoms SPF 50+, 15 ml
Stiprios apsaugos priešraukšlinis balzamas, apsaugo ypač jautrias vietas nuo žalingų UVA ir UVB saulės spindulių. Sudėtyje
esantis melaninas saugo nuo mėlynoios šviesos ir jos žalingo poveikio odos senėjimui.
Naudojimas: tepti priemonę ant jautrių vietų (kaktą, nosį, skruostus, pigmentines dėmes, t.t.) prieš saulės vonias. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių ar nusišluosčius rankšluosčiu. Vengti patekimo į akis.

AGE SUN CREAM EYES SPF 50+

kodas: GU515030

Priešraukšlinis kremas nuo saulės akių sričiai SPF 50+, 15 ml
Specialiai sukurtas kremas apsaugo ploną ir švelnią odą aplink akis, kuriai reikalinga speciali apsauga nuo saulės.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių
ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN CREAM FACE SPF 50

kodas: GU515040

Priešraukšlinis kremas veidui SPF 50, 50 ml
Aukštos apsaugos formulė efektyviai apsaugo odą nuo nudegimų, kovodama su žalingais ultravioletiniais spinduliais, dėl kurių
atsiranda odos senėjimo požymių. Apsaugo nuo UVA ir UVB žalingų spindulių.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių
ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN DRY OIL SPF 50

kodas: GU515080

Priešraukšlinis aliejus nuo saulės kūnui SPF 50, 150 ml
Sausas aliejus užtikrina aukšto lygio apsaugą nuo saulės, skatina auksinį įdegį. Apsaugo nuo UVA ir UVB žalingų spindulių.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių
ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN LOTION SPF 50

kodas: GU515200

Priešraukšlinis losjonas nuo saulės kūnui SPF 50, 150 ml
Priešraukšlinis kūno losjonas nuo saulės, kuris turi didelę apsaugą nuo kenksmingų saulės spindulių ir mėlynosios šviesos,
apsaugo nuo fotosenėjimo. Sudėtyje esantis Elastoprotectine – apsaugo elastinius pluoštus, kad kovotų su odos senėjimu ir
padėtų sumažinti raukšlių atsiradimą. Lengvos tekstūros, greitai susigeria, nepalieka baltų žymių ant odos.
Naudojimas: tepti storesniu sluoksniu prieš patenkant tiesioginiams saulės spinduliams ant jūsų kūno. Tepti dažnai, kad apsisaugotumėte nuo saulės tiesioginių spindulių, ypač suprakaitavus, išsimaudžius ar nusišluosčius rankšluosčiu.

GU515040

GU515070
GU515030

GU515200

GU517201
GU515080
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VIDUTINĖ APSAUGA

AGE SUN CREAM SPF 30

kodas: GU515050

Priešraukšlinis kremas nuo saulės veidui SPF 30, 50 ml
Veiksmingai apsaugo odą nuo UVA ir UVB saulės spindulių, kovodamas su žalingu ultravioletinių spindulių poveikiu, dėl kurio
atsiranda odos senėjimo žymių.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN MIST SPF 30

kodas: GU515090

Priešraukšlinė dulksna nuo saulės kūnui SPF 30, 150 ml
Greitai ir praktiškai purškiama dulksna tolygiai padengia ir apsaugo visą kūną nuo žalingų UVA ir UVB spindulių.
Naudojimas: purkšti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po
maudynių ar nusišluosčius rankšluosčiu.

AGE SUN UNI BRONZE TINTED CREAM SPF 20

kodas: GU515060

Priešraukšlinis kremas su spalva veidui SPF 20, 50 ml
Priemonės formulė apsaugo veido odą nuo nudegimų ir leidžia visiems odos tipams mėgautis švelniu ir tolygiu įdegiu. Apsaugo nuo UVA ir UVB žalingų saulės spindulų. Padengia odą švelniu auksinio įdegio atspalviu.
Naudojimas: tepti priemonę prieš einant į saulę. Tepti pakartotinai siekiant išlaikyti apsaugą, ypač suprakaitavus, po maudynių ar nusišluosčius rankšluosčiu.

SUN PERFECT SPRAY SPF 15

kodas: GU515300

Apsauginis dvifazis purškalas nuo saulės kūnui SPF 15, 150 ml
Lengvos tekstūros, apsauginis dvifazis purškalas kūnui, kuris apsaugo odą nuo saulės spindulių ir drėkina odą. Sudėtyje esantis
Liuteinas padeda sutvirtinti natūralią odos apsaugą ir padeda sumažinti žalingą mėlynųjų spindulių poveikį (sukeltą saulės ir
ekranų). D-Pantenolis padidina drėgmę odoje. Produkte esanti aliejus/vanduo dvifazė technologija, kuri sujungia apsaugą nuo
saulės su lengva produkto tekstūra. Produkto konsistencija yra labai lengva, todėl nepalieka lipšnumo, riebumo pojūčio ant odos.
Naudojimas: prieš naudojant produktą gerai suplakti, kad abi fazės pasiskirstytų vienodai. Purkšti dažnai, kad apsisaugotumėte nuo saulės tiesioginių spindulių, ypač suprakaitavus, išsimaudžius ar nusišluosčius rankšluosčiu.

GU515050

GU515060
GU515090
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GU515300

PRIEMONĖS PRIEŠ / PO SAULĖS /
BEFORE / AFTER SUN
LONGUE VIE SOLEIL CREAM

kodas: GU515010

Priešraukšlinis veido kremas prieš / po saulės, 50 ml
Ši unikali priemonė paruošia odą saulės spindulių poveikiui bei atkuria odą po saulės. Priemonė skatina natūralius odos gynybos
mechanizmus, padeda išlaikyti odos jaunatvę ir auksinį įdegį ilgiau.
Naudojimas: tepti ant švarios veido odos ryte prieš einant į saulę. Tepti ant švaraus veido odos vakare po deginimosi saulėje.

LONGUE VIE SOLEIL MASK

kodas: GU515130

Priešraukšlinė veido kaukė po saulės, 50 ml
Gaivi, kreminė kaukės tekstūra ramina, mažina paraudimus ir suteikia odai komforto pojūtį po saulės vonių. Suvienodina odos
atspalvį ir padeda ilgiau išlaikyti įdegį. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos: Dermaline apsaugo ląsteles nuo žalingų UV
saulės spindulių poveikio, 56 veikliosios medžiagos skatina ląstelių atsinaujinimą ir metabolizmą, Hydrocyte Complex intensyviai drėkina odą, Elastoprotectine užkerta kelią raukšlių formavimuisi ir stangrumo praradimui.
Naudojimas: tepti ploną sluoksnį ant švarios veido, kaklo ir dekoltė odos kiekvieną kartą po deginimosi saulėje. Palikite kaukę
10 minučių ir po to įmasažuokite produkto perteklių į odą. Venkite akių kontūro srities.

LONGUE VIE SOLEIL AFTER SUN LOTION

kodas: GU515020

Priešraukšlinis kūno losjonas po saulės, 150 ml
Kūno priežiūros priemonė skatina odos natūralią apsaugą, padeda efektyviau neutralizuoti žalingą UV spindulių poveikį ir užkerta kelią senėjimo požymiams. Po saulės vonių oda nuraminama ir pamaitinama, o auksinis įdegis išlieka ilgiau.
Naudojimas: tepti visą kūną po saulės vonių.

PRO SUN CAPSULES

kodas: GU515000

Priešraukšlinės įdegio kapsulės, 30 vnt.
Praturtintos beta-karotinu ir vitaminais kapsulės stiprina natūralią odos apsaugą nuo saulės sukelto oksidacinio streso, skatina
ir padeda ilgiau išlaikyti auksinį odos įdegį. Vitaminas C ir E apsaugo odos ląsteles nuo oksidacinio streso. Liuteinas padeda
stiprinti akių apsaugą nuo saulės spindulių.
Naudojimas: dvi savaitės prieš deginimąsi saulėje, vartoti 1 kapsulę per dieną, užsigeriant dideliu kiekiu vandens. Rekomanduojama vartoti valgio metu. Tęsti vartojimą visą deginimosi periodą ir savaitę po, siekiant ilgiau išlaikyti įdegį. Šis
papildas nėra apsaugos nuo saulės pakaitalas, todėl deginantis saulėje būtina naudoti priemones su apsauga nuo saulės.

GU515010
GU515130

GU515000
GU515020
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SAVAIMINIO ĮDEGIO PRIEMONĖS /
SELF TAN
HYDRA BRONZE MILK

kodas: GU52810

Drėkinamasis laipsniško savaiminio įdegio losjonas, 200 ml
Drėkinamasis, palaipsniui suteikiantis atspalvį losjonas veidui ir kūnui. Suteikia odai natūralų, auksinį atspalvį, spindesio ir
patrauklumo. Drėkina odą ir suteikia švelnumo. Oda atrodo įdegusi be deginimosi saulėje, išsaugoma odos jaunatviška išvaizda.
Lengva ir nelipni tekstūra lengvai padengia odą, nepalieka ruoželių. Moteriškas gėlių kvapas apgaubia kūną saldžiu, kerinčiu
aromatu.
Naudojimas: tolygiai tepkite veidą ir kūną, vengiant antakių ir plaukų augimo linijos. Naudokite 2–3 kartus per savaitę, priklausomai nuo norimo rezultato. Nuplaukite rankas po naudojimo.

AUTO BRONZE GEL

kodas: GU515110

Savaiminio įdegio želė veidui, 50 ml
Ši lengvai pasiskirstoma ant odos želė su spalva apgaubia odą natūraliu įdegiu su spindesiu, nepalieka dryžių ar žymių. Greitas
ir ilgalaikis auksinio įdegio efektas. Tinka visiems odos tipams ir atspalviams.
Naudojimas: tepti ant veido odos ir dekolte srities. Vengti antakių ir plaukų augimo linijos. Po naudojimo gerai nuplauti rankas.
Kartoti 2–3 kartus per savaitę šviesesnio atspalvio odai, ir 1–2 kartus tamsesnio atspalvio odai.

AUTO BRONZE LOTION

kodas: GU515120

Savaiminio įdegio pienelis kūnui, 150 ml
Pienelis su atspalviu apgaubia visą kūną natūraliu saulės įdegio spindesiu. Oda akimirksniu spinduliuoja auksiniu ilgalaikiu
įdegiu. Tinka visų atspalvių ir tipų odai.
Naudojimas: tolygiai tepti visą kūną. Po naudojimo gerai nuplauti rankas. Siekinat išaikyti įdegio efektą kartoti kas 2–3 dienas.

GU515110
GU52810
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GU515120

PRIEMONĖS PO DEPILIACIJOS /
DEPILATORY CARE
DEPIL LOGIC CREAM

kodas: GU502642

Veido kremas po depiliacijos, 15 ml
Plaukelių augimą lėtinantis veido kremas po depiliacijos. Specialiai sukurtas jautrioms, gležnoms vietoms tepti. Šviesios ir
gaivios struktūros kremas ramina odą. Sudėtyje esantis Bulbaine augalų kompleksas skaido keratiną bei slopina plaukų augimą
skatinantį fermentą; citrinos ekstraktas šviesina plaukelius ir taip jie tampa mažiau matomi. Hydrocyte ir taukmedžio sviesto
kompleksas drėkina bei saugo odą ir užtikrina optimalų komfortą. Tinka visiems odos tipams. Itin tinkamas tais atvejais, kai
plaukelių šalinimas yra sudėtingas: jautri oda, įaugę ar stori plaukeliai.
Naudojimas: reguliariai tepti 3 kartus per dieną tarp plaukelių šalinimo procedūrų.

DEPIL LOGIC LOTION

kodas: GU528154

Losjonas kūnui po depiliacijos, 125 ml
Plaukelių augimą lėtinantis kūno losjonas po depiliacijos. Sudėtyje esantis Bulbaine augalų kompleksas skaido keratiną bei
slopina plaukų augimą skatinantį fermentą; citrinos ekstraktas šviesina plaukelius ir taip jie tampa mažiau matomi. Hydrocyte ir
taukmedžio sviesto kompleksas drėkina bei saugo odą ir užtikrina optimalų komfortą. Tinka visiems odos tipams. Itin rekomenduojamas tais atvejais, kai plaukelių šalinimas yra sudėtingas: jautri oda, įaugę ar stori plaukeliai.
Naudojimas: reguliariai tepti 3 kartus per dieną tarp plaukelių šalinimo procedūrų.

DEPIL LOGIC DEODORANT CREAM

kodas: GU527903

Plaukelių augimą lėtinantis kreminis dezodorantas, 50 ml
Gaivaus kvapo, kreminės tekstūros dezodorantas lėtina plaukelių augimą iš šaknų. Sudėtyje esantis augalų kompleksas
Bulbaine lėtina plaukelių augimą, aliuminio druska naikina blogus kvapus, sugeria drėgmę ir reguliuoja pernelyg didelį prakaitavimą. Priemonė suteikia švelnumo ir komforto pojūtį jautriai pažastų sričiai, greitai susigeria, nepalieka baltų žymių.
Naudojimas: tepti ant švarios odos labiausiai prakaituojančiose kūno vietose. Naudoti pagal poreikį.

GU528154
GU502642

GU527903

31

