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NATINUEL – ITALIŠKA BIOCEUTINĖ KOSMETIKA

Bioceutika – tai naujausios kartos kosmetiniai preparatai su biologiškai aktyviais komponentais, kurie 

Bioceutinių preparatų medžiagų sąveika turi didelį moksliškai patvirtintą aktyvumą, kuris pasireiškia kaip

 
Bioceutikai:
                              turi aukštą biocheminį aktyvumą;

turi didelį poveikį prieš senėjimą, žymiai efektyvesnį negu kosmetiniai ar kosmeceutiniai  
                              preparatai;

skatina biologinį tarpląstelinės matricos, epidermio ir dermos atjauninimą ir  pokyčius;
veikia mimikos raukšlių atsiradimo biocheminius mechanizmus.

Poveikis: po pienelio nuplovimo visas makiažas yra kruopščiai nuvalytas, 

Pagrindiniai ingredientai: jūros vanduo, ramunėlių ekstraktas, aloe 
barbadensis,  hamamėlio  ekstraktas.
Naudojimo būdas: nedidelį kiekį pienelio užtepti ant veido, švelniais judesiais 
pamasažuoti  ir  nuplauti  vandeniu.

 

Talpa 150 ml.

 

Veido valymas turi esminę įtaką odos estetikai bei jos teisingam funkcionavimui. Ląstelių liekanos bei įvairūs 
užterštumai negali būti pašalinti paprastu vandeniu, nes odos dalelės yra neišskaidomos vandenyje ir jų 
nuplovimas yra neįmanomas. Tam, kad būtų galima pašalinti užterštumus, odą reikia padengti specifinėmis  
medžiagomis.

VEIDO VALYMAS

MILK  MAKE  UP
MILK MAKE UP – tai pienelis, kurio pagrindas – švelnūs aliejai, praturtinti 
augalinėmis medžiagomis, turinčiomis raminamąjį poveikį, saugančiomis 
nuo uždegimo. Produktas garantuoja visapusį veido makiažo nuvalymą

VEIDO VALYMAS
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 sugeba sustabdyti odos senėjimo procesus ir suaktyvinti odos atjauninimo mechanizmus.

naujas produktų tipas prieš senėjimą bei radikali permaina kosmetikos suvokime.

 įskaitant akių sritį, nedirgina, gali būti naudojamas sausai bei jautriai odai. 

oda yra tinkamai paruošta tolimesniam valymui.



VEIDO VALYMAS

Poveikis:  nuplovus emulsiją, atsiranda gaivumo jausmas, oda tampa minkšta ir 
švari  bei  idealiai  paruošta  kito  NATINUEL  produkto  naudojimui.
Pagrindiniai ingredientai: laktabiono rūgštis, gliukonolaktonas, obuolių 
rūgštis,  atstatomasis  kompleksas,  migdolinis  aliejus,  avokado  aliejus.
Naudojimo būdas: nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant sausos veido odos ir 
lengvais  judesiais  masažuoti  1-2 min.  Po  to  nuplauti  drungnu  vandeniu.
Talpa 150 ml.

 

CLEANSER PHAs - AHA 5%

CLEANSER PHAs - AHA 5% – tai speciali, nekelianti dirginimo emulsija, skirta 
sausos ir jautrios odos valymui. Švelnūs surfaktantai, jungdamiesi su specifi-
nėmis PHA, AHA rūgštimis bei aktyviomis biologinėmis medžiagomis, pašalina 
užterštumą nekenkiant hidrolipidinei priedangai, kuri yra pagrindinis 
elementas,  atsakingas  už  sveikos  odos  palaikymą  bei  funkcionalumą.

Poveikis:  nuplovus odą, lieka malonus gaivumo, minkštumo bei švarumo pojūtis. 
Oda  paruošta  kitam  NATINUEL  produkto  naudojimui.
Pagrindiniai ingredientai:  glikolio  rūgštis,  migdolo  rūgštis,  tregaloza.
Naudojimo būdas:  nedidelį kiekį gelio užtepti ant sausos veido odos ir lengvais 
judesiais masažuoti 1-2 min. Po to nuplauti drungnu vandeniu. Esant poreikiui,  
veiksmą  galima  pakartoti.
Talpa 150 ml.

CLEANSER AHAs 8%
CLEANSER  AHAs  8% – aukštos kokybės valomasis preparatas, skirtas norma-
lios odos priežiūrai. Preparatas sudarytas iš vertingų bei švelnių surfaktantų 
mišinio, sujungtų su specifine AHA rūgštimi, trehaloza ir augalinėmis 
medžiagomis, užtikrinančiomis optimalų odos valymą bei homeostazės 
kietojo  sluoksnio  išsaugojimą. 

Poveikis: nuplovus preparatą, oda tampa visiškai išvalyta ir paruošta kito 
NATINUEL  produkto  naudojimui.
Pagrindiniai ingredientai:  
rūgštis,  migdolo  aliejus,  ramunėlių  ekstraktas.
Naudojimo būdas:   nedidelį kiekį gelio užtepti ant sausos veido odos ir lengvais 
judesiais masažuoti 1-2 min. Po to nuplauti drungnu vandeniu. Esant poreikiui, 
veiksmą  galima  pakartoti.
Talpa 150 ml.

azelaino rūgštis, vyno rūgštis, glikolio rūgštis, salicilo 

CLEANSER AHA - BHA 9%
CLEANSER AHA - BHA 9% – tai amfoterinis valomasis preparatas, turtingas 
aktyviomis biologinėmis medžiagomis, jungiamomis su specifinėmis AHA ir 
BHA rūgštimis, naudojamas riebios, problemiškos odos priežiūrai. Šis prepara-
tas nepažeidžia odos hidrolipinės priedangos, švelniu būdu visiškai pašalina 
sebumo  (odos riebalų)  perteklių,  turi  antiseptinį  ir  valomąjį  poveikį.
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JAUTRIOS ODOS NORMALIZUOJANČIOS, PRIEŠUŽDEGIMINĖS 
PRIEMONĖS NUO KUPEROZĖS

JAUTRIOS ODOS NORMALIZUOJANČIOS, PRIEŠUŽDEGIMINĖS PRIEMONĖS NUO KUPEROZĖS

Poveikis: 
suteikiama maksimali apsauga nuo kenksmingų aplinkos faktorių, 
didinančių jų trapumą. Oda saugoma nuo naujų raudonių 
atsiradimo, suteikiamas odai lygus ir harmoningas atspalvis. 
Kremas ramina jautrią, sudirgusią odą ir apsaugo ją nuo uždegimų, 
užtikrinamas optimalus odos drėgmės balansas. Tonizuoja ir 
suteikia  gaivumo,  oda  tampa  sveika  ir  glotni.

 naudojant kremą yra stiprinamos kaujagyslių sienelės, 

HOMEO-GEN
HOMEO - GEN – drėkinamasis, mažinantis kuperozę jautrios odos 
kremas. Dėka specifinių aktyvių substancijų sinergiško poveikio 
yra  skatinamas  odos  normalizavimas.

Pagrindiniai  ingredientai:  ceramid ho 3, fosfatidylcholinas, resveratrolis, Calma kompleksas, SPF Medium.
Naudojimo būdas: ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai masažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.

      Talpa 50 ml.

Poveikis: 
mikrocirkuliacijos augimą, stiprina kapiliarų sieneles, akivaizdžiai 
mažina paraudimus, taip pat ir lėtinius. Kremas padeda kovojant su 
rožine (lėtine odos liga, pasireiškiančia veido odos paraudimu), 
sumažina odos jautrumą esant temperatūros svyravimui, 
sustiprina  apsauginį  odos  barjerą.
Pagrindiniai ingredientai: ceramid ho 3, fosfatidylcholinas, 
resveratrolis,  Calma  kompleksas,  SPF  Medium.
Naudojimo būdas: užtepti nedidelį kiekį kremo ant pažeistos 
odos vietų, švelniai paskirstyti ir šiek tiek palaukti, kol įsigers. 
Naudoti  2 kartus  per  dieną  (prieš  tepant  pagrindinį  kremą). 

veiksmingai kovoja su kuperoze, normalizuoja 

Talpa 15 ml.

HOMEO ROSE
HOMEO ROSE – kremas, skirtas stipriai paraudusioms veido 
vietoms ir kuperozei gydyti. Kremas turi daug aktyvių junginių, 
kurie sumažina mikrokapiliarų praeinamumą, stiprina jų tonusą, 
taip  pat  mažina  odos  jautrumą  temperatūros  svyravimams.

Kuperozė – tinkleliu išsiplėtusių, nusilpusių ir silpnai matomų kraujagyslių lėtinis ir nuolatinis odos 
paraudimas nosies pakraščiuose ir skruostuose. Kuperozė yra gana paplitusi estetinė problema, kuri dažnai 
neįvertinama, todėl kai kuriais atvejais ji gali pereiti į odos uždegimą. Ypač dažnai pasireiškia jautriai odai.



OPTIMALUS DRĖKINIMAS

OPTIMALUS DRĖKINIMAS

Dehidratacija ir sausumas – tai dvi odos būsenos, kurios linkusios stiprėti viena kitos sąskaita. Dėl nuola-
tinės drėgmės stokos raginio epidermio sluoksnio struktūra tampa silpnesnė, prasčiau išlaiko drėgmę  ir  
apsaugo  odą.  Taip  atsiranda  odos  dehidratacija.

Poveikis: 
drėgmės balansą, regeneruoja ir stiprina apsauginį odos barjerą, 
pagerina elastingumą ir raginio sluoksnio tolygumą, optimaliai 
apsaugo nuo kenksmingų išorinių veiksmų poveikio bei dirginimo, 
kurį sukelia drėgmės trūkumas. Dėka regeneruojančio ir senėjimą 
stabdančio  poveikio  oda  tampa  lygi  ir  elastinga.

apsaugo ir atstato reikiamą paviršutinį ir giluminį 

HYDRA GEN
HYDRA GEN – tai kremas, turintis didelį biocheminį aktyvumą, 
idealiai tinkantis sausos bei sutrūkinėjusios odos priežiūrai. Jo 
turtinga formulė užtikrina optimalų odos drėgmės palaikymą, 
specifinės medžiagos stiprina odos funkcijas, reikalingas 
apsisaugoti nuo streso, kurį kelia UV spinduliai, kiti kenksmingi 
atmosferiniai  veiksniai  bei  cheminės  medžiagos. 

Pagrindiniai ingredientai: titano dioksidas, aloe barbadensis gel, NSLE complex, trealose, hidrolizuoti 
daržovių  proteinai,  lecitinas,  oleino  rūgštis,  linoleno  rūgštis,  kaprilo  rūgštis.
Naudojimo būdas:  ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną. 
Talpa  50 ml.

Poveikis: 
netekimą, normalizuoja odos sausumą, stimuliuoja kolageno ir 
elastino susidarymą, apsaugo ir stiprina nuo kenksmingų išorinių 
veiksnių,  tonizuoja  odą.

užtikrina ilgalaikį ir gilų drėkinimą, mažina drėgmės 

HYDRA- MOIST kremas
HYDRA-MOIST kremas – tai paskutinės kartos molekulinės 
bioceutikos produktas, atitinkantis visus sausos odos gydymo 
reikalavimus. Į sudėtį įeina daugelis aktyviųjų junginių, kurie 
kartu stiprina vienas kitą. Speciali molekulinė formulė palaiko 
odos drėgmės lygį, didina odos elastingumą. Aktyvių 
komponentų kompleksas gerina struktūrinį odos sluoksnių 
tankį, apsaugo odą nuo išorinių faktorių, ypač – nuo kenksmingų 
UV  spindulių. 

Pagrindiniai  ingredientai:   kompleksas  Sea  Moist  (glicerinas,  jūros vanduo,  raudonieji dumbliai).
Naudojimo būdas:   ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.
Talpa  50 ml.
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Poveikis:
jinimą, padidina biologinę epidermio ląstelių apsaugą, užtikrina 
tiesioginį ir intensyvų odos drėkinimą, oda tampa stangri, elastinga 
ir  sveikai  švytinti.
Pagrindiniai ingredientai: gliukonolaktonas, laktobioninė 
rūgštis, lipomoistas.
Naudojimo būdas:  ant švarios, sausos veido odos užtepti nedi-
delį kiekį kaukės ir palikti 15-20 minučių. Po to drėgna servetėle 
švelniai nuvalyti lipnų kaukės paviršių. Galite ant nušluostytos 
kaukės užtepti Jums paskirto kremo. Naudoti 1-2 kartus per savaitę. 
Vengti patekimo į akis ir gleivinę, netepti ant pažeistos odos ir 
pirmomis  dienomis  po  kosmetologinių  procedūrų.
Talpa  30 ml.

  atstato reikalingą drėgmės lygį, gerina ląstelių atsinau-

HYDRA-MOIST kaukė
HYDRA-MOIST kaukė – intensyviai drėkinanti, maitinanti kaukė, 
skirta veido, kaklo ir dekolte srities odai.
Tai kaukė su stipriu drėkinimo efektu, sukurta greitiems ir 
ilgalaikiams rezultatams pasiekti. Ji mažina drėgmės praradimą ir 
išsaugo lipidų pusiausvyrą suragėjusiuose odos sluoksniuose. 
Naudojant šią kaukę, palaikomas odos tonusas, odai suteikiama 
jauna  ir  sveika  išvaizda.

OPTIMALUS DRĖKINIMAS

BIO PREPARATAI — REGENERUOJANTYS IR BIO-STIMULIUOJANTYS 

Natūralus biologinis regeneracijos ir Bio stimuliacijos procesas vyksta tada, kai oda sugeba pati savaime 
atstatyti pažeistus odos plotus. Bėgant laikui organizme sulėtėja šie procesai ir mes pradedame senti. 
Natinuel sukūrė produktus, kurie skatina savaiminio atsistatymo procesą ir apsaugo nuo įvairių gamtos 
veiksnių.

BIO-SOFT PHAs 8% GHK-GQPR
BIO SOFT PHAs 8% GHK-GQPR – jautriai ir švelniai odai skirtas 
maitinantis kremas, greitinantis ląstelių regeneraciją. Kremas 
idealiai tinka odos struktūros atnaujinimui ir apsauginio barjero 
stiprinimui skatinti, taip pat kasdieninei jautrios ir švelnios odos 
priežiūrai. Savo sudėtyje turi kompleksą aktyvių komponentų, 
kurie suaktyvina įvairius metabolinius procesus, kovoja su 
pirminiais senėjimo požymiais, tuo pačiu sustiprina odos barjerą 
nuo  kenksmingų  išorinių  veiksnių.

Poveikis: 
elastingumą ir stangrumą, odos spalva suvienodėja. Pasiekiamas 
biologinis odos atjauninimas, dėl kurio oda tampa elastingesnė, 
lygesnė ir sudrėkinta.

 ilgalaikis kremo naudojimas atjaunina odą, padidina jos 

BIO PREPARATAI — REGENERUOJANTYS IR BIO-STIMULIUOJANTYS

Pagrindiniai ingredientai:  gliukonolaktono rūgštis, laktobioninė rūgštis, stimulator peptidas,  alfa 
lipoinė  rūgštis,  NSLE  kompleksas,  SPF  Medium.
Naudojimo būdas: ant švarios ir sausos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol 
įsigers.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.
Talpa  50 ml.
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Poveikis: 
greitą ir ilgalaikį rezultatą: oda tampa stangresnė, elastingesnė, 
lygesnė, tinkamai sudrėkinta, tolygesnės spalvos bei atsparesnė 
kenksmingiems  išoriniams  veiksniams.

reguliarus BIO – DELIS kremo naudojimas garantuoja 

BIO DELIS AHA 10% DP-3
BIO DELIS AHA 10% DP-3 – bio-stimuliuojantis, regeneruojantis, 
jauninantis kremas, skirtas naudoti jautrios ir riebios odos 
priežiūrai. Palaiko medžiagų apykaitos mechanizmus, kurie vyksta 
dermoje  ir  epidermyje.  Visapusiškai pagerina  odos  struktūrą.

Pagrindiniai ingredientai: AHA rūgščių kompleksas, melatoninas, fito rūgštis, Oligopeptidai, 
tetrapeptidas – 7,  sericinas,  SPF  Medium.
Naudojimo būdas:  ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.  Talpa  50 ml.

KREMAI NUO RAUKŠLIŲ NORMALIAI ODAI

KREMAI NUO RAUKŠLIŲ NORMALIAI ODAI

Poveikis: 
struktūrinių odos sluoksnių atjauninimą. Oda akimirksniu tampa 
minkštesnė, švytinti, atgauna elastingumą bei stangrumą, 
reguliariai naudojant, sumažėja raukšlių. Oda atrodo jaunesnė, 
lygesnė, turinti tolygią spalvą.

pagreitina visų, tiek paviršutinių, tiek ir giluminių, 

BIO - REJUVEN AHAs 12 % IDP-5
BIO - REJUVEN AHAs 12 % IDP-5 – tai įvairaus veikimo, lyginantis, 
regeneruojantis bei jauninantis kremas, skirtas normaliai odai. 
Biostimuliuojantis poveikis, energetiniai anabolitiniai mechaniz-
mai yra atsakingi už kolageno, elastano ir GAG's gamybą. Rezvera-
trolis pagreitina regeneracijos procesus ir saugo ląstelių struktūras. 

Pagrindiniai ingredientai: AHA rūgščių kompleksas (daugiausia – glikolio rūgštis), bio-peptidų 
kompleksas,  reservatrolis,  melatoninas,  aloe  barbadensis  gel  (alavijo ekstraktas),  SPF  Medium.
Naudojimo būdas:  ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai paskirstyti ir palaukti, kol 
įsigers.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną. Talpa  50 ml.

Bėgant laikui, odoje atsiranda matomų permainų. Oda praranda elastingumą bei švytėjimą, darosi 
šiurkštesnė, praranda stangrumą, t.y. keičiasi pagrindiniai estetikos parametrai, būdingi gražiai ir jaunai odai. 
Tokiu atveju būtina pasirūpinti priemonėmis, galinčiomis paskatinti visapusišką odos atjauninimo procesą.

BIO - PRODERM AHAs 14 % KMK
BIO - PRODERM AHAs 14% KMK – bio-stimuluojantis, regeneruo-
jantis, antioksidacinis, jauninantis kremas, skirtas normaliai odai. 
Į jo sudėtį įeina preparatai, turintys didelį biologinį aktyvumą, 
kurie sinergiškai revitalizuoja ląstelių metabolizmą ir subalan-
suoja  metabolinius  ir  anabolinius  procesus.

Poveikis: 
stangresnė, reguliariai naudojant, mažėja raukšlės ir ryškėja veido 
kontūras,  oda  atrodo  jaunesnė  bei  švytinti.

gerina odos struktūrą, oda tampa elastingesnė ir 

Pagrindiniai ingredientai : AHA, DMAE , peptidų kompleksas, alfa lipoinė rūgštis, melatoninas, sericinas, 
hydra  kompleksas,  SPF  Medium.
Naudojimo būdas: ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną. Talpa  50 ml.
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BIO-DERM AHAs 16% GHK-CU
BIO DERM AHAs 16% GHK-CU – stimuliuojantis ir regeneruojantis 
kremas, skirtas brandžiai odai. BIO-DERM kremas buvo sukurtas 
tam, kad pasiektų maksimalų efektą veido odos atjauninimo 
procese. Pagrindinė produkto nauda – matomas biofunkcinis 
atjauninimas, odos tonuso bei elastingumo pagerėjimas, taip pat 
veiksminga  kova  su  visų  tipų  raukšlėmis. 

Pagrindiniai  ingredientai:   AHAs,  migdolinė rūgštis,  sericinas,  peptidai,  saulės  filtrai.
Naudojimo būdas:  ant švarios veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai pamasažuoti, kol įsigers. 
Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.
Talpa  50 ml.

Poveikis: stimuliuoja naujo kolageno, elastino, gliukozamino, 
glikanų (GAG) ir proteoglikanų gamybą, pagerina epidermio ląstelių 
apsikeitimą, skatina energinius mechanizmus, reguliuojančius 
metabolinius procesus, apsaugo nuo laisvųjų radikalų veikimo, turi 
antiglikacinį poveikį, pagerina odos elastingumą, plastiškumą ir 
drėgnumą,  išlygina  įvairių  rūšių  raukšles.

TRIGUBO POVEIKIO PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ

FIRMIN 30+
FIRMIN 30+ – priešraukšlinis maitinantis ir stangrinantis kremas, naudojamas 
atsiradus pirmosioms raukšlėsm ir iki menopauzės. Multiaktyvus išplėstinės 
technologijos kremas, kuris suteikia intensyvų, greitą ir ilgalaikį poveikį. FIRMIN 
30+ sustabdo glikacijos procesą ir padeda kolageno skaiduloms labiau 
suminkštėti  bei  suaktyvina  jas  giluminiuose  odos  sluoksniuose. 

Poveikis:  žymiai padidina stangrumą, įtempimą ir sumažina veido kontūro ptozę. 
FIRMIN 30+ atgaivina ir stangrina odą, suteikia greitą odos pašviesėjimo efektą. 
Atstato odos struktūrą, gerina odos tankumą ir elastingumą, palaiko atitinkamą 
drėgmės lygį, saugo nuo glikacijos, mažina bei lygina pirmąsias raukšles bei 
susidariusias  linijas  tuo  atjaunindamas  veido  bruožus.
Pagrindiniai  ingredientai:   karnozinas  +  tikrasis margainis (Silybum  marianum), 
oliogopeptidas 20, tripeptidas 3, NMF (natūralus drėkinimo faktorius), tetrapeptidas 
11,  filtrų  UVA  ir  UVB  miksas.
Naudojimo  būdas:  ant išvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo ir švelniai 
paskirstyti.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.
Talpa  50 ml.

Natinuel  sukūrė naują liniją  FIRMIN, skirtą moterims nuo 30 iki 45 metų amžiaus. FIRMIN linija turi inova-
cinį ir platų poveikį, užtikrina intensyvų liftingo ir atstatymo poveikį. Novatoriškais būdais daro įtaką 

KREMAI NUO RAUKŠLIŲ NORMALIAI ODAI TRIGUBO POVEIKIO PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ
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odos senėjimo  procesų  sulėtėjimui  bei  garantuoja  tiek estetinį,  tiek  ir  funkcionavimo  efektus.



Poveikis:  
ilgalaikio užpildymo efektą. Efektyviai kompensuoja natūralų hormonų trūkumą, 
atsirandantį menopauzės metu. Didina odos elastingumą, lygina odos koloritą ir 
gerina stangrumą, saugo nuo laisvųjų radikalų veikimo ir stabdo senėjimo procesą 
bei  pakelia  veido  ovalo  tonusą.

FIRMIN UP 40+ žymiai pagerina odos tankumą, drėkinimą ir suteikia 

FIRMIN UP 40+
FIRMIN UP 40+ – stangrinantis, užpildantis, priešraukšlinis kremas, skirtas 
kasdieninei subrendusios odos priežiūrai, odai, turinčiai žymų stangrumo ir tankio 
sumažėjimą. Veiksmingai kompensuoja natūralų hormonų trūkumą, kuris 
atsiranda menopauzės laikotarpiu. Stabdo senėjimo procesą ir minkština 
kolageno skaidulas, kurios tampa aktyvios giluminiuose sluoksniuose. Dėka 
didesnio  plastiškumo  oda  tampa  tolygesnė  ir  tankesnė.

Pagrindiniai  ingredientai:   ginisteinas, karnozinas  +  tikrasis margainis (Silybum  
marianum),  tripeptidas  biomimetic,  filtrų   UVA ir  UVB  miksas.
Naudojimo  būdas:   ant išvalytos veido ir kaklo odos užtepti nedidelį kiekį kremo ir 
švelniai  masažuoti,  kol  pilnai  įsigers.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.  Talpa  50 ml.

TRIGUBO POVEIKIO PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ

ULTRATON
ULTRATON – kremas, skirtas intensyviai revitalizuoti, regeneruoti ir didinti 
įtempimą veido, kaklo, dekolte odos srityse. Į kremo sudėtį įeina peptidai ir 
biologiškai aktyvios medžiagos, kurios jau po pirmo naudojimo sugeba sinergiškai 
ir pasirinktinai paveikti pamatines membranos – DEJ sudėtines dalis. Atkuria 
struktūrinį tęstinumą ir dalinį ryšį tarp odos ir epidermio, tuo pačiu regeneruoja 
tarpląstelinius  komponentus. 

Poveikis: 
oda  atgauna  savo  gražią  spalvą  bei  išvaizdą.

didinamas odos elastingumas, stangrumas ir tankumas, mažėja raukšlės, 

Pagrindiniai ingredientai:  DMAE, teprenone, hexapeptidas 10, tripeptidas, dipep-
tidas,  tripeptidas  1,  filler  komplex.
Naudojimo būdas:  ant išvalytos odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai paskirs-
tyti,  kol  kremas  pilnai  įsigers.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną.  Talpa  50 ml.

FIRMIN LIFT STRONG – liftinguojantis, aukštos technologijos serumas kartu su didelės 
koncentracijos aktyviomis medžiagomis, užtikrina intensyvų ir greitą liftingo efektą. 
FIRMIN LIFT Strong atstato, regeneruoja ir prisideda prie dinamiškos ląstelių 
komunikacijos. Serumo sudėtyje esantys antioksidantai ir brangūs išskirtiniai 
dipeptidai  padeda  odai  atgauti  jaunatvišką  ir  gyvybingą  išvaizdą. 

Poveikis:  
imą bei užpildymą iš vidaus, didina ląstelių sanglaudą, odos elastingumą, dermos ir 
epidermio sluoksnių storį bei atstato  GDE. Serumas gerina odos stangrumą ir 
tankumą, lyginamos ir mažinamos raukšlės, pasiekamas ilgalaikis ir intensyvus  
kosmetinio  liftingo  efektas.

FIRMIN LIFT Strong preparato pažangi technologija suteikia odai įtemp-

FIRMIN LIFT STRONG

Pagrindiniai  ingredientai:  dipeptidai 5, 6; tetrapeptidas 3; pepha tight, vitaminas E 
(Alfa-Tokoferol).
Naudojimo būdas:  ant išvalytos veido ir kaklo odos užtepti nedidelį kiekį serumo ir 
švelniai  masažuoti,  kol  visiškai  įsigers. Nauduoti 1-2  kartus  per  dieną.  Talpa  30 ml.
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INTERAKTYVIOS PRIEMONĖS NUO RAUKŠLIŲ
Šiandien kova su odos senėjimo procesu praturtėjo naujomis galimybėmis, nes interaktyviomis NATINUEL 
priemonėmis galima pašalinti odos pakitimus  bei išvaizdos trūkumus užtikrinant geresnę odos išvaizdą ir 
būklę. Interaktyvios  priemonės  nuo  raukšlių,  skirtos  amžiaus  bei  UV spindulių  paveiktai  odai  prižiūrėti.

GENAGE
GENAGE – multiaktyvaus poveikio kremas nuo senėjimo, šalinantis visus senėjimo 
požymius: odos išsausėjimą, pigmentines dėmes, išsiplėtusias poras, raukšles bei 
raudonį. Tiesiogiai veikiant DNR telomerus, prailginamas ląstelių gyvenimas iki 1/3 
karto. Skirtas brandžios odos priežiūrai su biologinio senėjimo požymiais. 
Efektyviai kovoja su struktūriniais odos senėjimo požymiais. Dėka optimalaus 
ląstelių pasikeitimo,  jų anabolinių ir  katabolinių funkcijų, pasiekiamas optimalus 
ir matomas rezultatas, pagerinama audinių kokybė. Priešraukšlinis, antistresinis ir 
apsauginis poveikis  stabilizuoja  telomerus  ir  apsaugo  ląstelių  DNR  vientisumą.

Poveikis: stiprina ląstelių atsinaujinimą, pašalina raukšleles ir žymiai sumažina gylių 
raukšlių gylį, pagerina odos tonusą, elastingumą ir stangrumą, suteikia odos 
paviršiui stangrumo ir skaistumo, kovoja su elastino ir kolageno degeneracija ir 
irimu, blokuoja laisvųjų radikalų poveikį, apsaugo ląsteles nuo UV žalos, pagerina 
odos  balansą.
Pagrindiniai ingredientai: perfection peptidas 3, tripeptidas 101, alfa-lipoinė 
rūgšties ciklosistema, timp 2 (prailgina ląstelės gyvenimo laikotarpį), bio-peptidas 2, 
teprenonas, carnosine complex.
Naudojimo būdas: ant išvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai 
paskirstyti,  kol  kremas  pilnai  įsigers.  Naudoti  1-2 kartus  per dieną.  
Talpa  50 ml.

Poveikis: 
Skatinama pažeistų dermos ir epidermio audinių regeneracija. Per trumpą laiką oda 
tampa stangri, elastinga, aksominė bei atgauna sveiką, pilną gyvybingumo ir 
energijos  išvaizdą.  

didinamas odos elastingumas, mažinamos bei lyginamos raukšlės. 

ELISIR
ELISIR – kremas brandžiai odai, turinčiai fotosenėjimo požymių. Tai trigubo 
poveikio kremas, kuris komplektiniu būdu veikia saulės spindulių pažeistas odos 
vietas. Turtinga ir inovacinė kremo formulė, turinti naują peptidą, sujungtą su 
retinalio ir idebenomo kompleksu, skatina ląstelių atsinaujinimą, stabdo senėjimo 
procesus  bei  mažina  detoksikaciją.

Pagrindiniai  ingredientai:  idebenon, retinalis, tripeptidas 1, peptidų kompeksas, 
aldehidas.
Naudojimo būdas: ant išvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai 
paskirstyti,  kol  kremas  pilnai  įsigers.  Naudoti  1-2  kartus  per  dieną. 
Kontraindikacijos:  negalima naudoti nėštumo, maitinimo krūtimi metu ir saulės 
aktyviu  laikotarpiu  kaip  rytinį  kremą.
Talpa  50 ml.
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Poveikis:   GDE ir MEC komponentų regeneracija, kamieninių ląstelių bio – funkcio-
nalumo padidėjimas, vyksta epidermio regeneracija, apsaugo nuo glikacijos ir 
reguliuoja  MMP.

INTERACTIVE CREAM
INTERACTIVE CREAM – priešraukšlinis, daugiafunkcinis kremas, atkuriantis 
metabolizmą. Kremas turi aukštą dermatologinį augimo faktoriaus aktyvatorių, 
gebantį aktyvuoti giluminę ir pilną epidermio ir dermos GDE (dermos epidermio 
susijungimas) restruktūrizaciją ir regeneraciją. Stipriai stimuliuoja fibroblastų 
reguliavimą prieš uždegiminį ir pagrindinį katabolinį, degeracinį mechanizmą, 
tokius  kaip  MMP  ir  glikacija.  Suteikia  stabilų  ir  ilgalaikį  rezultatą. 

Pagrindiniai ingredientai: 

Naudojimo būdas:  

 Talpa  50 ml.

SURVIXYL Pentapeptidas – 31, G – faktorius P63, 
HYACARE  FILLER CL (Tinklinės struktūros Hialurono rūgštis), bFGF bazinis fibroblastų 
augimo  faktorius,  IDEBENONAS,  aFGF  rūgštinis  fibroblastų  augimo  faktorius.

ant išvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, paskirstyti 
ir švelniais judesiais masažuoti, kol kremas pilnai įsigers. Naudoti 1-2 kartus per dieną.  
Naudoti  kompleksiškai  su  Interactive  Serum  priemone.  Kursas  2-3  mėnesiai. 

INTERACTIVE SERUM
INTERACTIVE SERUM - bio – funkcionalus dermatologiškai aukšto aktyvumo 
kompleksas ir naujos kartos metabolizmo dinamizatorius, garantuojantis pilną ir 
gilią odos restruktūrizaciją. Interaktyvus serumas vienu kartu atstato epidermį, 
dermą  ir  GDE,  suteikia  stabilų  ir  ilgalaikį  efektą.

Poveikis:  
kovoja su glikacija, pigmentacija ir apsaugo nuo fotosenėjimo, aktyvuoja giluminį 
persitvarkymą  GDE  ir  MEC , stimuliuoja  epidermio  atsinaujinimą. 

Padidina kolageno sintezę, aktyvuoja fibroblastus, stiprus antioksidantas, 

Pagrindiniai ingredientai:  Biomimetinis Tripeptidas, obuolių rūgštis, RETINAL, 
PHA,  G – faktorius  P63,  IDEBENONAS,  SURVIXYL  Pentapeptidas – 31.
Naudojimo būdas: užtepti serumo ant veido, kaklo ir iškirptės srities, masažuoti, kol 
visiškai įsigers ir palikti 30 min. Po to serumas nuplaunamas vandeniu. Jeigu oda 
nerausta, šį serumą užtepus galima palikti ir ilgesniam laikui. Naudoti ne dažniau kaip 
1 kartą per 5 dienas. Interactive Serum būtina naudoti ne trumpiau kaip 2 mėnesius 
kartu  su  Interactive  Cream. 
Talpa  30 ml.
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PAAKIŲ PRIEMONĖS
Bėgant laikui akių srities oda praranda savo žavesį dėl biologinio ir fotosenėjimo. Prasideda įvairių biologinių 
mechanizmų, nuo kurių vientisumo priklauso akių srities grožis,  modifikacija. Oda darosi vis plonesnė, 
išsausėja, atsiranda raukšlelių, paakių maišeliai tampa vis labiau pastebimi, todėl būtina tinkama priežiūra, 
siekiant  išvengti  estetinių  odos  pakitimų.

THE LOOK

Poveikis: neestetinių paakių maišų ir šešėlių pašalinimas ir redukcija, pilnas 
visos paakių srities atjauninimas, mimikos raukšlių sumažėjimas, švelnių linijų 
eliminacija,  vientisas  paakių  odos  koloritas.
Pagrindiniai ingredientai: stimuliuojantys peptidai, hybitor peptide reservatrol, 
melatoninas,  espiridin  kalkone,  phosfatidylcholine.
Naudojimo būdas: naudoti 2 kartus per dieną ant nuvalytos odos aplink akis 
(išskyrus viršutinį voką), švelniai paskirstyti, kol susigers. Po pirmo panaudojimo gali 
atsirasti  patinimų  apatinėje  akies  srityje.
Talpa  15 ml.

THE LOOK – tai naujosios kartos bioceutinis, liftinguojantis ir jauninantis paakių 
odos kremas su botokso efektu, naudojamas nuo mimikos raukšlių ir švelnių linijų 
aplink akis. Turi didelį dermatologinį aktyvumą, specifiniu būdu veikia 
biocheminių mechanizmų raumenų spazmus. Jis akivaizdžiai ir stabiliai mažina 
raumenų  ląstelių  spazmus,  oda  estetiškai  atrodo  daug  geriau. 

Poveikis: revitalizuoja metabolinius ir regeneracinius mechanizmus, pagerina 
ląstelių apsikeitimą ir suderinamumą, palaiko reikiamą drėgmės lygį, turi biologinę 
apsaugą,  antioksidacinį,  išlyginamajį  ir  priešraukšlinį  poveikį.

BIO - EYES AHA-PHAs 6%

BIO - EYEA AHA-PHAs – biostimuliuojantis, lyginamasis paakių odos kremas. Tai 
idealus produktas akių srities jungiamųjų audinių regeneracijai ir biostimuliacijai.  
Du specifiniai PHAs buvo sujungti su išskirtiniu AHA ir su lipoine rūgštimi tam, kad 
atstatyti ir atjauninti dermos ir epidermio sluoksnius. Be to, medžiagos iš natūralių 
augalinių  ekstraktų  ir  hialurono  rūgštis  atstato  reikiamą  drėgmės  lygį.

Pagrindiniai  ingredientai:   PHAs lipoinė rūgštis, hialurono rūgštis, obuolių rūgštis, 
aloe  vero, ramunėlių  ekstraktas.
Naudojimo  būdas:   

Talpa  30 ml.

ant švarios veido odos aplink akis užtepti  nedidelį kiekį kremo
ir  švelniai  paskirstyti,  kol  susigers.  Naudoti  2 kartus  per  dieną.
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ANTIOKSIDACINIAI IR BIO – APSAUGINIAI PREPARATAI

ANTIOKSIDACINIAI IR BIO-APSAUGINIAI PREPARATAI

Šiuolaikinis žmogus vis daugiau laiko praleidžia ne gamtoje, bet uždarose patalpose. Ilgas darbas prie 
kompiuterio ir šalia kitų elektronikos prietaisų, mobilieji telefonai, kondicionieriai, gausybė neekologiškų 
statybinių medžiagų – visa tai neigiamai veikia mūsų organizmą, o ypač kenčia oda. Kompanija Natinuel, 
siekdama padėti išvengti aplinkos keliamo pavojaus odai, sukūrė specialią odos priežiūros produktų liniją,   

Laisvieji radikalai – tai nestabilios molekulės, kurios dėl neigiamo aplinkos poveikio yra praradusios 
elektroną. Jie greitai reaguoja su sveikomis organizmo ląstelėmis, atima iš jų trūkstamą elektroną, ir tokiu 
būdu pažeidžia ląsteles ar net DNR. Vienintelis būdas išsaugoti savo odą sveiką ir gražią – speciali kosmetika, 
pasižyminti ypač stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. Antioksidacija – tai skubus laisvųjų radikalų 
„nukenksminimas“,  kol  jie  dar  nespėjo  pradėti  savo  ardomosios  veiklos.

DEFEND C25
DEFEND C25 – tai intensyvus ir efektyvus antioksidantas, skirtas visų tipų 
odai, kuriai reikalinga regeneracija, taip pat odai su sutrūkinėjusiomis 
kraujagyslėmis, uždegiminiais, atopiniais dermatitais, su pigmentinėmis 
dėmėmis ir rožiniu bėrimu. Vitaminas C yra labai svarbus kolageno ir elasti-
no neosintezėje. Nepakeičiama vitamino C vertybė šiame išskirtiniame 
preparate buvo sustiprinta ir sujungta su vitaminu E, retinoliu, melatoninu ir 
karnorinu, kad veiksmingiau kovotų su laisvaisiais radikalais, kolageno 
glikacija  ir  pagerintų  regeneracijos  procesus. 

Poveikis: 
kuriems yra būtinas odos struktūrinis atnaujinimas, be to, patartina naudoti 
turint sudirgusią ar susilpnėjusią odą.

dėka savo savybių DEFEND C25 turėtų būti naudojamas žmonių, 

Pagrindiniai ingredientai: melatoninas, lipo rūgštis, vitaminas E, A, askorbino  
rūgštis.
Naudojimo  būdas:   miltelius  sujungti su  fluidu (įspausti buteliuko kamštelį)
ir kruopščiai suplakti. Tepti ant odos praėjus 20-30 min nuo tada kai buvo 
sumaišytos priemonės. Reikiamą fluido kiekį užtepti ant švarios ir sausos 
veido odos, paskirstyti ir palikti kol visiškai įsigers. Tepti 1-2 kartus per dieną. 
Dėmesio: sujungus miltelius ir fluidą, preparatas išlieka veiklus 15 dienų.
 Talpa 2x10 ml.

DEFEND PLUS
DEFEND PLUS – kremas, skirtas kovai su priešankstiniu senėjimu. Kremas  
orientuotas į jautrios odos normalizaciją, apsaugo nuo dermatito susirgimo. 
Stiprina odos bio - apsaugą ir apsaugo ją nuo UV spindulių žalos, įvairių tipų 
laisvųjų radikalų žalos ir uždegiminių procesų. Užtikrina pilną antioksidantinį 
veikimą prieš visus tris laisvųjų radikalų tipus: ROS – RNS – RCS,  taip pat pagerina 
odos atsistatymą. Normalizuoja fiziologinę odos drėgmę.

Poveikis: 
būseną, gerina metabolinio mechanizmo darbą, kovoja su išankstiniu ląstelių 
senėjimu, iš išorės blokuoja ir pašalina laisvuosius radikalus, gerina deguonies 
pasisavinimą ir aprūpinimą ląstelę energija, palaiko atstatomuosius odos procesus, 
didina  odos  bio – apsaugą  nuo  UV,  didina  fiziologinį  odos  barjerą.

plataus spektro antioksidacinis veikimas, padeda ir apsaugo odos sveiką 

Pagrindiniai  ingredientai: Tetrapeptidas-2, Fitino rūgštis, Idebenon, Lipocroman-6, 
Vitaminas E, Tripeptidas-1, taukmedžio aliejus, BURRO DI KARITE'.
Naudojimo būdas: ant nuvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai 
paskirstyti  ir masažuoti, kol kremas pilnai įsigers. Naudoti  1-2 kartus per dieną. 
Talpa  50 ml.
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SPECIALIOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS

Tinkama kasdieninė higiena, sujungta su atitinkamų preparatų naudojimu gali lemti įvairių vystymosi 
priežasčių  panaikinimą,  leidžia  išsaugoti  normalią  odos  būklę.

SEBA 12 AHAs-BHA 12 %

SEBA 12 AHAs-BHA 12 % – fluidas, skirtas riebios ir spuoguotos odos priežiūrai 
namų sąlygomis, o taip pat odai, turinčiai komedonų ir folikulų. Nuolatinis 
preparato naudojimas padeda odai atgauti funkcionalumą, vientisumą ir sveiką, 
nepriekaištingą  išvaizdą.

Poveikis: 
uždegiminių  procesų  regresiją,  turi  antibakterinį  ir  keratolinį  poveikį.

pašalina inkštirus, normalizuoja sebumo išsiskyrimą, sukelia aknės ir 

Pagrindiniai  ingredientai: anti-acne complex, vit.PP, azelaino rūgštis, glikolio 
rūgštis,  migdolinė  rūgštis.
Naudojimo būdas:   ant nuvalytos veido odos probleminių vietų užtepti nedidelį 
kiekį priemonės ir palikti, kol visiškai įsigers. Pirmas dvi savaites priemonę naudoti 
vieną  kartą  per  dieną  (vakare),  vėliau – du  kartus  per  dieną. 
Atsargumo priemonės:  vengti patekimo į akis ir gleivinę, netepti ant pažeistos 
odos  ir  nenaudoti  pirmomis  dienomis  po  odos  šveitimo.
Talpa  50 ml.

Poveikis: 
hiperpigmentacija, išlygina odos koloritą viršutiniuose ir giluminiuose odos 
sluoksniuose,  apsaugo  odą  nuo  veiksnių,  kurie  sukelia  pigmentaciją.

stabdo ir normalizuoja melanino gamybą, pašalina ląsteles su 

SPOT 22
SPOT 22 – kremas, skirtas odai su hiperpigmentacija nuo pigmentacijos. Išlygina 
odos koloritą, normalizuoja melagogenezės procesą, greitai pašalina odos 
disharmoniją. Pagrindinės tokių pasikeitimų priežastys: chloazma, nėštumas, 
menopauzės laikotarpis, hormonalinis gydymas, endokrininės sistemos 
sutrikimai, spalvos pakeitimas genetiniu pagrindu, pigmentinės dėmės, kepenų 
liga ir t.t... Taip pat kremą patariama naudoti tais atvejais, kai odos pigmentacija 
atsiranda  po  uždegiminių  procesų,  traumų  ir  spuogų.

Pagrindiniai  ingredientai:  kojo rūgštis, arbutinas, keratolinas (bacillus ferment), 
peptidų  kompleksas,  fitino  rūgštis,  uva  ursi ekstraktas.
Naudojimo būdas: ant pažeistų vietų užtepti nedidelį kiekį kremo ir švelniai 
įmasažuoti,  kol  visiškai  įsigers.  Naudoti  2 kartus  per  dieną.
Talpa  15ml.
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Poveikis:  
taip pat stiprina apsaugines odos funkcijas, gerina audinių struktūrą, pagreitina jų 
atsinaujinimą.

prisotina odą deguonimi, pagreitina įvairių žaizdų gyjimą, jas dezinfekuoja, 

OXY 100
OXY 100 – atstatantis, dinamiškas (energizuojantis), kremas su ozonidais. Skirtas 
nusilpusios odos priežiūrai, odai su deguonies trūkumu ir odai, praradusiai 
švytėjimą. Išskirtinis ozonidų junginys, esantis kremo formulėje, su specialiu 
preparatu veikia odos audinius, taip geriau sudrėkina ir prisotina odą deguonies. 
Ozonidai jungiasi prie eritrocitų, todėl pagerėja deguonies pasisavinimas 
audiniuose. Jie taip pat sąveikauja su leukocitais, kurie atsakingi už infekcijų 
slopinimą, todėl stimuliuojama imuninė sistema. Prisijungę prie kitų kraujo 
elementų, ozonidai stimuliuoja augimo faktorius, dėl kurių vyksta ląstelių atsi-
naujinimas,  dalijimasis  ir  augimas.

Pagrindiniai  ingredientai:  ozonidai, bio-peptidai.
Naudojimo būdas:  ant išvalytos veido odos užtepti nedidelį kiekį kremo, švelniai 
paskirstyti ir švelniais judesiais masažuoti, kol kremas pilnai įsigers. Naudoti 1-2 kartus 
per dieną 
Talpa  50 ml.

OZONE VITAL
OZONE VITAL – raminanti revitalizuojanti dulksna. Ozonas –  aktyvi deguonies 
formulė. Preparatas naudojamas įvairioms kūno ir veido procedūroms, po saulės 
nudegimų, sužeidimų. Originali aliejaus receptūra leidžia veikti biologinius 
procesus, atsakingus už regeneraciją, aktyvuoti ląstelių metabolizmą. Aliejus 
prisotina odą deguonies, palengvina maistingųjų medžiagų transportavimą, 
pripildo odą energijos. Mažina uždegiminius procesus, ramina suerzintą odą, 
veikia  laisvuosius  radikalus,  stiprina  apsauginės  odos  funkcijas. 

Poveikis: 
priešuždegiminis, raminantis.

regeneruojantis, antioksidantinis, atstatomasis, energizuojantis, 

Pagrindiniai ingredientai: lipojo ir glicerino rūgštys, simmonda chinesis aliejus, 
saulėgrąžos ozonuotas aliejus. 
Naudojimo būdas:  ant išvalytos veido odos užpurkšti nedidelį kiekį dulksnos, 
švelniai  paskirstyti  ir  palikti,  kol  priemonė  pilnai  įsigers.  Naudoti  pagal  poreikį. 
Talpa  100 ml.
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APSAUGA NUO SAULĖS

CROMAGE SPF MEDIUM

CROMAGE SPF Medium – naujausios kartos bioceutinis kremas, skirtas fotosenė-
jimo stabdymui ir naudojamas visų odos tipų priežiūrai dienos metu. Produktas 
unikaliai veikia biocheminius mechanizmus, atsakingus už odos koloritą ir įdegio 
kokybę. Dėka atrastos biologiškai aktyvių faktorių sąveikos preparato pagalba 
galima  visiškai  neutralizuoti  fotosenėjimo  procesą,  taip  išlaikant  sveiką  odą.

Poveikis: 
maksimalų įdegio lygį. Kremas pagerina įdegio kokybę – įdegis išlieka ilgesnį laiką, 
taip pat sumažina odos sudirginimą, apsaugo nuo nudegimų ir UV spindulių, stabdo 
fotosenėjimo  procesą.

produktas suteikia odai įdegio tolygumo ir padeda lengvai pasiekti 

Pagrindiniai ingredientai:  tripeptidas 30, peptidas biomimetinis, tripeptidas 33, 
Oliwem  900  SP,  Astaplancton  Complex,  SPF  Medium.
Naudojimo būdas:   reikiamą kremo kieki užtepti ant veido ir kūno odos iš ryto arba 
deginantis saulėje. Švelniai įmasažuoti iki visiško įsigėrimo. Būnant saulės 
ekspozicijoje,  naudoti  kas  2 val.  Talpa  50 ml.

PROTECTOR SPF 50
PROTECTOR SPF 50 – tai kremas su maksimalia saulės apsauga, skirtas naudoti 
jautriai vaikų ir suaaugusiųjų veido ir kūno linkusiai į hiperpigmentaciją odai. 
Sudėtyje esantys mikronizuoti mineraliniai filtrai užtikrina platų apsaugos spektrą. 
Kremas  yra  fotostabilus  ir  atsparus  vandeniui. 

Poveikis:  
įlgalaikį  įdegį,  yra  išvengiama  odos  išsausėjimų,  nudegimų  ar  paraudimų.

naudojant kremą, oda yra maksimaliai apsaugota, sveika, įgauna tolygų ir 

Pagrindiniai ingredientai: Parsol MCX, Tinosorb M, Unipure White, Aperoxid 
ComplEx,  taukmedžio  sviestas.
Naudojimo būdas: reikiama kremo kiekį užtepti ant odos, esant aktyvesniam 
saulės  periodui.  Deginantis  kremą  naudoti  kas  2 – 3 val. Talpa  50 ml.

CROMO PLUS SPF20
CROMO PLUS SPF20 – kūno ir veido purškiamoji priemonė nuo fotosenėjimo, 
turinti didelį veikimo spektrą, kai oda susiduria su UV spindulių poveikiu. 
Preparatas turi savybę visiškai nuslopinti fotosenėjimo procesus, apsaugo nuo 
paraudimų, kuriuos sukelia saulės spinduliai, tuo pačiu suteikia odai vientisą 
koloritą ir paryškina įdegį. Emulsijos daugiafunkcionalumas leidžia ją naudoti 
ištisus  metus.

Poveikis: 
maksimalų įdegio lygį, pagerina jo kokybę, kuri išlieka ilgesnį laiką. Ši priemonė 
sumažina odos sudirginimą, apsaugo nuo nudegimų ir UV spindulių.

produktas suteikia odai įdegio tolygumą ir padeda lengvai pasiekti 

Pagrindiniai ingredientai:  biomimetinis peptidas, tripeptidas  33, Astaplancton 
Complex, NMF, SPF Medium.
Naudojimo būdas: nedidelį kieki emulsijos užpurkšti ant odos ir švelniai 
pamasažuoti, kol įsigers. Naudoti esant aktyvesnei saulei. Talpa 100 ml.

APSAUGA NUO SAULĖS
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BODY – KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Poveikis:  
apsaugoti ir atstatyti fiziologinį odos balansą, skatina odos elastingumą, taip pat 
turi antiseptinių savybių, iš karto suteikia švelnumo pojūtį, oda tampa 
minkštesnė.

fiziologinis dušo gelis valo odą, regeneruoja ir stangrina ją, padeda 

BODY SHOWER
BODY SHOWER – fiziologiškai drėkinantis ir atstatomasis dušo gelis, skirtas 
kasdieniniam naudojimui. Sudėtyje nėra sulfatų ir alergenų. Gelis suteikia 
optimalią odos švarą, nepažeisdamas hidrolipidinės plėvelės, kas įprastai 
skatina odos sausumo ir paviršutinio odos sluoksnio raukšlėjimąsi. Gelis 
drėkina  ir  minkština  odą.

Pagrindiniai ingredientai: NATRIO KOKOAMFODIOCETATAS, KOKAMIDO-
PROPIL BETAINAS (CAPB), POMERANC (kartusis apelsinas), citrinos ekstraktas
Naudojimo būdas: rankomis arba kempine užtepti reikalingą kiekį gelio ant kūno 
ir masažiniais judesiais, praskiedžiant vandeniu, masažuoti. Gerai nuplauti gelio  
likučius  vandeniu.  Galima  naudoti  kasdien,  po 1-2  kartus. 

     Talpa  200 ml.

BODY — KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Poveikis: 
pagerina  elastingumą,  atgaivina  odą.

atstato odos hidrolipidinę pusiausvyrą, intensyviai drėkina, išlygina, 

BODY VITAL
BODY VITAL – intensyviai drėkinanti ir revitalizuojanti emulsija. Priemonė skirta 
probleminei, sausai, dehidratuotai odai, linkusiai riebaluotis arba pažeistai dėl 
pernelyg  didelio  UV  spindulių  arba  soliariumo  poveikio.

Pagrindiniai ingredientai:   Lipomoist 2013-2022, taukmedžio aliejus, vitaminas 
E,  Polifenole  (alyvų aliejus),  chronodinas,  Askorbyl  Palmitate.
Naudojimo būdas: naudoti 1-2 kartus per dieną visam kūnui, intensyviai 
masažuojant,  kol  visiškai  įsigers. 

     Talpa  150 ml.

Poveikis: 
(DEJ) komponentus, padidina kolageno, elastano gamybą, išlygina, pagerina 
odos  elastingumą  ir  tankį.

spartina ląstelių atsinaujinimą, regeneruoja pamatinės membranos 

BODY PLUS 25 AHAs
BODY PLUS 25 AHAs  – išlyginamoji, stangrinanti,  bio-stimuliuojanti  emulsija.
Novatoriškas preparatas, skirtas plonos, hipotoniškos, praradusios 
elastingumą  ir  su  matomais  senėjimo  požymiais  odos  priežiūrai.

Pagrindiniai ingredientai: Glikolio rūgštis, Migdolų rūgštis, Gliukonolaktos, 
Askorbyl Palmitate,  Obuolių  rūgštis,  Dermaxyl.
Naudojimo būdas: naudoti 1-2 kartus per dieną visam kūnui, intensyviai 
masažuojant,  kol  visiškai  įsigers.

     Talpa  150 ml.
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Pagrindiniai ingredientai: glikolio rūgštis, migdolų rūgštis, kofeinas, 
tripeptidas 3, Fucus Vesiculosus.
Naudojimo būdas: naudoti 1-2 kartus per dieną tepant ant probleminių vietų 
ir intensyviai masažuojant, kol įsigers.

 

     Talpa 150 ml.

BODY PRIME
BODY PRIME – anticeliulitinis, modeliuojantis, drenuojantis ir stangrinantis 
kremas, turintis ypač platų ir intensyvų veikimo spektrą, skirtas naudoti esant 
išplėstinei  celiulito  formai  bei  lieknėjimo  poreikiui. 

Poveikis: 
(riebalinio audinio pašalinimas), stiprinama odos struktūra, kraujagyslių sienelės, 
spartinamas toksinų bei nereikalingų medžiagų pašalinimas. Preparatui 
būdingas  ir  priešuždegiminis  veikimas.

skatinamas anticeliulitinis procesas ir stimuliuojama lipolizė 

Pagrindiniai ingredientai:

Naudojimo būdas: naudoti 1-2 kartus per dieną tepant ant probleminių vietų ir 
intensyviai  masažuojant,  kol  įsigers.

 Glaucyna, Flawonoidy Complex, Pentapeptydy, 
Unislim,  Myricelina.

     Talpa 150 ml.

BODY LEGANS
BODY LEGANS – pagerinantis skysčių mikrocirkuliaciją ir drenažą gaivinamasis 
gelis. Tai - inovacinė priemonė, pasižyminti gebėjimu daryti įtaką kraujagyslių 
sistemos sutrikimui, naudojama skirtingose celiulito stadijose, esant kapiliarų 
ir venų trapumui (susilpnėjimui). Preparatas sinergiškai veikia mikrocirku-
liacines  problemas,  o  taip  pat  ir  skysčių  sulaikymą.

Poveikis:
ląstelių oksidaciją, mikrocirkuliaciją;  turi gerą (teigiamą) įtaką riebalinio audinio 
metabolizmui  (kaitai).

 pašalina kojų sunkumo jausmą, naikina kojų patinimą, pagerina 

Pagrindiniai  ingredientai :
Naudojimo būdas: masažuojant iki visiško 
įsigėrimo į odą.

    V-Tonic,  Phytotonina,  Legance.
 naudoti 1-2 kartus per savaitę 

     Talpa 150 ml.

BODY SLIM 20
BODY SLIM 20 – anticeliulitinis kremas, skirtas odos priežiūrai pradinėje celiulito 
fazėje, esant suglebusiai ir sausai odai. Preparatas efektyviai kovoja su sudėtinga 
patologija.

Poveikis:
riebalinių ląstelių, aktyvuoja lipolizę, pagreitina užsistovėjusių skysčių 
pašalinimą, sustiprina kraujagyslių sieneles, padidina riebalų deginimą, kas lemia 
riebalinių ląstelių sumažėjimą,  palaipsniui padeda celiulito redukcijai, atitolina 
fibroblastų  užkalkėjimo  procesą.

 veikia biocheminius procesus regeneruojančius adipocitų veikimą – 

BODY – KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
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Poveikis: 
regeneracinį poveikį – stimuliuoja apsauginius odos procesus, regeneruojant 
pažeistą dermos pluoštą, išlygina odos paviršių, padidina elastingumą ir 
stiprumą,  taip  apsaugant  nuo  strijų  atsiradimo  ir  mažina  jau  esančias  strijas.

turi priešuždegiminį (blokuoja tripsinus ir chimotripsinus) bei 

BODY VIBEX
BODY VIBEX – regeneruojantis, bio-stimuliojantis kremas, apsaugantis nuo 
strijų. Naujos generacijos bioceutinė priemonė pasižymi gebėjimu veikti net 
keliais aspektais dėl iškilusių problemų, t.y. strijų. Ši sudėtinga estetinė 
problema atsiranda dėl elastinio pluošto, kuris yra atsakingas už odos 
elastingumą  ir  įtempimą,  praradimo  odoje. 

Pagrindiniai ingredientai:   Dipeptyd 5,6, taukmedžio aliejus, Perfection Peptyd 
P3,  Rigin,  Regestril.
Naudojimo būdas: naudoti 1-2 kartus per dieną, tepant ant probleminių vietų ir 
intensyviai  masažuojant,  kol  įsigers.

   

     Talpa  150 ml.
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