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Bazinė priežiūra 

Paprastas, aiškus ir praktiškas kompleksas, kuris užtikrina efektyvią odos priežiūrą be 
papildomų išlaidų. Esant galimybei ir norui, procedūras galima paįvairinti papildomomis 
priemonėmis. 

 
ALPHA COMPLEX Cleanser – švelnus, universalus prausiklis visai šeimai. Naudojimas: 

Lengvais sausų pirštų judesiais paskirstykite valomąją emulsiją pagal masažines linijas 
ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais. Ypatingą 
dėmesį skirkite probleminėms zonoms. Sudrėkinkite pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 
min. Nuplaukite vandeniu. Švelniai nusausinkite servetėle. 

AZULENE Lotion universalus drėkinantis ir raminantis losjonas visai šeimai.  

BOLDCARE Starting Lotion (3 kartus per savaitę rytais) - atnaujinantis, lyginantis ir 

stangrinantis losjonas. 

Losjonu valykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 

YOUTHFUL Cream for normal/dry – universalus minkštinantis, drėkinantis ir raminantis 
kremas. Sudėtis praturtinta vaistinių augalų ekstraktais Tinka visai šeimai.               
ALPHA COMPLEX Active Cream - atnaujinantis, lyginantis ir minkštinantis kremas visai 

šeimai. 
Naudojimas: tapšnojančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį kiekį kremo ant viso veido, kaklo ir 
dekolte odos. Likučius įtrinkite į rakų odą bei nagų plokšteles. 

Būtiniausios odos priežiūros priemonės namuose 
 

Šaltu ir sausu sezonu, o taip pat, jei oda reikalauja atstatymo, bazinę priežiūrą papildykite: 

kremu su vitaminu C (variantas jautriai odai) C THE SUCCESS Cream For Sensitive 

Skin. 

kremu su ženšenio ekstraktu ir morkų GINSENG & CARROT Cream. 
 

                       Kartą per savaitę atlikite vieną iš pilingų - serumų 
 

ALPHA COMPLEX Rapid Exfoliator 

EYELIGHT Ultra Refine Exfoliator 

AGE CONTROL Super Lift 

Naudojimas: paskirstykite plonu sluoksniu, po 10 min. nuplaukite drugnu vandeniu.  

Kartą per savaitę atlikite vieną iš kaukių 

PERFECT TIME Firming Mask / C THE SUCCESS Intensive Treatment Mask / 

Glowing Mask (įspūdingas variantas). 

YOUTHFUL Soothing Mask / MYTHOLOGIC Hydro Mask (praktiškas variantas). 

SPECIAL Mask / A-NOX Plus Retinol Mask (odai su uždegiminiais elementais). 

Naudojimas: plonu sluoksniu paskirstykite kaukę, po 15 – 20 min. nuplaukite vandeniu. 

Procedūras su pilingu ir kauke galima atlikti tą pačią dieną arba skirtingomis, kaip Jums patogiau. 
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                      GROŽIO SALONAS NAMUOSE  
 

Kompleksinė procedūra «Atraumatinis valymas» 
 

1. Valymas: 
ALPHA COMPLEX Cleanser (arba kita priemonė) Lengvais sausų pirštų judesiais 

paskirstykite valomąją emulsiją pagal masažines linijas ant sausos odos. Apie 2 min. 

masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais. Ypatingą dėmesį skirkite probleminėms 

zonoms. Sudrėkinkite pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 min. Nuplaukite vandeniu. 
Švelniai nusausinkite servetėle. 
 

2. Pre - pilingas: 

ALPHA-BETA Peeling Pads 

Švelniai pagal masažines linijas nuvalykite veido, kaklo ir dokolte odą. Palaukite apie 2 
min, kol priemonė įsigers, tuo metu galite lengvai įtapšnoti. Nenuplaukite.  

 
3. Pilingas arba pilingų kombinacija: 

ENZIMATIC Peel – paskirstykite pilingą ant viso veido odos, masažuokite 1 – 2 min. 

Palikite dar 10 min. Nuplaukite šiltu vandeniu. 

ALPHA COMPLEX Rapid Exfoliator – paskirstykite pilingą plonu sluoksniu, po 10 

minučių nuplaukite vandeniu. 
LACTOLAN Peeling Cream – plonu nepermatomu sluoksniu paskirstykite pilingą ant 

viso veido odos, įskaitant vokus, kaklą, dekolte. Uždėkite šiltą drėgną kosmetinės 
marlės kompresą. Po 10 – 15 min. nuimkite kompresą. Likučius nuplaukite vandeniu. 
 

4. Kaukė arba kaukių kombinacija: 

MYTHOLOGIC Hydro Mask 

YOUTHFUL Soothing Mask 

SPECIAL Mask 

Paskirstykite kaukę plonu sluoksniu, po 15 – 20 min. nuplaukite šiltu vandeniu. 

 
5. Tonizacija: 

AZULENE Lotion – nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 

 
6. Drėkinimas ir apsauga: 

YOUTHFUL Cream for normal to dry 

YOUTHFUL Cream for normal to oily 

Tapšnoajančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį kiekį kremo ant 
viso veido, kaklo ir dekolte odos. Likučius įtrinkite į rankų odą bei nagų 
plokšteles. 
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                      GROŽIO SALONAS NAMUOSE  
 

Kompleksinė procedūra «Šlifavimas» 
 

1. Valymas: geliu - prausikliu BIO REPAIR / PHYTOMIDE / JUVELAST 

Drėgnuose delnuose suputokite nedidelį kiekį gelinio prausiklio. Švelniais 
judesiais pagal masažines linijas paskirstykite gelį ant drėgnos odos. 
Masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais 2 – 3 minutes. Nuplaukite 

vandeniu. Švelniai nusausinkite servetėle. 
 

2. Pre - pilingas: 

ENZIMATIC Peel - paskirstykite pilingą ant viso veido odos, masažuokite 1 – 2 min. 

Palikite dar 10 min. Nuplaukite šiltu vandeniu. 

 

LACTOLAN Peeling Cream - plonu nepermatomu sluoksniu paskirstykite pilingą ant 

viso veido odos, įskaitant vokus, kaklą, dekolte. Uždėkite šiltą drėgną kosmetinės 
marlės kompresą. Po 10 – 15 min. nuimkite kompresą. Likučius nuplaukite vandeniu. 
 

3. Pagrindinis pilingas: 
ALPHA COMPLEX Rapid Exfoliator - paskirstykite pilingą plonu sluoksniu, po 10 

minučių nuplaukite vandeniu. 
 

4. Papildomas pilingas: 

AGE CONTROL Super Lift 

EYELIGHT Ultra Refine Exfoliator 

Paskirstykite pilingą plonu sluoksniu, po 10 minučių nuplaukite vandeniu. 
 

5. Kaukė: 

MYTHOLOGIC Hydro Mask 

YOUTHFUL Soothing Mask 

Paskirstykite kaukę plonu sluoksniu, po 15 – 20 min. nuplaukite šiltu vandeniu. 

 
6. Tonizacija: 

AZULENE Lotion - nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 

 
7. Drėkinimas ir apsauga: 

YOUTHFUL Cream for normal to dry 

ALPHA COMPLEX Active Cream 

Tapšnoajančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį kiekį kremo ant 
viso veido, kaklo ir dekolte odos. Likučius įtrinkite į rankų odą bei nagų 
plokšteles. 
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                      GROŽIO SALONAS NAMUOSE  
 

Kompleksinė procedūra «Liftingas» 
 

1. Valymas: 

ALPHA COMPLEX Cleanser 

Lengvais sausų pirštų judesiais paskirstykite valomąją emulsiją pagal masažines linijas 

ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais. Ypatingą 
dėmesį skirkite probleminėms zonoms. Sudrėkinkite pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 
min. Nuplaukite vandeniu. Švelniai nusausinkite servetėle. 

 
2. Pilingas: 

AGE CONTROL Super Lift 

EYELIGHT Ultra Refine Exfoliator 

Paskirstykite pilingą plonu sluoksniu, atlikite taškinį masažą. Po 10 min. 

nuplaukite vandeniu. 

 
3. Papildomas pilingas: 

LACTOLAN Peeling Cream – paskirstykite pilingą plonu nepermatomu sluoksniu. 10 

min. masažuokite drėgnomis rankomis. Esant poreikiui papildomai drėkinkite rankas ir 
masažuokite toliau. Nuplaukite vandeniu. 

 
4. Kaukė: 

MYTHOLOGIC Hydro Mask 

PERFECT TIME Firming Mask 

C THE SUCCESS Intensive Treatment Mask 

GLOWING Mask 

Paskirstykite kaukę plonu sluoksniu, po 15 – 20 min. nuplaukite šiltu vandeniu. 

 
5. Tonizacija: 

AZULENE Lotion 

AGE CONTROL Lotion 

Nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 

 
6. Drėkinimas ir apsauga: 

A-NOX PLUS RETINOL Hydrating Lotion 

FUSION3 Day Correction Emulsion 

Tapšnoajančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį kiekį kremo ant 
viso veido, kaklo ir dekolte odos. Likučius įtrinkite į rankų odą bei nagų 
plokšteles. 
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                      GROŽIO SALONAS NAMUOSE  
 

Express procedūra odai su akne ir postakne 

1 variantas 

1. Valymas: 
ALPHA COMPLEX Cleanser. Paskirstykite valomąją emulsiją pagal masažines linijas 

ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais. Sudrėkinkite 
pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 min. Nuplaukite vandeniu.  
DOUBLE ACTION Soapless Soap. Drėgnuose delnuose suputokite nedidelį kiekį 
gelinio prausiklio. Pagal masažines linijas paskirstykite gelį ant drėgnos odos. 
Masažuokite lengvais sukamaisiais judesiais 2 – 3 minutes. Nuplaukite vandeniu. 
 

2. Pre - pilingas: problemines zonas nuvalykite šildančiu losjonu  A-NOX Face Lotion. 
 

3. Pilingas: Paskirstykite pilingą ALPHA COMPLEX Rapid Exfoliator plonu sluoksniu, 

po 10 min. nuplaukite drugnu vandeniu. 
 

4. Tonizacija: Nuvalykite odą losjonu 

SUPER Lotion 

AZULENE Lotion 
 

5. Drėkinimas ir apsauga: Tapšnojančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį kiekį 
kremo ant viso veido, kaklo ir dekolte odos. Likučius įtrinkite į rankų odą. 
YOUTHFUL Cream for normal to dry 

ALPHA COMPLEX Active Cream 
 

6. Lokaliai ant uždegiminių elementų paskirstykite kaukę A-NOX Plus Retinol Mask ir 

palikite per naktį. 
2 variantas 

1. Valymas: ALPHA COMPLEX Cleanser. Pakirstykite emulsija sausomis rankomis ant 

sausos odos, masažuokite. Sudrėkinkite rankas ir masažuokite dar. Nuplaukite vandeniu. 
 

2. Pre - pilingas: Problemines zonas nuvalykite šildančiu losjonu A-NOX Face Lotion. 
 

3. Pilingas: 

ENZIMATIC Peel - paskirstykite pilingą ant viso veido odos, masažuokite 1 – 2 

min. Palikite dar 10 min. Nuplaukite šiltu vandeniu. 

LACTOLAN Peeling Cream - plonu nepermatomu sluoksniu paskirstykite pilingą ant 

viso veido odos, įskaitant vokus, kaklą, dekolte. Uždėkite šiltą drėgną kosmetinės 
marlės kompresą. Po 10 – 15 min. nuimkite kompresą. Likučius nuplaukite vandeniu. 
 

4. Tonizacija: Протрите кожу лосьоном 

SUPER Lotion 

AZULENE Lotion 
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                      GROŽIO SALONAS NAMUOSE  
 

Express procedūra liftingas/drėkinimas/praturtinimas 
aktyviais ingredientais 

1 variantas 

1. Valymas: ALPHA COMPLEX Cleanser (su masažu). Paskirstykite valomąją emulsiją pagal 
masažines linijas ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais sukamaisiais 
judesiais. Sudrėkinkite pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 min. Nuplaukite vandeniu. 

 
2. Tonizacija: AZULENE Lotion – nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 

 

3. Serumas: Paskirstykite 2 – 3 lašus ant viso veido, kaklo ir dekolte odos vieną iš 
serumų. 

MULTI VITAMIN Serum 

C THE SUCCESS Concentrated Vitamin C Serum 

VITALISE Moisture Intense Serum 

PERFECT TIME Advanced Firm & Lift Serum 

JUVELAST Rich Nourishing Serum 
 

4. Po 1 – 3 valandų nuvalykite veidą losjonu:  

RENEW FORMULA Face Lotion 

AGE CONTROL Lotion 

PHYTOMIDE Alcohol Free Face Lotion 
 

2 variantas 

1. Valymas: ALPHA COMPLEX Cleanser (su masažu). Paskirstykite valomąją emulsiją pagal 
masažines linijas ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais sukamaisiais 
judesiais. Sudrėkinkite pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 min. Nuplaukite vandeniu. 

 

2. Kremas - pagrindas: Pakirstykite kremą ant viso veido, kaklo, dekolte. Masažuokite 
lengvais sukamaisiais judesiais. Nenuplaukite. 

PERFECT TIME Deep Acting Night Cream 

JUVELAST Intensive Night Cream 
 

3. Kaukė: Ant viršaus paskirstykite  MYTHOLOGIC Hydro Mask. 

Po 15 – 20 min. nupaukite vandeniu. 
 

4. Nuvalykite odą vienu iš losjonų: 

AZULENE Lotion 

RENEW FORMULA Face Lotion 

AGE CONTROL Lotion 

PHYTOMIDE Alcohol Free Face Lotion 
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REABILITACIJA 

Po pilingų, šlifavimų, 

dehidratacijosя, nušalimo 
 

1. Valymas: 
ALPHA COMPLEX Cleanser. Lengvais sausų pirštų judesiais paskirstykite valomąją 
emulsiją pagal masažines linijas ant sausos odos. Apie 2 min. masažuokite lengvais 
sukamaisiais judesiais. Ypatingą dėmesį skirkite probleminėms zonoms. Sudrėkinkite 
pirštų galiukus ir masažuikite dar 1 min. Nuplaukite vandeniu. Švelniai nusausinkite 
servetėle. 

 
2. Fermentinis pilingas: 

LACTOLAN Peeling Cream - plonu nepermatomu sluoksniu paskirstykite pilingą ant 

viso veido odos, įskaitant vokus, kaklą, dekolte. Uždėkite šiltą drėgną kosmetinės 
marlės kompresą. Po 10 – 15 min. nuimkite kompresą. Likučius nuplaukite vandeniu. 
 

3. Tonizacija: 

AZULENE Lotion - nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus, kaklą ir dekolte. 
4. Atstatymas ir apsauga: 

BIO REPAIR Cellular Firming Gel 

BIO REPAIR Day Care 

C THE SUCCESS Cream For Sensitive Skin 

JUVELAST Intensive Night Cream 

 

Esant «mėlynėms» ir patinimui po traumų 

1. Pažeistą zoną nuvalykite losjonu MYTHOLOGIC Remodeling Prepping Lotion. 

 
2. Plonu sluoksniu paskirstykite kukę MYTHOLOGIC Mineral Mask. 

 
3. Po valandos nuplaukite kaukę, odą nuvalykite losjonu  AZULENE Lotion. 

 
4. Paskirstykite kremą: 

BIO REPAIR Day Care 

C THE SUCCESS Cream For Sensitive Skin 

ALPHA COMPLEX Active Cream 
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Express SPA-procedūra 
 

1. Paimkite nedidelį kiekį paruošiamojo losjono MYTHOLOGIC Remodeling Prepping 

Lotion. 

Paskirstykite ant pečių, klubų, pilvo, sėdmenų. Masažuokite, kol pilnai įsigers. 

 
2. Ant losjono paskirstykite remodeliuojantį gelį  MYTHOLOGIC Remodeling 

Cellulite Gel. Masažuokite, kol pilnai įsigers. 

Po 15 min, priimkite šaltą arba kontrastinį dušą. 
 

3. Paimkite nedidelį kiekį losjono: 

AZULENE Lotion 

GINSENG & CARROT Lotion 

PHYTOMIDE Alcohol Free Face Lotion 

Paskirstykite ant sausiausių odos zonų (labai dažnai – tai 

blauzdos). Palaukite, kol pilnai įsigers. 

 
4. Ant viršaus paskirstykite vieną iš priemonių kūnui: 

С THE SUCCESS Body Lotion 

ALPHA COMPLEX Hand & Body Cream 

KUKUI Body Lotion 

 
Arba vieną iš kremų veidui: 
YOUTHFUL Cream for normal to dry 

ALPHA COMPLEX Active Cream 

C THE SUCCESS Cream For Sensitive Skin 

GINSENG & CARROT Cream 
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dddddRemodeliuojančio gelio MYTHOLOGIC 
Remodeling Cellulite Gel naudojimo būdai 

1. Kraujotakos gerinimui probleminėse zonose, tonuso bei limfodrenažo stiprinimui, 
priešmenstruacinės edemos mažinimui. Plonu sluoksniu paskirstykite gelį ant nugarinių kaklo, 

pečių, klubų, blauzdų, pilvo ir sėdmenų paviršių. Galite atlikti trumpą masažą arba palikti, kol 

priemonė įsigers. Po 15 - 30 minučių priimkite šaltą dušą ar vonią. Jei norite intensyvaus sušilimo, po 

gelio paskirstymo pasinaudokite pirtimi.  

2. Potrauminės edemos mažinimui. Ant pažeistų zonų paskirstykite gelį plonu sluoksniu, švelniai 
masažuokite sukamaisiais paviršiniais judesiais. Palikite 2 valandom. Vėliau paskirstykite 
MYTHOLOGIC Mineral Mask ant pažeistos zonos. Po 2 valandų nuplaukite vandeniu. Šią procedūrą 
atlikite kiekvieną dieną. 

3. Masažo atlikimui, riebalinių sankaupų zonose – esant «dvigubam smakrui», riebalinėms 
sankaupoms kaklo zonoje. Paskirstykite gelį, masažuokite rankomis, duše atlikite vandens masažą. 

4. Šildanti ir tirpdanti priemonė masažui, esant nugaros, kaklo skausmams ir kt. Paskirstykite gelį 
plonu sluoksniu ir pamasažuokite. Palaukite 1 valandą. Vėliau šią zoną nuvalykite vandeniu ir 
paskirstykite priešuždegiminį ir nuskausminamąjį tepalą arba gelį. Geliu paruošta oda lengviau 
įsisavina medicinines priemones ir sustiprins jų poveikį. 

5. Kvėpavimui palengvinti, esant kosuliui ar slogai – atlikite krutinės ir nugaros masažą, mažiems 
vaikams - kulnų. Šiam tikslui galima naudoti ir pirmą būdą. Tada vonioje, duše ar pirtyje sukūriama 
labai maloni, gydanti atmosfera. 

6. Raumenų skausmui lengvinti po intensyvesnių treniruočių tiks 1 ir 3 būdai. Po priemonės 
naudojimo patalpoje, išlieka labai malonus eterinių aliejų kvapas. 

Svarbu, jog priemonės praturtintos eteriniais aliejais su intensyviu kvapu. Dėl šios priežasties, 
asmenims, linkusiems į alergines reakcijas, būtina priemonę iš pradžių išbandyti ant nedidelio odos 
ploto.  

 

dddddPaprastas ir universalus gelio 
naudojimo būdas 

Tris kartus per savaitę, 1 valandą prieš dušą paskirstykite gelį plonu sluoksniu ant tų odos zonų, 
kuriose norite pagerinti kraujotaką, sumažinti edemą, skausmą. Pamasažuokite, atlikite pratimus, 
o po 30 – 60 min. priimkite šiltą dušą.  

 
Norėdami sustiprinti šildantį, priešuždegiminį gelio poveikį, prieš tai paskirstykite MYTHOLOGIC 

Remodeling Prepping Lotion. 
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UAB EUROAMICUS 

Oficialus atstotas Lietuvoje 

Pylimo g. 21-15, 01141 Vilnius 

Tel. 860412220 
 

 

 

 

HL kosmetika holyland.lt 

 

Mūsų svetainė: www.holyland.lt 

Visais klausimais: 

holyland.lietuva@gmail.com
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