


Tai bazinės odos priežiūros linija, kuri sprendžia įvairias 
odos problemas: atopija, seborėja,  kuperozė ir rosacea, 
psoriazė, padidėjęs odos jautrumas.

CALM DERM

Terapeutinė linija, skirta jautriai bei lėtinio uždegimo pažeistai odai. Padeda pašalinti, 
nuraminti, sumažinti uždegimą ir odos sudirgimą. 



CALM DERM

• Mažina odos jautrumą ir kuperozės požymius.

• Ramina, mažina sudirgimą ir uždegimą.

• Liniją sudaro priemonės, skirtos naudoti tiek paprastam vartotojui namuose, tiek profesionalams bei 

specialios priemonės odos ligoms gydyti.

• Linija CALM DERM – tai atnaujinta ir patobulinta CALM RED linija.



Jautri oda

Jautri oda yra linkusi raudonuoti, gali atsirasti opos ar pasireikšti alerginiai simptomai, esant kontaktui su tam tikromis

medžiagimis ar dėl išorinės aplinkos poveikio. Jautri oda – tai bendra sąvoka, kuri apibrėžia platų odos ligų spektrą ir įvairias odos

reakcijas, pasireiškiančias dėl išorinių ir vidinių veiksnių (hormoniniai sutrikimai, odos ligos, oro sąlygos, sausumas, tam tikros

medžiagos (alergija) ir infekcijos).

Jautri oda gali būti sausa, riebi ir dehidratuota. Tai gali būti laikina odos būklė arba ūminė.

Požymiai

• Reaktyvumas

• Niežėjimas, diskomfortas, 
sausumas

• Paraudusi oda

• Dehidratacija ir pleiskanojimas

• Deginimo pojūtis

• Uždegimas

• Apsauginio odos barjero pažeidimai

• Elastingumo sumažėjimas



Odos ligos

Be jautrios odos būklės, kai kurie taip pat susiduria su uždegiminėmis ligomis, kurios sukelia nemalonius pojūčius ir

estetinį diskomfortą.

Tokių odos ligų priežastis yra ne viena, o visas priežasčių kompleksas. Tačiau visas jas apjungia viena bendra priežastis –

imuninės sistemos sutrikimai ir odos uždegimas.

Uždegimas – tai imuninės sistemos reakcija, kuri tokiu būdu bando apsaugoti organizmą nuo virusų ir bakterijų atakų.

Imuniteto atsakas kartais sutrinka, ko rezultate, pažeidžiami sveiki odos audiniai.

Pastaruoju metu, padidėjęs odos jautrumas, dėl dažno cheminių medžiagų poveikio, vaistų, aplinkos taršos, saulės

poveikio, yra labai dažna odos problema.



CALM DERM

Poveikis:

 Ramina

 Mažina niežėjimą

 Mažina uždegimą

 Drėkina

 Atstato



Активные ингредиенты

Vario – peptidų kompleksas

Varis – tai vienas iš svarbiausių elementų, kuris dalyvauja apykaitos procesuose.

Aminorūgščių kompleksas, susijęs su peptidais, gerina vario penetraciją, stimuliuoja kolageno ir hialurono sintezę, skatina 

odos atstatymo procesus.



Keramidai

Nepakeičiamos riebiosios molekulės, kurios gludi aukštai ląstelių membranose, palaiko epidermalinį barjerą, padeda

palaikyti notūralų odos drėkinimą, lėtina odos senėjimo procesus ir skatina ląstelių atsinaujinimą.

Odos senėjimas ir pažeidimai iššaukia keraminų sunaikinimo procesą. Keramidų kiekio sumažėjimas, lemia drėgmės

sumažėjimą ir smulkių raukšlių susidarymą.

Ši keramidų formulė sukurta specialiai tam, kad sulėtinti odos senėjimo procesus, apsaugoti epidermalinį odos barjerą

nuo vandens molekulių praradimo ir odos audinių atstatymui.

Aktyvūs ingredientai



Beta-gliukanas – natūralus polisacharidas, gaunamas iš mielių, kuris stiprina ir reguliuoja imuninę sistemą, ramina ir 

mažina odos jautrumą. Kadangi, ingredientas išgaunamas iš mielių, jis ne tik puikiai drėkina odą, bet ir kovoja su 

uždegiminiais elementais.

Brokolių ekstraktas – pasižymi stipriu antioksidaciniu poveikiu, mažina odos sudirgimą ir uždegimines reakcijas.

Saldynmedžio ekstraktas – antioksidantas, praturtintas glikozidais, kurie identiški natūralių steroidų struktrūrai. Stiprna 

imuninę sistemą, pasižymi priešuždegiminiu ir antimikrobiniu poveikiu, minkština ir lygina odą.

Raganos lazdynų ekstraktas – sutraukia kraujagysles, pasižymi priešuždegiminiu, antiseptiniu, gydomuoju ir 

raminamuoju poveikiu, sukuria apsauginį sluoksnį.

Ramunėlės – pasižymi baktericininiu, priešuždegiminiu, raminamuoju poveikiu.

Aktyvūs ingredientai



Alijošius – drėkina ir minkština odą, skatina regeneraciją ir odos atstatymą po išorinių pažeidimų, pasižymi 

priešuždegiminiu poveikiu.

Vitaminas А – būtinas odos regeneracijai, skatina kolageno sinetę, lygina raukšles.

Vitaminas Е – efektyvus antioksidantas, kuris apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų pažeidimų, skatina odos atstatymo 

procesus.

Vitaminas F - omega-6 nepakeičiama riebioji rūgštis, kuri stiprina ląstelių membranas, ramina ir drėkina, neleidžia atsirasti 

ir plisti uždegimui.

Amboros ekstraktas – turtingas polifenolais (fitocheminiais) ir flavonoidais (vitaminas P). Veikia kaip priešuždegiminė 

medžiaga, kuri mažina raudonumą, ramina ir šalina toksinus. Rutino flavonoidas stiprina kapoliarus, kas padeda sumažinti 

odos raudonį.

Aktyvūs ingredientai



CALM DERM



CALM DERM CLEANSER

Valymo priemonė

Emulsinis muilas švelniam odos valymui. Praturtintas vario peptidų kompleksu, kuris palaiko normalią ląstelių veiklą ir 
skatina kolageno sintezę. Taip pat sudėtyje yra šlapalo, kuri drėkina ir minkština odą. Neleidžia odai išsausėti.

Aktyvūs ingredientai:

Sorbitolis, šlapalas, betainas, vario peptidų kompleksas, hidrolizuoti kviečių baltymai.

Naudojimas:
Švelniais judesiais paskirstykite valomąjį gelį pagal masažines linijas ant drėgnos odos. 
Masažuokite lengvais sukamaisias judesiais 2 – 3 min. Nuplaukite vandeniu. Švelniai 
nusausinkite servetėle.

Tūris - 250 ml

*Naujiena

164213 | 250 ml



CALM DERM BALM

164157 | 50 ml

Raminantis balzamas
Lengva maitinanti emulsija. Skatina odos atsinaujinimą. Kremo sudėtyje esantys augalų 
ekstraktai bei aliejai neleidžia odai išsausėti. 

Aktyvūs ingredientai:
Alavijo lapų sultys, saldžiųjų migdolų aliejus, raganos lazdyno ekstraktas, bifidobakterijų 
lizatas, hidrolizuotas kolagenas, raudonųjų vynuogių aliejus, brokolių ekstraktas, agurklių 
aliejus, ramunėlių aliejus, hidrolizuotas elastinas, sorbitolis, bisabolis.

Naudojimas:

Pirštų pagalvėlių tapsnojančiais judesiais, paskirstykite kremą ant probleminių odos zonų 
(sausų, sudirgusių).

Naudokite 1 - 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specialistas.

Tūris – 50ml/ 250ml

*Atnaujinta formulė – papildyta ramunėlių ekstraktu ir aliejumi, pakeisti 
konservantai ir dažikliai.

Ingredientai, kurių nėra naujoje formulėje: alyvuogių aliejus, simondsijų aliejus, 
tartrazinas.



CALM DERM MASK

Raminanti kaukė

Minkštinanti kaukė su augalinių ekstraktų kompleksu ir aliejais. Mažina odos raudonį ir sudirgimą. 

Aktyvūs ingredientai:
Raganos lazdynų ekstrakas, brokolių aliejus, ramunėlių ekstraktas ir aliejus, sorbitolis, bisabololis.

Naudojimas:
Tolygiu plonu sluoksniu paskirstykite ant švarios odo. Po 15 – 20 minučių nuplaukite vandeniu ir paskirstykite 
CALM DERM Balm.
Naudokite 1 – 2 kartus per savaitę.

Tūris – 250ml

* Pakeista priemonė – tą pati formulė ir aktyvūs ingredientai, bet naj pakuotė ir tekstūra.

164283 | 250 ml



CALM DERM - pakitimai

NEW DESIGNOLD DESIGN



Priemonės RELIEF

Liniją, skirtą jautrios odos priežiūrai CALM DERM, taip pat sudaro priemonės, kurios papildo 

kasdienienės odos priežiūros rutiną, mažina odos ligų simptomus:

 PSORELIEF psoriazė

 SEBO RELIEF seborėja

 ATOPIC RELIEF atoponis dermatitas

 REDNESS RELIEF rosacea



PSORELIEF

Odos pleiskanojimą mažinantis kremas

Palengvina odos eksfoliaciją, sudirgimą, niežėjimą, paraudimą, kurie dažnai yra lydimi dar 
ir kitomis odos problemonis. Normalizuoja odos funkcionavimą, ją atkuria, mažina 
niežėjimą, stiprina apsaugines savybes.

Aktyvūs ingredientai:
Vazelinas, salicilo rūgštis, beta gliukanas, vario peptidų kompleksas.

Naudojimas:
Pirštų pagalvėlių tapšnojančiais judesiais, paskirstykite kremą ant probleminių odos zonų 
(sausų, sudirgusių).

Naudokite 1 - 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specialistas.

164254 | 100 ml



SEBO RELIEF

Balansuojamasis kremas
Lengvos tekstūros balansuojamasis kremas, skirtas seborėjinei odai gydyti. Reguliuoja riebalų 
liaukų veiklą, apsaugo nuo infekcijų ir stiprina apsauginį odos mechanizmą.

Aktyvūs ingredientai:
Alavijo lapų sultys, sorbitolis, laktoferinas, bisabololis, sausmedžio gėlių ekstraktas.

Naudojimas:
Pirštų pagalvėlių tapšnojančiais judesiais, paskirstykite kremą ant švarios odos. 

Naudokite 1 - 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specialistas.

164357 | 50 ml



REDNESS RELIEF

Kremas skirtas rausti ir sausėti linkusiai odai

Sudėtyje gausu Tamburissa ekstrakto ir beta gliukano, kurie stiprina apsaugines odos savybes ir 
ją drėkina.

Aktyvūs ingredientai:
Bifidobakterijų lizatas, Tamburissa ekstraktas, natrio laktatas, sausmedžio žiedų ekstraktas, beta 
gliukanas, niacinamidas, šlapalas.

Naudojimas:
Pirštų pagalvėlių tapšnojančiais judesiais, paskirstykite kremą ant švarios odos. 

Naudokite 1 - 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specialistas.

164277 | 50 ml



ATOPIC RELIEF

Kremas linkusiai į atopiją odai prižiūrėti

Padeda atsikratyti nemalonių sausos ir sudirgusios odos pojūčių. Skatina odos 
atsinaujinimą, lipidinio barjero atstatymą, palengvina niežėjimą, kuris pasireiškia dėl odos 
sausumo. Sudėtyje yra beta gliukano bei vario peptidų kompleksai, kurie stiprina 
apsaugines odos savybes.

Aktyvūs ingredienai:
Vazelinas, beta gliukanas, vario peptidų kompleksas.

Naudojimas:
Pirštų pagalvėlių tapšnojančiais judesiais, paskirstykite kremą ant probleminių odos zonų 
(sausų, sudirgusių).

Naudokite 1 - 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specialistas.

164267 | 50 ml
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