
DERMALIGHT
LIGHTENING

produktai,  skirti  
pigmentinių  dėmių  

šviesinimui.



DERMALIGHT – linija skirta pigmentinių dėmių šviesinimui.

Novatoriškų ir klasikinių ingredientų derinys efektyviai kovoja su skirtingomis

odos hiperpigmentacijos būklėmis.

Skirtingų ingredientų derinys didina priemonių efektyvuma ir lemia labiau  

pastebimą odos šviesinimą.

Šviesinanti linija
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Prausiklis

DERMALIGHT
CLEANSER

Švelnus prausiklis lygina odos atspalvį.

Aktyvūs ingredientai: Hidrolizuoti kviečių baltymai, alyvuogių aliejus, migdolų  

aliejus, makadamijos aliejus, niacinamidas, natrio askorbilfosfatas, pantenolis,  
alantoinas, šlapalas.

Naudojimas: Švelniais judesiais paskirstykite valomąjį gelį pagal masažines linijas ant  

drėgnos odos. Masažuokite lengvais sukamaisias judesiais 2 – 3 min. Nuplaukite  
vandeniu. Švelniai nusausinkite servetėle.

Profesionaliam ir namų naudojimui
250
ml



Kremas

DERMALIGHT
ACTIVE ILLUMINATING CREAM
Šviesinamasis aktyvaus poveikio kremas.

Aktyvūs ingredientai:
Etilheksilmetoksicinamatas, niacinamidas, uolaskėlės ekstraktas,  
raudonųjų vynuogių ekstraktas, natrio askorbilfosfatas, šilkmedžio  

ekstraktas, 4-butilresorcinolis, kojo rūgštis.

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

Naudokite 1 – 2 kartus per dieną, arba kaip rekomenduoja specilistas. Saulėtomis dienomis  papildomai 

naudokite apsaugą SPF30.

50
ml

Profesionaliam ir namų naudojimui



30
ml

Serumas

DERMALIGHT ILLUMINATING SERUM
Aktyvaus poveikio šviesinamasis serumas.

Aktyvūs ingredientai:

Raganos lazdyno ekstraktas, azelaino rūgštis, arbutinas, mandelio  
rūgštis, 4-butilresorcinolis, tokoferolis, margainio ekstraktas, lecitinas,  

karnozinas.

Naudojimas: Plonu sluoksniu paskirstykite ant švarios veido, kaklo ir dekolte srities  

odos. Švelniai masažuokite. kol pilnai įsigers. Naudokite 1 kartą per dieną, arba kaip  

rekomenduoja specialistas. Saulėtomis dienomis papildomai naudokite apsaugą  

SPF30.

Profesionaliam ir namų naudojimui



250
ml

50 mlProfesionaliam ir namų naudojimui

Kaukė

DERMALIGHT  

LIGHTENING MASK
Aktyvūs ingredientai: Titano dioksidas, ricinos aliejus,  

hidrolizuotas kviečių baltymass, bičių vaškas, ryžių krakmolas,  

lanolinas, niacinamidas, natrio askorbilfosfatas,  

šilkmedžio ekstraktas, baikalinės kalpokės ekstraktas,  
palmių vaškas, uolaskėlės ekstraktas, raudonųjų  

vynuogių ekstraktas.

Naudojimas: Tepkite plonu sluoksniu ant švarios odos. Po 15 - 20 min

arba, kai kaukė pilnai įsigers, likučius nusausinkite sausa servetėle arba

nuplaukite vandeniu. Naudokite 1 - 2 kartus per savaitę, arba kaip

rekomenduoja spcialistas.



Paakių kremas  

DERMALIGHT
DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM

Koreguojantis paakių kremas, praturtintas kofeinu ir bolivinės balandos sėklų  
ekstraktu. Mažina patinimą ir maišelius po akimis. Sudėtyje yra vario ir vitamino  

C kompleksas, kuris lygina raukšles ir suteikia sveiką švytėjimą odai. Yra sukurti  

du skirtingi kremo variantai – su tonuojančiu efektu (rytas) ir be (vakaras).

Aktyvūs ingredientai:

Niacinamidas, kofeinas, natrio askorbilfosfatas, balandos sėklų ekstraktas,  

bičių vaškas, lizinatas, propilgalatas.

Naudojimas: Tapšnojančiais judesiais paskirstyti ant švarios odos periorbitalinėje srityje  
(apie akis).

15
ml

Profesionaliam ir namų naudojimui



Atkreipkite dėmesį, jog linijoje DERMALIGHT serumas yra aktyvesnio veikimo neikremas.

Todėl, pirmiausia, į namus yra parenkamas šviesinantis kremas. Vieną kartą per savaitę

lokaliai ant pigmentinių dėmių arba ant visos odos paviršiaus, jei yra reikalingas bendras odos šviesinimo  

efektas.

Dažniausiai rezultatas yra matomas ne anksčiau, kaip po 2 savaičių ir gerėja kelių mėnesių bėgyje.

Po mėnesio, jei siekiate dar ryškesnio rezultato, galite papildomai naudoti serumą ant pigmentinių dėmių.  

Tokiu atveju, kremą naudokite ryte, o serumą vakare, tik ant pigmentinių dėmių.

Odos priežiūra namuose



Kremą yra lengva paskirstyti, o serumas gali iššaukti trumpalikį odos paraudimą.

Jei Jūsų oda blogai toleruoja serumą – naudokite jį tik kartą per savaitę.

Tokiu atveju, galite produktus naudoti pakaitomis:
Dieną - serumas, dieną - kremas. Arba dvi dienas kremas, vieną dieną serumas, arba tris

dienas kremas, vieną dieną serumas ir t.t.

Odos priežiūra namuose



Odos šviesinimo ir spalvos lyginimo poveikiui sustiprinti, rekomenduojame 1 kartą per savaitę  

naudoti kaukę DERMALIGHT. Kaukė yra tepama plonu sluoksniu ant švarios odos ir po 15  

minučių yra nuplaunama vandeniu.

Kaukė yra pakankamai saugi, bet savo sudėtyje turi vitamino B3, kuris sukelia trumpalaikį  

mikrocirkuliacijos suaktyvėjimą, t.y. odos sušilimą ir paraudimą. Tai yra normali odos reakcija ir  

pasireiškia kiekvienam skirtingu intensyvumu.

Odos priežiūra namuose



Busteris

100
ml

rezultatu

DERMALIGHT ILLUMINATING BOOSTER
Busteris šviesina ir lygina odos atspalvį. Tinka masažui. Geriausiam  

pasiekti rekomenduojame kombinuoti su odą šviesinančiu serumu.

Aktyvūs ingredientai:
Hidrolizuoti kviečių baltymai, pantenolis, fenilalaninas.

Naudojimas: Paskirstykite busterį ant švarios odos, papildomai užtepkite masažinį kremą ir  
masažuokite 15 min arba kol priemonė pilnai įsigers.

для профессионального применения



. Valymas DERMALIGHT CLEANSER.

. Pilingas ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR.

. Fermentinis pilingas LACTOLAN PEELING CREAM.

Masažas busteriu DERMALIGHT ILLUMINATING BOOSTER  
2-3 minutes.

Ant busterio paskirstykite kaukę DERMALIGHT. Po 15  

minučių nuplaukite.

Procedūra DERMALIGHT



DERMALIGHT


