
Sausos odos
maitinimas ir
atstatymas



JUVELAST linija sukurta atkurti ir maitinti sausą odą. Linijos išskirtinumas: vario peptidų

kompleksas derinyje su fermentais, atkuriančiais DNR, ir keramidais.

 Gerina odos elastingumą, koreguoja jos tekstūrą, aktyviai užkerta kelią su amžiumi susijusių

pokyčių atsiradimui bei skatina pažeistos odos regeneraciją.

Kam skirti šios linijos produktai

Priemonės, priklausomai nuo jų kombinacijos, tinka plačiam vartotojų spektrui.

JUVELAST



DNA CoFactor - išskirtinė patentuota HL technologija.

Naudojami du sudėtingi nešiotojai, kurie sustiprina aktyvių ingredientų
prasiskverbimą į gilesnius odos sluoksnius ir fermentų kombinaciją, kurie
atstato pažeistą DNK su vario – pepido kompleksu.

Šių ingredientų aktyvumas yra pagrįstas klinikiniais tyrimais.

JUVELAST - DNA CoFactor patento № 9,333,159 B2



JUVELAST – gamintojo pateikti klinikinių tyrimų rezultatai

50% sumažėja paviršinių raukšlių gylis per 8 savaites

40% gerėja odos tekstūra per 4 savaites

20% gerėja odos spalva per 4 savaites

50% sumažėja poros per 4 savaites



✔ Intensyvus ir ilgalaikis odos maitinimas

✔ Žymus drėgmės lygio padidėjimas

✔ Mažėja raukšlių gylis ir kiti su amžiumi susiję pokyčiai

✔ Atkuriamas elastingumas ir tamprumas

✔ Gerinama odos tekstūra

✔ Lėtinami odos senėjimo procesai

JUVELAST linijos rezultai



JUVELAST – aktyvūs ingredientai



JUVELAST– aktyvūs ingredientai

Copper Peptide Complex
Vario peptidų kompleksas stimuliuoja kolageno ir hialurono rūgšties sintezę,

skatina odos atstatymo procesus

DNA repair enzymes
Vairenio ekstraktas savo sudėtyje turi fermentų, kurie skatina pažeistos DNR

molekulės atstatymą

Liposomos padeda ekstraktui prasiskverbti į gilesnius epidermio sluoksnius



JUVELAST– aktyvūs ingredientai

Ceramides
Keramidai – specialios molekulės, kurios palaiko epidermio barjero vientisumą, padeda atkurti

reikiamą drėgmės lygį ir skatina ląstelių atsinaujinimą.

Cupuacu and Murumuru Butters
Murumuru ir kupuasu egzotiniai aliejai, turtingi  oleino rūgštimi, vitaminu C,

antioksidantais ir augaliniais ekstraktasis. Minkština odą ir mažina raukšles.



JUVELAST– procedūros protokolas



Valymas

Makiažo pašalinimas:
Paskirstykite EYE & LIP  MAKEUP REMOVER ant vatos diskelio ir

lengvais judesiais pašalinkite akių bei lūpų makiažą.

Prieš naudojimą gerai suplakite.

Prausiklis:

Švelniais judesiais paskirstykite JUVELAST
CLEANSING SOAP pagal masažines linijas ant
drėgnos odos. Masažuokite lengvais sukamaisiais
judesiais 2 - 3 min. Nuplaukite vandeniu. Švelniai
nusausinkite servetėle.



Pilingas

Pilingas - serumas:
Paskirstykite AGE CONTROL Super Lift arba EYELIGHT pilingą plonu tolygiu sluoksniu ant

veido, kaklo, vokų, dekolte odos. Lengvai masažuokite, kol pilingas nepradės lipti prie rankų.

Palaukite 10 – 20 minučių, nuplaukite vandeniu.

Po pilingo paskirstymo ar pašalinimo gali atsirasti dilgčiojimas ar paraudimas.

Fermentinis pilingas:

Užtepkite plonu nepermatomu sluoksniu LACTOLAN Peeling Cream ant veido, vokų, kaklo

ir dekolte. Uždėkite šiltą drėgną kosmetinės marlės kompresą. Po 10 - 15 min. nuimkite

kompresą. Odos zonas be uždegiminių elementų nuvoliokite švelniais masažiniais judesiais

nuo centro į periferiją. Likučius nuplaukite vandeniu. Švelniai nusausinkite servetėle..



Masažas

Masažas:
 Įlašinkite į delną 2 - 3 lašus JUVELAST NUTRI DROPS , ir

švelniai paskirstykite pagal masažines linijas ant veido odos.

Ant viršaus paskirstykite JUVELAST INTENSIVE NIGHT

CREAM

ir atlikite 15 minučių masažą.

 Nenuplaukite.



1 žingsnis
Paskirstykite JUVELAST EYE CONTOUR MASK gelį ant švarios odos periorbitalinėje srityje

(aplink akis). Palaukti keletą minučių. Ant viršaus uždėti kaukę ir palikite 15 - 20 min.

2 žingsnis
Plonu nepermatomu sluoksniu paskirstykite JUVELAST NOURISHMENT MASK ant veido,

vokų,  kaklo, dekolte odos. Po 15 - 20 min. nuplaukite vandeniu. Nusausinkite servetėle.

Kaukė



Nuvalykite odą losjonu AZULENE arba PHYTOMIDE.
Paskirstykite 3 – 4 lašus JUVELAST RICH NOURISHING SERUM,  o ant

viršaus JUVELAST ACTIVE DAY CREAM.

Preriorbitalinėje srityje tapšnojančiais judesiais paskirstykite JUVELAST

NOURISHING EYE CREAM

Dėmesio: jei po kurio laiko atsiranda diskomforto jausmas, nuvalykite odą dar

kartą AZULENE arba AGE CONTROL losjonu.

Tonizacija, drėkinimas ir apsauga.



CLEANSING SOAP

Aktyvūs ingredientai:

Keramidai, rankogalių ekstraktas, asiūklio ekstraktas,
gebenės ekstraktas, ramunėlių ekstraktas.

Kiekis:

250ml



RICH NOURISHING SERUM

Aktyvūs ingredientai:
Sorbitolis, saldžiųjų migdolų aliejus, alyvuogių aliejus, tripeptidas-1, keramidai,

simondsijų aliejus, baltažiedės pipirnės , ginkmedžio, žaliosios arbatos,

saldymedžio, gysločio, taukės, bertoletijos, gebenės ekstraktai, kofermentas Q10,

vitaminas E, vitaminas A, bisabololis, alantoinas, lecitinas, aminorūgščių

kompleksas.

Kiekis:

30ml



ACTIVE DAY CREAM

Aktyvūs ingredientai:
Hidrolizuoti kviečių baltymai, ricinos aliejus, lanolinas, saldžiųjų migdolų ir boružų

aliejus, vario tripeptidas - 1, vitaminas E, bičių ir karnaubo vaškas, keramidai,

lecitinas, natrio hialuronatas, baltažiedės pipirnės ekstraktas.

Kiekis:

50ml, 250ml



INTENSIVE NIGHT CREAM

Aktyvūs ingredientai:
Taukmedžio sviestas, bičių vaškas, vario tripeptidas-1, vitaminas B5, natrio

hialuronatas, laukinių trynių ekstraktas, vitaminas E, ginkmedžio, baltažiedės

pipirnės ekstraktai, sojos sterolis, keramidai, lecitinas, lanolinas.

Kiekis:

50ml, 250ml



NOURISHING EYE CREAM

Aktyvūs ingredientai:
Hidrolizuotas kviečių baltymas, baltažiedės pipirnės ekstraktas, laukinių trynių

ekstraktas, murumurų aliejus, kakavmedžio aliejus, palmitoilo tetrapeptidas 7,

vario tripeptidas - 1, dipeptidas -2, Brazilijos riešuto aliejus, vitaminas E, sojos

steroliai, hesperidinas, lanolinas, lecitinas.

Kiekis:

15ml



Aktyvūs ingredientai:
Alyvuogių aliejus, saldžiųjų migdolų aliejus, simondsijų aliejus,

bertoletijų aliejus, bisabololis, vitaminas E, ubichinonas, vitaminas

A

Kiekis:

15ml

NUTRI DROPS



EYE CONTOUR MASK

Aktyvūs ingredientai:
Vario tripeptidas-1, ramunėlių, saldymedžio, ginkmedžio, žaliosios

arbatos, gysločio, gebenės, rasakilos, taukės, asiūklio ekstraktai,

pantenolis, glutaminas, bisabololis, aminorūgščių kompleksas, ramunėlių

aliejus.

Kiekis:

5 vnt. kakių po 15 ml su aplikatoriumi dėžutėje.



NOURISHING MASK

Aktyvūs ingredientai:
Ricinos aliejus, hidrolizuoti kviečių baltymai, lanolinas, keramidai, laukinių trynių

ekstraktas, vitaminas E, bičių ir karnaubo vaškas, sojos sterolis, linolio ir linoleno

rūgštys, vitaminas A.

Kiekis:

50ml, 250ml



JUVELAST – reguliarus priemonių naudojimas, rekomenduojamas
gamintojo.



Kasdienė odos priežiūros programa, rekomenduojama gamintojo.

Rytas:

Nuprauskite odą su JUVELAST CLEANSING SOAP

Paskirstykite JUVELAST RICH NOURISHING SERUM

Ant periorbitalinės zonos paskirstykite JUVELAST NOURISHING EYE CREAM

Ant viršaus paskirstykite JUVELAST ACTIVE DAY CREAM

Apsauga nuo saulės:

Paskirstykite  SUNBRELLA SPF 30 arba AGE DEFENSE CC CREAM SPF 50



Kasdienė odos priežiūros programa, rekomenduojama gamintojo.

Vakare :

Nuprauskite odą su JUVELAST CLEANSING SOAP

Paskirstykite JUVELAST RICH NOURISHING SERUM

Ant periorbitalinės zonos paskirstykite JUVELAST NOURISHING EYE CREAM

Ant serumo paskirstykite JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM

Vieną kartą per savaitę:

Nuprauskite veidą su JUVELAST CLEANSING SOAP

Užtepkite JUVELAST NOURISHMENT MASK. Po 15 min. Nuplaukite vandeniu.




