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Procedūros poveikis 
Mažina raukšlių gylį ir lygina odą 

 Stiprina veido, kaklo ir dekolte kontūrus 

 Padeda atstatyti odos struktūrą 

 Gerina odos tonusą ir elastingumą 

 Palaiko reikiamą drėgmės kiekį ir hidrolipidinį balansą 
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Procedūros struktūra 
1. Valymas – Perfect Time Gentle Gel Soap 

2. Paviršinis pilingas – Boldcare Starting Lotion 

3. Kremas - pagrindas – Perfect Time Deep Acting Night Cream 

4. Kaukė – Perfect Time Firming Mask 

5. Tonizacija - Azulene Lotion 

6. Serumas – Perfect Time Advanced Firm & Lift Serum 

7. Drėkinimas ir apsauga – Perfect Time Daily Firming Cream 
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http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-gentle-gel-soap
http://holyland.lt/boldcare/boldcare-starting-lotion
http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-deep-acting-night-cream
http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-firming-mask
http://holyland.lt/azulene/azulene-lotion
http://holyland.lt/azulene/azulene-lotion
http://holyland.lt/azulene/azulene-lotion
http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-advanced-firm-lift-serum
http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-advanced-firm-lift-serum
http://holyland.lt/perfect-time/perfect-time-daily-firming-cream


1 žingsnis. Valymas Perfect Time Gentle Gel Soap  
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1. Sudrėkinkite vandeniu veido odą, kaklą ir dekolte. 

2. Drėgnuose delnuose suputokite nedidelį kiekį 
gelinio prausiklio Perfect Time Gentle Gel Soap. 

3. Švelniai pagal masažines linijas paskirstykite 
priemonę ant viso veido, įskaitant vokus, kaklą, 

dekolte. Masažuokite švelniais sukamaisiais 
judesiais. 

4. Nuplaukite šiltu vandeniu. 

5. Švelniai nusausinkite servetėle. 



Perfect Time Gentle Gel Soap 

Švelnus gelis odos valymui, kuris palaiko natūralią drėgmės pusiausvyrą. 
Stimuliuoja elastino ir kolageno sintezę, gerina odos elastingumą. Lėtina 
odos senėjimo procesus bei pasižymi liftingo efektu. 

Valyti odą specialiomis tam skirtomis priemonėmis pakanka 1 kartą 
per dieną, t.y. vakare. Ryte rekomenduojame odą nuprausti vandeniu ir 
nuvalyti losjonu sudrėkintu vatos diskeliu, bei esant būtinybei 
paskirstyti drėkinamąjį kremą.  
 

Aktyvūs ingredientai: Sorbitolis, šlapalas, natrio laktatas, granatų 
ekstraktas. 
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2 žingsnis. Paviršinis pilingas Boldcare Starting Lotion 
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1. Sudrėkinkite vatos diskelį losjonu. 
2. Kruopščiai, su lengvu paspaudimo judesiu 

nuvalykite visą veidą, įskaitant vokus (vokus be 

pasapudimo), kaklą, dekolte. 

3. Palaukite apie 2 min, kol priemonė įsigers, tuo 
metu galite lengvai įtapšnoti. 

4. Nenuplaukite. 

 
PASTABA: po paskirstymo oda gali lengvai 

parausti, tai yra normali odos reakcija. 



Boldcare Starting Lotion 

Paviršinis pilingas + liftingas + su amžiumi susijusių pokyčių profilaktika 

 

Losjonas – serumas „pilingas + liftingas“ su vaisių ekstraktu, antioksidantais ir pieno rūgštimi. 
Pasižymi lyginančiu ir tonizuojančiu poveikiu, skatina odos atsinaujinimą, gerina 
mikrocirkuliaciją, mažina edemą, gerina kitų aktyvių ingredientų prasiskverbimą. Šalina 
negyvas odos ląsteles, dalyvauja komedonų formavimosi procese. 
 

Naudoti losjona galima 3 kartus per savaitę rytais, kaip savarankišką priemonę arba, kaip 
paruošiamąją priemonę prieš dar vieną mūsų losjonų – serumų naudojimą. 
Taip pat šį losjoną galima naudoti kaip stangrinančią express procedūrą. Šiuo atveju, tiesiog 

nuvalykite švarią odą pagal masažines linijas. Po 10 minučių paskirstykite Azulene Lotion. 
Procedūra užbaikite kremu. 
 

Po paskirstymo oda gali lengvai parausti, tai normali odos reakcija. 

 

Aktyvūs ingredientai: ekstraktai mėlynių, granatų, cukranendrių, klevo, apelsinų, citrinų, 
žaliosios arbatos, pieno, glikolio, citrinų rūgštis. 
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3 žingsnis. Kremas – pagrindas Perfect Time Deep 

Acting Night Cream 
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1. Paimkite nedidelį kiekį maitinančio kremo (apie 

pusę arbatinio šaukštelio). 

2. Plonu sluoksniu paskirstykite ant veido odos, vokų, 
kaklo, dekolte. 

3. Lengvai masažuokite. Nenuplaukite! 

 
PASTABA: toks kremo kiekis naudojamas tik 

procedūros metu. Kasdienei odos priežiūrai 
pakanka žirnio dydžio kiekio. 



Perfect Time Deep Acting Night Cream 

 

Aktyvaus poveikio naktinis kremas stiprina, mažina raukšles ir stangrina 
odą. Praturtintas inovaciniais lipopeptidais, amino rūgštimis, augalų 
ekstraktais ir hialurono rūgštimi. Gerina odos elastingumą, stimuliuoja 
kolageno sintezę, aktyviai užkerta kelią su amžiumi susijusių pokyčių 
atsiradimui. 

Sunkesnės tekstūros variantas. 
 

Aktyvūs ingredientai: Laukinių trynių ekstraktas, palmitoilo izoleucinas, 
palmitoilo pentapeptidas - 4, vitaminas E, natrio 

hialuronatas, ginkmedžių ekstraktas, sojos steroliai, azijietiškos centelės 
ekstraktas, gugulio ekstraktas. 
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4 žingsnis. Kaukė Perfect Time Firming Mask 
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1. Ant kremo plonu sluoksniu paskirstykite kaukę. 

2. Palaukite 15 – 20 minučių. 

3. Nuplaukite šiltu vandeniu. 

4. Švelniai nusausinkite servetėle. 

 
PASTABA: pasistenkite gulėti ramiai, kuo 
mažiau judėti. Tai padės užfiksuoti veido odą 
ramioje padėtyje ir padės pasiekti geresnių 
lyginimo rezultatų. 



Perfect Time Deep Acting Night Cream 

 

Stangrinanti kaukė 

Stiprinanti perlamutrinė kaukė su švytėjimo suteikiančiomis 
mikrodalelėmis, kurios ant odos išlieka netgi po kaukės pašalinimo. 
Sudėtis praturtinta augaliniais ekstraktais ir mineralais. 
 

Aktyvūs ingredientai: magnio karbonatas, palmitoilo izoleucinas, granatų 
ekstraktas, uolaskėlės ekstraktas, raudonųjų vynuogių ekstraktas, 
šilkmedžio ekstraktas, Baikalo kaukolės ekstrtaktas, alantoinas. 
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5 žingsnis. Tonizacija Azulene Lotion 
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1. Sudrėkinkite vatos diskelį losjonu. 

2. Švelniai pagal masažines linijas valykite veido odą, 
įskaitant vokus, kaklą, dekolte. 

3. Palaukite apie 2 min, kol priemonė įsigers, tuo 
metu galite lengvai įtapšnoti. 

4. Nenuplaukite. 

 



Azulene Lotion 
Nebrangus, paprastas, bet efektyvus ir labai komfortiškas 
losjonas, kurį galima naudoti ant bet kurių odos zonų, bet 
kuriomis oro sąlygomis.  Papildo valymo poveikį, ramina ir 
drėkina odą, skatina jos atstatymą. Šiltomis dienomis 
pakeičia kremą. 
Naudoti galima tiek ryte, tiek vakare, kaip 
savarankišką priemonę arba pakaitomis su kitais 
losjonais. 

Tai bazinis losjonas kasdienei odos priežiūrai, su neutraliu 
drėkinančiu poveikiu be odos apsunkinimo ir tempimo 
jausmo. Taip pat idealiai tinka odai linkusiai į kuperozę. 

Aktyvūs ingredientai: azulenas, alantoinas. 
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6 žingsnis. Serumas Perfect Time Advanced Firm & Lift Serum   
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1. Paskirstykite kelis lašus serumo ant delno. 

2. Paskirstykite serumą ant viso veido odos, įskaitant 
vokus, kaklą ir dekolte. 

3. Palaukite, kol priemonė įsigers, tuo metu galite 
lengvai pamasažuoti.  

  
PASTABA: Serumo pagrindą sudaro cukraus 
sorgo sultys. Paskirsčius ant odos, priemonė 
sukuria karamelizuoto blizgaus paviršiaus 
efektą. Labai ilgai išlieka lipnumas, iš pradžių 
yra jaučiama nedidelė šiluma, gali atsirasti 
paraudimas.  



Perfect Time Advanced Firm & Lift Serum 

Kontūro stiprinimas + liftingas + FOTO ir CHRONO senėjimo korekcija 

 

Intensyviai koreguojantis serumas su raumenis atpalaiduojančiu peptidu, vitaminu B5, 
vaistinių augalų ekstraktais ir inovatyviu drėkinančiu kompleksu. 
Stiprina kontūrą, mažina raukšles, pasižymi liftingo efektu, stabilizuoja kraujagyslių reakcijas. 
 

Serumo pagrindą sudaro cukraus sorgo sultys. Paskirsčius ant odos, priemonė sukuria 
karamelizuoto blizgaus paviršiaus efektą. Labai ilgai išlieka lipnumas, iš pradžių yra jaučiama 
nedidelė šiluma, gali atsirasti paraudimas. Užtepus kremą ant serumo, lipnumas mažėja. 
Taip pat galima odą nuvalyti losjonu arba pirmiausia nuplauti ir nuvalyti losjonu. Kitas 
variantas - ant viršaus uždėti kaukę su liftingo efektu, nuplauti ir nuvalyti losjonu. 
 

Aktyvūs ingredientai: raganos lazdyno ekstraktas, pantenolis, acetilheksapeptidas-8, 

glikozidas, anhidroksilitolis, azijietiškos centelės ekstraktas, ginkmedžių ekstraktas, 
ksitolis, dvispalvio sorgo sultys, mikrodumblių Nannochloropsis oculata ekstraktas. 
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7 žingsnis. Drėkinimas ir apsauga Perfect Time Daily Firming Cream 
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1. Tapšnojančiais pirštų judesiais paskirstykite nedidelį 
kiekį kremo ant viso veido, vokų kaklo ir dekolte 
odos. 

 

 
PASTABA: Kremo naudojimas po serumo, 

mažina jo lipnumą ir komfortiškai užbaigia 
PERFECT TIME procedūrą. 



Perfect Time Daily Firming Cream 

 

Stiprinamasis ir atnaujinamasis kremas. Praturtintas unikaliu peptidų 
kompleksu, kuris padeda sumažinti raukšles ir neleidžia atsirasti naujoms. 
Sojos ir laukinių trynių ekstraktai sustiprina odos tekstūrą. Amino rūgštys 
padeda užpildyti raukšles, pagerina elastingumą ir papildo liftingo efektą. 
Lengvesnės tekstūros variantas. 
 

Aktyvūs ingredientai: palmitoilo izoleucinas, laukinių trynių ekstraktas, 
acetilheksapeptidas - 8, natrio PCA, sojos steroliai, azijietiškos centelės 
ekstraktas, hidrolizuoti kviečių baltymai, hidrolizuoti sojos baltymai, 
pektinas, serinas, prolinas, argininas. 
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Rezultatas: oda atrodo gaivi, stangri ir 

spindinti.  Palaikomas reikiamas drėgmės 
kiekis ir sustiprinamas veido kontūras. 
 

Ir visa tai vos per valandą! Sėkmės!  
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