
SEE CHANGE 
Mėlynoji evoliucija akivaizdžiai jaunesniai odai

Koncepcija
SEE CHANGE tai sinerginis mėlynosios evoliucijos efektas, kuris suteikia atjauninantį kompleksą. 
Jūrinių ingredientų trio – Mėlynosios Evoliucijos Esencija– atstato odos elastingumo 3D tinklą 
bei formuoja V kontūrą. Taigi, švelnios tekstūros suteikia odai intensyvios drėgmės, ją formuoja 
ir pripildo. 

Kliento tipas
Klientai su delikačia, plona, pavargusia, pažeidžiama oda, siekiantys ją sutvirtinti bei atjauninti. 

Pagrindiniai aktyvieji ingredientai

Mėlynosios Evoliucijos Esencija
Mėlynosios Evoliucijos Esencija yra sudaryta iš šių aktyviųjų ingredientų:  

1. Makrodumblių Esencijos: Biotechnologiškai išgautos iš rudųjų Wakame jūros dumblių 
kamieninių ląstelių.

2. Makrodumblių Ekstrakto: Biotechnologiškai išgautas iš rudųjų Wakame jūros dumblių 
sporų.

3. Sealift : Biotechnologiškai iš jūrinio planktono išgautas polisacharidas  
Šių trijų aktyviųjų ingredientų įkvepianti simbiozė užtikrina geriausius rezultatus:

Odos tipas: n (normali oda), s (sausa oda), m (mišri oda), r (riebi oda),
Odos būklė: j (jautri oda), r (reikli oda), b (brandi oda)

Makrodumbliu Esencija 
Aktyvuoja ląstelių 

atsinaujinimą, suteikia 
odai švytėjimo

Atkuria odos švytejima 

Makrodumbliu Ekstraktas
Mažina raukšlių gylį, padeda 
atkurti odos elastingumą ir 
turgorą, išlaiko veido kontūrus

FormuojaV-Kontura

Seali� 
Sukuria odos "patempimo" efektą, 

išlyginantį smulkiąsias odos raukšleles

Lygina raukšleles
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SEE CHANGE 
Mėlynoji evoliucija akivaizdžiai jaunesniai odai

SEE CHANGE KŪNAS 

Odos tipas: n (normali oda), s (sausa oda), m (mišri oda), r (riebi oda),
Odos būklė: j (jautri oda), r (reikli oda), b (brandi oda)
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Rudųjų Dumblių Kompleksas
Šis kompleksas yra algino rūgščių (rudųjų dublių) bei silikono kombinacija 

ypač žinoma dėl sugebėjimo odai steikti intensyvią ir ilgai 
išliekančią drėgmę. 

Atnaujinanti ir stangrinanti kūno priežiūra

Poveikis ir savybės:
•  Regeneruoja ir atstato natūralų 

odos elastingumo 3D tinklą 
•  Pripildo odą intensyvia ir ilgai 

išliekančia drėgme

ART no: 7075
150 ml. pakuotė

Konsistencija 
kreminė – lengva

Priežiūra namuose
Kasdien, visam kūnui tepkite 
maitinamąjį kremą ir įmasažuokite į 
odą. 

Pagrindiniai ingredientai
• Mėlynosios Evoliucijos Esencija

• Rudųjų dumblių kompleksas

Odos tipas
n, s, m, r 

Odos būklė
j, r, b

Naudojimas salone
Kai Jūsų klientas guli su veido 
kauke, palepinkite jį stangrinančiu 
rankų ar kojų masažu. 

Pagrindiniai ingredientai




