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Koncepcija
Profesionalus pasirinkimas balansuojamųjų ir švelnių priežiūros produktų, kurie 
apsaugo odą, malšina tam tikras odos problemas bei pasižymi bendru odos 
išvaizdos pagerėjimu. 
Šių produktų tikslas: sveika oda balanse. 

... Streso paveiktai odai, linkusiai į rozacėją  

... Odai, praradusiai balansą

... Specialiai priežiūrai - apsauga nuo išorinių aplinkos veiksnių (pavyzdžiui, UV, infrafaudonųjų 
spindulių apsauga) 

... Papildomiems priežiūros poreikiams

Šie produktai gali būti kombinuojami su visomis PHYRIS linijomis. 

Kliento tipas
Visiems klientams, kurie nori sustiprinti, apsaugoti ir palaikyti savo odą balanse. SKIN 
CONTROL siūlo patrauklų priežiūros produktų paketą, kuriuos galima naudoti tiek 
namuose, tiek kelionės metu. 

Pagrindiniai aktyvieji ingredientai

Kadangi šis asortimentas apima įvairias odos problemas ir odos priežiūros tikslus, linija 
neturi vieno konkretaus aktyviojo ingrediento, kuris būtų visų produktų sudėtyje.  Užtat, 
kiekviena  formulė turi savo individualiai sukombinuotus aktyviuosius ingredientus. 
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SKAISTINAMASIS KREMAS
Lengvas kremas tolygiai skaistesnei odai

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Skaistinamasis ir antioksidacinis 

poveikis 
• Apsauginis ir regeneracinis 

efektas 
• Lygesnei, skaistesnei ir 

nepriekaištingai jauniau 
atrodančiai odai  

• Vitaminas C

• Organinė apsauga

• Aktyvus Skaistinamsis 
Kompleksas 

Pakuotė Odos tipasKonsistencija 
kreminė – lengva 50 ml indelis n, s, m, r 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas namuose
Ryte ir vakare, po valymo , SOMI ir 
paakių priežiūros produkto, tepkite 
riešuto dydžio kiekį veido, kaklo ir 
dekoltė srityse.  Nuolatinis šio produkto 
naudojimas odai suteikia skaistumo ir 
gali papildyti profesionalią veido 
procedūrą. Norint pasiekti matomą 
poveikį, produktą reiktų naudoti 5-6 
savaites. Papildoma apsauga nuo 
saulės - rekomenduojama.

Naudojimas salone
Baigiamoji priežiūra veido, kaklo ir 
dekoltė srityse. 

Papildoma apsauga nuo saulės - 
rekomenduojama.

Aktyvieji ingredientai
Aktyvus Skaistinamasis Kompleksas

Biologiškai prieinamo Cinko, Paprastojo Rėžiuko Ekstrakto (Watercress Extract) ir 
Vitamino B3 kompleksas. Slopina melanino gamybą ir tolygiau paskirsto pigmentą. 

Vitaminas C 
Itin stabilus, išvestinis, Vitaminas C (sintetinis) suteikia skaistinamąjį ir antioksidacinį 
poveikį. 

Organinė Apsauga
Biotechnologiškai pagaminta, natūralus aminorūgščių darinys, turintis savybių, 
apsaugančių nuo išorinių aplinkos veiksnių. 

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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BALZAMAS PRIEŠ PIGMENTINES DĖMES
Lengvas balzamas, kovojantis su pigmentinėmis dėmėmis 

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Kovoja su pigmentinėmis dėmėmis
• Iš karto matomas balansuojamsis

efektas
• Lygesnei, skaistesnei ir

nepriekaištingai jauniau
atrodančiai odai

• "Spotless" (Jūrinė polisacharidų 
molekulė)

• Lengvi Pigmentai

• Aktyvus Skaistinamasis Kompleksas

Pakuotė Odos tipas
50 ml dozatorius n, s, m, r 

Odos būklė 
r, b

Konsistencija 
kreminė – lengva

Naudojimas namuose
Po valymo, SOMI ir parinkto paakių 
priežiūros kremo, naudokite lokaliai arba 
per visą veido sritį. Norint pasiekti 
matomą efektą, naudokite reguliariai 
5-6 savaites.

Papildoma apsauga nuo saulės - 
rekomenduojama.

Naudojimas salone
Po valymo, šveitimo ir SOMI, naudokite 
lokaliai ant pigmentinių dėmių arba 
nedidelį produkto kiekį paskirstykite 
veido, kaklo ir dekoltė srityse.  Vėliau, 
priklausomai nuo pasirinktos procedūros, 
atlikite veido masažą, tepkite kaukę 
arba baigiamąją priežiūrą.   
Procedūros pasiūlymas: 
"Antipigmentinė procedūra"

Aktyvieji ingredientai
Aktyvus Skaistinamasis Kompleksas

Biologiškai prieinamo Cinko, Paprastojo Rėžiuko Ekstrakto (Watercress Extract) ir 
Vitamino B3 kompleksas. Slopina melanino gamybą ir tolygiau paskirsto pigmentą. 

"Spotless" 
Jūrinė polisacharidų molekulė. Sumažina perteklinę melanino sintezę, sukeltą 
išorinių aplinkos veiksnių. 

Lengvi Pigmentai
Mineraliniai pigmentai, kurie naudoja šviesos lūžį, optiškai sumažinantį smulkias 
raukšleles. Tai lyg Photoshop efektas. 

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




