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Koncepcija
Šilkinės tekstūros, aukštos kokybės ingredientai, perlo glotnumo ir spindesio pojūčiai. 
Juodasis Pietų jūros perlo ekstraktas iš Tahiti, yra pagrindinis ingredientas visuose 
LUXESSE produktuose. Jo švytinti, paslaptinga spalva mus įkvėpė neabejotinai 
unikaliam pakuotės dizainui.

3 tipų priešraukšlinis efektas:

1  Iš karto po aplikacijos, oda yra intensyviai sudrėkinama bei atrodo gaiviau.

2 Vos po keletos dienų kasdienio naudojimo, smulkiosios bei mimikos raukšlelės

akivaizdžiai sumažėja. Oda atrodo lygesnė, glotnesnė ir putlesnė. 

3  Naudojant ilgesnį laiką, yra aktyvuojami odos regeneraciniai procesai. Oda

matomai stangrėja, veido ovalas išryškėja.  

Vertingų ekstraktų ir modernių aukštųjų technologijų aktyvieji ingredientai yra 
individualiai pritaikyti skirtingiems odos poreikiams. Jie suteikia 3tipų efektą.

Kliento tipas
Visiems klientams, kurie ieško prabangaus unikalumo bei nori save palepinti. 
LUXESSE produktų naudojimas yra lyg unikali savęs įvertinimo, ypatingo malonumo 
momento ar tiesiog dovanos sau, forma. 

Pagrindiniai aktyvieji ingredientai 

Pietų Jūros Perlo ekstraktas
Juodasis  Pietų Jūros Perlo Ekstraktas iš Tahiti yra pripildytas vertingų mineralinių 
medžiagų ir proteinų. Jie lygina odos paviršių, suriša drėgmę bei suteikia odai sveiką 
švytėjimą. 
Vertingas akcentas - sveikos odos spindesiui.

Pasiflorų Aliejus
Aliejus iš pasiflorų sėklų yra praturtintas vertingais, apsauginiais lipidais. Šis specialus 
aliejus suteikia odai švelnų, šilkinį pojūtį bei apsaugo ją nuo drėgmės netekimo. 
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LUXESSE SILK 
3tipų priešraukšlinis efektas dehidratuotai odai

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Glotnina ir drėkina
• Atpalaiduoja mimikos raukšleles
• Stimuliuoja elastino sintezę ir

formuoja veido kontūrą
• Suteikia odai šilkinį lengvą

spindesį bei apsaugo nuo
drėgmės netekimo

• Šilko proteinai

• Levandos Ekstraktas
• Stangrinantis Peptidų kompleksas

• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų aliejus

Pakuotė Odos tipasKonsistensija 
kreminė-lengva 50 ml indelis n, m, r 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas namuose
Ryte ir vakare, po valymo, SOMI ir paakių 
produkto, tepkite riešuto dydžio kiekį 
veido, kaklo ir dekoltė srityse.   

Naudojimas salone
Baigiamoji priežiūra veidui, kaklui ir 
dekoltė. 

Aktyvieji ingredientai
Šilko Proteinai

Proteinai (baltymo statybiniai blokai) iš šilkaverpių vidinio kokono (Latin: Bombyx 
mori). Jie teikia bei suriša drėgmę ir ramina sudirgimus, suformuodami tvirtą, 
permatomą apsauginę plėvelę ant Jūsų odos paviršiaus. 

Levandos Ekstraktas
Natūralus Ispanijos levandų ekstraktas. Glotnina, atpalaiduodamas odos paviršių ir 
veikia kaip natūrali botulino toksino alternatyva. Mažina mimikos raukšleles. 
Papildomai, kovoja prieš naujų susidarymą. 

Stangrinantis Peptidų Kompleksas
Sintetinis Peptidų Kompleksas iš Amino rūgščių Arginino ir Tirozino. 
Stangrinantis Peptidų Kompleksas skatina elastino skaidulų struktūros formavimąsi bei 
sumažina odos elastingumo praradimą. 
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LUXESSE REFILL 
3tipų priešraukšlinis efektas sausai odai

Poveikis ir savybės 
• Formuoja ir drėkina
• Sumažina mimikos raukšleles
• Pagerina lipidų sintezę ir formuoja

veido kontūrą
• Suteikia odai šilkinį lengvą

spindesį bei apsaugo nuo
drėgmės netekimo

• Raudonųjų Dumblių Ekstraktas

• Daržinės Gailutės Ekstraktas
• Diemedžio Ekstraktas

• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų Aliejus

Konsistensija Pakuotė Odos tipas
n, m, s 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas salone
Baigiamoji priežiūra veidui, kaklui ir 
dekoltė. 

 kreminė – vidutinė     50 ml indelis 

Naudojimas namuose
Ryte ir vakare, po valymo, SOMI ir paakių 
produkto, tepkite riešuto dydžio kiekį 
veido, kaklo ir dekoltė srityse.   

Aktyvieji ingredientai

 Raudonųjų Dumblių Ekstraktas
Ekstraktas iš raudonųjų dumblių. Suteikia iš karto matomą liftingą ir intensyviai 
drėkina. 

  Daržinės gailutės ekstraktas
Aktyvusis ingredientas iš daržinės gailutės augalo. Atpalaiduoja ir lygina mimikos 
raukšleles suteikdamas botulino toksino efektą! 

        Diemedžio Ekstraktas
Ekstaktas iš Diemedžio. Šis ekstraktas gerina lipidų sintezę ir formuoja kontūrą. 

Aktyvieji ingredientai
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LUXESSE RICH 
3tipų priešraukšlinis efektas reikliai odai

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Drėkina ir užpildo
• Sumažina mimikos raukšleles
• Gerina lipidų sintezę ir formuoja 

veido kontūrą
• Suteikia odai šilkinį lengvą 

spindesį bei apsaugo nuo 
drėgmės netekimo

• Hialuronas (Filler)
• Daržinės Gailutės Ekstraktas
• Diemedžio Ekstraktas

• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų Aliejus

Odos tipas
n, s 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas salone
Baigiamoji priežiūra veidui, kaklui ir 
dekoltė. 

Konsistencija       Pakuotė 
kreminė – turtinga      50 ml indelis 

Naudojimas namuose
Ryte ir vakare, po valymo, SOMI ir 
paakių kremo, tepkite riešuto dydžio 
kiekį veido, kaklo ir dekoltė srityse.   

Aktyvieji ingredientai

Hialuronas (Filler)
Biotechnologiškai išgauta, mažos molekulinės masės hialurono rūgštis, kuri 
technologiškai sumažinta specialios procedūros metu. Odoje Filler (užpildantis) 
hialuronas absorbuoja drėgmę, ir ženkliai padidina jos tūrį. Jis pripildo odą taip 
suteikdamas išskirtinį efektą - sumažina smulkias bei mimikos raukšleles. 

Daržinės Gailutės Ekstraktas
Aktyvusis ingredientas iš daržinės gailutės augalo. Atpalaiduoja ir lygina mimikos 
raukšleles suteikdamas botulino toksino efektą! 

Diemedžio Ekstraktas
Ekstaktas iš Diemedžio. Šis ekstraktas gerina lipidų sintezę ir formuoja kontūrą. 
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LUXESSE SLEEP 
3tipų priešraukšlinis efektas nakčiai

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Formuoja ir drėkina
• Stiprina odos apsauginį barjerą ir 

suriša drėgmę
• Gerina lipidų sintezę ir formuoja 

veido kontūrą
• Suteikia odai šilkinį lengvą 

spindesį bei apsaugo nuo 
drėgmės netekimo

• Monoi Aliejus

• Krištolinė Apsauga

• Diemedžio Ekstraktas

• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų Aliejus

Odos tipas
n, s, m, r 

Odos būklė 
r, b  

Konsistensija Pakuotė 
kreminė – vidutinė      50 ml indelis

Naudojimas namuose
Vakare, po valymo, SOMI ir paakių 
kremo, tepkite riešuto dydžio kiekį 
veido, kaklo ir dekoltė sritys

Aktyvieji ingredientai

Monoi Aliejus 
Aliejinis ekstraktas iš Taičio gardenijų žiedų. Išvertus "Monoi Oil", reiškia kvapnus 
aliejus. Šis kvapus aliejus teigiamai veikia odos elastingumą bei drėgmę. Taičio 
gardenijų žiedai yra kelis mėnesius mirkomi (maceracijos procesas) kokosų aliejuje, 
tam, kad būtų išgautas vertingasis ekstraktas. 

Krištolinė Apsauga
Augalo ekstrakto skystieji kristalai iš Alyvuogių stiprina odos apsauginį barjerą ir 
apsaugo nuo  transepidermalaus vandens netekimo. Jų išskirtinė tekstūra teigiamai 
veikia kremo formulės savybes. 

Diemedžio Ekstraktas
Ekstaktas iš Diemedžio. Šis ekstraktas gerina lipidų sintezę ir formuoja kontūrą. 
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LUXESSE VISION FACE LIFT 
3tipų aukštos kokybės aktyviųjų ingredientų eliksyras

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Iš karto ir intensyviai drėkina
• Formuoja ir ramina
• Atstato odos reljefą
• Suteikia odai šilkinį lengvą 

spindesį bei apsaugo nuo 
drėgmės netekimo

• Hialuronas (klasikinis)

• Tiare Gėlės Ekstraktas
• Pistacijų Ekstraktas
• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų Aliejus

Odos tipasKonsistensija 
skystis- lengvas

Pakuotė
15 ml dozatorius n, s, m, r 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas namuose
Po valymo ir SOMI, naudokite nedidelį 
kiekį veido, kaklo ir dekoltė srityse. 
Vėliau naudokite priežiūros kremą.  

Naudojimas salone
Po valymo, šveitimo ir SOMI, naudokite 
nedidelį kiekį veido, kaklo ir dekoltė 
srityse. Vėliau, priklausomai nuo 
atliekamos procedūros, atlikite veido 
masažą su pasirinkta priemone bei 
naudokite kaukę arba baigiamąją 
priežiūrą. 

Aktyvieji ingredientai

Hialuronas (klasikinis)
Biotechnologiškai išgauta didelės molekulinės masės hialurono rūgštis.  
Ji padengia odos paviršių nematomu drėgmės tinklu ir suteikia iš karto lygesnės, 
intensyviai pridrėkintos odos vaizdą. 

Tiare Gėlės Ekstraktas
Ekstraktas iš Tiare gėlės žiedo. Tai formuojantis, raminantis ir glotninantis odą 
kompleksas. 

        Pistacijų Ekstraktas
Ekstraktas iš laukinių Pistacijų atjaunina ir suteikia matinį efektą. 
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LUXESSE VISION EYE LIFT 
3tipų priešraukšlinis efektas paakiams

Poveikis ir savybės Aktyvieji ingredientai
• Formuoja ir drėkina
• Mažina paburkimus ir skaistina
• Gerina lipidų sintezę ir formuoja 

veido kontūrą
• Suteikia odai šilkinį lengvą 

spindesį bei apsaugo nuo 
drėgmės netekimo

• Raudonųjų Dumblių Ekstraktas

• Kofeinas
• Sojų Pupelių Izoflavanoidas

• Pietų Jūros Perlo Ekstraktas
• Pasiflorų Aliejus

Odos tipasKonsistensija 
kreminė – lengva

Pakuotė 
15 ml dozatorius n, s, m, r 

Odos būklė 
r, b

Naudojimas salone
Baigiamoji priežiūra paakių sričiai.

Patarimas: Naudokite paakių priežiūros 
produktą ir taip palepinkite savo klientą 
kol jis gulės su veido kauke. 

Naudojimas namuose
Ryte ir vakare po valymo ir SOMI, perlo 
dydžio kiekį tepkite paakių srityje ir 
švelniai įtapšnokite. 
Neleiskite produktui patekti į akis.

Aktyvieji ingredientai

Raudonųjų Dumblių Ekstraktas
Ekstraktas iš Raudonųjų Dumblių. Suteikia iš karto matomą stangrinantį ir intensyviai 

drėkinantį efektą.  

Kofeinas
Augalinis aktyvusis ingredientas, kuris stimuliuoja mikrocirkuliaciją. Kovoja su 
paburkimais ir skaistina, taip mažindamas nuovargio ženklus, matomus odoje. 

Sojų Pupelių Izoflavanoidas
Augalinis aktyvusis ingredientas iš Sojų pupelių, inkapuliuotas liposomose. Teigiamai 
veikia odos struktūrą ir tvirtumą bei pastebimai pagerina drėgmės surišimą odoje. 




