
DEEPER THAN BEAUTIFUL



2

Oda yra daug daugiau nei tai, ką matai.

PATIRKITE GILESNĮ GROŽĮ

AHAVOS mokslininkai tyrinėdami natūralias, iš 
Žemės gelmių išgautas medžiagas, sukūrė 

formules, kurių veikimas, skatina natūralias 
žmogaus kūno odos funkcijas.

Priemonės sukurtos stiprinti Jūsų odos natūralias 
savybes.

NATŪRALŪS ODAI NAUDINGI INGREDIENTAI

Visos AHAVA veido ir kūno priežiūros priemonės: be 
parabenų| be SLS/SLES | hipoalerginės| 

tinka jautriai odai

Nenaudojami gyvūninės kilmės ingredientai. Pagaminta be 
naftos, stiprių sintetinių ingredientų ar GMO.

AHAVA naudoja „Ecocert“, nepriklausomos Europos 
standartų organizacijos, patvirtintas žaliavas.

Sudedamosios dalys:
Negyvosios jūros vanduo, purvas ir druskos.
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ODOS VALYMAS

GAIVINANTIS PRAUSIMOSI GELIS, 100 ml
Nuplaunamas valiklis pašalina makiažą ir nešvarumus nuo riebios 
odos. Veikliosios medžiagos: Osmoter™, imbiero šaknies, ginkmedžio 
ženšenio ekstraktai, vitaminas E.

TONIZUOJANTIS PRAUSIKLIS VISKAS VIENAME, 250 ml
Prausiklis, akių makiažo valiklis ir tonizuojanti priemonė viename. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Dunaliella dumblis, datulių 
ekstraktas, beta karotenas, hamamelis (poras sutraukiantis efektas). 

PURVO ŠVEITIKLIS VEIDUI, 100 ml
Negyvosios jūros purvas ir mažos granulės švelniai nušveičia negyvas 
odos ląsteles nuo veido paviršiaus ir neužkemša porų. Veikliosios 
medžiagos: Osmoter™, Dunaliella dumblis, datulių 
ekstraktas, beta karotenas, hamamelis (poras sutraukiantis efektas). 

MINERALINIS TONIZUOJANTIS VANDUO, 250 ml
Raminantis tonizuojantis vanduo gaivina ir drėkina odą, suteikia odai 
elastingumo.
Veikliosios medžiagos: mėlynių, apelsinų ir citrinų ekstraktai, agurkų 
ekstraktas, Osmoter™, alantoninas, rožių vanduo.

AKIŲ MAKIAŽO    VALIKLIS, 125 ml  
Dvifazis aliejaus ir vandens mišinys pašalina net vandeniui atsparų, 
sunkiai nuvalomą akių makiažą.
Veikliosios medžiagos: alijošiaus, ramunėlių, medetkų ekstraktai, efektyviai 
ramina, nepalieka lipnumo. Patvirtintas alergologų bei oftalmologų, tinka 
jautrioms akims.  Be parabenų, be kvapiklių, be SLS/SLES. 
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ODOS DRĖKINIMAS

AKTYVIAI DRĖKINANTIS GELINIS KREMAS, 50 ml
Odą gaivinanti priemonė
Gaivus gelinis kremas suteikia odai švelnumo ir gyvybingumo. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Pentavitin (INCI Saccharide Isomerate), aloe 
vera, bisabololis.

DRĖKINAMASIS DIENINIS KREMAS, 50 ml 

Normaliai ar sausai veido odai 
Suteikia odai ilgalaikį drėkinimą. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, vitaminas E, aloe vera, aminorūgštys.

DRĖKINAMASIS DIENINIS KREMAS 50 ml
Mišriai veido odai
Suteikia odai ilgalaikį drėkinimą.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Vitaminas E, Aloe vera, 
bisabololis, hamamelis (poras sutraukiančiam efektui ), pantenolis. 

DRĖKINAMASIS DIENINIS KREMAS 50 ml
Labai sausai veido odai
Suteikia odai ilgalaikį drėkinimą.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, aminorūgštys, vitaminas E, alantoninas, aloe 
vera. 

ODĄ ATNAUJINANTIS NAKTINIS KREMAS 50 ml 
Normaliai ar sausai veido odai
Sodrios tekstūros naktinis kremas drėkina išsausėjusią odą 
ir išsaugo jos elastingumą.
Veikliosios medžiagos: Saldžiųjų migdolų, jojobos, avokadų aliejai, Osmoter™, 
Retinyl palmitatas (vitaminas A). 

ŠVELNUS PAAKIŲ KREMAS 15 ml
Lengvos tekstūros švelnus kremas drėkina ir puoselėja jautrią odą aplink 
akis.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, hialurono rūgštis, pro vitaminas B5, azijinės 
centelės ekstraktas, alijošiaus, medetkų ekstraktai, alantoninas, bisabololis. Be 
kvapiklių ir mineralinių aliejų, patikrintas oftalmologų - tinka jautrioms akims. 
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ODOS DRĖKINIMAS

KREMAS SU HIALURONO RŪGŠTIMI 24/7 - 50 ml

Intensyvus vidinis ir išorinis odos drėkinimas, naudojant naujos kartos 
AHAVA Osmoter™ ir unikalių Negyvosios jūros mineralų derinį. Šis 
stipraus poveikio derinys, papildomai drėkina odą, suteikdamas odai 
lygumo, elastingumo ir minkštumo, kuris jaučiamas visą dieną.
Veikliosios medžiagos: Osmoter, įvairių dydžių hialurono rūgštys, skvalenas, 
ATPeptide kompleksas.

SERUMAS SU HIALURONO RŪGŠTIMI - 30 ml

Skaidrus, šilko švelnumo serumas, kuris drėkina odą ir padeda išlaikyti tinkamą 
drėgmės lygį. Priemonė padeda slopinti senėjimo požymius. Sudėtyje yra skirtingos 
molekulinės masės hialurono rūgšties su AHAVA Osmoter™ ir Negyvosios jūros 
mineralų derinys.
Veikliosios medžiagos: Osmoter, skirtingos molekulinės masės hialurono rūgštis, 
Matrixyl3000, alantoninas, ATPeptide kompleksas.

NENUPLAUNAMA KAUKĖ SU HIALURONO RŪGŠTIMI - 50 ml

Švelni, nenuplaunama kaukė, kuri padeda atstatyti odos drėkinimą iš 
vidaus ir išorės. Oda prisotinama skirtingos molekulinės masės hialurono 
rūgštimi kartu su AHAVAs Osmoter™ ir Negyvosios jūros mineralais.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, skirtingos molekulinės masės hialurono rūgštis, 
aloe vera, ATPeptide kompleksas, Monoi aliejus, alantoinas.



8 / Veido odos priežiūra

KAUKĖS

VALOMOJI PURVO KAUKĖ, 100 ml
Giliai valanti Negyvosios jūros purvo kaukė. Valo ir detoksikuoja odą.
Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros purvas, kaolinas, cinko oksidas 
(mineralas), Osmoter™, glicerinas, alavijų lapų ekstraktas, alantoinas pantenolis, 
ramunėlių žiedai, simondsijų aliejus, vitaminas E.

DRĖKINAMOJI KREMINĖ KAUKĖ, 100 ml 
Sodri, kreminės tekstūros kaukė. Atstato drėgmės lygi odoje per 3 
minutes.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Sviestmedis, Vitaminas E, alijošius, Negyvosios 
jūros purvas.

EXTREME STANGRINANTI IR SKAISTINANTI KAUKĖ, 75 ml
Suteikia odai švytėjimo, išlygina ir stangrina ją per 10 minučių.
Veikliosios medžiagos: argano aliejus, Osmoter™, Extreme patentuotas kompleksas 
(goji uogos, islandinė kerpena), datulių ekstraktas, hialurono rūgštis.

DUNALIELLA NULUPAMOJI KAUKĖ, 125 ml
Itin gaivi nulupama kaukė suteikia pavargusiai odai gyvybingumo ir lygina 
veido odą.
Veikliosios medžiagos: bambukų anglies pudra, Dunaliella dumbliai, silicis, 
datulių ekstraktas.

24K AUKSO MINERALINĖ PURVO KAUKĖ, 50 ml
Prabangi odos priežiūros priemonė, lygina ir puoselėja odą. Suteikia odai 
švytėjimo ir švelnų atspalvį.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, 24K auksas, hialurono rūgštis, Pentavitin, 
niacinamidas, Negyvosios jūros purvas.
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KAUKĖS

MINERAL RADIANCE DETOKSIKUOJANTI PURVO KAUKĖ, 100 ml 
Detoksikuoja ir apsaugo nuo aplinkos taršos.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, kaolinas, hialurono rūgštis, Venuceane, 
Signaline.

ŠVIESINAMOJI IR DRĖKINAMOJI VEIDO KAUKĖ, 50 ml 
Šviesina ir išlygina odos spalvą. Drėkina ir suteikia švytėjimo.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, hialuronas, niacinamidas, hidrolizuoti mielių 
baltymai, Negyvosios jūros purvas.

VALOMOJI VEIDO KAUKĖ, 50 ml
Mažina odos dėmes, giliai valo ir atkemša poras.  Gerina odos būklę. 
Veikliosios medžiagos: Magnolijų ekstraktas, Negyvosios jūros purvas, jojoba 
esteriai, Acnadecidol komplektas sebumo sekrecijos reguliavimui.

ODĄ PAKELIANTI LAKŠTINĖ KAUKĖ, 1vnt. 
Sukurta stangrinti ir lyginti odą.
Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros Positive Stress™, silicis, Goji uoga, 
Osmoter™, LaraCare® A200“ (INCI: Galactoarabinan),natrio hialuronatas 

ODOS TONĄ VIENODINANTI IR ŠVIESINANTI LAKŠTINĖ KAUKĖ, 
1vnt. 
Šviesina odą, išlygino jos spalvą, atgaivina pavargusią ir papilkėjusią odą, 
atstato saulės padarytą žalą.
Veikliosios medžiagos: apelsinų vaisių ekstraktas, citrinos rūgštis, hialurono 
rūgštis (natrio hialuronatas), Osmoter™, alyvuogių aliejus, Dunaliella dumbliai, 
alyvuogių aliejus.
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JAUNINANČIOS PRIEMONĖS

CRYSTAL VEIDO SERUMAS SU NEGYVOSIOS 
JŪROS OSMOTER™ X6 KOMPLEKSU, 30 ml 
Aliejaus pagrindu pagamintas veido serumas su OsmoterTM X6 
intensyviai sumažina raukšles, stangrina ir pakelia odą. Suteikia jai 
švytinčios ir jaunatviškos odos išvaizdą.
Veikliosios medžiagos:  Simondsijų, agurklės, šaltalankių, jonažolės 
makadamijos aliejai ir Negyvosios jūros mineralų koncentratas.

ODOS TONĄ VIENODINANTIS SERUMAS SU 
NEGYVOSIOS JŪROS OSMOTER™ KOMPLEKSU, 30 ml 
Drėgmę ir odos švytėjimą atstatantis serumas. Drėkina odą, suteikia jai 
švytėjimo ir gyvybingumo.
Veikliosios medžiagos: citrusinių vaisių bioflavonoidai (herperidin), saldymedžio 
šaknies ekstraktas, niacinamidas, Negyvosios jūros mineralų koncentratas. 

PAAKIŲ KREMAS SU NEGYVOSIOS JŪROS OSMOTER™ 
KOMPLEKSU, 15 ml
Revoliucinis koncentratas akims mažina tamsius ratilus ir paburkimus 
paakių srities zonoje.
Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros mineralų koncentratas, kofeinas, 
hamamelis, alijošius, bisabololis, perlų švytinčios dalelės.

VEIDO SERUMAS SU NEGYVOSIOS JŪROS OSMOTER™ 
KOMPLEKSU - 30 ml

Drėgmę ir švytėjimą skatinantis serumas. Odą optimizuojantis veido 
serumas, pagrįstas triguba AHAVA patentuoto Osmoter™ koncentracija, 
gerina odos ląstelių funkcijas, kad geriau hidratuotų, suteiktu švytėjimo 
ir įkrautų veido odą iš vidaus.
Veikliosios medžiagos: trigubas Osmoter koncentratas, Laminaria Digitata 
dumblių ekstraktas.
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LYGUS VEIDOS TONAS IR 
ŠVYTĖJIMAS

MINERAL RADIANCE VALOMASIS GELIS, 100 ml 
Valo odą ir švelniai neutralizuoja išorinius dirgiklius, kad oda būtų 
švytinti, nuraminta ir gaivi.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, SIgnaline, OsmoGuard kompleksai, 
alijošiaus ekstraktas.

MINERAL RADIANCE DIENINIS KREMAS SU SPF15, 50 ml 
Suteikia odai švytėjimo ir energijos.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Signaline, OsmoGuard kompleksai saugantys nuo 
aplinkos taršos.

MINERAL RADIANCE STRESO POŽYMIUS MAŽINANTIS NAKTINIS 
KREMAS, 50 ml
Odos atjauninimas naktį. Prisotina odą drėgme ir ją maitina.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, OsmoGuard, Signaline, atstatantys aplinkos 
žalą, pro vitaminas B5, aloe vera, bisabololis. 

AGE CONTROL ODOS TONĄ VIENODINANTIS DRĖKINAMASIS 
KREMAS SU SPF20, 50 ml  
Lygina ir šviesina veido odos tonusą, efektyviai apsaugo odą nuo UV 
spindulių, kurie sukelia nepageidaujamus odos spalvos pakitimus. 
Veikliosios medžiagos: niacinamidas, vitaminas C, Osmoter™, pantenolis. 

AGE CONTROL ODOS TONĄ VIENODINANTIS NAKTINIS KREMAS, 50 ml 
Maitinantis naktinis kremas, veikiantis miego metu. Lygina netolygų 
odos atspalvį ir mažina smulkias raukšles.
Veikliosios medžiagos: simondsijų aliejus, mandarinių žievelės ekstraktas, 
Osmoter, alijošius, tripeptidas-38, šviesinantis kompleksas. 
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LYGUS VEIDOS TONAS IR 
ŠVYTĖJIMAS

AGE CONTROL ŠVIESIMASIS IR ATSTOTAMASIS SERUMAS, 30 ml 
Stipraus poveikio serumas stabdo tamsių dėmių atsiradimą, skaistina 
veido odą.
Veikliosios medžiagos: patentuotas šviesinantis kompleksas, mandarinių žievės 
ekstraktas, Osmoter™, fitoskvalenas.

ATNAUJINANTIS ŠVELNAUS VEIKIMO VEIDO ŠVEITIKLIS, 100 ml
Švelnaus poveikio veido šveitiklis skatina natūralų odos ląstelių 
atsinaujinimą, todėl oda tampa švelnesnė ir skaistesnė. 
Veikliosios medžiagos: grynas vitaminas, Negyvosios jūros mineralų 
koncentratas, natūralios vaisių rūgštys, alijošiaus, medetkų ekstraktai. 

AGE CONTROL ODOS TONĄ VIENODINANTI ESENCIJA, 100 ml 
Drėkina, švelnina ir gaivina odą, lygina odos spalvą.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, hialurono rūgštis, Pentavitin, niacinamidas, 
šviesinantis kompleksas.

AGE CONTROL ŠVIESINAMASIS PAAKIŲ KREMAS, 15 ml
Lengvos tekstūros kremas-gelis mažina smulkias raukšles ir suteikia 
nuolatinį odos drėkinimą.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, peptidai, dublių ekstraktai. 
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ODOS STANGRINIMAS IR 
PRIEŠRAUKŠLINIS VEIKIMAS

EXTREME DIENINIS KREMAS, 50 ml
Kasdienio naudojimo drėkinamasis kremas galintis padėti sumažinti 
raukšles, palaikantis odos stangrumą, neutralizuojantis laisvuosius 
radikalus ir sustiprinantis natūralų odos barjerą.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Extreme kompleksas (goji uogos, islandinė 
kerpena), peptidai, resveratrolis, vitaminas E, folio rūgštis.

EXTREME PRIEMONĖ NAKČIAI, 30 ml
Maitinamasis koncentratas nakčiai. Stiprina odą ir suteikia jai 
elastingumo.
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Extreme kompleksas (goji uogos, islandinė 
kerpena), peptidai, resveratrolis, lecitinas, Dunaliella dumbliai, hialurono rūgštis, 
vitaminas E, AHA rūgštis. 

EXTREME STANGRINANTIS PAAKIŲ KREMAS, 15 ml
Mažina raukšles ir stangrina subtilią paakių odą, apgaubdamas ją 
aktyviu skydeliu, kuris suteikia odai švytėjimo ir jaunesnę odos išvaizdą. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Extreme kompleksas, raudonieji mikro 
dumbliai, peptidai, sviestmedis, fitoskvalenas.



14 / Veido odos priežiūra

PRIEMONĖS NUO 
ODOS SENĖJIMO

ADVANCE GLOBAL KREMAS ESANT GILIOMS RAUKŠLĖMS, 50 ml
Sumažina matomų raukšlių atsiradimą. Šis kremas gali padėti sumažėti gilioms 
raukšlėms, oda atrodo vizualiai jaunesnė. Gerai drėkina, glotnina ir gaivina odą. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, Extreme kompleksas, raudonieji mikro 
dumbliai, peptidai, sviestmedis, fitoskvalenas.

NAKTINĖ KAUKĖ ESANT GILIOMS RAUKŠLĖMS, 50 ml
Gelinės tekstūros kaukė nakčiai. Stangrina odą ir lygina raukšles. Gerina bendrą 
odos būklę.
Veikliosios medžiagos: AoS kompleksas, peptidai, Osmoter™, hialurono rūgštis, Pentavitin, 
monoi aliejus, MAtrixyl 3000, Niacinamidas.

AKTYVUOJANTI MINKŠTINAMOJI ESENCIJA, 100 ml
Giliai drėkina, lygina ir suminkština odą, taip pat padeda geriau įsisavinti kitų odos 
priežiūros priemonių veikliąsias medžiagas. Ypatingi aktyvūs maitinamieji 
ingredientai suteikia odai idealų pagrindą prieš kitos priemonės naudojimą. 
Veikliosios medžiagos: Osmoter™, hialurono rūgštis, AoS kompleksasm 
peptidai, datulių ekstraktas, vitaminas E.

GILIAS RAUKŠLES UŽPILDANTI PRIEMONĖ, 15 ml
Tikslingai veikiantis ir staigaus poveikio raukšlių užpildas. Pabrėžia ir lygina odos 
spalvą. Matomai sumažina juoko, kaktos raukšles, raukšles aplink akis ir lūpas. 
Veikliosios medžiagos: AoS kompleksas, peptidai, augaliniai simonsijų, mimozų, saulėgražų 
vaškai, niacinamidas.
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PRIEMONĖS SENĖJIMO 
POŽYMIŲ MAŽINIMUI

BEAUTY BEFORE AGE ODĄ PAKELIANTIS DIENINIS 
KREMAS SU SPF20, 50 ml 
Ši lengvos tekstūros, praturtingos drėkinamosios formulės kremas, 
stangrina ir sutraukia suglebusią odą, tuo pačiu sustiprindama odos 
elastingumą ir apsaugodama nuo UV ir infraraudonųjų spindulių daromos 
žalos. 
Veikliosios medžiagos: DS Positive Stress™, Idealift™ , Osmoter™, trehalozė, 
vitaminas E.

BEAUTY BEFORE AGE ODĄ PAKELIANTIS NAKTINIS KREMAS, 
VEIDUI, KAKLUI IR DEKOLTĖ SRIČIAI, 50 ml 
Šis praturtintas kremas suteikia gilų atstatomąjį maitinimą odai per naktį. 
Mažina suglebimą ir gerina veido bruožus, įskaitant subtilias kaklo ir dekoltė 
sritis, tuo pačiu sustiprindamas odos elastingumą. 
Veikliosios medžiagos: patentuoti liftinguojantys kompleksai, palmytol tripeptide-38, 
simonsijų aliejus, vitainas E, linų sėmenų aliejaus ekstraktas.
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KASDIENINIS DRĖKINIMAS

MINERAL PĖDŲ KREMAS 100 ml

Efektyviai drėkinantis kremas minkština ir atnaujina kojų odą. Apsaugo nuo odos 
skilinėjimo ir įtrūkimų.Sudėtis praturtinta Osmoter™ kompleksu, avokadų, kviečių 
gemalų, migdolų, simodsijų aliejumi ir alaviju. Antibakteriniu poveikiu pasižymi 
sudėtyje esantis arbatmedžio aliejus.

MANDARINE CEDARWOOD CARESSING
Kūno šerbetas, 350 ml 

Tirpstančios gelio tekstūros kūno šerbetas, kuris lengvai įsigeria į odą ir suteikia 
jai švelnumo bei gyvybingumo. Gaivaus mandarinų ir kedro medienos aromato. 

AGE PERFECTING RANKŲ KREMAS SU SPF15, 75 ml
Daugiafunkcinis ir inovatyvus rankų kremas mažina matomus odos senėjimo požymius.

MINERAL RANKŲ KREMAS, 100 ml
Klientų mėgstamiausias! Itin drėkinantis, suteikiantis švelnumo rankų kremas 
kasdieninei rankų odos priežiūrai ir apsaugai. Sudėtyje yra Osmoter™ komplekso, 
hamamelio ir alantoino.

KŪNO LOSJONAS SU MINERALAIS, 250 ml
Greitai įsigeriantis losjonas su Osmoter™ kompleksu, alaviju ir hamameliu. Suteikia 
ilgalaikį odos drėkinimą.
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Palepinkite savo odą šiuo itin maitinančiu, minkštinančiu, odos 
drėgmę atstatančiu kūno sviestu. 2 išskirtiniai aromatai: 
"Kinrožė ir figa" ir "Lotosas ir kaštonas".

COLORFUL COLLECTION MINERAL RANKŲ KREMAS,
100 ml
Mėgstamiausių, geriausiai parduodamų AHAVA rankų kremų kolekcija. 
3 išskirtiniai aromatai: „Jūros bučinys“, „Kaktusas ir rožinis pipiras“ ir 
„Pavasario žiedai“.

COLORFUL COLLECTION MINERAL KŪNO LOSJONAS,
250 ml 
Mėgstamiausių, geriausiai parduodamų AHAVA kūno losjonų kolekcija. 
3 išskirtiniai  aromatai: „Jūros bučinys“, „Kaktusas ir rožinis pipiras“ ir 
„Pavasario žiedai“.

COLORFUL COLLECTION SAUSO ALIEJAUS KŪNO 
PURŠKIKLIS, 100 ml
Unikalus purškiamas drėkinamasis aliejus. 3 išskirtiniai aromatai: „Jūros 
bučinys“, „Kaktusas ir rožinis pipiras“ ir „Mandarinas ir kedras“.

MINERAL BOTANIC KŪNO LOSJONAS, 400 ml
Atsipalaiduokite ir palepinkite savo kūną šiuo švelnios tekstūros kūno 
losjonu, praturtintu organiškais augalų ekstraktais, kurie yra kruopščiai 
parinkti atsižvelgiant į jų odai teikiamą naudą. 2 išskirtiniai aromatai: 
"Kinrožėir figa" ir "Lotosas ir kaštonas".

         MINERAL BOTANIC KŪNO SVIESTAS 235 g
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INTENSYVUS DRĖKINIMAS

DERMUD INTENSYVIAI DRĖKINANTIS RANKŲ KREMAS, 
100 ml PERKAMIAUSIAS
Drėkina ir minkština išsausėjusią ir sutrūkinėjusią rankų odą. Suteikia 
palengvėjimo ir komforto jausmą. Sudėtis praturtinta Dermud™ ir 
Osmoter™ kompleksais, alaviju, cinku,  alantoinu ir simondsijų 
aliejumi.

DERMUD INTENSYVIAI DRĖKINANTIS KOJŲ 
KREMAS 100 ml PERKAMIAUSIAS
Intensyviai drėkinantis kojų kremas atstato ir drėkina sutrūkinėjusią 
kojų odą. Apsaugo nuo tolimesnio odos išsausėjimo. Sudėtis 
praturtinta Dermud™ ir Osmoter™ kompleksais, alaviju, cinku,  
alantoinu, taukmedžio sviestu, simondsijų ir kokoso aliejais.

DERMUD MAITINAMASIS KŪNO KREMAS, 200 ml 
ERKAMIAUSIAS
Sodrios tekstūros kūno kremas, skirtas labai sausai, jautriai odai, 
palengvina simptominį dirginimą, niežėjimą, intensyvų sausumą 
ir šiurkštumą. Sudėtyje yra Dermud™ kompleksas, alavijas, 
cinkas, alantoinas ir vitaminas E.

DERMUD KŪNO LOSJONAS, 250 ml 

Raminantis ir drėkinantis losjonas maitina odą, AHAVA Dermud™ 
technologija atstato šiurkščią, sausą kūno odą. Sudėtis praturtinta 
Osmoter™ ir augaliniais ekstraktais, tokiais kaip alavijas, bisobololis, 
medetkų ekstraktas. Gerai ir greitai susigeria į odą, suteikia greitą 
komforto pojūtį.

Gintare_Gin
Typewritten Text
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KŪNO ODOS PRIEŽIŪRA

NATŪRALI NEGYVOSIOS JŪROS DRUSKA VONIAI, 250 g  
100% natūralios Negyvosios jūros kristaluose gausu kalcio, natrio, magnio 
ir kalio, o šių elementų ir druskos sąveika atpalaiduoja, palengvina 
raumenų įtampą ir minkština odą.

NATŪRALUS NEGYVOSIOS JŪROS PURVAS, 400 ml 
Mineralais praturtintas purvas pasižymi efektyviai odą valančiomis savybėmis, 
sugeria sebumo pertekių, padeda pasišalinti negyvoms odos ląstelėms. Gerina 
odos tekstūrą ir toną. Gali padėti sumažinti artrito sukeltą skausmą ir raumenų 
išsitempimą. 

MINKŠTINAMASIS SVIESTINIS DRUSKOS ŠVEITIKLIS, 220 g
Sviesto tekstūros šveitIklis praturtintas Negyvosios jūros druskomis, simondsijų, 
kokosų ir sezamų aliejais, cukrumi, susijungęs su vandeniu pavirsta švelniu 
šveičiamuoju kūno losjonu. 

MINKŠTINAMASIS KŪNO ŠVEITIKLIS, 300 g
Prabangus, odos senėjimo požymius mažinantis šveitiklis, kurio sudėtyje yra 
datulių, vynuogių ir argano šveičiamų granulių bei cukraus, kurie lygina odos 
paviršių, skatina odos regeneraciją, šviesina odos spalvą suteikdami jai 
skaistumo.

STANGRINAMASIS KŪNO KREMAS, 200 ml 
Maitinantis ir senėjimo procesus stabdantis kremas sukurtas kūno formų 
kontūrams formuoti ir stangrinti odai. Sudėtyje yra kofeino, artišoko, peptidų, 
azijines centelės, pipirmetės, datulių ir žaliosios arbatos ekstraktų.

WOMEN MAGNESIUM RICH DEZODORANTAS, 50 ml
Švelnus rutulinis dezodorantas praturtintas Negyvosios jūros mineralais ir vitaminu 
E, kuris ramina odą. Pažastų oda išlieka sausa ir neskleidžia nemalonaus kvapo itin 
ilgą laiką. 
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KŪNO ODOS VALYMAS

SKYSTA NEGYVOSIOS JŪROS DRUSKA, 200 ml 
Unikalus skystas druskos gelis turi 34% Negyvosios jūros mineralų, 
kurie atstato odos pusiausvyrą, skatina odos atsinaujinimą ir 
padidina odos natūralų drėgmės lygį. 

MINERAL KŪNO ŠVEITIKLIS, 200 ml
Prausiklis ir šveitiklis viename. Negyvosios jūros mineralai ir šveitimo 
granulės iš natūralių šaltinių, tokių kaip raudonieji jūros dumbliai ir 
Rimbinės karpažolės vaško grūdeliai, veikdami kartu puikiai valo 
odą, skatina odos atsinaujinimą, lygina odos paviršių. 

MINERAL DUŠO GELIS, 200 ml
Mineralinio pagrindo dušo gelis švelniai valo odą, jos 
neišsausindama. Subtilus valiklių mišinys su drėkinamaisiais 
junginiais ir švelniais augaliniais ekstraktais suteikia odai gaivos ir 
drėgmės pojūtį. Gaivus aromatinis granatų ir vyšnių žiedų kvapas 
atpalaiduoja. 
Be SLS / SLES, nesukelia alergijų.

COLORFUL COLLECTION MINERAL DUŠO GELIS, 
200 ml 
Mėgstamiausių, geriausiai parduodamų AHAVA prausimosi 
gelių kolekcija. 3 išskirtiniai aromatai: „Jūros bučinys“, 
„Kaktusas ir rožinis pipiras“ ir „Pavasario žiedai“.

MINERAL BOTANIC KREMINIS PRAUSIKLIS, 
500 ml
Pasilepinkite šiuo aksominio švelnumo odai suteikiančiu 
prausimosi kremu, kuris praturtintas Negyvosios jūros 
mineralais ir organiškais augalų ekstraktais. 2 išskirtiniai  
aromatai: "Kinrožė ir figa" ir "Lotosas ir kaštonas".
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PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

MINERAL ŠAMPŪNAS, 400 ml
Švelnus šampūnas, specialiai sukurtas naudojant AHAVA Osmoter ™ 
kartu su alavijo ekstraktu, kruopščiai išvalo, drėkina ir minkština 
plaukus. Tinka kasdieniam naudojimui visų tipų plaukams. Po 
plovimo plaukai atrodo švarūs, minkšti ir spindintys. Be parabenų, 
sulfatų, tinka jautriai gavos odai, nesukelia alergijų.

MINERAL KONDICIONIERIUS, 400 ml
Lengvos tekstūros kondicionierius su AHAVA Osmoter™ 
koncentratu, kuris padeda atkurti plaukų ir galvos drėgmę. Kartu su 
abisinijos sėklų aliejumi, ricinos sėklų aliejumi, vitaminu E, alavijo ir 
ramunėlių ekstraktais, suteikia plaukams ir galvos odai maitinti ir 
minkštinti efektą. Kasdienis naudojimas palengvina šukavimą ilgiems 
plaukams, padeda išvengti trapių ir sausų plaukų lūžinėjimo, grąžina 
plaukų blizgesį ir spalvą. Be parabenų, SLS \ SLES, tinka jautriai gavos 
odai, nesukelia alergijų

GILAUS DRĖKINIMO PLAUKŲ KAUKĖ, 250 ml
Sodri, kreminė tekstūra aprūpina plaukus papildoma drėgme, giliai 
maitina plaukų šaknis. Plaukai tampa stiprūs, švelnūs, blizgantys, 
juos lengva iššukuoti. Sudėtyje yra 7 aliejų mišinys: arganų, 
simondsijų, saulėgrąžų, šaltalankių, arbatmedžio ir rozmarino lapų.



MEN AGE CONTROL DRĖKINAMASIS KREMAS SPF15, 50 ml  
Antioksidacinį poveikį turintis drėkinamasis kremas apsaugo odą nuo žalingų 
UVA/UVB saulės spindulių. Mažina smulkias raukšles ir ramina odą.

MEN AGE CONTROL AKIŲ KONTŪRO KREMAS VISKAS 
VIENAME, 15 ml
Gaivinantis paakių gelis kremas gali padėti sumažinti senėjimo ir nuovargio 
požymius. Mažina paburkimą, tamsius ratilus, mimikos raukšles aplink akis, 
drėkina jautrią paakių odą.

MEN BEMUILIS SKUTIMOSI KREMAS, 200 ml 
Šilko švelnumo kremas suminkština plauką ir leidžia patogiai ir švariai 
nusiskusti.

MEN MINKŠTINAMASIS DRĖKIKLIS PO SKUTIMOSI, 50 ml  
Greitai įsigeriantis, mineralais praturtintas kremas nuramina odą po 
skutimosi ir suteikia jai švelnumo.

VYRAMS

Vyrams / 24



MEN MINERAL RANKŲ KREMAS VYRAMS, 100 ml
Maitinamasis, greitai susigeriantis rankų kremas maksimaliai drėkina 
ir apsaugo suskilinėjusią ir išsausėjusią rankų odą.

MEN ŠVEIČIAMASIS VALOMASIS GELIS, 100 ml
Kasdienis valomasis gelis su mikro dalelėmis pašalina nešvarumus ir 
riebalų perteklių, neleidžiant užsikimšti poroms.

MEN MINERAL DUŠO GELIS, 200 ml 
Energizuojantis prausimosi gelis su mineralais valo odą jos nesausindamas. 
Drėkina odą ir suteikia jai gaivumo pojūtį.

MEN MAGNESIUM RICH DEZODORANTAS, 50 ml
Švelnus rūtulinis dezodorantas praturtintas Negyvosios jūros mineralais 
ir vitaminu E, kuris ramina odą. Pažastų oda išlieka sausa ir neskleidžia 
nemalonaus kvapo ilgą laiką.

VYRAMS
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