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HUBISLAB yra profesionalios kosmetikos prekės ženklas, pagrįstas biologijos 
mokslais bei nuolat atliekamais moksliniais tyrimais. 

Inovacijos:
HUBISLAB remdamasis mokslinių tyrimų rezultatais nuolat kuria odai 
naudingas veikliąsias medžiagas, kurios geba prasiskverbti į dermos 
sluoksnį.

Veiksmingumas:
naudodami novatoriškas technologijas, HUBISLAB siekia pagaminti 
veiksmingus ir pranašius produktus.

Kūrybiškumas:
dėka nuolat atliekamų mokslinių tyrimų, nauji produktai pasižymi aukščiausiu 
efektyvumu ir kokybe.

HUBISLAB pagrindinė idėja atitinkanti įmonės filosofiją - saugių 
veikliųjų medžiagų naudojimas.

Parabenai Benzofenonas

Butilmetoksidibenzoilmetanas

8 HUBISLAB
nenaudojamos

medžiagos

DMDM hidantoinas

Imidazolidinilo
karbamidas

Timolis

Benzilo alkoholis

HUBISLAB produktai nėra skirti laikinam poveikiui pasiekti, tai 
„tobulinanti kosmetika“, skirta ilgalaikiam efektui pasiekti.

Pritaikius teorines odos struktūros žinias ir klinikinius tyrimus, buvo išvystyta 
unikali HUBISLAB technologija, paremta makromolekulių intraląstelinės 
transdukcijos - MITT - pernašos sistema (angl., Macromolecule Intracellular 
Transduction Technology). Ši technologija leidžia naudingoms veikliosioms 
medžiagoms patekti giliai į odą ir maksimaliai padidinti jų poveikį.

Makromolekulių Intraląstelinės Transdukcijos Technologija 

Makromolekulių Transdukcijos Domenas 

Terapinė makromolekulinė medžiaga

Terapinė makromolekulinė medžiaga

• Antikūnas
• Rekombinantinis baltymas
• Peptidas
• Mažos molekulinės masės junginys

• DNR
• siRNR
• Liposoma

Makromolekulių Transdukcijos Domenas



Gaivinamasis valomasis pienelis

Šveičiamasis prausiklis su papajos fermentais

Raminamasis gelis su 
ramunėlėmis

Derma Regener K tirpalas

▲ Derma Regener ląsteles regeneruojantis kremas palaiko drėgmę 
ir slopina randinį audinį po CO2 lazerinės operacijos.

LINIJA PURE BALANCE
Linija Pure Balance skirta atgaivinti odą pašalinant nešvarumus ir makiažo likučius bei subalansuojant odos  
pH lygį. Remiantis pažangia biofermentacijos technologija, ši linija išvalo ir subalansuoja Jūsų odą. Ekspertų 
sukurta odą valanti formulė sumažina  jautrumą po procedūrų ir apsaugo hidrolipidinį barjerą.

Natūralus papajos ekstraktas lengvai ištirpsta šaltame vandenyje ir pašalina negyvas 
odos ląsteles be dirginimo. Patentuota formulė suteikia puikias valomąsias savybes 
išlaikant odą minkštą ir prisotintą drėgmės. 

70 g

Efektyviai pašalina makiažo likučius.  Šis švelnus prausiklis  skirtas odai, sujautrėjusiai nuo 
dažno veido prausimo, naudojamų cheminių medžiagų  ir antiseptikų ir (arba) 
dermatologinių  procedūrų.

200 ml / 1000ml

LINIJA POST RAYS
Linija Post Rays sustiprina ir apsaugo odą po profesionalių procedūrų. Ši linija buvo sukurta stiprinti ir 
apsaugoti Jūsų odą prieš procedūrą ir nuraminti bei atkurti ją po procedūros.

Ramunėlių, rožių ir irisų ekstraktai, pasižymi 
puikiomis antibakterinėmis ir 
priešuždegiminėmis savybėmis. Ramina 
neigiamas odos reakcijas,  kurias sukelia 
alergenai ar kiti dirgikliai, padeda išvengti 
sausumo ir spuogų susidarymo.

500 ml

Derma Regener drėkinamasis
kremas

Arganinas ir paprastosios portukalos (Portulaca  
Oleracea) ekstraktas stiprina ir atkuria odos vidinę  
struktūrą, kai išsiplėtus kapiliarams po procedūros 
atsiranda odos paraudimas.

120 ml / 1000 ml

Derma Regener K kremas

Betainas ir augalinis aliejus intensyviai drėkina  
odą. Azijinės centelės (Centella Asiatica)  
ekstraktas ir tokoferilo acetatas (vitaminas E) turi  
antioksidacinių ir odą raminančių savybių.

120 ml / 500 ml

Derma Regener Cell Cream  

Vitamino-K kremas mažina mėlynes ir 
paraudimus  po MTS ar lazerio procedūrų. 
Niacinamidas ir  adenozinas apsaugo nuo 
pigmentacijos ir pagerina odos elastingumą.

40 g / 500 ml

Veikliosios medžiagos, tokios kaip Hyalo Matrix 
kompleksas, keramidas NP, azijinės centelės 
(Centella Asiatica) ekstraktas, paprastosios 
portukalos (Portulaca Oleracea) ekstraktas, 
trehalozė, tokoferilo acetatas ir alantoinas, 
padeda pašalinti randus ir regeneruoti ląsteles, 
ramina ir drėkina odą, taip pat sukuria veiksmingą 

 odos barjerą nuo drėgmės praradimo.

40 g / 500 ml

Dregmės 
netekimas

Šašo susidarymas

Ląstelės žūtis dėl nepakankamo dregmės kiekio
Stabdo ląstelės augimą

Apsaugo nuo mikrobų ir nešvarumų

Drėgmės sulaikymas

Aktyvuoja ląstelės ir audinių augimą



Purifying valomasis gelis Active Control  tirpalas

Active Control kremas Active Control  drėkinamasis

Moisture Max Aqua purškiklis

  

Moisture Max Hydro drėkinamasis
kremas

Moisture Max valomosios putos

Moisture Max Hydro kremas

LINIJA MOISTURE MAX
Linija Moisture Max yra 3-jų pakopų drėkinimo sistema (drėkina, maitina, apsaugo), kuri suteikia
ilgalaikį odos drėkinimą ir atgaivinimą, tiekdama ne tik drėgmę, bet ir maitindama bei saugodama sausą,
šiurkščią odą.

3-jų rūšių hialurono rūgštis, patentuotas AQUAXYL 
ingredientas ir natrio PCA padeda apsaugoti ir 
nuraminti odą.  Sodrūs, smulkūs burbuliukai švelniai 
valo nešvarumus nuo odos paviršiaus bei poras. 
Apsaugo nuo odos išsausėjimo, išlaiko būtiną drėgmę. 
Sukuria lygią odos struktūrą.

150 ml

Sudėtyje yra natūralių drėkinamųjų veikliųjų 
medžiagų, tokių kaip poliglutamamidas, dumblių 
ekstraktas ir betainas, kurie gerina odos drėgmės 
išlaikymą. Priemonėje gausu mineralų, polisacharidų, 
vitaminų ir amino rūgščių, kurie apsaugo odą ir 
padeda padidinti odos elastingumą.

30 ml / 120 ml

Dumblių ekstraktas, AQUAXYL, hialurono rūgšties 
matrica, hidrolizuotas kolagenas pasižymi puikiu 
drėkinamuoju poveikiu, yra švelnus, emulguotas 
kremo tipas, kuris greitai susigeria ir nepalieka 
lipnumo pojūčio.

120 ml

Hialurono rūgšties junginiai sukuria lygią  odą 
drėkinančią plėvelę ant odos ir drėkina 
išsausėjusią odą.
AQUAXYL, keramidas NP, valgomojo hibisko (Hibiscus  
Esculentus) vaisių ekstraktas ir žalias propolio 
ekstraktas skatina pagrindinių baltymų             sintezę 
sustiprina odos barjerą, ir padidina odos elastingumą.

40 g

LINIJA A.C. CLEARING
Linija A.C Clearing yra švelni, į aknę linkusios odos priežiūrai skirta linija, giliai valanti odą ir naudojama po
kosmetinių odos procedūrų. Formulė efektyviai valo ir pašalina nešvarumus nuo odos ir stiprina
ją, nesukeliant sausumo ar sudirgimų.  

kremas

Salicilo rūgštis ir žaliosios arbatos ekstraktas, švelniai 
pašalina negyvas odos ląsteles ir bet kokias riebalų 
sankaupas porose. Cinko PCA ir beta-gliukano 
junginiai veiksmingai stiprina imunitetą ir veikia kaip 
priešuždegiminiai ir antibakteriniai agentai, todėl šis 
prausiklis tinka jautriai, riebiai ir spuoguotai odai.

200 ml

Arbatmedžio aliejus subalansuoja riebalų gamybą ir 
odos drėkinimą. Paprastosios portukalos (Portulaca 
Oleracea) ekstraktas atstato odą po pažeidimų, 
apsaugo ją nuo išorinių pavojų ir palaiko sveiką jos 
būklę.

120 ml

Naudoja metilmetakrilato polimerą riebalų  pertekliui 
absorbuoti ir apsaugo odą, ant odos  paviršiaus 
suformuodamas ploną plėvelę. Arbatmedžio aliejus, 
portulaca oleracea ekstraktas veikia kaip 
pusiausvyros korekcijos priemonė, slopinanti per 
didelę riebalų gamybą ir mažinanti spuogų 
susidarymą bei paraudimą.

120 ml

Beta gliukanas kontroliuoja riebalų perteklių, 
sutraukia poras, subalansuoja riebią odą ir sumažina 
odos paraudimą. Betainas ir natrio hialuronatas veikia 
giliai įsiskverbdami į odą ir pridėdami apsauginį, 
vandenį �ksuojantį sluoksnį, todėl dvigubai drėkina.

40 g



Derma Max šviesinamasis 
serumas

Premium Active odą gaivinanti
esencija

Premium Active botulino 
ampulė  

Premium Active paakių ir veido 
kremas

Derma Max šviesinamasis
kremas

Derma Max Clinic šviesinamasis
kremas

PAGRINDINIAI BALINANTYS KOMPONENTAI 

LINIJA DERMA MAX
Linija Derma Max yra 3-jų pakopų odos skaistinimo sistema (prevencinis skaistinimas, pigmentinių
dėmių skaistinimas, regeneracinis skaistinimas). Atgaivina pavargusią ir papilkėjusią odą, suteikia
jai švaros pojūtį ir skaistumą.

Slopina melanino susidarymą naudodamas patentuotą 
balinimo priemonę MADEWHITE, vitaminą C, darinius  
COS-VCE ir vitamino B junginius. Taip pat slopina  
laisvųjų radikalų ir melanino gamybą tripeptidu, kurį  
sudaro glutamo rūgštis, cisteinas ir glicinas.

50 ml / 300 ml

Sudėtyje esantis titano dioksido, patentuoto  
balinimo agento MADEWHITE ir vitamino B  
junginys slopina melanino susidarymą ir palaiko  
ryškų odos atspalvį. Makadamijų (Macadamia  
Integrifolia) sėklų aliejus ir taukmedžio sviestas  
padeda drėkinti ir regeneruoti odą, stabdo 
senėjimo procesus ir naujų raukšlių susidarymą

40 g / 300 g

Galinga balinimo priemone su traneksamo rugštimi ir
BEAUPLEX VH (8 rušiu vitaminu komponentai).
Aziatikozidas, alantoinas ir beta-gliukanas suformuoja
apsaugine odos membrana ir skatina augimo faktoriu
gamyba epitelio lastelese.

50 g

Traneksamo rūgštis
Pagrindinis pigmentacija šalinantis
komponentas

Glutationas
Veikia 100 kartu efektyviau nei vitaminas!
Galingas balinimo agentas

Patentuotas COS-VCE
Vitamino C dariniai padedantys balinti odą

PREMIUM ACTIVE LINIJA 
Linija Premium Active pagerina odos, dėl streso ir išorinės aplinkos veiksnių daromos žalos 
praradusios elastingumą, būklę. Šios linijos produktai stangrina ir maitiną odą.

Peptidiniai junginiai regeneruoja oda ir suteikia jai
elastingumo. Hidrolizuotas kolagenas padeda
sujungti lasteles. Oda padengiama apsaugancia ir
drekinancia plevele. Aziatikozidas ir alantoinas
padeda nuraminti sudirgusia oda.

50 ml / 300 ml

Šios priemonės sudėtyje yra į botoksą panašios  
medžiagos, išgaunamos iš botulino, kuri efektyviai  
mažina raukšles . Didelės molekulinės masės  
hialurono rūgštis užtikrina stiprų odos drėkinimą. 
Naudojant 4 savaites, matomi žymūs įvairių raukšlių 
akivaizdus sumažėjimas.

30 ml

Patentuoto botulino turinčio ingrediento ir 
bio-antioksidantų (hematokoko, deinokoko 
fermento ekstrakto �ltrato, jūrinio polifenolio) 
derinys ir dar 5 patentuoti ingredientai mažina įvairių 
tipų raukšles, gerina šiurkščios odos struktūrą, 
stiprina odos apsauginį barjerą, turi dvigubą 
drėkinamąjį ir veidą pakeliantį poveikį.

40 g / 300 g

PAGRINDINIAI SENĖJIMO POŽYMIUS MAŽINANTYS KOMPONENTAI

Daugiau nei 60% BotalixTM
Patentuoto botulino turinčio ingrediento ir bio-antioksidantų 
derinys. 

Peptidų kompleksas
Sudėtyje yra acetilheksapeptido, TGF, IGF ir FGF

5 patentuoti ingredientai
Sudėtyje yra BL užpildas, AQUAXYLTM, COS-VCE, daržinės gailutės 
(Acemella Oleacea) ekstraktas, MultiEX BSASM Plus.



Ramunelių kompleksas 70% 
Ampulės

 

 

Arbatmedžio kompleksas 60% 
Ampulės

Hialurono rūgšties kompleksas 65% 
Ampulės

Bio Cell 
drėkinamasis �uidas

Bio Cell
valomasis �uidas

Bio Cell 
�uidas su peptidais  

Bio Cell 
šviesinamasis �uidas

 

Vitamino-C kompleksas 50% 
Ampulės

AMPULĖS
Ši ampulių linija yra koncentruotų serumų rinkinys, sukurta greitai ir efektyviai padidinti drėgmės lygį odoje ir 
maistinių medžiagų įsisavinimą bei padidinti odos elastingumą. Šių ampulių naudojimas užtikrina visapusišką 
drėkinimą, sustiprina natūralią odos apsaugą ir apsaugo nuo drėgmės praradimo nuo 12 iki 36 valandų.

Ramunėlių kompleksas drėkina odą, veikia 
priešuždegimiškai ir veiksmingai ramina jautrią ir alergišką 
odą. Natrio chondroitino sulfatas, išgautas iš natūralių 
mukopolisacharidų, veikia kaip odą minkštinanti ir 
drėkinanti priemonė. Jis ramina uždegimą, atstato 
pažeidimus ir sustiprina tarpląstelinę odos matricą.

50 ml

Suaktyvinus hidrolizuotą kolageną, natrio hialuronatą ir 
natrio PCA, padidėja drėgmės kiekis jautriai, sausai odai ir 
suaktyvinamas odos apsaugos barjeras. Padidina odos 
drėkinimą iki 100% 12-36 valandas.

50 ml

Arbatmedžio aliejus subalansuoja riebalų gamybą ir 
kontroliuoja drėkinimą, todėl poros ir oda tampa      sveika. 
Labai gerai veikia riebią, į aknę linkusią odą. Biosacharidinė 
derva-1 ir trehalozė yra natūraliai gauti junginiai, giliai 
prasiskverbiantys į epidermį. Drėkinantys, raminantys, 
tobulinantys ir atstatantys pažeistą odos barjerą.

50 ml

Vitaminas-c ir niacinamidas yra antioksidantai, kurie 
slopina tirozinazės aktyvumą ir užkerta kelią melanino 
sintezei. Mažina pigmentaciją, skaistina odos toną ir 
skatina kolageno sintezę.

50 ml

BIO CELL FLUIDŲ LINIJA
Bio Cell fluidų linija yra sudaryta iš ypatingai gerai veikiančių tirpalų, kurių veikliosios medžiagos
atjaunina odos audinius. Veikliosios medžiagos prasiskverbia giliai į odą, todėl yra
sustiprinamas jų veikimas. Rekomenduojama profesionalams, kadangi šie fluidai sinergiškai veikia su
įvairiais prietaisais, turinčiais krioterapijos, elektroporacijos, jonoforezės, ultragarso ar galvanikos funkcijas.

Drėkinamasis �uidas subalansuoja odos pH 
lygį, apsaugo odą nuo dehidratacijos, 
palaiko odos elastingumą. Fluide esantis 
avokadų vaisių ekstraktas apsaugo odą nuo 
pažeidimų, gerindamas odos būklę, apsaugo 
nuo naujų raukšlių susidarymo, stipriai 
drėkiną ir palaiko normalų drėgmės lygį 
odoje.

2 ml (12 vnt)

Valomasis �uidas apsaugo odą nuo bakterijų 
dauginimosi, pagerina odos būklę ir mažina 
odos problemas. Stiprina odos apsauginę 
funkciją, mažina riebalų išsiskyrimo 
perteklių, užkerta kelią odos dehidratacijai ir 
senėjimo procesams, taip pat pagerina odos 
drėgmės lygį odoje. Sudėtyje esantis 
arbatmedžio ekstraktas skaistina ir lygina 
odą.

2 ml (12 vnt)

Šviesinamasis �uidas padeda sulygint odos 
spalvą, užkirsti kelią pigmentacijai ir 
sustiprinti apsaugą nuo laisvųjų radikalų.
Sudėtyje esantis arbutinas šviesina, drėkina 
ir suteikia odai elastingumą, o žaliosios 
arbatos ektraktas stabdo senėjimo porcesus.

2 ml (12 vnt)

Fluidas su peptidais apsaugo odą nuo įvairių 
tipų raukšlių susidarymo ir jas sumažina, 
padidina odos elastingumą, gerina baltymų 
susijungimą ir odos ląstelių regeneraciją.

2 ml (12 vnt)



Derma Max Pure 
Vitaminas-C 
100% Vitamino-C šviesinamieji 
milteliai

+e Epiderma Nova Cell
raminanti veido kaukė  

 

 
 

e+ Epiderma vėsinanti 
modeliavimo veido 
kaukė

 
 

e+ Epiderma A.C Control 
modeliavimo veido 
kaukė

+e Epiderma Nova Cell
šviesinanti veido kaukė  

Premium Active Pure 
Kolagenas
100% kolageno milteliai stabdantys 
senėjimo procesus

PURE AMPULIŲ LINIJA
Pure ampulių linija turi labai funkcionalių ampulių seriją, kurios gali būti taikomos veiksmingai ir
profesionaliai odos priežiūros procedūrai. Jos tinka visų tipų odai ir būklei ir gali būti naudojamas
su MTS gydymu, siekiant maksimaliai padidinti jo funkciją.

Veiksmingai mažina pigmentaciją, pvz.: 
strazdanas ir dėmes. Sudėtyje yra daug 
vitamino C ir arbutino, kurie veiksmingai 
šviesina ir valo odą.

Milteliai 0,2 g / Tirpalas 4 ml (5 vnt)

Labai veiksminga priemonė odos 
regeneracijai, kurios pagrindas yra 
kolagenas, puikiai veikiantis raukšles ir 
skatinantis odos atsinaujinimą.

Milteliai 0,2 g / Tirpalas 4 ml (5 vnt)

e+ Epiderma kaukių linija turi ir profesionaliam naudojimui skirtas modeliavimo kaukes, ir
asmeniniam naudojimui skirtas kaukes. Modeliavimo kaukių sudėtyse yra diatomė medžiaga, 
randama giliame jūros ar ežero paviršiuje. Ši akyta medžiaga giliai drėkina ir papildo odą 
naudingomis medžiagomis. Kaukės efektyviai pašalina odos nešvarumus, lygina odą ir suteikia jai 
švytėjimo. Nova Cell kaukės sukurtos tam, kad nuramintų ir sušvelnintų odą namuose po 
profesionalių procedūrų.

Alijošius, hamamelis ir alantoinas turi raminamąjį ir 
odą švelninantį poveikį. Tinka esant aknei arba 
atopiniam dermatitui. Šie ingredientai taip pat 
veiksmingai gerina pažeistos odos būklę, 
neleisdami sausai odai įtrūkti, gerina vandens 
sulaikymą ir skaido negyvas odos ląsteles, kad oda 
būtų minkšta ir lygi.

35 g (5 vnt)

Braškių, rožių ir mangų ekstraktas turi ne tik odą 
apsaugantį ir antioksidacinį poveikį, bet ir padeda 
tonizuoti odą, gerina jos elastingumą ir pakelia ją, 
stabdo senėjimo procesus.
Skatina kolageno gamybą, todėl slopinama 
melanino biosintezė, kuri prisideda prie dėmių ir 
strazdanų atsiradimo. Oda tampa šviesi ir skaisti.

35 g (5 vnt)

e+ Epiderma vėsinančios 
modeliavimo veido kaukės 
sudėtyje yra pipirmėčių 
ekstrakto, kuris vėsina ir drėkina 
odą, o alginatas pašalina likusius 
odos nešvarumus. Šios dvi 
veikliosios medžiagos ramina 
sudirgusią odą ir gerina jos būklę.

1 kg

e+ Epiderma A.C Control 
modeliavimo kaukė su arbatmedžio 
ekstraktu ir paprastosios portukalos 
(Portulaca Oleracea) ekstraktu, 
padeda atstatyti odos normalią 
funkciją, švelniai šalina riebalų 
perteklių ir nešvarumus, mažina 
sudirginimą atsiradusį dėl žalingo 
aplinkos veiksnių poveikio.

1 kg

e+ Epiderma šviesinamoji  
modeliavimo veido 
kaukė

e+ Epiderma šviesinamoji 
modeliavimo veido kaukė, turinti 
vitamino C ir kivių vaisių ekstrakto, 
atstato sausą ir papilkėjusią odą, 
pagerina ir išlygina odos spalvą, 
subalansuoja odos pH lygį, drėkina  
ir gerina odos būklę.

1 kg

e+ EPIDERMA KAUKIŲ LINIJA
 



Linijos R20 Intense ampulės yra labai koncentruotos. Veikliosios medžiagos, esančios šių 
ampulių sudėtyje, atstato odos gyvybingumą pagerindamos odos ląstelių atsinaujinimą. 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

@
R20 Intense krekgždžių lizdo ekstrakto ir natrio 
DNR ampulės

Ampulės sudėtyje esančios prabangios veikliosios medžiagos tokios kaip krekgždžių lizdo 
ekstraktas, žinomas kaip imperatorių maistas su aukščiausios kokybės prieskoniais - 
žvaigždiniu anyžiumi  ir natrio DNR (PDRN), jaunina odą ir suteikia jai gyvybingumo.

8ml (4ea) 

Dr. ProVita pH Neutralizer is a cleansing agent 
contains chamomile recutita �ower and portulaca oleracea 
extracts that help soothe sensitive skin and controls the pH 
balance of the skin peeling treatment. 200ml 

R20 Intense daugiafunkcinė odą atstatanti ampulė

Hipoalerginis tirpalas skirtas jautriai į aknę linkusiai odai prižiūrėti. Padeda nuraminti ir 

sušvelninti odą.

8ml (4ea) 
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glycolicacid and lactobionic acid 
(PHA) help to develop a vibrant skin by gently removing 
dead skin cells;then helps to soothe skin with allantoin and 
keeps skin moisture with sodium hyaluronate. 

50ml 

The combination of glycolic acid (AHA), acid 
and gluconolactone (PHA) helps to smooth skin texture by 
gently removing dead skin cells; then helps to soothe skin 

skin 

LINIJA R20 INTENSE  

Patentuotas, natūralus, gamtai 
draugiškas kompelksas 

Krekždžių lizdo ekstraktas 
Kolageno sintezę, odą pakeliantis  poveikis

Acetilheksapeptidas-8
Mažina raukšles

Natrio DNR (PDRN)
Odos atjauninimas

Žvaigždinio anyžiaus (Illicium verum) 
ekstraktas
Priešuždegiminis poveikis

Trehalozė
Stiprus odos drėkinimas           

Cynanchum Atratum Extract 
Stabdo senėjimą, antibakterinis 
poveikis

Ramina ir atkuria odos gyvybingumą



info




