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G.M. COLLIN –  KANADOS PROFESIONALIOS KOSMETIKOS PREKĖS ŽENKLAS

G.M. Collin istorija prasidėjo 1957 metais Paryžiuje, kai dermatologas ir  

mokslininkas Eugène Lapinet atrado kolageno lakštų panaudojimo galimybes, 

siekiant atkurti nudegusios odos tekstūrą. Netrukus, dėka įstabių rezultatų, netirpus 

kolagenas atrado savo vietą ir grožio pasaulyje. Vėliau G.M. Collin gamyba buvo 

perkelta ir toliau vystoma Kanadoje.

G.M. Collin buvo pirma kompanija pasaulyje, kuri 1980 m. pradėjo naudoti 

netirpųjį kolageną kosmetikoje (kolageno lakštą), o 1997m. sukūrė ir užpatentavo 

tirpaus jūrinio kolageno metodą. Pagrindinis G.M. Collin filosofijos principas - tai 

biotechnologijų ir augalinių bei jūrinės kilmės komponentų derinimas. G.M. Collin 

viena iš nedaugelio kosmetikos kompanijų turinčių savo mokslinių tyrimų padalinį, 

kuriame ne tik kuriamos ir gaminamos modernios veikliosios medžiagos, bet ir 

atliekami klinikiniai tyrimai.

G.M. Collin yra sukūrę ir užpatentavę daugelį savo naudojamų ingredientų ir jų 

derinių. G.M. Collin savo priemonių sudėtyse nenaudoja tokių ingredientų kaip  

mineraliniai aliejai, sulfatai, sulfitai, parabenai ir sintetiniai kvepalai. Šiuo metu vien 

Šiaurės Amerikoje su G.M. Collin profesionalia kosmetika dirba daugiau nei 2500 

grožio salonų ir daugiau kaip 8,000 grožio terapeutų.

Tai prabangus prekės ženklas, turintis daugiau nei 30 skirtingų apdovanojimų 

(ELLE beauty apdovanojimai, DAYSPA lauretai, LNE&SPA‘s apdovanojimai, Les 

Nouvelles Esthétiques apdovanojimai bei kiti). G.M. Collin jau nuo 2005 metų yra 

prestižiškiausių kino apdovanojimų - Oskarų (angl. The Oscars) dermatologinė 

kosmetika, kuri rūpinasi, kad raudonojo kilimo įžymybės būtų pasiruošusios su 

nepriekaištinga oda dalyvauti prašmatniausiame metų renginyje.
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G.M. COLLIN ĮSIPAREIGOJIMAI: KURIAME NEPRIEKAIŠTINGUS PRODUKTUS

G.M. Collin nuolat vysto ir kuria produktus, panaudojant moderniausias sudėtinių ir 

veikliųjų medžiagų kombinacijas. G.M. Collin nuolat ieško sprendimų odos priežiūros 

srityje, o tai užtikrina, kad visos priemonės būtų inovatyvios ir sprendžiančios įvairias 

odos problemas.

G.M. Collin odos priežiūros priemones vysto ir kuria didelė mokslininkų, chemikų, 

dermatologų ir biologų komanda. Prieš pateikiant produktus profesionalams, 

G.M. Collin mokslininkai atlieka šimtus tyrimų, siekiant užtikrinti gaminių kokybę, 

atitinkančią aukščiausius standartus. 

Kiekvieno produkto sudėtis, veikliosios medžiagos ir kompleksai parinkti remiantis 

ilgametę patirtimi ir inovatyviausiomis technologijomis. G.M. Collin priemonės ne tik 

veiksmingos, bet ir apsaugo odą nuo nepageidaujamų reakcijų bei sudirgimų. 

Kiekvieno G.M. Collin produkto veiksmingumą ir saugumą patvirtina griežti klinikiniai 

tyrimai atliekami su tūkstančiu savanorių. Kiekviena detalė yra kruopščiai ištirta, 

siekiant užtikrinti neprilygstamus rezultatus odos priežiūroje.
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G.M. COLLIN SOCIALINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

G.M. Collin yra socialiai atsakinga įmonė, kuri nuolatos aukoja krūties vėžio prevencijos 

organizacijoms ir tarptautiniams humanitariniams projektams, kurie palaiko moterų išsilavinimo 

siekiančias organizacijas.

G.M. COLLIN ĮSIPAREIGOJIMAI: UŽTIKRINTI TVARUMĄ

Visi G.M. Collin inovatyvūs ir aukštos kokybės ingredientai, naudojami priemonėse,  yra išgauti 

saugant ir tausojant gamtą bei aplinkines bendrijas.

Visų produktų įpakavimai gaminami iš ekologiškų medžiagų ir yra 100 proc. perdirbami. Rinkitės 

produktus, kuriuos sukūrė ir gamina aistringi bei atsidavę „Laboratoires Dermo - Cosmetik“  (G.M. 

Collin) mokslininkai ir profesionalai.
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APDOVANOJIMAI SKIRTI G.M. COLLIN PRODUKTAMS

Daugiau nei 50 grožio apdovanojimų gavęs G.M. Collin išlieka neginčijamu odos 

priežiūros priemonių lyderiu su savo inovatyviomis sudėtimis, kurios pelnė mokslo 

ir kosmetikos bendruomenių pagyrimus ir pripažinimą. 

OSKARŲ APDOVANOJIMAI (THE OSCARS)

Nuo 2005 metų G.M. Collin yra vienas pagrindinių Oskarų apdovanojimų 

ceremonijos partnerių. G.M. Collin suteikia patikimas odos priežiūros priemones ir 

procedūras įžymybėms, kad jų oda spindėtų raudonojo kilimo ir fotografų blyksčių 

šviesoje. G.M. Collin  yra labai dažnai pastebimas Šiaurės Amerikos žiniasklaidoje.
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DULKSNOS 

 � Hydramucine drėkinanti dulksna
 � Puractive+ dulksna riebiai ir mišriai    

 odai

13

DEHIDRATAVUSI ODA 

 � Hydramucine Optimal serumas
 � Hydramucine Optimal kremas
 � Hydramucine Optimal gelis

16

ŠVEITIKLIAI    

 � Intensyvus šveičiamasis gelis

13

JAUTRI ODA 

 � Rosa Sea gelis

18

RIEBI ODA 

 � Puractive+ kremas
 � Puractive+ Eterinių aliejų fluidas

19

PRAUSIKLIAI

 � Hydramucine valomasis pienelis
 � Puractive+ valomasisis prausiklis
 � Puractive+ valomosios putos

12

PARUOŠKITE PRIŽIUREKITE
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PIRMIEJI SENĖJIMO POŽYMIAI 

 � Marine Collagen atgaivinantis  
 kremas

 � Vital C15 serumas
 � City D-Tox serumas
 � City D-Tox akių kontūro gelis

24

DEIMANTŲ LINIJA 

 � Diamond serumas
 � Diamond kremas
 � Diamond akių kontūro kremas

32

ODOS ATGAIVINIMAS

 � Phyto Stem Cell  serumas
 � Phyto Stem Cell  kremas
 �  Phyto Stem Cell  akių kontūro 
kremas

28

ODOS ATNAUJINIMAS 

 � Retinol Advanced+ naktinis kremas

27

MATOMOS MIMIKOS RAUKŠLĖS 

 � Bota-Peptide paakių kremas
 � A.G.E. Total Defence kremas

26

BRANDI ODA

 � Mature Perfection serumas
 �  Mature Perfection dieninis 
kremas

 �  Mature Perfection naktinis 
kremas

30

ODOS ATKŪRIMAS 

 � Užpildantis hialurono   
 serumas

 � Keramidų serumas
 � Kolageno gelis

22

PRIŽIUREKITE s ODOS SENEJIMAS
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ODOS PARUOŠIMAS
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PRAUSIKLIAI

“ Pašalina bakterijų sankaupas, oru 

pernešamus nešvarumus, riebalų perteklių ir 

suragėjusias odos ląsteles.”HYDRAMUCINE® 
VALOMASIS PIENELIS
Normaliai, sausai ir dehidratavusiai odai.

• Kreminė tekstūra švelniai pašalina ant odos susikaupusius nešvarumus.

• Suteikia satininį odos efektą ir komfortą.  

• Natrio PCA, nepakeičiamos amino rūgštys, taukmedžio sviestas.

PURACTIVE+  
GELINIS PRAUSIKLIS
Normaliai ir riebiai odai.

• Efektyviai putoja ir pašalina visus odos nešvarumus.

• Pašalina riebalų perteklių.

• Oda po prausimo jaučiasi itin gaiviai ir švariai.

• Alavijo ekstraktas, alantoinas, kamparo aliejus, kvapiojo čilmedžio lapų 
ekstraktas, vitaminas E.

PURACTIVE+ 
PRAUSIMOSI PUTOS
Visiems odos tipams ir jautriai odai. 

• Lengva putų tekstūra suteikia švaros ir gaivos pojūtį.

• Giliai valo užsikimšusias poras, pašalina nešvarumus bei riebalų 
perteklių.

• Suteikia odai lygesnį atspalvį, mažina paraudimus. 

• Atgaivina ir ramina veido odą.

• Sudėtyje yra salicilo rūgšties, niacinamido ir mielių bei augalų ekstraktų.
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PRAUSIKLIAI  ŠVEITIKLIAI 

DULKSNOS

“ Veido dulksnos naudojimas leidžia pasiekti 

efektyvesnius rezultatus ir geresnį kitų priemonių 

įsisavinimą.”HYDRAMUCINE® 
DRĖKINANTI DULKSNA
Dehidratuotai odai, visiems odos tipams.

• Odą tonizuojanti dulksna, kuri atkuria odos drėgmę ir leidžia odai 
apsisaugoti nuo dehidratacijos.

• Suteikia odai suteikia komforto jausmą ir ilgalaikį drėkinimą.

• Hialurono rūgštis, alavijo ekstraktas, natrio PCA, bambukų ūglių 
ekstraktas, nepakeičiamosios amino rūgštys.

PURACTIVE+ 
DULKSNA UŽTERŠTAI ODAI
Normaliai ir riebiai odai.

• Valanti, tonizuojanti ir matizuojanti dulksna, skirta veido odai. 
Mažinanti  porų matomumą.

• Suteikia odai švelnumo pojūtį ir valo odą.

• Gauruotosios erškėtmirtės (Rhodomyrtus tomentosa) vaisių 
ekstraktas., nasturtės ekstraktas, alavijo ekstraktas, greipfrutų aliejus, 
alantoinas, kamparo aliejus, kvapiojo čilmedžio lapų ekstraktas, 
vitaminas E.
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INTENSYVUS ŠVEIČIAMASIS 
GELIS
Visiems odos tipams ir būklėms (pritaikytas ir jautriai odai)

• Inovatyvus, dvigubo veikimo tonizuojantis ir eksfolijuojantis gelis, 
praturtintas mikroelementais ir natūraliai enzimais.

• Suteikia odai švelnumo ir skaistumo. 
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PRIEŽIURA



“ Dehidratacija arba vandens 
trūkumas audiniuose yra labai dažna 
odos būklė.  Bet kurio tipo oda, net ir 
riebi, gali būti dehidratuota. Jei tokia 
oda yra netinkamai prižiūrima, ji gali 
tapti labai jautri, gali atsirasti pirmieji 
odos senėjimo požymiai. ”

DEHIDRATUOTA ODA

16



17
D

eh
id

ra
tu

ot
a 

od
a

HYDRAMUCINE® OPTIMAL 
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Optimali hialurono rūgšties ir NDF (natūralaus drėkinančio faktoriaus) 
komplekso sinergija, kuri užtikrina intensyvų ir ilgai išliekantį drėkinimą.

• Padeda atstatyti odos drėgmę ir atkurti odos apsauginį barjerą. Užtepus 
serumą oda atrodo lygi ir įgauna sveiką išvaizdą.

HYDRAMUCINE® OPTIMAL 
GELIS
Normaliai ir riebiai veido odai.

• Odą atgaivinantis gelis, praturtintas augaliniais peptidais ir 
energizuojančiais ingredientais, kurie atgaivina, drėkina ir suteikia odai 
natūralaus švytėjimo.

• Be alkoholio, lengva gelinė tekstūra.

• Hialurono rūgštis, skvalenas, granatų ekstraktas, bambuko ūglių 
ekstraktas, paprastosios vandens lelijos šaknų ekstraktas, pantenolis.

HYDRAMUCINE® OPTIMAL 
KREMAS
Normaliai ir sausai

• Aksominė kremo tekstūra, kurioje gausu augalinių ingredientų ir 
kompleksų. 

• Padidina odos drėgmės lygį ir lipidų apsaugą.

• Natūralus drėkinantis faktorius, granatų ekstraktas, bambuko ūglių 
ekstraktas, paprastosios vandens lelijos šaknų ekstraktas, riešutinio 
lotoso gėlių ekstraktas.
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JAUTRI ODA

“ Jautri oda reaguoja į aplinkos žalingus 
faktorius (staigūs temperatūros pokyčiai, 
užterštas oras ir kt.), cheminius (muilai, 
šveitikliai ir kt.) ir fizinius (šveitimas, 
mechaninė eksfoliacija ir kt.) dirgiklius. ”

ROSA SEA 
GELIS
Visiems odos tipams.

• Unikali gelio tekstūra su ingredientais, kurie suteikia 
odai švelnumo ir drėgmės. 

• Akivaizdžiai sumažina odos raudonį ir pagerina odos 
toną.

• Pažangi peptidų matrica, Aldavine 5X® kompleksas, 
simondsijų aliejus, alantoinas, hialurono rūgštis, 
raudonieji ir rudieji jūros dumbliai, vaistinės 
magnolijos, vynuogių sėklų ekstraktas, rožių vanduo.
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RIEBI ODA

“ Padidėjusi odos riebalinių liaukų veikla 
yra viena iš aknės priežasčių. Sebumo perteklius 
užkemša poras ir padeda formuotis komedonams. 
Uždegiminiai procesai odoje sukelia paraudimus, 
atsiranda paviršiniai ir giluminiai spuogai.”PURACTIVE+ 

KREMAS
• Lengvos tekstūros, neriebus kremas, sudėtyje yra 

peptidų veikiančių prieš odos užterštumą.

• Valo odą, mažina poras, pagerina odos toną.

• Atgaivina ir suteikia odai skaistumo. 

• Arbatmedžio aliejus, kvapiojo čilmedžio ekstraktas, 
azijinės centelės ekstraktas, pieno rūgštis, retinilo 
palmitatas, oleanolio rūgštis ir NDGA (angl. 
nordihydroguaiaretic acid).

PURACTIVE+ 
ETERINIŲ ALIEJŲ FLUIDAS
Riebiai veido odai.

• Efektyviai ramina ir gaivina riebią odą jos 
nesausindamas.

• Patogu naudoti vietiškai probleminėms odos zonoms.

• Suteikia odai matiškumo, švelnina odos paviršių.

• Sudėtyje yra salicilo rūgšties, ricinos, pelargonijos, 
levandų, rozmarinų, kamparo eterinių aliejų, alavijo bei 
azijinės centelės ekstraktų.
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PRIEŽIURA s ODOS SENEJIMAS 
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“ Mūsų oda siunčia pagalbos signalus, 

kai ją veikia įvairūs stresiniai faktoriai (ligos, 

hormoniniai pokyčiai, miego trūkumas arba 

per ilgas buvimas saulėje). Šiais laikais labai 

svarbu stebėti savo odą ir jos poreikius, 

tam, kad galėtume laiku padėti atstatyti 

odos balansą. ”

ATKŪRIMAS

*    Klinikiniai tyrimai atlikti su 30 moterų (vidutinis amžius 57,7 metai), visi odos tipai.
Efektyvumas ir tolerancija testuota prieš ir po 60 minučių po vienos aplikacijos.
** Klinikiniai tyrimai atlikti su 20 moterų (vidutinis amžius 59,1 metai) visi odos tipai.
Efektyvumas ir tolerancija matuoti D0 ir D14.
 Tyrimas atliktas Dermo-Cosmetic (G.M. Collin). Individualūs rezultatai gali kisti.22
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CERAMIDE COMFORT  
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Maitina ir pašalina senėjimo požymius, tuo pačiu metu 
stabdo drėgmės netekimą.

• Apsaugo odą nuo aplinkos faktorių.

• Lengva fluido tekstūra maloniai įmasažuojama į odą, suteikia 
odai maksimalų komfortą ir švelnumą.

• Keramidas NP ( Ceramide-3 ), žiedadulkių ekstraktas, 
augaliniai aliejai (sojos, alyvuogių, paprastųjų kviečių gemalų 
aliejus, baltažiedžio lubino), vitaminas E.

NATIVE COLLAGEN 
GELIS
Visiems odos tipams.

• Natūralaus kolageno gelis kartu su augalų ekstraktais ir 
pažangiais biotechnologiniais kompleksais sugrąžina odai 
švelnumo pojūtį ir suteikia visapusišką drėkinimą.

• Intensyviai drėkina ir lygina odą.

• Sumažina raukšlių matomumą.

HYALURONIC FILLER 
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Atkuria odos tekstūrą ir padeda prisotinti odą drėgme.

• Suteikia intensyvų ir ilgai išliekantį drėkinimą. Pagerina     
porų išvaizdą.

• Didelės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgštis, 
HA užpildančios sferos, 4% HA Filler Expert kompleksinis 
mišinys, X50 Hyalufiller  (The Cosmetic Drone™), natrio 
poliglutamatas, LINEFILL™, PORETECT™.

Odos putlumo
pagerėjimas*

Iki
78 %

Drėgmė**

Iki
98 %
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PIRMIESIEMS ODOS
SENĖJIMO POŽYMIAMS

“ Mūsų oda kasdien susiduria 
su tūkstančiais laisvųjų radikalų 
šaltinių, kurie gali paveikti normalų 
odos funkcionavimą. Žalingi išorinės 
aplinkos veiksniai ir sulėtėjusi 
ląstelių medžiagų apykaita yra 
pagrindiniai odos senėjimo faktoriai.
Laikui bėgant raukšlės ryškėja ir 
oda tampa papilkėjusi, praranda 
elastingumą.”
* 4 savaičių klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 60 moterų (vidutinis amžius 
60 metų.) Jūrinis Kolageno kremas buvo tepamas du kartus per dieną po 
odos valymo. Efektyvumas ir tolerancija buvo testuojama D0, D14 ir D28. 
** Profilometrija
*** Klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 60 moterų (vidutinis amžius 50,4 
metų), visų tipų oda. Tyrimą atliko Dermo-Cosmetic laboratorija (G.M. Collin). 
Individualūs rezultatai gali kisti.24
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MARINE COLLAGEN 
ATGAIVINANTIS KREMAS
Visiems odos tipams.
• Lengva kreminė tekstūra, kurios sudėtyje yra 99% grynumo jūrinis kolagenas bei 

dumblių ekstraktas.
• Sumažina akivaizdžius senėjimo požymius.
• Akivaizdžiai sumažina raukšleles ir oda atrodo jaunesnė.
• Mažos ir molekulinės masės jūrinis kolagenas, koralų dumbliai, rudųjų dumblių 

ekstraktas (Undaria Pinnatifida). 

VITAL C15  
SERUMAS
Visiems odos tipams.
• Pažangus vitamino C serumas, kuriame yra 15% vitamino C, , ferulo rūgštis, vaistinė 

juodmirtė (Camu Camu), MATRIXYL™ 3000 ir Argireline™ kompleksai.
• Serumas apsaugo odą nuo žalingų aplinkos faktorių.
• Suteikia odai išskirtinio skaistumo, išlygina smulkias raukšleles.
• Akivaizdžiai pagerina odos elastingumą ir tonusą, atnaujina odą.

CITY D-TOX 
AKIŲ KONTŪRUI 
Visiems odos tipams.
• Atgaivinantis gelis, su Citystem™, Filmexel® bei peptidų kompleksais.
• Gali padėti sumažinti akių paburkimą, tamsius ratilus po akimis ir smulkias mimikos 

raukšles. Atgaivina ir suteikia paakiams švytėjimo.
• Acetyl Tetrapeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline®), Filmexel®, Citystem™, 

niacinamidas.

CITY D-TOX  
SERUMAS 
Visiems odos tipams.
• Ypač lengva tekstūra su inovatyviais Citystem™ ir Filmexel® kompleksais ir išskirtine 

peptidų kombinacija.
• Padeda apsaugoti odą nuo žalingų aplinkos faktorių ir užterštumo, atkuria 

pavargusią odą ir suteikia skaistumo.
• Niacinamidas, vitaminas E, vynuogių sėklų ekstraktas, acetil heksapeptidas-8  

(Argireline™ ), Eyeliss™, Matrixyl™ 3000, oligopeptidai (Myoxinol™ ), vitaminas A 
(retinilo palmitatas), fosfolipidai, hialurono rūgštis, nakvišų aliejus.
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Ilgalaikis 
drėkinimas* 

Raukšlių
sumažėjimas**

Iki

100%

Iki

91%

Padidėjęs 
elastingumas ***

Iki
93 %

Padidėjęs odos 
skaistumas***

Iki
97 %
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MATOMOS MIMIKOS RAUKŠLĖS

“ Veido mimika turi įtakos  odos 
architektūrai. Kasdien bendraujant mes 
naudojame daugiau nei 15000 raumenų, kurie 
vėliau palieka žymes ant mūsų odos. ”BOTA-PEPTIDE 

AKIŲ KONTŪRO KREMAS 
Visiems odos tipams.

• Energizuojantis akių kontūro kremas, sumažina raukšlių 
matomumą, tamsius ratilus ir paburkimus.

• Sudėtyje yra 6 peptidai, įskaitant Argireline™, Myoxinol™ ir 
Matrixyl® 3000, kurie sumažina mimikos raukšlių matomumą. 
Eyeliss, Haloxyl, kofeinas ir vitaminai K ir A (retinilo palmitatas), 
padeda sumažinti raukšles ir pagerina odos tekstūrą. 

A.G.E. TOTAL DEFENCE 
KREMAS
Visiems odos tipams

• Senėjimą stabdantis drėkinamasis kremas, kuriame yra 8 rūšių 
antioksidantų ir 5 peptidų rūšys, kurie efektyviai mažina visus 
matomus senėjimo požymius

• Atkuria odos natūralų elastingumą ir stangrumą, suteikia odai 
švytėjimo ir išlygina odos toną bei tekstūrą.

• Matrixyl® 3000, NDGA (angl. nordihydroguaiaretic acid), 
kofermentas Q10, skvalenas, šlapalas, hialurono rūgštis.

26

M
at

om
os

 m
im

ik
os

 r
au

kš
lė

s



2727

MATOMOS MIMIKOS RAUKŠLĖS ODOS ATNAUJINIMAS

“ Atsisveikinkite su papilkėjusia 
oda ją skaistindami. Retinolis - jaunesnei 
ir nepriekaištingai odai. ”

RETINOL ADVANCED+  
NAKTINIS KREMAS
Visiems odos tipams.

• Privaloma kasdienė priežiūros priemonė, naktiniam 
odos atstatymui. Inkapsuliuotas retinolis kartu su 
peptidais - lygiai ir nepriekaištingai odai.

•  Padeda sumažinti matomus senėjimo požymius. 

• 0,1% retinolis, pentapeptidas-34 (Peptide Q10™), 
niacinamidas, Matrixyl™ 3000, natrio PCA, hialurono 
rūgštis.
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ODOS ATKŪRIMAS 

“ Atitolinkite matomus senėjimo 
požymius. Trijų unikalių veikliųjų 
medžiagų derinys: kamieninės augalų 
ląstelės (naminės obels vaisių ląstelių 
ekstraktas),  Orsirtine™  (ryžių ekstraktas) 
geranil-geranil-isopropanolis.”

28
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PHYTO STEM CELL  
AKIŲ KONTŪRO KREMAS 
Visiems odos tipams.

• Inovatyvi, senėjimo požymius mažinanti priemonė, skirta drėkinti ir lyginti 
odą aplink akis.

• Vizualiai pagerina tamsių paakių išvaizdą, paburkimus ir mimikos 
raukšles.

• Suteikia jauną paakių odos išvaizdą.
• Naminės obels vaisių ląstelių ekstraktas, acetil heksapeptidas-8 

(Argireline™ ), heksapeptidas-9, Eyeliss™, Haloxyl™, sėjamųjų ryžių 
ekstraktas (Orsirtine™), Matrixyl™ 3000, geranil-geranil-isopropanolis.

PHYTO STEM CELL  
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Serumas sukurtas remiantis inovatyviomis technologijomis.
• Panaikina matomus senėjimo požymius, skaistina odą ir pagerina odos 

tekstūrą.
• Pageriną bendrą odos išvaizdą, stangrina odą.
• Naminės obels vaisių ląstelių ekstraktas, acetil heksapeptidas-8 

(Argireline™ ), heksapeptidas-9, Eyeliss™, Haloxyl™, sėjamųjų ryžių 
ekstraktas (Orsirtine™), Matrixyl™ 3000, geranil-geranil-isopropanolis.

PHYTO STEM CELL  
KREMAS
Sausai odai.

• Inovatyvus kremas specialiai sukurtas sausos odos drėkinimui.
• Vizualiai pagerina odos elastingumą.
• Naminės obels vaisių ląstelių ekstraktas, niacinamidas, Argireline™, 

heksapeptidas-9, Eyeliss™, Haloxyl™, Orsirtine™, Matrixyl™ 3000, 
taukmedžio sviestas, keramidai.

*4 savaičių klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 20 moterų (vidutinis amžius 49,6 metų). Phyto 
Stem Cell serumas buvo tepamas du kartus per dieną, po odos valymo. Efektyvumas ir tolerancija 
buvo testuojama D0, D14 ir D28. Tyrimą atliko Dermo-Cosmetic labaratorija(G.M. Collin). 
Individualūs rezultatai gali kisti. 
**Profilometrija

Stangrumas*

Matomas raukšlių 
sumažėjimas**

Iki

- 92%

Iki

63%
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BRANDI ODA
MATURE PERFECTION™  
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Specialiai sukurtas brandžiai odai, kuri yra papilkėjusi, praradusi tūrį ir su 
giliomis raukšlėmis.

• Akivaizdžiai pagerina odos toną ir tekstūrą.

• Rudieji dumbliai (Undaria Pinnatifida), Neodermyl™, planktono ekstraktas, 
hialurono rūgštis, skvalenas.

MATURE PERFECTION™  
DIENINIS KREMAS
Visiems odos tipams.

• Senėjimo požymius mažinantis kremas, specialiai sukurtas brandžiai odai.

• Maitina ir drėkina odą, atkuria odos toną.

• Atstato ir lygina odą.

• Didelės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgštis, Skinmimics® 
kompleksas, kaštainių ekstraktas, Wellagyl®, taukmedžio sviestas, 
planktono ekstraktas, keramidai.

MATURE PERFECTION™  
NAKTINIS KREMAS
Visiems odos tipams.

• Suteikiantis komforto ir giliai maitinantis kremas, sukurtas pasitelkiant 
inovatyvias technologijas, pritaikant kremą naktinei odos regeneracijai.

• Atkuria ir akivaizdžiai pagerina odos tekstūrą.

• Skaistina ir prisotina odą bei sumažina raukšlių gylį.

• Linefill™ (sezamų sėklų ekstraktas), Resurfacing kompleksas, 
niacinamidas, kaštainių ekstraktas, Wellagyl®, taukmedžio sviestas, 
planktono ekstraktas, mielių ekstraktas, pieno rūgštis, keramidai.

Naudojant Mature 
Perfection kremą ir 

serumą kartu

Raukšlių 
gylis**

Raukšlių 
matomumas*

Iki

- 57%

Iki

- 23%

*4 savaičių klinikinis 
tyrimas, kuriame dalyvavo 
40 moterų (vidutinis 
amžius 59 metai). Mature 
Perfection™  serumas 
buvo tepamas du kartus 
per dieną, po odos valymo, 
kartu naudojant ir Mature 
Perfection™  kremą. 
Efektyvumas ir tolerancija 
buvo testuojama D0, 
D14 ir D28. Tyrimą 
atliko Dermo- Cosmetic 
labaratorija(G.M. Collin). 
Individualūs rezultatai 
gali kisti. 
**Profilometrija.
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“ Sukurtas specialiai brandžiai 
odai. Kremas tinka esant sausai, tūrio 
stokojančiai ir papilkėjusiai odai, 
kurioje daug ryškiai matomų raukšlių. 
Mature Perfection™ - tai pagrindinis 
sprendimas siekiant nepriekaištingos, 
spindinčios ir harmoningai senstančios 
odos.”
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“ Perversmą sukėlusi technologija, 
naudojama Diamond odos priežiūros 
priemonių kolekcijoje, veikia kartu su 
deimantų pudra, peptidų kompleksu ir sniego 
dumbliais tam, kad būtų pasiekti išskirtiniai 
rezultatai, atjauninant odą. ”

DIAMOND

32



33
D

ia
m

on
d

DIAMOND  
SERUMAS
Visiems odos tipams.

• Energizuojantis senėjimą stabdantis eliksyras, kuris atkuria odos 
išvaizdą ir akivaizdžiai pašalina senėjimo požymius.

• Pagerina odos tekstūrą tuo pat metu skaistina odą. Atkuria odos 
drėgmės barjerą.

• Neodermilas (aminorūgštis ir varis), acetil hekspeptido-51 amidas, 
planktono (Artemijos) ekstraktas.

DIAMOND  
KREMAS
Visiems odos tipams.

• Odą apgaubianti emulsija, kuri padeda akivaizdžiai sumažinti mimikos 
raukšleles, lygina odą ir suteikia odai švytėjimo.

• Akivaizdžiai pagerina odos elastingumą ir stangrumą.

• Suteikia intensyvų, staigų ir ilgai išliekantį drėkinimą.

• Deimantiniai milteliai, deimantinis peptidas, sniego dumbliai.

DIAMOND  
AKIŲ KONTŪRO KREMAS
Visiems odos tipams.

• Skaistina odą, akivaizdžiai sumažinant raukšlių matomumą, mimikos 
raukšles, paburkimus ir tamsius ratilus po akimis.

• Pagerina odos tonusą ir stangrumą.

• Išskirtinė eliksyro tekstūra, kuri suteikia odai neįtikėtiną skaistumą ir 
jaunatvišką išvaizdą.

• Neodermilas (aminorūgštis ir varis), heksapeptidas ir argirelinas, 
Eyeliss, Haloksilas, deimantiniai milteliai. 

*  4 savaičių klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 27 moterys (vidutinis amžius 60,4 metai). 
DIAMOND serumas buvo tepamas du kartus per dieną, po odos valymo, kartu naudojant ir 
DIAMOND kremą. Efektyvumas ir tolerancija buvo testuojama D0, D14 ir D28. Tyrimą atliko 
Dermo-Cosmetic labaratorija(G.M. Collin). Individualūs rezultatai gali kisti. 

**Profilometrija

Diamond serumo ir 
kremo kombinacija

Iki

77%

Iki

67%

Iki

-91.9%

Raukšlių paviršius**

Odos tekstūra*

Drėkinimas*
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PROCEDŪROS KOSMETOLOGO KABINETE
ALGOMASK+ 
60 minučių.
Intensyviai drėkinanti ir raukšleles
lyginanti procedūra.

EXPRESS PROCEDŪROS
20 MINUČIŲ
MOISTURE INFUSION
Skirta sausai ir dehidratuotai odai, intensyviam
drėkinimui.

SKIN REVITALIZATION 
Skirta brandžiai odai, stokojančiai elastingumo. 
Akivaizdžiam odos stangrinimui. 

BRIGHT EYES
Skirta visiems odos tipams ir skirtingų amžiaus
grupių žmonėms, kuriuos vargina patamsėję
paakiai ir mimikos raukšlės akių zonoje.
Akivaizdžiai pagerina aplink akis esančios odos
išvaizdą.

BLEMISH BUSTER
Skirta esant odos užterštumui, spuogams ir
inkštirams. Valo ir matizuoja odą.

REDNESS CONTROL
Skirta jautriai ir rožinės paveiktai odai. Ši
procedūra sukurta pasitelkiant inovatyvias
technologijas tam, kad būtų pasiekti akivaizdūs
rezultatai ir akivaizdžiai sumažinamas odos
raudonis.

COLLAGEN 90+ 
75-90 minučių.
Atkurianti, prieš senėjimą nukreipta procedūra
pažeistai ir pavargusiai odai.

PERSONALIZUOTOS PROCEDŪROS
ANTI-AGING STEM CELL
60 minučių.
Ši praturtinanti odą procedūra stangrina odą ir
suteikia jai jaunatvišką išvaizdą, akivaizdžiai
sumažina matomas raukšles.

MADE-BY-SELF 
60 minučių
Jūsų odos drėkinimui, užpildymui ar valymui. 
Aukštosiomis technologijomis paremta procedūra 
suteikia būtent tai, ko reikia Jūsų odai tam, kad
oda jaustųsi atjaunėjusi ir gyvybinga.
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G.M. COLLIN PLATINTOJAS LIETUVOJE

www.medexy. lt

UAB „Medexy”, Ukmergės g. 241, Vilnius

info@medexy.lt


