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Acetil heksapeptidas-8: turi panašų poveikį kaip Botox. Sumažina acetilcholino kiekį odoje ir

taip sulėtina nervinių impulsų srautą į raumeninį audinį. Mimikos ir mikro raumenys

atsipalaiduoja, išlyginamos paviršinės raukšlės. 

Palmitoyl pentapeptidas-4: gali padėti sumažinti raukšles. Pagerina odos elastingumą ir

veikia panašiai kaip retinolis, bet nedirgina odos. 

Vario tripeptidas-1: pašalina pažeistą kolageną ir elastiną iš audinių, stiprina odos kamienines

ląsteles, pagreitina epidermio atsinaujinimą ir sumažina randų susidarymo tikimybę.

Peptidų sistema paremti veido odos priežiūros produktai iš Pietų Korėjos! Nuo 2002 m. savo

laboratorijose tyrinėję ir kūrę kosmetikos komponentus bei gaminę juos kitiems prekių ženklams,

2017m. Picobio įregistravo savo prekinį ženklą PEPPLUS+.  

PEPPLUS+ intensyvi senstančios veido odos priežiūra, kurios pagrindas aktyviai veikiantys

peptidai kartu su odą stangrinančiomis bei antioksidacinėmis veikliosiomis medžiagomis.  

Peptidai - baltyminės medžiagos, natūralus odos komponentas, užtikrinantis jos kokybę. Su

amžiumi peptidų kiekis odoje mažėja, o jų sintezė sulėtėja, todėl būtina ieškoti odą atjauninačių

priemonių su peptidais. Peptidų deriniai su kitais veikliaisiai komponentais veiksmingai stiprina,

atjaunina ir atnaujina odą.

Dominuojantys PEPPLUS+ produktų ingridientai: 



PEPTIDAI ESANTYS PEPPLUS+ PRODUKTUOSE:



Peptidų kompleksas (Tripeptide-29, Copper Tripeptide-1, Acetyl

Hexapeptide-8)

Saldžiosios hovenijos (Hovenia dulcis) ekstraktas 

Japoniškų pipirų (Zanthoxylum piperitum) ekstraktas 

Japoniško sausmedžio (Lonicera japonica) žiedų ekstraktas 

Baltųjų bijūnų (Paeonia Albiflora) šaknų ekstraktas 

SOFT SKIN TONER 120 ml
Švelnus tonikas 

Didmeninė kaina su PVM: 

Mažmeninė kaina su PVM:

Gaivus tonikas pašalina odos nešvarumus, paruošia odą kitoms priežiūros

priemonėms ir pagerina jų absorbciją. Atkuria lipidų balansą ir padidina 

 odos gebėjimą absorbuoti drėgmę. Losjonas subalansuoja odos pH ir

pagerina apsauginį barjerą bei odos atsparumą. Nanotechnologinės 

 veikliosios medžiagos drėkina, ramina, stiprina ir puoselėja veido odą.

Nereikia nuplauti. Tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai odai.

Pagrindiniai ingredientai:

NAUDOJIMAS: Naudoti po kiekvieno kontakto su vandeniu. Užlašinkite

priemonės ant drėgnų vatos diskelių ir paskirstykite ant veido, kaklo ir

dekolte. Priemonės nereikia nuplauti, toliau naudokite serumą ir kremą.

38.00€

23.00€

Peptidų kompleksas (Tripeptide-29, Copper Tripeptide-1, Acetyl

Hexapeptide-8)

Skvalenas

Niacinamidas

Krūminės perilos (Perilla frutescens leaf)ekstraktas)

Riešutinio lotoso (Nelumbo Nucifera Flower) ekstraktas

LIFTING ESSENCE 50 ml
Stangrinamasis serumas

Didmeninė kaina su PVM: 

Mažmeninė kaina su PVM:

Serumas efektyviai stangrina ir stiprina audinius bei atnaujina odą, išlygina

veido spalvą ir suteikia odai šilkinio švelnumo. Turtinga kompozicija su

joje esančiais peptidais suteikia atjauninamąjį ir senėjimą stabdantį

poveikį. Tinka visų tipų odai.

Pagrindiniai ingredientai:

NAUDOJIMAS: Naudokite serumą ant švarios ir tonizuotos odos ryte ir

(arba) vakare, švelniais masažiniais judesiais paskirstyti ant veido, kaklo ir

dekolte. Toliau naudokite kremą. 

50.70€

30.70€



Peptidų kompleksas (Hexapeptide-67 Palmitate, Copper Tripeptide-1,

Acetyl Hexapeptide-8, Hexpapeptide-9)

Hialurono rūgštis(Sodium Hyaluronate)

Skvalenas

Krūminės perilos (Perilla frutescens leaf) ekstraktas 

Saldžiosios hovenijos (Hovenia dulcis) ekstraktas

WRINKLE EYE CREAM 30g
Jauninamasis paakių kremas

Didmeninė kaina su PVM: 

Mažmeninė kaina su PVM:

Lengvos, gelinės konsistencijos paakių kremas. Turtinga kremo peptidų ir

augimo faktorių sudėtis užtikrina pagreitintą odos ląstelių atsinaujinimą ir

veikia senėjimo požymius. Šis produktas malšina, malšina paakių patinimą,

paburkimą, mažina paviršines raukšles ir „varnų kojeles“ bei lygina paakių

odos spalvą.

Pagrindiniai ingredientai:

NAUDOJIMAS: Reikiamą kiekį švelniai paskirstikyte paakių zonoje ir

švelniai masažuokite, kol įsigers.

Peptidų kompleksas (Hexapeptide-67 Palmitate, Copper

Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8)

Skvalenas

Krūminės perilos (Perilla frutescens leaf) ekstraktas 

Saldžiosios hovenijos (Hovenia dulcis) ekstraktas

Adenozinas

WRINKLE CREAM 50g
Jauninamasis veido kremas

Didmeninė kaina su PVM: 

Mažmeninė kaina su PVM:

Žolelių peptidai ir koncentratai, esantys kreme, veiksmingai stangrina

ir atjaunina odą. Oda tampa stangri ir lygi, sumažėja sausumo sukeltos

raukšlės ir mikropažeidimai. Tinka visų tipų odai.

Pagrindiniai ingredientai:

NAUDOJIMAS: Naudokite kremą ant švarios odos ryte ir (arba)

vakare, švelniais masažiniais judesiais paskirstyti ant veido, kaklo ir

dekolte. Rezultatai bus efektyvesni, jei prieš kremą naudosite toniką,

serumą bei paakių kremą.

50.70€

30.70€

45.60€

27.60€



Turi rūgštinių savybių, todėl gali padėti išlyginti odos paviršių.

Pieno rūgštis gali padėti sumažinti pigmentines dėmes.

Kosmetiką, kurioje yra ožkos pieno, dermatologai

rekomenduoja daugeliui odos problemų spręsti.

Produktai gali padėti sustiprinti odos imuninę sistemą.

Puikiai tinka jautriai odai. 

Veiksmingas mažinant rožinę, alergijas ar dirginimą.

Ramina odą ir mažina žalingą nudegimo saulėje poveikį

audiniams. 

PEPPLUS GOAT MILK CREAM, 50 g
Drėkinamasis kremas su ožkos pieno ekstraktu, 50 g. 

Didmeninė kaina su PVM: 

Mažmeninė kaina su PVM:

Kremas su ožkos prieno ekstraktu suteikia šiuos privalumus mūsų

odai:

NAUDOJIMAS: Naudokite kremą ant švarios odos ryte ir (arba)

vakare, švelniais masažiniais judesiais paskirstyti ant veido, kaklo ir

dekolte. Rezultatai bus efektyvesni, jei prieš kremą naudosite

toniką, serumą bei paakių kremą.

24.00€

16.00€

Akivaizdus odos stangrumo pagerėjimas jau po pirmos procedūros!

Procedūra tinka visų tipų odai ir gali būti atliekama visus metus.

Rekomenduojama procedūrą atlikti atsižvelgiant į odos poreikius 1–4

kartus per mėnesį, priklausomai nuo poreikio.

Ypač tinka, kai reikalingas staigus rezultatas prieš svarbius renginius.

INTENSYVI VEIDO ODOS STANGRINIMO PROGRAMA

Didmeninė kaina su PVM 8 vnt: 

Mažmeninė kaina su PVM 8 vnt:

Didmeninė kaina su PVM 1 vnt:

Mažmeninė kaina su PVM 1 vnt:

189.00€

92.00€

11.70€

24.00€



Stangrinamasis poveikis (patentuota technologija) - patentuotas stangrinamasis polimeras gaminamas naudojant

specialų metodą. „Super liftingo polimeras“ efektyviai stangrina, mažina odos laisvumą ir mažina raukšles. 

Efektyvus poveikis odos dehidratacijai, mikro įtrūkimams ir "varnų kojelėms" akių zonoje - vario peptidai, heksapeptidai ir

palmitoilo pentapeptidai efektyviai stiprina kolageną ir gerina dermos būklę.

Jauninantis ir skaistinantis poveikis (patentuota technologija) - veiklioji medžiaga, gaunama iš saldžiųjų vaisių ekstrakto,

akivaizdžiai atjaunina ir gaivina odą. 

Kraujo mikrocirkuliacijos ir lipolitinio veikimo gerinimas - augalų ekstraktų, kofeino ir beta-gliukano poveikis subalansuoja

kraujo apytaką odoje ir sumažina riebalų perteklių. Tuo pat metu pagerėja odos elastingumas ir stangrumas.

INTENSYVI VEIDO ODOS STANGRINIMO PROGRAMA. PROCEDŪROS REZULTATAI:
 

  

PROCEDŪROS NAUDOJIMO BŪDAS:


