


Nedaugelis žmonių gali pasigirti sveika ir gražia oda. Dažnas mūsų susiduriame su įvairiomis odos problemomis: spuo-
gais, dėmėmis, rožine, rimtomis odos problemomis, tokiomis kaip egzema ir psoriazė. Vis daugiau kūdikių ir vaikų taip 
pat diagnozuojamas atopinis dermatitas ar kitos odos problemos.

Odos problemos atsiranda dėl įvairių priežasčių - natūralaus organizmo senėjimo, saulės ar kito pašalinio aplinkos po-
veikio, užterštumo. Aknė (padidintas spuoguotumas) dabar neretai tampa ne tik paauglių, bet ir suaugusiųjų problema. 
Taip atsitinka ne tik dėl didėjančio oro užterštumo, bet ir nuolatinio mūsų odos kontakto su įvairiais kosmetikos priemo-
nėse esančiais alergenais, konservantais ir kvapikliais. Deja, šie priedai visiškai netinka jautriai odai.

ZARQA siūlo aukštos kokybės kosmetikos priemones, kurios rūpinasi ypač jautria oda. Šie produktai gali būti naudojami 
vieni, arba siekiant padidinti veiksmingumą, naudojami kaip gydymo dalis. Visi produktai pagaminti laikantis griežčiau-
sių standartų. 

ZARQA produktai tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Efektyvumas pasiekiamas naudojant aukščiausios kokybės 
dermatologinius ingredientus, derinyje su Negyvosios jūros druska ir mineralais. Dėl šių priežasčių ZARQA produkciją 
dažnai rekomenduoja dermatologai ir kosmetologai.



odos priežiūros priemonių linijos

FACE CARE
(veido priežiūrai)

MAGNESIUM
(priemonės su magniumi)

BODY CARE
(kūno priežiūrai)

SALT
(druskos)

HAIR CARE
(plaukų priežiūrai)

VEIKLIOSIOS
MEDŽIAGOS



kūno odos priežiūros 
priemonių linija

Prabangios tekstūros ir itin kruopš- 
čiai atrinktos pačios geriausios 
natūralios Jūsų odai skirtos veiklio-
sios medžiagos. ZARQA Body odos 
priežiūros priemonių linija skirta 
kasdieniai kūno odos priežiūrai. 
Tinka visai šeimai.



ZARQA Dead sea salt skin spray

ZARQA Negyvosios jūros druskos purškiklis, 200 ml

ZARQA Negyvosios jūros druskos purškiklis – atgaivina ir atkuria 
odą. Purškiklis labai tinka probleminės odos problemos spręsti. 
Tinkamas naudoti kūno odos procedūroms, rekomenduojamas 
odos drėkinimui. Po Negyvosios jūros druskos naudojimo, išvalyta 
oda gali geriau absorbuoti kitus kosmetinius produktus ir veiklią-
sias medžiagas. Purškiklio pagrindą sudaro 100% Negyvosios jūros 
druska ir hialurono rūgštis, kuri puikiai tinka paraudimui, niežuliui ar 
kitiems probleminės odos požymiams mažinti. Šis Negyvosios 
jūros druskos purškiklis valo, atkuria ir atgaivina odą.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska, hialurono rūgš-
tis.
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ZARQA sensitive body butter

ZARQA sviestas jautriai kūno odai, bekvapis 250 ml

ZARQA kūno sviestas jautriai kūno odai yra priskiriamas emolien-
tams. Giliai drėkina ir maitina kūno odą. Dėl unikalios formulės 
sudėtyje esančios medžiagos subalansuoja riebalų ir drėgmės pusi-
ausvyrą odoje. Net pati šiurkščiausia oda tampa lygi, švelni ir elastin-
ga. Bekvapis. Tinka naudoti visai šeimai.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
bisabololis, sviestmedžio (Butyrospermum Parkii) sviestas, vitaminas 
E.
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ZARQA sensitive body lotion

ZARQA kūno losjonas, 200 ml

ZARQA kūno losjonas skirtas visų tipų odai, ypač jautriai dehidrata-
vusiai odai. Sudėtyje su hialurono rūgšties, kuri intensyviai drėkina 
bei atstato odą. Minkština odą ir apsaugo ją nuo išorinio neigiamo 
poveikio. ZARQA kūno losjonas intensyviai drėkina ir minkština odą 
suteikdamas stangrumo. Maitinamasis losjonas papildytas hialuro-
no rūgštimi, kuri užtikrina, kad oda geriau sulaikytų drėgmę, oda 
tampa minkšta ir glotni.

Veikliosios medžiagos: Pollustop®, hialurono rūgštis, Gosulin™ 
Agave, žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas, Negyvosios 
jūros druska ir mineralai, kininės simondsijos (Simmondsia Chinen-
sis) sėklų aliejus, Babassu (Orbignya Oleifera) sėklų aliejus.
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ZARQA sensitive shower gel

ZARQA vonios ir dušo gelis jautriai odai, 200 ml

ZARQA vonios ir dušo gelio sudėtyje esantys Negyvosios jūros 
mineralai ir alijošiaus ekstraktas valo ir drėkina odą, sustiprina 
natūralią apsauginę odos funkciją. Be papildomų kvapiųjų 
medžiagų. Natūralūs ekstraktai suteikia malonų aromatą.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
mentolis, Eversoft, Gosulf ir Sabosol PGO.

BO
D

Y 
CA

RE



ZARQA deodorant roller natural protection

ZARQA natūralus apsauginis rutulinis 
dezodorantas, 50 ml

Sidabro dalelės esančios ZARQA natūralaus dezodoranto sudėtyje 
veikia antibakteriškai ir apsaugo nuo blogo kvapo susidarymo Šio 
natūralaus dezodoranto pagrindas – natūrali kalio alūno druska, 
kuri ištirpusi ant odos efektyviai stabdo bakterijų dauginimąsi, todėl 
puikiai neutralizuoja prakaito kvapą.

Veikliosios medžiagos: aliuminis, Negyvosios jūros druska ir 
mineralai, sidabro dalelės.
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ZARQA hand protection cream

ZARQA rankų kremas jautriai odai, 75 ml

ZARQA rankų kremas – tai gelbėtojas sausoms, šiurkščioms ir jautri-
oms rankoms. Intensyviai drėkinantis apsauginis rankų kremas su 
5% šlapalu ir pantenoliu leidžia jūsų rankoms vėl jaustis lygioms ir 
švelnioms, taip pat apsaugo nuo šiurkštumo ir išsausėjimo.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 5% 
šlapalas, pantenolis, vitaminas E.
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veido odos priežiūros 
priemonių linija

Mūsų veido oda kasdien yra veikia-
ma išorinių neigiamų veiksnių. 
ZARQA Face veido odos priežiūros 
priemonių sudėtyje ZARQA derina 
natūralius ingredientus su revoli-
ucinėmis medžiagomis, kurios graži-
na, lygina  ir jaunina veido odą. Švel-
nūs produktai maitina, saugo ir 
minkština Jūsų veido odą.



ZARQA sensitive face milk

ZARQA valomasis veido pienelis jautriai odai, 200 ml

ZARQA švelnus valomasis veido pienelis kruopščiai pašalina makiažą 
ir normalizuoja odos pH. Pasižymi minkštinamuoju, valomuoju, odos 
drėgmės balansą reguliuojamuoju poveikiu.
Pamaitina, drėkina ir intensyviai valo odą. Švelniai padeda pašalinti 
makiažą ir odos nešvarumus nuo veido ir akių odos. Dėl drėkinamųjų 
ingredientų oda tampa minkšta ir glotni. Apsaugo odą nuo 
paraudimų ir išorės faktorių, tokių, kaip oro tarša. Tinka visų tipų odai, 
net ir pačiai jautriausiai.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, Pollus-
top®.
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ZARQA hydraboost

ZARQA drėkinamasis serumas, 50 ml

Intensyviai drėkina veido odą, suteikia odai švelnumo ir minkštu-
mo. Atgaivina odą ir saugo nuo išorės poveikių.
Ypač veiksmingas serumas, suteikiantis odai drėgmės ir atkurian-
tis energijos balansą pavargusioje odoje. Šio švelnaus serumo 
sudėtyje yra daug magnio, atkuriančio odos gyvybingumą. Stim-
uliuoja kolageno gamybą, lygina odą, suteikia jai jaunos odos 
išvaizdą. Lengvai susigeria į odą, pasiekia giliausius jos sluoksnius. 
Tinka visų tipų odai, net ir pačiai jautriausiai.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
šizofilanas, BisaboLife™, 7 % skvalanas, magnio PCA.
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ZARQA face peeling

ZARQA švelnus veido pilingas, 50 ml

Pilingo sudėtyje yra papajų ekstrakto, taukmedžio sviesto, hialuro-
no rūgšties. Galima naudoti veido, kaklo, dekoltė sričiai. Idealiai 
tinka jautriai, sausai, brandžiai, daug inkštirų turinčiai odai prižiūrė-
ti.
Efektyviai pašalina negyvas odos ląsteles, be kietų granulių, 
padeda suminkštinti odą ir suteikia jai švytėjimo. Aktyvūs enzimai 
ir papajos ekstraktas suteikia odai švelnumo ir minkštumo, tauk-
medžių sviestas maitina odą. Po panaudojimo poros atrodo 
mažesnės, oda – šilko švelnumo, geriau absorbuojanti veikliąsias 
medžiagas iš kitų priemonių. Tinka visų tipų odai, ypač jautriai.

Veikliosios medžiagos: papainas, hialurono rūgštis, PhytoVie® 
Defense (paprastojo bastučio (Brassica Campestris)/ aleurito (Aleu-
rites Fordi) aliejaus kopolimeras), vitaminas E, pantenolis, raudo-
nieji dumbliai (Chondrus Crispus).
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ZARQA cleansing foam

ZARQA veido valomosios putos, 150 ml

Putos skirtos visų tipų odai. Jų sudėtyje yra Negyvosios jūros 
mineralų. Putos puikiai valo ir dezinfekuoja odą, nuvalo makiažą ir 
nešvarumus, suteikia odai gaivumo.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
inulinas, Pollustop®.
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ZARQA sensitive eye cream

ZARQA paakių kremas jautriai odai, 15 ml

Oda aplink akis yra labai jautri, todėl jai reikalinga ypatinga 
priežiūra. ZARQA paakių kremo sudėtyje esantis bisabololis, 
vitaminų kompleksas maitina ir švelnina jautrią paakių odą, mažina 
mimikos raukšles ir nuovargio žymes. Tinka naudoti ir nešiojanti-
ems kontaktinius lęšius.
Padeda sumažinti nuovargio žymes ir įvairių tipų raukšleles, ramina 
ir drėkina odą aplink akis.

Veikliosios medžiagos: hialurono rūgštis, šizofilanas, fukocertas, 
SEPILIFT™ DPHP, BisaboLife™, vitaminas E, Negyvosios jūros druska 
ir mineralai.
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ZARQA day nutritive face cream 

ZARQA maitinamasis dieninis veido kremas, 50 g

Sausai ir labai sausai odai reikia ypač drėkinančio ir maitinančio 
kremo. ZARQA maitinamasis dieninis kremas su taukmedžių 
sviestu, makadamijų aliejumi ir vitaminu E ramina, apsaugo ir drėki-
na odą. Negyvosios jūros mineralai ir hialurono rūgštis apsaugo odą 
nuo dehidratacijos. Apsaugo nuo žalingų išorinės aplinkos 
poveikių. Tinka visų tipų odai, ypač (labai) sausai ar jautriai. 
Sudėtyje esantis drėkinantis kompleksas puikiai tinka jautrios, dehi-
dratuotos odos priežiūrai. Drėkina ir intensyviai maitina odą, ypač 
tinka sausai ir pleiskanojančiai odai, apsaugo nuo UVA/B spindulių. 
Su taukmedžių sviestu.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
Pollustop®, hialurono rūgštis, 8 % sviestmedžio (Butyrospermum 
Parkii) sviestas, abrikosų (Prunus Armeniaca) branduolių aliejus, 
plačialapės makadamijos (Macadamia Integrifolia) sėklų aliejus.
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ZARQA night nutritive face cream 

ZARQA maitinamasis naktinis veido kremas, 50 g

Skatina natūralų odos atsinaujinimą nakties metu. Apsaugo odą 
nuo dehidratacijos ir žalingų išorės veiksnių. Veikia ypač švelniai. 
Negyvosios jūros mineralai, taukmedžių sviestas, hialurono rūgštis 
ir vitaminas E atkuria pleiskanojančią, sausą odą ir ją ramina. Tinka 
visų tipų odai, ypač (labai) sausai ar jautriai odai.
Sudėtyje esantis drėkinantis kompleksas puikiai tinka jautrios, dehi-
dratuotos odos priežiūrai. Drėkina ir intensyviai maitina odą, su 
taukmedžių sviestu ir hialurono rūgštimi.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
Pollustop®, hialurono rūgštis, inulinas, 8 % sviestmedžio (Butyrosper-
mum Parkii) sviestas, abrikosų (Prunus Armeniaca) branduolių 
aliejus, kininės simondsijos (Simmondsia Chinensis) sėklų aliejus, 
PhytoVie® Defense, fukocertas, vitaminas E.
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ZARQA day hydra face cream 

ZARQA drėkinamasis dieninis veido kremas, 50 g

ZARQA drėkinamasis veido kremas suteikia optimalią apsaugą 
sausai ir jautriai odai. Dėl tobulai subalansuotos drėgmę reguliuo-
jančių ir maitinančių medžiagų kremo sudėties išlaikomas norma-
lus odos drėgnumas ir riebalų santykis. Kremas taip pat apsaugo 
odą nuo išorinių žalojančių aplinkos veiksnių, tokių kaip UVA, UVB 
spindulių. Sudėtyje esantys Negyvosios jūros mineralai, natūralus 
drėkinamasis kompleksas, taukmedžio aliejus, alantoinas, mak-
adamijų aliejus, vitaminas E drėkina, maitina, ramina odą, apsaugo 
nuo raukšlių susidarymo.

Veikliosios medžiagos: Gosulin™ Agave, Negyvosios jūros 
druska ir mineralai, hialurono rūgštis, inulinas, žaliųjų dumbių 
(Dunaliella Salina) ekstraktas, Pollustop®, plačialapės makadamijos 
(Macadamia Integrifolia) sėklų aliejus, vitaminas E.
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ZARQA night hydra face cream 

ZARQA drėkinamasis naktinis veido kremas, 50 g

Naktį jūsų oda atsinaujina ir pasiruošia naujai dienai. Oda pašalina 
negyvas ląsteles, o jų vietą užima naujos. Pasirūpinkite savo oda 
prieš einant miegoti. Švelnus, bet intensyviai drėkinantis kremas su 
hialurono rūgštimi ir vitaminu E suteikia odai minkštumo ir apsau-
go ją nuo kolageno irimo. Prasiskverbia giliai į odą, todėl ypač tinka 
dehidratuotai odai. Tinka visų tipų odai, net ir jautriai.

Veikliosios medžiagos: Gosulin™ Agave, Negyvosios jūros druska 
ir mineralai, hialurono rūgštis, inulinas, žaliųjų dumbių (Dunaliella 
Salina) ekstraktas, sviestmedžio (Butyrospermum Parkii) sviestas, 
plačialapės makadamijos (Macadamia Integrifolia) sėklų aliejus, 
vitaminas E.
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ZARQA anti-age day cream 

ZARQA jauninantis dieninis kremas, 50 g

ZARQA jauninantis dieninis kremas efektyviai mažina raukšles, 
stabdo jų atsiradimą. Oda tampa lygi ir švelni, lyg šilkas. Negyvo-
sios jūros mineralai, vitaminas E, retinolis, sviestmedžio ekstraktas, 
alantoinas, natūralus betainas, pantenolis drėkina ir maitina odą. 
UVA, UVB filtrai švelniai apsaugo nuo odą žalojančių išorinių aplin-
kos veiksnių.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
šizofilanas, Pollustop®, hialurono rūgštis, abrikosų (Prunus Armeni-
aca) branduolių aliejus, inulinas, sviestmedžio (Butyrospermum 
Parkii) sviestas, žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas.
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ZARQA anti-age night cream 

ZARQA jauninantis naktinis kremas, 50 g

ZARQA jauninantis naktinis kremas efektyviai mažina raukšles, 
stabdo jų atsiradimą. Oda tampa lygi ir švelni, lyg šilkas. Sudėtyje 
esantis aktyviųjų medžiagų kompleksas efektyviausiai veikia kremą 
tepant ant veido odos prieš pat miegą.

Veikliosios medžiagos: hialurono rūgštis, Pollustop®, žaliųjų 
dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas, šizofilanas, SEPILIFT™ DPHP, 
alantoinas, Gosulin™ Agave.
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ZARQA anti-redness cream 

ZARQA kuperozinis kremas, 50 g

Švelnus, bet itin efektyvus kremas, kuris nuramina raustančią odą. 
Speciali veiklioji medžiaga Redyless® apsaugo nuo paraudimų. Šis 
kremas taip pat stiprina odos barjerines funkcijas, suteikia odai 
švelnumo ir stiprumo. Sumažina odos jautrumą ir apsaugo ją nuo 
išorinių aplinkos faktorių, tokių, kaip oro tarša, UVA ar UVB spin-
duliai. Tinka visų tipų odai, ypač plonai ir jautriai odai. 

Veikliosios medžiagos: Redyless®, Negyvosios jūros druska ir 
mineralai, Pollustop®, žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas, 
kininės simondsijos (Simmondsia Chinensis) sėklų aliejus, Rona-
Flair® Balance Green, RonaCare® Nikotinamidas, Soothex® 
(pluoštinės bosvelijos (Boswellia Serrata) derva), sviestmedžio 
(Butyrospermum Parkii) sviestas.
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FACE CARE

ZARQA sensitive cleansing tonic 

ZARQA valomasis tonikas jautriai odai, 200 ml

Tinka visų tipų odai, ypač jautriai. Intensyvus valomasis poveikis, 
padeda pašalinti makiažą ir nešvarumus. Ramina, vėsina odą, 
nuvalo riebalų perteklių.
Sudėtyje – odą raminantis kompleksas ir Negyvosios jūros miner-
alai. Lengvai padeda pašalinti nešvarumus ir makiažo likučius. 
Neutralus pH. Tinka sausai, jautriai ir mišriai odai. Sudėtyje nėra 
kvapiųjų medžiagų ir alergenų.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai.

FA
CE

 C
A

RE



ZARQA clear skin cream 

ZARQA kremas į aknę linkusiai odai, 75 ml

Tinka naudoti ir dienai, ir nakčiai riebiai (jautriai) į aknę linkusiai 
odai. Reguliuoja sebumo gamybą, apsaugo nuo spuogelių forma-
vimosi. Nuramina ir skatina odos regeneraciją.
Sudėtyje esantis cinkas padeda sugrąžinti odai balansą, valyti ir 
drėkinti odą. Šis švelnus kremas gerai drėkina ir suteikia odai 
matinį efektą. Ramina ir minkština odą. Tinka visų tipų odai, ypač 
riebiai, į aknę linkusiai bei jautriai odai.

Veikliosios medžiagos: fukocertas, Negyvosios jūros druska ir 
mineralai, vitaminas E, inulinas, cinkas PCA (cinkidonas).

FA
CE

 C
A

RE



ZARQA clear skin wash 

ZARQA prausiklis į aknę linkusiai odai , 75 ml

Riebiai (jautriai) ir paraudusiai odai. Su antibakteriniu Negyvosios 
Jūros mineralų kompleksu ir salicilo rūgštimi: išvalo užterštas poras, 
subalansuoja riebalų išsiskyrimą, saugo odą nuo užteršimo, aknės ir 
inkštirų susidarymo.
Giliai bet švelniai odą valantis prausiklis padeda pašalinti sebumo 
perteklių ir išvalyti poras. Negyvosios jūros mineralai padeda išvalyti 
odą ir suteikia jai švytėjimo. Tinka visų tipų, ypač riebiai ir į aknę 
linkusiai odai, taip pat jautriai odai.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, inuli-
nas, salicilo rūgštis, Eversoft.
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ZARQA clear skin cream 

ZARQA losjonas į aknę linkusios odos intensyviai 
priežiūrai, 20 ml

Taškinė priemonė, skirta mažinti aknės simptomus. Losjonas 
išvalo poras, saugo nuo odos užteršimo, sumažina uždegimą ir 
stabdo bakterijų dauginimąsi. Skatina odos regeneraciją.
Efektyvus valomasis losjonas su salicilo rūgštimi ir ryžių krakmolu 
padeda sumažinti spuogelius ir inkštirus, valo odą. Sudėtyje esan-
tis cinko oksidas per naktį padeda pasausinti spuogelius ir 
sumažinti paraudimus. Vėsinantis losjonas turi valomąjį ir ram-
inamąjį poveikį. Tinka visų tipų odai, ypač riebiai, į aknę linkusiai. 
Taip pat tinka jautriai odai.

Veikliosios medžiagos: cinko PCA (cinkidonas), salicilo rūgštis, 
alantoinas, kamparas (kamferis), Remytec F-I (ryžių (Oryza Sativa) 
krakmolas), Negyvosios jūros druska ir mineralai.
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ZARQA clear skin tonic 

ZARQA valomasis tonikas į aknę linkusiai 
odai, 200 ml

Atnaujintos sudėties valomasis tonikas – tai ypač gerai valantis 
veido tonikas su Negyvosios jūros mineralais ir arbatmedžių alieju-
mi. Efektyviai pašalina sebumo perteklių, bakterijas ir nešvarumus. 
Atgaivina odą, suteikia jai lygumo ir švytėjimo. Oda yra nuramina-
ma ir nuriebalinama, tai sumažina inkštirų ir spuogų atsiradimo 
riziką.
Tinka visų tipų odai (netgi jautriai). Intensyvus valomasis poveikis, 
slopina inkštirų ir spuogų formavimąsi. Ramina odą, nuvalo riebalų 
perteklių.

Veikliosios medžiagos: arbatmedžio (Melaleuca Alternifolia) lapų 
aliejus, Negyvosios jūros druska ir mineralai.
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ZARQA hydra booster ampoules  

ZARQA hydra booster ampules, 7 x 1,5 ml

ZARQA Hydra Booster ampulės, skirtos 7 dienų odos priežiūros 
kursui. Ampulės suteikia odai efektyvų drėkinimą, yra labai 
koncentruotos ir intensyviai veikia priešlaikinį odos senėjimą. 
Hialurono rūgštis padidina odos elastingumą, stangrumą ir 
drėgmę. Magnio PCA sumažina streso požymius ir suteikia odai 
energijos. 100% natūralus serumas, kuriame yra antioksidantų, 
stimuliuojančių odą ir užtikrinančių optimalią priežiūrą ir mitybą 
visiems odos tipams.

Veikliosios medžiagos: hialurono rūgštis.
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odos priežiūros priemonių 
linija su magniu

Kokia pagrindinė ZARQA Negyvo-
sios jūros druskos veiklioji medžia-
ga? Mineralinis magnis! ZARQA 
odos priežiūros priemonių linijoje su 
magniu yra įvairių rūšių magnio, 
todėl ji yra ypač galinga. ZARQA 
Magnesium produktai yra ypač 
prabangūs ir veiksmingi. ZARQA 
odos priežiūros priemonių linija su 
magniu skirta odai energizuoti.



ZARQA magnesium kūno sviestas brandžiai 
odai, 200 ml

Intensyviai maitinantis ir drėkinantis kūno sviestas tinka visų tipų 
odai, net ir pačiai jautriausiai. Suteikia odai energijos, švelnina, 
aprūpina reikiama drėgme. Kūno sviestas, kurio pagrindą sudaro 
taukmedžio sviestas, hialurono rūgštis, magnio ir Negyvosios jūros 
mineralai, pagerina odos atsparumą ir tonusą, sumažina paraudi-
mus ir odos sudirgimus. Ypač tinka sausai odai.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
bisabololis, sviestmedžio (Butyrospermum Parkii) sviestas, vitaminas 
E.

ZARQA magnesium body butter pro-age
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ZARQA magnesium dieninis kremas brandžiai 
odai, 50 g

Kremo sudėtyje esantis magnis gaivina ir drėkina odą, mažina 
matomus streso požymius. Hialurono rūgštis pagerina odos gebė-
jimą sulaikyti drėgmę, suteikdama elastingumo ir lygumo odai. Eau 
de Source Marine, tai drėkinamasis jūros šaltinio vanduo iš 
Prancūzijos, kuris intensyviai drėkina, o ClariTea® skaistina. Kremas 
suteikia galingą apsaugą nuo kenksmingo išorinio poveikio, 
pavyzdžiui, UV spindulių ir oro taršos. Sumažina pigmentacijos 
dėmių tikimybę ir stabdo odos senėjimo požymius.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros vanduo,  Negyvosios 
jūros druska ir mineralai, Pollustop®, hialurono rūgštis, Gosulin™ 
Agave, žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas, ClariTea® 
(kininis arbatmedis (Camelia Sinensis), magnis, kolagenas.

ZARQA magnesium day cream pro-age
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ZARQA magnesium naktinis kremas brandžiai 
odai, 50 g

Oda geriausiai atsinaujina miego metu. Magnesium naktinio 
kremo Pro-age sudėtyje yra magnio, jūros šaltinio vandens ir 
hialurono rūgšties, kurie veikdami kartu aprūpina odą reikiama 
drėgme, suteikia jai elastingumo, bei pastebimai pagerina odos 
struktūrą ir strangrumą.  Švelnus kremas pašalina streso požymius.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros vanduo, Negyvosios 
jūros druska ir mineralai, šizofilanas, Pollustop®, hialurono rūgštis, 
žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas, abrikosų (Prunus 
Armeniaca) branduolių aliejus, Babassu (Orbignya Oleifera) sėklų 
aliejus, kininės simondsijos (Simmondsia Chinensis) sėklų aliejus,  
Gosulin™ Agave, magnis.

ZARQA magnesium night cream pro-age
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ZARQA magnesium gaivinamasis 
šampūnas, 200 ml

Šis švelnus šampūnas iš karto suteikia plaukams apimties ir 
ramina galvos odą. Galingas magnio poveikis skatina galvos odos 
ląstelių atsinaujinimą, o tai suteikia sveikos, gerai sudrėkintos 
galvos odos išvaizdą ir žvilgančius plaukus. Skalanas atkuria odos 
barjerą. Dėl sudėtyje esančių kofeino ir Stimucap. šis švelnus 
šampūnas stabdo plaukų slinkimą. Šampūnas ypač tinka 
žmonėms, turintiems negyvus, plonus plaukus ir (arba) jautrią 
galvos odą. Dėl švelnios sudėties tinka kasdieniam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
Stimucap, skalanas, magnis, argininas.

ZARQA magnesium shampoo revitalizing

M
A

G
N

ES
IU

M



ZARQA magnesium kūno aliejus, 125 ml

Koncentruotas magnio aliejus su Negyvosios jūros mineralais, 52% 
magnio chloridu, magniu ir argininu, ramina, atpalaiduoja pavargu-
sius raumenis, taip suteikdamas daugiau energijos Jūsų odai ir 
raumenims.. Tepkite Magnesium kūno aliejų po treniruotės arba 
prieš miegą. Galite pajusti, kaip aliejus dilgčioja ar šyla – tai rodo, 
kad Jūsų oda absorbuoja magnį.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros vanduo, Negyvosios 
jūros druska ir mineralai, magnis, Pollustop®, argininas, kalcis.

ZARQA magnesium body oil
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plaukų priežiūros 
priemonių linija

Tinkama odos priežiūra prasideda 
nuo Jūsų plaukų ir galvos odos 
priežiūros, nes šampūnas ar kondi-
cionierius  liečia ne tik Jūsų galvos 
odą, bet ir Jūsų jautrią veido ir kūno 
odą. Sveika galvos oda yra gražių ir 
žvilgančių plaukų pagrindas. Atkuria 
jautrios galvos odos pusiausvyrą.



ZARQA šampūnas kasdienei plaukų 
priežiūrai, 200 ml

ZARQA šampūnas kasdienei plaukų priežiūrai skirtas labai jautrios 
galvos odos ir plaukų kasdienei priežiūrai. Šis šampūnas neleidžia 
plaukams išsausėti ir apsaugo juos nuo žalingo saulės ir oro 
užterštumo poveikio. Plaukai sveikai blizga ir tampa švelnūs bei 
paklusnūs. Su Negyvosios jūros mineralais. Be dažiklių, be konser-
vantų, be kvapiųjų medžiagų.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
fukocertas, Eversoft.

ZARQA sensitive shampoo every day 
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ZARQA šampūnas nuo pleiskanų, 200 ml

ZARQA šampūnas nuo pleiskanų skirtas efektyviai naikinti 
pleiskanas, mažinti odos tempimą, galvos odos niežulį, atsiradusį 
dėl alergijos ar kitų odos problemų.
Jo sudėtyje yra unikalių Negyvosios jūros mineralų, augalų 
ekstraktų, alijošiaus, pantenolio ir oktopirokso, kuris ypač svarbus 
šalinant pleiskanas. Be dažiklių, be konservantų, be kvapiųjų 
medžiagų.

Veikliosios medžiagos: piroktono olaminas, Negyvosios jūros 
druska ir mineralai, Eversoft, mentolis.

ZARQA shampoo dandruff control 
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ZARQA plaukų kondicionierius, 200 ml

ZARQA kondicionierius probleminei galvos odai nuo pleiskanų su 
Negyvosios jūros mineralais. Efektyviai naikina pleiskanas, mažina 
niežulį, riebalavimąsi ir sudirginimą.
Padeda lengvai iššukuoti plaukus, ramina galvos odą ir neleidžia 
sausėti plaukams.
Kondicionierius pašalina negyvas odos ląsteles ir pleiskanas. 
Suteikia plaukams natūralų blizgesį ir suminkština. Kondicionierius 
taip pat gali būti naudojamas kaip plaukų kaukė. Be dažiklių, be 
konservantų,  be kvapiųjų medžiagų.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai, 
piroktono olaminas, kininės simondsijos (Simmondsia Chinensis) 
sėklų aliejus.

ZARQA balancing treatment conditioner 
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druskos

Naudinga Negyvosios jūros druska 
yra visų ZARQA odos priežiūros 
priemonių pagrindas. ZARQA 
druskoje yra ypač didelė Negyvosios 
jūros mineralų koncentracija, skirta 
skaisčiai ir spindinčiai odai bei 
atsipalaidavusiems raumenims ir 
sąnariams.
Negyvosios jūros druska ZARQA 
skirta gražiai, sveikai odai.



ZARQA Negyvosios jūros druska, 1 kg

100% Negyvosios jūros druska turi ypač didelį mineralų kiekį. Ne tik 
prisotina odą reikalingų mineralų jos sveikai išvaizdai, bet ir 
atpalaiduoja raumenis bei sąnarius. Vonia su 100% Negyvosios 
jūros druska stimuliuoja medžiagų apykaitą, valo organizmą nuo 
šlakų ir toksinų, stiprina organizmo imuninę sistemą, ramina nervus. 
Druska gerina odos tonusą, valo ir suteikia stangrumo. Tinka turinti-
ems į egzemą arba į psoriazę linkusią odą. Taip pat gali būti naudo-
jamas sūkurinėse voniose.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai.

ZARQA pure Dead sea salt
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ZARQA Negyvosios jūros šveiciamoji druska, 500 g

ZARQA Negyvosios jūros šveičiamoji druska pašalina viršutinį 
negyvų odos ląstelių sluoksnį nuo odos ir daro ją lygią bei švelnią.  
Odos šveitimas šia smulkiagrūde druska turi atkuriamąjį ir valomąjį 
poveikį, atgaivina kūno odą. Reguliariai naudojant oda greičiau ir 
tolygiau tonizuojasi, o priežiūros priemonės geriau įsisavinamos.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai.

ZARQA pure Dead sea salt scrub
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ZARQA Negyvosios jūros druska su grynais 
magnio kristalais, 1 kg

Negyvosios jūros druskos su grynais magnio kristalais užtikrina 
medžiagų apykaitos ir kraujotakos stimuliavimo, toksinų ir skilimo 
produktų pašalinimą iš organizmo, kūno atpalaidavimo po fizinio ir 
emocinio krūvio, taip pat teigiamą poveikį, esant sustingusiems 
sąnariams ir raumenims, dezinfekcinį ir atstatomąjį poveikį odai. 
Magnis sustiprina raumenų ir sąnarių atpalaidavimą.

Veikliosios medžiagos: Negyvosios jūros druska ir mineralai.

ZARQA Pure dead sea salt with magnesium crystals
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veikliosios medžiagos 
esančios priežiūros 
priemonių sudėtyje

ZARQA profesionalų kruopščiai 
atrinktos veikliosios medžaigas 
praturtinančios kiekvieną ZARQA 
veido ir kūno priežiūros priemon-
onę.
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ZARQA veikliųjų medžiagų sąrašas

ZARQA list of active ingredients

mo jie ypač rekomenduojami  naudoti prižiūrėti jautrią, sudirgusią odą.

Fukocertas - uždeda sluoksnį virš odos, kad būtų galima išlaikyti drėgmę. Dėl to natūralus 
ingredientas ypač tinka sausai odai. „Fucocert“ drėkina iki aštuonių valandų, stiprina odos ląste-
les ir yra puikus kovos su senėjimu ingredientas, nes puikiai drėkina ir sulaiko drėgmę. Fucocert 
taip pat suteikia malonų odos pojūtį:  oda tampa švelni ir elastinga.   
     
Gosulin™ Agave yra ypatinga augalinė medžiaga, išgaunama iš mėlynojo agavo, Meksikos 
augalo. Į nektarą panašus ingredientas daro odą šilkinę, švelnią, kovoja su veido blizgesiu, o 
svarbiausia - turi pakėlimo efektą, todėl tai yra puiki medžiaga nuo odos senėjimo. Beveik iš 
karto sušvelnina esamas linijas ir raukšles ir daro odą optiškai glotnesnę ir elastingesnę.

Hialurono rūgštis - odai senstant, ji praranda daugiau drėgmės. Sprendimas? Leiskite odai 
išlaikyti daugiau drėgmės. Hialurono rūgštis yra medžiaga, galinti išlaikyti 1000 kartų daugiau 
nei jos tūris, todėl geriausiai drėkinama. Ši kūno ir odos drėkinamoji priemonė veikia kaip užpil-
das tarp odos ląstelių ir stiprina odos barjerą. Kuo daugiau hialurono rūgšties yra odoje, tuo  
lygesnė ir stangresnė oda atrodo ir jaučiasi. Hialurono rūgštį rasite ZARQA produktuose, nes ji 
intensyviai drėkina odą, todėl užtikrina skaistesnę, stipresnę ir jaunesnę odą.

Inulinas - maitina ir drėkina odą, išlygina raukšles, skatina ląstelių regeneraciją, slopina uždegi-
minius procesus ir stabilizuoja kolageno gamybą, subalansuoja jautrią odą ir leidžia odai išlaiky-
ti savo natūralų ir sveiką švytėjimą.
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ZARQA veikliųjų medžiagų sąrašas

ZARQA list of active ingredients

Kamparas (kamferis) - medžiaga, išgaunama iš kamparo medžio. Įrodyta, kad kamparas 
pasižymi priešuždegiminėmis, antiseptinėmis savybėmis ir mažina niežulį. 100% natūralus 
ingredientas reguliuoja riebalų sekreciją, todėl ypač tinka riebiai ar probleminiai odai. Dėl 
antiseptinio poveikio ZARQA naudoja kamparą, kad palengvintų niežėjimą ir odos sudirginimą.

Kininės simondsijos (Simmondsia chinensis) sėklų aliejus - yra lengvas, neriebus aliejus, greit-
ai absorbuojamas per odą. Švelnus ir tinkantis  odai  aliejus turi tas pačias savybes kaip ir pačios 
odos lipidai viršutiniame odos sluoksnyje, todėl simondsijų aliejus tinka visiems odos tipams, 
įskaitant ir jautriausią. Simondsijų aliejus intensyviai drėkina, jame yra vitamino E, kuris apsaugo 
nuo odos senėjimo, stiprina odos barjerą. Be to, simondsijų aliejus turi priešuždegiminį poveikį.    
    
Kolagenas yra organizme natūraliai besigaminantis baltymas, turintis odos audinių surišimo 
funkciją. Jis užtikrina, kad odos audiniai būtų laikomi kartu, todėl oda tampa stangri. Nuo 20 
metų kolageno kiekis odoje mažėja ir oda pasidaro minkštesnė ir atsiranda daugiau raukšlių. 

Magnio PCA - ypač stipri magnio druska prasiskverbia giliai į odą ir gali apsaugoti odos ląsteles 
bei kovoti su odos nuovargiu. Be to, magnio PCA turi priešuždegiminių savybių ir  mažina 
paraudimą, todėl „ZARQA Magnio“ linija tinkama paraudusiai ir jautriai odai. Galiausiai magnio 
PCA yra natūralus anti-senėjimo agentas. Tai energizuoja odos ląsteles, sukuriant sveiką veido 
spalvą ir švelninant smulkias raukšleles.

Mentolis - suteikia gaivų ir vėsinantį efektą. 
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ZARQA veikliųjų medžiagų sąrašas

ZARQA list of active ingredients

Negyvosios jūros druska ir mineralai - efektyviai dalyvauja atstatant sutrikusią odos pusi-
ausvyrą ir atkuriant sveikos odos balansą. Suteikia  odai skaistumo, švelnumo bei gerina odos 
tonusą. 
 
Negyvosios jūros vanduo (Eau de Source Marine) yra nepaprastos kokybės vanduo, kuriame, 
gausu cinko, silikono ir magnio. Vanduo apsaugo odą, turi gaivinantį ir drėkinantį poveikį bei 
pasižymi stipriomis anti-senėjimo savybėmis, nes vanduo stiprina odos barjerą.  
  
Pantenolis - gaunamas iš vitamino B5. Tai labai efektyvu kaip raudonos odos raminanti 
priemonė, padedanti atkurti pačios odos barjerinę funkciją ir atsinaujinimo procesą.

Papainas - tai fermentas, išgaunamas iš papajų. Tai augalinius baltymus skaidanti medžiaga, 
panaši į organizmo gaminamą pepsiną. Papainas, be kita ko, naudojamas pašalinti negyvas 
odos ląsteles ir sumažinti randus. 

PhytoVie® Defense (paprastojo bastučio (Brassica campestris)/ aleurito (Aleurites fordi) aliejaus 
kopolimeras) - veikia kaip odos skydas, saugantis nuo oro taršos, chemikalų ir kitų dirgiklių. 
Natūralios kilmės lengvas ingredientas taip pat drėkina ir puikiai tinka sausesnėms odos. Dėl 
ypač apsauginio „PhytoVie® Defense“ poveikio būtent ši medžiaga apsaugo odą nuo senėjimo 
dėl aplinkos taršos. Revoliucinis ingredientas taip pat išlaiko odos tekstūrą gražią ir gali padėti  
išvengti hiperpigmentacijos.
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ZARQA veikliųjų medžiagų sąrašas

ZARQA list of active ingredients

Kamparas (kamferis) - medžiaga, išgaunama iš kamparo medžio. Įrodyta, kad kamparas 
pasižymi priešuždegiminėmis, antiseptinėmis savybėmis ir mažina niežulį. 100% natūralus 
ingredientas reguliuoja riebalų sekreciją, todėl ypač tinka riebiai ar probleminiai odai. Dėl 
antiseptinio poveikio ZARQA naudoja kamparą, kad palengvintų niežėjimą ir odos sudirginimą.

Kininės simondsijos (Simmondsia chinensis) sėklų aliejus - yra lengvas, neriebus aliejus, greit-
ai absorbuojamas per odą. Švelnus ir tinkantis  odai  aliejus turi tas pačias savybes kaip ir pačios 
odos lipidai viršutiniame odos sluoksnyje, todėl simondsijų aliejus tinka visiems odos tipams, 
įskaitant ir jautriausią. Simondsijų aliejus intensyviai drėkina, jame yra vitamino E, kuris apsaugo 
nuo odos senėjimo, stiprina odos barjerą. Be to, simondsijų aliejus turi priešuždegiminį poveikį.    
    
Kolagenas yra organizme natūraliai besigaminantis baltymas, turintis odos audinių surišimo 
funkciją. Jis užtikrina, kad odos audiniai būtų laikomi kartu, todėl oda tampa stangri. Nuo 20 
metų kolageno kiekis odoje mažėja ir oda pasidaro minkštesnė ir atsiranda daugiau raukšlių. 

Magnio PCA - ypač stipri magnio druska prasiskverbia giliai į odą ir gali apsaugoti odos ląsteles 
bei kovoti su odos nuovargiu. Be to, magnio PCA turi priešuždegiminių savybių ir  mažina 
paraudimą, todėl „ZARQA Magnio“ linija tinkama paraudusiai ir jautriai odai. Galiausiai magnio 
PCA yra natūralus anti-senėjimo agentas. Tai energizuoja odos ląsteles, sukuriant sveiką veido 
spalvą ir švelninant smulkias raukšleles.
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ZARQA veikliųjų medžiagų sąrašas

ZARQA list of active ingredients

Piroktono olaminas - yra ypač švelnus, pasižymi antimikrobiniu poveikiu ir neutralizuoja 
grybelį, kuris sukelia pleiskanas. 
       
Plačialapės makadamijos (Macadamia Integrifolia) sėklų aliejus - palaiko odos tamprumą ir 
elastingumą, naikina odos paraudimą, šerpetojimą ir suerzinimą, taip pat reakciją į saulės spin-
dulius, gerai įsigeria ir teigiamai veikia epidermį.

Pollustop® -  daugiafunkcė odos apsauga nuo oro taršos, laisvųjų radikalų ir UV spinduliuotės. 
„Pollustop®“ uždeda „skydą“ virš odos, neuždarydama odos ir taip apsaugo nuo taršos. Sukurtas 
siekiant užkirsti kelią priešlaikiniam odos senėjimui. „Pollustop®“ yra natūralus ingredientas ir 
neužkemša porų.

Raudonieji dumbliai (Chondrus Crispus) - yra ekstraktas, gaunamas iš raudonųjų jūros dumb-
lių, kuriose  gausu antioksidantų, vitaminų ir mineralų. Dėl didelės molekulinės masės šis 
ekstraktas neįsigeria į odą, bet sudaro sluoksnį, kuris dėl didelės polisacharidų koncentracijos 
suteikia odai aksominį švelnumo pojūtį ir užpildo trūkumus.

Redyless® - (piperonilo gliukozė) ingredientas yra žinomas dėl savo sugebėjimo sumažinti 
paraudimą. Tai taikoma laikinam paraudimui, atsirandančiam dėl temperatūros pokyčių, streso 
ir alkoholio vartojimo, taip pat lėtiniam (kuperoziniam) paraudimui. O pastarasis yra ypatingas, 
nes „Redyless®“ šalina lėtinį paraudimą jo atsiradimo vietoje. Jis kontroliuoja naujų kraujagyslių 
susidarymą ir stiprina susilpnėjusias kraujagysles. 
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Kamparas (kamferis) - medžiaga, išgaunama iš kamparo medžio. Įrodyta, kad kamparas 
pasižymi priešuždegiminėmis, antiseptinėmis savybėmis ir mažina niežulį. 100% natūralus 
ingredientas reguliuoja riebalų sekreciją, todėl ypač tinka riebiai ar probleminiai odai. Dėl 
antiseptinio poveikio ZARQA naudoja kamparą, kad palengvintų niežėjimą ir odos sudirginimą.

Kininės simondsijos (Simmondsia chinensis) sėklų aliejus - yra lengvas, neriebus aliejus, greit-
ai absorbuojamas per odą. Švelnus ir tinkantis  odai  aliejus turi tas pačias savybes kaip ir pačios 
odos lipidai viršutiniame odos sluoksnyje, todėl simondsijų aliejus tinka visiems odos tipams, 
įskaitant ir jautriausią. Simondsijų aliejus intensyviai drėkina, jame yra vitamino E, kuris apsaugo 
nuo odos senėjimo, stiprina odos barjerą. Be to, simondsijų aliejus turi priešuždegiminį poveikį.    
    
Kolagenas yra organizme natūraliai besigaminantis baltymas, turintis odos audinių surišimo 
funkciją. Jis užtikrina, kad odos audiniai būtų laikomi kartu, todėl oda tampa stangri. Nuo 20 
metų kolageno kiekis odoje mažėja ir oda pasidaro minkštesnė ir atsiranda daugiau raukšlių. 

Magnio PCA - ypač stipri magnio druska prasiskverbia giliai į odą ir gali apsaugoti odos ląsteles 
bei kovoti su odos nuovargiu. Be to, magnio PCA turi priešuždegiminių savybių ir  mažina 
paraudimą, todėl „ZARQA Magnio“ linija tinkama paraudusiai ir jautriai odai. Galiausiai magnio 
PCA yra natūralus anti-senėjimo agentas. Tai energizuoja odos ląsteles, sukuriant sveiką veido 
spalvą ir švelninant smulkias raukšleles.
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Remytec F-I (ryžių (Oryza Sativa) krakmolas) yra ypač švelnus produktas turintis valomąjį 
poveikį, todėl oda tampa lygi ir švytinti.  

RonaCare® Nikotinamidas - yra aktyvus vitamino B3 šaltinis. Komponentas giriamas už stim-
uliuojančias, odą gerinančias savybes. Pagerina odos barjerą, stimuliuojama mikrocirkuliacija ir  
apsaugo nuo paraudimo. RonaCare® nikotinamidas taip pat yra žinomas kaip stimuliuojantis 
odos kolageno gamybą, o tai reiškia, kad ši palyginti nauja medžiaga taip pat turi anti-senėjimo 
poveikį. Galiausiai, RonaCare® nikotinamidas gali sumažinti pigmentacijos dėmių susidarymą.
   
RonaFlair® Balance Green - natūraliai ištaiso odos paraudimą, sukuria matinės, tačiau inten-
syvios spalvos efektą ir suteikia gaivų veido efektą, neslėpdama natūralios odos tekstūros. Tai 
taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo veido švytėjimo ir sukuria švelnios, malonios odos 
pojūtį.

Salicilo rūgštis - tai beta hidroksilo rūgštis (BHA), jos veikia įsiskverbdamos į poras ir išvalyda-
mos nešvarumus, todėl jos puikiai tinka riebiai ir į aknę linkusiai odai, pasižymi eksfoliuojan-
nčiomis odą savybėmis, kovoja su dėmelėmis ir valo poras.    

SEPILIFT™ DPHP - augalinės aminorūgšties, giriamos už anti-age savybes. Pažangi medžiaga 
veikia kaip antioksidantas ir neutralizuoja laisvuosius radikalus. „SEPILIFT ™ DPHP“ taip pat yra 
atsakinga už ilgalaikį odos drėkinimą ir koreguoja esamas smulkias raukšleles ir raukšles.    
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Abrikosų (Prunus Armeniaca) branduolių aliejus - yra lengvas aliejus, kuris greitai įsigeria į odą 
ir  yra švelnus. Aliejus pagerina odos apsauginę funkciją ir yra idealus sausos odos priežiūrai. 

Alantoinas - neutralizuoja dirginimą ir daro odą švelnesnę ir elastingesnę. Raminamasis agen-
tas taip pat turi intensyvų drėkinamąjį poveikį; tai padeda išlaikyti vandenį odos ląstelėse. Alan-
toinas palaiko odos ląstelių regeneraciją, todėl oda tampa atsparesnė dirginančiam aplinkos 
veiksnių poveikiui. 

Aliuminis yra idealus dezodorantas! Aliuminis yra kristalas, turintis antibakterinį poveikį odai. 
Aliuminio kristalai blokuoja poras ir apsaugo nuo bakterijų dauginimo ir blogo kvapo.

Arbatmedžio (Melaleuca alternifolia) lapų aliejus - yra žinomas dėl savo antibakterinio 
poveikio, be to, turi priešuždegiminį poveikį.

Arginino PCA. Amino rūgštis argininas yra atsakingas už gerą kraujotaką ir stiprią imuninę 
sistemą. Šampūnuose jis teigiamai veikia plaukų augimą. Arginino PCA yra natūrali arginino 
forma, turinti drėkinamąjį poveikį, todėl ji yra vertinga medžiaga galvos odai. 

Babassu aliejus (Orbignya Oleifera) gaunamas iš Brazilijoje laukinėse, amazonių džiunglėse 
"Rain Forest", augančių Atalių vaisių palmių sėklų. Babassu aliejus tirpsta ant odos ir suteikia 
malonų vėsinantį poveikį. Aliejus greitai įsigeria į odą  ir palieka glotnią ir švelnę. Babassu aliejus 
taip pat palaiko odos drėgmę.   
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BisaboLife™ yra raminanti  natūralios kilmės priemonė. BisaboLife ™ yra išgaunamas iš 
ramunėlių, todėl yra žinomas dėl puoselėjančių, priešuždegiminių savybių. Natūralus ingredi-
entas yra antioksidantas, tuo pačiu mažinantis paraudimą ir išlyginantis odos tonusą. Ypač 
tinka sausai ir jautriai odai.  
  
Bisabololis - ramunėlėse randama medžiaga, pasižyminti priešuždegiminiu poveikiu, skatina 
odos gyjimą, mažina sausos odos pleiskanojimą, minkština, pagerina odos tektūrą ir elasting-
umą.

Cinkas PCA (cinkidonas) - cinkas yra labai svarbus odai. Ar turite cinko trūkumą? Tuomet 
spuogų ir bėrimų tikimybė yra daug didesnė. Jūs galite to išvengti, aprūpindami odą cinku iš 
išorės. CinkoPCA yra pačios odos drėkinamoji medžiaga, kuri subalansuoja riebalų gamybą ir 
turi stiprią antibakterinę funkciją, skatina odos regeneraciją. Galiausiai, cinkoPCA neutralizuoja 
kolageno skilimą, kuris taip pat daro jį tikru anti-senėjimo agentu.   

ClariTea® (Camellia Sinensis) - Baltosios arbatos ekstraktas ir stiprus antioksidantas. Tai švytėji-
mo suteikianti medžiaga, veikianti lygią veido spalvą. Sudėtyje gausu vitamino C ir mineralų, 
todėl taip pat apsaugo nuo senėjimo. Turi priešuždegiminį poveikį ir apsaugo nuo hiperpig-
mentacijos.

Eversoft, Gosulf ir Sabosol PGO - yra prausiklis, kurio pagrindą sudaro natūrali aminorūgštis. Jis 
drėkina odą ir yra švelniausias šiuo metu prieinamas ploviklis, švelnus kaip vanduo. Dėl švelnu-
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Sidabro dalelės - turi antibakterinį poveikį.

Šizo�lanas yra cukrus, gaunamas iš netoksiško grybo schizophyllum komunos. Įrodytas šio 
augalinio ingrediento veikimas: jis padidina odos drėgmę ir pasižymi intensyviu drėkinamuoju 
poveikiu. Taip pat aktyvina jungiamojo audinio augimą, kuris skatina kolageno gamybą.   
Smulkios raukšlės tam pa mažiau matomos, todėl jis tampa tikru anti-senėjimo ingredientu.

Skvalanas tinka visiems odos tipams, ypač sausai ir jautriai  Šis skvalanas  išgautas iš alyvuogių. 
Tai vienas geriausių ingredientų brandžios odos kosmetikos priemonėse. Jis puikiai maitina, 
drėkina, minkštiną odą ir gerina natūralias odos atsinaujinimo funkcijas. Jis labai greitai susige-
ria į odą, nepalieka riebios plėvelės, skatina odos regeneraciją. Jį galima naudoti kaip 
prevencinę priemonę nuo pigmentinių dėmių ir raukšlių susidarymo. Skvalanas ramina itin 
dehidratuotą bei jautrią odą, padeda suminkštinti itin suragėjusią, suskeldėjusią odą.

Šlapalas - yra organinis junginys sudarytas iš anglies, deguonies, azoto ir vandenilio. Tai natūrali 
medžiaga ir labai svarbi įvairiems organizmo procesams: padidina odos drėgnumą ir sustiprina 
apsaugines jos funkcijas, skatina odos atsistatymą ir pasižymi priešbakteriniu poveikiu. 

Soothex® (pluoštinės bosvelijos (Boswellia Serrata) derva) - Raminantis ingredientas 
Soothex® išgaunamas iš Boswellia serrata medžio dervos, joje gausu riebalų rūgščių. Soothex® 
pasižymi  raminančiu poveikiu, neutralizuoja dirginimą ir paraudimą bei ramina odą.   
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Stimucap - ZARQA produktuose rasite revoliucinį ingredientą „Stimucap“. Šis unikalus audinys 
galingai veikia prieš plaukų slinkimą ir tuo pačiu sustiprina plaukus iš vidaus. Stimucap yra 
švelni ir gerai toleruojama medžiaga. Tinka visų tipų odoms, net ir pačioms jautriausioms. Keli 
tyrimai parodė Stimucap poveikį: stipresni plaukai ir mažesnis plaukų slinkimas.

Sviestmedžio (Butyrospermum Parkii) sviestas - yra 100% grynas ir pagamintas iš afrikinio 
sviestmedžio riešuto (dar vadinamo taukmedžiu). Maitina ir drėkina odą, jame gausu vitaminų 
A, D, E ir F. Skatina ląstelių dalijimąsi ir palaiko odos regeneracinį pajėgumą.   

Vitaminas E - mes negaminame vitamino E, dar vadinamo tokoferoliu, tačiau jo turime gauti 
per savo mitybos racioną. Vitaminas E užtikrina, kad jūsų oda dega ne taip greitai, jis riboja 
saulės žalą ląstelėms. Be to, jis sustiprina barjerinę odos funkciją. Paskutinis, bet ne mažiau svar-
bus dalykas - vitaminas E užtikrina, kad kitos aktyvios odos priežiūros produktų sudedamosios 
dalys galėtų prasiskverbti giliau į odą, kad tinkamai atliktų savo darbą. 

Žaliųjų dumbių (Dunaliella Salina) ekstraktas - natūraliai apsaugokite odą nuo UVA ir UVB 
spindulių; Dunaleilla Salina tai daro. Šis į serumą panašus ingredientas yra Negyvosios jūros 
dumblių sumaišymo su simondsijų aliejumi rezultatas. Tai yra vitamino A šaltinis, pasižymi 
priešuždegiminėmis savybėmis ir leidžia poroms kvėpuoti. Natūralus super antioksidantas 
sugeria UV spindulius, apsaugodamas odą nuo odos pažeidimų ir priešlaikinio odos senėjimo. 
Sudėtis taip pat apsaugo nuo laisvųjų radikalų daromos žalos ir apsaugo kolageną.         
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