
Dabar toks laikas, kai naujovės greitesnės 
už realius rezultatus. Kosmetologijoje 

yra vartojama labai daug itin paveikių ir 
sudėtingų komponentų.

Aš teikiu pirmenybę gerai patikrintiems 
dalykams, gana paprastiems, veikusiems dar 

vakar, veikiantiems dabar ir veiksiantiems 
rytoj – tiems, kuriuos natūraliai turi 

organizmas arba jie yra paimami iš žmonijai 
per amžių amžius žinomų natūralių šaltinių.

Taip pat svarbus tas aspektas, kad aktyvieji komponentai 

turi būti kaip sudėtinė neutralios kreminės  masės dalis, kuri 

netrukdytų jiems veikti. Kaip reguliarios priežiūros pagrindą 

aš visų pirma naudoju preparatus su vitaminais A ir C bei 

vaisinėmis rūgštimis. Mano manymu, tai ir yra būtent tie trys 

banginiai, ant kurių patikimai laikosi šiuolaikinė kosmetologija.

Vitaminas A yra ir bus vienas svarbiausių komponentų derma-

tologijoje ir kosmetologijoje, kadangi jis akivaizdžiai veikia odą 

ir leidžia spręsti skirtingas problemas, susijusias su suragėjimo, 

riebalų išskyrimo, atkūrimo trukdžiais. Jis vienodai svarbus 

visiems žmonėms: tiek turintiems riebią probleminę odą,  tiek 

norintiems profilaktikos ir korekcijos dėl amžiaus pokyčių, tiek 

profilaktikos dėl fotosenėjimo, tokio kaip saulės elastozės. Todėl 

preparatai su skirtingų formų ir koncentracijų vitaminu A var-

tojami labai daug ir bet kokio amžiaus žmonių. Maždaug tą patį 

galima pasakyti ir apie vitaminą C. Jis veikia odą visiškai kitaip, 

tačiau jo, kaip ir vitamino A, reikia bet kokio amžiaus žmonėms 

įvairioms odos problemoms spręsti, taip pat profilaktikai, kad 

tų problemų neatsirastų. Ypač reikia pabrėžti jo antioksidantinį 

ir uždegimą stabdantį poveikį atkuriant imunitetą.

Tinkamai naudojamos vaisinės rūgštys leidžia greitai ir be 

traumų atgaivinti ir išlyginti odą, palengvina jos pralaidumą ir 

padeda jai pasisavinti vitaminus. Ypač man artimos natūralios 

kilmės vaisinės rūgštys, kurios turi vaisinių ekstraktų. Mano 

manymu,  natūralios kilmės vaisinės rūgštys veikia švelniau ir 

darniau.

VITAMINAS A.

Vitaminas A (retinolis) – riebaluose yrantis vitaminas. Jis 

veikia beveik visas aknės patogenezės grandis. Preparatai 

su retinoliu reguliuoja keratinizavimo procesą, sumažina 

suragėjusio sluoksnio storį ir labai sumažina folikulinės 

hiperkeratozės lygį, turi antioksidantinių savybių, gerina odos 

tekstūrą, jos elastingumą, sustiprina balinamąjį kitų pigmen-

tacijos metu naudojamų priemonių efektą.

Vitaminas A gerina riebalinių liaukų veiklą ir mažina odos 

riebalų išsiskyrimą. Dėl to mažėja propionibacterium acne ak-

tyvumas ir sumažėja juodųjų taškelių kiekis. Be to, jis švelniai 

stabdo uždegimą, stiprina vietinį imunitetą. Retinolis aktyviau 

metabolizuojamas ir nesikaupia audiniuose, o tai yra labai 

svarbu, jeigu įvertinsime būtinybę ilgai naudoti preparatus 

geriausiam poveikiui pasiekti.

HL specialistai nerekomenduoja naudoti preparatų su retinoliu 

nėštumo ir žindymo metu.

HL PREPARATAI SU RETINOLIU –

visi linijų ALPHA-BETA ir A-NOX PLUS RETINOL; AGE CONTROL 

LOTION; ALO GEL; A-NOX HYDRATANT CREAM; PHYTOMIDE 

INTENSIVE CREAM; RENEW FORMULA HYDRO-SOFT CREAM; 

RENEW FORMULA NOURISHING CREAM; VITALISE MOISTURIZING 

CREAM; MULTIVITAMIN SERUM; RENEW FORMULA MAGIC 

DROPS; GINSENG&CARROT OIL; PURE PROFESSIONAL BOOSTERS 

SUPPORT; PHYTOMIDE NOURISHING MASK; EYE THERAPY 

SOOTHING EYE MASK; MYTHOLOGIC HYDRO MASK; FUSION3 

BOOSTING MASK PHASE I; AGE CONTROL SUPER-LIFT; EYELIGHT 

REFINE EXFOLIATOR preparatai.

VITAMINAS C.

Askorbo rūgštis – vienas pagrindinių vitaminų, dalyvaujančių 

daugelyje apykaitos procesų. Šio vitamino žmogaus organizmas 

nesintetina, todėl jis turi būtinai gaunamas iš išorės. Jeigu 

žmogui trūksta vitamino C (taip yra laikantis griežtų dietų, 

esant vadinamajam pavasariniam vitaminų trūkumui), 

pirmiausia kenčia oda, juk būtent iš odos jis paimamas, kad 

normaliai funkcionuotų gyvybiškai svarbūs organai. Be to, 

netgi nedidelis askorbo rūgšties vartojimo sumažėjimas gali 

veikti odą, juk ją vitaminas C pasiekia paskiausiai. Kaip at-

rodo askorbo rūgšties trūkumas? Visų pirma oda tampa blanki, 

įgauna pilkšvą atspalvį, pleiskanoja, sumažėja jos tonusas, tada 

atsiranda raukšlelių. Tokiu atveju tiesiog reikia pradėti vartoti 

vitaminą C optimaliomis dozėmis į vidų ir būtinai papildomai 

vartoti odos preparatus. Šiandieną moksliškai patvirtintas fak-

tas, kad naudojant vitaminą C išoriškai oda jį pasisavina 30 (!) 

kartų daugiau negu vartojant į vidų!

Askorbo rūgštis (natrio askorbilo fosfatas, vitaminas C) turi 

antiseptinio poveikio, pagreitina audinių regeneravimąsi ir 

gydo pažeistą odą, tai natūralus antibiotikas ir gamtinis antio-

ksidantas, jis saugo nuo oksidacijos daugelį biologiškai aktyvių 

medžiagų (taip pat vitaminą E ir geležį), stimuliuoja kolageno 

ir elastino sintezę ir greitina atkūrimą, sustiprina kraujagyslių 

ir kapiliarų sieneles, normalizuoja jų pralaidumą, dalyvauja 

pigmentų gamybos procese: sulėtina melanino sintezę, turi 

balinamąjį ir pigmentines dėmes naikinantį poveikį, tai 

natūralus šviesos filtras, jis minkština odą, stangrina ją, padaro 

elastingesnę, jaunina odą, sulėtina senėjimo procesą, lygina 

odą ir sumažina raukšlių gylį.

Askorbilo palmitatas – tai antioksidantas, visapusiškai 

stiprinantis L-askorbo rūgšties poveikį.

Аskorbilo magnio fosfatas (AMF) – turi stipraus balinamojo 

poveikio, stimuliuoja naujų kolageno pluoštų sintezę. 

Kompleksinis visų trijų vitamino C formų naudojimas HL 

preparatuose labai sustiprina jų poveikį, nes visos dalys 

veikia sinergiškai. Be to, tokių vitamino formų derinimas turi 

ilgalaikį efektą – preparatai odą veikia 72 valandas! Šios uni-

kalios savybės leidžia gydytojams ir kosmetologams parinkti 

priežiūrą pasitelkiant aukštą biologiškai prieinamų ir stabilių 

vitamino C formų kiekį bet kuriuo metų laiku. Be to, vitami-

nas C HL preparatuose neyra dėl UV poveikio. Visus preparatus 

galima naudoti bet kuriuo paros metu, taip pat ir dieną.

HL PREPARATAI SU VITAMINU С –

visi linijų C THE SUCCESS; MULTIVITAMIN SERUM; ALPHA-

BETA RESTORING CREAM; ALPHA-BETA DAY DEFENSE CREAM; 

YOUTHFUL CREAM; FUSION3 FIRMING 

NECK & DECOLLETE CREAM; ALPHA-BETA BRIGHTENING MASK; 

ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR; AGE CONTROL SUPER-LIFT; 

ALPHA-BETA DEEP CLEAN PEEL; ALPHA-BETA PROFESSIONAL 

PEELING; ALPHA-BETA PREMIUM PEEL preparatai.

Vaisinės rūgštys.

AНА (α-hidroksirūgštys) – vienos populiariausių kosme-

tikos produktų sudedamųjų dalių. Dėl skirtingo molekulinio 

svorio rūgštys prasiskverbia į skirtingą odos gylį ir veikia vi-

sus epidermio lygmenis, kas užtikrina nuostabų kompleksinį 

efektą. Vaisinės rūgštys turi šveičiamojo poveikio, reguliuoja 

keratinizavimą, šalina odos riebalų perteklių ir sumažina 

riebalines liaukas. Reguliariai naudojamos AHA stimuliuojama 

elastino ir kolageno sintezę.

Dažniausiai naudojamas kelių rūgščių, kurios papildo viena 

kitą, kompleksas.

Glikolio rūgštis (Glycolic Acid), gaunama iš cukranendrių, turi 

mažiausią molekulinę masę. Stimuliuoja lėtėjantį su amžiumi 

odos epidermio sluoksnio ląstelių dalinimosi procesą ir ląstelių 

atsinaujinimą, aktyvina kraujagysles ir stiprina kolageno 

sintezę.

Pieno rūgštis (Lactic Acid) iš mėlynių turi ryškaus drėkinamojo 

ir šveičiamojo poveikio, didina odos elastingumą.

Citrinos rūgštis (Citric Acid) iš citrusinių augalų reguli-

uoja odos pH lygį, aktyvina viršutinių epidermio sluoksnių 

ląsteles, stangrina odą, didina jos apsaugines funkcijas. Turi 

antiseptinio, sutraukiamojo, balinamojo poveikio. Nurodant 

HL preparatų sudėtį išvardintos rūgštys ir visi ekstraktai, iš 

kurių gautos šios rūgštys, taip pat medžiagos, kurias naudojant 

gaunamos preparato sudedamosios dalys.

Taigi daugiafunkcinio komplekso buvimą HL preparatuose 

galima nustatyti pagal tai, kokiomis proporcijomis derin-

amos aktyviosios medžiagos: mėlynių, cukranendrių, cukrinio 

klevo, apelsino, citrinos ekstraktai. Būtent toks šių ekstraktų 

derinimas pasitvirtino, nes dėl to yra gaminami minkščiausi 

eksfoliatoriai. Jie  nekenkia odai ir tuo pat metu yra geriausi, 

nes papildo ir stiprina vieni kitus.

HL PREPARATAI, KURIUOSE YRA VAISINIŲ RŪGŠČIŲ KOM-

PLEKSAS –

visi linijų ALPHA COMPLEX и ALPHA–BETA; C THE SUCCESS 

CLEANSER; PROBIOTIC 3 in 1; VITALISE CLEANSER; BOLDCARE 

STARTING LOTION; AGE CONTROL SUPER-LIFT; EYELIGHT REFINE 

EXFOLIATOR; С THE SUCCESS BODY LOTION preparatai.
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