
HL Laboratories (HolyLand) kuria 

ir gamina kosmeceutinę produkci-

ją, skirtą tik kosmetologijos srities 

profesionalams – dermatologams, 

estetikos specialistams, plastikos 

chirurgams. Kompanija HL Labo-

ratories (2013 metais ji minėjo įkū-

rimo trisdešimtmetį) ne tik išlieka 

konkurencinga, bet ir nuolatos ple-

čiasi ir džiugina specialistus naujais 

profesionaliais gaminiams. Šian-

dien laboratorija užima pirmaujan-

čias pozicijas tarp profesionalios 

kosmetikos gamintojų Izraelyje; ji 

viena iš nedaugelio, kuri turi savo 

gamybos bazę, savarankiškai kon-

troliuoja visą procesą nuo prepa-

rato sukūrimo iki specialistų apmo-

kymo. Todėl HL Laboratories pro-

dukcijos (gamyboje naudojamos 

tik aukštos kokybės, ekologiškos 

žaliavos, daugiausia natūralios kil-

mės) kokybė labai aukšta.

Veikliosios medžiagos yra didelės 

koncentracijos. Preparatų pagrin-

das užtikrina optimalų jų veikimo 

efektyvumą. Dieniniuose kremuo-

se yra natūralių cheminių arba me-

chaninių filtrų, užtikrinančių reikia-

mą UVF apsaugą. Jie naudojami 

kaip makiažo pagrindas. Gyvulinės 

kilmės sudedamosios dalys HL La-

boratories preparatuose nenaudo-

jamos.

Laboratorijos reklaminė politika – 

nepriekabi. Kadangi informacija 

apie preparatus skirta pirmiausia 

specialistams, ji teikiama tik profe-

sionalių leidinių puslapiuose ir spe-

cializuotose parodose.

HL Laboratories produkcijos reitin-

gas profesionalioje rinkoje yra gana 

aukštas. Tai galima paaiškinti, pir-

ma,  nekintančia sudedamųjų dalių 

kokybe, antra, optimaliu apmąstytu 

komponentų suderinamumu, tre-

čia, kuriamų metodikų unikalumu. 

Specialistams šiandien siūloma: 

daugiapakopė riebios probleminės 

odos gydymo programa, įskaitant 

sunkias aknės formas, priemones 

miliumams tirpinti, odos paruošimo 

valyti priemones netaikant vapo-

rizatoriaus, losjonus, gelius, sau-

sinamąsias priemones vietiniam 

uždegimo elementų apdorojimui, 

tris linijas itin jautriai odai, devy-

nias linijas normaliai ir sausai odai; 

specialios linijos vyrams ir jaunimui; 

daugelio komponentų programa, 

skirta dirbti su pigmentuota oda; 

trylika šveitiklių (kombinuoti šveiti-

kliai-serumai, gomažai, gomažas ir 

enzimai, šveitikliai); devynios maiti-

namosios kaukės; kaukės, sutrau-

kiančios poras; šešiolika koncen-

tratų; trylika specialių priemonių 

akių vokams ir kaklui; daugiau kaip 

dešimt priemonių masažui.

Mes su džiaugsmu pristatome 

kosmetiką Lietuvoje.

2015 metais mes pirmą kartą daly-

vavome parodoje „Pelenė“ ir ge-

gužės mėnesį vedėme seminarą 

Vilniuje. Mūsų visų tikslas – teikti 

realią pagalbą kiekvienam pacien-

tui, atliekant efektyvią procedūrą 

už protingą kainą.

ATRAUMATINIS VEIDO VALYMAS

Atraumatinis veido valymas – tai 

odos paviršiaus valymo būdas spe-

cialiais kosmetiniais preparatais 

nespaudžiant ir neatliekant kitokių 

mechaninių veiksmų šalinant ko-

medonus. Atraumatinis veido valy-

mas padeda odai atsinaujinti, išly-

gina jos tekstūrą ir spalvą, šviesina 

ir sumažina komedonus, sutraukia 

poras, gerina apykaitą, palengvina 

namuose skirtų naudoti veikliųjų 

medžiagų patekimą.

Atraumatinis veido valymas – ne 

tik odos priežiūros dalis pacien-

tams, varginamiems seborėjos ir 

aknės; jis parengia skirtingų tipų 

odą kitoms procedūroms. Reikalui 

esant, atraumatinis veido valymas 

gali būti derinamas su kitais valy-

mo metodais (ultragarsiniu, vaku-

uminiu, mechaniniu). Atraumatinis 

veido valymas stangrina ir tonizuo-

ja odą, gali būti naudojamas kaip 

prieššventinė procedūra.

ATRAUMATINIS VALYMAS – opti-

malus variantas

Apima trijų skirtingų grupių šveiti-

klius (gomažas, šveitiklis-serumas, 

fermentacinis) ir užtikrina nekenks-

mingą, bet labai efektyvų valymą ir 

odos paviršiaus išlyginimą. Šis va-

riantas tinka, kai yra odos hiperke-

ratozė, išsiplėtusios poros, netolygi 

tekstūra ir spalva (esant riebiai ir 

mišriai odai). Procedūra yra veiks-

minga ir kai vargina seborėja, post- 

aknė, komedoninė aknė.

Jei yra uždegimo požymių, nenau-

dojamas šveitiklis-gomažas „Pee-

ling Cream“ ir šveitiklis „Lactolan 

Peeling Cream“.

Esant sunkioms aknės formoms ir 

poaknei, taikomos skirtingos atrau-

matinio valymo protokolo modifika-

cijos –  jautrios, sausos, brandžios 

odos atraumatinio valymo.

Šis atraumatinis valymo variantas 

apibūdinamas saugesniu poveikiu 

odai: naudojama švelnesnė valymo 

priemonė, vietoj šildomojo losjono 

„A-NOX Face Lotion“ naudojamas 

losjonas „ALPHA-BETA Prepping 

Lotion“, vietoj valomųjų kaukių, su-

teikiančių sausinamąjį efektą, nau-

dojama valomoji stangrinanti kau-

kė „MYTHOLOGIC Hydro Mask“ – 

jai būdingas atkuriamasis poveikis.

Atlikdami procedūrą pagal švel-

nesnį protokolą, mes pasiekiame 

kompleksinį poveikį: valome, regu-

liuojame keratinus, stimuliuojame 

atsinaujinimą, lyginame tekstūrą ir 

spalvą, koreguojame foto- ir chro-

nosenėjimo požymius, aktyviname 

reparacinius procesus, ruošiame 

odą kitoms procedūroms, užtikrina-

me gilesnį veikliųjų medžiagų pasi-

savinimą. Odos traumų ir drėgmės 

stygiaus pavojus yra minimalus.

HOLY LAND 
kosmetikos 
koncepcija

Preparatų ir metodų kūrimo 

ir jų kompleksinio naudojimo 

vienareikšmis ir tvirtas 

pagrindas – aukšta kokybė, 

efektyvumas ir saugumas. 

Dėl to vienas iš pagrindinių 

gamybos principų – netaupyti 

sudedamosioms dalims, kurios 

gali pagerinti produkcijos kokybę. 

Todėl naudojami tik natūralūs 

augaliniai ekstraktai, kurie nors 

ir brangūs, bet labai efektyvūs ir 

mažiausiai dirgina.
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