
Linija VITALISE specialiai sukurta komfortiškam odos drėkinimui ir yra tinkama visiems odos tipams, tarp jų ir 
po stipresnių bei veido odą alinančių procedūrų. 
Į priemonių sudėtį įeina įvairūs koncentratai ir jų kombinacijos: hialurono rūgštis (su maža ir didele molekuline 
mase), natrio hialuronatas, pieno rūgštis, vitaminai A, C, E, H, agurklių aliejus, braziliškas riešutas, kukui riešutas, 
makadamijos riešutas, murumuru riešutas, vaisių rūgštys, saldymedžio ekstraktas, azietiškosios centilos eks-
traktas, greipfruto ekstraktas, žaliosios arbatos ekstraktas, laukinio jamo ekstraktas, rudųjų dumblių ekstraktas, 
acetiltetpeptidas 5, acetiltetpeptidas 8.

Dėl aktyviųjų ingredientų poveikio VITALISE priemonės užtikrina ilgesnį optimalų drėkinimą, minkština odą, 
gerina apsauginę odos funkciją, apsaugo nuo transepiderminio drėgmės praradimo, lygina smulkias raukšleles, 
gerina odos elastingumą ir stangrumą, palengvina reabilitacijos periodą po odą alinančių procedūrų, oda tampa 
švelni.  

Švelnaus kvapo ir minkštos konsistencijos priemonės sukelia malonius pojūčius. Esminė VITALISE funkcija – 
drėkinimas ir komforto pojūčiai, efektui sustiprinti rekomenduojama namų sąlygomis naudoti losjonus – seru-
mus iš ALPHA–BETA ir GINSENG & CARROT linijų. Esant poreikiui ir siekiant stipresnio poveikio, atliekamos 
procedūros su stipresniais pilingais – serumais.

 
VITALISE  CLEANSER 
Valomoji emulsija skirta ir profesionaliam naudojimui, ir priežiūrai namuose. Švelniai nuvalo odą. 
Aktyvūs ingredientai: natrio laktatas, ricinos aliejus, mėlynių ekstraktas, cukrinio klevo ekstraktas, apelsino eks-
traktas, citrinos ekstraktas, natrio hialuronatas, hamameliso ekstraktas, bifido bakterijų lizatas, laktozė, pieno 
baltymai. 

VITALISE  MOISTURIZING CREAM
Drėkinamasis kremas su hialurono rūgštimi, vitaminais skirtas ir profesionaliam naudojimui, ir priežiūrai namuo-
se. Minkština odą, atkuria apsauginį odos sluoksnį. 
Aktyvūs ingredientai: retinolio palmitatas, saulėgrąžų aliejus, salicilo rūgštis, pieno rūgštis, hidrolizuota hialuro-
no rūgštis, azietiškosios centilos ekstraktas, magnio askorbilfosfatas, žaliosios arbatos ekstraktas, vitaminas E.

VITALISE  OVERNIGHT MOISTURIZER CREAM
Minkštinantis, maitinamasis kremas su hialurono rūgštimi, vitaminais ir egzotiškaisiais aliejais. Tinkamas ir pro-
fesionaliam naudojimui, ir priežiūrai namų sąlygomis. 
Aktyvūs ingredientai: agurklių aliejus, murumuru riešuto ekstraktas, vitaminas E, biotinas, natrio hialuronatas.

VITALISE  MOISTURE INTENSE SERUM
Drėkinamasis, standinantis serumas su hialurono rūgštimi, retinolio palmitato peptidu ir gydomųjų žolelių pa-
grindu, skirtas naudoti namuose. 
Aktyvūs ingredientai: laukinis jamsas, azietiškosios centilos ekstraktas, natrio hialuronatas, natrio hialuronatas, 
braziliškas riešutas, rudųjų dumblių ekstraktas, hidrolizuoti kviečių gemalų baltymai, greipfruto ekstraktas, ža-
liosios arbatos ekstraktas, acetiltetpeptidas 5 tokoferolis.

VITALISE  ACTIVE EYE CREAM
Drėkinamasis, minkštinamasis kremas odai aplink akis su hialurono rūgštimi, regeneruojančiu kompleksu ir vita-
minais, skirtas naudoti namų sąlygomis. 
Aktyvūs ingredientai: pantenolis, bifidobakterijų lizatas, hidrolizuota hialurono rūgštis, izoleicino palmitolis, na-
trio hialuronatas, vitaminas E.

VITALISE  MOISTURIZING MASK
Drėkinamoji kaukė, skirta naudoti namų sąlygomis. Minkština, drėkina, atkuria apsauginį odos sluoksnį.
Aktyvūs ingredientai: hidrolizuota hialurono rūgštis, natrio hialuronatas, kukui riešuto sėklų aliejus, makadamijos 
riešutų aliejus, acetiltetpeptidas 8.

 
TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

VITALISE  MOISTURE OPTIMIZING BOOSTER STEP 1

Skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Tirpalas skirtas masažui ir patentuotam kaukės poveikiui sustiprinti. 
Aktyvūs ingredientai: natrio hialuronatas.
 
VITALISE  MOISTURE OPTIMIZING MASK STEP 2
Drėkinanti kaukė tik profesionaliam naudojimui.
Minkština, drėkina, atkuria apsauginę odos funkciją. 
Aktyvūs ingredientai: hidrolizuota hialurono rūgštis, natrio hialuronatas, kukui riešuto sėklų aliejus, makadamijos 
riešutų aliejus, acetiltetpeptidas 8.
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