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GMT BEAUTY zīmols radīts 2008. gadā un ir zināms kā Latvijas populārākais profesionālās 

kosmētikas zīmols. Viens no GMT BEAUTY svarīgākajiem principiem ir panākt veselas un 

skaistas sejas un ķermeņa ādas uzturēšanu un saglabāšanu ilgtermiņā, neizmantojot 

cilvēka organismam vai dabai kaitīgas vielas. 

 

GMT BEAUTY produktu sastāvā tiek izmantotas gan augstākās kvalitātes augu izcelsmes 

klasiskās izejvielas – eļļas, ekstrakti, gan arī biotehnoloģiski iegūtas inovatīvas aktīvās 

vielas. GMT BEAUTY produktu iepakojumiem tiek izmantoti airless sistēmas jaunākie 

sasniegumi, tādējādi samazinot konservantu izmantošanu līdz minimumam. Produktos 

netiek izmantoti silikoni, minerāleļļas, parabēni, PEGi, krāsvielas un smaržvielas, kā arī 

produktu radīšanas un testēšanas laikā netiek izmantoti dzīvnieki.



NA
TURA
CONCEPT ANTI-

AGE CONCEPT

PATIESĀS RŪPĒS  
PAR GRŪTNIECĒM UN  
JAUNAJĀM MĀMIŅĀM

Līnija ar nosaukumu EXPECTING ir radīta ar nolūku 
topošajām un jaunajām māmiņām palīdzēt atjaunot un 

uzturēt veselu ādu, grūtniecības un bērniņa barošanas 
laikā. Līnijā ietilpts gan produkti pretstriju profilaksei un 

mazināšanai, gan tūskas un ādas sausuma novēršanai. 
Līnijas produkti ir atzīti par drošiem lietošanai grūtnie

cības un zīdīšanas laikā gan sievietei, gan mazulim, 
un ir saņēmuši kvalitātes apstiprinājumu no Latvijas 

Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas.

Līnijas radīšanas procesā kā galveno uzdevumu izvir
zījām ne tikai sievietes ādas un organisma kopumā, 
problēmu risināšanu šajā īpaši sensitīvajā periodā, 
bet arī produkta izveidi, kas būtu drošs mazulim. 
Līnijas produktu sastāvos iekļautas gan kvali
tatīvas klasiskas izejvielas, tādas kā čia, 
babasū, naktssveces, limnates, Abesīnijas 
krambes eļļas, kas ir bagātas ar nepie
sā tinātajām taukskābēm, kā arī ino
va tī vas biotehnoloģiski iegūtas vie
las, kā piemēram, REGUSTRECH, 
kas ir jaunā kais šobrīd zināmais 
līdzek lis ādas aizsardzībai un 
striju profilaksei.

GMT BEAUTY zīmola radītā 
kosmētikas līnija NATURA 
CONCEPT, paver jaunus apvār šņus 
kosmētikas iespējām, atklājot vēl 
nepieredzētu efektivitāti kosmē tikas 
līdzekļu iedarbībā! NATURA CONCEPT 
piedāvā vairāk kā 40 jaunus unikālus 
sejas un ķermeņa produktus gan darbam 
profesionāli, gan lietošanai mājas 
apstākļos. Izmantotie inovatīvie aktīvo vielu 
savienojumi un jaunākās paaudzes bioteh
noloģijas – unikālas paten tētas izejvielas, 
stimulē spēcigu merķvērstu iedarbību, kas ir 
klinīski pierādita in vivo testos.

NA
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CONCEPT ANTI-

AGE CONCEPT
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Aktīvās vielas
GATULINE® EXPRESSION (Acmella Oleracea Extract), NEODERMIL® 
(Methylglucoside Phosphate, Copper Lysinate/Prolinate), Kokosriekstu 
eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Glicerīns (Glycerin), Kviešu dīgstu eļļa 
(Triticum Vulgare Germ Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), 
Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Trejlapu puplakša 
ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), 
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns 
(Hydrolyzed Wheat Protein), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa 
(Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus 
Oil)

Lieto: krēmu uzklāj acu zonā uzreiz pēc procedūras. Lieto 
sejas kopšanas procedūrās elastību zaudējušai ādai un 
anti–age procedūrās, lai sagatavotu ādu kosmētiskām 
manipulācijām, kā arī rehabilitācijā pēc plastiskās 
ķirurģijas.

Aktīvās vielas
GATULINE® EXPRESSION (Acmella Oleracea Extract), SVELTAM® 
(Caffeine, Theobromine, Methyl Xanthine, Paraxanthine), Kokosriekstu 
eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Glicerīns (Glycerin), Kviešu dīgstu eļļa 
(Triticum Vulgare Germ Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), Acerollas 
ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts 
(Centella Asiatica Leaf Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes 
trifoliata), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), 
Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles 
eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: krēmu uzklāj uz acu zonas uzreiz pēc procedūras. 
Krēmu lieto sejas kopšanas procedūrās, kas atjauno 
mitruma līmeni ādā un anti–age procedūrās, gatavojoties 
kosmētiskām manipulācijām, kā arī rehabilitācijā pēc 
plastiskās ķirurģijas.

REPAIR  
AND  
LIFTING EYE
CONTOUR 
CREAM

ANTI-AGE  
EYE 
CONTOURE
CREAM

ATJAUNOJOŠS LIFTINGA  
ACU KONTŪRKRĒMS

Efektīgi kavē novecošanās 
procesus ādā un acīmredzami 
samazina grumbiņas. Inovatīvo 
aktīvo vielu kombinācija 
ar augstvērtīgajām augu 
eļļām, progresīvajiem 
ādas mitrinātājiem un 
antioksidantiem nodrošina 
noturīgu ādas liftinga iedarbību.

ANTIAGE ACU KONTŪRKRĒMS

Acīmredzami samazina 
ādas novecošanās pazīmes, 
nostiprinot ādu acu zonā. 
Antiage acu kontūrkrēms ir 
jaunākās paaudzes alternatīva 
botoksa injekcijām. Inovatīvā 
augu ekstraktu un kofeīna 
atvasinājumu kombinācija 
perfekti un tūlītēji samazina 
mīmikas grumbiņas ap acīm, 
efektīvi novērš noguruma pēdas, 
lokus un maisiņus zem acīm.

SEJAI



Aktīvās vielas
Efejas ekstrakts (Hedera Helix Extract), Citronu miziņu ekstrakts (Citrus 
Limon Peel Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf 
Extract), Ginkas ekstrakts (Ginkgo Biloba Leaf Extract), Hidrogenētas 
olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables), Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), 
Glicerīns (Glycerin), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), 
Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), PENTAVITIN® 
(Saccharide Isomerate), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf 
Extract), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Jūras 
sāls (Maris Sal), Silīcijs (Silica), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa 
(Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil) 
(Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Aktīvās vielas
GATULINE® EXPRESSION (Acmella Oleracea Extract), SVELTAM® (Caffeine, 
Theobromine, Methyl Xanthine, Paraxanthine), Zaļās tējas ekstrakts 
(Camellia Sinensis Leaf Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica 
Leaf Extract), Hidrogenētas olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Tīruma 
kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts 
(Menyanthes trifoliata), Glicerīns (Glycerin), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Jūras 
sāls (Maris Sal), Silīcijs (Silica), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus 
Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Aktīvās vielas
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella 
Asiatica Leaf Extract), Ginkas ekstrakts (Ginkgo Biloba Leaf Extract), 
Hidrogenētas olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated 
Olive Oil Unsaponifiables), Glicerīns (Glycerin), Acerollas ekstrakts 
(Malpighia Glabra Fruit Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum 
Arvense Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), 
Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), Hidrolizēts kviešu 
proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Jūras sāls (Maris Sal), Silīcijs 
(Silica), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), 
Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: sejas kopšanas procedūrās, lai uzlabotu 
mikrocirkulāciju un sekmētu venozo atteci, pirms 
dažādām masāžām, piemēram, manuālās limfātiskās 
drenāžas. Ideāls kosmētiskais līdzeklis, gatavojoties 
kosmētiskām manipulācijām, rehabilitācijā pēc plastiskās 
ķirurģijas. Lieto elektroterapijā un skaņas terapijā.

Lieto: anti–age procedūrās, novājinātas un elastību 
zaudējušas ādas kopšanai. Lieto pirms dažādām 
kosmētiskām masāžām, elektroterapijā, skaņas terapijā, 
lai sagatavotu ādu kosmētiskām manipulācijām un 
rehabilitācijā pēc plastiskās ķirurģijas.

Lieto: procedūrās, kas atjauno mitruma līmeni ādā 
un anti–age procedūrās, pirms dažādām masāžām, 
elektroterapijā un skaņas terapijā, lai sagatavotu ādu 
kosmētiskām manipulācijām, kā arī rehabilitācijā pēc 
plastiskās ķirurģijas.

ANTI  
PUFFINESS
DRAINAGE GEL

PRETTŪSKAS UN  
DRENĀŽAS GELS

Inovatīvs gels ar izteiktu 
limfas un venozo atteci 
uzlabojošu iedarbību. 
Samazina audu tūsku, 
izlīdzina ādas toni un uzlabo 
ādas struktūru un elastību.

LIFT &  
FIRM  
GEL

FORMĒJOŠS LIFTINGA  
GELS

Inovatīvs gels ar izteikti 
mitrinošu, tūlītēju mīmikas 
grumbiņu un ādas toņa 
izlīdzinošu efektu. Spēcīgā 
antioksidantu kombinācija 
kavē novecošanās procesu 
radītās izmaiņas un dziļi 
atjauno ādu. Acīmredzama 
tūlītēja liftinga iedarbība.

MOISTURIZING  
& SOOTHING  
GEL

DZIĻI MITRINOŠS GELS

Atjauno ādas hidrolipīdu 
slāni, nodrošinot izcilu 
ādas mitrināšanu, tūlītēju 
mīmikas grumbiņu un ādas 
toņa izlīdzināšanu. Spēcīgā 
antioksidantu kombinācija 
samazina ādas jutību, 
kavē novecošanās radītas 
izmaiņas ādā un atjauno 
ādas elasticitāti.



Aktīvās vielas
NEODERMIL® (Methylglucoside Phosphate, Copper Lysinate/Prolinate), 
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Olīvu skvalāns (Squalane), 
Bišu vasks (Bees wax), Hidrogenētas olīveļļas (Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables), Rīsu ciete (Oryza Sativa Starch), Sāls (Sodium Chloride), 
Oleīnskābe (Glyceryl Oleate), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), 
Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), 
Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts 
(Centella Asiatica Leaf Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense 
Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Ābolu sēkliņu 
ekstrakts (Pyrus Malus Fruit Extract), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), 
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Abesīnijas krambes eļļa (Crambe 
Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera Seed Oil), Limnantes 
albas sēklu eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas eļļa (Simmondsia Chinensis 
Seed Oil), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu 
eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus 
Oil), Glicerīns (Glycerin), Pienskābe (Lactic Acid)

Aktīvās vielas
VOLUFORM® (Palmitoyl-Isoleucine), NEODERMIL® (Methylglucoside 
Phosphate, Copper Lysinate/Prolinate), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/
Capric Triglyceride), Glicerīns (Glycerin), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum 
Vulgare Germ Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), 
Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis Oil), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia 
Sinensis Leaf Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf 
Extract), Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Trejlapu 
puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Tīruma kosas ekstrakts 
(Equisetum Arvense Extract), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), 
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrogenēta olīveļļa (Olea Europaea 
Oil Unsaponifiable), Abesīnijas krambes eļļa (Crambe Abyssinica Seed 
Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera Seed Oil), Limnantes albas sēklu 
eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas eļļa (Simmondsia Chinensis Seed 
Oil), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Pienskābe 
(Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa 
(Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Olīvu skvalāns (Squalane), 
Hidrogenētas olīveļļas (Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Hydrogenated 
Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables), Sāls (Sodium 
Chloride), Oleīnskābe (Glyceryl Oleate), Bišu vasks (Bees wax), Kviešu 
dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Naktssveces eļļa (Oenothera 
Biennis Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Zaļās tējas 
ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), Acerollas ekstrakts (Malpighia 
Glabra Fruit Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf 
Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Trejlapu 
puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Vitamīns E (Tocopheryl 
Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns 
(Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), 
Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil), Glicerīns (Glycerin), 
Pienskābe (Lactic Acid)

Lieto: krēmu uzklāj uz sejas, iemasē, līdz tas iesūcas 
ādā. Produktu lieto sejas kopšanas procedūrās kopā ar 
ANTIWRINKLE MASK GOLD & PEARL, BUST FIRMING 
MASK vai REJUVENATING MASK.

Lieto: krēmu uzklāj uz sejas, iemasē, līdz tas iesūcas. 
Produktu lieto sejas kopšanas procedūrās kopā ar 
ANTIWRINKLE MASK GOLD & PEARL, BUST FIRMING 
MASK vai REJUVENATING MASK.

Lieto: krēmu uzklāj uz sejas, veic sejas masāžu. Produktu 
lieto sejas kopšanas procedūrās kopā ar ANTIWRINKLE 
MASK GOLD & PEARL, BUST FIRMING MASK vai 
REJUVENATING MASK.

REGENERATING 
& FIRMING  
CREAM

ATJAUNOJOŠS &  
FORMĒJOŠS KRĒMS

Bagātīgais sejas krēms 
acīmredzami samazina 
ādas novecošanās pazīmes, 
samazinot oksidatīvā stresa 
radītos bojājumus ādā, 
dziļi atjaunojot, mitrinot un 
tonizējot ādu. Inovatīvās aktīvās 
sastāvdaļas, sekmējot kolagēna 
un elastīna sintēzi, lieliski 
aizpilda mazās grumbiņas.

HI–TECH 
LIPOSCULPT
CREAM

HI–TECH SEJAS OVĀLU 
MODELĒJOŠS KRĒMS

Inovatīvs, sejas reljefu modelējošs 
krēms. Volufirming tehnoloģija 
iedarbojas uz sejas ādu visos tās 
līmeņos. Bagātīgais sejas krēms 
acīmredzami samazina ādas 
novecošanās pazīmes, samazinot 
oksidatīvā stresa radītos bojāju mus 
ādā, dziļi atjaunojot, mitrinot un 
tonizējot ādu.  Krēms dabīgā veidā 
piepilda grumbas un krunciņas, 
atjauno sejas ovālu, samazinot foto 
un hronoloģiskās ādas novecošanās 
radītās izmaiņas.

ENRICHED 
MASSAGE
CREAM

BAGĀTĪGS MASĀŽAS  
KRĒMS SEJAI

Ideāli piemērots masāžas 
procedūras veikšanai. Viegli 
slīd, kopj ādu, piemērots pat 
sausas, jutīgas ādas kopšanai. 
Masāžas procedūras laikā āda 
tiek dziļi mitrināta, barota, 
tiek kavēti novecošanās 
procesi.



Aktīvās vielas
Putotājs no kukurūzas un kokosriekstiem (Decyl Glucoside), Amerikas 
ziepjukoka ekstrakts (Quillaja Saponaria Bark Extract), Glicerīns 
(Glycerin), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Pienskābe (Lactic 
Acid), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), 
Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon 
Schoenanthus Oil)

Lieto: uzklāj maigi iemasējot ādā. Nomazgā ar siltu 
ūdeni.  Produkts lieliski sagatavo ādu turpmākajai sejas 
procedūrai. Lieliskam rezultātam, ieteicams lietot kopā ar 
NATURA CONCEPT produktiem. 
BRĪDINĀJUMS! Izvairīties no produkta iekļūšanas acīs!

Aktīvās vielas
Putotājs no kukurūzas un kokosriekstiem (Decyl Glucoside), Glicerīns 
(Glycerin), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Amerikas 
ziepjukoka ekstrakts (Quillaja Saponaria Bark Extract), Pienskābe (Lactic 
Acid), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns 
(Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), 
Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: skrubi uzklāj uz sausas vai mitras sejas ādas 
un masē apļveida kustībām 2–3 min., tad noskalo ar 
ūdeni. Produkts lieliski sagatavo ādu turpmākajai sejas 
procedūrai.

Aktīvās vielas
Putotājs no kukurūzas un kokosriekstiem (Decyl Glucoside), Glicerīns 
(Glycerin), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Amerikas 
ziepjukoka ekstrakts (Quillaja Saponaria Bark Extract), Pienskābe (Lactic 
Acid), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns 
(Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), 
Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: saudzīgi attīra ādu, perfekti sagatavojot to 
citu kosmētisko līdzekļu uzklāšanai. Nelielu produkta 
daudzumu uzklāj uz sausas vai mitras ādas, saputo un 
nomazgā. Produkts neveido apjomīgas, izteiktas putas.
BRĪDINĀJUMS! Izvairīties no produkta iekļūšanas acīs.

MOISTURISING
CLEANSING 
FOAM

MITRINOŠAS ATTĪROŠĀS 
PUTAS

Bagātīgas, saudzīgas un 
maigas putas. Dziļi attīra, 
mitrina, saglabā ādas veselību. 
Lieliski noņem kosmētiku, 
novērš ādas sausumu, 
mīkstina, padara to maigu un 
mirdzošu. Piemērots lietošanai 
ap acīm.

ADVANCED 
TRIPLE
ACTION  
PEELING

INOVATĪVS TRĪSKĀRŠAS 
IEDARBĪBAS PĪLINGS

Pateicoties ideāli sabalan
sētajam pH, produkts 
perfekti attīra un mitrina 
ādu, saglabājot tās veselību. 
Lieliski novērš ādas 
raupjumu un sausumu, 
mīkstina, padara to maigu 
un mirdzošu.

MOISTURISING
DERMOPROTECT 
CLEANSER

MITRINOŠS, ĀDU 
AIZSARGĀJOŠS ATTĪROŠS 
LĪDZEKLIS

Maigi un saudzīgi attīrošs gels 
ar ilgstoši mitrinošu iedarbību.



Aktīvās vielas
Solum Diatomeae, Calcium Sulfate (Jūras sāļi), Algin, Spirulina Maxima 
Powder (Zilaļģe), Xanthan Gum (Base), Lithothamnium, Magnesium Oxide 
(Base), Mentha Piperita (Piparmētru ekstrakts), Menthol

Aktīvās vielas
Diatomaceous Earth, Calcium Sulfate, Algin, Tetrasodium Pyrophosphate, 
Theobroma Cacao Extract, Iron Oxide, Parfum

Aktīvās vielas
Solum Diatomeae, Calcium Sulfate Hydrate, Mica, Tetrasodium 
Pyrophosphate, Conchiolin Powder, Magnesium Oxide, Algin, Xanthan 
Gum, Parfum, Iron Oxide Hydrated Silica

Lieto: Maskai vajadzīgo vielas daudzumu (~100 g) 
sajauc ar 300 ml ūdens (+20°C). Intensīvi maisot, iegūst 
viendabīgu pastu ar želejveida struktūru, kas ļauj tai cieši 
piekļauties ādas virsmai. Masku uzklāj uz notīrītas sejas, 
kakla, dekoltē un krūšu āda. Masku tur 15 minūtes, pēc 
tam to var viegli noņemt. Āda ir ieguvusi svaigumu un 
mirdzumu.

Lieto: Vajadzīgo maskas daudzumu sajauc ar istabas 
temperatūras ūdeni un, intensīvi maisot, iegūst 
viendabīgu pastu. Masku nekavējoties uzklāj uz notīrītas 
kakla, dekoltē un krūšu zonas ādas. Ļauj tai iedarboties 
15 minūtes, pēc tam masku var viegli noņemt.

Lieto: Vajadzīgo maskas daudzumu (30 – 100 g) sajauc 
ar istabas temperatūras ūdeni (90  – 300 ml) un, intensīvi 
maisot, iegūst viendabīgu pastu. Masku nekavējoties 
uzklāj uz notīrītas sejas, kakla, dekoltē un krūšu zonas 
ādas. Ļauj tai iedarboties 15 minūtes, pēc tam masku var 
viegli noņemt kā plēvi.

PLASTIFICĒJOŠA UN ATTĪROŠA AĻĢU MASKA  
AR SPIRULĪNU UN GINKA EKSTRAKTU SEJAI, 
KAKLAM UN KRŪTĪM

Mitrina, plastificē, nostiprina un atjauno ādas struk  tūru. 
Jūras aļģu algināti, māli, zilaļģes, brūnaļģes un ginka 
ekstrakts, kā arī mentols stimulē elastīna un 
hialuron skābes izstrādāšanu, palēnina ādas šūnu 
novecošanos, attīra un remineralizē ādu. Spirulīnas 
sekmē audu apgādi ar skābekli un apasiņošanas 
uzlabošanu. Uzlabojas ādas reģenerācija un ādas 
aizsargspējas. Aļģu maska efektīvi mazina apsārtumu 
un ir ar izteiktu liftinga efektu.

MASKA SEJAI, DEKOLTĒ UN ĶERMENIM 

Kakao un aļģu Peel Off (plastificējoša) maska satur 
bagātīgi mitrinošu un atjaunojošu aktīvo vielu 
kompleksu sausai ādai un ir ar izteikti mitrinošu, 
ādas struktūru atjaunojošu un pretnovecošanās 
iedarbību. Kakao un aļģu kombinācijai piemīt 
reģenerējošas īpašības. Tā baro, mitrina un izlīdzina 
ādu, aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās 
un nodrošina tai veselīgu izskatu. Saldā kakao 
smarža mazina emocionālo spriedzi, paaugstina 
dzīvīgumu, uzlabo garastāvokli. Maska paredzēta 
sejai, dekoltē zonai un ķermenim.

PLASTIFICĒJOŠA UN DZIĻI ATJAUNOJOŠA MASKA 
SEJAS, KAKLA, KRŪŠU UN DEKOLTĒ ĀDAS 
KOPŠANAI

Kavē novecošanās procesus ādā, likvidē noguruma 
pēdas, mitrina, atjauno minerālvielu līdzsvaru ādā. 
Āda kļūst atjaunota, mirdzoša un svaiga. Luksusa 
klases maska. Bagātīgā antiage maska ir spēcīgs 
ādas atjaunotājs. Tā modelē, formē un nostiprina 
sejas ovālu. Samazina redzamās grumbas, 
nostiprinot, tonizējot un atjaunojot ādu. Pērļu un 
zelta ekstrakts sniedz ādai jaunības mirdzumu.

ANTI-WRINKLE MASK
PEARL & GOLD

REJUVENATING
MASK

BUST FIRMING
MASK



Aktīvās vielas
Putotājs no kukurūzas un kokosriekstiem (Decyl Glucoside), Glicerīns 
(Glycerin), Amerikas ziepjukoka ekstrakts (Quillaja Saponaria Bark 
Extract), Pienskābe (Lactic Acid), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed 
Wheat Protein), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa 
(Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: uzklāj uz sausas vai mitras ķermeņa ādas un 
2–3 min. masē apļveida kustībām, atstāj līdz 5 min. 
iedarboties, noskalo ar ūdeni. Produkts lieliski piemērots 
ķermeņa procedūrās, kā arī veicot pedikīru.

Aktīvās vielas
Putotājs no kukurūzas un kokosriekstiem (Decyl Glucoside), Glicerīns 
(Glycerin), Amerikas ziepjukoka ekstrakts (Quillaja Saponaria Bark 
Extract), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Pienskābe (Lactic Acid), 
Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu eļļa 
(Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus 
Oil)

Lieto: saudzīgi attīra ādu, perfekti sagatavojot to 
citu kosmētisko līdzekļu uzklāšanai. Nelielu produkta 
daudzumu uzklāj uz sausas vai mitras ādas, saputo un 
nomazgā. Produkts neveido apjomīgas, izteiktas putas. 
BRĪDINĀJUMS! Izvairīties no produkta iekļūšanas acīs.

TRIPLE 
ACTION
SCRUB

TRĪSKĀRŠAS IEDARBĪBAS 
SKRUBIS

Skrubis ar ideāli sabalansētu 
pH, perfekti attīra un mitrina 
ādu, saglabājot tās veselību. 
Lieliski novērš ādas raupjumu 
un sausumu, mīkstina, padara 
ādu maigu un mirdzošu.

MOISTURISING 
DERMOPROTECT
CLEANSER

MITRINOŠS, ĀDU 
AIZSARGĀJOŠS ATTĪROŠS 
LĪDZEKLIS

Maigi un saudzīgi attīrošs gels 
ar ilgstoši mitrinošu iedarbību.

ĶERMENIM



Aktīvās vielas
SVELTAM® (Caffeine, Theobromine, Methyl Xanthine, Paraxanthine), 
Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Extract), Zirgkastaņas ekstrakts 
(Aesculus Hippocastanum Extract), Aļģu ektrakts (Fucus Vesiculosus 
Extract), Efejas ekstrakts (Hedera Helix Extract), Glicerīns (Glycerin), Jūras 
sāls (Maris Sal), Hidrogenētas olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Silīcijs (Silica), Ingvera ekstrakts (Zingiber Officinale Root 
Extract), Ingvera eļļa (Zingiber Officinale Root Oil), Pienskābe (Lactic 
Acid)

Lieto: ķermeņa formu koriģējošās procedūrās – lokālu 
tauku uzkrājumu šķelšanā, pretcelulīta procedūrās un 
procedūrās ķermeņa apjoma samazināšanai. Lieto 
pirms ķermeņa aplikāciju procedūrām, pirms formu 
koriģējošajām masāžām, elektroterapijā un skaņas 
terapijā.
SVARĪGI! Var lietot retikulāro zirnekļveida vēnu un 
kapilāru trausluma gadījumos.

Lieto: izmanto ķermeņa formu koriģējošās procedūrās 
ādas elastības atjaunošanai un tonizēšanai, ķermeņa 
kontūras formēšanai un modelēšanai. Ieteicams pirms 
ķermeņa aplikācijas procedūrām, pirms ķermeņa formu 
koriģējošajām masāžām. Augsta elektrovadītspēja un 
optimāls vides pH līmenis ļauj lietot gelu elektroterapijā 
un skaņas terapijā.

Aktīvās vielas
Ābolu sēkliņu ekstrakts (Pyrus Malus Seed Extract), Tīruma kosas ekstrakts 
(Equisetum Arvense Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica 
Leaf Extract), Glicerīns (Glycerin), Jūras sāls (Maris Sal), Hidrogenētas 
olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Extract), 
Zirgkastaņas ekstrakts (Aesculus Hippocastanum Extract), Aļģu ektrakts 
(Fucus Vesiculosus Extract), Efejas ekstrakts (Hedera Helix Extract), 
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Mentols (L-Menthol)
Silīcijs (Silica), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel 
Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: pirms ķermeņa aplikāciju procedūrām (aļģu 
ietīšanām, dūņu kompresēm, kūdras kompresēm un 
maskām uz māla un krēma bāzes), pirms ķermeņa 
formu koriģējošajām masāžām (limfodrenāžas, 
vakuummasāžas, gaisa zābakiem u.c.). Lietot 
elektroterapijā un skaņas terapijā.

Aktīvās vielas
Citronu miziņu ekstrakts (Citrus Limon Peel Extract), Zaļās tējas ekstrakts 
(Camellia Sinensis Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica 
Leaf Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Jūras 
sāls (Maris Sal), Hidrogenētas olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Zirgkastaņas ekstrakts (Aesculus Hippocastanum Extract), 
Silīcijs (Silica), Āļģu ekstrakts (Fucus Vesiculosus Extract), Efejas ekstrakts 
(Hedera Helix Leaf Extract), Glicerīns (Glycerin), Pienskābe (Lactic Acid), 
Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon 
Schoenanthus Oil)

SHAPING  
GEL

SLAIDINOŠS GELS

Viegli sildošs, taukus šķeļošs 
gels efektīvi mazina taukaudu 
apjomu, modelē un nostiprina 
ķermeņa līnijas, piemīt 
pretcelulīta iedarbība.

KONTURĒJOŠS GELS

Atvēsinošs gels ar spēcīgu 
ādu nostiprinošu un ķermeņa 
formu modelējošu iedarbību. 
Aktīvi aizkavē novecošanās 
procesus ādā.

ACTIVE 
DRAINAGE 
GEL

AKTĪVAS DRENĀŽAS GELS

Mitrinošs gels ar izteiktu 
prettūskas un pretcelulīta 
efektu. Gela sastāvā esošo 
dabīgo ekstraktu izlasei piemīt 
spēcīga limfas un venozo 
atteci uzlabojoša iedarbība.

RECONTOURING 
GEL



Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Naktssveces eļļa 
(Oenothera Biennis Oil), Ābolu sēkliņu ekstrakts (Pyrus Malus Seed 
Extract), Glicerīns (Glycerin), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ 
Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Zaļās tējas 
ekstrakts (Camellia Sinensis Extract), Acerollas ekstrakts (Malpighia 
Glabra Fruit Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf 
Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Trejlapu 
puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Vitamīns E (Tocopheryl 
Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Piparmētru eļļa (Mentha 
Piperita Leaf Oil), Hidrogenēta olīveļļa (Olea Europaea Oil Unsaponifiable), 
Abesīnijas krambes eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa 
(Orbignya Oleifera Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam 
estolide), Žožobas eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Hidrolizēts 
kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Pienskābe (Lactic Acid), 
Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon 
Schoenanthus Oil)

Lieto: produktu lieto kosmētiskajās (krūšu, kakla, dekoltē) 
kopšanas procedūrās, ļenganas ādas (augšdelmu, 
augšstilbu iekšējo virsmu un vēdera) modelējošās 
procedūrās.

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Glicerīns (Glycerin), 
Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Saldo mandeļu eļļa 
(Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Zaļās tējas ekstrakts (Camellia Sinensis 
Extract), Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Āzijas 
centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf Extract), Tīruma kosas ekstrakts 
(Equisetum Arvense Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes 
trifoliata), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide 
Isomerate), Hidrogenēta olīveļļa (Olea Europaea Oil Unsaponifiable), 
Abesīnijas krambes eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa 
(Orbignya Oleifera Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam 
estolide), Žožobas eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Hidrolizēts 
kviešu proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Pienskābe (Lactic Acid), 
Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon 
Schoenanthus Oil)

Lieto: ieteicams kā noslēdzošais produkts pēc dažādām 
ķermeņa kopšanas procedūrām, aplikācijas procedūrām 
(aļģu ietīšanas, dūņu kompresēm, kūdras kompresēm un 
maskām uz māla un krēma bāzes).

Aktīvās vielas
SVELTAM® (Caffeine, Theobromine, Methyl Xanthine, Paraxanthine), Zaļās tējas 
ektrakts (Camellia Sinensis Extract), Zirgkastaņas ekstrakts (Aesculus 
Hippocastanum Extract), Aļģu ekstrakts (Fucus Vesiculosus Extract), Efejas 
ekstrakts (Hedera Helix Leaf Extract), Bišu vasks (Bees wax), Acerollas ekstrakts 
(Malpighia Glabra Fruit Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts (Centella Asiatica Leaf 
Extract), Tīruma kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Trejlapu puplakša 
ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), 
Naktssveces eļļa (Orbignya Oleifera Seed Oil), Saldo mandeļu eļļa (Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil), Hidrogenētas olīveļļas (Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, 
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Olea Europaea Oil Unsaponifiables), 
Rīsu ciete (Oryza Sativa Starch), Sāls (Sodium Chloride), Oleīnskābe (Glyceryl 
Oleate), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Glicerīns (Glycerin), 
Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Čilli 
pipara ekstrakts – kapsīns (Capsicum Frutescens Resin), Hidrolizēts kviešu 
proteīns (Hydrolyzed Wheat Protein), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa 
(Citrus Grandis Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: lokāli uz problēmzonām! Pirms ķermeņa aplikācijas 
procedūrām un koriģējošajām masāžām. 
BRĪDINĀJUMS! Cilvēkiem ar jutīgu ādu var būt izteikti 
sildoša sajūta un lokāls ādas apsārtums. Neiesaka lietot 
cilvēkiem ar paaugstinātu kapilāru trauslumu, redzamām 
retikulārām vēnām.  Uzklāt, uzvelkot cimdus. Izvairīties no 
produkta nokļūšanas acīs un uz gļotādām. 

FIRMING 
CREAM

KRĒMS ĶERMEŅA ĀDAS 
TVIRTUMAM

Ķermeņa formu modelējošs 
un ādas elastību atjaunojošs 
krēms. Īpaši atlasītās 
un sabalansētās dabas 
sastāvdaļas atjauno saistaudu 
vitalitāti, padarot ādu 
mirdzošu un tvirtu.

ANTIOXIDANT 
SKIN
REPAIR 
CREAM

ĀDU ATJAUNOJOŠS 
ANTIOKSIDANTU KRĒMS

Krēms ar bagātīgu 
antioksidantu kompleksu, 
kas būtiski uzlabo ādas 
spēju cīnīties pret brīvajiem 
radikāļiem, intensīvi kopj 
ķermeņa ādu un pasargā to no 
priekšlaicīgas novecošanās.

ADVANCED  
ANTI-CELLULITE
CREAM

INOVATĪVS PRETCELULĪTA 
KRĒMS

Aktīvi sildošs pretcelulīta 
krēms ar bioloģiski aktīvajām 
vielām, efektīvi novērš celulītu, 
šķeļ taukus un uzlabo ādas 
kvalitāti.



Aktīvās vielas
VOLUFORM® (Palmitoyl-Isoleucine), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric 
Triglyceride), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Saldo 
mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Glicerīns (Glycerin), Zaļās 
tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Leaf Extract), Āzijas centīlijas ekstrakts 
(Centella Asiatica Leaf Extract), Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra 
Fruit Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Tīruma 
kosas ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Vitamīns E (Tocopheryl 
Acetate), PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Hidrolizēts kviešu proteīns 
(Hydrolyzed Wheat Protein), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil), 
Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: krēmu uzklāj uz krūtīm, dekoltē zonas, iemasē, 
līdz tas iesūcas ādā. Lieto krūšu, kakla, dekoltē kopšanas 
procedūrās. 
Lieto kopā ar BUST FIRMING MASK vai REJUVENATING 
MASK.

Aktīvās vielas
VOLUFORM® (Palmitoyl-Isoleucine), SVELTAM® (Caffeine, Theobromine, 
Methyl Xanthine, Paraxanthine), Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric 
Triglyceride), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Saldo 
mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Glicerīns (Glycerin), Zaļās 
tējas ekstrakts (Camellia Sinensis Extract), Āzijas centīlijas ektrakts 
(Centella Asiatica Leaf Extract), Aļģu ektrakts (Fucus Vesiculosus Extract), 
Acerollas ekstrakts (Malpighia Glabra Fruit Extract), Efejas ekstrakts 
(Hedera Helix Extract), Zirgkastaņas ekstrakts (Aesculus Hippocastanum 
Extract), Trejlapu puplakša ekstrakts (Menyanthes trifoliata), Tīruma kosas 
ekstrakts (Equisetum Arvense Extract), Vitamīns E (Tocopheryl Acetate), 
PENTAVITIN® (Saccharide Isomerate), Čilli pipara ekstrakts – kapsīns 
(Capsicum Frutescens Resin), Hidrolizēts kviešu proteīns (Hydrolyzed 
Wheat Protein), Pienskābe (Lactic Acid), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis 
Peel Oil), Citronzāles eļļa (Cymbopogon Schoenanthus Oil)

Lieto: lokāli uz problemātiskajām ķermeņa zonām, pirms 
ķermeņa aplikācijas procedūrām un koriģējošajām 
masāžām.
BRĪDINĀJUMS! Var būt izteikti sildoša sajūta un lokāls 
ādas apsārtums. Produktu neiesaka lietot cilvēkiem ar 
paaugstinātu kapilāru trauslumu, redzamām retikulārām 
vēnām. Produktu uzklāt, uzvelkot cimdus. Izvairīties no 
produkta nokļūšanas acīs un uz gļotādām. 

LIFT & 
VOLUME
BREAST 
CREAM

KRĒMS DIBENA &  
SĒŽAS TVIRTUMAM

Aktīvi sildošs krēms dibena ādas 
stāvokļa atjaunošanai un formas 
efektīvai uzlabošanai. Bioloģiski 
aktīvās vielas nodrošina pretcelulīta 
iedarbību un inovatīvā Volufirming 
tehnoloģija iedarbojas uz ādu kā 
arhitekts visos tās līmeņos 

LIFT & 
VOLUME
BUTTOCKS 
CREAM

KUPLINOŠS & KRŪŠU FORMU 
VEIDOJOŠS KRĒMS

Krēms krūšu, kakla un dekoltē 
ādas tvirtuma, mirdzuma un 
apjoma piešķiršanai! Izmantojot 
inovatīvu risinājumu – 
Volufirming tehnoloģiju, krēms 
dziļi iedarbojas uz krūšu un 
dekoltē ādu visos tās līmeņos.



Aktīvās vielas
Theobroma Cacao Extract, Talc, Citric Acid, Magnesium Sulfate, 
Lithothamnium Calcareum, Avena Sativa Kernel Flour, Magnesium Oxide, 
Laminaria Digitata, Parfum, Iron Oxide

Lieto: Masku sajauc ar siltu ūdeni un uzklāj uz dekoltē vai 
citām problemātiskām ķermeņa zonām. Pēc procedūras 
masku noskalo dušā. Piemērota visiem ādas tipiem.

ŠOKOLĀDES MASKA

Satur atjaunojošu kompleksu bojātai, elastību 
zaudējušai ādai un ir ar izteiktu ādas struktūru 
atjaunojošu iedarbību. Kakao baro un piesātina 
ādu ar A, E vitamīniem, satur antioksidantus, 
kas aizsargā no brīvajiem radikāļiem – vides 
nelabvēlīgās ietekmes. Produkta sastāvā esošās 
auzas saudzē, mīkstina un dziedē ādu, aļģes 
mitrina un piesātina ādu ar mikroelementiem. 
Šokolādes aromāts veicina endorfīnu jeb tā dēvēto 
laimes hormonu izdalīšanos, kas palīdz mazināt 
stresu un nogurumu.

CHOCOLATE  
MASK

ĶERMEŅA APRISES MODELĒJOŠAI  
AĻĢU MASKAI 

Piemīt dziļi mitrinoša, tonizējoša un ādu 
atjaunojoša iedarbība. Oriģinālā formula stimulē 
ādas šūnu atjaunošanās procesus. Āda atgūst 
elastīgumu un tvirtumu. Maska lieliski modelē 
ķermeņa aprises.

Aktīvās vielas
Lithothamnium, Laminaria, Ulva, Spirulina, Hydrolyzed wheat protein

Lieto: Pietiekošu daudzumu aļģu pulvera (~100 g) sajauc 
ar 300 ml silta ūdens un maisot iegūst viendabīgu masu, 
ko uzklāj uz attīrītām problemātiskajām ķermeņa zonām, 
tās apklāj ar plēvi un izmanto termosegu. Procedūra ilgst 
30 minūtes. Beigās masku noskalo dušā.

EXTRA FIRMING BODY
ALGAE MASK

SLAIDINOŠA UN TAUKUS DEDZINOŠA  
AĻĢU MASKA

Aļģu, kakao, magnija un zaļās tējas maisījumam 
piemīt asinsrites un vielmaiņu stimulējošas 
īpašības, kuru rezultātā samazinās ķermeņa tauku 
šūnu apjoms, augums kļūst slaids un tvirts.

Aktīvās vielas
Lithothamnium, Laminaria, Fucus, Green tea, Magnesium sulphate, 
Theobroma cacao shell powder, Monosodium citrate, Talc, Magnesium 
oxide

Lieto: Pietiekošu daudzumu aļģu pulvera (~100 g) sajauc 
ar 300 ml silta ūdens un maisot iegūst viendabīgu masu, 
ko uzklāj uz attīrītām problemātiskajām ķermeņa zonām, 
tās apklāj ar plēvi un izmanto termosegu. Procedūra ilgst 
30 minūtes. Beigās masku noskalo dušā.

FAT BURNING & 
SLIMMING ALGAE MASK



Aktīvās vielas
Lithothamnium, Fucus, Maris salt, Green tea, Laminaria

DABĪGA AĻĢU DETOX MASKA HOME

Maskai piemīt attīrošs, lipolītisks un izteikti 
drenējošs efekts. Aļģu, sāļu un zaļās tējas 
sajaukums iedarbojas uz zemādas taukaudiem un 
celulītu, nodrošina spēcīgu detoksicējošu iedarbību 
un veicina vielmaiņas procesus organismā, izvada 
lieko šķidrumu un sekmē tauku vielmaiņu.

ORGANIC ALGAE
DETOX MASK

Lieto: Vajadzīgo daudzumu aļģu pulvera (~100 g) sajauc 
ar siltu ūdeni (300 ml). Maisot iegūst viendabīgu masu, 
ko uzklāj uz attīrītām problemātiskajām ķermeņa zonām. 
Tās apklāj ar plēvi un termosegu. Procedūra ilgst 40-
45 minūtes. Masku noskalo dušā.

SLAIDINOŠA AĻĢU MASKA AR PRETCELULĪTA 
IEDARBĪBU

Attīrošs, lipolītisks un izteikti drenējošs efekts. Maska 
izmantojama novājēšanas un pretcelulīta procedūrās. 
Aļģu un zaļās tējas sajaukums iedarbojas uz celulītu, 
nodrošina spēcīgu detoksicējošu iedarbību un veicina 
vielmaiņas procesus organismā.

Aktīvās vielas
Lithothamnium Calcareum, Laminaria Digitata, Fucus Vesiculosus, Camelia 
Sinensis Extract

Lieto: Vajadzīgo daudzumu aļģu pulvera (~100 g) 
sajauc ar siltu ūdeni (300 ml). Maisot iegūst viendabīgu 
masu, ko uzklāj uz attīrītām problemātiskajām ķermeņa 
zonām. Tās apklāj ar plēvi un termosegu. Procedūra ilgst 
30 minūtes. Masku noskalo dušā.

SLIMMING  
MASK

TONIZĒJOŠA, ĶERMEŅA FORMU UZLABOJOŠA  
AĻĢU MASKA

Atjauno ādas elastību un tvirtumu. Nostiprinošs 
efekts. Maska izmantojama ķermeņa ādas 
nostiprināšanas un ķermeņa formu modelējošās 
procedūrās. Pateicoties aļģu daudzpusīgajai 
iedarbībai, āda tiek atjaunota, tiek sekmēti dzīvības 
procesi ādas šūnās un tiek izlīdzinātas sīkās 
grumbiņas.

Aktīvās vielas
Lithothamnium Calcareum, Laminaria Digitata, Ulva Lactuca, Spirulina 
Maxima

TONING  
MASK

Lieto: Vajadzīgo daudzumu aļģu pulvera (~100 g) 
sajauc ar siltu ūdeni (300 ml). Maisot iegūst viendabīgu 
masu, ko uzklāj uz attīrītām problemātiskajām ķermeņa 
zonām. Tās apklāj ar plēvi un termosegu. Procedūra ilgst 
30 minūtes. Masku noskalo dušā.



EĻĻAS

Aktīvās vielas
Mandeļu eļļa (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Vitamīns E ( Vitamin E)

Lieto: Šo eļļu var izmantot masāžai kā pamatprocedūrai 
pretcelulīta procedūrās, atslābinošās, stresa un 
noguruma mazinošās masāžās. Pateicoties savam 
neitrālajam aromātam, krāsai un struktūrai, tā ir lieliska 
pamateļļa, kurai var pievienot dažādas ēteriskās eļļas. 
Mandeļu eļļa palīdz uzlabot jutīgas ādas stāvokli, 
nekairinot to.

MANDEĻU MASĀŽAS EĻĻA

Augstvērtīga, dabiska organiskā eļļa kvalitatīvu 
kosmētisko procedūru veikšanai. Rūpējas par ādas 
skaistumu un veselību. Saldo mandeļu eļļa mitrina, 
baro un atjauno ādu, padara to samtainu. Mandeļu 
eļļas sastāvu veido polinepiesātinātas taukskābes, 
oleīnskābe (Omega 9) un linolskābe (Omega 6), kas 
ir neaizstājamas organisma vielmaiņas procesos un 
nepieciešamas organisma normālai funkcionēšanai. 
Mandeļu eļļa ir bagāta ar E vitamīnu, kas ir spēcīgs 
antioksidants, kā arī satur citas bioloģiski aktīvas 
vielas: vitamīnus, minerālvielas un īpaši daudz 
fitosterolu. Mandeļu eļļa palīdz saglabāt ādas jaunību 
un vitalitāti.

Aktīvās vielas
Sezama sēklu eļļa (Seesame Oil), Vitamīns E (Vitamin E)

Lieto: Šo eļļu var izmantot masāžai kā pamatprocedūrai 
pretcelulīta procedūrās, atslābinošās, stresa un 
noguruma mazinošās masāžās, kā arī sejas ādas 
kopšanas procedūrās un veicot pedikīru. Eļļa lieliski 
piemērota ajūrvēdas procedūrām.

SEZAMA MASĀŽAS EĻĻA

Augstvērtīga, dabīga organiskā eļļa kvalitatīvu 
kosmētisko procedūru veikšanai. Aizkavē ādas 
novecošanos, padara to tvirtu un mirdzošu.Sezama 
sēklu eļļa lieliski mīkstina un baro ādu, uzlabo 
ādas toni, elastību, novērš iekaisumus un ādas 
sausumu, lobīšanos. Eļļā ir daudz mikroelementu 
(cinks, kalcijs), E un A vitamīni, tā satur arī lieliski 
sabalansētas polinepiesātinātas taukskābes 
un dabiskos antioksidantus (galvenais no tiem 
ir sezamols). Tā spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, 
mīkstināt un uzlabot ādas bioķīmiskos procesus, 
novērst ādas priekšlaicīgas novecošanās pazīmes. 
Eļļai piemīt maigi atslābinošs, atsvaidzinošs efekts.

ALMOND 
MASSAGE  
OIL

SESAME 
MASSAGE  
OIL



Aktīvās vielas
Vīnogu kauliņu eļļa (Grapeseed OIL), Vitamīns E (Vitamin E)

Lieto: sejas un ķermeņa kopšanai, izmanto masāžās un 
aplikācijās., ātri uzsūcas, neatstāj taukainas pēdas. 

VĪNOGU KAULIŅU EĻĻA

Vitamīniem  bagāta organiska eļļa, satur ω 369 
taukskābes, sastāvā esošie polifenoli palēnina ādas 
novecošanos, veicina kolagēna sintēzi, atjauno 
ādas šūnas un cīnās ar pirmajām grumbiņām. 
Eļļa ir lielisks kopšanas līdzeklis jebkura tipa 
ādai, neaizsprosto poras, ātri iesūcas un neatstāj 
taukainu vai lipīgu sajūtu. Tā ir viegla, maigi 
savelkoša, barojoša.

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Saldo mandeļu eļļa 
(Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis 
Oil), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Abesīnijas krambes 
eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera 
Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas 
eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Olīveļļa (Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables), Piparmētru eļļa (Mentha Piperita Leaf Oil), Vitamīns E 
(Vitamin E)

Lieto: Eļļa izmantojama vispārējai atslābinošai masāžai, 
novēršot nogurumu un stresu ķermenī, kā arī smaguma 
sajūtu kājās. Produkts piemērots paaugstināta kapilāru 
trausluma gadījumos, izvada lieko šķidrumu un uzlabo 
mikrocirkulāciju. Piparmētru eļļa ir lieliska gan sejas, 
gan pedikīra procedūrās, pretstriju profilakses terapijai 
grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, kā arī strauju 
svara izmaiņu laikā. Produkts izmantojams arī kā ikdienas 
ķermeņa ādas kopšanas līdzeklis, uzklājot to katru dienu 
uz mitras ādas pēc dušas.

MASĀŽAS EĻĻA AR PIPARMĒTRU EĻĻU

Augstvērtīgu dabisko eļļu maisījums ar piparmētru 
eļļas piedevu. Eļļai piemīt maigi atslābinošs un 
atsvaidzinošs efekts. Regulāri lietojot, uzlabo ādas 
elastību un palīdz saglabāt ādas tvirtumu. Šī masāžas 
eļļa aizkavē no  ve   cošanās procesus ādā, pasargā ādu 
no mitruma zaudēšanas, palīdz saglabāt un atjaunot 
tās elastību, kā arī uzlabo ādas aizsargspējas. 

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Saldo mandeļu eļļa 
(Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis 
Oil), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Abesīnijas krambes 
eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera 
Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas 
eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Olīveļļa (Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables), Ingvera ekstrakts (Zingiber Officinale Root Extract), 
Mandarīnu eļļa (Citrus Nobilis Oil) Vitamīns E (Vitamin E)

Lieto: Šo eļļu var lietot masāžai svara samazināšanas 
procedūrās, izmantojot liposāžas un citas līdzīgas 
masāžas metodes. Lieliski piemērota arī atslābinošām, 
nogurumu mazinošām procedūrām, kā arī pedikīra 
veikšanai. Produkts viegli lietojams sausas ķermeņa ādas 
ikdienas kopšanai, uzklājot to katru dienu uz mitras ādas 
pēc dušas. Labi iesūcas, nepadarot ādu taukainu.

MASĀŽAS EĻĻA AR MANDARĪNU EĻĻU

Eļļai piemīt relaksējoša iedarbība, tā patīkami 
sasilda un atslābina, vairo enerģiju un veselību. 
Augstvērtīgo organisko eļļu maisījumu (saldo 
mandeļu, kviešu dīgstu un naktssveču eļļas) 
papildina mandarīnu un ingvera eļļas. Rekomendē 
iekļaut svara samazināšanas programmā, vai var 
izmantot atslābinošām (saspringti, savilkti muskuļi), 
nogurumu mazinošām procedūrām.

MASSAGE  
OIL WITH
PEPPERMINT 
OIL

GRAPE  
SEED 
MASSAGE  
OIL

MASSAGE  
OIL WITH
TANGERINE 
OIL



MASĀŽAS EĻĻA AR KANĒĻA  
UN INGVERA EĻĻU

Augstvērtīgu dabīgo eļļu maisījums ar kanēļa un 
ingvera eļļu. Viegli silda un uzlabo mikrocirkulāciju 
uzlabojošu. 

MASĀŽAS EĻĻA AR CITRONZĀLES  
UN GREIFRŪTA EĻĻU

Inovatīvs, bagātīgi mitrinošs un atjaunojošs 
augstvērtīgu dabīgo eļļu maisījums sausai, bojātai, 
elastību zaudējušai ādai. Eļļai piemīt atslābinošs un 
atsvaidzinošs efekts. 

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Saldo mandeļu eļļa 
(Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis 
Oil), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Abesīnijas krambes 
eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera 
Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas 
eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Olīveļļa (Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables), Vitamīns E (Vitamin E), Citronzāles eļļa (Cymbopogon 
Schoenanthus oil), Greifrūtu eļļa (Citrus Grandis Peel Oil)

Lieto: atslābinošai masāžai, novērš nogurumu, smaguma 
sajūtu kājās, pretstriju profilakses terapijai. Tāpat arī 
paaugstināta kapilāru trausluma gadījumos, tā izvada 
lieko šķidrumu, uzlabo mikrocirkulāciju. Eļļa piemērota 
sejas procedūru veikšanai. 

Aktīvās vielas
Kokosriekstu eļļa (Caprylic/Capric Triglyceride), Saldo mandeļu eļļa 
(Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Naktssveces eļļa (Oenothera Biennis 
Oil), Kviešu dīgstu eļļa (Triticum Vulgare Germ Oil), Abesīnijas krambes 
eļļa (Crambe Abyssinica Seed Oil), Babasū eļļa (Orbignya Oleifera 
Seed Oil), Limnantes albas sēklu eļļa (Meadowfoam estolide), Žožobas 
eļļa (Simmondsia Chinensis Seed Oil), Olīveļļa (Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables), Ingvera ekstrakts (Zingiber Officinale Root Extract),  
Kanēļa eļļa (Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil) Vitamīns E (Vitamin E)

Lieto: masāžai svara samazināšanas procedūrās, 
izmantojot liposāžas u.c. līdzīgas masāžas metodes, 
lieliski piemērota atslābinošām, nogurumu mazinošām 
procedūrām, pedikīra veikšanai. Produkts lietojams 
sausas ķermeņa ādas kopšanai, uzklājot to uz mitras 
ādas pēc dušas. Labi iesūcas.

MASSAGE 
OIL WITH 
CINNAMON & 
GINGER  
OIL

MASSAGE OIL 
WITH
LEMONGRASS & 
GRAPEFRUIT  
OIL



Lieto: Hidromasāža un/vai balneoterapija. Veido 1,5-
5% sāls šķīdumu / sāls koncentrācija tiek dozēta pēc 
nepieciešamības. Var izmantot sēdvannas vai peldi visam 
ķermenim. Ne ilgāk kā 20 minūtes 37-42°C temperatūrā. 
Vēnu problēmu gadījumā ieteicams izvēlēties mērenu 
ūdens temperatūru (~37°C).
BRĪDINĀJUMS! Lietot tikai uz neievainotas ādas. Nekad 
nelietot pēc vaksācijas!

ROZĀ SĀLS VANNAI

Viens no pasaulē dabiskākajiem, tīrākajiem sāļiem 
satur daudz vērtīgu minerālvielu: Na, K, Cl, Ca, 
Mg, Fe, Zn, Cu un ir ideāli piemērots dažādām 
skaistumkopšanas procedūrām. Zemais nātrija 
saturs padara ROSE SALT ādai draudzīgāku, āda 
netiek atūdeņota.

ROSE SALT FOR BATH

ROZĀ SĀLS SKRUBIS

Viens no pasaulē dabiskākajiem, tīrākajiem sāļiem 
satur daudz vērtīgu minerālvielu:  
Na, K, Cl, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu un ir ideāli piemērots 
dažādām skaistumkopšanas procedūrām. Zemais 
nātrija saturs padara ROSE SALT ādai draudzīgāku, 
āda netiek atūdeņota.

Lieto: sajaukt sāls skrubi ar nelielu daudzumu ūdens 
un vieglām kustībām uzklāt uz mitras ķermeņa ādas. 
Apļojošām kustībām veikt vieglu masāžu, turpinot 
mitrināt rokas. Tad atlikumu noskalo dušā vai noņem ar 
mitru dvieli. SPA procedūra visam ķermenim - sāls, eļļas 
un aļģu maisījums. Uzklāt maisījumu uz ķermeņa, veikt 
vieglu masāžu un veikt ietīšanas procedūru. Ieteicams 
izmantot termosegu.
BRĪDINĀJUMS! Lietot tikai uz neievainotas ādas. Nekad 
nelietot pēc vaksācijas!

ROSE SALT SCRUB

SĀLS





BODY

Lietošana: nepieciešamo krēma daudzumu uzklāt 
uz apstrādājamajām zonām (rokām, gurniem), veikt 
masāžu. Krēms paredzēts izmantošanai ķermeņa ādas 
kopšanas procedūrās. Ieteicams lietot kopā ar masku 
GMT BEAUTY EXPECTING — MINERALIZING PEEL 
OFF ANTI-STRETCH MASK vai ANTI-STRETCH MARK 
CREAM-MASK.

ANTI  
OEDEMA 
MASSAGE 
CREAM

MASĀŽAS KRĒMS TŪSKAS 
MAZINĀŠANAI

Īpašs masāžas krēms lietošanai 
grūtniecības laikā, lai likvidētu 
kāju tūsku, dedzināšanas un 
smaguma sajūtu un veicinātu 
liekā šķidruma izvadīšanu no 
ķermeņa audiem. 

Aktīvās vielas
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Squalane, 
Cera Alba, Triticum Vulgare Germ Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hydrogenated Ethylhexyl 
Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables, Glyceryl Oleate, Camellia Sinensis Extract, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Hedera Helix Leaf Extract, Centella Asiatica 
Leaf Extract, Equisetum Arvense Extract, Quillaja Saponaria Bark 
Extract, Tocopheryl Acetate, PENTAVITIN®, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Lactic Acid

Aktīvās vielas
Salvia Hispanica Seed Oil, REGU®-STRETCH (Palmitoyl Tripeptide-5, 
Marrubium vulgare extract, Panthenol), Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Sesamum Indicum Seed Oil, Squalane, Cera Alba, Triticum Vulgare Germ 
Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, 
Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Glyceryl Oleate, Malpighia Glabra Fruit 
Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, Menyanthes trifoliata, Equisetum 
Arvense Extract, Pyrus Malus Peel Extract, Quillaja Saponaria Bark 
Extract, Tocopheryl Acetate, PENTAVITIN®, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Cymbopogon Schoenanthus Oil, Lactic Acid

Lietošana: nepieciešamo krēma daudzumu uzklāt uz 
apstrādājamajām zonām (striju veidošanās riska zonām — 
uz krūtīm, vēdera, rokām un kājām), veikt masāžu. 
Krēms paredzēts izmantošanai ķermeņa ādas kopšanas 
procedūrās. Ieteicams lietot kopā ar masku GMT BEAUTY 
EXPECTING — MINERALIZING PEEL OFF ANTI-STRETCH 
MASK vai ANTI-STRETCH MARK CREAM-MASK.

ANTI STRETCH 
MARK 
MASSAGE 
CREAM

MASĀŽAS KRĒMS STRIJU 
VEIDOŠANĀS RISKA 
NOVĒRŠANAI

100% dabīgo sastāvdaļu 
kombinācija ar patentēto  
REGU®STRETCH formulu masāžas 
krēmu padara īpaši piemērotu 
sievietēm grūtniecības un 
zīdīšanas periodā, novēršot striju 
veidošanās risku un samazinot 
jau esošās strijas. 



ANTI-STRETCH 
MARK  
CREAM-MASK

KRĒMSMASKA STRIJU 
VEIDOŠANĀS NOVĒRŠANAI

Krēmsmaska jau esošo striju 
likvidēšanai un jaunu  veidošanās 
profilaksei grūtniecības un 
zīdīša nas periodā. Maskaskrēma 
unikālā 100% dabīgo aktīvo 
sastāvdaļu kombinācija ir pilnīgi 
droša lietošanai grūtniecēm un 
sievietēm, kuras baro bērnu ar 
krūti. Krēmamaskas sastāvs baro 
un mitrina ādu, regulē ādas 
mitruma līmeni un mazina 
kairinājumu. 

ANTI-STRETCH 
MARK 
MASSAGE OIL 
WITH CHIA
MASĀŽAS EĻĻA AR ČIA 
SĒKLU EĻĻU STRIJU 
VEIDOŠANĀS PROFILAKSEI

Masāžas eļļa ar čia sēklu eļļu 
samazina jau esošās strijas 
un novērš jaunu veidošanos, 
mazina ādas jutīgumu 
grūtniecības un pēcdzemdību 
periodā, kā arī uzlabo ādas 
elastīgumu un dziļi mitrina 
ādu. 

Lietošana: nepieciešamo krēma-maskas daudzumu 
uzklāt uz iepriekš attīrītas apstrādājamās virsmas (striju 
veidošanās riska zonās — uz vēdera, krūtīm, rokām, 
kājām utt.), pārklāt ar plēvi. Pēc 30 minūtēm uzmanīgi 
nomazgāt.

Lietošana: eļļa ir lielisks līdzeklis striju novēršanai 
grūtniecības un pēcdzdemdību periodā. Eļļu izmanto 
masāžas laikā vai ķermeņa ādas ikdienas kopšanai.

Aktīvās vielas
Salvia Hispanica Seed Oil, Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylic/
Capric Triglyceride, Triticum Vulgare Germ Oil, Orbignya Oleifera Seed 
Oil, Glycerin, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Glyceryl Oleate, 
Oenothera Biennis Oil, Malpighia Glabra Fruit Extract, Centella Asiatica Leaf 
Extract, Menyanthes trifoliata, Equisetum Arvense Extract, Pyrus Malus 
Peel Extract, Tocopheryl Acetate, PENTAVITIN®, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Cymbopogon Schoenanthus Oil, Lactic Acid

Aktīvās vielas
Salvia Hispanica Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Equisetum 
Arvense Extract, Tocopheryl Acetate

Aktīvās vielas
Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Ulva Lactuca Powder, Spirulina 
Maxima Powder,   Mentha Piperita Oil, Menthol 

Lietošana: sajaukt nepieciešamo maskas daudzumu 
(~100 g) ar 300 ml ūdens (+20°C temperatūrā). Intensīvi 
maisīt, kamēr izveidojas vienveidīga želejveida masa, 
pēc tam uzklāt to uz attīrītas apstrādājamās zonas (striju 
veidošanās riska zonās — uz krūtīm, vēdera, rokām un 
kājām), veikt masāžu. Turēt masku 20 minūtes, pēc tam 
noņemt.

MINERALIZĒTA ALGINĀTU MASKA STRIJU 
VEIDOŠANĀS PROFILAKSEI

Unikāla plastificējoša maska striju veidošanās 
profilaksei grūtniecības laikā un redzamu striju 
samazināšanai pēc dzemdībām. 

MINERALIZING PEEL-OFF 
ANTI-STRETCH MASK
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