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Pepha
®
Tight- patentuotas dumblių ekstraktas 

(Nannochloropsis Occulata)- tai geltonasis dumblis, turintis 

sustiprinanatį poveikį odai ir mažina plonas raukšles. 

Suformuoja apsauginį sluoksnį, kuris saugo nuo oksidacinio 

streso. Didina kolageną bei stiprina jungiamąjį audinį. 

1. Mineralai ir mikroelementai  

Mineralai ir mikroelementai dumblių kaukės pagalba  prasiskverbia į gilesnius odos 

sluoksnius. Užtikrina,kad  odos ląstelės sugertų drėgmę, dėl kurios raukšles ir linijas 

išnyksta. 

2. Amino rūgštys 

Amino rūgštys vaidina svarbų vaidmenį odoje. Jos aprūpina fibroblastus pagrindiniais 

elementais. Pagamina kolageną ir elastines sruogas. Fibroblastai gamina odos pluoštus ir 

atlieka svarbų vaidmenį gydomąjame odos procese. 

3. Vitaminai (C ir B12) 

Vitaminai turi svarbią antioksidacinę funkciją ir kovoja su laisvaisiais radikalais, kurie yra 

atsakingi už odos senėjimą. Skirtingi vitaminai (Spirulina Maximoje) yra atsakingi už 

laisvųjų radikalų judėjimą, todėl padeda išvengti priešlaikinio odos senėjimo. 

Vitaminas C- atgaivina ir sustiprina odą. Stimuliuoja kraujotaką ir kovoja prieš laisvųjų 

radikalų poveikį. 

Vitaminas B12-  vitaminas atsakingas už ląstelių formavimąsį. 

 

 
 
Odos charaktersitika 

Oda suglebusi ir turi raukšlių 

Oda jautri klimato poveikiui bei muilo ir alkoholio poveikiui, dėl ko praranda gyvybingumą 

Oda neišsaugo drėgmės dėl ko epidermis išsausėja 

Dėl plono epidermio mažėja odos atsparumas išoriniams veiksniams 

Dėl drėgmės ir elastingumo praradimo oda atrodo suglebusi 

Odoje mažėja kolageno gijų skaičius. 

 

 

 



Naudojimas 

1 fazė: Pusę serumo naudokite ant veido, kaklo ir dekolte. Lengvai masažuokite, galima 

naudoti taip pat ant akių. 

2 fazė: Užtepkite Pepha Tight kaukę ant serumo sluoksnio. Uždengę folija, palikite 15 min. 

3 fazė: Vėl naudokite serumą ant veido, kaklo ir dekolte, ant viršaus užtepkite Pepha Tight 

dienos kremą ir masažuokite. 

Rezultatai 

Pepha Tight procedūra turi patempimo efektą 

Drėkina ir stiprina odą 

Atstato kolageno gijas ir skatina jungiamojo audinio formavimąsi bei kolageno gamybą 

Saugo odą nuo oksidacijos 

Kaip gydomoji funkcija – stiprina jungiamąjį audinį 

Lėtina odos senėjimą, sudaro skydą kuris apsaugo odą streso metu. 

Ingredientai 

Pepha Tight Serumas: Vanduo, Propilen glikolis, Polivinilpiroldionas, Pululanas, hamamelis 

virginia, Hidroksietilceliuliozė, Hidrolizuotas kviečių gliutenas, Dumblių ekstraktas, Ceratonia 

siliqua gum, metilparabenas, fenoksietanolis, metilizotiazolinas, jodopropinil butil karbamatas, etil 

parabenas. 

Pepha Tight kaukė: vanduo, butyrospermumn parkii sviestas, cearilo alkoholis, propilenglikolis, 

dikaprilatas, krakmolo difosfatas, etoksidiglikolis, etil hekso stearatas, glicerinas, ceterio 

glukozidas, titano dioksidas, tokoferilo acetatas, pululanas, dimetikonas, fenoksietanolis, 

imidazolidilo šlapalas, kvapai, dumblių ekstraktas, alantoinas, bisabololas, metilparabenas, 

disodium edta, butil parabenas, etil parabenas, izobutil parabenas, propilparabenas. 

 

Aktyvūs ingredientai 

Serumas: 

Propilen glikolis – drėkinamasis efektas 

Pepha Tight ( dumblių ekstraktas, pululanas) turi sustiprinanatį poveikį ir mažina plonas 

raukšles. Suformuoja apsauginį sluoksnį,kuris saugo nuo oksidacinio streso. Didina kolageną bei 

stiprina jungiamąjį audinį. 

Hamammelis virginia - stimuliuoja odos kraujo apytaką. 

Kaukė: 

Buterospermum parkii sviestas, propilenglikolis - drėkinamasis efektas 

Pepha Tight ( dumblių ekstraktas, pululanas) turi sustiprinanatį poveikį ir mažina plonas 

raukšles. Suformuoja apsauginį sluoksnį, kuris saugo nuo oksidacinio streso. Didina kolageną bei 

stiprina jungiamąjį audinį. 

Tokoferilo acetatas - saugo nuo laisvųjų radikalų 

Alantoinas - suformuoja apsauginį sluoksnį, kuris saugo nuo oksidacinio streso. Stiprina kolageną 

bei jungiamąjį audinį 

Bisabololas - turi šaldomąjį poveikį. 

Pepha Tight veido odos patempimo procedūra 

Intensyvus odos patempimas veido odai 

a)   Nusivalykite rankas su Pre Care valomosiomis putomis.  01 min. 

b)   Nuvalykite akis /lūpas Pre care makiažo valikliu. 02 min. 

c)    Užtepkit Pre Care Vitamin Rich pienelį, masažuoti, po to nuvalyti visa tai kempinėle 

ar kompresu. 04 min. 

d)    Užtepkite Pre Care Vitamin Rich losjoną su medvilnės tampono, pašalinkite 

makiažo ir valomojo pienelio likučius. 01 min. 

e)    Užtepkite Pre Care  šveitiklį, palikite 10 minučių, kad epidermis suirtų. 10 min. 

f)     Pašalinkite šveitiklį su kaukės tamponu ar rankšluosčiu Atstatykite odos Ph Pre 

Care Vitamin Rich losjonu. 05 min. 



g)   Pašalinkite nešvarumus 05 min. 

h)    Užneškite pusę serumo ant veido/kaklo/dekolte ir lengvai masažuokite. Taip pat ir 

aplink akis. 05 min. 

i)    Pepha Tight kremu dosniai ištepkite veidą,kaklą ir dekolte ir masažuokite 

užtvirtinamuoju masažu. 18 min. 

j)    Vėl tepkite likusią serumo dalį ir užtepkite storą sluoksnį Pepha Tight kaukės ant 

veido, kaklo bei dekolte ir uždengę plastikine plėvele palikite 15 min. 

k)   Pašalinkite kaukės kempine ar rankšluosčiu. 01 min. 

l)    Atšviežinkite odą su Pre Care Vitamin Rich losjonu. 01 min. 

m)  Užtepkite Q10 stangrinantį akių kremą aplinka akis, švelniai masažuojant. Užtepkite 

Pepha Tight dienos kremą ant veido, kaklo, dekolte ir švelniai masažuokite. 02 min. 

               Procedūros trukmė +/- 77min 

 

Naudojamos medžiagos: 

Pre Care valomosios putos 

Pre Care akių makiažo nuėmėjas 

Pre Care Vitamin Rich valomasis pienelis 

Pre Care Vitamin Rich losjonas 

Pre Care veido pilingas ( šveitiklis) 

Pepha Tight Lifting serumas 

Pepha Tight Lifting dienos kremas 

Pepha Tight Lifting kaukė 

 

Pepha Tight patempimas odai 

Pepha Tight patempimas odai - procedūra su įranga 

Įrangos naudojimas 

Garintuvas: Garinti 10 min. po gilaus valymo su veido šveitikliu ar veido pilingo. 

Šepetėlis: Naudoti keletą minučių su valymo pieneliu ar  gilaus valymo su veido šveitikliu ar veido 

pilingu. 

Vakuumas/purkštuvas: Naudokite vakuuminę dalį pašalinti nešvarumams po garinimo, galima 

naudoti taip pat masažui ir raukšlių korekcijai. Purkštuvas naudojamas atšviežinti odai su losjonu 

arba fiksacijai. 

Jonizatorius: Jonizacija naudojama ampulių turinio absorbcijai gerinti. 

Aukšto dažnio įrenginys: Naudojamas tik odai,kuri turi žemą deguonies lygį bei riebiai odai. Po 

vakuumo etapo. 

Infraraudonųjų spindulių lempa: Naudojama su visomis kremo kaukėmis ir veido pilingu 

siekiant sutrumpinti procedūros trukmę. 

Procedūros trukmė: +/- 87 min. 

Rekomenduojama kaina su Laneche produktais 

Kaina manualinei terapijai +15 proc. 

 

 


