
 
 
 

 
SPA ALGAE LIFTING Alginatinė kaukė- 
odos patempimo kaukė 
 
20452                           10 procedūrų                 
                                     10 alginatinių kaukių 
                                     Hialurono serumas 20 ml 
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SPA Dumblių odos patempimo kaukė 

Kas yra SPA dumblių patempimo kaukė? 

Spa dumblių patempimo  kaukė yra milteliai, kurie sumaišius kartu su vandeniu sudaro 

vieną homogeninę masę, kuri vėliau ant veido sutingsta. Kaukėje  naudojami  specialiai 

parinkti dumbliai. Negyvosios jūros dumblas yra  aukštos mikroelementų ir aminorūgščių 

koncentracijos. Tai idealus gydymas brandžiai odai. 

Ingredientai užtikrina, kad visi kaukės vitaminai, aminorūgštys ir mikroelementai išlieka 

aktyvūs ir kad jie prasiskverbtų efektyviau į gilesnius odos sluoksnius. 

Joje  yra daug baltymų ir  vitaminų (A, E, F, K ir C). Vitaminai absorbuojami per poras ir 

todėl gali prasiskverbti giliai į odą. 

Vitaminų nauda odai: 

Vitaminas A teigiamai veikia sausą, nelygią odą, 

Vitaminas E stipriai drėkina ir veiksmingas antioksidantas 

Vitaminas F padeda išgydyti odos dirginimą. 

 

"Spa Algae" odos patempimo  kaukės ingredientai ir jų nauda 

1. Mineralai ir mikroelementai (Algae) 

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 (A, E, F, K ir C) 

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. 

 

https://www.laneche.com/pepha-tight


 

Odos charakteristikos 

 Subrendusi oda 
 Ląstelių aktyvumas mažėja, todėl audinių kvėpavimas automatiškai lėtėja. 
 Tai sukelia jungiamojo audinio degeneraciją. 
 Jungiamasis audinys plonėja,kolagenas neužtikrina odos audinių elastingumo. 
 Ląstelių kiekis epidermyje yra žymiai sumažėjęs. Dėl to epidermis tampa plonesnis. 

Sukietėjęs paviršinis sluoksnis praranda drėgmę dėl riebalinių medžiagų ir prakaito 
liaukų sumažėjusio aktyvumo. 

 Epidermis tampa mažiau atsparus išoriniam poveikiui. 

Naudojimas 

 Užpilkite 80 ml. Drungno vandens į kaukės dubenį. Maišykite 1min. Iki homogeniškos pastos. 

Užtepkite mentele ant veido,kaklo, dekolte zonos. Palikite 20min., po to viską pašalinkite. 

Rezultatai 

    -     Oda yra pilnai drėkinama ir linijos išnyksta 

- Mineralai ir mikroelementai kurių turi kaukė  įsiskverbia giliai į odą. Jie leidžia odai 
absorbuoti drėgmę, dėl ko nesimato raukšlių ir plonų linijų 

- Kadangi kaukė pamažu virsta iš skystos į kietą, oda sutvirtėja 
- Oda atpalaiduojama 
- Optimalus rezultatas per trumpą laiką 

    -     Oda atrodo lygi ir minkšta. 
 
Ingredientai 
Solum Diatomes, Alginas, Kalcio sulfatas, Kalio Fosfatas, Tatrasodium Pirofosfatas, Maris 
Limus, Spirulina Maxima, Algae. 
Aktyvūs ingredientai 

- Maris Limus (Negyvosios Jūros dumblas) – lėtina senėjimo procesus 

- Spirulina Maxima (dumblių ekstraktas)- Vitaminų maitinamasis poveikis 

- Algae (dumblas)-  aukšta mikroelementų ir amino rūščių koncentracija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPA dumblių odos patempimo veido procedūra 



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

b) Nuvalykite akis ir lūpas su Pre Care makiažo valikliu. 02 min. 

c) Užtepkite Pre Care Oxigen Rich prisotintą valomą pienelį ant veido, kaklo, dekolte 

zonos ir švelniai masažuokite. Nuvalykite viską su tamponu ar šiltu kompresu. 04 min. 

d) Užtepkite Pre care Oxygen Rich losjoną ant medvilninio tampono ir pašalinkite makiažo 

bei valomojo pienelio likučius. 01 min. 

             e)    Gausiai užtepkite Pre care veido šveitiklį ir palikite 5-7 min., kad epidermis suskiltų. 

10 min. 

             f)  Pašalinkite Pre Care šveitiklį su kaukės tamponu ar šiltu kompresu. Atstatykite odos Ph 

su Pre care deguonies losjonu. 02 min 

             g)  Pašalinkite nešvarumus. 05 min 

             h)  Užtepkite Pepha Tight serumą ant veido/kaklo/dekolte zonos ir švelniai masažuokite. 

Taip pat uždėkite tamponus su Pre Care Oxigen Rich losjonu aplink akis. 03 min. 

             i)   Sumaišykite 80 ml. drungno vandens su Spa Algae Lifting kauke ir užtepkite tolygiai 

mentele ant  veido/kaklo/dekolte linijos.  Palikite 15 minučių. 

             j) Pašalinkite kaukę tamponu arba šiltu kompresu. 

             k)    Atnaujinkite odą  Special Care Hyaluron serumu, masažuokite. 

             l)   Užtepkite Eye Lift užpildantį akių kremą aplink akis. 

Užtepkite Oxy Therapy dienos kremą ir švelnai jį masažuokite.  02 min. 

 

 

Procedūros trukmė +/- 75 min 

Naudojami produktai 

Pre Care valomosios putos, Pre Care makiažo valiklis, Pre Care Oxygen Rich valomasis pienelis, 

Pre Care Oxigen losjonas, Pre Care veido šveitiklis, Special care Hyaluron serumas, Pepha Tight 

Lifting serumas, Spa Algae odos patempimo kaukė, Eye Lift užpildantis kremas odai aplink akis, 

Oxy Therapy dienos kremas 

 

 

SPA dumblių odos patempimo veido procedūra veidui bei odai aplink akis -  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 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 

vakumo etapo. 

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

sutrumpinti procedūros trukmę. 

Procedūros trukmė: +/- 92 min. 

Rekomenduojama kaina su Laneche produktais 

Kaina manualinei terapijai +15 proc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


