
ODOS PRIEŽIŪROS PROTOKOLAI

dr.  adam, PARIS™ odos priežiūros protokolai  buvo sudaryti  specialiai  pagal  individualius  odos poreikius,  
parenkant  tam  tinkamiausią  produktų  krepšelį.  Produktai  yra  suskirstyti  pagal  odos  tipą  ir  tam  tikrus 
faktorius:  amžius,  lytis,  odos  jautrumas,  saulės  poveikis,  rozacėja,  ir  kiti  atvejai.  Šis  odos  priežiūros 
protokolas  palengvina  parinkti  tinkamiausią  produktų  paketą,  kuriuo  būtų  pasiekiamas  geriausias  odos 
potencialas regeneruotis, gražėti bei jaunėti.

Sveika oda

• Svarbiausias žingsnis prie kiekvieno atvejo, yra ypatingas odos valymas ir tonizavimas, tam naudojami 
valomieji produktai – Detoksikuojantis valomasis pienelis ir Tonizuojamasis raminamasis losjonas.

• Akių kontūro serumas galėtų būti naudojamas visais atvejais, nepriklausomai nuo odos būklės ar tipo.

• Visuomet naudokite serumus, dar prieš užtepant kasdienę priemonę.

• Specializuotos priemonės dienai ir nakčiai kiekviename odos priežiūros krepšelyje yra būtinos.

 50 - 60 metų amžiaus oda

• Dienos priežiūra: Akių kontūro serumas + Anti Stress Booster koncentratas + Apsauginis kremas 1 ar 2 
kartus per dieną; po dviejų savaičių  Akių kontūro serumas + Anti Stress Booster koncentratas + Face Lifting 
Care emulsija 1 ar 2 kartus per dieną.

• Nakčiai: Akių kontūro serumas + intensyvi regeneruojamoji ir maitinamoji priemonė, t. y. Naktinis kremas 
prieš odos senėjimą.
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Virš 60 metų amžiaus

• Dienos priežiūra: Akių kontūro serumas + Anti Stress Booster koncentratas + Intensyvus kremas nuo 
raukšlių arba Face Lifting Care emulsija 1 ar 2 kartus per dieną.

• Nakčiai: Akių kontūro serumas +  Intensyvus kremas nuo raukšlių + Naktinis kremas prieš odos senėjimą.

Po saulės/soliarumo

• Dienos priežiūra: Anti Stress Booster koncentratas + .
• Nakčiai: Intensyvus atstatomasis koncentratas + Intensyvi drėkinamoji priemonė.

• Kūno priežiūra: naudokite Intensyvų atstatomąjį koncentratą sumaišydami jį su Maitinamuoju kūno kremu, 
arba naudokite kūno kremą vieną.

Sausa ir jautri oda

• Dienos priežiūra:  Akių kontūro serumas + Intensyvus atstatomasis koncentratas su Intensyvia 
drėkinamąja priemone arba Apsauginis kremas.

• Nakčiai: Akių kontūro serumas + Intensyvus atstatomasis koncentratas + Anti Stress Booster koncentratas.
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Raukšlės ir gilios linijos

• Dienos priežiūra: Akių kontūro serumas + Intensyvus atstatomasis koncentratas ir Face Lifting Care 
emulsija 1 ar 2 kartus per dieną; po dviejų savaičių  Akių kontūro serumas + Intensyvus atstatomasis 
koncentratas + Intensyvus kremas nuo raukšlių

• Nakčiai: Intensyvus atstatomasis koncentratas     + Naktinis kremas prieš odos senėjimą

Prevencija nuo senėjimo

• Dienos priežiūra: Akių kontūro serumas + Anti Stress Booster koncentratas + Intensyvi drėkinamoji 
priemonė arba Apsauginis kremas. 

• Nakčiai: Akių kontūro serumas + Lengvas kremas prieš odos senėjimą.

Rozacėja

Rožiniai spuogai/ odos paraudimas/ silpni kapiliarai

Normaliai odai:
• 1-2 kartus per dieną Kremas nuo paraudimo ir nakčiai Intensyvus atstatomasis koncentratas.

Sausai odai:
• Intensyvus atstatomasis koncentratas + Intensyvi drėkinamoji priemonė ir Kremas nuo paraudimo 1-2 
kartus per dieną.
• Nakčiai Naktinis kremas prieš odos senėjimą

Labiausiai sudėtingais atvejais:
• Pirmiausiai naudoti Intensyvų drėkinamąjį serumą nuo odos paraudimo + Kremą nuo paraudimo 1-2 kartus 
per dieną; taip pat 1-2 kartus per dieną naudoti Intensyvų atstatomajį koncentratą; nakčiai Naktinis kremas 
prieš odos senėjimą.
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Aknė, spuogai

Derinama su kosmetologinėmis procedūromis ir mėlynos šviesos terapija

• Po mėlynos šviesos terapijos naudoti Apsauginį dieninį kremą arba Lengvą kremą prieš odos senėjimą. 
Priemonės nuo paraudimo gali būti naudojamos jei oda yra sudirgusi ar paraudusi.

Po mikrodermabrazijos procedūrų

Po intensyvaus odos pylingo ar injekuojamųjų procedūrų

• Visų pirma būtina naudoti Intensyvų atstatomąjį koncentratą + Apsauginį dieninį kremą arba Intensyvią 
drėkinamąją priemonę.

Vyrams

• Dienos procedūra: Energizuojamasis antistresinis koncentratas + Intensyvi drėkinamoji priemonė, arba 
Lengvas kremas prieš odos senėjimą;

• Procedūra nakčiai: Naktinis kremas prieš odos senėjimą arba Lengvas kremas prieš odos senėjimą.

Oficialusis atstovas Lietuvoje – UAB “Aestheta”, 
Ateities g. 21, Vilnius. Tel.: +370 60773030, +370 60116604, el.p. info@aestheta.lt, www.aestheta.lt
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