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SPA DANCOLY  procedūros sudėtyje- optimalus kiekis energergijos suteikiančių, 
maitinamųjų ir stimuliuojančių komponentų, būtinų plaukų struktūros ir augimo 
pagerinimui, plaukų augimo skatinimui ir slinkimo lėtinimui.

SPA Dancoly procedūrose slypi natūrali gamtos galia išgauta iš gėlių, augalų ir 
teigiamo masažo poveikio.  Dancoly procedūros gydo galvos odą, stimuliuoja plaukų 
augimą, suteikia plaukams gyvybingumo ir žvilgesio, o “kirpėjas-meistras”- tampa 
SPA aromaterapijos – «kirpėju-stebukladariu».

SPA procedūrų metu naudojamų priemonių natūralūs komponentai stimuliuoja plau-
kų augimą, mažina plaukų slinkimą. Švelniai pašalina nešvarumus nuo galvos odos 
apsaugodami plaukų šaknis nuo pažeidimų. Procedūros suteikia plaukams elastin-
gumo, lengvumo, blizgesio ir išliekančios apimties. 

SPA Dancoly procedūros- paverčia plaukų kirpimą bei dažymą malonumu, šou, 
pagerina kirpėjo meistriškumą, padeda sukurti artimą kliento emocinį ryšį su grožio 
salonu.

Prieš pradedant procedūrą būtina kliento diagnostika- galvos odos tipo nustatymas, 
plaukų būklės įvertinimas, taip pat klientas supažindinimas su aromaterapiniais 
aliejais. Svarbu sukurti pasitikėjimu grystus santykius su klientu.



Eterinis a liejus                             Plaukų tipas Gydomasis poveikis

Rožė Pažeisti, dažyti  
plaukai

Mažina galvos odos uždegimą, gydo smulkias žaizdeles, lėtina senėjimo 
procesą. Drėkina sausus, trapius ir lūžinėjančius plaukus, skatina jų 
augimą, suteikia žvilgesio ir gyvybingumo.

Levanda Sausi, pleiskanojan-
tys plaukai

Pagerina plaukų būklę, suteikia plaukams gyvybingumo. Aktyviai drėki-
na galvos odą, gydo pleiskanas ir mažina galvos odos niežulį.

Bergamotė Stabdo plaukų  
slinkimą

Mažina galvos odos uždegimą ir plaukų slinkimą, stimuliuoja plaukų 
augimą. Skątina ląstelių regeneraciją, pasižymi jauninančiu poveikiu.

Eukaliptas Riebi galvos oda
Normalizuoja riebalinių liaukų sekreciją, nuramina nervų šakneles gal-
vos odos paviršiuje. Pasižymi maitinamuoju ir stiprinamuoju poveikiu. 
Kondicionuoja riebius plaukus.

Pelargonija Sausa galvos oda
Stimuliuoja plaukų augimą, pasižymi antibakteriniu ir priešuždegimi-
niu poveikiu, naikina pleiskanas, efektyviai pašalina nešvarumus nuo 
sausos ir linkusios pleiskanoti odos. 
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 Eterinių aliejų naudojamų terapijoje sudėtyje- natūralios esencijos 
išgautos iš šviežių gėlių, lapų, medžių žievės, šaknų ir vaisių, naudojamos įvai-
riomis kombinacijomis. Ilgamečiai tyrinėjimai atskleidė, kad kiekvienas eteri-
nis aliejus pasižymi skirtingu terapiniu poveikiu. Aliejai sukelia didžiulį poveikį 
žmogaus organizmui- fizinei, psichologinei ir emocinei savijautai:

E T E R I N I A I

A L I E J A I
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1. Žmogaus galvoje sugrupuoti tam tikri taškai- meridianai. 
Jų susikirtimo taškas viršugalvyje.  Pirmieji meridiano taškai 
prasideda nuo plaukų augimo zonos krašto.
Pirmasis meridianas yra ties plaukų augimo zona kaktos 
srityje. Judėdami į viršų pirštais braukiame per galvos odą 
bandydami apčiuopti galvos kaulus. Nutoldami nuo taško 2 cm 
atstumu link pakaušio ieškome kito meridiano taško. 

Po to surandame likusius šoninius taškus ir stimuliuojame 
juos tapačiai naudodami abiejų rankų pirštus.

2. Sekantis etapas- ausų zona. Masažą 
atliekame naudodami  didžiuosius pirštus. 
Pirmasis taškas- po ausimi, antrasis- ties 
viduriu, trečiasis- virš ausies. 

Spaudžiame odą, lyg čiuopdami kaulą.
Taškinis masažas atliekamas sukamaisiais 
judesiais pagal laikrodžio rodyklę.

3. Trečiasisi etapas – pakaušis. 
Didžiuoju ir rodomuoju pirštais už-
čiuopiami 2 iškilūs kauliukai pakau-
šio zonoje. 

Paspaudžiant sukamaisiais judesiais 
atliekamas taškinis masažas.
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Pavadinimas Veikimas Veikimo 
laikas

D-201 Aromatinis 
šampūnas

Vitaminas E sustiprina ir pagreitina plaukų augimą. Kviečių gemalų 
aliejus - baltymų, vitaminų ir mikroelementų šaltinis, pasižymi an-
tioksidacinėmis savybėmis skatinančiomis medžiagų apykaitą.

5 min 

D-501- D-505 Eterinis 
aliejus

D-402 Aromatinis gelis 
galvos masažui Sudėtyje pipirmėčių ir kviečių gemalų aliejai 5 – 15 min

Sveikai odai ir plaukams siūlome didžiumą Dancoly aromaterapinių priemonių.
Artomaterapija- tai žmogaus emocinės ir fizinės sveikatos palaikymo metodas naudojant 
eterinius aliejus. Eteriniai aliejai teigiamai veikia nuotaiką- ramina, atpalaiduoja arba 
sužadina savo kvapu, tuo pačiu pasižymi atstatomuoju, minkštinančiu ir dezinfekuojančiu 
poveikiu plaukams ir galvos odai. Naudojami įvairūs poveikio būdai: masažai su eteriniais 
aliejais, kvėpavimo pratimai, galvos odos ir plaukų padengimo aliejais procedūros ir t.t. 
galite naudotis specialistų sukurtomis DANCOLYprodukcijos naudojimo shemomis arba 
sukurti savo salone individualią programą.
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D-501 Rožių eterinis aliejus:
Reguliuoja emocinę būseną, pasižymi raminančiu, stresą mažinančiu poveikiu tuo pačiu suteikda-
mas energijos.

D-502 Levandų eterinis aliejus:
Pasižymi antidepresiniu poveikiu, ramina, reguliuoja kraujo spaudimą ir stimuliuoja galvos 
kraujo apytaką.

D-503 Bergamočių eterinis aliejus:
Suteikia energijos, stabilizuoja psichinę būseną. Aktyvuoja gyvybinę energiją.

D-504 Eukaliptų eterinis aliejus 
Gerina nuotaiką, ramina nervinę sistemą. Mažina streso sukeltą poveikį.

D-505 Pelargonijų eterinis aliejus.
Mažina streso poveikį, ramina, mažina arterinį kraujo spaudimą ir cukraus kiekį kraujyje. Maži-
na kraujagyslių spazmus.

Panaudojimas:

1. Eterinio aliejaus pasirinkimas.
Leiskite klientui pajusti eterinių aliejų kvapus, supažindinkite su kvapų poveikiu žmogaus 
emocinei savijautai  (išsamiau apie kvapų poveikį skaitykite toliau). Rinkdamiesi eterinį aliejų 
užlašinkite 1 lašą ant riešo, kūno šilumai sušildžius aliejų klientas pajus aromatą ir emocinį 
eterinio aliejaus poveikį.

2. Pasinėrimas į procedūrą.
Pabandykite kartu su klientu kelis kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Kvėpavimas harmonizuoja 
meistro ir kliento savijautą, padeda įgyti kliento pasitikėjimą ir nutiesia kelią į stebuklingą 
SPA ir aromaterapijos pasaulį.

3. Plaukų plovimas.
Parinkite šampūną klientui pagal jo plaukų tipą. D-201 Aromatinis šampūnas (sausiems ir 
pažeistiems plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio aliejaus (D-501,
D-505). D-202 Aromatinis šampūnas (riebiems ir linkusiems pleiskanoti plaukams) sumaišy-
kite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio aliejaus.

4. Masažas.
5-10 ml aromatinio gelio D-402 sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio aliejaus, ma-
sažuojamaisiais judesiais įtrinkite į galvos odą. Masažo trukmė 5-15 min. Po to nuskalaukite 
šiltu vandeniu nenaudodami šampūno. Nusausinkite plaukus rankšluosčiu.

5.Padenkite plaukus kondicionieriumi. Nuskalaukite.
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Pavadinimas Poveikis Veikimo 
laikas 

D-201, D-202
Aromatinis šampūnas

Vitaminas E stiprina plaukus, pagreitina jų augimą.Kviečių gemalų 
aliejus- baltymų šaltinis, gausus vitaminais ir naudingais mikroele-
mentais, antioksidatorius, pagreitina medžiagų apykaitą.

5 min

D-503 Bergamočių eteri-
nis aliejus

Mažina galvos odos uždegimą ir plaukų slinkimą, stimuliuoja plaukų 
augimą. Skątina ląstelių regeneraciją, pasižymi jauninančiu poveikiu.

D-402 Aromatinis gelis 
galvos masažui Sudėtyje- pipirmėčių ir kviečių gemalų aliejai. 15 min

D-301 Аromatinis kremas Kremo sudėtyje- alyvuogių aliejus, turintis galvos odą maitinančiųjų 
savybių, stabdo plaukų slinkimą. 15 min

D-306 Аromatinis kondi-
cionierius

Alyvuogių aliejus, vynuogių kauliukų ir migdolų aliejai puikiai drėkina 
plaukus. Plaukai tampa tarsi šilkiniai, paslankūs, minkšti, žvilgantys 
ir gyvybingi.

P R I E M O N Ė S    N U O 

P L A U K Ų 

S L I N K I M O
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Panaudojimas:

1. Pasinėrimas į procedūrą. 
Pabandykite kartu su klientu kelis kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Kvėpavi-
mas harmonizuoja meistro ir kliento savijautą, padeda įgyti kliento pasiti-
kėjimą ir nutiesia kelią į stebuklingą SPA ir aromaterapijos pasaulį.

2. Plaukų plovimas.
Parinkite šampūną klientui pagal jo plaukų tipą. D-201 Aromatinis šam-
pūnas (sausiems ir pažeistiems plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais 
pasirinkto eterinio aliejaus (D-501,
D-505). D-202 Aromatinis šampūnas (riebiems ir linkusiems pleiskanoti 
plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio aliejaus.

3. Plaukų atstatymas ir maitinimas.
Jei plaukai sveiki, po plovimo Aromatiniu šampūnu D-201, D202, padenkite 
plaukus Aromatiniu kondicionieriumi D-306, paskirstykite kondicionierių 
per visą plaukų ilgį. Nuskalaukite šiltu vandeniu. 
Jei plaukai pažeisti ir reikalauja ypatingos procedūros, pasiūlykite klien-
tui gydomąją ilgų plaukų procedūrą su Aromatiniu kremu D-301. Lengvai 
pradžiovintus plaukus padenkite Aromatinio kremo (50 ml) sumaišyto su 
(3-5 lašeliais) eterinio aliejaus mišiniu, vengti patekimo ant plaukų šaknų, 
tepkite 1-2 mm atstumu nuo plaukų šaknų. Palikite veikti 10-15 min, nau-
dokite garintuvą, šildytuvą arba karštą rankšluostį siekdami sukurti šiltą 
poveikio aplinką.
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Pavadinimas Poveikis Veikimo 
laikas

D-201, D-202
Aromatinis  
šampūnas

Vitaminas E stiprina plaukus, pa-
greitina jų augimą.Kviečių gemalų 
aliejus- baltymų šaltinis, gausus 
vitaminais ir naudingais mikroele-
mentais, antioksidatorius, pagrei-
tina medžiagų apykaitą.

5 min

D-501 Rožių eteri-
nis aliejus

Mažina galvos odos uždegimą, 
gydo smulkias žaizdeles , lėtina 
senėjimo procesą. Drėkina sau-
sus, trapius ir lūžinėjančius plau-
kus, skatina jų augimą, suteikia 
žvilgesio ir gyvybingumo.

D-301 Аromatinis 
kremas

Kremo sudėtyje- alyvuogių aliejus, 
turintis galvos odą maitinančiųjų 
savybių, stabdo plaukų slinkimą.

15 min
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Panaudojimas: 

1. Pasinėrimas į procedūrą. 
Pabandykite kartu su klientu kelis kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Kvėpavimas har-
monizuoja meistro ir kliento savijautą, padeda įgyti kliento pasitikėjimą ir nutiesia 
kelią į stebuklingą SPA ir aromaterapijos pasaulį.

2. Plaukų plovimas.
Parinkite šampūną klientui pagal plaukų tipą. D-201 Aromatinis šampūnas (sau-
siems ir pažeistiems plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio 
aliejaus (D-501, D-505). D-202 Aromatinis šampūnas (riebiems ir linkusiems 
pleiskanoti plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto eterinio aliejaus.

3. Plaukų atstatymas ir maitinimas.
Jei plaukai sveiki, po plovimo Aromatiniu šampūnu D-201, D202, padenkite 
plaukus Aromatiniu kondicionieriumi D-306, paskirstykite kondicionierių per visą 
plaukų ilgį. Nuskalaukite šiltu vandeniu. 
Jei plaukai pažeisti ir reikalauja ypatingos procedūros, pasiūlykite klientui gydo-
mąją ilgų plaukų procedūrą su Aromatiniu kremu D-301. Lengvai pradžiovintus 
plaukus padenkite Aromatinio kremo (50 ml) sumaišyto su (3-5 lašeliais) eterinio 
aliejaus, vengite patekimo ant plaukų šaknų, tepkite 1-2 mm atstumu nuo plaukų 
šaknų. Palikite veikti 10-15 min, naudokite garintuvą, šildytuvą arba karštą rankš-
luostį siekdami sukurti šiltą poveikio aplinką.
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Pavadinimas Poveikis Veikimo 
laikas

D-201, D-202
Aromatinis šampūnas

Vitaminas E stiprina plaukus, pagreitina jų augimą. Kviečių gemalų 
aliejus- baltymų šaltinis, gausus vitaminais ir naudingais mikroele-
mentais, antioksidatorius, pagreitina medžiagų apykaitą.

5 min

D-502 Levandų eterinis 
aliejus

Pagerina plaukų būklę, suteikia plaukams gyvybingumo. Aktyviai drėki-
na galvos odą, gydo pleiskanas ir mažina galvos odos niežulį.

D-402 Aromatinis gelis 
galvos masažui Ramina, maitina, atkuria galvos odos ląsteles. 5-15 min

G Y D O M A S I S    M A S A Ž A S 

N U O 

P L E I S K A N Ų
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Panaudojimas: 

1. Diagnostika.
Pleiskanų atsiradimo priežasčių yra keletas: per daug sausa arba riebi 
galvos oda, sausai galvos odai naudoti levandų eterinį aliejų. Riebiai galvos 
odai- eukalipto eterinį aliejų. 

2. Pasinėrimas į procedūrą.
Pabandykite kartu su klientu kelis kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Kvėpavi-
mas harmonizuoja meistro ir kliento savijautą, padeda įgyti kliento pasiti-
kėjimą ir nutiesia kelią į stebuklingą SPA ir aromaterapijos pasaulį. 

3. Plaukų plovimas.
Parinkite šampūną klientui pagal jo plaukų tipą. D-201 Aromatinis šampūnas 
(sausiems ir pažeistiems plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto 
eterinio aliejaus (D-501, D-505). D-202 Aromatinis šampūnas (riebiems ir 
linkusiems pleiskanoti plaukams) sumaišykite jį su 2-3 lašeliais pasirinkto 
eterinio aliejaus. 

4. Galvos odos gydymas.
Į 5-10 ml Аromatinio gelio D-402 įlašinti 2-3 lašelius pasirinkti eterinio 
aliejaus. Masažuojamaisiais judesiais įtrinti į galvos odą. Masažo trukmė 
5-10 min. Nuskalauti šiltu vandeniu nenaudojant šampūno. Nusausinti 
rankšluosčiu. 
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Pavadinimas Gydomasis poveikis

D-501 Rožių eterinis aliejus .  Jaunina odą, suteikia sveiką išvaizdą, laimės ir pasitikėjimo jausmą.

D-502 Levandų eterinis aliejus.  Atpalaiduojamasis ir raminamasis poveikis. Maitina sausą odą, sutei-
kia jai minkštumo ir švelnumo. 

D-503 Bergamotės eterinis 
aliejus

Pašalina stresą, nervinę įtampą, pasižymi tonizuojančiu poveikiu. 
Veikia kaip antidepresantas. Pašalina odos sudirgimą.

D-504 Eukaliptų eterinis aliejus. Pašalina nuovargį, odos riebumą, suteikia gaivumo jausmą ir pasižy-
mi šaldomuoju poveikiu.

D-505 Pelargonijų eterinis 
aliejus. Nuramina ir atpalaiduoja.

D-402 Aromatinis masažo gelis. Atpalaiduoja, suteikia minkštumo, akivaizdžiai pagerina odos būklę.

D-304 Аromatinis levandų
kremas.

Giliai drėkina ir minkština odą, suteikia elastingumo. Levandų aroma-
tas atpalaiduoja ir pasižymi raminamuoju poveikiu. 

D-305 Aromatinis rožių kremas. Giliai maitina ir pasižymi odą jauninančiu poveikiu. Rožių aromatas 
sukelia laimės ir šilumos pojūtį. 

D-601 Kremas voniai 
su levandų aliejumi. Švelniai valo odą, pašalina nuovargį. Drėkina ir suteikia elastingumo.

D-602 Kremas voniai 
su rožių aliejumi.

Švelniai valo odą, pašalina nuovargį. Didina odos stangrumą ir elas-
tingumą.

D-701 Kūno losjonas su rožių 
aliejumi

Sudėtyje vynuogių kauliukų ir rožių aliejus, taip pat natūralūs augalų 
ekstraktai, lyginantys, maitinantys ir drėkinantys odą.

S P A 

P R O C E D Ū R O S 

K Ū N U I
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Panaudojimas: 
SPA manikiūras.
1. Eterinio aliejaus pasirinkimas.
Įvertinkite kliento nagų ir rankų odos būklę. Eterinio aliejaus pasirinkimą sąlygoja odos tipas arba pagei-
daujami emociniai pojūčiai. Atsipalaidavimas po sunkios dienos (rekomenduojamas levandų arba berga-
močių eterinis aliejus), budrumo pojūtis ryte (rekomenduojamas eukaliptų eterinis aliejus). Šaltuoju metų 
laiku maloniai sušildys rožių eterinis aliejus, o karšą dieną atgaivins eukaliptų eterinis aliejus.

2. Vonelė rankoms.
Į šiltą vandenį įlašinkite keletą lašų D-601 kremo voniai su levandomis (odos drėkinimui) arba 
D-602- kremo voniai su rožių aliejumi (odos elastingumui).

3.Rankų masažas odos drėkinimui ir maitinimui.
Sumaišykite D-402 Aromatinio masažo gelio su 2-3 lašais pasirinkto eterinio aliejaus. Priklauso-
mai nuo kliento trokštamo emocinio rezultato pasirinkite masažo tipą: Atpalaiduojamasis- padeda 
pašalinti įtampą ir atsipalaiduoti; Tonizuojamasis- generuoja organizmo gyvybinę energiją.

4. Maitinamoji rankų kaukė.
Padenkite rankas D-304 Aromaterapiniu kremu su levandomis arba D-304 Aromaterapiniu kremu 
su rožėmis. Šilumos išsaugojimui rankas apvyniokite plėvele ir karštu rankšluosčiu arba naudo-
kite karštas medvilnines ar linines pirštines. Šilta aplinka veikia dvejopai: visų pirma atveria odos 
poras, o kaukės sudėtinės dalys aktyviai maitina odą, antra- pagerėja kraujo apykaita, kurios metu 
vyksta intensyvus drėkinimas ir odos ląstelių maitinimas organizmo “vidinių resursų” pagalba. 
Po procedūros naudokite kūno losjoną D-701, kuris suteikia elastingumo rankoms.

SPA Pedikiūras
1. Eterinio aliejaus pasirinkimas.
Įvertinkite kliento nagų ir rankų odos būklę. Eterinio aliejaus pasirinkimą sąlygoja odos tipas arba pagei-
daujami emociniai pojūčiai- atsipalaidavimas po sunkios dienos (rekomenduojamas levandų arba berga-
močių eterinis aliejus), budrumo pojūtis ryte (rekomenduojamas eukaliptų eterinis aliejus). Šaltuoju metų 
laiku maloniai sušildys rožių eterinis aliejus, o karšą dieną atgaivins eukaliptų eterinis aliejus.

2.  Vonelė kojoms.
Į šiltą vandenį įlašinkite keletą lašų D-601 kremo voniai su levandomis (odos drėkinimui) arba 
D-602 kremo voniai su rožių aliejumi (odos elastingumui).

3. Masažas odos drėkinimui ir maitinimui.
Sumaišykite D-402 Aromatinio masažo gelio su 2-3 lašais pasirinkto eterinio aliejaus. Priklauso-
mai nuo kliento trokštamo emocinio rezultato pasirinkite masažo tipą: 
Atpalaiduojamasis- padeda pašalinti įtampą ir padeda atsipalaiduoti;
Tonizuojamasis- generuoja organizmo gyvybinę energiją. 
Po procedūros naudokite kūno losjoną D-701, kuris suteikia elastingumo ir drėkina kojas.

Po soliariumo procedūrų.
Po deginimosi soliariume rekomenduojame naudoti kūno losjoną D-701, kuris drėkina ir suteikia 
odai elastingumo. Taip pat patariame naudoti Aromaterapinius kremus D-304, D-305. Sumaišykite 
aromatinį kremą su pasirinktu eteriniu aliejumi ir padenkite kūną. Kruopščiai pamasažuokite. Už 
10-15 minučių nuplaukite. Jūsų kūnas įgaus lengvumo ir gaivos pojūtį.
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D-1  
SPA plaukų priežiūros rinkinys (tik profesionaliam naudojimui)
D-201 Aromatinis šampūnas (sausiems ir pažeistiems plaukams) 1000 ml x 1 vnt.
D-202 Aromatinis šampūnas (riebiems ir linkusiems pleiskanoti plaukams)
1000 ml x 1 vnt.
D-301 Gydomasis aromaterapinis kremas 700 gr x 1 vnt
D-401 Stebuklingas drėkinantis aromaterapinis purškiklis 250 ml x 1 vnt
D-402 Aromaterapinis gelis galvos masažui 250 ml x 1 vnt
D-501 Rožių eterinis aliejus
D-502 Levandų eterinis aliejus
D-503 Bergamočių eterinis aliejus
D-504 Eukaliptų eterinis aliejus
D-505 Pelargonijų eterinis aliejus

D-201
Aromatinis šampūnas (sausiems ir pažeistiems plaukams) 1000 ml
Unikalios sudėties šampūnas, puikiai minkština plaukus. Augaliniai ekstraktai 
suteikia plaukams spindesio ir drėkina juos. 
Naudojimas: Sumaišykite šampūną su pasirinktu eteriniu aliejumi 2-3 lašais, pa-
denkite plaukus. Švelniai pamasažuokite ir nuskalaukite.

D-202
Aromatinis šampūnas (riebiems ir linkusiems pleiskanoti plaukams) 1000 ml.
Šampūnas sukurtas efektyviam pleiskanų naikinimui ir riebiems plaukams, švelniai 
veikia galvos odą.
Naudojimas: Įlašinkite į šampūną 2-3 lašus eterinio aliejaus, sumaišykite ir paden-
kite plaukus. Švelniai pamasažuokite ir nuskalaukite.

D-306
Аromatinis kondicionierius 1000 ml
Naudojimas: padenkite plaukus po plovimo šampūnu. Pamasažuokite ir nuska-
laukite.

D-301
Gydomasis aromatinis kremas 700 g
Sudėtyje- vynuogių kauliukų aliejus, gausus antioksidantais, migdolų eterinis 
aliejus pasižymintis giliu drėkinamuoju poveikiu ir alyvuogių aliejus, turintis daug 
maitinamųjų medžiagų. Plaukai tampa minkšti, paslankūs ir spindintys.
Naudojimas: po plovimo šampūnu padenkite plaukus kremu sumaišytu su 3-4 
lašais eterinio aliejaus. Naudokite galvos šildytuvą 10-15 min. Nuskalaukite.
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D-402
Aromatinis masažo gelis 250 ml
Sudėtyje natūralūs pipirmėčių ir kviečių gemalų aliejai, pasižymintys teigiamu 
poveikiu galvos odai. 
Naudojimas: įlašinkite į gelį keletą lašų eterinio aliejaus ir masažuokite galvos odą.

D-401
Aromatinis purškiklis- stebuklingas drėkiklis 250 ml 
Sukurtas saulėgrąžų ekstraktų, kviečių gemalų aliejaus ir rožių eterinio aliejaus 
pagrindu.  Purškiklis saugo plaukus nuo UV spindulių poveikio. Po naudojimo plau-
kai tampa minkšti ir drėgni.
Naudojimas: prieš naudojimą suplakti, apipurkšti plaukus. Plaukai tampa spindin-
tys, minkšti tarsi šilkiniai.

D-403
Drėkinantis ir spindesio suteikiantis balzamas 100 g
Sudėtyje vertingas rožių aliejus, drėkina, švelnina plaukus, pagerina sausų ir pa-
žeistų plaukų būklę, mažina plaukų vėlimąsį, suteikia plaukams blizgesio, plaukai 
tampa tarsi šilkiniai. Balzamas saugo plaukus nuo UV spindulių poveikio.
Naudojimas: po plaukų plovimo nusausinkite juos rankšluosčiu ir padenkite plau-
kus balzamu.

D-404
Serumas su levandomis suteikiantis blizgesį 100g
Efektyviai atstato ir giliai kondicionuoja sausus, pažeistus ar chemiškai paveiktus 
plaukus. Suteikia blizgesio. Apsaugo nuo karščio ir UV spindulių.
Naudojimas: po plovimo šampūnu įtrinkite plaukų galiukus ir pamasažuokite. 
Nenuskalaukite.

D-406
Kremas drėgmės išsaugojimui 150 g
Apsauganti sudėtis, kurioje gausu augalinių ekstraktų sulaikančių drėgmę. Maitina 
ir drėkina chemiškai pažeistus ir streso paveiktus plaukus, veikia dvejopai. 
Naudojimas: paskirstykite priemonę tarp delnų ir padenkite sausus plaukus.
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D-203
Šampūnas su levandų aliejumi (sausiems plaukams) 300 ml
Nauja minkštinanti sudėtis. Augaliniai ekstraktai su levandų eteriniais aliejais sutei-
kiančiais plaukams blizgesio ir drėkinantys juos.

D-302
Kondicionierius su levandų aliejumi 300 ml
Nauja minkštinanti sudėtis. Augaliniai ekstraktai su levandų eteriniais aliejais. Giliai 
maitina plaukus, drėkina ir suteikia blizgesį.

D-204
Šampūnas su rožių aliejumi (pažeistiems plaukams) 300 ml
Nauja minkštinanti sudėtis. Rožių eterinis aliejus minkština plaukus. Suteikia plau-
kams sodrumo ir blizgesio. 

D-303
Kondicionierius su rožių aliejumi 300 ml
Sudėtyje- augaliniai ektraktai išlyginantys plauko paviršių, rožių eterinis aliejus suteikia 
plaukams sodrumo ir blizgesio. 

D-205
Šampūnas su eukaliptų aliejumi (riebiems ir pažeistiems plaukams) 300 ml
Sudėtyje naturalūs šalavijo ekstraktas, eukaliptų ir arbatmedžio eteriniai aliejai. Užkerta ke-
lią pleiskanų atsiradimui, reguliuoja riebalinių liaukų sekreciją ir atkuria sveiką galvos odą.

D-304
Aromatinis kremas su levandų aliejumi 250 g
Sudėtyje- natūralus levandų eterinis aliejus, pastebimai pagerina plauko struktūrą, maži-
na plaukų trapumą. Saugo nuo išsausėjimo, grąžina plaukams elastingumą ir žvilgesį. 

D-305
Aromatinis kremas su rožių aliejumi 250 g
Sudėtyje- natūralus rožių eterinis aliejus. Suteikia ilgalaikį drėkinimą tuo pačiu stiprinda-
mas plauką, sukuria apsauginę plėvelę akimirksniu atstatančią pažeistas plauko vietas.

D-401
Aromatinis stebuklas (drėkinantis purškiklis) 250ml
Rožių ir kviečių gemalų aliejus akimirksniu suminkština ir drėkina plaukus, saugo nuo 
UV spindulių poveikio.

D-403
Švelninantis ir blizgesį suteikiantis balzamas 100 g
Sudėtyje rožių ir vynuogių kauliukų eteriniai aliejai. Drėkina ir padaro plaukus glotnius, 
pagerina pažeistų plaukų būklę. Suteikia plaukams minkštumo ir lengvumo. Saugo nuo 
UV spindulių.
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D-404
Serumas suteikiantis blizgesį su levandų aliejumi 100 ml
Intensyviai atstato ir giliai drėkina pažeistus ir chemiškai paveiktus plaukus. Suteikia 
nepakartojamą žvilgesį. Sudėtyje-natūralūs levandų ir vynuogių kauliukų aliejai. Saugo 
plaukus nuo UV spindulių. 

D-405
Vaškas plaukams “Kristalas” 80 g
Paskutinis šukuosenos užbaigimo akcentas, pabrėžia šukuosenos formą. Suteikia 
plaukams blizgesio, šukuosenai formą, išryškina detales. Pagamintas natūralaus bičių 
vaško ir rožių aliejaus pagrindu.

D-406
Drėkinantis dvejopo poveikio kremas  150 g
Pagamintas iš apsauginių ir drėkinamųjų komponentų išgautų iš augalų ekstraktų. 
Maitina ir drėkina plaukus, taip pat gydo pažeistus plaukus po dažymo ir  kitokių che-
minių procedūrų. 

D-601
Vonios kremas su levandomis 400 ml
Švelniai valo odą. Levandų aliejus minkština ir drėkina odą.

D-602
Vonios kremas su rožių aliejumi  400 ml
Švelniai valo odą. Rožių aliejus lygina ir drėkina odą. 

D-701
Kūno losjonas su rožių aliejumi  400 ml
Sudėtyje vynuogių kauliukų ir rožių aliejus, taip pat natūralūs augalų ekstraktai, lygi-
nantys, maitinantys ir drėkinantys odą.

D-801
Pažeistų plaukų priežiūros rinkinys
Šampūnas su rožių aliejumi 300 ml,  kondicionierius su rožių aliejumi 300 ml, dvejopo 
poveikio drėkinamasis kremas 150 ml, rankšluostis.

D-802
Sausų plaukų priežiūros rinkinys
Šampūnas su levandų aliejumi 300 ml, kondicionierius su levandų aliejumi, dvejopo 
poveikio drėkinamasis kremas 150 ml, rankšluostis.

D-803
Kūno priežiūros rinkinys
Šampūnas su rožių aliejumi 300 ml, vonios kremas su rožių aliejumi 400 ml, kūno 
losjonas su rožių aliejumi 400 ml, rankšluostis.
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