
Profesionaliam naudojimui skirta veido 
priežiūros kosmetika, įkvėpta gamtos, kad 

puoselėtų Jūsų grožį.

www.byothea.lt Made  in  Italy



Byothea Anti-Age Early Wrinkles produktai sukurti kovoti su pirmaisiais senėjimo požymiais ir  odos būklei 
gerinti.

Visų Byothea Anti-Age produktų sudėtyje yra mažo molekulinio svorio hialurono rūgšties, jūrinio kolageno 
ir ypatingo itin veiksmingų aktyviųjų medžiagų derinio. Mažo molekulinio svorio hialurono rūgštis ypatinga 
tuo, kad ji geba prasiskverbti giliai į odos ląsteles. Tai lemia „Byothea“ produktų veiksmingumą, nes daugu-
moje kitų hialurono turinčių produktų yra didesnio molekulinio svorio hialurono rūgšties, kuri negali 
prasiskverbti taip giliai į odą. 

Skirtas pirmosioms raukšlelėms mažinti ir rekomenduojamas 
naudoti žmonėms iki 40 metų. Šis stangrinantis kremas veidui 
įsiskverbia giliai į odą, drėkina giliausius veido odos sluoksnius 
ir skatina fiziologinę kolageno bei elastino gamybą. Oda 
tampa lygesnė, švytinti, pagražėja spalva. Jūrinio kolageno, 
vitamino E ir apsaugos nuo saulės derinys puikiai mažina 
raukšles, apsaugo odą nuo neigiamo laisvųjų radikalų 
poveikio ir kaupimosi bei  neigiamo saulės poveikio.

Dieninis kremas nuo raukšlių su hialiurono 
rūgštimi, BYCRE00360

Skirtas pirmosioms raukšlelėms mažinti ir rekomenduojamas 
naudoti žmonėms iki 40 metų. Šio stangrinančio kremo 
sudėtis papildyta didele veikliųjų medžiagų koncentracija, 
todėl poveikis yra  intensyvus.  Nakties miego metu 
suaktyvinama natūrali kolageno ir elastino gamyba. Kremas 
praturtintas jūriniu kolagenu, vitaminu A ir liposomomis, todėl 
veiksmingai šalina senėjimo požymius ir stangrina odą. 

Naktinis kremas nuo raukšlių su hialiurono 
rūgštimi, BYCRE00361

Skirtas pirmosioms raukšlelėms mažinti ir rekomenduojamas 
naudoti žmonėms iki 40 metų. Šis serumas padeda pašalinti 
ankstyvuosius odos senėjimo požymius. Serumas drėkina 
giliausius veido odos sluoksnius ir skatina fiziologinę 
kolageno bei elastino gamybą, akimirksniu užpildo ir mažina 
odos raukšles. Praturtintas jūriniu kolagenu, koenzymu Q10 ir 
vitaminu E, stangrinančiu odą ir saugančiu nuo laisvųjų 
radikalų kaupimosi. Tinka naudoti kaip makiažo bazę. 

Stangrinantis serumas veido ir kaklo odai 
su hialiurono rūgštimi, BYCRE00362

Skirtas pirmosioms raukšlelėms mažinti ir rekomenduojamas 
naudoti žmonėms iki 40 metų. Intensyvus paakių kremas su 
itin smulkiomis hialurono rūgšties molekulėmis giliai drėkina 
paakių zonos odą, efektyviai šalina nuovargio požymius ir 
smulkias raukšleles. Jūrinio kolageno ir vitamino C derinys 
stangrina ir suteikia paakių odai sveiką išvaizdą. Intensyvus 
barkūno ekstraktas sumažina paakių zonos pabrinkimą ir 
šviesina patamsėjusią paakių odą. 

Intensyvus stangrinamasis paakių kremas 
su hialiurono rūgštimi, BYCRE00363
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Naujieji Byothea Anti-Age Intensive produktai sukurti akivaizdžiam mimikos ir gilių raukšlelių mažinimui, 
odos stangrinimui ir švytėjimui atkurti.

Visų Byothea Anti-Age produktų sudėtyje yra mažo molekulinio svorio hialurono rūgšties, taip pat biopep-
tidų, kurių poveikis yra panašus į botulino, ir ypatingo itin veiksmingų aktyviųjų medžiagų derinio. Mažo 
molekulinio svorio hialurono rūgštis ypatinga tuo, kad ji geba prasiskverbti giliai į odos ląsteles. Tai lemia 
„Byothea“ produktų veiksmingumą, kadangi daugumoje kitų hialurono turinčių produktų yra didesnio 
molekulinio svorio hialurono rūgšties, kuri negali prasiskverbti taip giliai į odą. 

Koncentruotas, priešraukšlinis serumas skirtas žymesnių 
mimikos bei kitų veido raukšlelių mažinimui, rekomenduoja-
mas naudoti vyresniems, nei 40 metų. Šis serumas efektyviai 
drėkina, glotnina ir atpalaiduoja odą. Sudėtyje esantys 
biopeptidai pasižymi „patempimo” efektu, hidroksiprolinas ir 
kinų ženšenis akivaizdžiai sumažina raukšles bei veikia 
liftinguojančiai. Gali būti naudojamas ir kaip makiažo 
pagrindas. 

Intensyvus raukšles mažinantis serumas 
su hialiurono rūgštimi, BYCRE00372

Skirtas žymesnių mimikos bei kitų veido raukšlelių mažinimui. 
Rekomenduojamas naudoti vyresniems nei 40 metų. 
Pasižymi itin stipriu poveikiu. Giliai drėkina paakių zonos odą, 
padengdamas ją nematoma apsaugine plėvele, akimirksniu 
suteikiančia odai stangrinantį poveikį, pastebimą, jau po 
pirmo naudojimo. Kremas papildytas bio peptidais, kurių 
poveikis panašus į botulino, pasižyminčiais „patempimo“ 
efektu. Bisabololis ir šilko proteinai palaipsniui išlygina 
mimikos ir gilesnes raukšles. 

Intensyvus paakių kremas su hialiurono 
rūgštimi, BYCRE00373
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Šis kremas pasižymi intensyviu stangrinamuoju poveikiu. 
Efektyvus bio peptidų, gliukozamino ir erškėtuogių derinys 
užtikrina odos būklės pagerinimą, stangrina ir gaivina odą 
nakties miego metu. Jau po pirmo naudojimo oda tampa tarsi 
velvetinė. 

Intensyvus naktinis veido kremas nuo 
raukšlių su hialiurono rūgštimi, BYCRE00371

Šis  dieninis kremas nuo raukšlių pasižymi intensyviu 
stangrinamuoju poveikiu. Kremas drėkina, stangrina, glotnina 
odą, sumažina senėjimo požymius, suteikia jai elastingumo 
bei pagerina toną. Kremas, papildytas bio peptidais, kurių 
poveikis panašus į botulino, pasižymi „patempimo“ efektu ir 
pastebimai sumažina raukšles. Su odos senėjimu kovojančio 
resveratolio poveikis ir apsauga nuo neigiamo saulės poveikio 
suteikia veidui gaivesnę ir skaistesnę išvaizdą. 

Intensyvus dieninis veido kremas nuo 
raukšlių su hialiurono rūgštimi, BYCRE00370
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Visi produktai palaiko fiziologinę (natūralią) odos pusiausvyrą. Produktai pagaminti iš itin kruopščiai ir 
atsakingai atrinktų sudėtinių medžiagų, kurių dauguma yra natūralios. 

Be parabenų, be parafino, be OGM, be SLS, be SLES. Nickel tested. 

Kremas su gluosnių ekstraktu ir migdolų rūgštimi reguliuoja 
riebalinių liaukų veiklą, o poveikis išlieka net 24 valandas. 
Švelniai valantis odą kremas ypač tinka mišriai ir riebiai veido 
odai. Dėl kremo sudėtyje esančių gluosnio ekstrakto bei 
migdolų rūgšties yra subalansuojamas odos riebalų 
išskyrimas, sumažinamos išsiplėtusios poros. Naudojant šį 
kremą ilgesnį laiką, oda tampa gaivesnė, glotnesnė ir 
švelnesnė. Dėl lengvos tekstūros itin greitai susigeria į odą. 
Gali būti naudojamas ir kaip makiažo pagrindas.

Normalizuojantis kremas mišriai ir riebiai 
veido odai, BYCRE00185

Akių ir veido makiažo valiklis, 
BYPZV00101
Su ramunėlėmis bei šilko pieneliu. Tinka 
visų tipų odai. Šis ypač švelnus akių ir 
veido makiažo valiklis efektyviai valo 
veido odą,  mažina raudonį, oda tampa 
ypatingai švelni bei atgaivinta. Priemonę 
yra lengva naudoti. Tinkamas ir 
profesionaliam naudojimui.

Dvifazis akių ir veido 
makiažo valiklis, BYPZV00104
Su ramunėlėmis bei levandų ekstraktu, 
tinka visų tipų odai. Ne tik valo, bet ir 
ramina odą. Losjonas padeda efektyviai 
nuvalyti makiažą, oda tampa švari bei 
atgaivinta. Priemonė taip pat šalina 
raudonį bei nedirgina akių. Tinkamas ir 
profesionaliam naudojimui.

Maitinamasis naktinis „Byothea“ veido odos kremas su 
hialiurono rūgštimi stangrina ir ramina odą. Naudodami 
kremą kiekvieną vakarą, pastebimai sumažinsite raukšleles, 
oda taps glotnesnė bei skaistesnė. Veikia odą liftinguojančiai. 

Naktinis maitinamasis veido odos kremas, 
BYCRE00175

Drėkinamasis „Byothea“  veido kremas su jūriniu kolagenu ir 
argano aliejumi drėkina odą 24 valandas. Greitą, gilų bei 
ilgalaikį veido odos drėkinimą užtikrina speciali „Byothea“ 
kremo formulė. Kremas ypač tinka sausai, drėgmę prara- 
dusiai bei pavargusiai odai. Praturtintas natūraliais aktyviųjų 
medžiagų koncentratais, kremas intensyviai drėkina, 
subalansuoja hidrolipidų kiekį ir ramina odą. Dėl lengvos 
tekstūros ypač greitai susigeria į odą. Kremas gali būti 
naudojamas ir kaip makiažo pagrindas. 

Drėkinamasis veido kremas sausai odai, 
BYCRE00182

Maitinamasis rankų kremas, 
BYTMN00322
Maitinimasis rankų kremas efektyviai 
atkuria rankų odos drėgmės balansą, 
mažina raudonį, rankos tampa ypatingai 
švelnios. Kremo tekstūra ypač švelni bei 
nepaliekanti riebumo pojūčio.

www.byothea.lt

Maitinamasis dieninis „Byothea“ veido odos kremas tinka visų 
tipų odai. Kasdieniam naudojimui skirto kremo sudėtis 
praturtinta koncentruotais aktyviaisiais komponentais, dėl 
kurių atstatomas natūralus odos švytėjimas bei sveika 
išvaizda. Lengva, riebumo pojūčio nepaliekanti kremo 
tekstūra užtikrina, jog kremas ypač greitai susigertų į odą. 
Priemonė gali būti naudojama ir kaip makiažo pagrindas.

Dieninis maitinamasis veido odos kremas, 
BYCRE00171
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„Byothea“ produktai įvairioms odos problemoms spręsti 


