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Odos testas: ar jūsų odai būdingas kuris nors iš šių požymių?
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Ar žinojote?

Tarptautinio odos priežiūros 
tyrimų centro duomenimis

.

Nepriklausomai nuo amžiaus, 
odos būklei įtakos turi

drėgmės lygis.
Kiekvieną dieną 
odos paviršius 
netenka 0,5 l 

drėgmės
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vargina šiurkšti 
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išsiplėtusios poros

95 % moterų trokšta 
efektyvių 

drėkinamųjų 
priemonių



Hialurono rūgštisFermentuotos mielėsTalasoterapija

M&Y HYDRA

CELLES TIANE kosmetikos drėkinamoji linija „M&Y HYDRA“ yra sukurta Japonijos centre R&D. 

Tai natūralių ingredientų ir pažangiausių biotechnologijų derinys, kuriame naudojami jūrinės 

kilmės ir mielių ekstraktai bei 8 rūšių amino rūgštys. Šios linijos gaminiai pasižymi giliai 

drėkinamuoju poveikiu.



Jūros
vanduo

Dumbliai 

Jūrų gyvūnija

Talasoterapija

Talasoterapija yra naudingų procedūrų kompleksas,
apimantis jūros vandens, purvo, saulės, dumblių ir
druskos naudojimą. Šis gydymo būdas yra kilęs iš Egėjo
jūros Graikijoje. Jau apie 500 m. pr. Kr. apie tai kalbėjo
garsus gydytojas Hipokratas.
1867 m. žymus praktikas iš Prancūzijos
Dr. Richardas Russelis tai pavadino „Talasoterapija“.



Jūros vanduo Kraujo plazma

Talasoterapija

Jūros vandenyje yra ingredientų, panašių į tuos, kurie randami odos ląstelėse. Tokią pačią sudėtį turi plazma. 
Jūros vandenyje taip pat gausu įvairios cheminės sudėties mineralų, kuriuose yra daug mineralinės druskos, organinių 
junginių, ištirpusių dujų ir svarbių mikroelementų.

70 įvairių maistinių 

medžiagų, reikalingų organizmui



Talasoterapija

Kuriant šią kosmetikos liniją, buvo kruopščiai 
atrinkti geriausi jūrinės kilmės ingredientai: 

prancūziška jūros druska, dumblių ekstraktas 
ir jūrinis kolagenas.

Jūrinis kolagenas

Dumbliai

Prancūziška
jūros druska



Prancūziška jūros druska

Prancūziška jūros druska  dar vadinama „jūros gėle“. Tai viena brangiausių druskų – 50 jos gramų kainuoja tūkstančius 
dolerių. Jos sudėtyje gausu įvairių mineralų ir mikroelementų, ypač naudingų veido odai.

Pietų Prancūzijos Camargue druskos laukuose 
vandens spalva išskirtinės spalvos.
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Prancūziška jūros druska

8 jūros druskos privalumai:

Valomasis poveikis

Baktericidinis ir 
priešuždegiminis 

poveikis

Mažina 
odos dėmes

Neutralizuoja
kvapą

Kontroliuoja
riebalų išsiskyrimą

Mažina edemą
Pasižymi 

antistresiniu 
poveikiu

Padeda mažinti 
odos pleiskanojimą



Jūros dumblių (Fucus Vesiculosus) ekstraktas

Tai tam tikros rūšies rudieji dumbliai, augantys Bretanės pakrantėje ant uolų. Plačiai naudojami 
Europoje talasoterapijos srityje. Jie ne tik maitina odą, bet ir skatina ląstelių metabolizmą, padeda 
mažinti poras.

Bretanė, Prancūzija



Jūrinis kolagenas

Vandenyje tirpus kolagenas, išgaunamas iš jūros gyvūnijos, gali pritraukti vandens molekules ir 
suteikti stiprų drėkinamąjį poveikį. Jis padengia odą apsaugine plėvele, neleidžiančia išgaruoti 
drėgmei.



Fermentuotos mielės

Priešistorė.
Mokslininkai užsukę į sakės daryklą pamatė,
kad senojo sakės gamintojo veidas raukšlėtas,
bet rankos švelnios ir jaunatviškos. Jie pradėjo
gilintis į ryžių fermentaciją mielėmis. Po
daugybės kruopščių tyrimų ir buvo atrastas šis
odos regeneracijai itin naudingas ingredientas,
padedantis pasiekti tobulą odos pusiausvyrą,
kurios negalima dirbtinai atkurti.
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Glicinas

Glutamo rūgštis

Drėkinimas

Atgaivinimas

Argininas

Išsaugojimas

Mielių fermentacija
Gamtos ir biotechnologijų derinys, 
suteikiantis odai  jaunatviško skaistumo ir 
švytėjimo.

Natūralūs drėkinamieji faktoriai,
Esantys tolimiausiame epidermio sluoksnyje,
užrakina vandenį ir giliai drėkina odą.



18%

Mielių fermentacija

Fibroblastai - jungiamojo audinio ląstelės, gaminančios kolageną, elastines skaidulas ir kitas medžiagas.
Tyrimai parodė, kad mielių fermentacija gali suaktyvinti fibroblastų veiklą, pagerinti pačios odos gebėjimą 
gaminti hialurono rūgštį, kolageną ir elastiną ir padaryti ją labiau švytinčią ir elastingą. 

Fibrobalastų ląstelių poliferacija

Mielių fermentacijos koncentracija （%）
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Moisture

Complexion

Preserve

Revitalizes



Hialurono rūgštis

Hialurono rūgštis yra natūraliai odoje esanti medžiaga, pasižyminti
stulbinančiu sugebėjimu pritraukti ir išlaikyti 1000 kartų didesnę
drėgmę. 1 gramas hialurono rūgšties gali talpinti iki šešių litrų
vandens.
Su amžiumi hialurono rūgšties kiekis odoje mažėja, o tai tiesiogiai
susiję su tokiais senėjimo požymiais kaip raukšlės ir odos
suglebimas.

Data : China Leprosy Dermatology Journal, June 26, 2010



Hialurono rūgštis

Drėkinamojoje kosmetikos linijoje  „Marine & Yeast Hydra“ naudojamas trigubo stiprumo 
hialurono rūgšties kompleksas.

Didelės hialurono rūgšties 
molekulės odos paviršiuje 
suformuoja drėkinamąją plėvelę.

Mažos molekulės yra lengviau
absorbuojamos, giliai drėkina.

Hidrolizuota hialurono rūgštis
prasiskverbia į giliuosius odos
sluoksnius.



Įkvėpta vandenyno 
platybių

Nuolaidžios, 
švelnios  linijos

Elegantiškos 
detalės



此处添加产品海报



Valymas

01

Drėkinamasis veido prausiklis „M&Y Hydra“

Jį sukurti įkvėpė senovės japonų odos priežiūros 
tradicijos - japonės  vietoj muilo naudodavo ryžių 
sėlenas.Šios kreminės putos, prisodrintos ryžių 
lukštų ir mielių ekstrakto, švelniai pašalina 
nešvarumus ir makiažą. Oda tampa skaisti, šviesi  ir 
neįtikėtinai švelni.
Naudojimas: sudrėkinkite odą, nedidelį prausiklio 
kiekį patrinkite tarp delnų, kad suputotų, ir 
švelniai sukamaisiais judesiais pamasažuokite 
veido odą. Kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. 
Naudokite ryte ir vakare prieš patepdami odą 
„Hydra Petal” losjonu.

Kiekis: 100 ml



Drėkinimas
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Drėkinamasis veido losjonas „M&Y Hydra“

Švelnus lyg žiedlapiai losjonas pagerins jūsų odos 
toną ir tekstūrą bei suteiks jai šilkinio švelnumo.
Prisodrintas hidrolizuoto jūrinio kolageno ir mielių 
ekstrakto losjonas giliai įsigeria į odą, sumažina jos 
sausumą bei padidina elastingumą.

Naudojimas: švelniai tepkite losjoną vatos lapeliu
T zonos srityje. Pradėkite nuo smakro tęsdami
žandikaulio link, po to tepkite skruostus ir
galiausiai kaklą. Venkite srities aplink akis.
Naudokite ryte ir vakare ant nuvalytos odos.

Kiekis: 120 ml



Atstatymas
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Drėkinamoji akių srities esencija „M&Y Hydra“

Ši esencija, prisodrinta mielių ekstrakto, tirpaus kolageno 
ir 8 rūšių aminorūgščių, padeda drėkinti ir atgaivinti akių 
srities odą. Panaikina nuovargio ženklus.

Naudojimas: žirnelio dydžio esencijos kiekį tepkite
aplink akis, tada švelniai įmasažuokite, įskaitant akių
vokus. Naudokite ryte ir vakare prieš tepdami veido
esenciją.

Kiekis: 15 ml



Stangrinimas
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Drėkinamoji veido esencija „M&Y Hydra“

Ši unikali esencija, prisodrinta mielių ekstrakto, 
ryžių baltymų ir 8 rūšių aminorūgščių, padeda 
maitinti odą ir išsaugoti drėgmę odoje ilgalaikiam 
drėkinimui, didina odos elastingumą ir stangrumą.

Naudojimas: nedidelį veido esencijos kiekį pirštų
galiukais įtapšnokite į kaktos, skruostų ir smakro
odą. Švelniai įmasažuokite, pradėdami nuo veido
centro ir tęsdami šonų link.

Kiekis: 30 ml



Apsauga
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Apsauginė drėkinamoji emulsija „M&Y Hydra“

Sudėtyje yra jūros dumblių ir mielių ekstrakto, 8 
rūšių drėkinamųjų aminorūgščių ir natrio 
hialuronato. Ši emulsija padeda sukurti drėgmės 
barjerą. Lipiduose tirpūs keramidai kartu su 
vandens molekulėmis suformuoja apsauginę 
struktūrą, kuri saugo nuo išorės taršos ir dirgiklių. 
Panaudojus emulsiją, oda atrodo sveikesnė, 
stangresnė ir švelni it šilkas. 

Naudojimas: Paspauskite dozatorių 2 kartus ir
tolygiai tepkite ant veido ir kaklo odos. Ant sausų
odos vietų galima tepti pakartotinai.
Rekomenduojama naudoti po veido esencijos,
ryte ir vakare.

Kiekis : 100 ml



Maitinimas
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Visapusiško poveikio drėkinamasis veido kremas
„M&Y Hydra“

Šio prabangaus visapusiško poveikio kremo sudėtyje vietoj
vandens yra fermentuotų mielių tirpalo, kuris yra
prisodrintas vitamino E, skvaleno, 8 rūšių specialiai
parinktų drėkinamųjų aminorūgščių ir hialurono rūgšties,
siekiant maksimalaus jūros dumblių ir mielių poveikio. Šis
veido kremas skatina medžiagų apykaitą odos ląstelėse,
stiprina natūralų riebalinį sluoksnį, padeda visą dieną iš
vidaus išsaugoti odos drėgnumą ir švytėjimą.

Naudojimas: nedidelį kremo kiekį tepkite tolygiai ant
veido ir kaklo, švelniai pamasažuokite, kad geriau įsigertų.
Naudokite ryte ir vakare. Galima naudoti naktį, esant
karštam ar drėgnam orui.
Kiekis: 50 g



M&Y HYDRA kvapai

Obuolys

Pakalnutė

Mango



Dėkojame


