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APELSINŲ ŽIEVELIŲ MILTELIAI 

Apelsinų žievelių milteliuose daugiau naudingų 

medžiagų negu pačiame apelsino vaisiuje. 

Reguliuoja odos riebalų pusiausvyrą, sutraukia 

išsiplėtusias poras, pašalina negyvas ląsteles nuo 

odos paviršiaus. Dėl didelio vitamino C kiekio 

pasižymi antioksidaciniu poveikiu, palaiko odos 

sveikatą. Suteikia odai švytėjimo, 

gyvybingumo. Reguliariai naudojant apelsino 

žievelių miltelių kaukes, pagerėja veido odos 

būklė esant spuogams, puikiai išvalomos odos 

poros, pigmentinės dėmės, odos nelygumai, 

gerinama odos kraujotaką 

MANGŲ MILTELIAI 

Mangų milteliai gauti purškiamuoju džiovinimo būdu 

iš kruopščiai atrinktų mango vaisių, sudėtyje nėra 

konservantų, skonio stipriklių ir dažiklių. Į mangų 

miltelius įeina tokie komponentai kaip: aromatiniai 

aliejai, vitaminas A, vitaminas C, karotinoidai, B1, 

B2, niacinas, vitaminas E, citrinų, oksalo, obuolių, 

gintaro rūgštis, baltymai, angliavandeniai. Milteliai 

gerina kraujagyslių elastingumą, skatina kolageno 

sintezę, atjaunina odą. Suaktyvina kraujotaką, balina, 

drėkina ir maitina odą, apsaugo nuo kenksmingo 

poveikio, stabdo senėjimą. Suteikia plaukams ir odai 

elastingumo, turi priešuždegiminių ir priešalerginių 

savybių. Skatina plaukų augimą, regeneruoja odą ir 

plaukus, stimuliuoja energijos gamybą ląstelėse, 

apsaugo nuo plaukų slinkimo 

AVIEČIŲ MILTELIAI 

Aviečių milteliai gauti purškiamuoju 

džiovinimo būdu iš kruopščiai atrinktų  

aviečių, sudėtyje nėra konservantų, skonio 

stipriklių ir dažiklių. Aviečių milteliuose 

gausu askorbo rūgšties, sudėtyje yra 

vitaminų A, E, B2, PP, mineralinių 

medžiagų. Naudojama riebiai ir jautriai 

odai, valo, drėkina ir suteikia spindesį. 

Aviečių milteliuose yra vitamino C. 

Avietės ramina sudirgusią ir paraudusią 

odą, reguliuoja riebalų lygi odoje. 

Milteliuose yra aviečių sėklų, kurios 

padeda labai gerai išvalyti odą 

ROŽIŲ MILTELIAI 

Tonizuoja ir regeneruoja, gerina odos 

elastingumą, ramina sudirgusią odą, Tinka 

visiems odos tipams ypač brandžiai. Minkština 

odą, didina odos elastingumą ir tvirtumą, 

normalizuoja riebalinių ir prakaito liaukų veiklą. 

Padeda nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. 

Tonizuoja galvos odą, skatina plaukų augimą. 

MUILINĖS AKACIJOS VAISIŲ MILTELIAI 

Muilinė akacija veikia kaip natūralus, švelnus 

kondicionierius, atkuriantis plaukų PH. Tai puiki, 

plaukus balansuojanti priemonė sausiems ir 

pažeistiems plaukams, padedanti nuo plaukų 

slinkimo. Efektyviai kovoja su pleiskanomis, atkuria 

plaukų folikulus ir drėkina galvos odą.  

AMLOS MILTELIAI 

Indiško lapainio vaisių milteliuose daug 

antioksidantų, vaisių rūgščių, vitamino C, 

specifinių taninų ir polifenolių, 

mikroelementų. Skaistina veido odą, 

regeneruoja odos audinius, stimuliuoja 

plaukų šaknis, lėtina plaukų slinkimą. Iš 

miltelių gaminamos kaukės ir ištraukos, 

tepami plaukai, paskui nuplaunami su 

šampūnu. Plaukų priežiūrai milteliai 

dedami į kietus šampūnus. Atgaivina, 

sustiprina ir sušvelnina plaukus, suteikia 

jiems blizgesio, apimties, saugo nuo galvos 

odos infekcijų, slinkimo bei žilimo, skatina 

plaukų augimą 


