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Geltonas molis 

100% natūralus, ekologiškas geltonasis 

molis pasižymi odą atgaivinančiomis, 

tonizuojančiomis, valančiomis, 

regeneruojančiomis savybėmis. 

Geltonojo molio sudėtyje gausu 

mineralinių medžiagų, mikroelementų, 

melanino, kurie suteikia sveiką, 

skaisčią spalvą pavargusiai odai. 

Geltonasis molis puikiai sugeria odos 

riebalų perteklių, todėl 

rekomenduojamas mišriai, riebiai odai. 

Rekomenduojamas naudoti veido bei 

kūno kaukėms, burnos skalavimo 

priemonėms, purvo vonioms, muilų, 

dekoratyvinės kosmetikos gamyboje. 

 

Rožinis molis  

100% natūralus kosmetinis molis, 

sudarytas iš baltojo ir raudonojo molių. 

Rožinio molio sudėtyje gausu naudingųjų 

medžiagų, mineralų oksidų, kurie suteikia 

sveiką, skaisčią spalvą pavargusiai odai, 

mažina paraudimus. Rožinis molis veikia 

švelniai, todėl tinka visų tipų odai. Šis 

rožinis molis nėra jonizuotas, jame nėra 

konservantų bei nano dalelių. Valo, 

detoksikuoja ir atgaivina odą, pašalinti 

negyvas odos ląsteles, atstato odos pH. 

Šis molis mažina spuogelius ir kitus odos 

sudirgimus, gerina kraujo cirkuliaciją. 

Rožinis molis švelnina ir atjaunina odą, 

gydo saulės nudegimus. 

Baltasis molis 

Universaliausias ir labai plačiai 

naudojamas kosmetikoje molis. Tai 

pats švelniausias iš visų kosmetikoje 

naudojamų molių, todėl tinka net 

jautriai odai. Baltasis molis labai 

švelniai stimuliuoja kraujo apytaką į 

odos ląsteles, todėl oda natūraliai 

atjaunėja. Baltasis molis, priešingai nei 

daugelis kitų molių, nepašalina iš odos 

riebalų, todėl labai tinka ir sausą odą 

turintiems žmonėms. Baltasis molis 

slopina odos uždegimus, šalina odos 

dėmeles, saugo nuo vėlesnio jų 

susidarymo, puikiai išvalo odą. 

Raudonas molis  

100% natūralus, neapdorotas, natūraliai 

išdžiovintas saulėje kosmetinis molis. 

Raudonojo molio sudėtyje gausu 

natūralių naudingųjų medžiagų, 

mineralų oksidų. Tinka sausai, jautriai 

odai su išsiplėtusiais kapiliarais, ypač 

rekomenduojamas brandžiai ir į 

alerginius bėrimus linkusiai odai. 

Raudonasis molis detoksikuoja, 

skaistina pavargusią odą. Šis raudonasis 

molis nėra jonizuotas, jame nėra 

konservantų bei nano dalelių. 

Raudonojo molio kaukė gerai išvalo 

inkštirus ir spuogus, absorbuoja iš odos 

toksinus ir nešvarumus. Raudonasis 

molis gaivina, ramina jautrią odą ir 

sutraukia poras. Po molio kaukės oda 

tampa švelni ir skaisti. 

Žaliasis molis 

Grynas natūralus neapdorotas jūros molis, 

vertingiausias mineralinis molis grožio 

produktų gamyboje. Šis molis kasamas 

saugomame karjere ir natūraliai 

džiovinamas saulėje. Žaliojo molio 

sudėtyje yra gausybė natūralių naudingų 

medžiagų: mineralų oksidų, kalcio, 

magnio, silicio, mangano, seleno. Žaliojo 

molio molekulių unikalaus išsidėstymo 

dėka jis geriau nei kiti išvalo odos 

nešvarumus, dulkes, riebalų, taršos ir 

makiažo likučius. Labai intensyvaus 

poveikio, nes skatina kraujotaką (po 

molio kaukės oda gali parausti), todėl 

geriausiai išvalo odos ląsteles, atjaunina 

odą, grąžina jai stangrumą, elastingumą. 

Tačiau dėl savo intensyvaus poveikio 

netinka jautriai odai. Žaliasis molis 

rekomenduojamas mišriai ir riebiai odai. 

Mėlynasis molis 

100% natūralus mėlynasis molis 

pasižymi odą detoksikuojančiomis, 

valančiomis, regeneruojančiomis, 

atgaivinančiomis savybėmis. Mėlynojo 

molio sudėtyje gausu mineralinių 

medžiagų, mikroelementų, kurie 

suteikia sveiką, skaisčią spalvą 

pavargusiai odai. Mėlynasis molis 

rekomenduojamas normaliai, riebiai, 

mišriai odai. Rekomenduojamas 

naudoti burnos skalavimo priemonėms, 

veido bei kūno kaukėms, purvo 

vonioms, muilų, dekoratyvinės 

kosmetikos gamyboje. 

Gasulo molis  

100% natūrali dykumų naudingoji iškasena. Šis molis kilęs iš derlingų Atlaso kalnų, esančių Maroke - prabangiausias, itin 

kokybiškas molis, dažniausiai naudojamas Spa procedūroms. Gasulo molis ypač vertinamas dėl savo universalumo, nes jis 

idealiai tinka ne tik kaukėms, bet ir kaip natūralus veido ir net plaukų prausiklis. Gasulo molis jau daugiau kaip 1400 metų 

naudojamas kaip muilas, veido prausiklis, šampūnas, plaukų kondicionierius, viso kūno odos priežiūros priemonė 

prabangiausiuose pasaulio Spa salonuose. Dabar šiuo ypatingu moliu galite mėgautis ir savo namuose. 

Gasulo molio poveikis odos sveikatai buvo nuodugniai tiriamas ir rezultatai buvo paskelbti 1985 m. Paryžiuje vykusioje 

Prancūzijos nacionalinio fitoterapijos instituto konferencijoje. Tyrimai nustatė, kad Gasulo molyje yra gausu odai taip 

reikalingo silicio, magnio, kalcio, natrio. Be to, tyrimai įrodė neginčijamą Gasulo molio naudą sveikatai, nes jis drėkiną odą ir 

plaukus, pašalina nešvarumus, išvalo ir skaistina odą, gerina jos elastingumą, pašalina riebalų perteklių ir negyvas ląsteles, dėl 

to oda greičiau atsinaujina. 

 


