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Įkvėpta mokslo. 
Sukurta jūsų odai.

ODOS PROBLEMOS: 
pirmieji senėjimo požymiai, 
papilkėjusi oda 

20+ Rekomenduojama Rekomenduojama Rekomenduojama Rekomenduojama 

ODOS PROBLEMOS: 
gilios raukšlės, prarastas 
elastingumas 

50+ 

ODOS PROBLEMOS: 
nuovargis, raukšlės, šiurkštumas 
ir odos išsausėjimas

ODOS PROBLEMOS: 
matomos raukšlės, smulkios 
raukšlelės ir sausumas

30+ 

ODOS PROBLEMOS: 
sumažėjęs odos stangrumas 
ir elastingumas 

40+ 

Jūs norite, kad oda visada atrodytų gerai, natūraliai ir būtų 
švytinti bei sveika, kiek tik tai įmanoma. Kai atrodote gerai ir 
jaučiatės gerai. „NovAge“ siūlo keletą mokslininkų sukurtų 
gaminių, kurie patenkins jūsų besikeičiančios odos poreikius 
– nuo pirmųjų smulkių mimikos raukšlių iki gilių raukšlių. 
 
Kiekviena linija sustiprinta odą jauninančiomis 
technologijomis ir jaunystę apsaugančiais augalų kamieninių 
ląstelių ekstraktais. Mes taip pat pristatome mokslininkų 
sukurtą, 4 žingsnių „NovAge“ režimą, kad pasiektumėte 

geriausių rezultatų. Jeigu jūsų odai reikia papildomos 
priežiūros ir dėmesio, galite rinktis iš plataus „NovAge“ 
papildomos priežiūros asortimento, sukurto taip, 
kad derėtų prie „NovAge“ kasdieninio režimo. 
 
„NovAge“ suteikia viską, ko jums reikia, kad patenkintumėte 
savo odos poreikius ir galėtumėte džiaugtis jaunatviška, 
sveikai atrodančia oda bet kokiame amžiuje ir būtumėte 
pasiruošusi gyvenimo iššūkiams.

ODOS PROBLEMOS: 
hiperpigmentacija, netolygus 
odos atspalvis

ODOS PROBLEMOS: 
jautri oda, pirmieji 
senėjimo požymiai

Rekomenduojama 
VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS 

Rekomenduojama 
VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS 

Rekomenduojama 
VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS 



5

4 / NovAge

N
o

vA
g

e
 PLA

N
T S

TEM
 C

ELL EX
TR

A
C

TS

Augalų kamieninių  
ląstelių ekstraktai.

 Jūsų jaunystės paslaptis.

AGEREFLECT TM  
– UN IK ALUS „ORIFL A ME“ 
MOKSLIN IS SEN ĖJIMO T YRIM AS

Po mūsų odos paviršiumi vyksta tylusis mūšis - kova tarp 
odos senėjimo agresorių ir natūralios gynybos, kuri silpnėja 
mums senstant. Agresoriai prisideda prie odos struktūros 
suirimo ir ilgainiui tampa pastebimi kaip senėjimo požymiai.  
 
Augalų kamieninės ląstelės – augalo gyvybingumo pagrindas. 
Jose gausu medžiagų, apsaugančių ir neutralizuojančių 
agresorius, bei lėtinančių senėjimo procesą.  
 
Naudodami naujausias pažangias biotechnologijas mes 
išstudijavome tūkstančius augalų kamieninių ląstelių su 
apsaugos nuo senėjimo savybėmis ir tada atskyrėme 
vertingąsias dalis, kurios suteikia galingiausią efektą. 

Kiekvienam „NovAge“ asortimentui parenkame unikalius 
augalų kamieninių ląstelių ekstraktus ir sujungiame juos su 
pažangiomis technologijomis, atsižvelgdami į įvairias odos 
problemas.  
 
Tai yra augalų kamieninių ląstelių ekstrakto galia. 

SU LĖ TI N KITE O DOS SEN Ė J I M Ą SU AU GALŲ K A M I EN I N I Ų  
L ĄSTELI Ų EKSTR AK TAIS. 

Kartu šie sergėtojai ir 
svarbiausios technologijos 
padeda tarsi užrakinti 
jaunatvišką, sveiką odą bet 
kokiame amžiuje. 

Augalų kamieninių ląstelių 
ekstraktai – puikus mūsų 
galingų technologijų partneris, 
padedantis jauninti odą.

Augalų kamieninių ląstelių 
ekstraktai, esantys kiekvienoje 
„NovAge“ kolekcijoje, padeda 
apsaugoti odos struktūrą ir lėtina 
senėjimo procesą padėdami 
neutralizuoti agresorius. 

Agresoriai, esantys odoje 
prisideda prie struktūrinių 
jos komponentų suirimo. 
Ilgainiui gali atsirasti matomų 
senėjimo požymių.

AgeReflectTM – „Oriflame“ unikalus mokslinis odos senėjimo tyrimas. Mūsų tyrimai 
patvirtino, kad tai, kaip oda sensta yra visiškai asmeniška. „NovAge“ sukurta 
vadovaujantis šiuo moksliniu tyrimu. Kiekviena linija sukurta padėti įveikti specifinius 
senėjimo požymius, atsirandančius tam tikru gyvenimo etapu. Oda atrodys jaunatviška 
ir sveika bet kokiame amžiuje. 

Augalų kamieninės ląstelės – augalo gyvybingumo 
pagrindas. Sukurtos laboratorijos sąlygomis, todėl joms 
reikia 90 % mažiau vandens, lyginant su tradiciniu augalų 
auginimu lauke, taip pat nenaudojami pesticidai ar teršalai.

AR ŽINOJOTE? 
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Bent 7 kartus gražesnė 
oda, vadovaujantis 
„NovAge“ režimu  
– įrodyta klinikiniais 
tyrimaisΔΔ
ΔΔ Klinikiniais tyrimais įrodyta naudojant pilną odos priežiūros režimą su „ NovAge 

Skinergise“, „NovAge Time Restore“, „NovAge Ecollagen“ ir „NovAge Ultimate 
Lift“ rinkiniais lyginant su neprižiūrima oda arba paprastu režimu.

„NovAge“ kasdienis odos priežiūros režimas 
jaunatviškai ir sveikai odai, bet kokiame amžiuje. 
Gaminių derinimas padeda pasiekti geriausių 
rezultatų, todėl labai svarbu kaip jūs juos naudojate ir 
kaip jie veikia kartu. 
 
Viskas, ką turite padaryti, tai vadovautis režimu du 
kartus per dieną, kasdien.

VALYMAS

Valykite odą du kartus per dieną, 
pašalinkite nešvarumus ir paruoškite  
ją geresniam kitų gaminių įsisavinimui.

Sumažinkite raukšles su paakių kremu bei 
išspręskite tokias problemas kaip tamsūs 
paakiai ir paburkimas.

Tepkite serumą prieš drėkinamąsias 
priemones, kad sustiprintumėte jų poveikį.

Naudokite dieninį kremą, kad sudrėkintumėte 
ir apsaugotumėte odą ir naktinį kremą, kad 
atgaivintumėte ir atkurtumėte odą.

SUSTIPRINIMAS DRĖKINIMASGREITAS POVEIKIS

Sušlapinkite veidą ir kaklą šiltu vandeniu. 
Išspauskite vieną paspaudimą valomosios 
želės į delną ir švelniai, tačiau kruopščiai 
masažuokite drėgną odą pirštų galiukais 
vengdami paakių srities. Kruopščiai 
nuskalaukite šiltu vandeniu ir švelniai 
nusausinkite odą minkštu rankšluosčiu.

Nedidelio kremo rutuliuko pakanka abiems 
akims. Tepkite kremą taškeliais prie akių ir 
švelniai įtapšnokite pirštų galiukais, arba 
tepkite su rutuliniu aplikatoriumi, jei gaminys 
tokį turi, kol įsigers. Venkite tiesioginio 
kontakto su akimis.

Tepkite tik 5 žirnio dydžio kremo taškelius 
ant kaktos, kiekvieno skruosto, nosies ir 
smakro. Švelniai pirštų galiukais 
įtapšnokite arba lengvai įmasažuokite 
kremą tolygiai ant veido vengdami paakių 
srities, kol pilnai įsigers.

Išspauskite vieną serumo paspaudimą ant 
rankos. Imkite gaminio pirštų galiukais ir 
tepkite lengvai ir lygiai ant veido 
vengdami paakių srities. Įtapšnokite į odą 
ar paskirstykite švelniai ant veido, 
palaukite kol įsigers.
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Atgaukite odos spindesį

Pagerina odos 
spindesį 25X*

Padidina drėgmę 
iki 89 %**

Ar gyvenimas bėga labai dideliu greičiu, todėl nenorite praleisti 
nė minutės? Bet net ir tada, kai gyvenimas yra neramus, vis tiek 
nuolat siekiate atrodyti gaiviai, nepriekaištingai ir jaunatviškai, 

tiesa? Su „NovAge Skinergise“ jums nereikia ilgai laukti rezultato. 
Tobula ir švytinti oda - nuo pat pirmos dienos... 

ir kiekvieną dieną vis gražesnė.

ODOS PROBLEMOS: 

pirmieji senėjimo požymiai, papilkėjusi oda 20+ 
Rekomenduojama 

* Klinikiniai tyrimai su „NovAge Skinergise“ pilna rutina,  
po 8 savaičių naudojimo.

** Klinikiniai tyrimai su „NovAge Skinergise“ pilna rutina,  
po 4 savaičių naudojimo.

  „NovAge Skinergise“ rinkinys
Rinkinį sudaro 5 pilno dydžio gaminiai. 
20,60 €/vnt.

42723
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TAURINO 
TECHNOLOGIJA  

Natūralios kilmės taurinas ir Skandinavijos dumbliai, teikiantys 
energiją ląstelėms, padeda atgaivinti odą ir išlaikyti jos 

gyvybingumą. Greitai veikia, sudrėkina ir sumažina 
nuovargio ir smulkių raukšlių požymius. 

Dėl unikalių biologinių technologijų apjungimo įrodyta, 
kad „NovAge Skinergise“ linija akimirksniu atgaivina, 

padidina odą ląstelių lygmenyje ir apsaugo nuo kasdienio 
išorinio poveikio.

IŠ KARTO:  
Suteikia odai gyvybingumo, tuo pačiu sumažina matomus 
nuovargio požymius, smulkias raukšleles ir poras. Suteikia 
odai spindesio ir oda atrodo bei jaučiasi giliai sudrėkinta. 

Apsaugo nuo aplinkos agresorių. 

LAIKUI BĖGANT:  
Papildo ir atgaivina ląsteles bei leidžia joms optimaliai veikti. 
Taip pat padeda sumažinti nuovargio požymius ir akivaizdžiai 
sumažina smulkių raukšlelių atsiradimą, tuo pačiu išlaiko odos 
gyvybingumą. Energizuoja, saugo ir drėkina odą, kartu 
skatindamas ląstelių apykaitą. 

Δ1 Klinikiniai tyrimai naudojant visą „NovAge Skinergise“ režimą 

ODOS PROBLEMOS: 

pirmieji senėjimo požymiai, papilkėjusi oda 20+ 
Rekomenduojama 

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

KOPŪSTPALMIŲ AUGALŲ  
KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS  
Užtikrina antioksidantų apsaugą nuo laisvųjų radikalų, 
suteikia drėgmės ir skatina Taurino poveikį, papildantį 
ląsteles ir pagyvinantį odą.

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad kovoja su 
pirmaisiais senėjimo požymiaisΔ1
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Grožio miegas. 
Naktį jūsų oda atsigauna nuo dienos metu 
patirto streso, todėl labai svarbu tinkamai 

išsimiegoti. Be to, miegant ant nugaros 
neprispaudžiate ir netempiate savo odos prie 
pagalvės, o tai gali sukelti raukšlių susidarymą.

Sudėtyje esantis niacinamidas (vitaminas B3) 
pagerina odos stangrumą, sumažina smulkias 
raukšles ir suteikia sveiko spindesio odai.

Serumas su natūralios kilmės 
taurinu padeda atgaivinti 
odą. Suteikia odai spindesio 
ir sumažina matomus odos 
trūkumus ir poras.

Paakių kremas sumažina 
smulkias raukšleles aplink 
akis, paburkimą ir tamsius 
paakius, tuo pačiu 
suteikia spindesio, 
gaivumo ir drėkinimo. 

DRĖKINIMASVALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

Klinikiniais tyrimais įrodyta, 
kad drėkina odą visą naktįΔ1

Δ1Epidermis. Po pirmo panaudojimo, naudojant tik 
naktinį kremą.

„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

Vos vienas žingsnis pašalina 
nešvarumus bei atgaivina odą.  
Su drėkinimo, glotninimo ir valymo 
technologijų deriniu bei vitaminu 
E, kuris puoselėja odą, suteikia jai 
elastingumo, švelnumo.

Švelniai valo 
odą 
– 97 % sutiko*1

Paakiai tapo 
šviesesni  
– 80 % sutiko*1

Sudėtyje yra hialurono 
rūgšties, skaistinančių 
medžiagų, kofeino ir 
atspindinčių dalelių. 
Rutulinis aplikatorius 
atvėsina ir pagerina 
mikrocirkuliaciją.

Oda akimirksniu 
tapo gražesnė 
– 90 % sutiko*1

Prebiotikai skatina ląstelių 
atsinaujinimą, pašalina 
negyvąsias odos ląsteles, 
sumažina poras ir suteikia 
sveiko spindesio.

Suteikia drėkinimo visą dieną 
- įrodyta klinikiniais tyrimaisΔ3

Δ3Epidermis. Dieninis kremas po pirmo panaudojimo.

Dieninis kremas saugo nuo aplinkos agresorių, tuo pačiu sumažina 
smulkias raukšleles, pagerina odos tekstūrą ir užtikrina greitą ir ilgą 
drėkinimą. Gaivinamasis naktinis kremas padeda odai atsigauti, 
todėl ryte galėsite mėgautis pailsėjusia ir atsigavusia oda.

Su „Pollution Protect“ technologija, 
apsaugančia odą nuo aplinkos agresorių.

*1 Vartotojų tyrimas, % sutiko 
po pirmo panaudojimo.

*1Vartotojų tyrimas, 
naudojant visą režimą,  
po 4 savaičių naudojimo.

*1Vartotojų tyrimas, kai 
naudojamas serumas.  
Po pirmo panaudojimo.
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  „NovAge Skinergise Ideal 
Perfection“ dieninis kremas
50 ml 398,00 €/l

34511

  „NovAge Skinergise Ideal 
Perfection“ naktinis kremas
50 ml 398,00 €/l

35075

  „NovAge Skinergise 
Ideal Perfection“ paakių 
kremas
15 ml 1126,67 €/l

34515

  „NovAge Skinergise 
Ideal Perfection“ 
serumas
30 ml 763,33 €/l

34517

  „NovAge Supreme“ 
valomoji želė
150 ml 132,67 €/l

33984
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Ar norėtumėte sumažinti raukšles? Su „NovAge Ecollagen 
Wrinkle Powers rinkiniu jūs galite tai padaryti. „NovAge 

Ecollagen Wrinkle Power“ rinkinys sukurtas taip, 
kad padidintų kolageno poveikį ir sumažintų raukšles, 

o oda taptų lygi, spindinti bei sveika.

Sumažinkite raukšles, suteikite odai 
spindesio bei glotnumo - jau nuo šiandien

Akimirksniu 
sumažina 
raukšles iki 49 %
– įrodyta klinikiniais 
tyrimais∆1

∆1 Klinikiniais tyrimais įrodytas raukšlių apimties 
matavimas, kai naudojamas „NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power“ rinkinys. 

ODOS PROBLEMOS:  

matomos raukšlės, smulkios raukšlelės ir sausumas30+ 
Rekomenduojama 

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ rinkinys
Rinkinyje 5 pilno dydžio gaminiai. 
22,60 €/vnt.

42489



17

16 / NovAge

∆1 Klinikiniais tyrimais įrodytas raukšlių apimties matavimas, kai naudojamas „NovAge Ecollagen Wrinkle Power“ rinkinys. 

Pastebimas raukšlių sumažėjimas 
nuo pirmos dienos!∆1

Sustiprinta patentuotos tripeptidų technologijos, mažos molekulinės masės 
hialurono rūgšties ir augalų kamieninių ląstelių ekstrakto. „NovAge Ecollagen 

Wrinkle Power“ rinkinys sukurtas taip, kad padidintų kolageno poveikį, pagerintų 
drėkinimą ir apsaugotų nuo aplinkos agresorių. Sumažina raukšles laikui bėgant  

- įrodyta klinikiniais tyrimais.

AKIMIRKSNIU: 
mažos molekulinės masės hialurono rūgštis drėkina odą, 

lygina ir patobulina odos paviršių - klinikiniais tyrimais  
įrodyta, kad sumažėja raukšlės.

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

PATENTUOTA TRIPEPTIDŲ 
TECHNOLOGIJA 

Patentuota tripeptidų technologija 
padeda sustiprinti kolageno gamybą 
odoje, bėgant laikui lygina raukšles. 

 

MAŽOS MOLEKULINĖS MASĖS  
HIALURONO RŪGŠTIS 

Mažos molekulinės masės hialurono 
rūgštis glotnina odą, drėkina ir suteikia  

jai spindesio.

AUGALŲ KAMIENINIŲ 
LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS 

Augalų kamieninių ląstelių ekstraktas 
apsaugo nuo kolageno ir hialurono 
rūgšties sumažėjimo odoje, padeda 

sulėtinti odos senėjimą.

LAIKUI BĖGANT: 
patentuota tripeptidų technologija padeda sustiprinti kolageno 
gamybą odoje, sustangrina ir padeda sumažinti raukšles. Augalų 
kamieninių ląstelių ekstraktas apsaugo nuo kolageno ir hialurono 
rūgšties sumažėjimo odoje, padeda sulėtinti odos senėjimą. Odos 
tekstūra tampa lygesnė ir atsiskleidžia jaunatviškas spindesys.

ODOS PROBLEMOS:  

matomos raukšlės, smulkios raukšlelės ir sausumas30+ 
Rekomenduojama 
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Patobulinta naudojant 
„Optical Pearl“ 

technologiją, kuri 
atspindi šviesą nuo odos 
paviršiaus ir patobulina 

odos atspalvį.

Vos vienas žingsnis pašalina 
nešvarumus bei atgaivina odą.  
Su drėkinimo, glotninimo ir valymo 
technologijų deriniu bei vitaminu 
E, kuris puoselėja odą, suteikia jai 
elastingumo, švelnumo.

DRĖKINIMAS
Serumas akimirksniu 
koreguoja raukšles ir 
ilgainiui suteikia odai 
jaunatviškumo, 
spindesio ir lygumo.

Gaivinamasis paakių 
kremas akimirksniu 
atgaivina paakius ir laikui 
bėgant sumažina smulkias 
raukšleles, putlumą bei 
tamsius ratilus.

Dieninis kremas apsaugo odą nuo UV spindulių bei užterštumo, 
akimirksniu drėkina ir patobulina odą. Intensyvus maitinantis 
naktinis kremas glotnina, švelnina odą ir suteikia jai spindesio  
po nakties.

Švelniai  
valo odą 
- 97 % sutiko*1

*1 Vartotojų tyrimas, % sutiko 
po pirmo panaudojimo.

Akimirksniu 
pagražina 
paakių odą*

*Vartotojų tyrimas. *Vartotojų tyrimas. 

Oda tampa 
putlesnė jau  
po 1 naudojimo*

*1Vartotojų tyrime naudojamas dieninis ir naktinis kremas. *1Vartotojų tyrime naudojamas dieninis ir naktinis kremas.

Raukšlės atrodo 
lygesnės*1

Švelni ir glotni 
oda ryte*1

Su taukmedžio sviestu, kuris puoselėja ir nuramina 
odą bei suteikia jau švelnumo ir elastingumo.

Su „InstaSmooth“ technologija, patobulinančia 
veido atspalvį.

VALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

Pasirūpinkite savo oda tiek iš išorės,  
tiek iš vidaus. Tai, ką valgote taip pat svarbu 

kaip ir odos priežiūra. Sveika mityba, daug 
daržovių ir pakankamas vandens kiekis, gali 

padaryti stebuklus jūsų odos būklei. Be to, 
papildai ir vitaminai padės užpildyti mitybos 

spragas bei puoselės odą iš vidaus.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMASSu prebiotikais, kurie sukuria 
spindinčios, glotnios ir sveikai 

atrodančios odos išvaizdą.

 

 

 

  

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ dieninis kremas
50 ml 458,00 €/l

42426

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ naktinis kremas
50 ml 458,00 €/l

33982

  „NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power“ 
paakių kremas
15 ml 1193,33 €/l

33979

  „NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power“ serumas
30 ml 863,33 €/l

33980

  „NovAge Supreme“ 
valomoji želė
150 ml 132,67 €/l

33984
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Žvelgiate į veidrodį ir nesuprantate, kur dingo graži ir spindinti 
oda? Turime jums sprendimą. „Novage Ultimate Lift“ - pažangus 
odos priežiūros režimas, atkuriantis stangrumą ir elastingumą bei 
suteikiantis odai jaunystės. Oda tampa tvirta ir stangri, raukšlės 

mažiau pastebimos, o veido kontūras aiškesnis. Taigi jūs vėl 
galite džiaugtis gražesne oda.

Atkuria 40 % 
elastingumo per  
4 savaites!∆3

∆3 Klinikiniais tyrimais įrodyta naudojat visą 
„Novage Ultimate Lift“ rinkinį lyginant su 
prausikliu ir dieniniu kremu.

ODOS PROBLEMOS: 

sumažėjęs odos stangrumas ir elastingumas 40+ 
Rekomenduojama 

Suteikite odai naują šansą

  „NovAge Ultimate Lift“ 
rinkinys
5 pilno dydžio gaminiai. 25,40 €/vnt.

44941
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Aiškesnė veido forma su 
stangresne ir elastingesne oda

Klinikiniais tyrimais įrodyti rezultatai su „NovAge Ultimate Lift“ gaminiais, 
kuriuose yra „Aspartolift“ technologija, budlėjos augalų kamieninių 

ląstelių ekstraktas ir patentuota tripeptidų technologija. „Aspartolift“ 
- mūsų patentuota technologija, įrodyta, kad ji suaktyvina natūralų odos 

gebėjimą gaminti kolageną ir elastiną.

LAIKUI BĖGANT: 
patentuota „Aspartolift“ technologija atnaujina kolageno 
ir elastino gamybą, todėl pagerėja odos stangrumas ir 
elastingumas, o veido kontūrai tampa aiškesni. Patentuota 
tripeptidų technologija padidina kolageno gamybą ir sumažina 
raukšles. Budlėjos augalų kamieninių ląstelių ekstraktas padeda 
išvengti kolageno praradimo ir apsaugo odą nuo laisvųjų 
radikalų poveikio bei sulėtina senėjimo procesą.

AKIMIRKSNIU: 
intensyvūs drėkinamųjų ir maitinamųjų ingredientų  

deriniai puoselėja odą, suteikia minkštumo bei švelnumo.  
Mažos molekulinės masės hialurono rūgštis paakių kreme ir 

serume drėkina odą suteikia putlumo iš vidaus bei sumažina  
raukšlių atsiradimą.

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

ODOS PROBLEMOS: 

sumažėjęs odos stangrumas ir elastingumas 40+ 
Rekomenduojama 

GALINGA PATENTUOTA 
„ASPARTOLIFT“ TECHNOLOGIJA 

padeda išvengti kolageno praradimo bei 
padidina elastino gamybą, todėl oda 

tampa stangresnė, tampresnė, o raukšlės 
mažiau pastebimos.

BUDLĖJOS AUGALŲ KAMIENINIŲ 
LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS 

padeda išvengti kolageno praradimo ir 
apsaugo odą nuo laisvųjų radikalų 

poveikio, sulėtina senėjimo procesą.

PATENTUOTA TRIPEPTIDŲ 
TECHNOLOGIJA 

sustiprina kolageno gamybą odoje, todėl 
ji tampa lygesnė ir sumažėja raukšles.
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Su mažos molekulinės 
masės hialurono rūgštimi, 

užtikrinančia greitą putlumo 
efektą, o patentuota 

tripeptidų technologija 
padeda pagerinti  

kolageno gamybą. 

Sudėtyje yra kofeino, kuris 
padeda sumažinti paburkimą 

ir tamsius paakius.

Vos vienas žingsnis pašalina 
nešvarumus bei atgaivina odą. 
Su drėkinimo, glotninimo ir valymo 
technologijų deriniu bei vitaminu 
E, kuris puoselėja odą, suteikia jai 
elastingumo, švelnumo.

DRĖKINIMAS
Maitinamasis paakių 
kremas pakelia, 
sustangrina ir atgaivina 
paakių odą. Sumažina 
tamsius paakius, raukšles 
ir paburkimą.

Švelniai  
valo odą  
- 97 % sutiko*1

*1 Vartotojų tyrimas, % sutiko 
po pirmo panaudojimo.

Sustangrina 
paakius*4

*4 Vartotojai naudojo paakių 
kremą, tyrime dalyvavo  
78 moterys.

3D šilkinis serumas 
pakelia, sutvirtina ir 
sumažina raukšles, o veido 
kontūrai tampa aiškesni. 
Akimirksniu paputlina ir 
išlygina odą.

Sustiprina 
dieninio ir 
naktinio kremų 
efektyvumą∆2

∆2 Atlikti klinikiniai tyrimai 
naudojant „Novage Ultimate 
Lift“ dieninį kremą/naktinį 
kremą/serumą.

Putlinamasis ir drėkinamasis dieninis kremas su SPF 15 skirtas 
pakelti, sutvirtinti ir sumažinti raukšlių atsiradimą. Sodrus, itin 
drėkinantis naktinis kremas suteikia intensyvų maitinimą nakties 
metu ir padeda sumažinti senėjimo požymius aktyviausiomis 
valandomis - miegant!

Oda atrodo putli,  
o raukšlės sumažėjusios*1

*1 Vartotojai naudojo dieninį ir naktinį kremą, tyrime dalyvavo 71 moteris.

Oda tampa 
stangresnė*1

Su „FreshProtect“ technologija, kurioje yra 
koncentruotas drėkinamųjų priemonių mišinys, 
padedantis išlaikyti odą putlią ir skaisčią.

Sudėtyje esantis „NightRecover“ eliksyras 
papildo odą drėgme dėl plataus drėkiklių ir 
minkštiklių komplekso.

VALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

Jūsų odos priežiūros režimas neturėtų 
baigtis ties žandikaulio linija. Kaklo oda 

- labai subtili ir reikalaujanti daug dėmesio, 
nes toje vietoje atsiranda pirmieji senėjimo 
požymiai. Tepdami nebraukite ir netrinkite 
odos, tepkite švelniais masažuojamaisiais 

judesiais aukštyn.
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  „NovAge Ultimate Lift“ 
stangrinamasis dieninis 
kremas SPF15
50 ml 538,00 €/l

34510

  „NovAge Ultimate Lift“ 
stangrinamasis naktinis kremas
50 ml 538,00 €/l

34549

  „NovAge Ultimate Lift“ 
paakių kremas
15 ml 1326,67 €/l

34552

  „NovAge Ultimate 
Lift“ serumas
30 ml 996,67 €/l

34550

  „NovAge Supreme“ 
valomoji želė
150 ml 132,67 €/l

33984
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Tikrasis grožis – tai ne būti nepriekaištinga, tai jaustis gerai 
būnant savimi. „NovAge Time Restore“ padeda atrodyti taip 
puikiai, kaip tai įmanoma jūsų amžiuje ir natūraliai priimant 

gyvenimo pokyčius.

Brandžios odos atgaivinimas

94 % moterų, 
turinčių brandžią 
odą teigė, kad 
pagerėjo odos 
stangrumas ir 
maitinimas*1

ODOS PROBLEMOS:  

gilios raukšlės, prarastas elastingumas 50+ 
Rekomenduojama 

*1 Vartotojų tyrimai, kai buvo naudojamas  
„NovAge Time Restore“ odos priežiūros rinkinys. 

  „NovAge Time Restore“ 
rinkinys
Rinkinyje 5 pilno dydžio gaminiai. 
25,60 €/vnt.

31774
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Klinikiniais tyrimais įrodyta,  
kad pagerina brandžios odos būklę∆2

HORMONINIAI PAKITIMAI 
JŪSŲ KŪNE 
Per menopauzę stipriai sumažėja 
estrogeno lygis. Estrogenas - gyvybiškai 
svarbus kolageno ir vandens molekulių 
sintezei, kuri palaiko odos stangrumą, 
drėkinimą ir elastingumą. Sutrikus 
kolageno sintezei greitis sulėtėja, 

„NovAge Time Restore“ brandžiai odai suteikia viską, ko reikia, kad ji 
būtų geriausia. Sustiprinta „GenisteinSOY“ technologijos ir siauralapio 

gysločio augalų kamieninių ląstelių ekstrakto „Time Restore“ intensyviai 
maitina ir drėkina, kad oda atrodytų stangresnė, elastingesnė, veido 

kontūrai aiškesni, o gilios raukšlės ir senatvinės dėmės ne tokios ryškios.

„GENISTEINSOY“ 
TECHNOLOGIJA 

„GenisteinSOY“ technologija sustiprina  
kolageną ir pagerina drėgmės lygį odoje,  

sumažina gilias raukšles.

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

GYSLOČIO AUGALŲ KAMIENINIŲ  
LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS  
Gysločio augalų kamieninių ląstelių ekstraktas  
padeda palaikyti odos stangrumą ir sumažina  
senatvinių dėmių formavimąsi. 

ODOS PROBLEMOS:  

gilios raukšlės, prarastas elastingumas 50+ 
Rekomenduojama 

o skaidymasis paspartėja. Oda tampa 
sausa, praranda savo stangrumą, 
o raukšlės gilėja. 
 
Senstant apatiniame odos epidermio 
sluoksnyje sumažėja melaniną 
gaminančių ląstelių (melanocitų). 
Norėdami tai neutralizuoti, ląstelės 

stengiasi labiau apsaugoti odą nuo UV 
spindulių. Kolageno praradimas lemia 
melanino plitimą, kaupimąsi ir netolygų 
pasiskirstymą audiniuose, kuris įtakoja 
dėmių atsiradimą. 

∆2 Klinikiniais tyrimais įrodytas drėkinimas, kai naudojamas „NovAge Time Restore“ odos priežiūros rinkinys.
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Oda aplink lūpas ir akis yra plonesnė lyginat 
su kitomis veido vietomis, todėl ji tampa 

sausesnė ir labiau pažeista. Labai svarbu 
prižiūrėti šias sritis su ypatingu dėmesiu ir būti 

ypač švelniais naudojant odos priežiūros 
produktus. Taip pat svarbu pusvalandį prieš 
tepant kosmetikos priemones sudrėkinti odą 

aplink lūpas ir paakius.

Saldymedžio sudėtyje 
esantys izoflavonoidai 
pašviesina ir paryškina 
odos atspalvį.

Patobulintas su paprastosios akišvaitės 
ekstraktu, padedančiu sustiprinti kapiliarus 
aplink akis, kad pagerėtų mikrocirkuliacija 
ir sumažėtų tamsūs paakiai.

Viskas viename - paakių 
ir lūpų kremas pabrėžia 
paakių kontūrą, sumažina 
raukšles aplink lūpas 
ir paakius.

Vos vienas žingsnis pašalina 
nešvarumus bei atgaivina odą.  
Su drėkinimo, glotninimo ir valymo 
technologijų deriniu bei vitaminu 
E, kuris puoselėja odą, suteikia jai 
elastingumo, švelnumo.

Švelniai 
valo odą  
- 97 % sutiko*1

*1 Vartotojų tyrimas, % sutiko 
po pirmo panaudojimo.

Aiškesni akių  
ir lūpų kontūrai 
77 %*

* Vartotojų tyrimas. * Vartotojų tyrimas.

Gaivinamasis serumas 
intensyviai drėkina, 
suteikia odai natūralaus 
spindesio, todėl oda 
atrodo ypatingai gaivi, 
atsigavusi ir skaisti.

Atgaivina odos 
išvaizda vos 
per 1 savaitę*

Universalus dieninis kremas su SPF15 intensyviai drėkina, labiau 
pabrėžia veido kontūrus ir sumažina matomas raukšles bei 
senėjimo dėmes. Maitinamasis naktinis kremas papildo odą nakties 
metu, išlygina gilias raukšles iš naujo pabrėžia veido kontūrą, 
pagerina odos stangrumą ir sumažina dėmių atsiradimą.

Lygina gilias  
raukšles 82 %*1

*Vartotojų tyrimas, kai buvo naudojamas 
„NovAge Time Restore“ odos priežiūros rinkinys.

*Vartotojų tyrimas, kai buvo naudojamas 
„NovAge Time Restore“ odos priežiūros rinkinys.

Oda atrodo stangresnė, 
kontūrai aiškesni 88 %*1

Sudėtyje esanti hialurono rūgštis padidina ir 
išlaiko odos drėkinimą.

Su natūraliais putonių ir juodųjų serbentų sėklų 
aliejais, kuriuose yra maitinamųjų  riebalų 
rūgščių, suteikiančių odai minkštumo, glotnumo 
ir švelnumo.
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  „NovAge Time Restore“ 
koreguojamasis dieninis 
kremas SPF 15
50 ml 538,00 €/l

32627

  „NovAge Time Restore“ 
regeneruojamasis 
naktinis kremas
50 ml 538,00 €/l

32628

  „NovAge Time Restore“ 
paakių ir lūpų kremas
15 ml 1393,33 €/l

32629

  „NovAge Time 
Restore“ gaivinamasis 
serumas
30 ml 996,67 €/l

32630

  „NovAge Supreme“ 
valomoji želė
150 ml 132,67 €/l

33984
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VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Sumažina odos 
netolygumus ir 
tamsias dėmes 
per 2 savaites*

*Vartotojų tyrimas.

ODOS PROBLEMOS: 
hiperpigmentacija, netolygus odos atspalvis
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◊ Paremta odos reguliavimo technologija MITF – pagrindiniu pigmentacijos  
reguliatoriumi ir išbandyta mėgintuvėlyje.

Ar jus vargina papilkėjusi, nevienodo atspalvio oda?  
„NovAge Brilliance“ sumažina odos netolygumus◊  

ir leidžia mėgautis gražia bei spindinčia oda.

Mėgaukitės 
spindinčia oda

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ rinkinys
Rinkinyje 5 pilno dydžio gaminiai. 

44680
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Hiperpigmentaciją ir netolygų odos 
atspalvį dažniausiai sukelia oksidacinis 
stresas, kurį gali įtakoti daugybė veiksnių, 
tokių kaip UV spindulių poveikis ir tarša, 

„AQUA-BANK“ DRĖKINIMO 
TECHNOLOGIJA 

Suteikia ir užrakina drėgmę odoje,  
ji tampa putlesnė ir lygesnė bei tolygiai 
atspindi šviesą, todėl veido atspalvis 

tampa šviesesnis.

Klinikiniais tyrimais įrodyta, 1-asis „Oriflame“ 
rinkinys, suteikiantis odai spindesio ∆

KAS SUKELIA 
HIPERPIGMENTACIJĄ?

ODOS REGULIAVIMO 
TECHNOLOGIJA 

Sumažina melanino gamybos 
perteklių◊. Sumažina odos 

hiperpigmentaciją ir netolygų 
odos atspalvį.

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

◊ Paremta odos reguliavimo technologija MITF – pagrindiniu pigmentacijos reguliatoriumi ir išbandyta mėgintuvėlyje.

„NovAge Brilliance“ linija sustiprinta odos reguliavimo technologija, gysločio augalų kamieninių ląstelių 
ekstraktu ir „Aqua-Bank“ drėkinimu, kurie suvienodina netolygų odos atspalvį, hiperpigmentaciją, 

pavyzdžiui tamsias dėmes ir 3 įprastuosius odos atspalvio pokyčius (rausvumą, gelsvumą bei papilkėjimą) 
kartu suteikdama odai papildomo skaistumo.

∆ klinikinis tyrimas.

GYSLOČIO AUGALŲ 
KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ 

EKSTRAKTAS 
Padeda neutralizuoti oksidacinio streso 

poveikį ir odos atspalvio pakitimus.

ODOS PROBLEMOS: 
hiperpigmentacija, netolygus odos atspalvis

hormonų disbalansas ir gyvenimo būdo 
veiksniai, pavyzdžiui, netinkama mityba  
ir stresas. Oksidacinis stresas pažeidžia  
ir sutrikdo daugybę skirtingų odos funkcijų, 
įskaitant melanino gamybą - odos pigmentą, 
atsakingą už odos atspalvį. Dėl šios 
priežasties atsiranda odos atspalvio 

pakitimai - dažniausiai raudonumas, 
gelsvumas ar pilkumas.   
 
„NovAge Brilliance“ technologijos  
ir ingredientai koreguoja odos 
hiperpigmentaciją ir netolygų veido odos 
atspalvį. Įrodyta klinikiniais tyrimais.
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„Bright-Eye“ kompleksas 
padeda atkurti paakių 
spindesį ir gaivumą bei 
apsaugo nuo 
antioksidantų.

Rausvesnė 
sveikai spindinti 
veido oda  
– 78 % sutiko*

Švelniai valo odą 

- 97 % sutiko*1

*1  Vartotojų tyrimas, % sutiko 
po pirmo panaudojimo.

Vos vienas žingsnis pašalina 
nešvarumus bei atgaivina odą. 
Su drėkinimo, glotninimo ir valymo 
technologijų deriniu bei vitaminu 
E, kuris puoselėja odą, suteikia jai 
elastingumo, švelnumo.

DRĖKINIMASVALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

Saugokite odą nuo saulės kiekvieną 
dieną, net kai debesuota! 

Saulės spinduliai - viena didžiausių odos 
senėjimo ir hiperpigmentacijos priežasčių. 
Todėl labai svabu naudoti gaminius su SPF. 
Norėdami užtikrinti stipresnę apsaugą ant 

kremo tepkite kremą nuo saulės. Prisiminkite, 
kad kremas nuo saulės turi būti tepamas 

po visų kitų gaminių.

„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

 

Naudokite maitinamąjį 
ir drėkinamąjį paakių 
kremą, kad 
suvienodintumėte odos 
atspalvį ir atskleistumėte 
skaistesnę, šviesesnę 
akių zoną.

Labiau 
spindintys 
paakiai - įrodyta 
klinikiniais 
tyrimais∆

Tepkite serumą, kad 
akimirksniu sudrėkintumėte 
ir nuramintumėte odą bei 
pagerintumėte netolygų 
odos atspalvį, tekstūrą ir 
sumažintumėte tamsias 
dėmes.

Sumažina tamsias 
dėmes∆

Tepkite dieninį kremą, kad suvienodintumėte odos atspalvį ir 
apsaugotumėte nuo taršos. Naudokite naktinį kremą, kad pabudus 
veido atspalvis būtų tolygesnis ir švytintis. 

Spindinti, lygesnė veido 
oda vos atsibudus*

Patobulinta naudojant 
„Acti-Soothe“ technologiją 
- natūralų bisabololio 
medžio ekstraktą, 
garsėjantį gebėjimu slopinti 
specifinius uždegiminius 
procesus ir nuraminti odą.

Su „City Shield“ technologija, 
suteikiančia SPF 30 ir 
apsaugančią odą nuo taršos 
ir UV spindulių.

„Vita-Bright“ technologija 
su niacinamidu, apsaugo 
odą nuo netolygaus 
atspalvio ir sustiprina 
odos barjerą.

∆ klinikinis tyrimas. ∆ klinikinis tyrimas.

*Vartotojų tyrimas.

*Vartotojų tyrimas.
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  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ dieninis kremas  
su SPF30 50 ml 

35744

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ naktinis kremas
50 ml 

35745

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ paakių kremas
15 ml 

35746

  „NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity“ 
serumas 30 ml 

34509

  „NovAge Supreme“ 
valomoji želė
150 ml

33984



39

38 / NovAge

ODOS PROBLEMOS: 
jautri oda, pirmieji senėjimo požymiai

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ rinkinys
Rinkinyje yra 5 pilno dydžio gaminiai. 

44480

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Sumažina 
raukšles iki 23 % 
per 8 savaites∆1

∆1  Įrodyta klinikiniais tyrimais naudojant 
„NovAge Skinrelief“ rinkinį: prausiklį, 
paakių kremą, serumą, dieninį kremą  
be SPF ir naktinį kremą.
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Turite jautrią odą, kuri reaguoja į viską? Jums nebereikia rinktis 
tarp jautrios odos ir senėjimą lėtinančių odos priežiūros priemonių. 

Su „NovAge Skinrelief“ galėsite turėti abu. Be jokių kompromisų 
- tiesiog graži, jaunatviška bei sveikai atrodanti oda. 

Klinikiniais 
tyrimais įrodyta  
- sumažina odos 
jautrumą∆1

Kovokite su odos jautrumu ir 
pirmaisiais senėjimo požymiais
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Ar žinojote, kad daugiau nei 
50% moterų vyresnių nei 30 metų 
turi jautrią odą? 
Šis bruožas gali būti paveldėtas arba 
sukeltas išorinių veiksnių, tokių kaip UV, 
tarša ir kosmetikos ingredientai. Odos 
jautrumas paprastai reiškia silpną ir 
pažeistą odos barjerą ir gali pasireikšti 
tokiais simptomais kaip šiurkštumas, 
bėrimai, niežulys, deginimo pojūtis 
ir daugelis kitų. Dėl šios priežasties 
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∆1 Įrodyta klinikiniais tyrimais naudojant „NovAge Skinrelief“ rinkinį: prausiklį, paakių kremą, serumą, dieninį kremą be SPF ir naktinį kremą.

„DERMALIFT“ VEIKLIOJI 
MEDŽIAGA

3D APSAUGA  
NUO TARŠOS

„ULTRA CALM“ 
TECHNOLOGIJA

Įrodyta, kad ši natūrali medžiaga 
mėgintuvėlyje ir “in vivo“ atkuria 
jautrios odos funcijas, nuramina, 

stiprina ir atkuria odos barjerą 
iš vidaus.

Natūrali į retinolį panaši veiklioji 
medžiaga veiksmingai atkuria natūralaus 
kolageno ir elastino gamybą, sumažina 

raukšles, pagerina odos stangrumą 
švelniai veikdamas odą.

3D apsauga nuo taršos - natūralaus 
biopolimero technologija, kuri sukuria 
nematomą tinklelį, veikiantį kaip antra 

oda ir apsaugantį odą nuo 
kenksmingos aplinkos taršos.

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

1-asis „Oriflame“ rinkinys, kuris patvirtintas klinikiniais 
tyrimais, kad sumažina odos jautrumą∆1

ODOS PROBLEMOS:  
jautri oda, pirmieji senėjimo požymiaiVISOMS AMŽIAUS 

GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

„NovAge Skinrelief“ specialiai jautriai odai sukurtas režimas su „Ultra Calm“ technologija, „DermaLift“ veikliąja 
medžiaga ir 3D apsauga nuo taršos. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jautrios sudedamosios dalys ir veiksmingos 

veikliosios medžiagos mažina odos jautrumą, gerina odos būklę ir padeda išvengti odos diskomforto ateityje. 
Sudėtis subalansuota pH, be kvapiklių, nekemša odos ir sukurta atsižvelgiant į odos mikrobiomą. 

dažnai vengiama senėjimo požymių 
lėtinančių priemonių, baiminantis 
nepageidaujamų odos reakcijų.  
 
Kiekvienas, turintis jautrią į viską 
reaguojančią odą, gali suprasti, 
kokį poveikį ji gali turėti kasdieniniam 
gyvenimui. Be diskomforto ir jautrios odos 
požymių and odos, gali tapti nemalonu 
dėvėti tam tikrus drabužius ar netgi 
vengsite bendrauti su aplinkiniais. 
 

Visi klinikiniai ir vartotojų tyrimai su 
„NovAge Skinrelief“ gaminiais buvo 
atlikti su žmonėmis, kurių oda buvo jautri. 
Atlikdami klinikinius tyrimus paprašėme 
jų užpildyti „Dermatology Life Quality“ 
indekso klausimyną prieš ir po gaminių 
naudojimo 8 savaites. Tyrimo pabaigoje 
beveik visi pajuto pagerėjimą nuo tam 
tikro neigiamo poveikio gyvenimui iki 
jokio poveikio.
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Su „EyeRevive“ technologija  
ir augalinės kilmės aktyviąja 
medžiaga, kurios sumažina 
paburkimą ir tamsius paakius.

Sudėtyje esantis vitaminas E apsaugo nuo 
laisvųjų radikalų daromos žalos, išlaiko odos 
barjero vientisumą ir suteikia drėkinimo. 

„N
o

vA
g

e
 S

kinre
lie

f“ O
D

O
S PR

IEŽ
IŪ

R
O

S R
EŽ

IM
A

S

NURAMINA IR 
ATGAIVINA 
PAVARGUSIĄ 
ODĄ 
AKIMIRKSNIU 
– 87 % SUTIKO*

  „NovAge Skinrelief Pro Resilient“ 
dieninis kremas su SPF 30 50 ml 

40794

  „NovAge Skinrelief Pro Resilient“ 
naktinis kremas 50 ml 

38385

  „NovAge Skinrelief Pro Resilient“ 
paakių kremas 15 ml 

38390

  „NovAge Skinrelief Pro Resilient“ serumas
30 ml 

38391

DRĖKINIMASVALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

*Vartotojų tyrimas.

VEIKSMINGAI 
VALO IR 
PUOSELĖJA 
ODĄ  
– 91 % SUTIKO*  

  „NovAge Skinrelief Pro Resilient“ 
prausiklis 150 ml 

38382

*Vartotojų tyrimas.

Nuvalykite ir paruoškite odą 
tolimesniems žingsniams su 
prausikliu, kuris pašalina 
nešvarumus ir nepažeidžia 
odos barjero.

Užtepkite nedidelį kiekį 
priemonės paakių srityje, 
kad sumažintumėte 
raukšles, tamsias dėmes 
ir paburkimą.

Naudokite serumą prieš 
drėkinamąsias priemones, 
kad nuramintumėte jautrią 
odą, sumažintumėte 
senėjimo požymius ir 
pagerintumėte odos 
stangrumą.

Naudokite dieninį kremą su SPF 30, kuris drėkina, sumažina jautrumą 
ir apsaugo odą nuo taršos. Maitinamasis naktinis kremas papildo 
jautrios odos barjerą, kartu nuramina ir puoselėja odą.

SUMAŽINA 
RAUKŠLES  
IR SMULKIAS 
RAUKŠLELES

*Vartotojų tyrimas.*Vartotojų tyrimas.

SUMAŽINA 
SENĖJIMO 
POŽYMIUS 
PAAKIŲ SRITYJE 
– 78 % SUTIKO*

NURAMINA  
IR SUTEIKIA 
GLOTNUMO 
ODAI PRIEŠ 
MIEGĄ  
– 93 % SUTIKO*

Švelni sudėtis su 
d-pantenoliu pagerina 
odos barjero funkciją 
ir sumažina nemalonius 
pojūčius.

Su 3D apsauga  
nuo taršos - natūrali 
technologija, sukurta 
tam, kad taršos dalelės 
nepatektų ant odos.

Su natūraliu odą 
imituojančių lipidų 
mišiniu, įskaitant 
taukmedžio sviestą ir 
švedišką avižų aliejų, 
padedančiu atkurti ir 
išlaikyti odos barjero 
vientisumą.

„NovAge Skinrelief“ gaminiai 
pateikiami higieniškose 

pakuotėse su pompos formos 
aplikatoriumi, kad atitiktų jautrios 

odos poreikius. Tokio tipo 
pakuotė padeda išvengti 

užteršimo naudojant pirštus ir 
sumažina konservantų naudojimą.

AR ŽINOJOTE?
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Odą saugantis ir energijos  
teikiantis sprendimas

†3 Ekspertų klinikinis įvertinimas, kai naudojamas „NovAge Men“ rinkinys. 

Jei esate vyras, norintis visada atrodyti gerai, tuomet turite investuoti  
į savo odą. „NovAge Men“ suteikia energizuojantį efektą ir 

sprendimą, sukurtą unikaliems vyrų odos poreikiams patenkinti. 
Suskirstytas į 4 paprastus žingsnius, kur kiekvienas žingsnis sukuria 

pagrindą kitam ir užtrunka tik 2 minutes.

Klinikiniais tyrimais 
įrodytas efektyvumas  
nuo nuovargio!  
• Sumažėja raukšlės†3 
• Odos glotnumas†3 
• Drėkinimas †2  
• Odos stangrumas †3 
• Odos tonusas †3 

†2 Klinikiniai tyrimai, kai buvo naudojamas „NovAge Men“ rinkinys. 

ODOS PROBLEMOS:  
nuovargis, raukšlės, šiurkštumas  
ir odos išsausėjimas

VISOMS 
AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

  „NovAge Men“ rinkinys
Rinkinyje 4 pilno dydžio gaminiai. 
24,28 €/vnt.

29446
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Kokybiška odos priežiūra 
jaunatviškai vyrų odai

IŠMANIOJI TECHNOLOGIJA:

BAOBABŲ TECHNOLOGIJA  
NUO SENĖJIMO  

Baltymas „Versican“ yra atsakingas už raukšlių susidarymą. 
Klinikiniais tyrimais įrodytas nuovargio požymių sumažėjimas. 

BENGALINIO KAVAMEDŽIO  
AUGALŲ KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ EKSTRAKTAS  
Padidina ląstelių energijos lygį - sukuria energizuojantį efektą, 
kuris skatina sveikesnes odos ląsteles ir padidina antioksidantų 
kiekį, kuris gali padėti apsaugoti odą.

„NovAge Men“ sukurta naudojant pažangiausias bioaktyviąsias 
technologijas - baobabų technologiją ir energizuojantį 

bengalinio kavamedžio augalų kamieninių ląstelių ekstraktą, 
kad patenkinti specifinius vyrų odos poreikius.

ODOS PROBLEMOS: 
nuovargis, raukšlės, šiurkštumas  
ir odos išsausėjimas

VISOMS 
AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

VYRŲ ODOS UNIKALUMAS 
Tyrimais įrodyta, kad vyrų oda 
skiriasi nuo moterų. Dėl testosterono 
kiekio vyrai plaukuotesni, oda 
storesnė ir atsparesnė. Vyrams 
dažnai skutantis jų oda patiria 
papildomą stresą. Be to, dėl 

testosterono odoje yra didesnis ląstelių 
kiekis, o tai reiškia, kad oda dirba 
sunkiau ir reikalauja daugiau 
energijos. Prarasdama energiją, oda 
praranda ir savo jaunatviškumą bei 
pasirodo pirmieji senėjimo požymiai.

 Neseniai buvo atliktas dar vienas 
svarbus atradimas, susijęs su vyrų oda. 
Įrodyta, kad baltymas - „Versican“ 
vaidina svarbų vaidmenį senstant. 
Laikui bėgant jo pradeda trūkti, todėl 
oda praranda savo elastingumą ir 
pradeda formuotis raukšlės.
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Rutulinis aplikatorius 
vėsina ir suaktyvina 

mikrocirkuliaciją.

DRĖKINIMAS
Švelniai paspauskite 
paakių želės tūtelę ir 
apverskite. Tepkite 
paakius, kad 
sumažintumėte nuovargio 
požymius ir raukšles, 
įgaukite jaunatviškumo 
ir gaivumo.

Užtepkite šveičiamojo valiklio 
ant veido ir kaklo, kad 
pašalintumėte negyvąsias odos 
ląsteles ir nešvarumus. Oda 
tampa gaivesnė ir pasirengusi 
kitiems žingsniams. Paskui 
kruopščiai nuplaukite.

Įmasažuokite gelinį veido 
losjoną į odą, kad 
atgaivintumėte odą ir 
kovotumėte su pirmaisiais 
senėjimo požymiais.

Įmasažuokite serumą į odą, 
kad akimirksniu įgautumėte 
energijos, sudrėkintumėte ir 
nuramintumėte odą, taip pat 
sukurkite 2 kartus daugiau 
drėkinimo tolimesniam 
žingsniui su „NovAge Men“ 
intensyviuoju geliniu veido 
losjonu nuo senėjimo.

Giliai valo 
– 93 % sutiko*

* Vartotojų tyrimuose 
buvo tiriama vyrų oda. 

* Vartotojų tyrimuose buvo 
tiriama vyrų oda. 

* Vartotojų tyrimuose buvo 
tiriama vyrų oda. 

* Vartotojų tyrimuose buvo 
tiriama vyrų oda. 

Kovoja su 
nuovargiu 
– 87 % sutiko*

Akimirksniu oda 
jaučiasi 
sudrėkinta ir 
atgaivinta 
– 90 % sutiko*

Pastebimai 
sumažina 
senėjimo 
požymius 
– 78 % sutiko*

Ginkmedis nuramina 
odą, padidina 

drėkinimą ir stimuliuoja 
kolageno gamybą. Lengvos tekstūros 

gelis po skutimosi 
drėkina ir puoselėja 
odą bei plaukus.

Skutimosi gelis 
skutantis vėsina, 

nuramina, 
drėkina ir 
puoselėja 

jūsų odą.

VALYMAS SUSTIPRINIMASGREITAS POVEIKIS

Skuskitės prieš miegą. Skutimasis 
prieš naktį gali suteikti daugiau 
naudos, nebent turite būti 
visiškai švaria oda tą dieną. 
Jūsų oda turi laiko nusiraminti  
per naktį. 

Sudėtyje yra japoninė 
juodoji anglis ir 

šveičiamosios natūralios 
kilmės dalelės, 

padedančios nušveisti 
negyvąsias odos ląsteles 

ir pašalinti nešvarumus. 

Sudėtyje nėra aliejaus,  
todėl priemonė greitai 

įsigeria,akimirksniu atvėsina, 
lygina ir drėkina odą.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

 
 

 
 

 

 

  „NovAge Men“ 
šveičiamasis valiklis
125 ml 111,20 €/l

33198

  „NovAge Men“ 
paakių želė
15 ml 1326,67 €/l

33199

  „NovAge Men“ 
energizuojamasis ir 
drėkinamasis serumas
50 ml 678,00 €/l

33200

  „NovAge Men“ intensyvus gelinis 
veido losjonas nuo senėjimo
50 ml 518,00 €/l

33201

  „NovAge Men“ skutimosi gelis
200 ml 69,50 €/l

35864

  „NovAge Men“ raminamasis 
gelis po skutimosi
100 ml 119,00 €/l

35865
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  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ dieninio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

42475

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ serumo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35083

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ naktinio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35082

  „NovAge Supreme“ valomosios 
želės mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35084

  „NovAge Supreme“ valomosios 
želės mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35084

  „NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power“ paakių kremo mėginėlis
1 ml 200,00 €/l

35081

  „NovAge Ultimate Lift“ 
stangrinamojo naktinio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35632

  „NovAge Ultimate Lift“ 
stangrinamojo dieninio kremo 
su SPF 15 mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35631

  „NovAge Ultimate Lift“ 
serumo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35634

  „NovAge Ultimate Lift“ paakių 
kremo mėginėlis
1 ml 200,00 €/l

35633

  „NovAge Skinergise Ideal 
Perfection“ naktinio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35480

  „NovAge Supreme“ valomosios 
želės mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35084

  „NovAge Skinergise Ideal 
Perfection“ dieninio kremo 
mėginėlis su SPF30
1.5 ml 133,33 €/l

35479

  „Novage Skinergise Ideal 
Perfection“ serumo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

35481

  „NovAge Skinergise Ideal 
Perfection“ paakių kremo 
mėginėlis
1 ml 200,00 €/l

35482

ODOS PROBLEMOS: 
sumažėjęs odos stangrumas  

ir elastingumas 

ODOS PROBLEMOS:  
pirmieji senėjimo požymiai, 

papilkėjusi oda 

ODOS PROBLEMOS: 
matomos raukšlės, smulkios 

raukšlelės ir sausumas

Išbandykite mėginėlius, 
kad galėtumėte 
rekomenduoti ką nors 
naujo ir pasidalintumėte 
patirtimi su savo klientais.

Prisijunkite prie „Oriflame“ paskyros ir pamatykite 
visus mėginėlius: https://lt.oriflame.com/sample-
shop/skincare

Mėginėliai yra puikus būdas 
supažindinti naujus klientus su „NovAge“ 
odos priežiūros gaminiais arba susikurti 
naują režimą. Jei jūsų klientas nėra tikras 
ar „NovAge“ odos priežiūros režimas 
jam tinka galite duoti mėginėlių, kad 
pajustų ir pamatytų gaminių skirtumą. 
Taip pat galite juos dovanoti savo 
esamiems klientams, kad paskatintumėte 
juos išbandyti ką nors naujo. Išbandykite 
mėginėlius patys ir drąsiai 
rekomenduokite „NovAge“!
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  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ dieninio kremo 
SPF30 mėginėlis  
1.5 ml 133,33 €/l

36204

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ naktinio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

36206

  „NovAge Men“ paakių želės 
mėginėlis
1 ml 200,00 €/l

35232

  „NovAge Men“ šveičiamojo 
valiklio mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35231

  „NovAge Supreme“ valomosios 
želės mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35084

  „NovAge Men“ 
energizuojamojo ir 
drėkinamojo serumo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

34613

  „NovAge Men“ intensyvaus 
veido gelinio losjono nuo 
senėjimo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

34612

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ serumo mėginėlis
1.5 ml 133,33 €/l

36205

  „NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity“ paakių kremo 
mėginėlis
1 ml 200,00 €/l

36203

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ serumo mėginėlis
1.5 ml 

41183

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ dieninio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 

41185

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ prausiklio mėginėlis
3 ml 

41377

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ naktinio kremo 
mėginėlis
1.5 ml 

41378

  „NovAge Skinrelief Pro 
Resilient“ paakių kremo 
mėginėlis
1 ml 

41379

ODOS PROBLEMOS:  
jautri oda, pirmieji senėjimo 

požymiai

ODOS PROBLEMOS: 
hiperpigmentacija, netolygus 

odos atspalvis

ODOS PROBLEMOS:  
nuovargis, raukšlės, šiurkštumas  

ir odos išsausėjimas

  „NovAge Time Restore“ 
koreguojamojo dieninio kremo 
SPF 15 mėginėlis
1.5 ml 

35332

  „NovAge Time Restore“ 
regeneruojamojo naktinio 
kremo mėginėlis
1.5 ml 

35333

  „NovAge Supreme“ 
valomosios želės mėginėlis
3 ml 66,67 €/l

35084

  „NovAge Time Restore“ 
gaivinamojo serumo mėginėlis
1.5 ml 

35198

  „NovAge Time Restore“ 
paakių ir lūpų kremo mėginėlis
1 ml 

35200

ODOS PROBLEMOS:  
gilios raukšlės, prarastas 

elastingumas 



OPHTHALMOLOGICALLY 
TESTED
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OFTALMOLOGŲ 
PATIKRINTAS 

Naudokite du kartus per dieną (ryte ir 
vakare) ant veido, kaklo ir dekoltė srities. 
Švelniai įmasažuokite pirštų galiukais 
į odą arba tepkite vatos diskeliu, 
venkite paakių srities. Leiskite įsigerti 
į odą. Nereikia nuskalauti. 

87 % sutiko, 
oda jaučiasi 
tolygesnė* 
* Vartotojų tyrimas naudojant „NovAge“ 

odą paruošiančią esenciją, pirmą kartą. 

Odą puoselėjanti esencija 
akimirksniu ir laikui bėgant 
pagražina sveikos odos išvaizdą.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad 
sumažina porų dydį ir suteikia 
jaunatviškos išvaizdos.

Padeda išlaikyti odos barjerą ir 
prisideda prie sveikesnės veido 

odos. Puoselėjant sveikesnę odą, 
jis įtakoja bendrą odos būklę. Jis 

stimuliuoja natūralų ląstelių 
atsinaujinimo procesą, padeda 

išlyginti odos struktūrą ir 
sumažinti porų atsiradimą, 
kartu skatindamas būtiną 

odos drėkinimą.

Išskirtinis 
švarumas  
ir malonus 
maitinimas
Prabangus valomasis aliejus 
akimirksniu pašalina nešvarumus 
atsparius vandeniui, susilietęs su 
vandeniu tampa pieno baltumo losjonu, 
lengvai nuplaunamas vandeniu. 
Pašviesina veido atspalvį ir suteikia 
odai drėgmės, glotnumo ir gaivos.

Išspauskite vieną ar du lašus valomojo aliejaus ant 
delnų. Tepkite ant sausos odos. Jeigu turite riebią 
T-zoną, koncentruokitės į ją. Švelniai įmasažuokite 
kol aliejus taps pieno baltumo losjonu. Nuplaukite 
vandeniu. Naudokite ryte ir vakare. Jeigu reikia 
naudokite ir įprastą prausiklį.

Sveikai 
atrodančios 
odos pagrindas

VALOMOJO ALIEJAUS 
TECHNOLOGIJA 
Valomasis veido aliejus sklandžiai ir 
lengvai slysta oda ir susilietęs su vandeniu 
virsta pieno baltumo losjonu. Lengvai 
nusiplauna, oda tampa švelni ir glotni.

JŪRINIS PREBIOTIKAS

KAIP NAUDOTI 
KAIP NAUDOTI 

Maitina ir suteikia  
odai drėgmės pojūtį  
- 97 % sutiko*
*Vartotojų tyrimas 
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  „NovAge“ odą 
paruošianti esencija
150 ml 106,00 €/l

33987

  „NovAge“ valomasis veido aliejus 
150 ml 119,33 €/l

38828
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Oda akimirksniu 
atsigauna - 94%*

* Vartotojų tyrimas. % sutiko po 1-o panaudojimo. 

8 valandos grožio miego dėžutėje*1

Intensyvus 
drėkinimas 
ir maitinimas 
po pirmo 
naudojimo 
– 92%*2

Naudokite kartą ar du kartus per savaitę. Užtepkite kaukę ant  
įprasto naktinio kremo ir palikite per naktį. Venkite paakių srities. 
Nereikia nuskalauti. 
 
Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite kartu su „NovAge“  
liniją atitinkančią jūsų poreikius.

KAIP NAUDOTI:

*1 Vartotojų tyrimas. 

*2 Vartotojų tyrimas, % sutiko. 

„NovAge“ odą gaivinantis šveitiklis 
švelniai, tačiau efektyviai nušveičia 
papilkėjusias, negyvąsias odos 
ląsteles, išryškina gaivią odą. Padeda 
odai intensyviai atsinaujinti, oda tampa 
glotni ir skaisti, dailesnės tekstūros.

Atgaivinkite 
savo odą

Ši intensyviai veikianti veido kaukė nakties metu pamaitina ir drėkina 
odą bei pašalina nuovargio požymius. Oda ryte atrodo pailsėjusi, 

atjaunėjusi ir švytinti.

KAIP NAUDOTI:

Su „Inca Inchi“ aliejumi ir 
stambiažiedžio 
kakavmedžio sviestu, 
kurie sustiprina ir 
apsaugo odos barjerą. 
Su hialurono rūgštimi, kuri 
suminkština, nuramina ir 
atgaivina odą.
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Naudokite vakare, du kartus per savaitę  
(ne dvi dienas iš eilės). Nuplaukite ir nusausinkite 
odą rankšluosčiu. Tolygiai tepkite veidą ir kaklą, 
venkite paakių srities. Palaikykite 20 minučių. 
Geriausiam rezultatui pasiekti 1 minutę švelniai 
įmasažuokite gaminio likučius sukamaisiais 
judesiais į odą. Nuplaukite šiltu vandeniu ir 
nusausinkite odą. Toliau rekomenduojama 
naudoti „NovAge“ serumą ir drėkiklį.Venkite 
saulės spindulių.

Sudėtyje yra alfa-hidroksi 
rūgščių (AHA) ir beta-
hidroksi rūgščių (BHA) bei 
granatų fermentų, žinomų dėl 
savo šveičiamųjų savybių. 
Švelniai ir efektyviai 
nušveičia, skatina odos 
atsinaujinimą ir suteikia odai 
lygumo bei švytėjimo.

  „NovAge Intense Skin 
Recharge“ kaukė nakčiai
50 ml 478,00 €/l

33490

  „NovAge“ odą atgaivinantis šveitiklis
100 ml 129,00 €/l

33988
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APagerina odą per 4 savaites
-  švelnesnė
-  glotnesnė
-  labiau sudrėkinta oda
- 100 % įvertinimas*1

Odos stangrumas  
ir elastingumas  
– 92 % sutiko*

„Complexion-Boosting“ 
natūralios kilmės kompleksas su 
žirnių ekstraktu, kuris lygina, 
skaistina odos atspalvį bei 
pašalina tamsias dėmes.

„Pro-Lastin“ technologija  
– pažangi technologija, suteikianti 
elastingumo. Išgauta iš krapų sėklų.

Papildykite savo odos priežiūros 
režimą prabangiaisiais aliejais
Šešių vertingų, kupinų maistingųjų medžiagų, natūralių aliejų mišinys  
– sezamų, avokadų, persikų kauliukų, putonių, juodųjų serbentų ir sojų. 
Aliejuose gausu riebiųjų rūgščių, lipidų, antioksidantų, vitaminų ir mineralų 
veikiančių kartu, kad giliai maitintų, apsaugotų odą ir atkurtų jos gyvybingumą.

KAIP NAUDOTI 

Veiksmingas stangrinamasis serumas 
kaklo ir dekolte sritims - pakelia, 
sustangrina, glotnina ir sumažina 
senėjimo požymius, o jo 
veiksmingumas įrodytas klinikiniais 
tyrimais. Švelni gelinė tekstūra greitai 
įsigeria ir sukuria matinį padengimą.

Drėkinamosios sudedamosios 
dalys jaunina ir drėkina.

KAIP NAUDOTI: 
Po kasdienės „NovAge“ odos priežiūros 
rutinos, ryte ir vakare tepkite ant nuvalytos 
kaklo ir dekolte srities odos. Tolygiai 
masažuokite judant nuo apačios į viršų. 

Pagražinkite kaklo 
ir dekolte sritis

„Nutri6“ aliejaus 
kompleksas 
Sezamų aliejus: 
jame gausu 
drėkinamųjų ir 
švelninamųjų 
vitaminų, mineralų 
ir lipidų. 

Avokadų aliejus: 
gausu 
puoselėjamųjų 
medžiagų, kurios 
maitina, putlina 
odą bei padeda 
apsaugoti natūralų 
odos barjerą. 
Antioksidantų 
apsauga.

Persikų kauliukų 
aliejus: drėkina 
ir puoselėja, 
oda tampa švelni 
bei glotni.

Putonių aliejus: 
jame gausu 
maitinamųjų 
mineralų, lipidų 
ir riebiųjų rūgščių, 
kurios pamaitina 
odą ir suteikia 
švelnumo.

Juodųjų serbentų 
aliejus: 
jame gausu 
omega -3 ir -6 
riebiųjų rūgščių. 
Oda tampa švelni 
bei glotni.

Sojų aliejus: 
jame gausu svarbių 
riebiųjų rūgščių. 
Maitina ir atgaivina, 
kad oda būtų švelni, 
glotni, sudrėkinta.

Mėnesį naudokite dieną ir naktį. Tepkite 
po valymo ir prieš drėkinimą. Nusukite 
kapsulės galiuką ir paskirtykite turinį ant 
veido, kaklo ir dekoltė su pirštų galiukais.

*Vartotojų tyrimai.

* Vartotojų tyrimas 

  „NovAge Nutri6“ aliejaus kapsulės veidui
30 kapsulių. 1,13 €/vnt.

32631

  „NovAge“ stangrinamasis 
serumas dekolte ir kaklo sričiai 
75 ml 252,00 €/l

35076
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Riebios odos problemas gali patirti ir žmonės neturintys šio 
odos tipo. Tai gali nutikti dėl įtempto gyvenimo būdo mieste, 
kuris paveikia hormonų pusiausvyrą, o tai lemia per didelį 
sebumo kiekį, užkemšantį poras. Svarbu sukontroliuoti riebios 
odos problemas ir sumažinti spuogelių atsiradimo riziką.

Mūsų „NovAge“ odos priežiūros sistema siekia išvalyti poras, 
subalansuoti riebalų gamybą ir užkirsti kelią naujoms dėmėms. 

Rezultatas? Spindinti ir švari oda!

Atsikratykite dėmelių ir džiaukitės gražia oda

GREITAS POVEIKIS

*Vartotojų vertinimas 
∆4Klinikiniai testai 

SUBALANSUOKITESUMAŽINKITE

***8 savaičių tyrime įvertintas gaminio 
efektyvumas, dalyvavo 76 dalyviai

∆1Atlikti klinikiniai tyrimai iškarto  
po pirmo naudojimo

KAIP NAUDOTI:

Naudokite „NovAge Oil 
Balance“ veido gelį 
norėdami sumažinti 
riebalų perteklių ir poras. 
Užlašinkite 1–2 lašus ant 
nuvalytos odos ir 
švelniai įmasažuokite.

Atsiradus spuogeliui 
naudokite „NovAge 
Targeted 24-hour“ gelį 
nuo spuogų, kad 
sumažintumėte ir 
išvengtumėte didesnių 
problemų.

Spuogelių paliktiems 
randams naudokite 
„NovAge Advanced 
Breakout“ emulsiją, 
kuri padės nuraminti 
odą ir užkirs kelią 
naujiems išbėrimams.

Mažina didelių, 
išsiplėtusių porų 

atsiradimą (72 %)***

Klinikiniais 
tyrimais įrodyta, 
kad sumažina 
riebalų perteklių∆1

Sumažina 
spuogelį per  
24 valandas */∆4

Veido gelis sukurtas naudojant 
„Sebum Control“ ir „Micro-
Sponge“ technologijas, kurios 
sumažina blizgesį, sugeria 
riebalų perteklių ir suteikia 
matinį efektą.

„NovAge Advanced Breakout-
Defence“ emulsija efektyviai 

apsaugo ir sumažina 
užsikimšusias poras, dėmeles ir 

spuogus. Sudėtyje esanti centelė 
padeda odos regeneracijai ir 

kolageno sintezei.

Klinikiniais tyrimais įrodyta, 
kad gelis nuo spuogų su salicilo 
rūgštimi ir lipoamino rūgštimi 
efektyviai sumažina spuogelių 
dydį per 24 valandas, aktyviai 
mažina paraudimą ir apsaugo 
nuo dėmelių.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

 
  

  „NovAge Targeted 24-hour“ 
gelis nuo spuogų
15 ml. 993,33 €/l

45253

  „NovAge Oil 
balance“ veido gelis
15 ml 1126,67 €/l

34508

  „NovAge 
Advanced Breakout-
Defence“ emulsija
30 ml 730,00 €/l

45252



63

62 / NovAge

„N
o

vA
g

e“ PA
PILD

O
M

A
 PRIEŽ

IŪ
R

A

KAIP NAUDOTI: 
tepkite ryte po „NovAge“ odos priežiūros 
režimo. Tepkite papildomai dieną, jei reikia. 
Venkite tiesioginio kontakto su akimis.

Išmaniosios 
technologijos. 
Neįtikėtini 
rezultatai.

†3Klinikiniai tyrimai alikti po pirmo naudojimo

Keleriopos paskirties odos priemonė apsaugo nuo senėjimą sukeliančių UV spindulių 
ir užtertumo, netolygaus odos atspalvio, tamsių dėmių bei raukšlių. Padeda sumažinti 

senėjimo požymius trimis būdais, oda tampa spindinti, švari ir lygi.

Intensyvus rankų kremas su SPF25 
pastebimai sumažina raukšles ir 
tamsias dėmes. Stiprina odos barjerą ir 
užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Kartu su 
drėkinamosiomis pirštinėmis - dar 
geresnei priežiūrai.

Klinikiniais tyrimais 
įrodytas 24 val. 
drėkinamasis efektas†3

Lietimo funkcija 
leidžia naršyti 
internete, kol 
atliekate grožio 
procedūras.

Apsauginė priemonė su SPF 50 UVA / 
PA++++ suteikia apsaugą nuo nelygios 
odos spalvos, tamsių dėmių ir raukšlių. 
 
Su „Pollution Protect“ technologija, 
apsaugančia odą nuo aplinkos 
agresorių.  
 
Drėkinamosios veikliosios medžiagos 
ir vitaminas E suteikia jūsų odai 
intensyvaus drėkinimo, kad oda 
neišsausėtų ir išvengtumėte ankstyvųjų 
senėjimo požymių.

Visapusiška apsauga nuo senėjimo

Įmasažuokite „NovAge“ rankų kremą 
į rankų odą, nagus ir odeles aplink nagus.

Uždėkite drėkinamąsias pirštines ir laikykite, 
priklausomai kiek norite drėkinimo.

KAIP NAUDOTI 

Tamsių dėmių technologija sumažina 
melanino gamybą, todėl sumažėja tamsios 
dėmės, oda tampa dailesnė.  
 
Vitaminas B3  
stimuliuoja kolageno gamybą ir padeda 
pagerinti odos elastingumą. 
 
Drėkinamasis mišinys 
sumažina smulkias raukšles ir 
suteikia odai drėgmės pojūtį 
net ir po daugelio plovimų.  
  
Su SPF 25, kuris apsaugo nuo 
saulės daromos žalos.

 

 

UVA spinduliai 
- pagrindini
ai veiksniai, 
lemiantys ankstyvąjį 
odos senėjimą, 
o PA++++ yra 
aukščiausias UVA 
apsaugos lygis.

  „NovAge Advanced“ dieninė 
apsauginė priemonė SPF50 UVA / 
PA++++
30 ml 696,67 €/l

34143

  „NovAge Intensive Age Defence“ rankų 
kremas SPF 25
50 ml 198,00 €/l

35073

  Drėgmę palaikančios 
pirštinės su lietimo 
funkcija
Medžiaga: medvilnė, elastanas, 
metalizuotas pluoštas. Dydis: 
18,8 x 12,9 cm. 

37607
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Tepkite ant veido, venkite paakių srities. 
Naudokite kiekvieną vakarą po valymo ir prieš 
naudojant paakių kremą ir serumą, 28 dienas. 
1 buteliukas = 7 dienos 
 
Prisiminkite: nenaudokite kartu su retinoliu 
ar AHA/BHA.

Išspauskite 3-4 serumo lašus ant delno.

Paspauskite, kad išsiskirtų vitamino C milteliai 
(turėtumėte išgirsti spragtelėjimą). Švelniai 
papurtykite buteliuką, kad vitaminas C 
išsisklaidytų serume. Veiksmingiausias vitaminas C - 

tyras, tačiau jis nestabilus, greitai 
prarandantis savo veiksmingumą 
esant šviesai, orui ir teršalams. 
„NovAge ProCeuticals“ vitaminas C 
- didelės koncentracijos tyras bei 
grynas vitaminas C. Naujoviškai 
įpakuotas, šviežias vitaminas C 
užtikrina maksimalų veiksmingumą.

Vitaminas C išlygina ir suvienodina odos 
atspalvį slopindamas melanino gamybą, 
saugo odą nuo UV spindulių ir laisvųjų 
radikalų daromos žalos.

ODOS PROBLEMOS: 
hiperpigmentacija ir netolygus odos atspalvis10 % 

tyro vitamino C 
(askorbo rūgštis) S U T E L K I T E  D Ė M E S Į  Į  O D O S  S P I N D E S Į

Skaistesnė oda  
(97 % sutiko po 28 dienų 
naudojimo)*

Sumažėjęs 
netolygus odos 
atspalvis 
(93 % sutiko po 28 dienų 
naudojimo)*

*Vartotojų tyrimas.

4 SAVAIČIŲ INTENSYVUS REŽIMAS 
(KIEKVIENĄ SAVAITĘ ATIDARYKITE  

NAUJĄ BUTELIUKĄ)

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Intensyvus 4 savaičių kursas skaistinantis odą, aktyviai 
slopinantis per didelę melanino gamybą ląstelių lygyje, 

suteikiantis odai švytėjimo bei padailinantis odos atspalvį.

KAIP NAUDOTI 
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

Vandeninis gelis 
Vandeninis gelis sumaišytas su 10 % vitaminu 
C veikia kaip veiklioji medžiaga, patenkanti 
į odą. Raminamasis skystis susideda iš 
drėkinamųjų drėkiklių mišinio kartu su 
raminamuoju d-pantenoliu, skatinančiu 
odos drėkinimą, pagerinančiu odos 
barjerą, kuris tap pat sušvelnina nemalonius 
pojūčius, atsirandančius pradėjus naudoti 
stipriąsias veikliąsias medžiagas, tokias 
kaip vitaminas C.

  „Novage ProCeuticals“ 10 % 
vitamino C suspensija
4x7 ml 0.2 fl.oz. 1710,71 €/l

40874
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1. Naudokite vieną ampulę - pusę ryte, pusę vakare.
2. Įstatykite ampulę į atidarytuvą, švelniai paspauskite 

iš viršaus, kad atidarytumėte ampulę (turėtų girdėtis 
spragtelėjimas).

3. Įstumkite ampulę iki pusės į plastikinę pipetę.
4. Apverskite, švelniai papurtykite ir išspauskite pusę 

turinio į delną.
5. Įmasažuokite į nuvalytą veido ir kaklo odą, venkite 

paakių srities.
6. Uždenkite pipetę su dangteliu, likusį ampulės  

turinį laikykite vėsioje vietoje. Sunaudokite  
per 24 valandas nuo atidarymo.

7. Intensyvus kursas naudojant vieną ampulę per 
dieną, 7 dienas iš eilės.

0.5 % 
peptidų ampulės  
[Su: LAIBAŽIEDŽIO TABAKO AUGALŲ LAPAIS] S U T E L K I T E  D Ė M E S Į  Į  O D O S  S T A N G R U M Ą

Pagerina odos 
stangrumą  
(88 % sutiko po 1 dienos 
naudojimo, 86 % sutiko  
po 7 dienų)*

Išlygina raukšles 
(85 % sutiko po 1 dienos 
naudojimo, 86 % sutiko  
po 7 dienų)*KAIP NAUDOTI 

*Vartotojų tyrimas.

ODOS PROBLEMOS: 
sumažėjęs odos elastingumas ir stangrumas

Šiose ampulėse veiksmingosios medžiagos išgaunamos  
iš laibažiedžio tabako augalų lapų. Įrodyta, kad jos 
sumažina raukšles, skatindamos kolageno gamybą ir 
apsaugodamos nuo suirimo.

4 % 
„Tensor Mesh“  

aktyvioji medžiaga
„Tensor Mesh“ aktyvioji medžiaga – iš avižų 
išgaunamas cukraus pagrindo ingredientas, 
sukuriantis plėvelę ir akimirksniu veiksmingai 

stangrinantis odą. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad 
suteikia greitą efektą ir kovoja su raukšlėmis. 

Oda atrodo 
stangresnė (88 % sutiko  
po 1 dienos naudojimo,  
89 % sutiko po 7 dienų)*

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Vienos savaitės odos priežiūros kursas, skatinantis 
kolageno gamybą bei akimirksniu pakeliantis ir 

sustangrinantis odą vos per 7 dienas.

Ampulė sukurta taip, kad odai 
suteiktų reikiamą gaminio kiekį ir 
užtikrintų maksimalų poveikį per 
trumpą laiką. Mažas dydis taip pat 
reiškia, kad sudėtis yra mažiau 
veikiama neigiamų veiksnių. Sekite 
instrukcijas ir naudokite tik 
nurodytą gaminio kiekį.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

  „NovAge ProCeuticals“ 
ampulės
Vienos savaitės kursas, 7 ampulės x 1,8 
ml. 2134,92 €/l

40880
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Naudokite vakare, po valymo tolygiai užtepkite 
1-2 lašus priemonės ant veido, kaklo ir dekoltė. 
Venkite paakių srities.

KAIP NAUDOTI 

Sumažėjo gilios 
raukšlės 
(91 % sutiko po 
28 dienų naudojimo)*

Oda atrodo jauniau 
(84 % sutiko po 14 dienų naudojimo, 
85 % sutiko po 28 dienų)*

*Vartotojų tyrimas.

ODOS PROBLEMOS: 
smulkios ir gilios raukšlės, netolygus odos atspalvis

S U T E L K I T E  D Ė M E S Į  Į  O D O S  J A U N Y S T Ę

Naudodami retinolį, tepkite apsauginį kremą 
nuo saulės ir sumažinkite saulės spindulių kiekį, 
nes oda tampa jautresnė UV spinduliams.

Norėdami pasiekti geriausio rezultato 
naudokite 4-8 savaites.

Prisiminkite: nenaudokite kartu su vitaminu C

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Koncentruota priemonė su kapsulėse esančiu 1,1 % retinoliu, 
veiksmingai mažinančiu gilias raukšles ir raukšleles.

Lėtai pradėkite naudoti retinolį 
savo kasdieninėje rutinoje, nes jis 
gali sukelti sudirginimą. Gaminį 
pirmąją savaitę naudokite 1 kartą, 
antrąją savaitę du kartus, trečiąją 
savaitę tris kartus ir t.t., kol oda 
priras ir pradės toleruoti jį 
kasdieniniame režime.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

RETINOLIS
Žinomas dėl savo gebėjimo išspręsti tokias 
problemas, kaip gilios raukšlės ir nevienoda 
odos tekstūra. Jis skatina kolageno sintezę ir 
odos ląstelių atsinaujinimą bei išlygina 
smulkias raukšleles. Mes pateikiame 1,1 % 
kapsuliuotus retinolio lašus su vieno sluoksnio 
polimeriniu apvalkalu, kad užtikrintumėme 
maksimalų veiksmingumą ir naudą odai. 

  „NovAge ProCeuticals“ 
retinolio lašai
30 ml 730,00 €/l

40872
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KAIP NAUDOTI 

AHA rūgštį tepkite tik vakare, 
nes ji gali sudirginti jūsų odą, ji 
pasidarys jautresnė saulės šviesai. 
Naudojant naktį, AHA rūgštis turi 
pakankamai laiko efektyviausiai 
pasiekti rezultatus. Prieš naudojimą 
rekomenduojame atlikti jautrumo 
testą ant odos.

ODOS PROBLEMOS: 
šiurkšti oda ir padidėjusios poros

Sumažėjo odos 
šiurkštumas 
(94 % sutiko po 7 dienų naudojimo, 
91 % sutiko po 14 dienų)*

S U T E L K I T E  D Ė M E S Į  Į  O D O S  A T S I N A U J I N I M Ą

Sumažėjusios poros 
ir švaresnė oda
(88 % sutiko po 7 dienų naudojimo, 
92 % sutiko po 14 dienų)*

6 % 
AHA 
(sudėtyje yra 3 % glikolio rūgšties  
ir 3 % pieno rūgšties)

Alfa hidroksi rūgštys (AHA) - natūraliai 
randamos rūgštys, skatinančios natūralų 
odos atsisluoksniavimo procesą 
pašalinant suragėjusias, negyvąsias odos 
ląsteles, bei skatinančios naujųjų ląstelių 
formavimąsi. Tai padeda atkurti odos 
spindesį, sumažinti smulkias raukšleles, 
išsiplėtusias poras ir dėmių atsiradimą. 

*Vartotojų tyrimas.

Dailesnė odos 
tekstūra 
(88 % sutiko po 7 dienų naudojimo, 
89 % sutiko po 14 dienų)*

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Cheminė šveičiamoji emulsija su dviejų tipų alfa hidroksi rūgštimis 
(AHA), kurios veikia šiurkščią odą pašalindamos negyvąsias odos 

ląsteles, kad susidarytų naujosios. Oda tampa gražesnė, 
patobulėja odos tekstūra ir veido atspalvis.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMASTepkite po valymo,  
1-2 kartus per savaitę.

Prisiminkite: nenaudokite kartu su vitaminu C

 
Užtepkite 1-2 lašus priemonės ant viso veido  
ir kaklo. Venkite paakių srities. Naudokite tik 
vakare. Viską užbaikite su paakių kremu, 
serumu ir drėkinamąją priemone, kaip įprasta.   „NovAge ProCeuticals“ 

6 % AHA emulsija
30 ml 796,67 €/l

40878
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Atsargiai išimkite kaukę iš pakuotės. Nuimkite apsauginį sluoksnį 
iš vienos pusės. Uždėkite ant švarios, sausos odos ryte ar vakare. 
Saugokite, kad nepatektų į akis. Atsargiai nuimkite likusį apsauginį 
sluoksnį nulupdami žemyn.

Bioceliuliozė gali sugerti didelį serumo kiekį ir 
turi gebėjimą pritraukti papildomo drėkinimo. 
Kaukėje esanti bioceliuliozė suteikia 
optimalių sąlytį su oda ir jos veikimą, kad 
pasiektumėte maksimalaus rezultato.

KAIP NAUDOTI 

Ištraukę kaukę iš pakuotės 
pastebėsite serumo perteklių. 
Neišmeskite jo! Įmasažuokite 
likučius į kaklo, krūtinės ir rankų odą.  

ODOS PROBLEMOS: 
pavargusi, sausa oda

Akimirksniu oda 
tapo stangresnė 
(86 % sutiko)*

Oda ypatingai 
sudrėkinta 
(85 % sutiko)*

*Vartotojų tyrimas.

Bioceliuliozė

Niacinamidas 

2 % 
Niacinamidas padidina odos stangrumą, 
apsauginę funkciją, drėgmės lygį bei kolageno 
gamybą, tuo pačiu suteikia  
odai spindesio. 

Cica 
(Azijinė centelė)  

Šis daugiametis augalas žinomas dėl 
gydomųjų, raminamųjų ir atkuriamųjų 

savybių. Jis padeda odos regeneracijai 
ir kolageno sintezei.

B I O C E L I U L I O Z Ė S  K A U K Ė  S U  N I A C I N A M I D U 
I R  A Z I J I N E  C E N T E L E

VISOMS AMŽIAUS 
GRUPĖMS 

Rekomenduojama 

Švelniai nuimkite kaukę, o likučius įmasažuokite į odą. 
Tepkite ir naudokite, kai tik reikia.

Palikite kaukę 15-20 minučių.

Raminamoji ir drėkinamoji kaukė su 2 % niacinamido ir 
natūralios azijinės centelės ekstraktu. Akimirksniu 
nuramina odą, laikui bėgant užtikrina intensyvų 

drėkinimą ir sustiprina odos barjerą.
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„NOVAGE“ EKSPERTO PATARIMAS

  „NovAge ProCeuticals“ kaukė 
su niacinamidu ir azijine centele
26 ml 457,69 €/l

41563



75

74 / NovAge

Stimuliuoja 
kraujotaką, 
sumažina 
paburkimą ir 
tamsius ratilus

Šepetėlis tolygiai 
paskirsto priemonę 
nepalikdamas 
išsausėjusių vietų 

Sutelkite 
dėmesį  
į odos 
priežiūrą

Glotnus ir minkštas 
kirstas šepetėlis 
veidui švelniai ir 
tolygiai paskirsto 
drėkinamąją 
priemonę

Silikonine mentele tolygiai 
ir švariai padengsite veido 
kaukes ar kremus, 
nenaudojant pirštų

Gaivinamasis 
aplikatorius 
paakiams užtikrina 
gaivų ir švarų paakių 
kremo padengimą

Naudokite 
silikoninę 
mentelę ir 
tolygiai 
užtepkite kaukę 
ant veido be 
jokio vargo

Nešvaistykite  
gaminio naudodami 
silikoninę mentelę

Maža silikonine 
mentele lengvai 
paimsite reikiamą 
kiekį gaminio tiesiai 
iš pakuotės
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  „SkinPro“ gaivinamasis 
aplikatorius paakiams 
163 mm 

45279

  „SkinPro“ šepetėlis
Ilgis: 18,5 cm. 

45275

  „SkinPro“ mentelė kremui
Ilgis: 15,8 cm. 

45277

  „SkinPro“ mentelė kaukei
Ilgis: 19 cm. 

45276
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NUSKENUOKITE VISĄ 
PUSLAPĮ SU „ORIFLAME“ 

MOBILIĄJA PROGRAMĖLE 
IR SUŽINOKITE DAUGIAU 

APIE „SKINPRO“ 
3 VIENAME SISTEMĄ

Išsirinkite vieną iš trijų antgalių ir programų 
(automatizuota 60 sekundžių, didelio 
intensyvumo, mažo intensyvumo programa), 
kad pasiektumėte geriausio rezultato. 
Daugiau informacijos rasite instrukcijoje.

Metalinė masažinė galvutė  
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad kieta 
nerūdijančio plieno galvutė per 
4 savaites pagerina odos atspalvį 
bei stangrumą. Gali būti naudojamas 
masažuojant kartu su odos priežiūros 
priemonėmis.

Silikoninė šveičiamoji galvutė  
Neįtikėtinai švelnus, gilus valymas 
ir šveitimas suteikia odai lygumo, 
akivaizdžiai sumažina poras ir 
pagražina odos tekstūrą.

Valomojo šepetėlio galvutė  
Šepetėlis su nailono šereliais veiksmingai 
valo, oda tampa švari, akivaizdžiai 
atsigavusi ir sveikai atrodanti.

Švytinti ir sveikiau 
atrodanti oda vos 
po pirmo 
naudojimo 
- 96 % sutiko*

Atskleiskite savo 
gražiausią odos pusę

Sustiprinkite savo  
odos priežiūrą! 

Nušveiskite ir nuvalykite veidą. Drėkinamąją odos priežiūros 
priemonę užtepkite tolygiai ant viso veido. Užtepkite gaminį ant 
kaukės, kad sulaikytų drėgmę. Palikite 10-15 minučių arba kiek 
nurodyta ant kaukės/odos priežiūros gaminio. Kaukę nuplaukite 
šiltu vandeniu ar švelniu muilu. Venkite paakių srities. 
 
ĮSPĖJIMAI/ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Netinka sausoms arba molio kaukėms.

„SkinPro Sonic“ 3 viename sistema padės pasiekti 
švytinčios, gražios ir sveikos odos. Sustiprinta „Sonic“ 
technologija, kuri valo, šveičia ir masažuoja jūsų odą.

* Vartotojų tyrimas 
atliktas naudojant tris 
galvutes kartu su 
putojančiu valikliu ir 
pagrindiniu drėkikliu.

Daugkartinio naudojimo silikoninė kaukė, sukurta sulaikyti drėgmę ir 
padidinti aktyviųjų medžiagų įsisavinimą, kad jūsų oda gautų visą gaminio 

teikiamą naudą. Naudokite kaukę su pasirinktu „NovAge“ serumu.
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KAIP NAUDOTI:
KAIP NAUDOTI:

  „SkinPro“ silikoninė 
kaukė
Dydis: 220 mm x 140 mm 

43850

  „SkinPro Sonic“ 3 viename sistema
Prietaisas 15,8 x 5,8 x 5,8 cm, ABS. Valomojo šepetėlio galvutės skersmuo 
4,77 cm, PP ir nailoniniai šereliai. Silikoninė šveičiamoji galvutė, skersmuo 
5 cm, PP ir silikonas. Metalinė masažuojamoji galvutė 6,1 x 5 cm, PP ir 
nerūdijantis plienas. 

29915
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Režimo nustatymas  

Asmeninė odos priežiūra 

Nustatykite savo odos problemas, 
kad sužinotumėte kokias 

priemones naudoti kasdien

API odos analizės 
prietaisas
Naudokite API prietaisą, kad nustatytumėte 
savo pirkėjo odos priežiūros poreikius ir 
rekomenduotumėte puikius „NovAge“ 
odos priežiūros rinkinius ir papildomus gaminius.

Siūlydami pirkti „NovAge“ odos priežiūros rinkinius, pakylėsite savo verslą  
į naują lygmenį. Jei naudosite API odos tyrimų prietaisą, jūs parduosite 
dar daugiau rinkinių ir augsite daug greičiau!

Analizuoja odą pagal 7 svarbiausius parametrus:

API prietaisas padės parinkti asmeninį „NovAge“ odos 
priežiūros režimą ir rekomenduos papildomus gaminius pagal 
jūsų pirkėjo (-os) odos būklę!  
 
• Naudokite mokymuose, kad padidintumėte pardavimus 
• Kurkite stabilų verslą su verslo partneriais 
• Būkite 100 % profesionalai  
 
Norite sužinoti daugiau apie API odos priežiūros prietaisą? 
Apsilankykite www.oriflame.lt

Jums tinkamiausias 
„NovAge“ režimas

Mūsų oda skiriasi ir reikalauja skirtingos 
priežiūros, tačiau tinkamų gaminių radimas 
neturėtų būti sudėtingas. Susikurkite 
tinkamą „NovAge“ dienos režimą per 
kelias minutes!  
 

„NovAge“ režimo nustatymas - įrankis, kuris 
lengvai parinks jums tinkamiausius „NovAge“ 
gaminius pagal jūsų odos problemas ir poreikius. 
Greita ir lengva apklausa su patarimais kaip 
prižiūrėti savo odą.  
 
Pasidalinkite ja su visais savo klientais bei 
draugais ir rekomenduokite „NovAge“ 
odos priežiūros gaminius!

Pradėti apklausą

AKNĖMELANINASDRĖGMĖ POROSRIEBALAI JAUTRUMASRAUKŠLĖS


