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BENDRA INFORMACIJA
Naujas mąstymas, nuostabus dizainas ir puikios funkcijos yra ta 
varomoji jėga, kurios pagrindu  sukurta naujoji multisensorinių SPA-
sistemų Dermalife grupė. Ją sudaro ištisa sveikatos subalansavimo ir 
atkūrimo sistema, iš esmės gerinanti Spa-procedūrų bei odos priežiūros 
procedūrų rezultatą. Šios  naujos kapsulės leis Jums pasiūlyti savo 
klientams naujus labai senų problemų sprendimus.

SPA-sistemos Dermalife™ yra puikaus dizaino, jos garantuoja paprastą 
ir patogų naudojimą kuriant SPA-aplinką.  Funkcijų, sukuriančių 
galingą sinerginį efektą, įvairovė leidžia Jums pasiūlyti kiekvienam 
klientui išskirtinai individualią paslaugą, priklausomai nuo jo poreikių, 
gyvenimo stiliaus ir pageidavimų.

Dermalife™ šiuolaikinės aukštos technologijos procedūros, kartu 
naudojant purvą, jūros dumblius, druskas, gelius, įvyniojimą, kaukes ir 
natūralios kilmės ekstraktus, siūlo patirti visa apimančius 
atsipalaidavimo bei geros savijautos pojūčius.

Į ateitį nukreiptos SPA-sistemos paslaugos labai skiriasi nuo kitų šiuolaikinės 
rinkos su nuolat didėjančia konkurencija siūlomų paslaugų ir apdovanoja 
pirkėją už jo ištikimybę, suteikdamos iš tikrųjų puikų aptarnavimą.
Dermalife™ sistemos vienu metu atlieka keletą tarpusavyje suderintų funkcijų. 
Pasaulinio lygio patentai gina šią naują ir unikalią funkcijų bei savybių 
sinergiją, leidžiančią kontroliuoti mus supančią aplinką.

Dermalife™ sistemos funkcijų nustatymas ir jų valdymas atliekamas 
paprasčiausiu piršto paspaudimu. Jūs galite išsirinkti vieną iš 10+1 iš anksto 
nustatytų programų arba pasirinkti programą savo nuožiūra. Pakeitimus atlieka 
operatorius arba klientas, du kartus paspausdamas kontrolinės sistemos 
mygtukus. Visas funkcijas ir komandas galima matyti atverčiamame 
spalvotame skystųjų kristalų ekrane.

DERMALIFE™ SISTEMŲ YPATUMAI 
Dermalife™ sistemos turi dizaino ir mechanizmo patentą, pasižymi eile unikalių savybių, leidžiančių
atlikti terapines procedūras. Praktiniame naudojime Dermalife™ sistema yra paprasta, patogi ir šiuolaikiška

1. Pusiau permatomas korpusas: Spa-Jet™, Spa-Feng Shui1 ™ ir Spa-Oceana™
2. 10 dušo Vichy purkštukų: Spa-Jet™ ir Spa-Oceana™
3. 10 apatinių dušo purkštuvų: Spa-Jet™
4. Rankinio dušo sistema: Spa-Jet™ ir Spa-Oceana™
5. 2 purkštuvai kojų masažui: Spa-Jet™ ir Spa-Oceana™
6. Rūko sistema: Spa-Jet™  ir Spa-Oceana™
7. Infraraudonoji šiluma (visam kūnui): Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana™
8. Garų sistema (visam kūnui): Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana™
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1. Vibruojantis masažo stalas (visam kūnui) - unikalios ergonomiškos, patogios formos su  galimybe  
      pasirinkti “pulsacijos” intensyvumą): Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana ™
10. Aromaterapija: Spa-Jet™ , Spa-Feng Shui™ ir Spa-Ocena™ 
11. Vitaminų/mineralų padavimo sistema: Spa-Jet™ ir Spa-Oceana
12. Veido apipūtimas (veido gaivinimas vėsiu oru): Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana™
13. Chromoterapija :  Spa-Jet™ (šviesos diodų sistema, 6 spalvos), Spa-Feng Shui™ (šviesos diodų 

sistema, 6 spalvos) ir Spa-Oceana™ (šviesos diodų sistema, 6 spalvos)
14. Įvadas DVD įrangai: Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana™
15. 5.6” spalvotas ekranas: Spa-Jet™, Spa-Feng Shui™ ir Spa-Oceana™
16. Vandens masažo vonia: Spa-Oceana™

HIDROTERAPIJA ( Spa-Jet™ ir Spa-Oceana™ modeliams)

Hidroterapiją galima derinti su Dermalife™ (būtina sąlyga tiems, kurie įvardija save SPA).
Hidroterapija – terapinis skirtingos temperatūros įvairių fizinių vandens būvių (vandens, garų, dujų ir 
ledo) naudojimas.

Dušo sistema Dermalife™ ne tik gelbsti nuo skausmo, bet ir šalina šlakus. Be to, stimuliuoja metabolizmą 
ir imuninę sistemą.

A.  360° Vichy dušo sistema: Šiuolaikinį techninį lygį atitinkanti dviguba Vichy dušo sistema sudaryta iš
      10 purkštukų viršuje ir 10 purkštukų apačioje. Kiekvienos srovės kryptis reguliuojama, siekiant kuo      
      didesnio atpalaiduojančio efekto, kai atliekamas viso kūno masažas. Sistemą sudaro 3 Vichy dušo   
      programos ir škotiško  dušo režimas, derinantis karštas ir šaltas sroves.

• HANSGROHE® Water Technology. Dermalife turi pripažinto 
pasaulyje lyderio kokybiškų, inovacinio dizaino santechninių sistemų 
bei aksesuarų srityje – vandens technologijų komponentų.

C.      Speed Clean®  užpatentuota prieškalkinė sistema, išlaikanti puikią  
          (“kaip naują”) Dermalife Spa-Jet išorę visą eksploatavimo laiką. 
          Lankstus elastingas silimeras, iš kurio pagamintas Vichy purkštuvas, 
          truputį išsilenkia lengvai paspaudus servetėle ar kempine, todėl 
          kalkes lengva nuvalyti.

D.      Maksimalų komfortą duše sukuria maišytuvas su termostatu, kuris 
          palaiko nustatytą vandens temperatūrą. 

E.     Rankinis dušas: būtinas kliento kūnui nuskalauti ir kapsulės vidinei 
        daliai išplauti.

F. Rūkas: paspaudus mygtuką lengvas rūkas apgaubia  
    kūną; jei norite, galite rūką papildyti vitaminais ir 
    mineralais – gydomasis ir maitinamasis poveikis bus 
    analogiškas maudymuisi karšto vandens šaltinyje.

G. Mineralų/vitaminų padavimo sistema: tolygiai  
     paskirsto rūko srovėje maitinančias medžiagas 
     (vitaminus ir mineralus), kuriuos sugerdama, oda gauna  

      
     juose esančią galingą antioksidantinę apsaugą, Rūko  
     sistemos procedūros efektas analogiškas maudymuisi 
     mineraliniuose šaltiniuose.
H. Dušas kojoms: minkština, atgaivina maudžiančias 
     pėdas dvejomis masažuojančiomis srovėmis, kurios 
     švelniai purškia vandenį į pėdas, sukurdamos ypatingą  
     SPA-pojūtį.
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Hidroterapiją sudaro 5 svarbūs vandens poveikiai:

* Terminis (temperatūra)
* Mechaninis (slėgis, srovės, tėkmės)
* Biocheminis (osmosas, aromatiniai aliejai)
* Hidrostatinis slėgis (kūno svoris vandenyje)
* Mentalinis (palaimos jausmas, kurį sukelia šiluma, aliejai ir supanti aplinka)

Vandens ir šilumos derinimo nauda:

* Vazodilatacija
* Raumenų su įvairaus laipsnio įtampa, judrumu ir funkcinėmis galimybėmis 
   relaksacija
* Metabolinio ir  ląstelių aktyvumo padidėjimas 
* Prakaito liaukų aktyvumo (termogenezės) stimuliavimas 

              * Odos nervinių galūnių jautrumo padidinima
              * Skausmo ir įtampos šalinimas 
              * Kraujo ir limfos skysčių kraujotakos gerinimas (tai, 

   savo ruožtu, gerina ląstelių aprūpinimą deguonimi)
* Stimuliuoja kolageno vystymąsi 
* Praleidžiamųjų epidermio savybių didinimas   
   (praplečia periferines kraujagysles ir atveria poras)
* Toksinų, metabolinių atliekų šalinimas
* Mineralų apykaitos gerinimas (osmosas) 

* Visaapimančio būties pilnatvės jausmo (sveikatos pojūčio, jėgų, energijos antplūdžio) 
    sukūrimas

HIDROFUZIJA™
Geresnės kokybės procedūrų kūrimas, siekiant maksimalaus Dermalife™ terapijos efekto, grindžiamas 
Hydrofusion™ patirtimi.

Hidrofuzija – tai originalus inžinerinis pasiekimas, suvienyta infraraudonosios šilumos ir garų energijos jėga. 
Ši technologija leidžia naudoti šias gamtos energijas abi kartu arba atskirai.  Kartu šios jėgos elementai gali 
optimizuoti odos ir kūno išvalymą, atkurti odos skysčių balansą ir odos prisotinimą maitinančiomis 
medžiagomis, būtinomis odos priežiūrai.

Derinant garus ir šilumą (pvz., Hydrofusion™) maitinančios kosmetikos priemonių medžiagos įsisavinamos 
žymiai geriau. Hydrofusion™ procedūra gerina ir greitina maitinančių elementų įsiskverbimą į odą priemonės 
užtepimo vietoje, o po to per kraujotaką ir limfų sistemas jos tolygiai pasiskirsto toje kūno dalyje bei galiausiai 
visame kūne.

GARAI

KRAUJASKRAUJAS

Infraraudonųjų spindulių

šaltinis

Infraraudonųjų spindulių

šaltinis

EPIDERMIS

DERMIS

Prakaitavimas

Infraraudonųjų
spindulių šaltinis

Infraraudonųjų
spindulių šaltinis GARAI

KRAUJASKRAUJAS

EPIDERMIS

DERMIS

Prakaitavimas
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• Garai atveria poras
• Maitinančios medžiagos, esančios 

kosmetinėse priemonėse, geriau susigeria į 
odą, įsiskverbdamos vis giliau ir giliau

• Skysčio lygis sukelia skysčio kondensatą 
odos paviršiuje

• Infraraudonieji spinduliai šildo kūną drėgnoje 
garų aplinkoje ir kylant kūno temperatūrai 
oda prakaituoja, o aplinkos  temperatūra 
išlieka nekintanti.

• Kūno paviršiuje susiformavusi šiluma 
skverbiasi į gilesnius audinių sluoksnius

• Išsiskiria prakaitas 
• Infraraudonosios šviesos poveikyje  kraujas 

priplūsta į odos paviršių, epidermio ląstelės 
sudirginamos, dėl to išsiplečia poodinio 
sluoksnio kapiliarai, šalindami toksinus, 
maitindami neprisotintas sritis  

• Deguonis ir maitinančios medžiagos patenka į 
epidermį,  o šlakai pasišalina

 INFRARAUDONOJI ŠILUMA 

Infraraudonoji šiluma naudojama DermaLife sistemoje, yra tokia pati šiluminės energijos rūšis kaip ir energija, kurią 
Žemė gauna iš Saulės.

Keraminiai infraraudonieji šaltiniai DermaLife sukonstruoti šilumos atkūrimui (taip vadinamos tolimosios 
infraraudonosios energijos) yra to paties dažnumo lygio kaip ir mūsų kūno šiluma (6-7 mikronai), ir tai 
harmonizuoja su mūsų nuosava energetine sistema.

Infraraudonoji energija skleidžia šilumą ir giliai įsiskverbia į kūną ir mūsų odos sluoksnius.
Kai tik šiluma nukreipiama į mūsų kūną, energija susikoncentruoja ties žmogumi, o neišsisklaido erdvėje aplink jį.

Žinoma, kad mūsų kūnas susideda iš molekulių. Molekulės turi unikalią svyravimų ir sukimosi trajektoriją, 
priklausančią nuo atomų, sudarančių molekules, kiekio, struktūros, skirtingos konfigūracijos ir ryšių tarp jų.

Kada molekules veikia tolimoji infraraudonoji šiluma, infraraudonųjų spindulių energija yra sugeriama, ir 
molekulės ima svyruoti stipriau. Tai ir vadinama “rezonansinio siurbimo fenomenu”. Odos ir šalia esančių 
audinių molekulės pasiduoda rezonansinaim siurbimui, kai jas veikia tolimųjų infraraudonųjų spindulių svyravimai.

Bendras infraraudonojo spinduliavimo  efektas:

* Stiprėjant kraujo srovei vis didėja deguonies įsisavinimas ir greitėja medžiagų apykaita, o tai 
   stimuliuoja naujų kraujo indų formavimąsi.
* Cheminių reakcijų ir ląstelių medžiagų apykaitos greitis padidėja
* Raumenų atpalaidavimas duoda geresnį efektą atliekant tolesnes procedūras - limfų drenažą, elektrostimuliaciją.
* Gausėja prakaitavimas, tuo pačiu gerėja  šlakų ir toksinų šalinimas
* Nuraminamos nervų galūnės
* Stimuliuojamas audinių atsinaujinimo procesas
* Didėja diurezė

U-infraraudonasis
spinduliavimas

X-mikrobangų
spinduliavimas

Ultravioletinis
spinduliavimas

Matoma šviesa

Bangų ilgis(µ)

Artimas infraraudonasis Tolimas infraraudonasis Labai tolimas

X-mikrobangų
spinduliavimas

U-infraraudonasis
spinduliavimas

Ultravioletinis
spinduliavimas

Matoma
šviesa

Bangų
ilgis

Artimas infraraudonasis Tolimas infraraudonasis Labai tolimas
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Infraraudonosios šilumos įsiskverbimas į audinius priklauso 
ne tik nuo spinduliuojamų bangų ilgio, bet ir nuo struktūrų, 
per kurias jos praeina, prigimties (per audinius, turinčius 
daug vandens, praeina lengviau), nuo melanino pigmento 
kiekio dermio-epidermio ląstelėse (tamsesnė oda  sugeria 
daugiau spindulių) bei nuo odos storio, vakuliarizacijos  ir 
temperatūros.

Kuo giliau prasiskverbia infraraudonoji šiluma, tuo mažiau ją jaučia klientas. Taip vyksta todėl, kad 
termoreceptoriai pačiuose giliausiuose poodžio sluoksniuose mažiau stimuliuojami (nervai, jautrūs šilumai, 
pasiskirstę viršutiniame odos sluoksnyje, todėl ką tik atsiradusį skausmą galima pajusti iš karto). Kuomet 
infraraudonoji šiluma įsiskverbia giliai, ji pasiskirsto, maloniai pasklisdama, po visą kūną.

GARAI
Garų procedūros daug amžių populiarios daugelyje tautų. Graikų ir romėnų termos, suomių saunos, rusiškos pirtys, 
turkų chamamai ir Amerikos indėnų pirtys liudija apie garų ir karščio naudą.
Garų terapija  susideda iš dviejų elementų, būtinų kūno ir veido priežiūrai: 1. Šilumos,  2. Drėgmės
Dermalife™ SPA-sistemos garai apgaubia odą, palaipsniui pavirsdami skysčiu.
Į garų terapinio poveikio savybes įeina ir savybė atverti odos poras ir šildyti kūną, gerinant metabolizmą ir 
kraujotaką.
Garai didina odos sluoksnių drėgnumą ir palaiko naudojamos kosmetikos priemonės drėgnumą bei minkštumą, 
gerindami ne tik jos įsiskverbimą, bet ir maitinančių medžiagų įsisavinimą į odą.
Dermalife™ intensyvios drėgmės mikroklimate nevyksta prakaitavimas, nes odos paviršius padengtas lyg 
nematoma plėvele. Ši plėvelė saugo vidinę kūno šilumą, neleisdama jai dingti. Po kondensato gaubtu kūnas dirba 
efektyviau, sugeria drėgmę ir nukreipia deguonį į odos paviršių.
Fluidai nukreipiami į odos paviršių, jie stimuliuoja kolageno, užpildančio erdvę tarp ląstelių ir lyginančio 
raukšles, susidarymą, 
Odos stimuliavimas užkerta kelią kolageno irimui, dėl ko paprastai susidaro raukšlės ir oda suglemba. Rezultate 
oda intensyviai drėkinama ir tonizuojama.
Dermalife™ SPA-sistemos siūlo klientams veido priežiūrai skirtą garų procedūrą ir inhaliacinę terapiją.
Garų procedūros, skirtos veidui, padeda išvalyti odą, atverti ir išvalyti poras. Porų išsiplėtimas padeda šalinti 
šlakus ir įsisavinti odą maitinančias medžiagas. Po garų procedūros pagerėjusi kraujotaka bei deguonies kiekio 
kraujyje padidėjimas taip pat padeda maitinti odą.
Garų inhaliacijos labai efektingos gydant kvėpavimo takų susirgimus: sinusitą, bronchitą, astmą ir alergiją.

VIBRUOJANTIS MASAŽAS
Dermalife™ SPA-sistemos turi patogią ir efektingą vibravimo sistemą, kuri 
suteikia klientams daugialypę naudą. Ekrane galima išsirinkti 
nepertraukiamą vibraciją arba pulsaciją Dermalife™ Dermapulse.
Vibracija puikiai stimuliuoja jutimus. 
Įvairius vibruojančius elementus galima nustatyti įvertinus kiekvieno 
žmogaus individualumą, be to, galima parinkti harmoningą pulsacijos ritmą, 
pradedant staigiais smūgiais ir baigiant lėtomis bangomis. Davikliai po 
paviršiumi, naudojami cirkuliacinėje terapijoje silpnai ir energingai 
vibracijai, kontroliuojami ekrane.
Relaksacija – viena iš svarbių sudedamųjų  terapijos procedūrų dalių. 
Vibracija puikiai atpalaiduoja raumenis ir gerina kraujotaką.
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AROMATERAPIJOS SISTEMA 

Dermalife™ SPA-sistemose yra aromaterapija. Jei pageidaujate naudoti šią sistemą , užpildykite rezervuarą 
tinkama aromaterapijos priemone. 
Aromaterapijos Dermalife™ dėka dėl elementų įsiskverbimo į uoslės organus ir į odą poveikio pasiekiamas 
optimalus efektas ir gilus atsipalaidavimas. Ramybę suteikiantys aromatai savo bakteriocidinėmis ir 
antiseptinėmis savybėmis sustiprina kremų efektyvumą.
Aromaterapijos leidžia Jums pasirinkti mėgstamus aromatus, jie apgaubia Jūsų kūną ir pripildo kambarį, tuo 
pačiu pratęsdami procedūrą ir gerindami kosmetinių formulių įsisavinimą.

VEIDO APIPŪTIMAS 
Gaivinantis kambario temperatūros oras nukreipiamas į veidą, galva visą laiką lieka vėsi ir gaivi.

CHROMOTERAPIJA
Dermalife™ naudoja įdiegtą skaitmeninio apšvietimo 
technologiją ir keturias strategiškai išdėstytas 
chromoterapijos stotis, kad būtų sukurtas platus 
atmosferiškai nuspalvintų spalvų spektras. 
Permatomos kapsulės skleidžiama gerinanti nuotaiką 
chromoterapija sukuria klientui absoliučios 
harmonijos ir balanso pojūtį.

Gydymo spalvomis procedūros derinimas su kitomis SPA procedūromis duoda didžiulį efektą. Kiekvienoje 
nustatytoje programoje yra “spalvotas maudymasis” su besikaitaliojančia spalvų gama ir persiliejančiomis viso 
spalvų spektro šviesomis, pradedant nuo mažinančių skausmą ir atpalaiduojančių iki atkuriančių pusiausvyrą ir 
suteikiančių energijos. 

Šviesos sukuriamos  skirtingo ilgio bangų energija. Spalva suvokiama 
vizualiai ir perduodama į smegenis, kur atsiranda cheminis ir psichologinis 
atsakas. Konkreti spalva atitinkamai veikia žmogaus organizmą. Šešios (6) 
chromatinės spalvos: raudona, mėlyna, žalia, geltona, oranžinė ir violetinė 
išdėstytos virš kūno. Spalvota šviesa apšviečiamos ne tik akys, bet visas 
kūnas, kad įvairaus ilgio bangos galėtų tiesiogiai skverbtis į odą.
Gydymo spalvomis procedūros derinimas su kitomis SPA procedūromis yra 
nepaprastai efektingas.
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Odos priežiūra, toksinų 
šalinimas iš kūno, kūno 
įvyniojimas, meditacija, 
streso mažinimas

Aktyvizuoja limfų liaukas, susijusi su 
nuoširdumu ir džiaugsmu

GELTONA

Odos priežiūra, 
nuskausminimas, 
toksinų šalinimas

Stimuliuoja limfinę sistemą, 
atblokuoja energetinius kanalus,
kelia nuotaiką

ORANŽINĖ

Celiulitas, svorio kontrolė,
Kūno įvyniojimas, energija

Raudona – stimuliuojanti ir atstatanti. 
Gerina kraujotaką ir budrumą, 
atgaivina pojūčius

RAUDONA

SPA-procedūrosCharakteristikaSPALVA

ŠILTOS SPALVOS

Meditacijos, streso 
mažinimas, imuninės 
sistemos stiprinimas,  
vadinama “gydančiąja”

Suteikia balansą, lygsvarą, mąstymo 
aiškumą

ŽALIA

SPA-procedūrosCharakteristikaSPALVA

NEUTRALIOS  SPALVOS

Svorio kontrolė, odos 
priežiūra, kraujotaka

Ramina metabolinius procesus. 
Padeda kontroliuoti apetitą, šalina 
šlakus, padeda palaikyti mineralų 
balansą
Atpalaiduoja raumenis ir ramina 
nervus 

VIOLETINĖ

Nemiga, meditacija, streso 
mažinimas, miegas

Ramina, slopina, mažina fizinį ir 
protinį stresą.
Atpalaiduoja ir atgaivina kūną 
relaksacijos metu. Taiki

MĖLYNA

SPA-procedūrosCharakteristikaSPALVA

ŠALTOS SPALVOS
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PROCEDŪROS/NUSTATYTOS PROGRAMOS
Pažangios Dermalife™ SPA-sistemos skiriasi nuo kitų naujausių technologijų kombinacijų ir klasikinių metodų 
taikant bei platinant kosmetinių priemonių formulę.
Siūlyti klientui Dermalife™ procedūras – vadinasi, rūpintis kliento gerove.
Dermalife™ siūlo 10 iš anksto nustatytų programų bei galimybę nustatyti programą individualiai kiekvienam 
klientui. 
Esančios programos:

  1. Svorio mažinimas
  2. Toksinų šalinimas
  3. Streso mažinimas
  4. Odos jauninimas
  5. Skausmo mažinimas
  6. Celiulito profilaktika
  7. Sveikatos gerinimas/Energija
  8. Miegas/Meditacija
  9. Kūno įvyniojimas
10. Kneipo procedūros
11. Individualios

Dermalife™  procedūros atliekamos su bet kuriomis kosmetinėmis priemonėmis. Tipišką procedūrą sudaro 
šveičiamieji kremai/geliai, blizgantys druskų kristalai, kūno įvyniojimas, dumblių kaukės ir drėkinantys 
geliai/kremai, skirti toksinams šalinti bei odai maitinti, atnaujinti, gaivinti ir saugoti. Štai pačių populiariausių 
mūsų siūlomų procedūrų pavyzdys:

* Kontrastinis dušas: Tėvas  Sebastijanas Kneipas 
(1821-1897m.m.) hidroterapijos kūrėjas ir didžiausias jos 
entuziastas, pasiūlė ir propagavo kontrastinį dušą – karšto ir 
šalto vandens kaitaliojimą, kuris stimuliuoja kraujotaką, 
šalina toksinus, stangrina odą ir stiprina kūną. Nuo tada ši 
procedūra tapo viena iš pačių mėgiamiausių paties 
aukščiausio lygio vandens gydyklose. Dermalife™  Spa-
Jet™  - ši nesudėtinga procedūra atliekama visiškai naujai: 
čia ne tik kaitaliojamas karštas ir šaltas vanduo, bet ir 
galima aplieti klientą skirtingos temperatūros vandeniu iš 
rankinio dušo. Derinant vandens procedūras su įvairiomis 
medžiagomis, stimuliuojami organizmo apykaitos procesai 
- jis prisipildo gyvybinės energijos, silpnėja reumatizmo, 
artrito simptomai, greitėja žaizdų gijimas.

 * Svorio mažinimas/toksinų šalinimas/celiulito mažinimas:
Bet kurias kosmetines priemones, prietaisus ir būdus, kurie naudojami celiulito ir svorio mažinimui, 
galima papildyti Dermalife™ procedūromis  ir pasiekti patį geriausią rezultatą. Efektyviai kovoti su 
celiulitu ir sublogti galima tik žymiai pagerinus kraujotaką, stimuliuojant metabolizmą, šalinant toksinus 
ir skysčių perteklių. Dermalife™ SPA-sistemos derinimas su medžiagomis, pasižyminčiomis 
anticeliulitinėmis savybėmis, leidžia pasiekti kliento pageidaujamą rezultatą.

* Maitinimas/odos drėkinimas:  kūno įvyniojimas ir kaukių užtepimas pradedamas šalinant šlakus 
šveitimo būdu, po to užtepamos priemonės, praturtintos aliejų esencijomis, žolėmis, purvu, moliu ir 
dumbliais. Šios natūralios medžiagos turtingos mineralais ir vitaminais, jos padeda atgaminti prarastus 
maitinančius elementus sausoje, pažeistoje ar senstančioje odoje. Sustiprintos šilumos ir vandens 
procedūrų poveikio, šios medžiagos net pačią sausiausią ir suglebusią odą padarys gaivią, švarią, 
drėgnesnę ir  sveikai švytinčią.
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* Kova su senėjimu: oda pagal plotą pati didžiausia 
mūsų organizmo dalis. Švari oda tarnauja organizmui 
kaip apsauginis apvalkalas ir yra labai svarbi viso 
kūno sveikatai bei grožiui. Dermalife™ SPA-sistemos 
žymiai pagerina kovos su senėjimu efektą. Intensyvi 
hiperemija, drėkinimas, tonizavimas,  elastingumo 
didinimas, sustiprintas odos maitinimas, pasiekiami 
hidrofuzijos dėka, skatina kolageno susidarymą, 
išsaugo švelnią ir jauną odos struktūrą. 
Atpalaiduojančios šilumos ir stimuliuojančios 
hidroterapijos terpėje, dumbliams  ir purvui sugeriant 
toksinius elementus, odos jauninimas vyksta daug 
aktyviau, ji tampa elastingesnė ir tiesiog švyti

DERMALIFE™ SISTEMOS NAUDOJIMO 
KONTRAINDIKACIJOS 

Atsižvelgiant į paslaugų, siūlomų klientams, kontraindikacijas, būtina atlikti kruopščią analizę. Žinių apie kliento 
sveikatos būklę trūkumas gali sukelti problemų. Būtina atsižvelgti į:
- širdies problemas/ kvėpavimo takų susirgimus
- aukštą kraujospūdį
- inkstų veiklos sutrikimus
- nervų ligas (pvz., epilepsiją)
- nėštumą
- atviras žaizdas
- pustules ar cistas

Išvardintos ligos nereiškia, kad klientui negalima atlikti Dermalife™ procedūrų, tačiau rekomenduojama 
pasikonsultuoti su gydytoju ir gauti jo sutikimą.

VANDENS PROCEDŪROS
Mūsų sveikatai ir savijautai didelę įtaką turi išgerto vandens kiekis. 
Nustatyta, kad kūnas per dieną netenka apie 64-80 uncijų (1,8-2,3 litro) 
skysčio prakaito, garų (kvėpuojant) bei kitų išskyrų pavidalu.  Siekiant 
išlaikyti skysčio balansą žmogui per dieną reikia išgerti 6-8 aštuonių 
uncijų talpos stiklines vandens. Atliekant karštas procedūras organizmo 
stabilizavimui reikalingas dar didesnis skysčio (mineralinio vandens!!!) 
kiekis.


