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APROTIE CIRCE stangrinamasis veido kremas ir intensyvaus poveikio 

serumas nuo raukšlių 

Dažnai užduodami klausimai 

 

APROTIE CIRCE stangrinamasis veido kremas 

 

Teigiama, kad kremo sudėtyje nėra jokių konservantų. Atidarius kremą, jį galima naudoti 6 

mėnesius. Kaip be konservantų užtikrinamas kremo stabilumas? 

Tai, kad sudėtyje nėra konservantų, yra vienas iš šio kremo privalumų Japonijos rinkoje. 

Konservantai, kaip ir parabenai, dervos ar dirbtiniai dažikliai gali dirginti odą. Todėl 

stangrinamojo kremo sudėtyje nėra šių medžiagų. Kita vertus, į kremą dedama tokių 

augalinės kilmės medžiagų kaip LECONOSTOC / RIDIKŲ FERMENTO EKSTRAKTAS, 

pasižymintis konservuojamuoju poveikiu. 

Kokie naudojami augimo faktoriai? 

Epidermio augimo faktorius (Epidermal Growth Factor, EGF) stimuliuoja epidermio ląstelių 

augimą, proliferaciją, atsiskyrimą. EGF – mažo molekulinio svorio polipeptidas, pagrindinis 

EGF baltymų grupės su panašiomis struktūrinėmis ir funkcinėmis savybėmis elementas. 

APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo sudėtyje yra Oligopeptide-24, IGF – Oligopeptide-

20, FGF – Acetyl decapeptide-3, HGF – Caprooyl terapeptide-3, GFβ3 – Oligopeptide-34. 

Šie augimo faktoriai pasižymi ir raukšlių mažinamuoju bei balinamuoju poveikiu. 

Kas yra EGCG? 

Tyras EGCg aliejus – mūsų išskirtinis ingredientas. EGCg yra Epigallocatechin Gallate 

trumpinys, tai vienas iš stipriausių katechinų, polifenolių, kurių daugiausia randama žaliojoje 

ir baltojoje arbatoje, ir veiksmingas antioksidantas, visokeriopai naudingas tiek vyrų, tiek 

moterų organizmui. Kosmetikoje katechinai puikiai žinomi dėl raukšlių lyginamojo, 

balinamojo, kvapų naikinamojo, antibakterinio, konservuojamojo poveikio ir naudojami tik 

išskirtiniuose, aukščiausios klasės gaminiuose. 

 

Kokios išskirtinės „Tiens“ stangrinamojo kremo savybės? 

„Tiens“ stangrinamojo kremo sudėtyje yra 3 itin efektyvios medžiagos, galinčios atkurti odos 

stangrumą ir elastingumą tam, kad jūsų oda būtų skaisti ir graži. 
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 Ryžių ekstrakte (vadinamojoje „ryžių fitoplacentoje) gausu amino rūgščių, kurios gerina 

odos ląstelių aktyvumą ir mažina melanino gamybą, todėl oda tampa lygesnė ir 

gražesnė. 

 APROTIE CIRCE sudedamosios dalys – ląstelių augimo faktoriai EGF, IGF, FGF ir augaliniai 

peptidai – gerina odos ląstelių aktyvumą ir saugo odą nuo kenksmingo aplinkos poveikio. 

 Agrastai (agrastinis lapainis arba indiškas agrastas, toliau sutrumpintai vadinsime 

„agrastai“) ir arbutinas – 2 sudedamosios dalys, kuriose gausu vitamino C, aminorūgščių 

ir mineralų. Jos slopina tirozinazės aktyvumą ir mažina melanino gamybą, todėl oda bus 

gražesnė ir baltesnė. 

 

Kokios APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo išskirtinės savybės palyginti su kitais 

rinkoje esančiais gaminiais? 

Kremo sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų, dažiklių, mineralinių aliejų, konservantų ir 

alkoholio. Jis saugiai rūpinasi jūsų oda. 

 

Ką reiškia „Circe“? 

Italų kalba „Circe“ reiškia žavią moterį, visada jauną ir gražią kaip rožės pumpuras. 

Kuriai žmonių grupei skirtas APROTIE CIRCE stangrinamasis veido kremas? 

Kremas tinka visiems, kam reikia prižiūrėti odą, ypač kovojantiems su odos senėjimo 

problemomis: išsiplėtusios poros, suglebusi skruostų ir pasmakrės oda, neryškūs veido 

kontūrai, odos patamsėjimai, raukšlelės aplink akis, lūpas, po nosimi ir t. t. 

 

Kam nerekomenduojama naudoti APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo? 

Žmonės, turintys alergišką odą, kremą turėtų naudoti atsargiai ir prieš naudodami turėtų 

pabandyti ant odos už ausies. Pajutę alergijos ar kitus nemalonius pojūčius, nebenaukoite. 

 

Kaip naudoti APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą? 
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Vadovaukitės šiais žingsniais: 

 Žirnio dydžio kremo kiekį tolygiai patepkite ant odos. 

 Apgaubkite veidą šiltais delnais 5 sekundėms ir leiskite kremui įsigerti į gilesnius odos 

sluoksnius. Užsimerkite ir pasimėgaukite aromatu ir maloniu odos pojūčiu. 

 Kremą galima naudoti kaip naktinę kaukę. Prieš miegą patepkite veidą storesniu kremo 

sluoksniu tam, kad oda būtų veikiama visą naktį (naudojant APROTIE CIRCE intensyvaus 

poveikio serumą nuo raukšlių pastebimas geresnis poveikis) 

 

Kaip laikyti APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą? 

Kremą laikykite sausoje kambario temperatūros tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje 

vietoje. 

 

Kodėl panaudojus APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą mano oda tampa ypač 

skaisti? 

APROTIE CIRCE stangrinamajame veido kreme yra agrastinių lapainių ir arbutino ekstraktų. 

Agrastinis lapainis – ypatingas augalas, itin populiarus indų vaistinių augalų pramonėje; jame 

gausu vitamino C, aminorūgščių, mineralų. Arbutinas gaunamas iš meškauogės lapų; jis 

slopina tirozinazės aktyvumą ir mažina melanino gamybą. Šie 2 ekstraktai suteikia jūsų odai 

galimybę atsinaujinti ir atrodyti skaisčiai. 

 

Koks APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo kiekis? Kiek ilgai galima jį naudoti? 

Kremo grynasis kiekis 30 g, kurio pakanka nepertraukiamai 20 dienų odos priežiūrai. 

 

Po kiek laiko bus galima pastebėti odos būklės pagerėjimą naudojant APROTIE CIRCE 

stangrinamąjį veido kremą? 

Naudojant APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą stebimas nevienodas poveikis dėl 

skirtingų odos tipų. Panaudoję kremą 20 dienų be pertraukų, pastebėsite akivaizdžiai 
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geresnę odos būklę; efektas geresnis naudojant kartu su APROTIE CIRCE intensyvaus 

poveikio serumu nuo raukšlių. 

 

Ar galima tepti APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą iškart nuvalius veidą? 

Paprastai mes iš pradžių rekomenduojame naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio 

serumą nuo raukšlių tam, kad būtų atkurta pažeista oda, o tada tepti daugybinio poveikio 

APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą odai pagrąžinti ir paskaistinti. 

 

Kokios APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo sudėtinės dalys lemia ypatingą kvapą? 

APROTIE CIRCE stangrinamojo veido kremo sudėtyje yra rožių, jazminų, apelsinų ekstraktų, 

kurie skleidžia gaivų kvapą. 

 

Kada naudoti APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą? 

Mes rekomenduojame naudoti kremą ryte ir vakare kartu su APROTIE CIRCE intensyvaus 

poveikio serumu nuo raukšlių tam, kad pajustumėte intensyvesnį poveikį. 

 

APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių 

 

Kokios išskirtinės APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių ypatybės? 

APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių intensyviai mažina raukšles ir 

papildo odą vitaminu A; per 2 savaites oda atgauna stangrumą ir šilko švelnumą. Dėl naujai 

įsisavintos nanokapsulių technologijos serumas gali įsiskverbti į giluminius odos sluoksnius ir 

atkurti odos elastingumą ir stangrumą. 

 Vitamino A mikrokapsulė stabdo senėjimo procesus, mažina raukšles, blukina dėmes, 

atkuria ir švelnina odą, tačiau jis yra nestabilus, greitai oksiduojasi, greitai yra veikiamas 

tiesioginės saulės šviesos ir šilumos. Siekiant išsaugoti jo veiksmingumą „Tiens“ 

panaudojo nanokapsulių technologiją, dėl kurios vitaminas A gali įsiskverbti į gilesnius 
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odos sluoksnius ir palaikyti odos gyvybingumą iš vidaus, mažindamas gilių ir mimikos 

raukšlių intensyvumą. 

 Astaksantino mikrokapsulės: astaksantinas yra natūralus antioksidantas, galintis 

neutralizuoja laisvuosius radikalus ir apsaugoti odą nuo saulės poveikio bei DNR 

pažeidimo, kurį sukelia ultravioletiniai spinduliai. 

 EGF ląstelių augimo faktorius: tai vidinė veiklioji medžiaga, skatinanti ląstelių 

metabolizmo procesus ir pažeistų DNR regeneraciją. 

 EGCG – arbatos polifenolio ekstraktas: EGCG yra veiksmingas antioksidantas, gaunamas 

iš žaliosios arbatos. Jis saugo nuo laisvųjų radikalų sukeliamo DNR pažeidimo. 

 

Kokios APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių išskirtinės savybės 

palyginti su kitais rinkoje esančiais gaminiais? 

Serume panaudota mikrokapsulių technologija, dėl kurių maistingosios medžiagos 

palaipsniui patenka į gilesnius odos sluoksnius ir puoselėja jūsų odą iš vidaus. 

 

Kaip APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių atkuria odos ląstelių DNR 

ir puoselėja odą? 

Odai senstant pažeidžiamos DNR. Nežymiai pažeidus DNR oda linkusi atsistatyti savaime, 

tačiau senstant laisvieji radikalai lėtina šią funkciją, todėl palaipsniui mažėja kolageno kiekis 

ir odos gebėjimas atsikurti. 

Keturi pagrindiniai intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių ingredientai – vitamino A 

nanokapsulės, astaksantino nanokapsulės, EGF ląstelių augimo faktorius ir EGCG arbatos 

polifenolio ekstraktas – gali padėti DNR atsikurti ir palaikyti odos metabolinius procesus tam, 

kad jūsų oda atrodytų jaunai ir sveikai. 
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Kam skirtas APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių? 

Serumas skirtas žmonėms, kuriems reikia prižiūrėti odą, ypač kovojantiems su odos senėjimo 

požymiais, tokiais kaip išsiplėtusios poros, raukšlelės ir gilios raukšlės, patamsėjusi, 

neelastinga, dėmėta, sausa oda. 

 

Kam nepatariama naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių? 

Žmonės, turintys alergišką odą, serumą turėtų naudoti atsargiai ir prieš naudodami 

pabandyti ant odos už ausies. Pajutę alergijos ar kitus nemalonius pojūčius, liaukitės naudoti. 

 

Kaip naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių? 

Vadovaukitės šiais žingsniais: 

 Kruopščiai nuvalykite veidą valikliu. 

 Patepę toniku švelniai paplekšnokite tol, kol tonikas visiškai susigers. 

 Įtraukite tinkamą serumo kiekį į stiklinę pipetę ir patepkite vietas aplink akis ir lūpas. 

Švelniai masažuokite tol, kol serumu ištepsite veidą ir kaklą. 

 Veidą patepkite tinkamu kremu (naudodami APROTIE CIRCE stangrinamąjį veido kremą 

pasieksite geresnio odos priežiūros rezultato) 

 

Kaip laikyti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių? 

Serumą laikykite sausoje kambario temperatūros tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje 

vietoje. 

 

Kodėl APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių supiltas į tamsiai raudoną 

buteliuką? 

Natūralus antioksidantas, esantis intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių sudėtyje, gali 

neutralizuoti laisvuosius radikalus ir atkurti DNR, tačiau šviesoje jo poveikis sulėtėja. Tamsiai 
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raudona pakuotė saugo natūralų antioksidantą nuo tiesioginės saulės šviesos, išsaugodama 

gerąsias serumo savybes. 

 

Kodėl APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serume nuo raukšlių naudojama lenkta pipetė? 

Kai buteliuke lieka mažai serumo (kaip parodyta paveikslėlyje) lenktu apatiniu pipetės galu 

galėsite pasiekti ir paskutinį lašą. 

 

Koks APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių kiekis? Kiek ilgai galima jį 

naudoti? 

Serumo grynasis kiekis yra 20 ml, kurio pakanka nepertraukiamai maždaug 14 dienų odos 

priežiūrai. 

Po kiek laiko bus galima pastebėti odos būklės pagerėjimą naudojant APROTIE CIRCE 

intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių? 

Naudojant APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių stebimas nevienodas 

poveikis dėl skirtingų odos tipų. Nuolat panaudoję kremą 2 savaites, pastebėsite akivaizdžiai 

geresnę odos būklę; efektas geresnis naudojant kartu su APROTIE CIRCE stangrinamuoju 

kremu. 

Ar galima tepti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių iškart nuvalius 

veidą? 

Taip, serumą galite naudoti pagal savo asmens higienos įpročius. Paprastai, nuvalius veidą, iš 

pradžių rekomenduojame naudoti toniką, tada – APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio 

serumą nuo raukšlių ir APROTIE CIRCE stangrinamąjį kremą nuo raukšlių tam, kad 

pasiektumėte geresnio odos priežiūros rezultato. 
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Į ką reikėtų atkreipti dėmesį naudojant APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo 

raukšlių? 

Vitaminas A pasižymi kovos su senėjimu, raukšlių mažinimo, dėmių blukinimo, odos atkūrimo 

funkcijomis, tačiau jis labai nestabilus, lengvai oksiduojasi ir greitai yra tiesioginėje saulės 

šviesoje ir šilumoje. Nenaudokite serumo su kitomis kosmetinėmis priemonėmis, kuriose yra 

vitamino A. 

 

Kokios APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių sudėtinės dalys lemia 

ypatingą kvapą? 

APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių sudėtyje yra rožių, jazminų, 

apelsinų ekstraktų, kurie skleidžia gaivų kvapą. 

 

Kada naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių? 

Mes rekomenduojame naudoti serumą du kartus per dieną: ryte ir vakare kartu su APROTIE 

CIRCE stangrinamuoju kremu, kad pajustumėte intensyvesnį poveikį. 

 

Kiti klausimai 

Kiek maždaug užteks kremo ir serumo naudojant du kartus per dieną, kaip 

rekomenduojama? 

Kremo turėtų užtekti maždaug 20 dienų, o serumo – 14 dienų. Atkreipkite dėmesį, kad tai tik 

preliminarūs skaičiavimai, jie gali kisti priklausomai nuo jūsų odos priežiūros įpročių. 

Kokių tipų odai rekomenduojama ši kosmetika? 

Visų tipų, bet ypač senstančiai, suglebusiai odai, esant patamsėjimų po akimis, gilių raukšlių, 

raukšlelių apie akis, mimikos raukšlių, tamsių dėmių. Jaunesnėms moterims geriau naudoti 

riebiai, į aknę linkusiai odai. 

Ar galima šią kosmetiką naudoti visą laiką, ar patariama daryti pertraukas? 
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Pasirinkus odos priežiūros su retinoliu priemones, svarbu nuolat naudoti retinolio serumą. 

Poveikį odai galite pastebėti tik po dviejų mėnesių, tad pastovumas labai svarbu. Nutraukti 

APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumo nuo raukšlių naudojimą nerekomenduojama, 

nebent esate nėščia ar maitinate krūtimi. 

Kosmetikos su retinoliu nereikėtų naudoti, jei jūs dažnai būnate tiesioginiuose saulės 

spinduliuose. Nerekomenduojama naudoti lepinantis saulės voniomis, nes gali padidėti 

fotojautrumas (jautrumas saulei) ar sudirgti oda. Atsiradus nemaloniems pojūčiams, tokiems 

kaip erzinimas ar dirginimas, nebenaudokite. 

Kokia tikslinė amžiaus grupė? 

APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių rekomenduojama naudoti visų 

amžiaus grupių ir odos tipų moterims. 

Jaunesnei, iki 30 metų, odai rekomenduojama naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio 

serumą nuo raukšlių siekiant apsaugoti odą nuo senėjimo, spalvos netekimo dėl 

ultravioletinių spindulių poveikio. Šiame amžiaus tarpsnyje serumą patartina naudoti ir 

riebiai, į aknę linkusiai odai. 

Iki 40 metų APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą nuo raukšlių rekomenduojama 

naudoti dėl raukšlių apie akis, mimikos raukšlių, siekiant paskatinti ar palaikyti odos kolageno 

gamybą. 

40–50 metų amžiuje rekomenduojama naudoti APROTIE CIRCE intensyvaus poveikio serumą 

nuo raukšlių kovojant su hiperpigmentacija (odos patamsėjimu), patamsėjimais ir ratilais po 

akimis, mimikos ir giliomis raukšlėmis. Senesnei odai serumą rekomenduojama naudoti 

gilėjant raukšlėms, glembant, smunkant veido ir kaklo odai. 

Ar kosmetika turi saugos sertifikatus? 

Ir APROTIE CIRCE stangrinamasis veido kremas, ir intensyvaus poveikio serumas nuo raukšlių 

gaminami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių. Tai reiškia, 

kad kosmetikos gaminiai turi: 

1. Galiojančias fizinių ir cheminių bandymų ataskaitas. 

2. Galiojančias dermatologinių bandymų ataskaitas. 

3. Galiojančias ekstremalių sąlygų ir stabilumo bandymų ataskaitas. 

5. Galiojančias saugos įvertinimo ataskaitas. 

Ar jie išbandyti su gyvūnais? 

Ne. 


