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MARIA GALLANd 
PERRAšė GROŽIO
IStORIją – SENėjIMą 
SUStAbdytI GALIMA!

Dar 1962 metais Prancūzijos daktarė ir kosme-
tologė Maria Galland stiklainyje paslėpė receptą, 
išsaugantį grožį ir jaunystę. Kosmetiką „Maria 
Galland“ sukūrusi moteris iki šiol įkvepia dailiosios 
lyties atstoves, o jos sukurti ir skaičių magija pa-
ženklinti gaminiai akimirksniu pelnė visuotinį pri-
pažinimą.

Ši unikali istorija prasidėjo prieš 50 metų, kai paryžietė Jauna Colette Perriet, 
prieš tėvų valią, nutarė sudalyvauti grožio konkurse. Sugalvojusi slapyvardį Maria 
Galland ji stojo į kovą dėl nugalėtojos karūnos „Miss Paryžius 1960“ konkurse ir... 
ja pasidabino. Tituluotos gražuolės nuotraukos puošė žurnalų viršelius, tačiau už-
klupusi sėkmė nesumažino Marios užsispyrimo siekti savo tikslų: matydama, kaip 
mamos veide atsispindi bėgančio laiko žymės, Maria Galland užsibrėžė sustabdyti 
laiką ir prailginti mylimiausio žmogaus jaunystę. Mergina stropiai mokėsi ir tik 
dėl jos užsispyrimo dienos šviesą išvydo modeliuojanti termoaktyvi kaukė, tapusi 
vizitine madam Marios kortele. Ši priemonė buvo tų laikų revoliucinis atradimas, 
išlikęs iki šių dienų. Dėl terminio efekto yra giliai įsisavinami visi aktyvūs ingredi-
entai, užtepami prieš kaukę. Rezultatai matomi jau po pirmos procedūros, o Maria 
Galland šį metodą pritaikė ne tik veidui, bet ir kūnui.

Tokie grožio istoriją perrašę pasiekimai nesustabdė Marios Galland. Paryžiaus 
priemiestyje Bulan-Bilankur ji įkūrė nuosavą tyrimų ir gamybos laboratoriją. 1963 
metais gimė pirmasis regeneruojantis kremas, kurį pavadino garsiosios madų 
kūrėjos Coco Chanel ir jos neįkainojamo aromato „Chanel No. 5“ garbei. Dėl Ma-
rios traukos numerologijai visi jos kremai vėliau buvo paženklinti skaičiais. Marios 
Galland sukurti produktai buvo įtraukti į medicininę enciklopediją VIDAL, kaip gy-
domosios priemonės. Unikalios kosmetikos gamintoja, kartu su daktaru Klodomu 
Kosaromu, 1970 metais išleido knygą „Visa tiesa apie estetiką, ieškant amžinos 
jaunystės“. Knygoje autoriai įrodė, kad kovoje su senėjimu estetika ir medicina 
papildo viena kitą.

1978 metais Maria atidarė nuosavą grožio saloną Paryžiaus Šatobriano gatvėje. 
Tuo metu ji jau turėjo visą profesionalią kosmetikos liniją ir daugybę savo paga-
mintų kremų. Jos sėkmės priežastis buvo kiekvienam klientui individualiai parinkti 
produktai, o pačios procedūros priminė prabangų ritualą.

Šiuo metu kompanija „Maria Galland“ turi nuosavas laboratorijas, fabrikus ir gro-
žio institutus Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje.
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VEIdO IR MAkIAŽO VALyMAS
Visiems odos tipams

Nuvalo makiažą net ir labai jautrioms akims. Ramina, 
suteikia elastingumą, glotnina. Pagerina odos gebėjimą 
sulaikyti drėgmę. Stiprina blakstienas.

65А

Švelnus akių makiažo valiklis
LOTION DÉMAQUILLANTE YEUX

Vaško tekstūros šveitiklis be abrazyvinių dalelių. Sudėtyje ne-
turi parabenų. Vaško tekstūra suskystėja nuo odos šilumos. 
Tinka visiems odos tipams, net ir pačiai jautriausiai. Puikiai 
eksfolijuoja, bet nedirgina odos. Enzimai švelniai pašalina 
negyvas ląsteles. Oda atgaivinama ir spindinti. 

66
Enziminis eksfoliatorius
PEELING ENZYMATIQUE

Išskirtiniam gaivumo pojūčiui. Be alkoholio, puikiai toleruo-
jamas odos. Sukurtas visiems odos tipams, ypatingai nor-
maliai ir riebiai odai. Pašalina negyvas ląsteles, stimuliuoja 
ir drėkina, atstato odos švytėjimą.

62
Matinio efekto drėkinamasis losjonas
LOTION HYDRA MATITÉ

Išskirtinės tekstūros losjonas rekomenduojamas normaliai 
ir sausai, jautriai odai. Subtilaus, švelnaus aromato. Atgai-
vina, intensyviai drėkina, ramina, suteikia komforto pojūtį, 
paruošia odą kitiems valymo žingsniams. 

64
Raminamasis ir drėkinamasis losjonas
LOTION SOYEUSE

Gelio tekstūra virstanti putomis. Skirtas moterims, kurioms 
patinka makiažą nuplauti kartu su vandeniu, tinka visiems 
odoms tipams. Natūralaus cukraus surfaktantai nedžiovina 
odos, padaro ją ypatingai švelnią, palaiko optimalų drėgmės 
kiekį.

Gaivinamasis, valomasis gelis
GEL DÉMAQUILLANT FRAÎCHEUR

Nuvalo makiažą ir švelniai valo odą. Nuvalius veidą, oda lie-
ka maloniai pamaitinta ir švelni. Dėka „2-in-1“ formulės, tai 
taip pat puikiai tinka akių makiažui nuvalyti. Tobulai tinka 
tiems klientams, kurie mėgsta šilkinę pienelio tekstūrą, ir 
ypatingai skubantiems klientams.

61
Švelnus valomasis pienelis
LAIT DÉMAQUILLANT DOUCEUR

2
Švelni kreminė kaukė 
MASQUE SOUPLE 
Tai speciali rytinė priežiūra odos pabudimui. Kaukės sudė-
tyje esantys natūralus molis, braškių ekstraktas, alantoinas, 
vitaminas B6 absorbuoja nešvarumus, sukauptus per naktį, 
atgaivina veido spalvą, oda tampa skaistesnė. 

60

Efektyvus eksfolijuojamasis kremas, pašalinantis visas 
negyvas ląsteles, padeda geriau įsisavinti toliau naudojamų 
priežiūros priemonių sudedamąsias dalis. Puikiai tinka 
tiems klientams, kurie mėgsta jausti ant veido mikro 
eksfolijuojančias daleles. Lygina odos reljefą ir gerina jos 
tekstūrą. 

41
Švelnus eksfolijuojamasis šveitiklis
DOUX GOMMANT VISAGE
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50ml   55 EUR Nuolaida! >  44 EUR
225ml 99 EUR Nuolaida! >  84 EUR 50ml   32 EUR Nuolaida! >  26 EUR

150ml   36 EUR 
200ml   37 EUR 200ml   32 EUR 

200ml   32 EUR 
200ml   36 EUR 
500ml   72 EUR Nuolaida! > 56 EUR

125ml  35 EUR Nuolaida! >  33 EUR
50ml   32 EUR 
125ml 64 EUR Nuolaida! >  42 EUR





Optimalus drėkinimas 24 valandas ypač sausai odai, sutei-
kia jaukumo pojūtį. Kreme esančios glicengeno talasferos, 
UVA ir UVB filtrai, vitaminai A ir E saugo odą nuo išorinių 
poveikių (vėjas, šaltis, UV spinduliai). Oda tampa minkštes-
nė, elastingesnė ir lygesnė.

96
Intensyviai drėkinantis kremas
CRÈME HYDRATANTE INTENSE

dRėkINAMOjI  LINIjA
Dehidratuotai odai

Nepakeičiamas grožio kompanionas tiems, kurie vertina 
papildomą odos priežiūros dozę, kuri yra greita, efektyvi ir 
paprasta naudoti. Per kelias minutes sausumas išnyksta, 
matomos raukšlelės sumažėja, o oda įgauna papildomos 
drėgmės. Subtilus greipfrutų kvapas ir maloniai vėsinanti 
tekstūra iš karto atgaivina bei tonizuoja, oda tampa 
pridrėkinta ir švytinti. 

92
Drėkinamoji ir gaivinamoji kaukė
MASQUE FROID HYDRATANT

Skirtas ypač sausai odai. Serumas užtikrina optimalią 
odos drėgmę. Oda akimirksniu tampa minkšta, elastinga 
ir lygesnė. Viršutiniuose odos epidermio sluoksniuose 
drėgmės kiekis padidėja 60 %.

98
Intensyviai drėkinantis serumas
SÉRUM HYDRATANT INTENSE

Intensyviai drėkina, idealiai tinka tiems, kas turi ypatingai 
sausą odą ir nori lengvos ir delikačios tekstūros kremo. 
Šio kremo tikslas prisotinti odą drėgme, kuri išsilaikys ilgą 
laiką. Dermatologinių testų rezultatai parodė, kad drėgmės 
kiekis odoje padidėjo 72 % po reguliaraus 4 savaičių 
naudojimo. 

96А

Intensyviai drėkinantis kremas Plius
CRÈME HYDRA INTENSE PLUS

Lyg balzamas, šis maitinamasis kremas sušvelnina net ir 
šiurkčiausią ir sausiausią odą, ją palikdamas švelnią lyg ak-
somas. Tirštas drėkinamasis kremas su ilgalaikiu drėgmės 
išlaikymo efektu, saugo nuo kenksmingo aplinkos poveikio, 
intensyviai kovoja su senėjimu.

96В

Drėkinamasis, maitinamasis kremas
CRÈME HYDRA NUTRITIVE INTENSE
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75ml 59 EUR Nuolaida! > 55 EUR 
225ml  99 EUR Nuolaida! >  84 EUR

50ml     69 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
225ml 138 EUR Nuolaida! >  99 EUR

50ml     75 EUR Nuolaida! >  60 EUR 
125ml 114 EUR Nuolaida! >  99 EUR

50ml     75 EUR 
225ml 138 EUR Nuolaida! >  99 EUR

25ml    78 EUR Nuolaida! >  68 EUR 



šVELNI  LINIjA 
Jautriai veido odai

Raminantis ir maitinantis kremas, skirtas itin jautriai veido 
odai. Lotoso ekstraktas minkština, malšina paraudimus, 
perštėjimą, nesukelia alergijos. Sudėtyje esantys vitaminai 
A, E suteikia elastingumo ir minkštumo, gerina odos struk-
tūrą, maitina, lygina raukšles. 

213
Raminamasis kremas
CRÈME APAISANTE TENDRESSE

Tai intensyvus raminantis gelinis koncentratas, skirtas ypač 
jautriai ir sudirgintai odai. Lotoso ekstraktas minkština, 
malšina paraudimus, perštėjimą, nesukelia alergijos. 
Išskirtinis minkštinantis ir raminantis kompleksas, glikolis 
drėkina, ramina ir apsaugo veido odą nuo galimų alerginių 
reakcijų. Oda subalansuojama ir natūraliai apsaugoma nuo 
išorinio kenksmingo poveikio. Atkuriamas odos apsauginis 
barjeras.

214
Odos jautrumą mažinantis serumas
SÉRUM INFINIE TENDRESSE

Švelni kreminė kaukė. Idealiai tinkanti itin jautriai ir 
suerzintai odai. Inovatyvi odą raminanti sudėtis, praturtinta 
lotoso ekstraktu, pasiflorų maitinančiais aliejais ir juodai-
siais serbentais – atgaivina, nuramina odą, suteikia jai 
stangrumo, mažina nuo sudirgimo atsiradusį raudonį. 

216
Odos jautrumą mažinanti kaukė
MASQUE TENDRESSE

Subalansuotas maitinančių, turtingų aliejų ir raminančių 
veikliųjų ingredientų derinys yra šio kremo paslaptis. Jis 
vienu metu ramina ir stiprina odos kapiliarus, padidina 
atsparumą net ir labai jautrioje, sausoje odoje, mažina 
paraudimus. Šis kremas įtrauktas į medicininę enciklope-
diją Vidal.

17b

Kremas jautriai, raustančiai ir 
sausai odai
CRÈME SPECIALE PEAU SENSIBLE
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50ml  65 EUR Nuolaida! >  60 EUR 

30ml  79 EUR 50ml  59 EUR 

50ml     69 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
225ml 138 EUR Nuolaida! >  90 EUR



VALOMOjI  IR  SkAIStINAMOjI  LINIjA
Mišriai ir riebiai odai

Dieninis ir naktinis veido kremas su peptidais, vitaminais A, 
C ir E. Novatoriškas ferment ir angliavandenių komplektas 
valo odą, pašalina sebumo perteklių ir sutraukia poras. 
Kremas praturtintas rudųjų dumblių ekstraktu, kuris aki-
vaizdžiai mažina raukšles bei kitus veido nelygumus.

300
Skaistinamasis, matinį efektą 
suteikiantis kremas
CRÈME MATITÉ VELOURS

Lengvos konsistencijos serumas, suteikiantis matinį efektą, 
su vitamin C, kuris suteikia skaistumo, oleanolo rūgštis 
reguliuoja sebumo gamybą ir užkerta kelią komedonų susi-
darymui, pasižymi antibakteriniu poveikiu. Hialurono rūgštis 
drėkina, sojų izoflavonai lėtina odos senėjimą ir mažina 
neigiamus saulės spindulių padarinius, o keramidai saugo 
nuo pavojingo aplinkos poveikio ir stiprina lipidinį barjerą. 

301
Antibakterinis, poras sutraukiantis 
serumas
SOIN AFFINANT PERFECTEUR DE PEAU

Valomoji kaukė su kaolinu, papajos ir krienų ekstraktais, 
skirta visiems odos tipams. Pašalina negyvas odos ląsteles, 
sebumo perteklių ir nešvarumus, mažina veido odos 
nelygumus. Panaudojus kaukę, oda atrodo skaistesnė, švari. 
Kaukė itin tinkama naudoti norint atstatyti odos PH po 
šveitimo.

68
Detoksikuojamoji, valomoji kaukė
MASQUE PURIFIANT D-TOX
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50ml     69 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
125ml 109 EUR Nuolaida! >  89 EUR 30ml     75 EUR Nuolaida! >  69 EUR 

75ml     55 EUR  
200ml 110 EUR Nuolaida! >  89 EUR





„LUMIN’EcLAt“ jAUNINAMOjI  LINIjA
Mišriai odai 30+

Ypatingai efektyvus serumas, išsaugantis odos jaunystę. 
Lengva ir maloni tekstūra švelniai įsigeria į odą. Hialuronas 
ir vitaminas E intensyviai kovoja su išankstiniu senėjimu, 
pavargusią, papilkėjusią odą paverčia gaivia ir švytinčia. 
Maksimaliai sumažėja raukšlių. Oda tampa pamaitinta, 
švelni bei apsaugota nuo aplinkos streso ir priešlaikinio 
senėjimo.

340
Jauninamasis serumas
SERUM LUMIN’ECLAT

Ypatingai efektyvus kremas, kuris išsaugo odos jaunystę, 
netgi tada, kai gyvenama ypač intensyviu ritmu. Šilkinės 
tekstūros kremas švelniai įsigeria į odą. Tinkamas tiek 
dienai, tiek nakčiai. UV filtrai apsaugo odos grožį, vynuogių 
kauliukų ekstraktas ir vitaminas E sumažina raukšleles, 
išlygina odos paviršių. Švytėjimo kompleksas suteikia odai 
nenuilstamo jaunatviškumo ir gaivumo.

360
Jauninamasis kremas
CRÈME SOYEUSE LUMIN’ECLAT 

Skirta 30+ 
Energingoms moterims, besirūpinančioms savo grožiu ir jaunyste, gyvenančioms 
aktyviu ritmu. 
LUMIN’ECLAT UžKERTA KELIą PRIEŠLAIKINIAM SENėJIMUI!
Grožio mozaika: procedūra kartu su inovatyviausiais produktais, naudingi gyvenimo 
būdo patarimai suteikia odai švytėjimo, energijos ir atpalaiduojančio poilsio.

AKTYVIEJI INGREDIENTAI

Efektyvių ingredientų 
kombinacija nepriekaištingam 
rezultatui.

JAUNYSTĖS ŠVYTĖJIMAS

DRĖKINIMASEFEKTYVUS PRIEŠ SENĖJIMą

INOVATYVUS KANOLA KOKTEILIS
Greitina ląstelių regeneraciją, pašalina sudirgimus, 
didina odos elastingumą ir stangrumą. Sudėtyje 
gausu lipidų, kurie sukuria apsauginį odos sluoksnį ir 
sulaiko drėgmę.

4 ŽIEDŲ KOMPLEKSAS
Suteikia odai švytėjimo ir gaivumo. Komplekse 
esantys flavonoidai stiprina kraujagyslių sieneles ir 
didina atsparumą.

LIPOSOS IR SOJOS EKSTRAKTAS
Gerina odos struktūrą ir padaro odą lygesnę, elastin-
gesnę, suteikia jai gyvybinės energijos.

VITAMINAS A
Stiprus antioksidantas, stimuliuoja ląstelių funkcijas 
ir kolageno sintezę, oda tampa elastingesnė ir 
minkštesnė, gerina jos struktūrą.

PIPIRŲ KOMPLEKSAS, 
VITAMINAI E IR C
Stimuliuoja kolageno sintezę, skatina odos rege-
neraciją, daro ją elastingesnę, suvienodina veido 
spalvą. Taip pat saugo odą nuo senėjimo, padeda jai 
išsaugoti natūralią drėgmę, lygina raukšles, maitina 
ir saugo nuo ultravioletinių spindulių.

VYNUOGIŲ KAULIUKŲ EKSTRAKTO 
IR VITAMINO E KOMPLEKSAS
Mažina odos sudirgimusir apsaugo odą nuo UV 
spindulių sukelto senėjimo, gerina odos barjerinę 
funkciją.

HIALURONAS
Intensyviai pridrėkina odą ir veikia 
priešraukšliškai.

DUMBLIŲ IR ALOE VERA 
KOMPLEKSAS
Užtikrina intensyvų drėkinimą ir odos švelnumą, 
apsaugo nuo dehidratacijos.

FIGOS VAISIŲ EKSTRAKTAS
Gausu vitaminų, antioksidantų ir mineralų. 
Intensyviai drėkina, ramina sudirgusią odą.
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30ml   79 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
60ml 129 EUR Nuolaida! >  99 EUR

50ml     79 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
125ml 129 EUR Nuolaida! >  99 EUR



Intensyviai regeneruojanti priežiūra su vynuogių kamieninių 
ląstelių ekstraktu. Moterims, siekiančioms sulėtinti odos senė-
jimą. Skatina odos kamieninių ląstelių aktyvumą ir jas saugo, 
lėtina odos senėjimo procesus, drėkina, ramina ir maitina odą. 

5A

Ląsteles jauninantis kremas
CRÈME RÉGÉNÉRATRICE CELLULAIRE

Komfortinis, priešraukšlinis ir maitinantis poveikis. Kreme 
esantys bičių vaškas, lazdynų riešutų aliejus, fosfolipifai ir 
vitaminas A, B6 maitina odą ir atstato jos grožį, minkštu-
mą ir elastingumą. Be to lygina, regeneruoja ir ypač tinka 
subrendusioms sausoms ir pavargusioms odoms.

5
Atstatomasis kremas
CRÈME RÉGÉNÉRATRICE 

Tai itin stipraus poveikio regeneruojantis, maitinantis 
naktinis kremas nuo raukšlių. Kreme esantys bičių vaškas, 
lazdynų riešutų aliejus, fosfolipidai ir vitaminas A, B6 
maitina odą ir atstato jos grožį, minkštumą ir elastingumą. 
Be to, lygina ir regeneruoja. Ypač tinka subrendusiai sausai 
ir pavargusiai odai. Tinka naudoti po nudegimų, skatina 
gijimą. 

5В

Intensyviai regeneruojantis kremas
CRÈME SUPER RÉGÉNÉRATRICE
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50ml   65 EUR Nuolaida! >  59 EUR 

50ml   145 EUR Nuolaida! >  135 EUR 
125ml 172 EUR Nuolaida! >  146 EUR

50ml   89 EUR Nuolaida! >  79 EUR 
125ml 99 EUR Nuolaida! >  89 EUR



REGENERUOjAMOjI  LINIjA
Atnaujinimas, atstatymas, atjauninimas

Kruopščiai atrinktų aktyviųjų ingredientų komplektacija 
užtikrina intensyvų odos maitinimą ir drėkinimą nakties 
metu. Naudojant produktą aktyviai skatinami regeneraciniai 
procesai, oda ryte atrodo akivaizdžiai pailsėjusi ir atgaivinta. 
Tirštos ir malonios konsistencijos kremas puikiai susigeria, 
o sudėtyje esantys taukmedžio sviestas, makadamijos ir 
simondsijos aliejai švelnina, stangrina ir lygina epidermį. 
Papajos ekstraktas, dermosacharidai ir sojų proteinai regu-
liuoja drėgmės balansą bei maskuoja senėjimo pėdsakus. 
Fitokeramidų ir fosfolipidų kompleksas atstato tarpląstelinę 
rišamąją medžiagą.

89
Aksominis kremas intensyviai odos 
regeneracijai
PRINCIPE NUTRI-ACTIF

5С

Ląsteles jauninantis serumas
SÉRUM RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE

Intensyviai regeneruojantis serumas. Rekomenduojamas 
moterims, siekiančioms sulėtinti odos senėjimą. Vynuogių 
kamieninių ląstelių ekstraktas, inkapsuliuotas liposomose, 
skatina odos kamieninų ląstelių aktyvumą ir jas saugo. 
Penkių augalų ekstraktas: liūtpėdės, jostro, jazminų, lotoso 
ir mongolijos – maitina, lygina raukšles, atpalaiduoja odą, 
saugo nuo žalingų aplinkos veiksnių.

81
Regeneruojamoji kaukė su ikrų 
ekstraktu
MASQUE CAVIAR ÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE

Ši kaukė intensyviai maitina ir regeneruoja veido odą. 
Idealus produktas tiems, kurie mėgsta švelnios, turtingos 
kreminės tekstūros kaukes. Ši kaukė patenkina net pačios 
reikliausios odos poreikius, sudėtyje esantis ikrų 
ekstraktas, liposomos, vitaminas E, A, peptidai intensyviai 
skatina ląstelių atsinaujinimo procesus, skatina kolageno 
gamybą, akivaizdžiai mažina raukšles bei kitus odos 
nelygumus. Argano aliejus bei pantenolis glotnina ir 
ramina veido odą. 
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50ml     99 EUR Nuolaida! >    89 EUR 
225ml 149 EUR Nuolaida! >  119 EUR

50ml     99 EUR Nuolaida! >   89 EUR 
225ml 179 EUR Nuolaida! > 144 EUR

30ml 105 EUR 
60ml 115 EUR 



UNIVERSALI  kASdIENė  VEIdO  
OdOS  PRIEŽIŪRA – NAUjIENA!

Itin lengvos tekstūros serumas, sukuria itin stiprią 
apsaugą nuo išorinių veiksnių daromos žalos. Cheminiai ir 
mineraliniai filtrai apsaugo ląsteles nuo UVA/UVB spindulių, 
baltųjų bijūnų ekstraktas stiprina ir saugo ląsteles nuo 
taršos daromos žalos. Mielių ekstraktas drėkina odą 
stimuliuodamas hialurono rūgščių sintezę, vitaminas B3 
skaistina odą.

97
Ląsteles stiprinantis ir apsaugantis 
fluidas 30 ir 50 SPF
VOILE ANTI-POLLUTION QUOTIDIEN

Apsauga nuo saulės ir ląstelių stiprinimas

14

30ml   69 EUR Nuolaida! >  59 EUR 
60ml   99 EUR Nuolaida! >  89 EUR



„LIFt’ExPERt“  StANGRINANtI  LINIjA
 Atnaujinimas, atstatymas, atjauninimas

Stangrinantis serumas su senėjimą stabdančių peptidų 
kompleksu, kuris stimuliuoja fibroblastų veiklą ir skatina 
natūralią kolageno ir elastino sintezę. Su amžiumi susijusį 
senėjimą stabdantis kompleksas kovoja su oksidacija ir gli-
kacija, išlaiko odos jaunatviškumą. Taip pat turi maitinimo 
ir odos lyginimo efektą. Šaldytų vynuogių ekstraktas iškart 
lygina odą, iškart matomas efektas.

640
„Lift’expert“ serumas su peptidais
LIFT’EXPERT SERUM

Malonios tekstūros stangrinamasis kremas, su senėji-
mą stabdančiais peptidais, kurie stimuliuoja kolageno 
gamybą, stangrina odą ir daro ją lygesnę. Amžių stabdantis 
kompleksas kovoja su glikacija, skatina antioksidaci-
nius procesus, maitina odą ir lygina. Šaldytų vynuogių 
ekstraktas iškart lygina odą, stangrina, suteikia iškart 
matomą efektą. Drėkinantis kompleksas apsaugo odą nuo 
drėgmės praradimo, sulaiko drėgmę, atstato elastingumą. 
Šveicarijos akmens pušies ekstraktas mažina raudonį, su 
amžiumi atsirandančias dėmeles, suteikia odai jaunatviško 
švytėjimo.

660
„Lift’expert“ stangrinamasis kremas
LIFT’EXPERT CRÉME

Serumas-korektorius specifinėms zonoms, su specialiu 
aplikatoriumi. Jo dėka odą yra stimuliuojama, paakių zona 
yra stangrinama, nuovargio žymės yra mažiau matomos, 
paburkimai ir pajuodę paakiai yra sumažinami. Biologiškai 
aktyvus peptidų kompleksas stimuliuoja kolageno sintezę, 
apsaugo ir tonizuoja jautrią paakių zoną, mažina raukšles 
ir pajuodusius paakius. „Shiitake“ grybų ekstraktas didina 
odos elastingumą, tonizuoja ir stangrina odą. Saldžiųjų 
migdolų baltymų polimerai lygina mikroreljefą, lygina veido 
raukšles, ir iš naujo atkuria veido bruožus.

650
„Lift’expert“ raukšleles užpildantis 
korektorius
LIFT‘EXPERT LISSEUR RIDES
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30ml  104 EUR Nuolaida! >  83 EUR 
60ml  124 EUR Nuolaida! >  99 EUR

15ml  66 EUR Nuolaida! >  53 EUR 
60ml  76 EUR Nuolaida! >  77 EUR

50ml     96 EUR Nuolaida! >    77 EUR 
125ml 149 EUR Nuolaida! >  119 EUR



Nuo 40 metų moterų oda reikalauja specialios ir kruopščios priežiūros. Natūralus odos 
senėjimo procesas palieka ryškių žymių: ji tampa plonesnė, ne tokia elastinga, išryškėja 
raukšlės. Lipidų trūkumas nulemia odos išsausėjimą, ląstelės lėčiau regeneruoja. „Mille“ 
linija išskirtinė, prabanga alsuojanti produktų linija. Šeši atsakymai, kaip įveikti odos 
senėjimo simptomus: pakėlimas, stangrinimas, regeneracija, atgaivinimas, drėkinimas, 
raukšlių mažinimas. Tai tikras Maria Galland produkcijos perlas! Prabangūs ingredientai 
išgauti naudojant aukščiausios kokybės ekstrakciją ir distiliaciją. Išskirtinė Maria 
Galland naujovė – TOP-C kompleksas, susidedantis iš gryno inkapsuliuoto 24 karatų 
aukso, prabangiųjų baltųjų trumų, su odos senėjimu aktyviai kovojančių peptidų ir 
išskirtinio ląstelių aktyvatoriaus.

Unikalus kremas su baltaisiais trumais, auksu, peptidais ir 
ląstelių aktyvikliu lygina raukšles, skatina odos regeneraci-
ją, intensyviai drėkina ir maitina odą, suteikia jai švytėjimo. 
Kremo sudėtyje taip pat yra augalų kamieninių ląstelių  
ekstraktas, sočiųjų rūgščių mišinys iš makadamijos riešutų, 
sojos ir alijošiaus ekstraktas, hialurono rūgštis, pantenolis, 
vitaminas E. Klinikiniais tyrimais įrodytas efektas.

1000
„Mille“ kremas
CRÉME MILLE

Aktyvus serumas puikiai papildo kitus odos priežiūros 
produktus. Naudojamas prieš „Mille“ kremą sustiprina 
jo poveikį. Serumo sudėtyje TOP-C kompleksas iš gryno 
inkapsuliuoto 24 karatų aukso, baltųjų trumų, su odos se-
nėjimu aktyviai kovojančių peptidų ir ląstelių aktyvatoriaus. 
Sudėtyje taip pat yra augalų kamieninių ląstelių, lotoso ir 
migdolo žiedų ekstraktų, vandens lelijos, bijūnų, pasiflorų, 
rugiagėlių, hialurono rūgšties, alantoino ir vitamino E. 

1010
„Mille“ serumas
SÉRUM MILLE

Speciali jautrios akių srities odos priežiūra nuo raukšlių. 
Ypatingi komponentai ir prabangi tekstūra: 24 karatų 
auksas, baltieji trumai, su odos senėjimu kovojantys 
peptidai, augalų kamieninių ląstelių ekstraktas, hialurono 
rūgštis, vitaminas E stangrina odą, lygina raukšles, mažina 
paburkimus ir patamsėjimus po akimis. Oftalmologiškai 
patikrintas, bekvapis kremas.

1020
„Mille“ kremas paakių zonai
CRÈME CONTOUR DES YEUX MILLE 

„MILLE“ PRAbANGIAUSIA LINIjA
Liukso klasė
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50ml  359 EUR Nuolaida! >   239 EUR 
150ml 349 EUR Nuolaida! >  249 EUR

30ml  209 EUR 
50ml 209 EUR Nuolaida! >  179 EUR

15ml  99 EUR  
60ml 110 EUR Nuolaida! >  99 EUR



40+

1006
Drėkinamasis „Mille“ kremas
CRÉME MILLE HYDRA

„Maria Galland Mille“ drėkinamasis serumas su biominera-
lais, mikrodumblių ekstraktu, skvalenu, taukmedžio sviestu. 
Sudėtyje esantis CD HYDRO kompleksas su išskirtiniais 
efektyviaisiais ingredientais – tikrais smulkintais perlais – 
užtikrina optimalų drėkinimą ir stulbinantį priešraukš-
linį poveikį. Serumas idealiai palaiko drėgmės balansą, 
mažiną raukšlių atsiradimą, oda tampa žymiai lygesnė ir 
minkštesnė. Tai ypatingai lengvos tekstūros produktas, 
kuris dėl aminorūgščių idealiai drėkina ir suteikia prailgintą 
komforto jausmą.

1012
Drėkinamasis serumas
SERUM MILLE HYDRATANT

Prabangus losjonas, praturtintas aktyviais ingredientais: 
inkapsuliuotas 24 karatų auksas, baltieji trumai, peptidai, 
ląstelių aktyvatorius, hialurono rūgštis, alantoinas, 
augalų kamieninių ląstelių ekstraktas. Be alkoholio. 
Oda akimirksniu pridrėkinama, nuraminama, intensyviai 
mažinami senėjimo požymiai. Oda atrodo lygi ir švytinti.

1060
Tonizuojamasis losjonas
LOTION TONIQUE

Prabangus valomasis pienelis. Peptidai, lotoso žiedų eks-
traktas suteikia odai lengvą apsauginį sluoksnį, kuris saugo 
odą nuo pavojingų išorinių veiksnių, dulkių, taršos ir kt., tuo 
pačių palengvina kitų aktyvių sudedamųjų dalių įsiskver-bimą. 
Veido oda atgaivinama, nuraminama, aprūpinama drėgme bei 
apsauginėmis medžiagomis.

Tai ypač efektingas, glotnios tekstūros bei malonaus kvapo 
kremas, kuris akimirksniu suteiks odai nepaprastą komforto 
jausmą. Kremo sudėtyje esantis CD HYDRO kompleksas su 
išskirtiniais efektyviaisiais ingredientais – tikrais smulkintais 
perlais – užtikrina optimalų drėkinimą ir stulbinantį 
priešraukšlinį poveikį. Saldžiojo migdolo, kryžia-žiedės, granato 
aliejuose esančios aminorūgštys, vitaminai, mineralai ir 
proteinai stiprina, apsaugo, ramina bei jaunina odą. Oda 
akimirksniu įgyja švytinčią bei gaivią išvaizdą, kremas ilgam 
pridrėkina, stangrina bei tonizuoja odą.

1050
Valomasis pienelis
LAIT DEMAQU ILLANT 

„MILLE“ PRAbANGIAUSIA LINIjA
Liukso klasė

Jeigu ieškote turtingos tekstūros drėkinamosios priemonės, 
pastebimai veikiančios raukšles, tuomet šis kremas Jums 
idealiai tinka: hialurono rūgštis kartu su išskirtiniu TOP-C 
kompleksu suteikia odai maksimalų drėkinimą. Pasiflorų 
aliejus išsaugo joje drėgmę. Šveicariškų obuolių kamieninių 
ląstelių ekstraktas apsaugo odą, lygina raukšles. Migdolų 
ir kaštonų žiedų ekstraktas apsaugo odą nuo kenksmingo 
aplinkos poveikio.  

1005
Švytėjimo suteikiantis kremas
CRÉME MILLE LUMIERE

17

50ml 199 EUR 
75ml 199 EUR Nuolaida! > 149 EUR

50ml 199 EUR 
75ml 199 EUR Nuolaida! > 149 EUR

30ml 209 EUR 
50ml 239 EUR Nuolaida! > 198 EUR

200ml 65 EUR 
400ml 85 EUR Nuolaida! > 65 EUR

200ml 65 EUR 
400ml 89 EUR Nuolaida! >75 EUR



Tai maloni, atpalaiduojanti ir gaivinanti kaukė. Kaukės 
sudėtyje esantys glicengenai, kaštono ekstraktas, kofeinas 
koreguoja akių kontūrą, sumažina raukšlių kiekį, skaistina 
odą aplink akis. Produktas yra neparfumuotas, todėl taip 
pat tinka ir itin jautriai akių zonai.

95
Gaivinamoji paakių kaukė nuo raukšlių
MASQUE FROID CONTOUR DES YEUX

Apsaugo ir lygina odą apie akis tuo pat metu ją drėkinda-
mas ir stangrindamas. Švelnią jo tekstūrą sudaro Iomega-
plankton (gaunamas iš mikrodumblių), kuris stimuliuoja 
ląstelių funkciją; keramidai, kurie stiprina odos apsauginį 
sluoksnį; Raffermine® ir Tensine®, kurie stabilizuoja skai-
dulas, ir vertingi augalų aliejai bei vitaminai, kurie užkerta 
kelią pavojingiems aplinkos veiksniams.

93
Aktyvus stangrinamasis kremas nuo 
raukšlių
CRÈME NUTRI-CONTOUR

Lengvos gelio-kremo tekstūros vėsinantis paakių kremas, 
praturtintas aktyviomis sudedamosiomis dalimis. Pra-
bangus obuolių kamieninių ląstelių ekstraktas apsaugo 
natūralias jautrios akių odos kamienines ląsteles ir dėl 
priešraukšlinio efekto lėtina odos senėjimą. Grikių vaškas, 
gliukozamino glikanai mažina paburkimus, patamsėjimus 
ir maišelius po akimis. Tuo pačiu metu oda nuraminama, 
pridrėkinama ir atgaivinama.

100
Paakių kremas
HYDRA LIFT YEUX

PROdUktAI  PAAkIAMS
Intensyvi kiekvienos dienos priežiūra

18

15ml 69 EUR  
60ml 79 EUR Nuolaida! > 69 EUR

15ml 59 EUR  
60ml 79 EUR Nuolaida! > 59 EUR30ml 49 EUR Nuolaida! > 45 EUR



Aktyviklis su 4 molekulių hialurono rūgštimi ir kamieninėmis 
ląstelėmis iškart pašalina drėgmės trūkumo pojūtį, atstato 
odos drėgmės balansą. Obuolių ekstraktas ir ląstelių 
aktyviklis apsaugo odą nuo dehidratacijos ir skatina odos 
elastingumą.

001
Drėkinamasis aktyviklis
ULTIM’BOOST HYDRATION

*HIALURONAS *PEPTIDAI *24 KARATų AUKSAS *DEIMANTAI *PERLAI

FAKTORIAI, DARANTYS įTAKą ODAI

6 KONCENTRUOTI SPRENDIMAI JŪSų GROžIO RUTINAI

„ULtIM’bOOSt“  LąStELIų 
AktyVIkLIAI
Gerinantys serumų ir kremų efektyvumą

HORMONAI

MITYBA

STRESASMIEGAS

APLINKOTARŠA

FIZINIS AKTYVUMAS

19

Visi AKTYVIKLIAI: 
15ml 69 EUR  
30ml 99 EUR Nuolaida! > 79 EUR



40+

Aktyviklis su lotoso ekstraktu, citrinmedžio ir pistacijų mas-
tika pašalina sebumo perteklių ir sutraukia poras, skaistina, 
lygina, stiprina odos ląsteles. Sukurtas matiniam, švariam 
veido efektui. Apsaugo odą nuo sudirgimų ir raudonio.

002
Valomasis aktyviklis
ULTIM’BOOST PURETÉ

Baltųjų bijūnų ekstraktas skaistina odą ir veikia kaip 
antioksidantas. Perlų ekstraktas drėkina, maitina ir 
lygina odos reljefą. Sojų liposomų ekstraktas sumažina 
pigmentines dėmes ir apsaugo nuo jų. Tinka jautriai odai.

006
Skaistinamasis aktyviklis
ULTIM’BOOST UNIFORMITÉ

Šis aktyviklis pagerina serumo ir kremo efektyvumą. Arga-
no kamieninių ląstelių ekstraktas skatina odos regeneraci-
ją, prabangūs peptidai skatina odos ląstelių atsinaujinimą, 
šaltalankių minkštimo aliejus maitina, energizuoja ir 
stangrina odą.

003
Regeneruojamasis aktyviklis
ULTIM’BOOST RÉGÉNÉRATION

24 karatų auksas stimuliuoja odos ląstelių aktyvumą, 
aktyvieji jonai, esantys aukse, skatina ląstelių atsinaujini-
mą, saldžiųjų sojų ekstraktas lygina ir stangrina raukšles, 
suteikia energijos pavargusiai odai.

004
Energizuojamasis aktyviklis
ULTIM’BOOST ECLAT

Deimantų kompleksas stangrina, pakelia, švelnina odą ir 
apsaugo. Šveicariškų vynuogių ekstraktas drėkina, stangri-
na odą ir mažina raukšles.

005
Stangrinamasis aktyviklis
ULTIM’BOOST TENSEUR
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www.skliautuose.lt
Draugaukime Facebook: SKLIAUTUOSE 

Užsakymus priimu Tel. Nr.: 
+37069577225,

tu@skliautuose.lt




