
78 LILIT 11/18

LILIT 
BEAUTY 
AWARDS 
2018

LILIT VIENMĒR BIJIS SVARĪGI, LAI TEV, MŪSU 
LASĪTĀJAI, IR VISPĀRLIECINOŠĀKĀ 
INFORMĀCIJA PAR TO, KO, KĀ UN KĀPĒC 
LIETOT SAVA SKAISTUMA UZTURĒŠANAI, 
KOPŠANAI UN AKCENTĒŠANAI. TIEŠI TĀDĒĻ 
18. OKTOBRĪ AR GRANDIOZU CEREMONIJU 
NOSLĒDZĀS GADA GAIDĪTĀKAIS NOTIKUMS 
SKAISTUMKOPŠANAS INDUSTRIJĀ – LILIT 
BEAUTY AWARDS 2018, NOSAKOT GADA 
LABĀKOS UN KVALITATĪVĀKOS PRODUKTUS 
SKAISTUMKOPŠANAS JOMĀ. 

CAUR SMIEKLIEM 
UN ASARĀM
Balvu pasniegšanas ceremonija noti-
ka vienā no gada pēdējām siltajām 
dienām, 18. oktobrī, greznā un intī-
mā noskaņā Spīķeru koncertzālē. 
Vakara vadītājs stand up komiķis 
Rūdolfs Kugrēns ar gaumīgiem jo-
kiem iesildīja publiku un komentēja 
balvu ieguvējus, kā arī dalījās savā 
personiskajā pieredzē par kosmēti-
kas lietošanu, meitenēm, skaistum-
kopšanas paņēmieniem un to, ko par 
to domā vīrieši. Savu priekšnesumu 
viņš sāka ar tekstu: «Lilit Beauty 
Awards 2018 nedabūs produkts, 
kurš, nokrītot dušas telpā, iztecēja, 
ne arī produkts, kuru atverot tika sa-
griezti pirksti, un, protams, ne pro-
dukts, kurš, lai cik labi klātos, jāat-
jauno ik pēc 15 minūtēm. Nopietni? 
Kurš gan gribētu krāsoties ik pēc 
15 minūtēm...» Un tad citu pēc cita 
uz skatuvi aicināja uzvarētāju –  
43 produktu, kuru kvalitāti ir uztei-
kusi žūrija, – pārstāvjus.

 VIRTUOZAIS ĢITĀRISTS KASPARS ZEMĪTISTĒRPI NO «KLASE» KOLEKCIJASALEKSANDRA PAVLOVA KOLEKCIJAS TĒRPS



MODE, MŪZIKA UN PĒRLES
Šajā vakarā par jutekliskumu parūpējās 
Latvijas pēdējais džentlmenis – virtu-
ozais ģitārists Kaspars Zemītis, spēlē-
jot Emīla Dārziņa Melanholisko valsi, 
Ulda Stabulnieka motīvus, Raimonda 
Paula kompozīcijas, kā arī paša sacerē-
to skaņdarbu Vētra klusumā. Vēl vai-
rāk skaistuma demonstrēja Latvijas 
modes mākslinieku pārstāvniecība 
Klase (Berga Bazārs), izrādot 16 kom-
plektus, ko piedāvā vietējie apģērba un 
rotu dizaineri: Art Jam, Lamifa, Elena 
Bole, Dace Grele, Renāte Roze, Bluet, 
Bona Dea, Goyar, Kimi Manufaktura, 
Larisa Gulbe, Liene Zeiliša, Tatjana 
Pavlova un Agita Rubene. Sezonas ak-
tuālās krāsas, pārdomātas faktūras, 
oriģinālas detaļas un interesanti akcen-
ti – viss, kas ērti un grezni valkājams 
Latvijas rudenī un ziemā.  
Vakara mākslinieciskās daļas lielāko 
pārsteigumu nodrošināja modes dizai-
ners Aleksandrs Pavlovs, piedāvājot sa-
jūsminātajām Lilit Beauty Awards da-
lībniecēm kolekciju Remain a Mystery, 
kuras pēdējās detaļas tika sašūtas tikai 

pāris stundu pirms skates. Vakara vadī-
tājs komentēja, ka šī, «iespējams, ir pati 
svaigākā rudens kolekcija pasaulē». Di-
zainers savus apģērbus kombinēja ar 
apaviem no veikala Bonbonshoes. Ko-
lekcijas īpašais akcents ir zelta un sud-
raba mirdzums, sievietes augumam 
komplimentējošs piegriezums, sievišķī-
gi silueti un viegli kopjami audumi. Ko-
lekcijas pērles – virsjakas! Abas modes 
skates stilizēja LILIT modes un skaistu-
ma redaktore Kristīne Rudzinska, bet 
make up un matu sakārtojumu mode-
lēm veidoja Create in Riga Style Aca-
demy stilisti. 
Modes skates krāšņoja harismātiskās 
dziedātājas Adriānas Miglānes uzstāša-
nās, ļaujot viesiem izbaudīt dzīva dziedā-
juma neaizstājamo enerģētiku. Vakara 
noskaņojumu ar savu svaigo pēcgaršu 
bagātināja godalgotais Abavas rabarberu 
dzirkstošais vīns Bruts – viens no Aba-
vas ģimenes vīna darītavas lielākajiem 
lepnumiem. Perfektu salduma akcentu 
nodrošināja Pūres šokolādes trifeles pla-
šā izvēlē – rūpīgi veidotas, lai svinētu kat-
ru dzīves mirkli.

AIVARS RUDZINSKIS, SIA «ŽURNĀLU IZDEVNIECĪBA LILITA» 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

HARISMĀTISKĀ  DZIEDĀTĀJA ADRIĀNA MIGLĀNE

NOMINĀCIJAS LABĀKAIS PRODUKTS «SELEKTĪVĀ KOSMĒTIKA» UZVARĒTĀJI

NOMINĀCIJAS LABĀKAIS PRODUKTS «APTIEKU KOSMĒTIKA» UZVARĒTĀJI

NOMINĀCIJAS LABĀKAIS PRODUKTS «PLAŠA PATĒRIŅA KOSMĒTIKA» UZVARĒTĀJI

VAKARA VADĪTĀJS STAND UP KOMIĶIS RŪDOLFS KUGRĒNS UN NOMINĀCIJAS LABĀKAIS PRODUKTS «ECCO KOSMĒTIKA» UZVARĒTĀJI



SKARBĀ ŽŪRIJA
Nozares vadošie uzņēmumi pieteica 
vērtēšanai 81 produktu četrās 
kategorijās: plaša patēriņa, aptieku, 
eko un selektīvā kosmētika. Lai sa-
sniegtu izvērtēšanas mērķi – iegūtu 
kompetentu viedokli –, nozares 
ekspertu žūrija vairākus mēnešus 
testēja produktus, nosakot savus 
favorītus. Paralēli profesionālai 
vērtēšanai portālā www.lilit.lv 

lasītājas varēja balsot par saviem 
favorītiem. Kopumā par dažādiem 
produktiem nobalsoja gandrīz četri 
tūkstoši lilit.lv lasītāju, labākajiem 
piešķirot simpātijas balvu – BUČU. 
Interesanti, ka visi produkti, kas iegu-
va bučas, saņēma arī visaugstāko 
žūrijas vērtējumu. Mūsuprāt, tas tikai 
apliecina LILIT lasītāju labo gaumi 
un izpratni, ko īsti viņas vēlas un kas 
viņām nepieciešams, lai justos labi.

PALDIES ATBALSTĪTĀJIEM: 

Žurnālu 
izdevniecības LILITA 
modes un skaistuma 
redaktore  
KRISTĪNE 
RUDZINSKA

Dermatoloģe 
LAUMA 
VALEINE

Ārste 
kosmetoloģe 
LUDMILA 
STAVRO-
FREIBERGA 

Friziermākslas 
speciāliste un 
pasniedzēja 
NATĀLIJA 
RIVOŅENKO 

Vizāžiste un
 blogere 
JANA 
KOZLOVA

Radio balss 
NATĀLIJA 
OLESIKA

TV seja 
ANNA 
ROZĪTE

Aktrise 
DITA 
LŪRIŅA 

Ž Ū R I J A

FOTO: KRISTAPS BĀRDZIŅŠ

VIDEO: LAURIS ČAKĀNS

ALEKSANDRA 

PAVLOVA 

KOLEKCIJAS 

TĒRPI
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PLAŠA
PATĒRIŅA

kosmētika

«Vidēji biezs, labi nosedzošs 

koriģējošs līdzeklis gaiša toņa 

sejas ādai.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS  
 KONSĪLERS 
CATRICE konsīlers 
LIQUID 
CAMOUFLAGE 

«Lieliska meikapa bāze ar 

gandrīz nemanāmu toni. 

Izlīdzina un piešķir ādai 

vienmērīgāku toni. Ja patīk 

viegls grims, var izmantot 

tonālā krēma vietā.»  

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKĀ 
 MAKE UP BĀZE   
ARTDECO INSTANT 
SKIN PERFECTOR

«Labi klājas, labs apjoms, 

skropstas nesaķep, arī krāsojot 

vairākās kārtās.» 

TV seja Anna Rozīte

 LABĀKĀ 
 SKROPSTU TUŠA  
ORIFLAME skropstu tuša 
NO COMPROMISE, 
THE ONE

«Izmeklēti, aktuāli toņi, labi 

klājas, nebirst un neieguļas 

krokās, noturība gan vidēja.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKĀS 
 ACU ĒNAS   
MAKE UP 
REVOLUTION 
LONDON 
FLAWLESS matētu un 

perlamutra acu ēnu palete

«Mana izvēle rudens sezonai! 

Viegls tonis ar izteiktu maigu 

mirdzumu bez perlamutra. Var 

uzklāt ikdienā, pat skrienot, nav 

nepieciešams spogulis. Lieliski 

mitrina lūpas un novērš to 

sausuma pazīmes.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS 
 LŪPU SPĪDUMS  
ARTDECO lūpu balzams 
COLOR BOOSTER 

 «Ideāls produkts ar vieglu 

konsistenci, patīkamu smaržu, 

acumirklī savelk ādu. Ilgstoši 

lietojot, uzlabo acu zonas ādas 

kvalitāti.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS  
 ACU KRĒMS   
AVON krēms acu zonas 

izlīdzināšanai ANEW

meikapa bāze ar «Labi klājas, labs apjoms, «Izmeklēti, aktuāli toņi, labi «Mana izvēle 
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«Ideāls variants ātrajam 

skaistumam – ērts iepakojums, 

efektīvs rezultāts!» 

Ārste kosmetoloģe Ludmila 

Stavro-Freiberga

 LABĀKĀ MASKA 
SNP GOLD 
COLLAGEN, BIRD’S 
NEST, CHARCOAL, 
BLACK PEARL auduma 

sejas maskas

«Viegli putojoša, ādu kopjoša 

dušas želeja. Produkta sastāvā 

ir tonizējoša kadiķogu eļļa  

un kofeīns, ādu mitrinošs  

un barojošs medus.» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA  
 MAZGĀŠANAS  
 LĪDZEKLIS 
THE BODY SHOP 

Balkānu kadiķa dušas želeja 

SPA OF THE 
WORLD™

«Patīkama svaiga smarža, 

vieglas abrazīvās daļiņas, 

saudzīgi, bet labi attīra 

ķermeņa ādu.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS   
 ĶERMEŅA PĪLINGS  
STENDERS 
DZĒRVEŅU 
ĶERMEŅA  
SKRUBIS 

«Krēms bagātināts ar šī sviestu 

un alantoīnu dziļi mitrinošam 

efektam un ar izmeklētām 

skaistuma sastāvdaļām – 

24 karātu koloidālo zeltu un 

granātābolu ekstraktu –,  

lai izceltu ādas starojumu. 

Izsmalcinātai roku kopšanai!» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

 LABĀKAIS 
 ROKU KRĒMS  
STENDERS 24 
KARĀTU ZELTA 
ROKU KRĒMS

«Viens no Latvijas 

produktiem – lepnumiem. 

Neapšaubāma kvalitāte, 

noturība un variāciju 

daudzveidība.» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

 LABĀKĀ 
 NAGU LAKA  
KINETICS nagu laka 
LOOKING 
STRONG, KNP408, 

kopā ar SOLARGEL 
TOP nagu lakas 

pārklājumu  

«Iepriekš nepievērsu  

uzmanību šī ražotāja 

produktiem, turpmāk 

pamēģināšu arī citus! 

Pārliecinoša  un ilgstoša mutes 

dobuma tīrības sajūta un 

lielisks sastāvs!» 

Ārste kosmetoloģe Ludmila 

Stavro-Freiberga

 LABĀKĀ 
 ZOBU PASTA  
HIMALAYA zobu pasta 
STAIN AWAY
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«Labi klājas, patīkama 

neuzkrītoša smarža, dabīgas, 

starojošas sejas ādas efekts. 

Produktu var lietot vienu pašu 

vai ērti pievienot dienas 

krēmam.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS  
 SEJAS 
 IZGAISMOTĀJS 
SHISEIDO 

gēls SYNCHRO SKIN 
ILLUMINATOR

«Uzklājot krēms rada ļoti 

dārgas un koptas ādas izskatu, 

tā izskatās atpūtusies un dabīgi 

starojoša.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS 
 DIENAS KRĒMS  
INSTITUT 
ESTHEDERM 

krēms DETOXIFYING 
ILLUMINATING 
CARE RADIANCE

«Tas noteikti ir labākais 

produkts savā kategorijā, pat 

salīdzinājums ar kādu citu ir 

nepieklājīgs.»  

Aktrise Dita Lūriņa

 LABĀKAIS  
 MITRINOŠAIS  
 SPREJS 
INSTITUT 
ESTHEDERM celulārā 

ūdens izsmidzinātājs ar 

hialuronskābi CELLULAR 
WATER MIST

«Intensīvi atjaunojoša, 

mitrinoša maska, rada izteikti 

gludas ādas efektu. Iepakojumā 

ir tik bagātīgs efektīvās vielas 

daudzums, ka pietiek arī 

iemasēšanai kakla un dekoltē 

zonā.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKĀ 
 TENCEL MASKA 
HYDROGEL MASK 
GOLD COLLAGEN

«Lielisks rīta rituāls, kas 

papildus ādas attīrīšanai to 

tonizē, mazinot noguruma vai  

spilvena nospiedumu pēdas. 

Patīkama kosistence, viegla 

smarža un īss iedarbības 

laiks – tikai piecas minūtes. 

Lielisks sastāvs: 28 % dabisks 

māls, efeju un zemeņu 

ekstrakts, vitamīns B6.»  

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

 LABĀKAIS SEJAS  
 ĀDAS ATTĪRĪŠANAS  
 LĪDZEKLIS  
MARIA GALLAND 

attīroša mālveida maska

«Izcils inovatīvs produkts gan 

kopjošā efekta, gan dizaina 

kategorijā. Interesants 

iepakojums un  aizraujošs 

maskas sagatavošanas veids. 

Lietojot patīkama, viegli 

atvēsinoša sajūta. Pēc maskas 

āda ir mitrināta, tonizēta, ar 

jūtamu liftinga efektu.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKĀ  
 SEJAS MASKA  
CASMARA BEAUTY 
PLAN sejas maska 
LUXURY ALGAE 
PEEL-OFF MASK

SELEKTĪVĀ
kosmētika  
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«Mans  favorīts! Jau pēc pirmās 

lietošanas reizes āda izskatās 

jaunāka. Regulāri lietojot, 

redzami nostiprinās sejas ovāls. 

Pluss – iepakojums ar 

dozatoru!» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS SEJAS  
 KONTŪRU  
 MODELĒJOŠAIS  
 LĪDZEKLIS  
MARY COHR sejas 

serums EXPERT FACE 
SCULPTOR

«Fascinējošs produkta dizains. 

Ērta lietošana. Ārkārtīgi viegla 

konsistence, gaisīga smarža un 

neticami ātra uzsūkšanās 

spēja. Vizuāli āda izskatās 

gluda un mirdzošā kā 

spogulis.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS ANTI  
 AGEING DIENAS  
 KRĒMS  
INGRID MILLET 
procedūra sejai un kaklam 

PERLE DE CAVIAR 
FLUIDE 
REVITALISANT 
ECLAT

«Tā smarža padarīja mani 

atkarīgu. Un mirdzumi, maigi 

pieķeroties ādai, manu žagatas 

dabu aizveda debesīs.» 

Aktrise Dita Lūriņa

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA KRĒMS  
SOL DE JANEIRO 

nostiprinošs ķermeņa krēms 

BRAZILIAN
BUM BUM

«Lielākais pluss – iepakojumā 

iestrādātā gaisma un 

spogulītis. Izteiksmīgs tonis, 

ātri un viegli uzklājas, parocīgs 

aplikators. Lai gan nav 

noturīgs, toties ērti 

atjaunojams.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 GADA SENSĀCIJA  
KARL LAGERFELD + 
MODEL CO
lūpu spīdums 

LIP LIGHTS  
ULTRA SHINE

«Labs sastāvs ādas kopējā 

stāvokļa uzlabošanā, cīņā ar 

brīvajiem radikāļiem, kas ir 

galvenais fotonovecošanās 

faktors. Lai panāktu 

ievērojamus uzlabojumus, 

produkts jālieto vairākus 

mēnešus.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKĀ PĀRTIKAS   
 PIEDEVA 
 SKAISTUMAM   
ELLA BACHE kapsulas 

GREEN CAPS

SELEKTĪVĀ
kosmētika  
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«Pirmais, kas sajūsmināja,  

bija iepakojums!  

Tad – produkta tekstūra  

un smarža. Patīkama sajūta 

pēc uzklāšanas. Bet man 

vissvarīgākais, ka produkts  

nav testēts uz dzīvniekiem.» 

TV seja Anna Rozīte

 LABĀKAIS 
 DIENAS KRĒMS   
NAOBAY 
OXYGENATING 

ar skābekli bagātināts 

mitrinošs sejas krēms

«Modernas pilsētnieces 

ikdienas must have –  

ātri un ērti. Lieliski klājas,  

nav spīdīgs, nesakrājas 

krunciņās. Manuprāt, izpilda 

maksimumu, ko varētu gaidīt 

no šāda tipa produkta.» 

Radio balss Natālija Olesika

  LABĀKAIS  
  CC KRĒMS  
MADARA sejas ādas toni 

koriģējošs krēms SPF15 
CITY CC

«Pārdomāts, pat lidmašīnas 

rokas bagāžā ērti līdzi 

paņemams iepakojums. 

Produkts labi klājas un rada 

gan vizuālu, gan jūtamu 

aprūpētas ādas efektu.» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

  LABĀKAIS 
  SERUMS    
MADARA ampulas 
HYALURONIC 
COLLAGEN

«Maiga mīkstas  

un bagātīgas tekstūras sajūta. 

Sastāvā manuka medus  

ar pretiekaisuma iedarbību, 

Jaunzēlandes Ziemassvētku 

koka ekstrakts ādas 

mitrināšanai un dezinficēšanai, 

vaniļa ādas mīmikas  

līniju profilaksei.» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

  LABĀKĀ 
  MASKA   
ANTIPODES® sejas 

maska ar manuka medu 
AURA

ECO
kosmētika  

«Produkts ne vien izgaismo,  

bet arī matē sejas ādu  

un labi fiksē meikapu.  

Vizuāli novērš uzmanību no 

krunciņām, fantastiski uzlabo 

nogurušas ādas izskatu!»  

Vizāžiste Jana Kozlova

  LABĀKAIS  
 PŪDERIS    
DR. HAUSCHKA 

birstošais pūderis
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«Aktīvā ogle ir viena  

no pēdējā laika topa 

sastāvdaļām attīrošos 

līdzekļos. Papildu  

bonuss –  antioksidantiem 

bagātīgais upeņu ekstrakts 

ādas aizsargbarjeras 

stiprināšanai.» LILIT modes 

un skaistuma redaktore 

Kristīne Rudzinska

 LABĀKAIS 
 SEJAS PĪLINGS  
MOSSA poras attīrošs 

skrubis ar ogli SKIN 
SOLUTIONS

«Izcils produkts, inovatīva  

gaiši pelēka krāsa, neuzbāzīga 

smarža, vidēji bieza krēmveida 

konsistence, kas aptuveni  

15 minūšu laikā sacietē.  

Pēc maskas āda ir viegli 

savilkta, labi tonizēta un 

mitrināta. Ideāla lietošanai 

pirms make up klāšanas.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKĀ 
 ANTI AGEING  
 SEJAS MASKA   
MADARA maska 

RE:GENE LIFTING

«Lielisks satāvs, smarža, 

klāšanas un uzsūkšanās 

īpatnības. Lietošanai  

ērts iepakojums.» 

Ārste kosmetoloģe 

Ludmila Stavro-Freiberga

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA KRĒMS   
ALKMENE 

BIO ALOE VERA, 

OLIVE, MALVE, 

NEROLI  

ķermeņa losjons 

«Saņēmu daudz vairāk  

nekā gaidīju. Produkta 

iedarbību var salīdzināt ar 

matu selektīvo, profesionālo 

kosmētiku. Perfekta matu 

struktūras atjaunošanai  

pēc vasaras vai ārēja stresa 

faktoriem. Nenoslogo, mitrina, 

sekmē matu elastību.» 

Friziermākslas speciāliste 

Natālija Rivoņenko

 LABĀKĀ 
 MATU MASKA  
JOHN MASTERS 
ORGANICS 

rožu un aprikožu 

matu maska

«Ērti klājas, nav lipīgs, ar labu 

tekstūru un patīkamu smaržu. 

Ir ādas aizsardzības sajūta.» 

Radio balss Natālija Olesika

 LABĀKĀ SAULES  
 AIZSARDZĪBAS   
 KOSMĒTIKA   
MADARA saules 

aizsargkrēms ķermenim, 

rokām un sejai SPF30

«Produktu sakratot,  

var vērot rožlapiņu deju.  

Labi notīra dekoratīvo 

kosmētiku, viegli noskalojas.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS 
 SEJAS  
 ATTĪRĪŠANAS  
 LĪDZKLIS 
DOUGLAS 
NATURALS 
CLEANSING OIL 
attīroša eļļa sejai  

ar ziedlapiņām 
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«Maigais silikona sariņu 

spilventiņš kļuva par manu 

ikdienas sejas ādas attīrīšanas 

rituāla sastāvdaļu. Veicot 

masāžu pa kosmētiskajām 

līnijām, papildus attīrošam 

efektam lieliski mazina   

rīta pietūkuma pēdas.» 

Vizāžiste Jana Kozlova

 LABĀKAIS SEJAS  
 ATTĪRĪŠANAS  
 LĪDZEKLIS  
ALMA K eksfoliējošs 

spilventiņš

«Viegli putojošs,  

labi attīrošs, bet ādu 

nesausinošs dušas krēms ar 

relaksējošu aromātu,  bez 

parabēniem, silikoniem, 

mākslīgajām krāsvielām un 

minerāleļļām. Var lietot arī kā 

vannas piedevu. Laba izvēle 

saspringtas dienas 

noslēgumam.» 

LILIT modes un skaistuma 

redaktore Kristīne Rudzinska

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA  
 KOPŠANAS   
 LĪDZEKLIS   
TREETS 
TRADITIONS  
dušas krēms 

«Patīkama orientāla smarža, 

nedaudz puto, labi attīra ādu. 

Abrazīvās daļiņas smalkas, bet 

niknas – labs, pietiekami 

intensīvs ķermeņa pīlings.»

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA PĪLINGS 
HEMP CARE ķermeņa 

pīlinga ziepes ar organisko 

Itālijas kaņepju eļļu

«Viegla želejas konsistence,  

pēc uzklāšanas ērti iemasēt. 

Lietojot uzreiz aktivizējas 

asinsrite, bet  pēc 14 dienu 

kursa ievērojami uzlabojas ādas 

kvalitāte – tā kļūst tvirtāka. 

Bonuss – ērti lietojama  

tūbiņa ar snīpīti.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS  
 ĶERMEŅA FORMU  
 UZLABOJOŠAIS  
 LĪDZEKLIS  
ALGOTHERM  
slaidinošs serums

«Patīkama smarža, bagātīga 

pabarotas ādas sajūta, kā arī 

sajūta, ka pēdas ir aizsargātas.» 

TV seja Anna Rozīte

 LABĀKAIS  
 KRĒMS KĀJĀM   
KAMĒLIJA  

pēdu krēms 

«Lakonisks un ērts iepakojums. 

Viegla, patīkama konsistence  

ar neuzbāzīgu smaržu.  

Viegli putojošs produkts,  

nav kairinošs.» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 LABĀKAIS 
 ĶERMEŅA INTĪMĀS  
 KOPŠANAS  
 LĪDZEKLIS 

PIEN-
DAIRY SPA  
dabīgas ziepes  

intīmai kopšanai 

INTIM

«Izcils produkts –  

īsts spa mājās!» 

Dermatoloģe Lauma Valeine

 GADA SENSĀCIJA  
MASQUE BAR 
mitrinoša maska kājām

APTIEKU
kosmētika  

«Mans lielākais favorīts!  

Pēc sajūtām matu apjoms 

palielinājās, tie kļuva kuplāki 

un dzīvīgāki.» 

Ārste kosmetoloģe Ludmila 

Stavro-Freiberga

 LABĀKAIS 
 SERUMS MATIEM   
PLACENT ACTIV 
MILANO 

matu serums
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