Grožio salonas
Jūsų namuose

apie

RIO the beauty specialists
yra pirmaujantis grožio ir sveikatingumo
prietaisų gamintojas
Inovacijų ekspertai sukūrė plačiausią prietaisų gamą
kūno ir veido grožiui puoselėti.
RIO grožio prietaisai yra sertifikuoti, o jų veikimas
patvirtintas klinikiniais tyrimais.
28 metų patirtis – preciziška kokybė, britiškas
dėmesys detalėms.
Kompanijos misija – profesionalios grožio
technologijos kiekvieno iš Jūsų namuose!
Gamykloje įdiegti
standartai:
ISO 9001
ISO 13485
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Naujausia grožio tendencija – grožio salonas Jūsų namuose!
Novatoriški prietaisai veido odos jaunystei ir grožiui:
►

veido odos valymui

►

veido raumenų stangrinimui

►

veido kontūro pakėlimui

►

veido odos raukšlelių lyginimui

►

spuoguotos odos gydymui

Prietaisai kūno ir veido plaukelių šalinimui:
►

patentuota lazerio technologija plaukelių šalinimui visam laikui

►

IPŠ epiliatoriai (IPŠ - intensyvi pulsinė šviesa)

Produktai saugiam dantų balinimui ir pedikiūrui
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Plaukelių šalinimas lazeriu
Efektyvu, neskausminga ir jokių brangių procedūrų
salonuose!
Lazeris medicinoje – tiksliausias prietaisas.
Estetinės dermatologijos klinikose plaukų šalinimui lazeriai
pradėti naudoti jau daugiau nei prieš 20 metų.
Plaukelių šalinimui sukurtas lazerio spindulys energiją perneša
pro odos sluoksnius tiesiai į folikulą ir ten suardo plauko
svogūnėlio struktūras.
Tik po lazeriu atliktos procedūros jūs galėsite mėgautis lygia ir
glotnia oda ilgiau nei 5–8 ar daugiau metų.

GO Laser™ plaukų šalinimo prietaisas

Lazerio spindulys veido ir kūno plaukelių šalinimui
Plaukelių šalinimui sukurto lazerinio įrenginio spindulys yra nukreiptas į melaniną (plauko
folikulo pigmentą).
Proceso metu sukuriama temperatūra sunaikina ląsteles, kurios užmezga plauko svogūnėlį.
Pagrindinis lazerio privalumas yra tas, kad jis gali užtikrinti didesnį tikslinės reikalingo bangos
ilgio (plaukų šalinimui 808 nm) energijos srautą tiesiai, nepažeisdamas aplinkinių audinių.
MODELIS: RIO LAHH

► saugu, neskausminga ir patogu naudoti
► procedūros metu sunaikinama iki 60 plaukelių*
► 808 nm energijos bangos ilgis
► nėra jokių keičiamų ar papildomų detalių
► pritaikytas naudoti ir veido sričiai

RIO lazerio plaukelių šalinimo sistema patentuota ir
sertifikuota Europos Sąjungoje (CE) ir JAV (FDA), todėl yra
saugi ir efektyvi. Tai vienintelis prietaisas rinkoje, su didžiausiu
įmanomu veikimo plotu naudojimui namų sąlygomis.
RIO prietaisų lazerio spindulio bangos ilgis 808 nm
(pateikiame pavyzdį: grožio salonuose procedūros atliekamos
su 800–950 nm lazerio banga).
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* viename kvadratiniame centimetre yra nuo 18 iki 320 plaukų
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Salon Laser™

Home Laser™

Naujausia profesionali lazerio technologija ilgam sunaikina plaukelių šaknis,
todėl sumažėja ataugančių plaukelių kiekis.
Lazerio spindulys sunaikina plauko folikulą, nepažeisdamas aplinkinių struktūrų.
3 režimai skirtingam plaukelių kiekiui plote naikinti. Galima šalinti po vieną
plauką arba per kelias sekundes nuskenuoti iki 60 plaukelių.
Tinka kojų, rankų, pažastų, bikini linijos ir veido plaukeliams šalinti.

Novatoriška „Target and Treat“ technologija atskiria kiekvieną plaukelį ir
nusiųsdama lazerio spindulį sunaikina plauko folikulą ir šaknį, nepažeisdama
aplinkinių audinių.
Procedūra trunka vos 4 sekundes, o rezultatas – ilgalaikis plaukelių pašalinimas.
Novatoriškas dizainas leis lengvai pasiekti siauriausias kūno ir veido vietas,
kuriose norite pašalinti nepageidaujamus plaukelius.
Ypač patogu naudoti viršutinės lūpos plaukelių šalinimui, kurios didesnio
veikimo ploto prietaisai nepasiekia.

MODELIS: RIO LAHC4

MODELIS: RIO LATW-C
► 3 naudojimo režimai
► p
 rocedūros metu sunaikinama iki 60
plaukelių*

► s
 ukurtas veido
plaukeliams šalinti

► 8 08 nm energijos bangos ilgis

► pavienių plaukų šalinimui

► n ėra jokių keičiamų ar papildomų detalių

► 4 sekundžių procedūra

► pritaikytas naudoti ir veido sričiai
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* viename kvadratiniame centimetre yra nuo 18 iki 320 plaukelių
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Inovatyvūs RIO sprendimai nepageidaujamų plaukelių šalinimui
namuose. Efektyvu, neskausminga ir jokių brangių procedūrų
salonuose!

IPŠ
(Intensyvi pulsinė šviesa)

LAZERIS

RIO pristato dviejų tipų profesionalius lazerinius ir IPŠ (intensyvi
pulsinė šviesa, angl. IPL) epiliatorius, pritaikytus naudoti namų
sąlygomis.

TECHNOLOGIJA

Visi epiliatoriai turi papildomas apsaugos sistemas. Turi šviesos
ir jutiminius reflektorius.
Nedideli, bet galingi prietaisai greitai ir patogiai procedūrai
namuose atlikti.

Lazeris 808 nm

560 nm–1100 nm

Šis šviesos energijos bangos
ilgis yra optimalus bangos
ilgis, kuris gali prasiskverbti per
odą ir patekti į plauko folikulo
melaniną.

IPŠ gamina kintančius ištisinio
spektro bangos ilgius. Didžiąją
dalį šios spektro energijos
sugeria oda, todėl sugerties vieta
sušyla. Tai riboja bendrą į plauko
folikulo melaniną patenkančios
energijos kiekį.

KAIP TAI VEIKIA
Terapinę vietą lazeris skenuoja
intensyviu, vieno bangos ilgio
šviesos spinduliu. Ši energija
yra koncentruota viename
taške, todėl energija tiekiama
optimaliai, į tikslinę plaukų zoną.

Epidermis

Derma
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Poodinis
sluoksnis

Plauko
folikulas

IPŠ naudoja intensyvių šviesos
impulsų energiją, kuri yra
paskirstoma visame terapiniame
plote. Energijos nukreipimas
į plauko folikulą mažiau
veiksmingas.

PRIEDAI
Keičiamų dalių nėra.

Lemputės nėra amžinos, todėl
turi būti keičiamos.

PLAUKŲ AUGIMO CIKLAI
Procedūra lazeriniu ar IPŠ prietaisu
efektyviausia, kai plaukai yra aktyvaus
augimo stadijoje. Bet kuriuo metu
dalis kūno plaukų (~30%) yra aktyvioje
augimo fazėje.
Norėdami „sugauti“ plaukus aktyvaus
augimo stadijoje, suplanuokite
procedūras keliems mėnesiams į
priekį (mažiausiai 4–6 procedūras ar
daugiau).

AKTYVAUS AUGIMO
STADIJA

Lazeriu ir IPŠ epiliatoriumi turite atlikti
beveik tiek pat procedūrų.
Procedūrų skaičius priklauso nuo
plauko storio, spalvos, odos spalvos,
hormoninės sistemos ir kita.
Jau po pirmosios procedūros
stebėsitės rezultatais!
Naudojant lazerio technologiją,
rezultatas bus ilgaamžis. Tuo tarpu
norint išlaikyti šilko švelnumo odą po
procedūros su IPŠ prietaisais, reikėtų
trumpų procedūrų kas 4–6 savaites.

POILSIO
STADIJA

IŠKRITIMO
STADIJA
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Intensyvios pulsinės
šviesos epiliatoriai
IPŠ (intensyvi pulsinė šviesa) greitai ir
efektyviai sustabdo plaukelių augimą.
Tai grožio salone naudojama
technologija. Ji yra visiškai saugi ir

Evolution IPL Hair Remover™
Trigubų impulsų technologija. 5 šviesos energijos lygiai pagal plauko ir
odos tipą.
Integruotas UV filtras apsaugo odą nuo UV spindulių.
Atliekant plaukelių šalinimą IPL prietaisu ir kartojant procedūras
periodiškai yra pasiekiamas ilgalaikis rezultatas. O jei plaukeliai atauga,
jie būna plonesni ir šviesesni.
MODELIS: RIO IPHR4-COM

patogi naudoti namuose.
RIO IPŠ epiliatoriai: išskiriama
galingiausia energija, plačiausias

► tinkamas naudoti veidui

veikimo plotas ir didžiausias blyksnių

► greita procedūra

skaičius lyginant su kitais epiliatoriais.*

► 50.000 blyksnių
► veikimo plotas – 20 mm x 10 mm
► keičiama lemputė

a guide
to treatment times
IPHR4-COM - EVOLUTION

7-9 mins
4-6 mins
20-22 mins
12-14 mins

50-60 mins
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* lyginant prietaisus kainos, galios ir kokybės santykiu
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Hello Skin IPL Hair Remover™

Forever Free IPL Hair Remover™

Kliniškai įrodyta, kad „Hello Skin™ IPL“ epiliatorius saugiai ir efektyviai
pašalina plaukelius namų sąlygomis.
Priglaudus prie odos, energingi intensyvios šviesos impulsai patenka
tiesiai į plauko folikulą ir sunaikina šaknį.
Maksimaliai trumpiausia procedūra – dviguba galia spinduliuojama į
beveik dvigubai didesnį procedūros plotą.

Pažeidus plaukelio šaknį, plauko folikulas nebebręsta. Kliniškai
patvirtinta, kad reguliariai atliekant procedūras ilgainiui sumažėja
ataugančių plaukelių kiekis.
Sukurtas naudoti kojų, rankų, pažastų, bikini, nugaros, krūtinės ir kai
kurių veido zonų„ nepageidaujamiems plaukeliams šalinti.
MODELIS: RIO IPHR3-COM

MODELIS: RIO IPHR-C

► galia – 35 J
► veikimo plotas – 35 mm x 14 mm

a guide
to treatment times
IPHR-C - HELLO SKIN

► 150.000 blyksčių
► 5
 šviesos energijos lygiai pagal
odos ir plauko tipą

► veikimo plotas – 19 mm x 10 mm

a guide
to treatment times
IPHR3 - FOREVER FREE

► 150.000 blyksčių

2-3 mins
1-2 mins

► lietimosi su oda jutikliai
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► galia – 16 J

► 5
 šviesos energijos lygiai pagal
odos ir plauko tipą

6-8mins
3-5mins

► lietimosi su oda jutikliai

5-7mins

16-18mins

3-4mins

10-12mins

18-22 mins

40-50 mins
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Precious Legs™
švelnioms it šilkas kojoms be jokių plaukelių
Mikrodermabrazija – tai metodas, skirtas odai šveisti ir nepageidaujamiems
plaukeliams šalinti prie pat odos paviršiaus. Taigi oda tampa švelni kaip šilkas.
Naudodamosi „Precious Legs“ neįsipjausite ir neįsibrėšite kaip skusdamosi
skustuvu ir išvengsite mechaniniams epiliatoriams būdingo skausmingo
pešiojimo. „Precious Legs“ naudotis taip paprasta, kad juo galite gražintis net
kasdien. Jūsų oda taps gaivi, lygi, nuostabi ir be jokių plaukelių. Tinka kojoms,
rankoms, pažastims ir bikinio linijai.

prieš
plaukeliai
oda prieš šveitimą

po

Išmaniosios svarstyklės – kūno
sudėties analizatorius
Rūpinkitės savo sveikata,vadovaudamiesi aiškia informacija apie kūno svorį,
kūno riebalus ir kūno masės indeksą (KMI). Keli nesudėtingi matavimai padės
geriau suprasti, kaip keičiasi jūsų svoris ir fizinė forma – tiesiog sekite savo
pažangą įrenginyje su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema. Be to, ta pati
programėlė stebi kraujo spaudimą, fizinio aktyvumo lygį ir kitus svarbiausius
sveikatos rodiklius.
MODELIS: BT-SBAS

plaukeliai pašalinti prie
pat odos paviršiaus

MODELIS: RIO SAHR3
► oda tampa minkšta ir švelni
► naudotis labai paprasta ir greita
► daugiau neįsipjausite ir neįsibrėšite
► 5 0 mikrodermabrazijos diskų
► 2 greičio lygiai

gaivi, švelni,
lygi oda

► a
 utomatiškai atpažįsta iki 4 vartotojų –
puikiai tinka naudotis visai šeimai
► didžiausias vartotojo svoris: 150 kg
► platformą iš saugaus stiklo paprasta valyti
► d
 uomenis perduoda iki 10 m atstumu nuo
jūsų išmaniojo telefono

Taip pat parduodamos juodos spalvos svarstyklės

14

15

odos grožiui

Moterys vis dar ieško tobulos jaunystės recepto.
Tai kokia yra gražios odos paslaptis?
Kasdienė odos priežiūra?
Kosmetikos priemonės?
Paverskite kasdieninę rutiną maloniomis grožio procedūromis namuose!
Sukurkite grožio ritualą. Sutaupykite laiko ir pinigų.
RIO grožio specialistai sukūrė Jūsų grožį padėsiančius puoselėti
prietaisus veidui.

Grožio procedūros:
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►

veido odos giluminis valymas

►

veido odos atgaivinimas

►

gilus veido odos drėkinimas

►

odos elastingumo atstatymas ir stangrinimas

►

veido kontūro pakėlimas

►

gydomoji probleminės veido odos procedūra

‘

RIO – pažangiausios
grožio salonų
technologijos namams.
Nauda patvirtinta
klinikiniais tyrimais*.

’

* UK clinical study with 26 women – The Dezac Group Ltd 2014.
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Deep Pore Cleanser™

skaistesnė, švaresnė ir gaivesnė
oda kiekvieną dieną

Mikrosrovės technologija yra labai galinga, kad
kruopščiai nuvalytų Jūsų veido odą, ir tuo pat metu
labai švelni, kad tiktų naudoti kiekvieną dieną.

RIO Deep Pore Cleanser mikrosrovių technologija
skirta giliai valyti, drėkinti ir atgaivinti odą.

Galvaninė technologija salonuose daugelį metų
naudojama kaip ypač veiksminga priemonė siekiant
atitolinti veido senėjimo požymius.

Naudojant „CESO2” aparatą kasdien išvalysite
veido odos poras, paruošite odą optimaliam
drėkinimui ir maitinimui.
Skleidžiamų mikroimpulsų dėka oda taps ir
atrodys jauna, gaivi bei skaisti.

Giluminio valymo procedūros metu suminkštinami
odos riebalai ir nuvalomi odos nešvarumai.
Infuzinės procedūros metu naudojamos kosmetikos
veikliosios medžiagos giliai įsiskverbia į odos
sluoksnius.

MODELIS: RIO CESO2 – NC

Indukcinės terapijos metu vyksta elektrinis raumenų
stimuliavimas.

► 4 procedūrų režimai viename prietaise
► unikali veido odos valymo technologija
► komplekte yra vatos lapeliai valymui
► įkraunamas

Odos priežiūros režimą sudaro
keturi etapai:
gilus valymas – nuo odos pašalinami nešvarumai;
paruošimas – oda paruošiama optimaliam
drėkinimui;
drėkinimas – padidinamas odoje esančios drėgmės
kiekis;
atgaivinimas – mikrosrovės impulsais odai
suteikiama energijos ir gaivumo, sustiprinamas
odos barjeras.

18
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Lift Plus™ 60 Second Face Lift
natūralus veido „liftingas”

RIO veido priežiūros aparatas atlieka dvi procedūras.
Naudojant elektrinį raumenų stimuliavimą (EMS), 60 sekundžių vyksta švelnus raumenų
tonizavimas, siekiant juos sustangrinti ir tonizuoti.
Galvaninės srovės skatina gilesnį naudojamo serumo įsiskverbimą į poodinius sluoksnius.
Jūsų oda taps pastebimai lygesnė.
Aparatas tinkamas veido kontūrui pakelti ir kaklo raumenims patempti.
MODELIS: RIO FALI6

Elektros stimuliacijos metu susitraukia raumenys. Tai įvyksta dėl srovės
veikimo į šalia raumenų esančias nervų ląsteles.
Indukcinė srovė sukuria grandininę reakciją, kuri skatina raumens
sutrumpėjimą (sutraukimą).
Impulsui pasibaigus, pradedamas grįžtamasis procesas ir raumuo
atpalaiduojamas.
Tikrasis raumens sutraukimo intensyvumas priklausys nuo srovės
intensyvumo ir elektros impulsų pasikeitimo dažnio, t. y. kaip greitai
impulsas pasiekia savo didžiausią intensyvumą ir kaip greitai grįžta į
pradinį būvį.

► odos stangrinimui
► kontūro pakėlimui
► 4 procedūrų režimai
► skaitmeninis ekranas

Lift Plus™ 60 Second Face Lift turi galvaninės srovės procedūros režimą.
Tokia procedūra naudojama ir rekomenduojama grožio specialistų
kosmetikos priemonių absorbcijai padidinti.
Ilgalaikis galvinės srovės poveikis – padidėjusi kraujo cirkuliacija,
riebalinio poodinio sluoksnio suskaidymas.
Procesas gali būti dar labiau pagerintas naudojant laidų gelį, kuris
padeda perduoti srovę.

20
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Eye Refresh™

jokių paburkimų ar tamsių ratilų po akimis
Eye Refresh – atgaivinti ir skaistinti jautrioms zonoms aplink akis. Prietaisas
atlieka šildančią termoterapijos ir švelnią šaldančią krioterapijos procedūras.
42°C ir 12°C – tinkamiausia temperatūrą grožio procedūroms*.
Procedūra padidina Jūsų naudojamo serumo absorbciją, stimuliuoja
maistingųjų medžiagų ir deguonies patekimą į odą.

Tamsūs ratilai ir paburkę paakiai – didelis rūpestis.
Naujasis aparatas „RIO Eye Refresh“ veikia dvejopai – šildo ir vėsina.
Šildant į gilesnius odos sluoksnius geriau įsigeria paakių serumas ir
stimuliuojamas maistingųjų medžiagų bei deguonies pasisavinimas.

MODELIS: RIO SKDS

► „ Peltier“ technologija
► termoterapija
► k rioterapija
► k omplekte yra paakių serumas
aktyviai lyginantis raukšleles

‘

Eye Refresh™
atpalaiduoja, atgaivina,
atkuria ir atjaunina
96% moterų pritaria*

’

► įkraunamas

Kita aparato puse paakiai švelniai atvėsinami.
Vėsinant oda nuraminama, joje užrakinamos
aktyviosios serumo medžiagos.
„RIO Eye Refresh” – kovai su tamsiais ratilais po
akimis bei paburkimu.

22

* UK clinical study with 25 women – The Dezac Group Ltd 2014.
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Ultrasonic Facial™

akimirksniu glotnesnė oda
Ultragarso vibracija – tai mechaninis judesys, vibruojantis aukštu dažniu
(paprastai >20 000 ciklų per sekundę arba >20 000 Hz).
Medžiagai (kietai, skysčiui ar dujoms) taikant ultragarsines vibracijas,
joje sukuriama energija, kuri yra perduodama „nematomomis bangomis“.

Mikro vibracijos padeda atskirti negyvas odos ląsteles,
pašalinti riebalinių ląstelių perteklių bei kitus porose
susikaupusius nešvarumus ir tuo pačiu užtikrina švelnų,
bet efektyvų veido valymą bei odos gyvybingumo
žadinimą.

„Rio Ultrasonic Facial” ultragarso vibracijos bangos sukurtos dviems
procedūroms atlikti – švelniam veido valymui ir atgaivinimui.
MODELIS: RIO FASS2–NC
► giluminiam valymui
► kosmetikos priemonių įvedimui
► 2 režimo lygiai
► 25000 vibro ciklų per sekundę
► įkraunamas

‘

Oda tampa lygesnė,
elastingesnė,
skaistesnė ir švelnesnė.
92% moterų pritaria*

Dėl unikalios mentelės formos, ji gali būti efektyviai
naudojama sunkiau pasiekiamose bei lengvai
užsikemšančiose nosies ir skruostų vietose.

’
Plokščios mentelės naudojimas ant odos sukuria
sonoforezės procesą, dėl kurio atsidaro odos kanalai
ir pagerėja naudojamos kosmetikos medžiagų
įsisavinimas.

24

* UK clinical study with 26 women – The Dezac Group Ltd 2014.
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Sonicleanse™

SONICLEANSE™ PURE

„RIO Sonicleanse™” prietaise naudojama aukšto dažnio garsinė
mikroimpulsų technologija.
Prietaisas skirtas visų tipų odos kasdienei priežiūrai, ypač tinka
probleminėms veido sritims prižiūrėti ir efektyviai valyti.
Sumažina poras, pašalina sausos odos lopinėlius.

Su SoniCleanse™ Pure kasdienes odos priežiūros procedūras atliksite dar profesionaliau. Šį prietaisą
sudaro lygių neturintis prabangus minkštas dviejų dalių šepetėlis, kurio vidinė dalis skirta nosies ir akių
sričiai valyti. Didelio dažnio garso vibracijas skleidžianti galvutė su minkštu šepetėliu švelniai šveičia
odą ir šalina nešvarumus – jausite, kad Jūsų oda giliai išvalyta.

kasdien švari oda – kvėpuojanti ir jauna oda

MODELIS: RIO FASU
► 60 sekundžių intervalo laikmatis
► 2 greičio lygiai

nepriekaištingam veido valymui

Vadovaudamiesi impulsų laikmačiu, kaktos, nosies ir smakro zoną valykite 60 sekundžių. Galite
pasirinkti vieną iš dviejų greičių: „Sensitive“ (jautrųjį) sausai ir plonai odai arba „Intense“ (intensyvųjį)
probleminėms sritims. „Soni Cleanse™ Pure“ parduodamas su patogiu USB įkrovikliu ir yra visiškai
atsparus vandeniui – taigi valyti odą galite prausdamiesi duše arba vos baigę praustis.
Palepinkite save šia švelnia grožio procedūra ir kasdien džiaugsitės gaivesne, lygesne ir švaresne oda.
MODELIS: RIO FASB

► 16 000 virpesių per sekundę

► 2 dalių prabangi minkšto šepetėlio galvutė

► papildomas šepetėlis pakeitimui*

► 2 veikimo greičiai skirtingiems odos tipams

► įkraunamas

► įkraunamas per USB
► atsparus vandeniui – IPX8 klasė
► akumuliatoriaus įkrovos trukmė – 15 dienų
► veikia tyliai
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*galima užsisakyti minkštų ir itin minkštų šerelių šepetėlį.

Jautrios odos šepetėlis*

Šepetėlis kūnui šveisti*

*Galima įsigyti kaip papildomą reikmenį
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odos grožiui

Prolift™

Senstant mūsų oda praranda tonusą, todėl raukšlės tampa labiau matomos.

veido raumenų stangrinimui

„Prolift™” prietaisas sujungia dvi grožio salonų technologijas, siekiant vienu
metu padidinti odos tonusą ir stangrumą bei atnaujinti veido odą.

Prietaisas, atliekantis elektrinį raumenų stimuliavimą (EMS), kovoja su senėjimo požymiais:
pakelia veido odos kontūrą, stangrina ir tonizuoja raumenų grupes.
Vos 20 minučių per dieną, 5 kartai per savaitę ir vos po kelių savaičių pastebėsite, kad veido
oda sustangrėjo.
Procedūra skatina ląstelių atsinaujinimo procesus, įskaitant kolageno ir elastino gamybą,
todėl raumenys tampa stangresni ir tvirtesni. Suardomos riebalinės sankaupos po oda.

Prietaiso skleidžiami elektros impustai stangrina įvairias veido raumenų
grupes.
„Prolift™” prietaise galima pasirinkti 4 skirtingas programas jūsų grožio
procedūroms.
Tai skirtingo intensyvumo ir trukmės impulsų programos, kurios masažuoja,
atpalaiduoja, sutvirtina veido raumenis.

MODELIS: RIO TFAC2

Jūsų veidas taps išraiškingesnis!
► pažangi EMS technologija
► patogu naudoti

1

PROGRAMA

2

PROGRAMA

3

PROGRAMA

4

PROGRAMA

PAKELIA IR FORMUOJA

► valdymo pultelis
► elegantiška balta kosmetinė
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TVIRTINA IR JAUNINA

ŠIATSU MASAŽAS

1-3 PROGRAMOS DERINYS
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odos grožiui

„RIO Q–Acne” prietaisas spinduliuoja pažiangiąja mėlynąja
šviesa.

Q ACNE

Q-Acne spuoguotai odai gydyti

Advanced blue light
acne clearing system

MODELIS: RIO LITE3

Akne yra lėtinė liga, sunkiai gydoma naudojant tik kosmetines
priemones.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad mėlynoji šviesa naikina akne
spuogus sukeliančią bakteriją efektyviai ir saugiai, gydydama
susidariusių spuogelių židinius ir užkirsdama naujų atsiradimą.

1 žingsnis:

veido prausiklis
švariai nuprausia veidą,
kad oda būtų paruošta
efektyvesniam šviesos
įsiskverbimui

2 žingsnis:

mėlynos šviesos
procedūra
kurios metu per 3,5
minutės padeda
sunaikinti akne
sukeliančią bakteriją

Jau po 3 savaičių akivaizdžiai švaresnė ir lygesnė, skaistesnė ir
šviesesnė oda*.
Darykite namuose tai, ką Jums siūlo grožio ir estetikos
procedūrų salonai.

‘

Akivaizdžiai švaresnė ir
sveikesnė oda
jau po 3 savaičių*

’

* Results from a 12 week UK clinical trial for 41 users with
mild to moderate facial acne. The Dezac Group 2013.
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* 2015 kovo mėnesį Q–Acne prietaisas sertifikuotas kaip
medicininis prietaisas.

Uždegimo
vieta

3 žingsnis:

drėkinamasis kremas
tepamas po procedūros
kad sudrėkinti odą

Padeda
sunaikinti
bakteriją
sukeliančią
uždegimą

Oda tampa
akivaizdžiai
švaresnė ir
lygesnė

* Kliniškai patvirtinta.
Rekomenduojama 3 minučių procedūrą uždegimo vietoje kartoti kasdien 3 savaites.
Komplekte yra veido prausiklis ir drėkinamasis kremas.
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odos grožiui

Dvipusis kosmetinis veidrodėlis

FACIAL SAUNA WITH STEAM INHALER™

idealiai tiks visoms grožio procedūroms

atveria poras giliam valymui

Veido odos valymui iš arti, antakių dailinimui,
dieninio bei vakarinio makiažo ritualui.

Rio Facial Sauna™ leidžia namuose pasilepinti SPA valymo garais procedūra. Prietaise „Facial
Sauna“ su viso veido kauke naudojami garai atveria poras, padeda šalinti nešvarumus ir giliai
išvalyti odą.
Rinkinyje taip pat yra keičiamas nosies inhaliatorius, kuris padeda greit palengvinti užgulusius
sinusus. Siekiant raminamojo ir valomojo poveikio galima įpilti eterinio aliejaus.Tinka ir vaikams.
MODELIS: FSTE
► giliai valo poras ir lengvina nosies užgulimą
► 2 reguliuojami garų lygiai
► pridedamas nosies inhaliatorius
► eterinių aliejų garintuvas
► patogus matavimo puodelis
► indo talpa 50 ml.
► veidrodėlio skersmuo 11 cm.
► didina vaizdą 5 kartus
► reguliuojamas pasvirimo kampas 360 0
► maitinimas elementais
► LED apšvietimas
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dantų balinimui

Blue Light Teeth Whitening™

RIO WATER FLOSSER AND ORAL IRRIGATOR™

„RIO DCWH6” prietaisas puikiai tinka ir kasdieniniam naudojimui. Yra pakankamai mažas,
kad būtų patogu pasiimti keliaujant.
Specialiai sukurtas balinamasis gelis, derinamas su mėlynos šviesos technologija, puikiai
pašalina nuo arbatos, kavos, raudono vyno, rūkymo ir amžiaus atsiradusius dantų spalvos
pakitimus.

Burnos higienos prietaisas Rio Water Flosser and Oral Irrigator™ išsiskiria tarpdančių siūlo
veiksmingumu ir naudojimo patogumu, nes šis įrenginys belaidis ir įkraunamas. Vandeninis
„tarpdančių siūlas“ švelniai, tačiau giliai valo tarpdančius ir dantenų liniją – jūsų dantenos ir
burna bus dar sveikesnės. Purškiamas vanduo įsiskverbia giliau nei įprastas tarpdančių siūlas ir
yra gerokai veiksmingesnis nei rankinis šepetėlis, todėl pašalina daugiau apnašų ir nešvarumų.

Kaip tai veikia?
Mėlynoji šviesos banga ant danties paviršiaus suskaido vandenilio preroksidą į vandenį ir
deguonį.
Deguonis suaktyvėja ir ima skaidyti apnašas nuo dantų paviršiaus ir tarpdančiuose.
Vandenilio peroksidas nepažeidžia ir nepakeičia emalio struktūros, nekenkia dantenoms.

MODELIS: RIO DCIR

saugus, efektyvus ir greitas dantų balinimas

Saugu, nes sudėtyje yra tik 0,01% vandenilio peroksido.
MODELIS: RIO DCWH6

sveikesnėms dantenoms ir burnai

► trumpiau nei per minutę išvalo visus tarpdančius
► 360 laipsnių besisukantis antgalis
► iki 1700 valymo impulsų per minutę
► lankstus antgalis padeda tiksliai nukreipti vandens srovę į tarpdančius ir palei dantenų
liniją į sunkiai pasiekiamas vietas
► 3 vandens srovės režimai: „Regular Jet“ (įprasta srovė) skirta tarp dantų įstrigusioms
maisto dalelėms šalinti, „Pulsed Jet“ (impulsinė srovė) giliai įsiskverbia, šalina apnašas
sukeliančias bakterijas, masažuoja dantenas ir skalauja zoną tarp dantų ir dantenų,
„Sensitive Pulsed“ (švelni impulsinė srovė) švelniai masažuoja dantenas

► m
 ėlynos šviesos
technologija
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► galima naudoti su vandeniu arba burnos skalavimo skysčiu
► reguliuojamas vandens slėgis – nuo 40 iki 80 PSI

► 3 tūbelės gelio

► įkraunamas; vieną kartą visiškai įkrovus veikia net 3 savaites

► 2 kapos

► didelė talpa – 200 ml lengvai pripildomas indas

► b
 alinamoji
procedūra trunka
tik 10 minučių

► atsparumo vandeniui klasė – IXP7
► balinamoji procedūra trunka tik 10 minučių
► 2 skirtingi antgaliai
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gerai savijautai

Aroma Diffuser, Humidifier and Night-Light™
drėkina, valo ir aromatizuoja

Švelnios besikeičiančios spalvos ir gaivi rūko srovė padeda sukurti nuostabią
raminamą atmosferą. Elegantiškas dizainas tinka bet kokiai patalpai, o prietaisas veikia
beveik be garso, taigi jis puikiai derės miegamajame. Patirkite naujų įspūdžių įlašinę
eterinių aliejų.
MODELIS: BT-DHNL
► š
 velni besimainančių spalvų naktinė
šviesos diodų lemputė sukuria
malonią ir ramią atmosferą, kuri
puikiai dera miegamajame

Tam, kad jaustumėtės patogiai ir būtumėte sveiki, oro drėgnumas gyvenamojoje
patalpoje turi būti nuo 40 iki 60 proc. Šiuolaikiniuose šildomuose gyvenamuosiuose
namuose dažnai nepavyksta išlaikyti tokio drėgmės rodiklio, o sausas oras gali
išdžiovinti nosies gleivinę, sausinti odą ir dirginti akis. Patalpų drėkintuvas „Bodi-Tek“
padeda išlaikyti maloniai ir sveikai gyvensenai reikalingą drėgmės lygį. Šis bet kokiai
patalpai tinkamas drėkintuvas veikia beveik be garso, taigi jį puikiai galima naudoti ir
miegant.
MODELIS BT-HURM
► V
 ėsaus

► ✓7 atpalaiduojančios besikeičiančios
spalvos

► 3


► ✓tyliai veikiantis ultragarsinis
drėkintuvas skleidžia smulkų rūką

►

► g
 ali būti naudojamas eteriniams
aliejams natūraliai garinti, nes
garinant nenaudojama šiluma.
Tiesiog įlašinkite eterinio aliejaus į
vandenį
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Room Humidifier™

rūko reguliavimas

l talpykla

Rūko išeiga > 300 ml/h

‘

Puikiai tinka naudoti
miegant

’
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pedikiūrui

Rapid Heel
Smoother
RIO sukūrė unikalios formos
kristalines galvutes, kad be vargo būtų
galima pasiekti tarpupirščių griovelius
ir patogiai panaikinti odeles aplink
nagus.
Su RIO pėdų šveitikliu rezultatai bus
akivaizdūs iškart.
MODELIS: RIO PESM2

60 Second
Pedi™
► 2 greičio lygiai
► 4400 rpm sukimosi greitis
► maitinamas elementais

„RIO PEDI2” pėdų šveitiklis švelnus naudoti
net kasdien.
Naudojant šį prietaisą pedikiūro procedūra
atliksite saugiai ir veiksmingai. Vos per
kelias minutes pėdų oda taps švelni ir lygi.
Ergonomiškas dizainas. 60 sekundžių
laikmatis.
MODELIS: RIO PEDI2

Hydra Masque™

atkuriamoji procedūra veido odai
► 2 greičio lygiai
► 1900 rpm sukimosi greitis
► maitinamas elementais

Galvaninės technologijos veikimas paremtas vienakrypte, pastovia, nuolatine srove.
Paprastai išorinis odos sluoksnis (biologinė membrana) atlieka barjero funkciją ir saugo nuo
cheminių medžiagų ar nešvarumų patekimo per odą bei nuo fizinio ir cheminio poveikio.
Prietaisas sukuria srovę, kuri paskatina didesnio molekulių kiekio prasiskverbimą į odą ir į
gilesnius jos sluoksnius nei tai būtų galima pasiekti įprasto kosmetinės priemonės užtepimo
ant veido metu.
Taigi ši procedūra reikšmingai pagerina odos priežiūros produktų absorbciją, lyginant su jų
absorbcija produktus naudojant be prietaiso.
MODELIS: RIO FCRL

Prieš
► galvaninė technologija
► 3 hialurono kaukės
► LCD ekranas
► 10 srovės intensyvumo lygių

Po
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