Gražesni, kai esame laimingi
Prisiminkime savo dieną ir raskime joje nors vieną akimirką, įvykį ar
patirtį, ką nors, kas buvo ypatinga. Sustokime ir pagalvokime apie
akimirką, kai nepažįstamasis mums maloniai nusišypsojo, kai smagiai
gėrėme kavą su kolega, kai kažkas dėl mūsų sustabdė sprunkantį liftą
ar troleibusą, kai užsibuvome duše dar dešimt minučių, nes tiesiog
taip norėjome. Prisipažinkime – gražių akimirkų yra daug, tik mes,
gyvendami betono džiunglėse, jausdami daugybės atsakomybių ir
kasdienės rutinos naštą, jų paprastai nepastebime, nes visuomet per
daug skubame.
Pakaks lėkti, teateina mažų stebuklų metas! Leiskimės būti
nustebinti, įsimylėję, apstulbinti, nušvitę, patenkinti, tiesiog laimingi.
Būtent tai kuria mūsų grožį, nes jis slypi kur kas giliau, nei odos
paviršiuje. Juk reikia tiek nedaug, kad pasijustume gerai. O kai esame
laimingi – esame gražesni.
Kad praskaidrintume kasdienius vonios ir grožio ritualus, teikiančius
tiek džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi, jums pristatome naują
kosmetikos prekės ženklą KILIG. Tai gamtos praturtintos ir efektyvios
kosmetikos priemonės, kurios įkvėps jūsų dienos pradžią ar
pamalonins vakarą. Žodis „kilig“ kilęs iš filipiniečių kultūros, 2016
metais užregistruotas „Oxford“ žodyne, reiškia tas laimingas
gyvenimo akimirkas, kai patiriame neįtikėtinai malonius pojūčius.
Kitaip sakant, pajuntame „drugelius pilve“. Leiskite jiems plazdėti su
KILIG.
/kili∙g/
#kiligmoments
www.kiligcosmetics.eu

KILIG WOMAN AGE PREVENTING
Stangrinamasis paakių kremas 15 ml

RASA ANTI-AGE

Stangrinamasis paakių kremas
su LIFTONIN-XPRESS 15 ml

Su KILIG AGE PREVENTING stangrinamuoju paakių kremu akys šypsosi ir švyti.
Plonai tavo paakių odai labiausiai reikia dėmesio ir švelnumo, stangrumo ir
elastingumo, kuriuos akimirksniu suteikia greitai veikiantis ingredientas
LIFTONIN-XPRESS. Natūralus hialuronas PrimalHyal 50 drėkina taip
giliai, kad oda aplink akis pastebimai atsigauna. Vitaminas E ir net trys
(avokadų, arganų, persikų kauliukų) aliejai švelniai maitinta paakių
odą – ji išlieka lygi ir spindinti nuo ryto iki vakaro.
Savo odos grožį dar labiau atskleisi naudodama šį serumą kartu
su kitomis KILIG WOMAN AGE PREVENTING priemonėmis.

RASA ANTI-AGE

Stangrinamasis serumas su LIFTONIN-XPRESS 30 ml

KILIG WOMAN AGE PREVENTING
Stangrinamasis serumas 30 ml

KILIG AGE PREVENTING stangrinamasis serumas suteiks malonumą justi, kaip oda
akimirksniu tampa lygesnė, švelni it aksomas, pastebimai atjaunėja. Tai dėl greito
poveikio LIFTONIN-XPRESS formulės, užtikrinančios veiksmingą kovą su raukšlelėmis.
Specialus ingredientas CollGuard™ padės išlaikyti odos jaunatviškumą, skatindamas
kolageno sintezę. Savo odos grožį dar labiau atskleisi naudodama šį serumą kartu su
kitomis KILIG WOMAN AGE PREVENTING priemonėmis.

KILIG WOMAN AGE
PREVENTING

Stangrinamasis dieninis
veido kremas 50 ml

RASA ANTI-AGE

Stangrinamasis dieninis veido
kremas su LIFTONIN-XPRESS
50 ml

KILIG AGE PREVENTING stangrinamasis dieninis veido kremas, kurio poveikį jausi visą
dieną. Dėl greito poveikio ir veiksmingai raukšleles lyginančios LIFTONIN-XPRESS
formulės oda bus stangri ir elastinga, atrodys pailsėjusi, o palytėjus veidas bus
švelnus ir matinis, tarsi liestum tikrą persiką! Natūralus hialuronas PrimalHyal 50
giliai drėkina, vitaminas B₅ suteikia odai gyvybingumo, vitaminas E veikia kaip puikus
antioksidantas, o persikų kauliukų aliejus švelniai maitina. Savo odos grožį dar labiau
atskleisi naudodama šį kremą kartu su kitomis KILIG
WOMAN AGE PREVENTING priemonėmis.

RASA ANTI-AGE

Stangrinamasis naktinis veido kremas
su LIFTONIN-XPRESS 50 ml

KILIG WOMAN
AGE PREVENTING

Stangrinamasis naktinis veido
kremas 50 ml

Po ilgos, iššūkių kupinos dienos tikra palaima justi, kaip veidas
kas vakarą atsigauna su KILIG AGE PREVENTING stangrinamuoju
naktiniu kremu. Kol tu ilsėsiesi, oda taps stangresnė, pastebimai
lygesnė ir jaunesnė. Tai dėl greito poveikio LIFTONIN-XPRESS
formulės, veiksmingai lyginančios odos paviršių. Natūralus
hialuronas PrimalHyal 50 itin giliai drėkina, o keturi aliejai
(avokadų, arganų, persikų kauliukų ir sojos) maitina taip švelniai,
lyg apsisiaustum aksomu. Savo odos grožį dar labiau atskleisi
naudodama šį kremą kartu su kitomis KILIG WOMAN AGE
PREVENTING priemonėmis.

age
preventing

KILIG WOMAN

Veido kremas su dvigubu maitinimo
efektu 50 ml

RASA BEAUTY DROP

Veido kremas su dvigubu maitinimo efektu 50 ml

Įtrauk į kasdienį savo odos racioną šį natūraliais aliejais praturtintą KILIG
veido kremą su dvigubo maitinimo efektu ir stebėk fantastišką sausos
ar normalios odos transformaciją – ji bus puikiai pamaitinta ir viliojamai
švytės. Kremo sudėtyje yra net du maitinamieji aliejai – itin vertingas
argano ir efektyviam maitinimui būtinas migdolų aliejus. Šią unikalią dviejų
aliejų sąveiką papildo fosfolipidai. Dermatologų patikrinta.

KILIG WOMAN
RASA BEAUTY DROP

Paakių kremas su dvigubu
drėkinimo efektu 15 ml

Paakių kremas su dvigubu
drėkinimo efektu 15 ml

KILIG paakių kremas su dvigubo drėkinimo efektu – atradimas, kuris iš pagrindų
pakeis tavo veido priežiūros istoriją. Efektyvų drėkinimą užtikrina net dvi natūralios
hialurono rūgštys – Cristalhyal ir PrimalHyal 50. PrimalHyal 50 stiprina drėkinimo
intensyvumą, skatina odos ląstelių gyvybingumą ir kolageno sintezę. Cristalhyal
sukuria barjerą, apsaugantį paakių odą nuo drėgmės praradimo. Naudodama
kasdien, kremo poveikiu džiaugsiesi dvigubai! Dermatologų patikrinta.

KILIG WOMAN
RASA BEAUTY DROP

Veido kremas su dvigubu drėkinimo
efektu normaliai, sausai odai 50 ml

Veido kremas su dvigubu
drėkinimo efektu sausai,
normaliai odai 50 ml

Ypač veiksmingas KILIG veido kremas su dvigubo drėkinimo efektu normaliai, sausai
odai – išeitis pasiilgusioms efektyvaus veido drėkinimo. Normali ir ypač linkusi sausėti
oda bus dvigubai geriau sudrėkinta dėl dviejų natūralių hialurono rūgščių, Cristalhyal
ir PrimalHyal 50, sąveikos. PrimalHyal 50 užtikrina drėkinimo intensyvumą ir tai, kad
odoje nepritrūktų ląstelių atsinaujinimą skatinančio kolageno. Cristalhyal padeda
išsaugoti drėgmę ilgiau. Dvigubai sudrėkinta veido oda džiugins dvigubai ilgiau.
Dermatologų patikrinta.

RASA BEAUTY DROP

Veido kremas su dvigubu drėkinimo
efektu riebiai, mišriai odai 50 ml

KILIG WOMAN

Veido kremas su dvigubu drėkinimo efektu
mišriai, riebiai odai 50 ml

Nesvarbu, ar tavo oda mišri, ar riebi – puikiai ja pasirūpinsi,
naudodama KILIG veido kremą su dvigubo drėkinimo efektu mišriai,
riebiai odai, pasižymintį dvigubai veiksmingiau veikiančiomis
drėkinamosiomis savybėmis. Visa tai dėl jo unikalios sudėties –
net dviejų natūralių hialurono rūgščių, Cristalhyal ir PrimalHyal
50, sąveikos. PrimalHyal 50 skatina kolageno sintezę, odos ląstelių
gyvybingumą ir svarbiausia – stiprina drėkinimą. Cristalhyal užtikrina, kad
oda neprarastų šios drėgmės. Dermatologų patikrinta.

KILIG WOMAN

Veido šveitiklis 75 ml

RASA CLEAN EFFECT

Veido šveitiklis su žaliąja arbata,
vitaminu E, ryžių mikrogranulėmis 75 ml

Veido odai, kaip ir tau, norisi dažnai atsinaujinti. Tai lengva! KILIG šveitiklis su ryžių
mikrogranulėmis ir vitaminu E veiksmingai pašalina tai, kas nereikalinga, odos
paviršius tampa lygus ir kruopščiai nuvalytas. Rezultatas – glotni, puikiai išvalyta,
tobula veido oda jau paruošta kitai KILIG priemonei! Dermatologų patikrinta.

RASA CLEAN EFFECT

Veido prausimosi putos 150 ml

KILIG WOMAN

Veido prausimosi putos 150 ml

Kaip gera pasinerti į putų sklidiną vonią!
Taip veido oda jaučiasi kaskart, kai ją
apgaubia purus švarutėlis putų debesėlis –
švelnios ir minkštos KILIG veido prausimosi
putos. Ši priemonė yra švelni tavo veidui,
bet negailestinga nešvarumams ir makiažo
likučiams. Odą nuvalysite taip kruopščiai,
tarsi palikdami ją nuogą, švarią ir gaivią.
Putos praturtintos natūraliu hialuronu.
Dermatologų patikrinta.

RASA CLEAN EFFECT

Veido prausiklis su žaliąja arbata
ir hialurono rūgštimi 150 ml

KILIG WOMAN

Veido prausiklis 250 ml

Gaivinantis KILIG prausiklis – tai maža „arbatos ceremonija“
veidui. Pajusk, kaip šis subtilus prausiklis švariai nuplauna
odą, leisdamas atsiskleisti vertingiausioms žaliosios arbatos
savybėms. Sudėtyje esantis hialuronas vienodai švelniai
pasirūpina visų tipų oda. Dermatologų patikrinta.

RASA CLEAN EFFECT

KILIG WOMAN

Micelinis vanduo 150 ml

Unikalus micelinis vanduo su alantoinu ir
pantenoliu 200 ml

Efektyviai ir greitai nuvalyk makiažą ir visus dienos
rūpesčius su KILIG miceliniu vandeniu, kuris dovanoja
nepakartojamą švaros ir lengvumo pojūtį. Micelinis
vanduo papildytas odą apsaugančiu alantoinu bei puikiai
drėkinančiu pantenoliu. Dermatologų ir oftalmologų
patikrinta.

KILIG WOMAN
RASA CLEAN EFFECT

Akių makiažo valiklis 150 ml

Akių makiažo valiklis su vitaminu E 100 ml

Švelnus KILIG akių makiažo valiklis
Ir kam tas makiažas? Tegu akis puošia švarios, subtiliai
spindinčios paakių odos grožis. Nuvalius akių makiažą
šiuo švelniu, vitaminu E praturtintu KILIG akių makiažo
valikliu, saugoma ir švelniai lepinama paakių oda atsigaus,
išryškės natūralus jos grožis. Dermatologų patikrinta.

Naujiena

KILIG WOMAN

Naktinis kremas–kaukė 50 ml

Ši pasakiška naktinė maitinamoji kaukė-kremas verta
miegančiosios gražuolės vardo, ji paruošia tavo veido
odą mylimojo bučiniui. Kol tu ilsėsiesi, sąveikaus net
dvi stipraus poveikio natūralios hialurono rūgštys
(Primalhyal 300 ir Primalhyal 50) kartu su vitaminais
A, E, ir B₅, ruošiančiais odą kitos dienos iššūkiams.
Subtilaus kvapo kaukės naudojimas: tepama ant
švarios veido odos šiek tiek gausiau, nei įprastas
veido kremas. Paliekama ant veido per naktį. Kaukės
likučiai švelniai įtrinami į odą. Atsikėlusi džiaukis kilig
rytu. Tiks visiems odos tipams.

KILIG WOMAN

Micelinis vanduo 500 ml

Micelės – molekulės, švaros karalienės. Efektyviai
ir greitai nuvalyk makiažą ir visus dienos rūpesčius.
Užsimerk, įkvėpk, atsimerk, nusišypsok. Švaros
ir lengvumo pojūtis – tikras kilig jausmas. /kili•g/
micelinis vanduo papildytas odą apsaugančiu
alantoinu bei puikiai drėkinančiu pantenoliu.
Dermatologų ir oftalmologų patikrinta.

Naujiena
KILIG WOMAN

„Vitamin C“ regeneruojantis
kremas 50 ml

Taip, kaip stiklinė šviežiai spaustų apelsinų sulčių
reikalinga tavo imunitetui palaikyti, taip šis kremas
reikalingas tavo odai. Tavo rankose – tikras energijos,
vitamino C ir natūralaus hialurono odai suteiksiantis
užtaisas. Naudojant šį kremą, pirmosios raukšlelės
pasislepia, o puikiai sudrėkintos odos tonusas
pastebimai jaunina. Džiaukis kasdien skaistesne,
elastingesne ir atsigavusia oda. Tu nusipelnei spindėti!

KILIG WOMAN

„Vitamin C“ regeneruojantis serumas
30 ml
Tiek energijos tau nesuteiks net didžiulis laukas šviežių
apelsinų! Šis greitai susigeriantis grožio serumas – vitaminų C,
E ir natūralaus hialurono kokteilis – kasdien padės tavo odai
tapti skaistesne. Jo poveikis sustiprės, jeigu kartu naudosi ir
„Vitamin C“ kremą iš /kili•g/ linijos. Spindėk kasdien, kaip po
ilgų atostogų!

KILIG WOMAN

„Vitamin C“ paakių gelis 15 ml

Skirtas tam, kad kilig akimirkos ryškiau atsispindėtų akyse.
Tavo rankose – vitaminų C ir E šaltinis. Šiuo geliu sudrėkinta
paakių oda, vitamino C suteikiamas geras odos tonusas ir
stangrumas padės kasdienėje kovoje su raukšlelėmis.
Džiaukis lygesne ir skaistesne paakių oda.

KILIG WOMAN

Šampūnas dažytiems
plaukams 500 ml

RASA

Šampūnas dažytiems plaukams,
250 ml

Nesvarbu, kokia tavo plaukų spalva: auksinė kaip karamelė, juoda kaip
giria, o gal švelniai rožinė?! /kili•g/ patinka visos dažytų plaukų spalvos. Šis
šampūnas išsaugos dažytų plaukų spalvą ir jos intensyvumą ilgiau. Galingas
amino rūgščių kompleksas drėkins, stiprins, maitins plaukus ir galvos odą.
Be to, plaukai žvilgės, bus lengvai iššukuojami, nelūžinės jų galiukai. Tavo
plaukais bus pasirūpinta – būk rami, būk savimi, žėrėk visomis spalvomis!
Tam, kad pasiektum efektyviausią rezultatą, šį šampūną rekomenduojama
naudoti su „I love colours!“ kondicionieriumi. Tiks dažytiems, pažeistiems
plaukams. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN

Kondicionierius - kaukė
dažytiems plaukams 250 ml

RASA

Kondicionierius - kaukė
dažytiems plaukams, 200 ml

Jei mėgsti ryškias spalvas, ši kaukė-kondicionierius kaip tik tau! Galingas amino
rūgščių kompleksas išsaugo spalvos intensyvumą, drėkina ir maitina dažytus plaukus,
juos sustiprindamas ir darydamas atsparesniais išorės veiksniams. Alyvuogių aliejumi
pamaitinti plaukai atrodys blizgantys ir sveiki. Taip pat plaukai taps lengvai iššukuojami
nuo šaknų iki pačių galiukų. Lepink savo plaukus! Užtepusi ant šlapių, nusausintų
plaukų, palauk 2–3 min., jei nori tik atgaivinti, o jei nori stipresnio poveikio, luktelėk
ilgiau 5–10 min. Tada plaukus išskalauk ir nusišypsok sau veidrodyje. Tam, kad pasiektum
efektyviausią rezultatą, šį kondicionierių-kaukę rekomenduojama naudoti su „I love
colours!“ šampūnu. Tiks dažytiems, pažeistiems plaukams. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN

Intensyviai plaukus ir galvos odą
drėkinantis šampūnas 500 ml

RASA

Drėkinantis šampūnas,
250 ml

Tarsi šiltas vasaros lietus šis intensyviai drėkinantis šampūnas
pradžiugins atgaivindamas tavo sausus plaukus ir galvos odą.
Į jo sudėtį įeinanti galinga natūrali hialurono rūgštis ir lipidų
kompleksas drėkins ir puoselės plaukus nuo šaknų iki galiukų.
/kili•g/ žino, kad tavo gražiems plaukams drėgmė būtina
– ji užtikrina keratino buvimą plaukuose, kuris atsakingas
už plaukų tvirtumą. Sveiki, sudrėkinti plaukai suteiks tau
daugiau pasitikėjimo ir žavės aplinkinius. Tam, kad pasiektum
efektyviausią rezultatą, šį šampūną rekomenduojama naudoti
su „Singing in the rain!“ kondicionieriumi. Tinka sausiems,
drėgmės netekusiems plaukams. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN
RASA

Drėkinantis kondicionierius,
200 ml

Intensyviai plaukus drėkinantis
kondicionierius 250 ml

Drėgmės tavo plaukams tiesiog negali būti per daug! Papildyk rūpinimosi
savimi ritualą šiuo puikiu, stipriai drėkinančiu plaukų kondicionieriumi ir
tikrai nustebsi, kiek gyvybės plaukams gali suteikti drėgmė. Pažangus,
itin veiksmingas lipidų kompleksas ir natūralus hialuronas giliai drėkina,
atkurdamas sveiką plaukų išvaizdą, palengvindamas jų šukavimą.
Lepink savo plaukus. Užtepusi ant šlapių, nusausintų plaukų, palauk
2–3 min. Tada juos išskalauk ir nusišypsok sau veidrodyje. Naudok
šį kondicionierių kartu su /kili•g/ drėkinamuoju šampūnu,
dainuodama duše taip linksmai, lyg šoktum vasaros lietuje!
Tinka sausiems, drėgmės netekusiems plaukams. Patikrintas
dermatologų.

Naujiena

KILIG WOMAN

Plaukų apimtį didinantis šampūnas 500 ml

Pakelk sau nuotaiką – suteik savo plaukams daugiau
apimties! Lyg vėjo iškedentas kuodas, romantiškos garbanos
ar tiesiog palaidi, purūs, pastebimai didesnės apimties
plaukai padės sukurti švytėjimo ir atsipalaidavimo įspūdį. O
jis – tik dėl šio šampūno, į kurio sudėtį įeinantis pažangusis
kreatinas, veikdamas kartu su vitaminu B₅, drėkina ir
puoselėja plaukus, paversdamas juos pastebimai puresniais
ir stipresniais. Nustebsi, kad tavo plaukai gali būti TOKIOS
apimties! Tam, kad pasiektum efektyviausią rezultatą, šį
šampūną rekomenduojama naudoti su „Volume up your
day!“ kondicionieriumi. Tiks visų tipų plaukams. Patikrintas
dermatologų.

KILIG WOMAN

Plaukų apimtį didinantis kondicionierius 250 ml

Pakelk sau nuotaiką – suteik savo plaukams daugiau
apimties! Į šio kondicionieriaus sudėtį įeinantis pažangusis
kreatinas, veikdamas kartu su B₅ vitaminu, dar labiau
drėkins ir puoselės tavo plaukus, paversdamas juos
pastebimai puresniais ir stipresniais. Nustebsi, kad tavo
plaukai gali būti TOKIOS apimties! Lepink juos. Užtepusi ant
šlapių, nusausintų plaukų, palauk 2–3 min. Tada juos švariai
išskalauk ir nusišypsok sau veidrodyje. Tam, kad pasiektum
efektyviausią rezultatą, šį kondicionierių rekomenduojama
naudoti su „Volume up your day!“ šampūnu. Tiks visų tipų
plaukams. Patikrintas dermatologų.

Naujiena
KILIG WOMAN

Kondicionuojamas švelnus šampūnas 500 ml

Daugiau švelnumo kasdien. /kili•g/ sukūrė šį šampūną,
kad švelniai plautų ir iš karto kondicionuotų tavo
plaukus. Malonaus levandų kvapo – lyg vaikščiotum po
levandų lauką saulėtą vasaros dieną. Į jo sudėtį įeinanti
kondicionuojanti ekologiška medžiaga užtikrins lengvą
plaukų iššukavimą, o urea neleis išsausėti galvos odai.
Plaukai bus švelnūs, juos bus lengva ir malonu šukuoti.
Tinka visų tipų plaukams, galima naudoti kasdien.
Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN

Giliai plaunantis šampūnas 500 ml

Tegul kartu su plaukų ir galvos odos nešvarumais pasišalina
visos problemos ir liūdesio likučiai! Taip gera visu tuo
atsikratyti 100 proc.! Jauskis tikra švaruole, naudodama šį
giliai plaukus trenkantį šampūną su vitaminu E, vitaminu B₅ ir
natūraliu betainu. Minkšti ir tobulai švarūs plaukai bus lengvai
iššukuojami, o tu džiaugsiesi nepakartojamu lengvumu
ir tokia malonia švaros akimirka. Tiks visų tipų plaukams.
Naudoti profilaktiškai 1–2 kartus per savaitę arba tada,
kai reikia efektyvaus trinkimo po gausiai naudotų plaukų
modeliavimo priemonių. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN

Atkuriamasis kondicionierius kaukė 250 ml

RASA

Atkuriamasis kondicionierius kaukė, 150 ml

Tu – nuolatos skubanti, planuojanti ir besirūpinanti – nusipelnei gyvybingumu
trykštančių, sveikai blizgančių plaukų. Net, jei paskubomis juos džiovini ar tiesini,
yra būdas natūraliam, sveikam plaukų blizgesiui ir tvirtumui atkurti. Būtent tau
/kili•g/ sukūrė šį veiksmingą kondicionierių-kaukę su natūraliais aliejais. A ir
E vitaminais praturtintas vertingasis makadamijos aliejus pamaitins plaukus ir
palaipsniui atkurs sveiką jų išvaizdą. Prabangus argano aliejus švelniai lepina,
puoselėja plaukus, o keratinas rūpinasi jų apsauga. Lepink savo plaukus. Gausiai
priemone suvilgytus plaukus palaikyk 2–3 min., kad priemonė suveiktų kaip
kondicionierius. Palaikius kiek ilgiau, poveikis dar labiau nustebins – išgausi kaukės
efektą. Plaukai spindės sveikata ir bus gyvybingi. Tam, kad pasiektum efektyviausią
rezultatą, šį kondicionierių-kaukę rekomenduojama naudoti su „Be vital!“
šampūnu. Skirtas nualintiems, pažeistiems plaukams. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN
RASA

Atkuriamasis šampūnas,
250 ml

Atkuriamasis šampūnas
500 ml

Tu – nuolatos skubanti, planuojanti ir besirūpinanti – nusipelnei
gyvybingumu trykštančių ir sveikai blizgančių plaukų! Net, jei
paskubomis juos džiovini ar tiesini, yra būdas natūraliam, sveikam
plaukų blizgesiui ir tvirtumui atkurti. Būtent tau /kili•g/ sukūrė
šį veiksmingą atkuriamąjį šampūną su natūraliais aliejais. A ir E
vitaminais praturtintas vertingasis makadamijos aliejus pamaitins
plaukus ir palaipsniui atkurs sveiką jų išvaizdą. Prabangus argano
aliejus palepins, o keratinas apsaugos nuo galimų pažeidimų ir
grąžins gyvybingumą tau ir tavo plaukams. Tam, kad pasiektum
efektyviausią rezultatą, šį šampūną rekomenduojama naudoti
su „Be vital!“ kondicionieriumi-kauke. Skirtas nualintiems,
pažeistiems plaukams. Patikrintas dermatologų.

KILIG WOMAN
RASA MEILĖS

Dušo putos su makadamijos, argano
aliejais ir vitaminų kompleksu 200 ml

Dušo putos su makadamijos,
argano aliejais ir vitaminų
kompleksu 200 ml

Nuoširdi meilė sau yra švelni, aromatinga ir…rūpestinga.
Jos niekada nebus per daug – ir kilogramai nuo meilės
neauga! Šios dušo putos praturtintos makadamijos ir
argano aliejais bei vitaminų, kurių kasdien reikia tavo odai,
kompleksu. Bučkis, puikios dienos!

RASA MŪZOS

Dušo putos su kofeinu, hialuronu ir
jūros dumblių ekstraktais 200 ml

KILIG WOMAN

Dušo putos su kofeinu,
hialuronu ir jūros dumblių
ekstraktais 200 ml

Giliai įkvėpk saldžios kavos aromato, iškvėpk ir…marš į
dušą! Pasirūpinome, kad šios hialuronu praturtintos dušo
putos taptų neatsiejama įkvepiančio, energizuojančio ir
dienai ritmą pasiūlančio ryto ritualo dalimi.

RASA GAIVOS

Dušo putos su alavijų ekstraktu,
hialuronu ir urea 200 ml

KILIG WOMAN

Dušo putos su alavijų ekstraktu,
hialuronu ir urea 200 ml

Mėgstama daina, niūniuojama duše – puikus būdas
nusiteikti žvaliai dienai. Visai kaip stiklinė vandens
vos pabudus. Mūsų gaivumo paslaptis, kuria
mielai dalijamės su jumis – hialuronas. Taip pat
nepamiršome provitamino B₅ ir alavijų ekstrakto.
Kad iššūkiai taptų malonumais!

KILIG WOMAN

Mandarinų aromato
rankų kremas 75 ml

RASA

Mandarininis rankų
kremas, 75 ml

RASA

Intensyviai maitinantis
rankų kremas, 75 ml

Lyg desertas, tik be kalorijų. Idealiai telpa į mėgstamiausią
rankinę! Mandarinų aromatas dera su avokadų aliejumi ir
taukmedžio sviestu – tam, kad rankos būtų švelnios, o nuotaika
– kaip per atostogas. Kasdien!

KILIG WOMAN

Rankų kremas su makadamijos
ir argano aliejais 75 ml

Neišskiriamą makadamijos ir argano aliejų duetą
praturtinome ir reikalingu vitaminu E. Todėl šis rankų
kremas – tai lyg skaniu kąsneliu palepinti visuomet
pasirengęs bičiulis.

RASA

Rankų kremas su kava,
75 ml

KILIG WOMAN

Rankų kremas su kava, migdolų
aliejumi ir keratinu 75 ml

Kavos aromatas – viena nuostabiausių ryto ritualo dalių. Todėl
nusprendėme…juo praturtinti visą tavo dieną. Švelnutėlės
konsistencijos kremą pripildėme ne tik kofeinu, bet ir prabangiu
migdolų aliejumi.

KILIG WOMAN

Kūno kremas su makadamijos,
argano aliejais ir vitaminų
kompleksu 200 ml

RASA

Intensyviai maitinantis
kūno kremas, 200 ml

Leisk odai atsipalaiduoti, lepintis ir mėgautis
akimirka! Gardžiausiu desertu jai taps makadamijos
ir argano aliejai, o vitaminas E užtikrins, kad odai
nieko nepritrūktų. Ilgai ir laimingai!

RASA

Stangrinamasis kūno
kremas su kava, 200 ml

KILIG WOMAN

Kūno kremas su kava,
hialuronu ir jūrų dumbliais
200 ml

Op, op, žadiname, puoselėjame ir stangriname! Kurdami šio kūno kremo formulę
nepagailėjome 100 proc. natūralaus kofeino, kurio aromatas ryto procedūras
pavers itin maloniomis. Taip pat savo darbą čia dirba pažangioji hialurono rūgštis
ir natūralus jūros dumblių ekstraktas. Laiminga undinėlė – taip, tai tu!

RASA

Intensyviai drėkinantis
kūno losijonas, 200 ml

KILIG WOMAN

Kūno losjonas su alijošiaus
ekstraktu, hialuronu ir urea
200 ml

Svajoti, planuoti, dainuoti…smagiausia vonioje!
Hialuronu praturtintame kūno losjone paslėpėme ir
urėjos bei alavijų ekstrakto, padėsiančio nusiteikti
kūrybingai dienai. Tapk savo pačios mūza!

KILIG MAN

Šampūnas-aktyvatorius
nuo plaukų slinkimo su
Follicusan ir mentoliu
250 ml

ARAS a10 ACTIVE

Šampūnas-aktyvatorius nuo
plaukų slinkimo su Follicusan
ir mentoliu 250 ml

Gamtos jėgos suvienytos: bioaktyvus komponentas
„Follicusan™“ stiprina plaukų šaknis ir atkuria plauko augimo
ciklą, naujų vėjų įpučia mentolis, sukuria išskirtinį galvos
komforto jausmą. Dermatologų patikrinta.

ARAS a9 CLEAR

Šampūnas nuo pleiskanų su
Climbazole ir arbatmedžio
ekstraktu 250 ml

KILIG MAN

Šampūnas nuo pleiskanų su
Klimbazoliu ir arbatmedžio
ekstraktu 250 ml

Kaip sniegą keičia pavasaris, taip pleiskanas nuveja veiklioji
medžiaga klimbazolis, kuris aktyviai kovoja su pleiskanomis,
drėkina odą bei padeda atkurti galvos odos komforto
jausmą. Arbatmedis atgaivina plaukus ir suteikia lengvumo
pojūtį. Dermatologų patikrinta.

ARAS a7 VITAL

Šampūnas ir kondicionierius žvilgantiems
plaukams su citrinžolių ekstraktu 250 ml

KILIG MAN

Šampūnas ir kondicionierius žvilgantiems
plaukams su citrinžolių
ekstraktu 250 ml

Pakili dienos pradžia – šis /kili•g/ man šampūnas ir kondicionierius
gerai išplauna ir sudrėkina plaukus, todėl jie gražiai krinta, žvilga ir
tampa paklusnesni. Citrinžolės ekstraktas suteikia gaivaus stimulo
galvos odai, o jums – naujų idėjų. Priemonę galite naudoti kasdien.
Dermatologų patikrinta.

ARAS a3 SPORT

Energizuojanti dušo želė su
vitaminų kompleksu 250 ml

KILIG MAN

Energizuojanti dušo želė su
vitaminų kompleksu 250 ml

Energija gerai dienos pradžiai! Taip, ši dušo želė suteikia
energijos, nes papildėme ją daugeliu vitaminų. Vitaminai –
sveika odai. O tai, kas sveika, atrodo gerai. Kvapas skleidžia
žinią, kad esate nusiteikęs veikti. Dermatologų patikrinta.

ARAS a4 LEADER

Antistresinė dušo želė su žaliosios
arbatos ekstraktu 250 ml

KILIG MAN

Antistresinė dušo želė su
žaliosios arbatos ekstraktu
250 ml

Slaptas ingredientas – gera nuotaika. Ši antistresinė dušo želė
praturtinta natūraliu žaliosios arbatos ekstraktu, kuris saugo
odą ir nuridena nuo pečių bet kokias pašalines mintis. Gaivus jos
kvapas kviečia džiaugtis. Tinka visų tipų odai. Kiekvienos dienos
pradžiai. Dermatologų patikrinta.

ARAS a3x1 SMART

Viskas viename: dušo želė,
šampūnas ir kondicionierius
su alavijų ekstraktu 250 ml

KILIG MAN

3in1 dušo želė, šampūnas
ir kondicionierius su alavijų
ekstraktu 250 ml

Pilnatvės pojūtis iš vieno buteliuko: tikrojo alavijo ekstraktas
sudrėkina ir atgaivina kūno bei galvos odą. Kondicionierius
grąžina plaukams žvilgesį. Jūs kvepiate nuostabiai, o vienos
priemonės pakanka kelionėje, sporto klube, namuose. Tinka visų
tipų odai ir plaukams. Dermatologų patikrinta.

KILIG MAN

Veido kremas 50 ml

ARAS PREMIUM

Veido kremas vyrams su hialuronu, avokado
aliejumi, ąžuolo žievės ekstraktu ir Amisol Trio
50 ml

Malonios konsistencijos KILIG MAN visų tipų veido kremas nesunkiai
pasiskirsto ir greitai įsigeria. Hialuronas – intensyviai drėkina odą, pažangusis
Amisol Trio sustiprina apsauginį odos barjerą. Kremą gali naudoti ir po
skutimosi. Dermatologų patikrinta.

KILIG MAN

Maitinamasis kremas po skutimosi
50 ml

ARAS TURBO

Kremas po skutimosi
su bičių pikiu 75 ml

KILIG MAN maitinamasis veido kremas po
skutimosi pamaitina po kiekvieno skutimosi
sudirgintą odą, padovanodamas neprilygstamą
atsipalaidavimo jausmą. Dermatologų patikrinta.

KILIG MAN

Vėsinamasis gelis po skutimosi 50 ml

ARAS PREMIUM

Gelis po skutimosi su ramunėlių ir medetkų
ekstraktais, hialuronu, alantoinu 50 ml

KILIG MAN gaivinamasis gelis po skutimosi
suteikia odai palengvėjimą: kai ji sudirginta ir
įsitempusi po skutimosi, priemonė ją vėsina ir
gaivina. Sudėtyje esantis hialuronas intensyviai
drėkina, ramunėlių ir medetkų ekstraktai
ramina, Alantoinas švelnina ir minkština. Gelis
lengvai pasiskirsto ir greitai įsigeria į odą.
Dermatologų patikrinta.

KILIG MAN
ARAS TURBO

Balzamas po skutimosi su bičių
pikiu 75 ml

KILIG MAN drėkinamasis balzamas po skutimosi
Sudrėkina ir lengvai vėsina po skutimosi įtemptą odą.
Dermatologų patikrinta.

Drėkinamasis balzamas
po skutimosi 50 ml

KILIG MAN

Skutimosi gelis su pantenoliu

ARAS s2 CLASSIC

Skutimosi gelis su pantenoliu 200 ml

Sudrėkink veidą šiltu vandeniu ir paskleisk KILIG MAN
skutimosi gelio ant skusti ruošiamų vietų. Nusiskutęs gelio
likučius nuplauk vandeniu, odą nusausink ir atgaivink KILIG
MAN linijos priemonėmis po skutimosi.

ARAS TURBO

KILIG MAN

Skutimosi putos su pantenoliu 250 ml

Skutimosi putos su pantenoliu

Paskleisk KILIG MAN putas ant skusti ruošiamų vietų.
Nusiskutęs putų likučius nuplauk vandeniu, odą nusausink ir
atgaivink KILIG MAN linijos priemonėmis po skutimosi.

BIOK DERMATOLOGY

Micelinis vanduo jautriai, sausai odai
su BIOTILYS 250 ml

KILIG DERMA

Micelinis vanduo jautriai odai
500 ml

Švari, gaivi ir... rami oda? Tikrai taip! Šis hipoalerginis bekvapis KILIG
DERMA micelinis vanduo ramina jautrią veido odą. Efektyvų makiažo
ir kitų nešvarumų pašalinimą užtikrina 100 proc. natūralios aktyviosios
sudedamosios dalys. Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS, išgauta iš
gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis
apsauginį odos barjerą. Nereikia nuplauti!

KILIG DERMA

Kremas jautriai, sausai, normaliai odai
50 ml

BIOK DERMATOLOGY

Veido kremas jautriai, sausai,
normaliai odai su BIOTILYS 50 ml

Hipoalerginis bekvapis KILING DERMA veido
kremas padės suvaldyti jautrios, sausos,
normalios odos keliamus rūpesčius, atkurs
apsauginį barjerą ir drėgmės pusiausvyrą. Odą
papildomai nuramins saldymedžio šaknies
ekstraktas. Patentuota sudedamoji dalis
BIOTILYS, išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų,
pasižymi išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis
apsauginį odos barjerą. Drąsiai naudok du
kartus per dieną.

KILIG DERMA

Micelinis vanduo jautriai,
probleminei odai 500 ml

BIOK DERMATOLOGY ACNE SOLUTIONS

Micelinis vanduo jautriai odai 200 ml

Suvaldyk jautrios odos keliamus rūpesčius su hipoalerginiu bekvapiu
KILIG DERMA miceliniu vandeniu. Sudėtyje esančios veikliosios 100
proc. natūralios medžiagos reguliuoja sebumo išsiskyrimą, kovoja su
spuogais ir užkerta kelią naujų susidarymui. Patentuota sudedamoji
dalis BIOTILYS, išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi
išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis apsauginį odos barjerą.
Nereikia nuplauti!

BIOK DERMATOLOGY ACNE SOLUTIONS
Prausimosi putos jautriai odai 150 ml

KILIG DERMA prausimosi
Putos jautriai, problematiškai
odai 150 ml

Švelnus kelias į švarią odą ir jokio tempimo jausmo – tai hipoalerginės
bekvapės KILIG DERMA prausimosi putos, veiksmingai šalinančios
nešvarumus. Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS, išgauta iš gerųjų
bakterijų probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis
apsauginį odos barjerą. Drąsiai naudok kasdien – sudėtyje esantys 100
proc. natūralūs aktyvūs ingredientai ne tik giliai valo odą ir atkemša
poras, bet ir pašalina riebalų perteklių, reguliuoja sebumo išsiskyrimą,
kovoja su spuogais ir net mažina odos raudonį. Svajonės pildosi!

BIOK DERMATOLOGY ACNE
SOLUTIONS
Veido kremas jautriai odai
50 ml

KILIG DERMA

Kremas jautriai,
probleminei odai 50 ml

Svajonės pildosi! KILIG DERMA hipoalerginis bekvapis
veido kremas yra švelnus, bet aktyviai kovoja su
jautrią odą kamuojančiomis aknės problemomis.
Mažina raudonį, blizgesį, neužkemša porų, akimirksniu
susigeria. Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS,
išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi
išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis apsauginį
odos barjerą. 100 proc. natūralūs aktyvūs ingredientai
reguliuoja sebumo išsiskyrimą bei efektyviai kovoja su
spuogais.

KILIG DERMA

Kremas jautriai, mišriai, normaliai odai
50 ml

BIOK DERMATOLOGY

Veido kremas jautriai, mišriai,
normaliai odai su BIOTILYS 50 ml

Palaikyti tinkamą veido odos drėgmės
balansą su KILIG DERMA kremu daug
paprasčiau, nei išmokti stovėti ant galvos,
net jei tavo oda itin jautri, mišri ar normali.
Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS,
išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų,
pasižymi išskirtinėmis savybėmis,
atkuriančiomis apsauginį odos barjerą.
Saldymedžio šaknies ekstraktas nuramins
odą. Šis hipoalerginis bekvapis kremas
mažina poras ir raudonį, todėl drąsiai
naudok du kartus per dieną.

BIOK DERMATOLOGY

Veido kremas jautriai odai nuo senėjimo
su BIOTILYS 50 ml

KILIG DERMA

Kremas jautriai, brandžiai
odai 50 ml

Grožio ritualas malonesnis, kai žinai, jog jis padeda suvaldyti laiko
pėdsakus, tiesa? Jautria brandžia tavo veido oda KILIG DERMA kremas
rūpinasi naudodamas 100 proc. natūralius aktyviuosius komponentus.
Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS, išgauta iš gerųjų bakterijų
probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis apsauginį
odos barjerą. Kremas, praturtintas jūrų dumblių ekstraktu, mažina
raukšles ir didina odos elastingumą. Lepinkis šiuo hipoalerginiu
bekvapiu kremu du kartus per dieną.

BIOK dermatology

Kūno kremas išsausėjusiai, jautriai odai,
250 ml (Odos tipas: sausa, labai sausa oda)

KILIG DERMA

Kūno kremas jautriai,
sausai odai 250 ml

Ką galėtum padaryti, kad jautrios, sausėti linkusios odos keliami
rūpesčiai išnyktų kaip miražas? Teisingai – drėkinti, drėkinti ir dar kartą
drėkinti. Vonios procedūroms užbaigti sukūrėme kremą, padedantį
išlaikyti drėgmės balansą. Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS®,
išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis,
atkuriančiomis apsauginį odos barjerą. Puikiai tinka naudoti kasdien,
nusiprausus sausai odai skirtu prausikliu!

BIOK dermatology

Kūno prausiklis jautriai,
sausai odai 250 ml

KILIG DERMA

Kūno prausiklis jautriai, sausai odai 250 ml

Kai esi dykumoje, svajoji apie gaivinančią liūtį, tiesa? Kad šis malonumas truktų
ilgiau nei akimirka, sukūrėme prausiklį, lepinantį jautrią, sausėti linkusią tavo kūno
odą. Drėkinantis prausiklio poveikis – ne tik švelnus, bet ir ilgalaikis. Patentuota
sudedamoji dalis BIOTILYS®, išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi
išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis apsauginį odos barjerą. Daugiau jokios
sausros!

BIOK dermatology

Kūno kremas išsausėjusiai, jautriai odai,
250 ml (Odos tipas: sausa, labai sausa oda)

KILIG DERMA

Rankų kremas jautriai,
sausai odai 75 ml

Švelni greitoji pagalba jautriai sausai tavo rankų odai!
Patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS®, išgauta iš gerųjų
bakterijų probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis,
atkuriančiomis apsauginį odos barjerą. Odą maitina ir drėkina
taukmedžio sviestas bei kakavos aliejus. Unikali formulė
užtikrina, kad pasitepus kremu nelieka lipnumo jausmo, todėl
drąsiai naudok bet kuriuo metu.

BIOK dermatology

Šampūnas jautriai galvos
odai, 200 ml

KILIG DERMA

Šampūnas jautriai odai
250 ml

Ar yra būdas savo plaukus prižiūrėti kasdien, net jei galvos oda jautri?
Žinoma! Švelnaus hipoalerginio šampūno poveikis užtikrinamas naudojant
100 proc. natūralias aktyviąsias sudedamąsias dalis, kurios padeda drėkinti
odą. Saldymedžio ekstraktas ramina ir suteikia komforto pojūtį, o patentuota
sudedamoji dalis BIOTILYS®, išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi
išskirtinėmis savybėmis, atkuriančiomis apsauginį odos barjerą. Kad kiekvienas
rytas būtų labas!

BIOK dermatology

Šampūnas nuo pleiskanų
jautriai galvos odai 200 ml

KILIG DERMA

Šampūnas nuo pleiskanų
jautriai odai 250 ml

Kiekviena detalė svarbi, o kol detalės ne savo vietose, nenurimsi. /kili•g/ derma
hipoalerginės bekvapės plaukų priemonės skirtos suvaldyti jautrios galvos odos
keliamus rūpesčius. Unikali šampūno formulė, praturtinta natūraliu ingredientu,
padeda kovoti su pleiskanomis, o patentuota sudedamoji dalis BIOTILYS®,
išgauta iš gerųjų bakterijų probiotikų, pasižymi išskirtinėmis savybėmis,
atkuriančiomis apsauginį odos barjerą. Palengvėjimas pasiekiamas ranka!

#kiligcosmetics #kiligmoments #kiligjausmas
Dar daugiau KILIG naujienų mūsų plaukams ir kūnui jau 2018 spalio mėnesį!

