


Contempora – sveikų gyvenimo įpročių ir produktų 
veiksmingumo derinys. Plaukų priežiūros produktų 
linija, naudojanti nutriceptines maisto savybes 
akimirksniu sveikesniems ir prabangiems plaukams!

Visuose Contempora linijos produktuose 
naudojamas grynas šaltalankių aliejus kartu su 
išskirtiniais kitų vaisių aliejais, kurie praturtinti 
vitaminais, naudingomis medžiagomis ir 
antioksidantais. Contempora atgaivina ir atnaujina 
plaukus naturalių aliejų galia.

+
SUPERMAISTAS

PLAUKAMS
NATŪRALŪS 

ALIEJAI



Šaltalankis laikomas vienu efektyviausių ir 
veiksmingiausių vaistinių augalų. Jo aliejaus sudėtyje 
yra biologiškai aktyvių medžiagų – Omega 3, Omega 
6 ir Omega 9, karotinoidų, vitaminų E ir C. Taip pat net 
3 kartus daugiau vitamino A nei morkose bei 10 kartų 
daugiau vitamino C nei apelsinuose!

Šaltalankių aliejaus privalumai:

 • Puikiai veikia kaip antioksidantas, kovodomas
    su laisvaisiais radikalais ir apsaugodamas nuo
    priešlaikinio galvos odos senėjimo.
 •  Apsaugo plauku nuo išorinių veiksnių (drėgmės,
    karščio, vėjo ir t.t.).
 •  Stiprina ir minkština.
 •  Akimirksniu ramesnė galvos oda.

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS

SUKURTA NAUDOJANT 
„NATURAL SUPERFOOD 
TECHNOLOGY“



Dažytiems plaukams reikia ypatingo dėmesio ir papildomos 
apsaugos. Rinkinys dažytiems plaukams padeda jiems išsaugoti 
blizgesį, saugo nuo priešlaikinio kosmetinės spalvos blukimo. 
Pabrėžiamas plaukų žvilgesys, jie ilgiau išlaiko drėgmę. Produktai 
specialiai subalansuoti dažytiems plaukams, todėl leidžia labiau 
atskleisti spalvos grožį.

PAMAITINKITE PLAUKUS 
IR IŠSAUGOKITE SPALVĄ

DAZYTIEMS 
P LAUKAMS

>



GRANATŲ ALIEJUS

Granatų aliejus išsiskiria unikalia sudėtimi 
ir retais komponentais, suteikiančiais gana 
specifinių gydomųjų savybių rinkinį.

Kosmetikoje atsiskleidžia ryškus jo 
individualumas, veiksmingai kovojantis prieš 
senėjimą.

Granatų pagrindas sujungia unikalias apsaugos, 
maitinimo ir drėkinimo savybes.

DAZYTIEMS 
P LAUKAMS

>



DAZYTIEMS 
P LAUKAMS

>

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

SPALVĄ SAUGANTIS ŠAMPŪNAS
pH 4.5

Itin švelni formulė dažytiems plaukams. 
Šampūno sudėtyje nėra natrio laureto sulfatų, 
todėl jis paryškina spalvos intensyvumą ir 
suteikia žvilgesio. Šaltalankių aliejus – tai 
galingas supermaistas plaukams, saugantis 
nuo fotooksidacijos ir maitinantis dažytus 
plaukus. Granatų aliejus, turintis ypatingų 
antioksidantų ir apsauginių savybių, padeda 
išsaugoti spalvą ilgą laiką.

Naudojimas

Paskirstykite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite 
į plaukus ir palikite keletą minučių. Vėliau
nuplaukite vandeniu.

500 ml
1000 ml

Šaltalankių aliejus
Granatų aliejus

BE SLES

BE CDEA



DAZYTIEMS 
P LAUKAMS

>

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

SPALVĄ SAUGANTIS KONDICIONIERIUS
pH 4.5

Dažytiems plaukams suteikia lengvumo
pojūtį, lengvina šukavimą ir dovanoja
drėgmę bei žvilgesį. Šaltalankių aliejus – tai
galingas super maistas plaukams, saugantis
nuo fotooksidacijos ir maitinantis dažytus
plaukus. Jie tampa minkštesni ir lengviau
šukuojami. Granatų aliejus, turintis ypatingų
antioksidantų ir apsauginių savybių, padeda
išsaugoti kosmetinę spalvą ilgą laiką.

Naudojimas

Paskirstykite ant švarių plaukų ir palikite
keletą minučių. Vėliau nuplaukite vandeniu.

400 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Granatų aliejus

BE PARABENŲ



Saulė, vėjas, užteršta aplinka, dažnas plaukų formavimas ir 
netinkamai pasirinkta priežiūra gali pakenkti plaukams. Jie lūžinės 
ir bus išsausėję. Sausų plaukų drėkinimo priemonės prisotina 
plaukus drėgme ir įlaminuoja juos. Sausiems ir porėtiems 
plaukams grąžinama gyvybė, jie vėl žvilga, yra minkšti ir sveiki.

DRĖKINKITE PLAUKUS
IKI PAČIŲ GALIUKŲ

SAUSIEMS
P LAUKAMS



SAUSIEMS 
P LAUKAMS

MANGO ALIEJUS

Mango aliejus išgaunamas iš kauliuko.

Jis turi keletą anktioksidantų rūšių: karotinoidų 
ir polifenolių, taip pat daug riebiųjų rūgščių: 
palmito, stearino, oleino ir linolo. Jis stiprina 
plaukų elastingumą, plaukai tampa minkšti ir 
lengviau paklūsta.



SAUSIEMS
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

BE SLES

BE CDEA

DRĖKINANTIS ŠAMPŪNAS
pH 5.8

Švelnus šampūnas grąžina išsausėjusiems 
plaukams drėgmę ir blizgesį. Šaltalankių aliejus 
– galingas plaukų supermaistas, dovanoja 
jiems maisto medžiagas, būtinas sveikiems 
plaukams, stiprina juos ir saugo nuo išorinių 
neigiamų veiksnių. Mango aliejus giliai drėkina 
bei pasižymi atkuriamuoju poveikiu. Plaukams 
grąžinamas natūralus jų grožis, minkštumas ir 
sveikata.

Naudojimas

Paskirstykite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite 
į plaukus ir palikite keletą minučių. Vėliau 
nuplaukite vandeniu.

500 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Mango aliejus



SAUSIEMS 
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

DRĖKINANTI KAUKĖ
pH 5.8

Gilaus maitinimo procedūra sausiems plaukams 
dovanoja drėgmę ir energiją. Šaltalankių aliejus – 
galingas plaukų supermaistas, pasižymi dvigubu 
atkuriančiu ir stiprinančiu poveikiu, saugo plaukus 
nuo išorinių neigiamų veiksnių. Mango aliejus 
minkština, plaukai tampa paklusnesni, žvilga ir 
liečiant primena šilką.

Naudojimas

Paskirstykite ant švarių plaukų ir palikite
keletą minučių. Vėliau nuplaukite vandeniu.

350 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Mango aliejus

BE PARABENŲ



Plaukų priežiūros linija nebūtų visavertė nesukūrus švelnios 
formulės recepto, skirto kasdieniam naudojimui ir tinkančio 
visiems plaukų tipams. Norint turėti gražius plaukus, jie turi būti 
nuolat drėkinami ir maitinami. Šį rinkinį visų tipų plaukams sudaro 
subalansuotos priemonės galvos odai.

TAUSOKITE IR 
MINKŠTINKITE PLAUKUS 
KASDIEN

VISU  TIP U
P LAUKAMS



VISU  TIP U 
P LAUKAMS

PASIFLORŲ ALIEJUS

Pasiflora – tai ne tik skanus vaisius, bet ir 
pasiflorinių šeimos augalų genties naudingas 
augalas, pasižymintis turtingu vitaminų ir 
mineralų kompleksu. Atlikę daugybę tyrimų, 
specialistai nustatė, kad pasiflora turi daug 
naudingų savybių, kurios sėkmingai naudojamos 
kuriant vaistinius preparatus ir kosmetikos 
produktus. Sudėtyje yra flavanoidų ir fenolio 
rūgščių, produktai pasižymi antiseptiniu ir odos 
atkūrimą skatinančiu poveikiu.



VISU  TIP U
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

UNIVERSALUS ŠAMPŪNAS
pH 5.8

Itin švelnus plovimas nepažeidžia natūralaus 
galvos odos ir plaukų balanso. Šaltalankių 
aliejus – galingas plaukų supermaistas, 
pasižymi raminančiu ir minkštinančiu poveikiu, 
šalina įtampą ir atpalaiduoja galvos odą. 
Pasiflorų aliejus – plaukams dovanoja drėgmę, 
blizgesį ir elastingumą. Jie tampa paklusnūs 
ir lengvai šukuojami. Idealiai tinka kasdieniam 
naudojimui.

Naudojimas

Paskirstykite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite 
į plaukus ir palikite keletą minučių. Vėliau 
nuplaukite vandeniu.

500 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Pasiflorų aliejus

BE SLES

BE CDEA



VISU  TIP U 
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

UNIVERSALI KAUKĖ
pH 5.8

Plaukų grožiui ir sveikatai skirta procedūra,
specialiai sukurta kasdieniam naudojimui.
Sudėtyje yra šaltalankių aliejaus – galingo 
plaukų supermaisto, pasižyminčio raminančiu ir 
minkštinančiu poveikiu. Pasiflorų aliejus drėkina 
plaukus, suteikia jiems blizgesio ir elastingumo bei
neapsunkina. Žvilgantiems ir sveikiems plaukams.

Naudojimas

Paskirstykite ant švarių plaukų ir palikite
keletą minučių. Vėliau nuplaukite vandeniu.

350 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Pasiflorų aliejus

BE PARABENŲ



Ploni plaukai dažnai atrodo suglebę, negyvybingi, reti. Šis
rinkinys, skirtas ploniems plaukams, suteikia apimties,
sutankina juos, bet neapsunkina. Ploni plaukai įgauna energijos,
jie atrodo tankesni ir sveikesni.

PADIDINKITE PLAUKŲ 
APIMTĮ IR MAITINKITE

P LONIEMS
P LAUKAMS



P LONIEMS
P LAUKAMS

AGURKŲ SĖKLŲ 
ALIEJUS
Agurkų sėklų aliejus naudojamas daugelyje 
grožio receptų. Jis gaivina, ramina ir atkuria 
hidrolipidų sluoksnį.

Šis aliejus turi itin daug riebalų rūgščių, vitaminų 
ir tokoferolio, o taip pat linolo rūgšties. Jis 
padeda atnaujinti plaukų hidrolipido sluoksnį, 
suteikia gaivos pojūtį, užtikrina plaukų 
elastingumą.



P LONIEMS
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

APIMTIES SUTEIKIANTIS ŠAMPŪNAS
pH 5.5

Lengvas ir švelnus, suteikia tankumo ir 
apimties ploniems plaukams nuo jų šaknų 
iki galiukų. Šaltalankių aliejus – galingas 
plaukų supermaistas, dovanoja jiems maisto 
medžiagas, būtinas sveikiems plaukams, kurie 
tampa stiprūs ir tankūs. Agurkų sėklų aliejus 
padeda plaukams atkurti natūralų hidrolipidų 
sluoksnį. Plaukai tampa švelnūs, neapsunkinti ir 
ima blizgėti.

Naudojimas

Paskirstykite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite 
į plaukus ir palikite keletą minučių. Vėliau 
nuplaukite vandeniu.

500 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Agurkų sėklų aliejus

BE SLES

BE CDEA



P LONIEMS
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

APIMTIES SUTEIKIANTIS KONDICIONIERIUS
pH 4.8

Lengva formulė, pasižyminti itin stipriu lyginamuoju 
poveikiu, ploniems plaukams suteikia daugiau 
apimties. Šaltalankių aliejus – galingas plaukų 
supermaistas, maitinantis plaukus iš vidaus, juos 
stiprina ir tankina. Agurkų sėklų aliejus drėkina 
plaukus ir neapsunkindamas suteikia jiems 
elastingumo. Minkštiems, šilkiniams ir vešliems 
plaukams.

Naudojimas

Paskirstykite ant švarių plaukų ir palikite
keletą minučių. Vėliau nuplaukite vandeniu.

400 ml

1000 ml

Šaltalankių aliejus
Agurkų sėklų aliejus



P LONIEMS
P LAUKAMS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

200 ml

APIMTIES SUTEIKIANTI 
PURŠKIAMA PRIEMONĖ
pH 4.5

Stipriai fiksuoja plaukus prie šaknų. Padeda 
formuoti plaukus jų neapsunkinant, sutankina 
ir natūraliai fiksuoja. Dovanoja jiems ilgai 
išliekantį blizgesį ir šilko švelnumą.

Naudojimas

Išplovę plaukus šampūnu, purkškite ant
rankšluosčiu nusausintų plaukų per visą
jų ilgį. Nenuplaukite.

Šaltalankių aliejus
Agurkų sėklų aliejus

BE PARABENŲ



NAUJIENA
NUO ŠIOL CONTEMPORA GYDOMIEJI 
RINKINIAI IR MAŽAIS TŪRIAIS! 

500 ml
400 ml 
350 ml

Šampūnų talpa
Kondicionierių
Kaukių



„Švytinčio aksomo“ rinkinys su argano aliejumi stiprina
plaukų grožį, jie tampa minkštesni ir ima blizgėti, o ši
apsauga išlieka ilgą laiką. Plaukai tampa minkšti ir
žvilga lyg aksomas.

SUSTIPRINKITE 
NATŪRALŲ GROŽĮ

P LAUKAI
LYG AKSOMAS



P LAUKAI
LYG AKSOMAS

ARGANO ALIEJUS

Argano aliejaus sudėtyje yra mononesočiųjų 
(80%) ir sočiųjų (20%) riebalų rūgščių.

Dėl savo sudėties ir didelio Omega 6, Omega 9 
bei vitamino E kiekio, šis aliejus labai vertinamas 
ir naudojamas ištisus šimtmečius. Šio aliejaus 
drėkinamąjį poveikį įrodė mokslininkai. Argano 
aliejus naudojamas šiaurės Afrikos šalių 
virtuvėje, jis turi daug sveikatai naudingų savybių.



P LAUKAI
LYG AKSOMAS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

PLAUKUS LYGINANTIS ŠAMPŪNAS
pH 5.8

Sudėtyje yra itin daug maisto medžiagų,
suteikiančių plaukams aksomo minkštumo. 
Argano aliejus dovanoja plaukams drėgmę, 
tankumą ir blizgesį, o šaltalankių aliejus 
atkuria ir stiprina plaukus, užkirsdamas kelią 
šiurkštumui.

Naudojimas

Paskirstykite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite 
į plaukus ir palikite keletą minučių. Vėliau 
nuplaukite vandeniu.

500 ml

Šaltalankių aliejus
Argano aliejus

BE SLES

BE CDEA



P LAUKAI
LYG AKSOMAS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

PLAUKUS LYGINANTI KAUKĖ
pH 4.5

Atkuriamoji procedūra minkštiems lyg aksomas 
plaukams. Argano aliejus pasižymi stiprinančiu ir 
nuo senėjimo saugančiu poveikiu, o šaltalankių
aliejus plaukams suteikia blizgesio ir lankstumo.

Naudojimas

Paskirstykite ant švarių plaukų ir palikite
keletą minučių. Vėliau nuplaukite vandeniu.

500 ml

Šaltalankių aliejus
Argano aliejus

BE PARABENŲ



P LAUKAI
LYG AKSOMAS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

PLAUKUS LYGINANTIS NEKTARAS
pH 3.0

Dvejopo poveikio nenuplaunamas purškiamasis 
kondicionierius Suteikia plaukams aksominio 
minkštumo jų neapsunkindamas. Purškiamojo 
kondicionieriaus sudėtyje yra pantenolio, 
vitaminų E ir F, maitinančių ir atkuriančių 
plaukus. Jie lengviau šukuojami. Argano aliejus 
pasižymi stiprinančiu ir nuo senėjimo saugančiu 
poveikiu, o šaltalankių aliejus plaukams suteikia 
blizgesio ir elastingumo.

Naudojimas

Paskirstykite ant išplautų plaukų. Nenuplaukite! 
Įprastai formuokite plaukus. Prieš naudodami 
gerai suplakite.

Šaltalankių aliejus
Argano aliejus

200 ml

BE PARABENŲ



P LAUKAI
LYG AKSOMAS

PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O  P L A S TI
KO

PLAUKUS LYGINANTIS ALIEJUS
pH 4.5

Unikalios tekstūros plaukus lyginanti procedūra 
idealiai išlygina plauko kutikulę, suteikdama
blizgesio ir palengvindama formavimą.

Naudojimas

Dozatoriumi išspaudę 1 – 2 priemonės dozes, 
užtepkite ant drėgnų ar sausų plaukų per visą jų ilgį, 
nepamiršdami galiukų.

Šaltalankių aliejus
Argano aliejus

75 ml



FORMAVIMAS

Maksimalus bet kokio tipo šukuosenos
standumas ir fiksacija. Idealiai tinka norint
suteikti apimties ar suformuoti struktūrines
sruogas. Saugo plaukus nuo drėgmės, suteikia 
aiškias formos linijas ir suteikia joms blizgesį 
nepaliekant lipnumo pojūčio.

Naudojimas

Norėdami tradiciškai fiksuoti plaukus, gerai 
suplakite ir, laikydami 30 cm atstumu, purkškite 
ant drėgnų ar sausų plaukų. Norėdami suteikti 
apimties, pakelkite sruogas ir, laikydami 30 cm 
atstumu, purkškite ant plaukų šaknų.

YPAČ STIPRIOS FIKSACIJOS LAKAS

500 ml



FORMAVIMAS

Skysta priemonė bet kokio tipo plaukams 
suteikia šilko švelnumo ir blizgesio. Plaukai bus 
lengvai šukuojami ir žvilgės.

Naudojimas

Keletą priemonės lašų užtepkite ant drėgnų 
arba sausų plaukų.

SKYSTA PLAUKŲ FORMAVIMO 
PRIEMONĖ

100 ml




