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Pirmoji individualios kosmetikos sistema
Skaitmeninė diagnostika + individuali formulė



Skaitmeninė diagnostika

• Aukštos kokybės kamera
• Lęšis 10X
• Lęšis 60X
• Trigubo apšvietimo režimas

(įtraukta poliarizuota šviesa)
• Lęšio valymo sistema uv spinduliais



Kokius kriterijus įvertina
Cremology sistema?
• Jautrumas 
• Drėgmės lygis 
• Elastingumas 
• Odos riebumas 
• Poros 
• Dėmės 
• Raukšlės • Raukšlės 

GREITA IR PATIKIMA
Išsami diagnostika, mažiau nei per minutę, 
atskleidžia tobulą formulę, pritaikytą 
individualiai kiekvienai odai. 



Išskirtinis produktas



Bazinis kremas

Drėkinantis bazinis kremas su SPF15 apsauga 

prisitaikymas prie pokyčių prisitaikymas prie pokyčių 

bandymai su gyvūnais 

hypoalerginių kvepiklių

parabenų ir sorbatų

skirta abiems lytims 



26 aukštos kokybės aktyvūs ingredientai,
pateikti buteliukuose po 2,5ml

• Hialiurono rūgštis
• Alijošius
• Natrio pidolatas
• Čiobrelių ekstraktas
• Glicerinas
• Sojos ekstraktas
• Kolagenas
• Simondsijų aliejus
• Lecitinas
• Papajos ekstraktas
• Varnalėša
• Alantoinas
• Hamamelis
• Arbutinas
• Glikolio rūgštis
• Kojinė rūgštis• Kojinė rūgštis
• Retinolis
• Vitaminas C
• Silicis
• Kofermentas Q10
• Medetkos
• Bisabololis
• Ramunėlės
• Alfa hidroksi rūgštis
• Bio-siera
• Baltoji dilgėlė



Koncentratai 

6 specialūs  aukštos koncentracijos produktai,
pateikti buteliukuose po 2,5 ml

Koncentratai 
• Arganas 
• Narcizų svogūnų ekstraktas
• Koraliniai dumbliai• Koraliniai dumbliai
• Perlai 
• Ikrai 
• Sraigės gleivės



Intensyvūs produktai

Veido kaukės, kurias sudaro
įvairūs kompleksai puikiai
tinkantys kiekvienos odos

problemos sprendimui

Praturtinta vitaminais Hydro atnaujinimui 

Prisotinta deguonies Atgaivinanti

Prieš senėjimą Jautriai odai 

Speciali formulė



Individualus požiūris - programinė įranga

• Lengva naudotis
• 100% interaktyvi
• 100% saugi
• Įtraukti atnaujinimai
• Nuolatinė techninė pagalba

Daugiau nei 50.000 skirtingų veido kremų.

Visų oda yra skirtinga.

Dėka plataus aktyviųjų medžiagų ir koncentratų pasirinkimo
Cremology yra pajėgi spręsti įvairias odos problemas.



Individualiai sukurtas produktas

Bazinis kremas + 3 aktyvūs komponentai + 1 koncentratas

Unikalus produktas – personalizuota odos priežiūra



Cremology turi platų aktyviųjų medžiagų asortimentą,
kurių koncentracija yra iki 10 kartų didesnė nei

Aukščiausia kokybė

kurių koncentracija yra iki 10 kartų didesnė nei
prestižiškiausių prekinių ženklų esančių rinkoje, siūlančių
aukščiausios kokybės produktą, prieinamą visiems.

Klientų lojalumas
Veido kremas, puikiai prisitaikantis prie odos pokyčių,
garantuoja geriausią priežiūrą kiekvieną dieną.



Pelningumas

Nauja ir revoliucinė idėja, aukštos kokybės produktai
už prieinamą kainą ir unikalus šansas pritraukti lojalius
klientus, daro Cremology pelninga investicija. 

Įranga Įranga 
• Išskirtinio dizaino įranga
• Lytėjimo kompiuterinė sistema
• Skaitmeninis diagnostikos prietaisas
• Kortelių spausdintuvas



Galimi darbo vietų variantai

Stendas

Darbo stalas



Cremology sistemos kainos
teirautis tel. 8-610-27691
arba el. p. info@grozioverslui.lt


