
Natūralūs ingredientai 

A 

Argano aliejus (Argan oil) 

Atkuriantis. 

Kodėl argano aliejus? 

Daugelis vartotojų jį laiko dykumos auksu. Paprastai naudojamas kosmetikoje, nors galima 

naudoti ir maisto gamyboje, išgaunamas saulėje dţiovinant argano medţio vaisius (Argania 

spinosa). Vaisiui išdţiūvus, šerdis išimama iš lukšto ir šaltai spaudţiama, išsaugant visus 

vitaminus ir aprūpinant organizmą būtinomis riebalų rūgštimis. Pasiţymi maloniu aromatu, 

švelnus, aukso spalvos. 

Atraskite produkto savybes 

Argano aliejaus sudėtyje yra būtinųjų riebalų rūgščių ir tokoferolių (antioksidantų). Be to, yra 

beta-karotinoidų, kurie apsaugo odą, maitinančių savybių turinčių skvalenų ir fitosterolių, kurie 

skatina kolageno gamybą ir neleidţia jam pasišalinti. 

Kodėl naudoti argano aliejų kosmetikoje? 

 Tai – puikus kūno drėkiklis, kuris skatina atsistatyti hipolipidinį sluoksnį, bet nuo jo oda 

netampa riebi. 

 Tinka ir riebiai odai, nes neskatina inkštirų ir spuogų formavimosi. Turi antiseptinių 

savybių, kurios sumaţina infekcijos tikimybę, taip pat antigrybelinių savybių, saugančių 

nuo tam tikrų rūšių grybelio. 

 Atkuria, gydo ir ramina. Be to, neleidţia formuotis strijoms arba jas sumaţina. 

 Be abejo, šis aliejus yra puiki priemonė nuo senėjimo, nes padeda sušvelninti senėjimo 

poţymius, suteikia odai skaistumo, elastingumo ir minkštumo. 

 

Produktai, kurių sudėtyje yra šio nepaprasto ingrediento: 

C  

Ramunėlė (Chamomile) 

Ramina odą ir nuima jos jautrumą. 

Kas yra ramunėlė? 

Tai ţolelių arbatų karalienė. Šio augalo išskirtinėmis terapinėmis ir gydomosiomis savybėmis 

susiţavėta Senovės Egipte, prieš 3 000 metų. Nuo tada šią iš Europos kilusią daugiametę 



vaistaţolę iki šių dienų gydymo tikslais naudoja įvairiausios tautos. Uţpilams naudojami švieţi 

arba dţiovinti ţiedai ir stiebai. Ramunėlių ekstraktas išgaunamas iš ţiedynų. 

Ramunėlės pavadinimas kilo iš graikiško ţodţio „chamaimelon“, reiškiančio „ţemės obuolį“. 

Ramunėlė sulyginta su obuoliu, nes ją stebėjęs Plinijus Vyresnysis rado panašumų tarp jų 

formos ir kvapo. 

Atraskite produkto savybes 

Ramunėlė yra ypatingas augalas. Gerai ţinomos jos savybės gerinti virškinimą, be to, dėl 

sudėtyje esančių gausių flavanoidų, kumarinų ir eterinių aliejų uţtikrinamas gydomasis poveikis 

odai. Pasiţymi ir priešuţdegiminėmis, antimikrobinėmis ir gydomosiomis savybėmis. 

Kodėl naudoti ramunelę kosmetikoje? 

Ramunėlės tonizuoja odą, padeda atkurti jos sveikatą. Suteikia švelnumo ir gerovės jausmą. 

Sumaţina uţdegimą akių srityje ir porų atsiradimą. 

Pamatykite, kokią naudą ramunėlės turi jūsų kūnui, naudodami „Silessence“ valomąsias putas ir 

„Silessence Renascent“ serumą. 

H 

Hipotoninis vanduo (Hypotonic water) 

Drėkina ir ramina. 

Kas yra hipotoninis vanduo? 

Hipotoniniame vandenyje yra maţa jonų koncentracija, todėl osmozės būdu jis lengviau 

prasiskverbia į odą. 

Toks vanduo randamas Caldes de Boi spa, ypač „Fond dl Bou“, „Fond del Boix“ ir „Fond de la 

Tertera“ šaltiniuose. Ir, ţinoma, jo yra visų „Boi Thermal“ produktų sudėtyje. 

Atraskite produkto savybes 

Hipotoninis vanduo atgaivina ir remineralizuoja odą. Be to, jis skatina ląstelių maitinimąsi ir 

neleidţia odai senti. 

Kodėl naudoti hipotoninį vandenį kosmetikoje? 

Į ląsteles prasiskverbęs hipotoninis vanduo padidina jų tūrį ir turgorą. Rezultatas – akivaizdţiai 

švelnesnė ir labiau sudrėkinta oda, o tai suteikia didesnį komforto jausmą. 

Visoje „Boi Thermal“ produktų linijoje aukštos kokybės efektyvūs ingredientai derinami su 

hipotoniniu vandeniu. Vanduo sudėtyje atlieka ne tik jungiamąją funkciją, bet yra ir aktyvusis 

ingredientas, ne maţiau svarbus uţ kitas sudedamąsias dalis. 



L 

Alyva (Lilac) 

Reguliuoja sebumo kiekį ir maitina. 

Kas yra alyva? 

Anksčiau laikyta širdies paguoda, alyva (Syringa vulgaris) yra alyvmedţių šeimai priklausantis 

lapuotas krūmas. Išsiskiria dideliais lapais ir maţais ţiedeliais, kurie šakų galuose grupuojasi į 

spalvingus ir kvepiančius ţiedynus. 

Atraskite produkto savybes 

Alyva turi įdomių gydomųjų savybių, nes joje yra verbaskozidų (turinčių antioksidacinį ir 

priešuţdegiminį poveikį), kurie sumaţina perteklinę sebumo gamybą ir kontroliuoja mikrobų 

dauginimąsi. Be to, padeda kontroliuoti hiperkeratinizaciją ir hiperpigmentaciją. 

Kodėl naudoti alyvą kosmetikoje? 

Kovodamas su riebalų pertekliumi, alyvų ekstraktas normalizuoja riebią odą ir padeda išvengti 

susijusių odos trūkumų. Pasitelkdama svarbiausius biologinius procesus, alyva suteikia odai 

matinį atspalvį ir sumaţina ryškesnes dėmes. Tai padeda atkurti natūralų odos skaistumą. 

„Boi Thermal“ produktų linijoje alyvos yra natūralaus vyrams skirto kremo sudėtyje: 

„Silessence“ kremas vyrams 

M 

Vakarinė dyvinutė (Marvel of Peru) 

Kas yra vakarinė dyvinutė? 

Vakarinė dyvinutė (Mirabilis jalapa), dar ţinoma kaip ketvirtosios valandos gėlė, yra graţus 

augalas, kilęs iš sausringų Peru atogrąţų vietų. Švelniai kvepiančios gėlės atsiveria popietę ir 

neuţsiveria iki kito ryto. 

Atraskite produkto savybes 

Tai yra natūralus dezinfektantas. Padeda uţgyti ţaizdoms ir gydo egzemą, grybelius, vabzdţių 

įkandimus, pūlinius ir nudegimus. Suteikia malonų ir raminantį komforto jausmą. 

Naudinga kosmetikoje, nes padeda sumaţinti stresą ir atkurti odos balansą. Slopina padidėjusį 

epidermio jautrumą ir sumaţina odą dirginančių medţiagų gamybą. Be to, sustiprindama 

barjerinę funkciją, padidina toleranciją išorės veiksniams. 

Šios savybės padeda atstatyti jautrią odą. 



Kodėl naudoti vakarinę dyvinutę kosmetikoje? 

Tai jautriai odai puikiai tinkantis natūralus ingredientas, nes ramina ir taip sumaţina 

diskomfortą. Sumaţina jautrios odos paraudimą ir padidina odos atsparumą dirgikliams, atkuria 

trapų barjerą tarp epidermio ir aplinkos. Be to, apsaugo nuo išsausėjimo, kuris itin neigiamai 

veikia jautrią odą. 

Nuraminta oda yra graţi. Dėl šios prieţasties vakarinės dyvinutės rasite „Silessence“ dieninio 

kremo sudėtyje. 

Labiausiai hipotoninis vanduo rinkoje. 

Drėkina ir ramina. 

Kas yra labiausiai hipotoninis vanduo rinkoje. 

Hipotoniniame vandenyje yra maţa jonų koncentracija, todėl osmozės būdu jis lengviau 

prasiskverbia į odą. 

Mūsų siūlomas labiausiai hipotoninis vanduo rinkoje suteikia odai daugiausia turgoro, 

minkštumo ir elastingumo. 

Atraskite produkto savybes 

Hipotoninis vanduo atgaivina ir remineralizuoja odą. Be to, jis skatina ląstelių maitinimąsi ir 

neleidţia odai senti. 

Kodėl naudoti hipotoninį vandenį rinkoje ir kosmetikoje? 

Į ląsteles prasiskverbęs hipotoninis vanduo padidina jų tūrį ir turgorą. Dėl osmozės fenomeno, 

kuo maţesnė jonų koncentracija, tuo daugiau turgoro suteikiama. Rezultatas – akivaizdţiai 

švelnesnė ir labiau sudrėkinta oda, o tai suteikia didesnį komforto jausmą. 

Vanduo iš „La Font del Bou“ šaltinio įeina į mūsų Drėkinančio terminio vandens sudėtį. 

 

 

N 

Nimbamedžio ekstraktas (Neem extract) 

Antiuţdegiminis ir antiseptinis. 



Kas yra nimbamedžio ekstraktas? 

Iš nimbamedţio (Azadirachta indica) galima išgauti įvairių ekstraktų. Nimbamedţio lapų 

ekstrakte yra antiseptinėmis ir drėkinančiomis savybėmis pasiţyminčių molekulių. 

Atraskite produkto savybes 

Pagrindinės produkto savybės yra antiseptinis, drėkinamasis, minkštinamasis, priešuţdeginimis 

ir antioksidacinis poveikis, o tai reiškia, kad jis puikiai tinka gydyti įvairius odos susirgimus. 

Kodėl naudoti nimbamedžio ekstraktą kosmetikoje? 

Tinka visiems odos tipams, tačiau dėl minkštinamojo ir drėkinamojo poveikio geriausia naudoti 

sausai odai. Antiuţdegiminės savybės gali padėti nuraminti jautrią odą. 

Be to, tinka ir brandesnei odai, nes nimbamedţio ekstraktas puikiai maţina raukšles. 

„Boi Thermal“ „Tri-Oil“ emulsijoje rasite daugumą šio augalo naudingųjų savybių. 

O 

Alyvuogių aliejus (Olive oil) 

Antioksidacinis poveikis ir drėkinimas. 

Kas yra alyvuogių aliejus? 

Alyvuogių aliejus yra vienas didţiausių Vidurţemio jūros regiono mitybos ir kultūros perlų. 

Plačiai naudojamas maisto gamyboje ir kosmetikoje. Naudojamas nuo seniausių laikų ir 

išgaunamas iš alyvmedžio (Olea eurpaea) vaisių tuo pačiu pavadinimu – alyvuogės, 

paprasčiausiai spaudţiant malūnėliu. 

Atraskite produkto savybes 

Augaliniai aliejai buvo naudojami per visą istoriją. Egipte, apie 2 000 m. pr. Kr., juos imta 

naudoti kosmetiniais tikslais. 

Alyvuogių aliejus apsaugo odą nuo išorės veiksnių ir dėl sudėtyje esančių riebalų rūgščių 

skatina ląstelių atsinaujinimą. Tai – itin minkštinantis ir drėkinantis aliejus, puikiai tinkantis 

sausai odai. 

Kodėl naudoti alyvuogių aliejų kosmetikoje? 

 Pasiţymi išskirtinėmis drėkinančiomis, minkštinančiomis ir raminančiomis savybėmis. 

 Efektyviai kovoja su sausumu net sudėtingiausiose srityse, pavyzdţiui, kulnai ir alkūnės. 

 Padeda atkurti paţeistą audinį, įskaitant tamsias dėmes ir randus. 

 Didelė riebalų rūgščių bei vitaminų E ir K koncentracija padeda efektyviai kovoti su 

senėjimu, didina odos elastingumą ir suteikia odai švelnumo bei sveiką išvaizdą. 

 



S 

Siliciu praturtintas hipotoninis vanduo (Silica-rich hypotonic water) 

Drėkina ir atkuria. 

Kas yra siliciu praturtintas hipotoninis vanduo? 

Hipotoniniame vandenyje yra maţa jonų koncentracija, todėl osmozės būdu jis lengviau 

prasiskverbia į odą. 

Be to, šio vandens mineralinis profilis yra išskirtinis: jo sudėtyje daug silicio dioksido, aukštos 

kokybės cheminio elemento. Silicis yra kaulams, kremzlėms, nagams, plaukams ir, ţinoma, odai 

būtinas mikroelementas. Veikia odą palaikančią struktūrą ir suteikia vandeniui atkuriamųjų ir 

drėkinamųjų savybių. 

Šio vandens randama „Font del Bou“ šaltinyje, viename iš trijų šaltinių, kurių vandenį „Boi 

Thermal“ panaudojo kosmetikos linijos gamyboje. 

Atraskite produkto savybes 

Hipotoninis vanduo atgaivina ir remineralizuoja odą. Skatina ląstelių maitinimąsi ir neleidţia 

odai senti. 

Dėl sudėtyje esančios didelės silicio dioksido koncentracijos, šis vanduo: 

 Saugo odą nuo senėjimo. 

 Skatina elastino ir kalogeno sintezės procesą. 

 Išsaugo odos elastingumą ir glotnumą, padeda išvengti raukšlių ir ankstyvo jų atsiradimo. 

 Itin rekomenduojamas nieţtinčiai odai ir gydant egzemą. 

Kodėl naudoti siliciu praturtintą hipotoninį vandenį kosmetikoje? 

Į ląsteles prasiskverbęs hipotoninis vanduo padidina jų tūrį ir turgorą. Rezultatas – akivaizdţiai 

švelnesnė ir labiau sudrėkinta oda, o tai suteikia didesnį komforto jausmą. Be to, dėl sudėtyje 

esančio silicio dioksido, šis vanduo pasiţymi drėkinamosiomis ir atkuriančiomis savybėmis. 

Visoje „Boi Thermal“ produktų linijoje aukštos kokybės efektyvūs ingredientai derinami su 

hipotoniniu vandeniu. Vanduo sudėtyje atlieka ne tik jungiamąją funkciją, bet yra ir aktyvusis 

ingredientas, ne maţiau svarbus uţ kitas sudedamąsias dalis. 

 

Soja (Soy) 

Stangrinimas ir DNR apsauga. 



Kas yra soja? 

Šis šiuo metu populiarus ankštinis augalas anksčiau buvo ţinomas tik vegetarams, nors ţmonės 

jį augino maţdaug 6 000 metų, o Kinijos imperatorius laikė šventu. Augalą galima įvairiai 

panaudoti, ir jis turi daug pranašumų. Sojų ekstraktas išgaunamas iš Glycine soja Siebold et 

Zucc sėklų. 

Atraskite produkto savybes 

Soja pasiţymi drėkinančiomis, antioksidacinėmis ir atkuriančiomis savybėmis bei padeda kovoti 

su senėjimu. Idealiai tinka mišriai odai ir yra pagalbinė priemonė gydant sausą bei 

pleiskanojančią odą. Sudėtyje yra aukštos kokybės baltymų, mineralų (geleţies, kalcio, fosforo 

ir magnio), vitaminų (B1 ir B2) bei augalinių junginių, pavyzdţiui, skaidulų, lecitino ir 

fitosterolių (izoflavonų), kurie skatina kalogeno gamybą. 

Kodėl naudoti soją kosmetikoje? 

Tai puikus su senėjimu kovojantis aktyvusis ingredientas, kuris sumaţina raukšles ir dėmeles bei 

saugo brandţią odą nuo senėjimo. Skatindamas kalogeno sintezę ir atkurdamas elastino 

pluoštus, didina odos stangrumą, maţina įdubimus ir atkuria odos lygumą. Be to, apsaugo 

ląstelių DNR, padeda sumaţinti matomus odos senėjimo poţymius ir maţina tamsias dėmes bei 

smulkias raukšleles akių srityje. 

Pasinaudokite sojos pranašumais naudodami „Silessence Renascent“ serumą ir „Silessence“ 

kremą vyrams. 

 

T 

Tamarindas (Tamarind) 

Drėkina ir gaivina. 

Kas yra tamarindas? 

Tamarindas (Tamarindus) yra nedidelis iš tropinių Afrikos miškų kilęs medelis, išplitęs ir kitose 

pasaulio dalyse, pavyzdţiui, Indijos regionuose, kur vadinamas „Tamar-hindi“. Itin vertinamas 

dėl vaisių, kuriuose yra saldţių, bet aštrių sėklų – jose gausu polisacharidų. Pasiţymi ir 

gydomosiomis savybėmis, yra naudingas kosmetikos ir groţio produktų gamyboje. 

Atraskite produkto savybes 

Tamarindo sėklas daugiausia sudaro polisacharidai, puikiai vandenį sulaikančios molekulės. 

Išlaikydamos vandenį, šios drėkinančios molekulės pagerina odos struktūrą. Skatina vidinį odos 

atsikūrimą, dėl ko oda tampa elastingesnė. 



Kodėl naudoti tamarindą kosmetikoje? 

Puikiai atjaunina odą. Pasiţymi puikiomis drėkinamosiomis savybėmis, net geresnėmis uţ 

hialurono rūgšties savybes. Sumaţina raukšles, didina elastingumą ir odos tankį. Produktai, 

kurių sudėtyje yra tamarindo, suteikia malonų minkštumo pojūtį. 

Iki šiandien veikiausiai negirdėjote apie tamarindą ir didţiulę jo teikiamą naudą. Todėl 

suskubkite ja pasinaudoti. Tamarindo yra „Silessence Renascent“ serumo, „Silessence“ dieninio 

kremo ir „Silessence“ naktinio kremo sudėtyje. 

 

V 

Vitaminas A (Vitamin A) 

Antioksidantas. 

Kas yra vitaminas A? 

Vitaminas A yra mikroelementas, labiausiai naudingas odai. Ţinome jį įvairiais pavadinimais: 

retinoinė rūgštis, retinolis, antikseroftalminis vitaminas, biosterolis ir beta-karotinas. Tai – 

riebaluose tirpstantis vitaminas, kurį kūnas įsisavina su maistu. 

Yra dvi vitamino A rūšys: aktyvus, kuris randamas mėsoje, ţuvyje ir pieno produktuose, bei 

provitaminas A, randamas augaluose, pavyzdţiui, vaisiuose, darţovėse ir kituose ţalumynuose. 

Pavyzdţiui, labiausiai ţinoma provitamino A forma yra beta-karotinas, randamas morkose. 

Atraskite produkto savybes 

Vitaminas A yra glaudţiai susijęs su spuogų formavimusi, nes šio vitamino trūkumas gali 

paskatinti jų atsiradimą. 

Patekęs ant odos, retinolis tampa aktyviu ir gali atkurti giliausią odos struktūrą. Šis vitaminas 

padeda kovoti su raukšlėmis, suteikia tvirtumo, sumaţina pigmentaciją, pasiţymi 

antioksidacinėmis savybėmis ir padeda gyti ţaizdoms. 

Kodėl naudoti vitaminą A kosmetikoje? 

Maţina raukšles: retinoidai efektyviai kovoja su senėjimu. 

 Stangrumas: retinoinė rūgštis (aktyvi retinolio forma odoje) reguliuoja keratogenezę – 

procesą, kuris būtinas odos stangrumo išlaikymui. 

 Pigmentacija: vitaminas A labiausiai padeda išlaikyti odą sveiką, o skatindamas 

pigmento susidarymą odoje, padeda išlaikyti natūralų odos toną. 



 Gijimas: vitaminas A skatina gijimą ir išlaiko odą švelnią, nes skatina odos raginio 

sluoksnio ląstelių atsinaujinimą.  Kiekvieną dieną mėgaukitės vitamino A poveikiu, 

naudodami „Silessence“ dieninį kremą. 

Kiekvieną dieną mėgaukitės vitamino A poveikiu, naudodami „Silessence“ dieninį kremą. 

 

Vitaminas E 

Antioksidantas. 

Kas yra vitaminas E? 

Vitaminu E arba tokoferoliu vadinama aštuonių komponentų, esančių daugelyje maisto 

produktų, daugiausia augalinės kilmės, grupė; jo itin gausu lapiniuose ţalumynuose 

(brokoliuose, špinatuose), sėklose, įskaitant soją, kviečių grūdo gemaluose ir alaus mielėse. Jo 

galima rasti ir gyvulinės kilmės maisto produktuose, pavyzdţiui, kiaušinių tryniuose. 

Atraskite produkto savybes 

Vitaminas E apsaugo kūną nuo laisvųjų radikalų, kurie sukelia audinių degeneraciją. Dėl šios 

prieţasties vitaminas  E siejamas su jaunyste ir graţia oda. 

Jis gydo ir skatina gynybinių ląstelių formavimąsi, taigi, padeda kovoti su infekcijomis. 

Kodėl naudoti vitaminą E kosmetikoje? 

 Stiprina odos ląsteles, kovoja su senėjimu ir leidţia odai spindėti. 

 Vitaminas E uţtikrina natūralią odos apsaugą. 

 Jis būtinas odai, veikia efektyviai, ir padės jums akivaizdţiai pagerinti odos būklę! 

Mėgaukitės vitamino E teikiama nauda su „Boi Thermal“ „Silessence“ dieniniu kremu. 

 

W 

Baltasis vilkdalgis (White iris) 

Pasiţymi antioksidaciniu, antiseptiniu ir valomuoju poveikiu. 

Kas yra baltasis vilkdalgis? 

Vilkdalgis (Iris florentina) yra seniai ţinoma, graţi ir trapi gėlė, kurios kilmę galima atsekti 

graikų mitologijoje. Ši gėlė siejama su gerais norais. Vilkdalgių ekstraktas išgaunamas iš gėlės 

šaknų. 



Atraskite produkto savybes 

Vilkdalgio ekstraktas, kuriame daug flavonoidų, pasiţymi drėkinančiomis ir antioksidacinėmis 

savybėmis. Apsaugo odą nuo senėjimo, valo ir turi antiseptinių savybių. 

Kodėl naudoti baltąjį vilkdalgį kosmetikoje? 

Nes drėkina, tonizuoja, gaivina, saugo nuo senėjimo ir suteikia odai komforto jausmą. 

Vilkdalgis turi daugybę gerųjų savybių, kurios išmintingai derinamos daugybėje „Boi Thermal“ 

produktų. Jo rasite „Silessence“ valomųjų putų, „Silessence Renascent“ serumo, Silessence“ 

dieninio kremo ir „Silessence“ naktinio kremo sudėtyje. 

 

Gluosnis (Willow) 

Ramina odą ir nuima jos jautrumą. Sutraukia ir reguliuoja sebumo gamybą. 

Kas yra gluosnis? 

Gluosnio ekstraktas išgaunamas iš gluosnio medţio ţievės ir senovėje naudotas sumaţinti 

skausmą bei karščiavimą. Jo gydomąsias savybes aprašė garsus graikų gydytojas Hipokratas. 

Šiais laikais svarbios gluosnio savybės sumaţinti raukšles ir sustabdyti senėjimą naudojamos 

kosmetikoje. 

Atraskite produkto savybes 

Gluosnio ţievėje yra salicilo rūgšties – aktyviojo ingrediento ir natūralaus konservanto. Todėl 

gluosnio ekstraktas maţina skausmą, sutraukia, turi antiseptinių, karščiavimą maţinančių ir 

priešuţdegiminių savybių. Be to, skatina odos ląstelių lupimąsi ir pašalina negyvas ląsteles, taip 

skatinamas epidermio atsinaujinimą.  

 

Kodėl naudoti gluosnį kosmetikoje? 

Turi lupimąsi skatinančių savybių, pašalina negyvas ląsteles, sumaţina matomus odos senėjimo 

poţymius. Sumaţina tamsias dėmes, suteikia veidui stangrumo ir švelnumo. Padeda sureguliuoti 

riebalų sekreciją spuogų ir inkštirų išvargintai odai. 

Išbandykite gluosnio potencialą, naudodami „Silessence“ kremą vyrams. 

 


