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Lakštų kaukės – 
efektyvesnės
Idėja sukurti paprastą ir 
kokybišką grožio produk-
tą kaunietėms B.Kaušilaitei 
ir I.Putnienei kilo po studi-
jų LSMU Farmacijos fakulte-
te. 10 m. dirbusios farmacijos 
srityje, jos išanalizavo grožiui 
skirtų produktų trūkumus bei 
pranašumus ir drąsiai ėmė 
kurti naujoves. 

Vienerius metus truko įvai-
rių produkto dalių  – seru-
mo, lakšto, pakuotės  – ban-
dymai, o dabar kaunietės jau 
laiko rankose veido kaukes 
„Lecler“. Tyčia buvo pasirink-
tas šis pavidalas  – vienkarti-
niai lakštai, išmirkyti seru-
me, nes juos patogu naudoti ir 
jie yra kur kas efektyvesni už 
įprastas veido kaukes. „Užtep-
tas kremas veikia tol, kol yra 
drėgnas, bet aplinkoje labai 
greitai išdžiūsta. O sudrėkin-
tas lakštas padaro stebuklą. 
Tai atrado rytietės, drėkinda-
vusios savo sijono skiautes ir 
dėdavusios ant veido“, – sakė 
B.Kaušilaitė. „Rytietės beveik 
nenaudoja tepamų kaukių, jos 
suprato, kad ši forma geriau-
siai drėkins ir maitins odą. 
Mūsų tikslas – paskatinti mo-
teris vartoti būtent šios rūšies 
kaukes“, – pridūrė I.Putnienė.

Serumo sudėtį farmaci-
ninkės kūrė pačios, domėjo-
si naujausiais klinikiniais ty-
rimais, rėmėsi moksline lite-
ratūra, dėl tinkamos konsis-
tencijos konsultavosi su kos-
metologijos įmonėmis. Lie-
tuvaičių kurtos kaukės – kos-
mopolitinis produktas. „Šilko 
su medvilne lakštai – iš Rytų, 
kur sutelkti pagrindiniai šilko 
klodai, o serumas gaminamas, 
lakštai impregnuojami ir pa-
kuojami Europoje“, – aiškino 
B.Kaušilaitė.

„Lecler“ – lietuvių kurtas 
grožio produktas
„Lecler“ veido kaukės – grožio naujiena, 
kurią sukūrė ir ką tik pristatė dvi drau-
gės – Birutė Kaušilaitė bei Ineta Putnie-
nė. Pasitelkusios ilgametę darbo farma-
cijoje patirtį, jos tiksliai išsiaiškino, ko 
reikia šiuolaikinei skubančiai moteriai. 
Maitinamųjų, drėkinamųjų bei jaunina-
mųjų kaukių efektas pagrįstas unikalia 
formule, kurioje – ir naujos kartos hidro-
lizuota hialurono rūgštis.

Puiki dovana Kalėdų proga – 
„Lecler“

Veido kaukes „Lecler“ itin paprasta ir naudoti, ir įsigyti. Apsi-
lankę puslapyje leclermasks.eu ir pasirinkę norimus produk-
tus, sudėkite juos į krepšelį.
Šiuo metu „Lecler“ galite užsakyti specialioje šventinėje pa-
kuotėje – dailioje dėžutėje, perjuostoje raudonu kaspinu, – ir 
padovanoti savo mylimai mamai, sesei ar draugei. Tereikės 
nurodyti kitą siuntos adresą – žmogaus, kuriam norite pada-
ryti malonią staigmeną.
Sumokėti už įsigytas prekes galėsite per „PayPal“ ir „Mister-
Tango“ sistemas.
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PaPrasta  
ir Patogu naudoti
Produkto pavadinimas pras-
mingas, mat prancūzų kalbos 
žodis lecler reiškia raktą, lei-
siantį pasiekti grožį, eleganci-
ją, pamilti save.

„Mūsų prioritetai  – veiks-
minga kaukių sudėtis, kad 
priemonė giliai prasiskverb-
tų į odą ir būtų paprasta nau-
doti, – teigė farmacininkės. – 
Kaukės intensyviai drėkina, 
puoselėja veido odą, mažina 
raukšles. Jas itin paprasta ir 
lengva naudoti net per dar-
bo pertraukėlę! Namuose ga-
lite būti su kauke žiūrėdama 
mėgstamą TV laidą, virdama 
vakarienę, o gal net daryda-
ma jogos pratimus.“ Pasako-
dama apie naujo grožio pro-
dukto priešistorę I.Putnienė 
sakė, kad jos mąstė apie vei-
klias, užimtas moteris, visada 
skubančias ir užsiėmusias, bet 

nepamirštančias savimi pasi-
rūpinti.

Šios vienkartinės veido 
kaukės  – tai plonas šilko ir 
medvilnės audinio lakštas, 
gausiai prisodrintas aktyviai 
odą drėkinančių ir senėjimą 
atitolinančių veikliųjų me-
džiagų. Jos puikiai prilimpa, 
tad laukiant, kol serumas su-
sigers, nebūtina ramiai gulėti. 
Kaukės sudėtyje esantys pep-
tidai atpalaiduoja veido rau-
menis, antioksidantai apsau-
go odą nuo laisvųjų radikalų, 
o naujosios kartos oligohialu-
rono rūgštis stipriai drėkina. 

naujos kartos 
hiaLurono rūgštis
Trijų rūšių „Lecler“ kaukes 
galima rinktis pagal poreikį. 
Pavyzdžiui, jei skubate į vaka-
rėlį, geriausiai tiks „Express 
Refresh“ kaukė. Greitai odą 
atgaivinanti priemonė reko-

 � SAVYBĖS. Kokybė, estetika, paprastumas – šiuos siekius įvardijo I.Putnienė ir B.Kaušilaitė, 
mąstydamos apie būsimą produktą – „Lecler“ kaukes.

menduojama prieš renginius 
ar pobūvius, kuomet norisi 
suteikti odai švytėjimo.

Senėjimą atitolinanti kaukė 
„Anti-ageing“ rekomenduo-
jama atsiradus pirmiesiems 
odos senėjimo požymiams. 
Dauguma moterų nežino, o 
gal neįvertina to, kad oda pra-
deda senti jau nuo 25  me-
tų. Grožio kaukė nuo senėji-
mo yra papildyta serumu su 
hialurono rūgštimi, peptidų 
kompleksu ir antioksidantais. 

„Mūsų kurtų kaukių se-
rume naudojama specialia 
technologija apdorota naujos 

kartos hidrolizuota hialuro-
no rūgštis, kurios molekulinė 
masė yra labai maža, tai lei-
džia jai įsiskverbti į giliuosius 
odos sluoksnius ir drėkinti. 
Ji du kartus efektyvesnė nei 
įprasta hialurono rūgštis“,  – 
apie modernius jauninamuo-
sius serumo komponentus pa-
sakojo farmacininkė. 

„Lecler“ kaukių sudėtyje nė-
ra kenksmingų medžiagų: pa-
rabenų, sulfatų, ftalatų. „Norė-
jome saugaus produkto be odai 
kenksmingų komponentų, kad 
galėtume pačios drąsiai nau-
doti ir savo draugams reko-
menduoti“, – sakė I.Putnienė. 

„Jau sulaukiame pirmų at-
siliepimų, renkame informa-
ciją, nes sieksime tobulin-
ti gaminius. Kai kurios klien-
tės sakė, kad maišelyje net 
per daug serumo, jo užtenka 
visam kūnui išsitepti“, – juo-
kėsi B.Kaušilaitė.

Vienerius metus truko 
įvairių produkto dalių – 

serumo, lakšto, pakuotės – 
bandymai.


