
TACITE 



LULALUX – Italijos meistrų 

sukurta kosmetika, įkūnijanti 

tradicines šio krašto vertybes: 

išskirtinę kokybę ir kūrybiškumą. 

Iš kruopščiausiai atrinktų žaliavų 

gimsta produktai, įkvėpti Italijos 

kultūros.  

LULALUX IR 

TACITE 



 

Siekiame įgyvendinti natūralaus grožio idėją savaip: kurdami 

unikalius gaminius iš medžiagų, padovanotų Motinos Gamtos. 

Glotni, švytinti, pamaitinta ir subtiliai pakvėpinta oda LULALUX 

kosmetikos dėka pasiekiama visiškai natūraliomis priemonėmis. 



VEIDO PRIEŽIŪRA 

CASTITAS 

Švelnus veido prausiklis / makiažo valiklis su 
natūraliu apelsinmedžio žiedų aromatu.  
 
CASTITAS -- natūralus rankų darbo veido prausiklis, 

puikiai tinkantis švelniam odos valymui (ypatingai 

jautrioms vietoms aplink akis). Šis produktas 

švelniai šalina visus makiažo likučius bei per dieną 

susirinkusius nešvarumus. Castitas yra praturtintas 

kakavos sviestu, avokadų ir ricinos aliejais, kurie 

drėkina, maitina odą ir išvalo poras, kad oda būtų 

gaivi, stangri ir švytinti. 



PLUMEA 
 
24 valandas veikiantis drėkinamasis veido 
kremas, suteikiantis odai apelsinmedžio 
žiedų aromatą.  
 
PLUMEA -- natūralus rankų darbo veido 
kremas, pasižymintis atkuriamosiomis 
savybėmis ir kovojantis su pirmosiomis 
raukšlėmis. PLUMEA stabdo senėjimo 
požymių atsiradimą ir padeda odai atgauti 
spindesį. 
 
Veikliosios medžiagos: hialurono rūgštis, 

UVIOX, vitaminas E, medus, alyvuogių 

aliejus, avokadų sviestas, jojobos aliejus, 

argano aliejus, pluoštinės bosvelijos 

ekstraktas.  



FLORES 

Apelsinmedžio žiedų tonikas 
 
Apelsinmedžio žiedų hidrolatas -- 
tobulas tonikas veidui, pasižymintis 
gaivinamuoju ir raminamuoju poveikiu. 
FLORES ypač tinka jautriai, dirgliai, 
brandžiai ir sausai odai, praradusiai 
spindesį.  
Hidrolatas išgaunamas garais distiliuojant 

karčiojo apelsinmedžio žiedų pumpurus. Jų 

švelnus citrusinis aromatas su išskirtine 

saldžiai karčia nata juntamas ir hidrolate. 



JUVENIS 

Natūralus rankų darbo kremas 
brandžiai odai.  
 
JUVENIS  maitina ir giliai drėkina, 
atkurdamas veido odos elastingumą ir 
spalvą. Šis kremas regeneruoja audinius 
bei skatina kolageno gamybą. Oda tampa 
gaivi ir švytinti. 
 
Veikliosios medžiagos: hialurono rūgštis, 

kolagenas, UVIOX, vitaminas E, 

alyvuogių aliejus, avokadų sviestas, 

taukmedžių sviestas, jojobos aliejus, 

argano aliejus, avokadų aliejus, 

ežiuolės, apynių ir kaštainių ekstraktai. 



JUVENIS PLUS  

24 valandas veikiantis kremas itin sausai ar 
brandžiai odai.  

 
JUVENIS PLUS giliai drėkina odą, 
reikalaujančią dar intensyvesnio maitinimo, 
atkurdamas jos spalvą, stangrumą ir spindesį. 
JUVENIS PLUS praturtintas augaliniais aliejais 
(alyvuogių, avokado, taukmedžio, jojobos, 
argano), vitaminu E ir veikliosiomis 
medžiagomis: hialurono rūgštimi, kolagenu, 
UVIOX, ežiuolės, apynių ir kaštainių 
ekstraktais. 
Sudėtyje esantis pažangus UVIOX® 

antioksidantas gaunamas iš sertifikuotų 

ekologiškų vynuogių išspaudų. UVIOX® gerina 

odos medžiagų apykaitą ir teigiamai veikia 

audinių jungiamąją struktūrą, todėl oda 

apsaugoma nuo UV spindulių žalos.  



PRIMORDIUM 
 
Specializuotas veido kremas visiems 
odos tipams 
 
Tai visiškai natūralus veido kremas, 
pritaikytas visiems odos tipams ir jų 
poreikiams. Jis pasižymi intensyviu 
drėkinamuoju poveikiu, todėl pavadinome 
jį „Primordium“ -- „Šaltiniu“. PRIMORDIUM 
praturtintas vitaminu E, jojobos, avokado 
aliejais ir kakavos sviestu. Atsižvelgiant į 
odos poreikius skirtingais metų ar paros 
laikais, į PRIMORDIUM sudėtį gali būti 
įjungtos viena ar dvi veikliosios medžiagos.  
Mūsų oda nuolatos praneša apie savo 

būseną, o mums belieka jos klausytis ir ja 

rūpintis. 



KŪNO PRIEŽIŪRA 

SOL 
 
Regeneruojantis kūno kremas po saulės 
vonių.  
 
SOL – rankų darbo kremas, gaminamas iš 
natūralių medžiagų. Jūsų oda kaipmat tampa 
šilkine, minkšta ir kvapnia. Taukmedžio sviestas, 
ryžių ir ricinos aliejai užtikrina tinkamą Jūsų 
odos maitinimą , o veikliosios medžiagos, tokios 
kaip natrio laktatas, vitaminas PP ir UVIOX®, 
suteikia intensyvų drėkinamąjį ir raminamąjį 
poveikį. UVIOX® apsaugo odą nuo senėjimo ir 
saulės spindulių sukeliamos žalos. 
 
Pagrindinės sudedamosios dalys: sviestmedžių 

aliejus, ryžių ir ricinos aliejai, UVIOX®, 

vitaminas PP ir natrio laktatas.  



SOMNIUM 
 
Visiškai natūralus, maitinamasis kūno kremas. 
SOMNIUM yra bekvapis, tad galėsite išsirinkti 
Jums patinkantį aromatą. 
 
SOMNIUM -- natūralus kūno kremas, turtingas 
maitinamaisiais ir stangrinamaisiais aliejais. Tobulai 
tinka visiems odos tipams, ypač sausai, jautriai ir 
pažeidžiamai odai. Formuluotė pasižymi 
maitinančiomis ir minkštinančiomis savybėmis dėl 
sudėtyje esančio kakavos ir taukmedžio sviesto. 
Parinkti aliejai (alyvuogių, Mosketos rožių, avokado, 
ricinos) leidžia išvengti odos senėjimo, atkuria odos 
spalvą ir elastingumą bei suteikia ilgalaikį 
drėkinamąjį antioksidacinį poveikį. Avokadų sviestas 
skatina audinių atsinaujinimą, oda išlieka elastinga. 
Miškinės dedešvos ekstraktas padeda nuraminti 
sudirgimus ir atgaivina odos natūralų atspalvį. 
Sudėtyje esantis didelis vitamino E kiekis kovoja su 

laisvaisiais radikalais, atsakingais už odos senėjimą, 

todėl SOMNIUM pasižymi intensyviu antioksidaciniu 

poveikiu. 



LEVITAS 
 
Anticeliulitinis kūno kremas.  
 
LEVITAS – rankų darbo kūno kremas, 
susidedantis iš natūralių veikliųjų medžiagų, 
skatinančių kraujo apytaką kapiliaruose ir 
padedančių pašalinti skysčio sankaupas bei 
medžiagų apykaitos produktus poodiniuose 
audiniuose. LEVITAS stangrina, maitina ir 
drėkina Jūsų odą, skatina riebalų sąnašų 
mažinimą ir kovoja su celiulitu. 
 
Kremas praturtintas taukmedžio ir 

kakavos sviestu, fukuso, azijinės centelės, 

ežiuolės, apynių ir kaštainių ekstraktais. 



STELLA PULVIS 
 
Blizgesio suteikiantis kūno kremas  
 
STELLA PULVIS – rankų darbo kūno kremas, 
pagamintas iš natūralių medžiagų. Kremas 
intensyviai maitina odą ir suteikia jai blizgesio. 
Tobulai tinka norintiems ne tik pasirūpinti savo 
oda, bet ir mėgautis prabangia išvaizda. STELLA 
PULVIS idealus norint išryškinti natūralią odos 
spalvą. 
 
Turtingas taukmedžio ir avokado sviestu, 

jojobos, argano, alyvuogių aliejais ir 

vitaminu E, kad oda taptų švelni, glotni ir 

švytinti.   



METAMORPHOSIS KŪNO ALIEJUS 
 
Bekvapis kūno aliejus, kurio 
veikliąsias medžiagas galėsite 
išsirinkti pagal savo poreikius. 
 
M E TA M O R P H O S I S  k e i č i a s i , 

prisitaikydamas prie jūsų poreikių. Jo 

sudėtyje esanti augalinių aliejų ir 

vitamino E kombinacija paverčia odą 

itin švelnia ir ją drėkina. 

METAMORPHOSIS įsiskverbia į 

giliuosius odos sluoksnius, todėl odos 

paviršiuje nelieka aliejaus. Šio 

produkto neutralus aliejus taip pat 

puikiai tinka plaukams, juos maitina ir 

atgaivina. Aliejus gali būti tepamas ant 

sausų arba drėgnų plaukų galiukų. 



METAMORPHOSIS 
 
Regeneruojantis rankų darbo kūno aliejus su 
natūraliomis veikliosiomis medžiagomis.  
 
METAMORPHOSIS keičiasi, prisitaikydamas 
prie jūsų poreikių. Jo sudėtyje esanti augalinių 
aliejų ir vitamino E kombinacija paverčia odą itin 
švelnia ir ją drėkina. METAMORPHOSIS 
įsiskverbia į giliuosius odos sluoksnius, todėl 
odos paviršiuje nelieka aliejaus. Šis produktas su 
natūraliais citrinos, laimo, jazminų, miros ir 
tikrųjų pačiulių aromatais suteiks Jums gaivumo 
jausmą su ilgai išliekančiais citrusų kvapais. 
Pasirinkome eterinius aliejus, nes tai – labai 
vertingos medžiagos, žinomos nuo pat senovės 
laikų.  
Vitaminas E pasižymi stipriu antioksidaciniu 
poveikiu ir nukenksmina laisvuosius radikalus, 
užkirsdamas kelią jų daromai žalai ir 
priešlaikiniam senėjimui. 
Aliejaus sudėtyje nėra silikonų, petrolato, SLS, 

parabenų, dažiklių ar kitokių cheminių priedų. 



ETERINIAI IR AU-

GALINIAI ALIEJAI 

MIGDOLŲ AUGALINIS ALIEJUS geriausiai 
žinomas dėl jo plataus naudojimo natūralioje 
kosmetikoje. Aliejus išgaunamas mechaninio 
spaudimo būdu, nenaudojant cheminių skiediklių 
ir turi minkštinamąjį, drėkinamąjį ir maitinamąjį 
poveikį. Produktas tinka tiek vaikams, tiek 
suaugusiems. Aliejus išsiskiria aukšta nesočiųjų ir 
polinesočiųjų riebalų koncentracija, kuri svarbi 
tinkamai odos būklei palaikyti.  
Migdolų aliejus tobulai tinka sausai ir sudirgusiai 
odai, malšina niežulį esant egzemai ir 
vėjaraupiams. Jį taip pat galima naudoti kaip 
masažo aliejų, kuris padeda atpalaiduoti įtemptus 
raumenis. 
Be to, aliejuje esantys vitaminai B ir E, amino 
rūgštys, angliavandeniai ir mineralinės druskos 
efektyviai užkerta kelią odos senėjimui ir prisideda 
prie pažeistų odos ląstelių atkūrimo. 



 

ERŠKĖTROŽIŲ ALIEJUS 
 
Erškėtrožė –laukinių rožių rūšis, paplitusi Pietų 
Amerikoje, ypač saulėtoje Čilėje. Erškėtrožių 
ekstrakte apstu antioksidantų, vitamino A ir C 
bei būtinųjų riebiųjų rūgščių. Šios 
sudedamosios dalys, esančios erškėtrožių 
aliejuje, atnaujina, atgaivina ir stangrina odą.  
Žmogaus organizme būtinosios riebalų rūgštys 
nėra gaminamos, todėl turi būti pasisavinamos 
per odą arba su maistu. Šis aliejus lengvai 
susigeria, veiksmingai drėkina sausą, aplinkos 
ar cheminių veiksnių sudirgintą odą. Aliejuje 
esantys vitaminai A ir C suteikia pažeistiems 
odos audiniams gydomąjį bei atsinaujinantį 
poveikį. 
Erškėtrožių aliejus dermatologijoje plačiai 

naudojamas gydant žvynelinę, egzemą ir veido 

raudonį. 



 

SALDŽIŲJŲ APELSINŲ ALIEJUS 
 
Šis eterinis aliejus suteikia odai skaistumo 
bei švelnumo. Jis skatina ląstelių 
atsinaujinimą, stangrina odą ir kovoja su 
raukšlėmis. Veiksminga priemonė siekiant 
išvengti naujų strijų ir celiulito formavimosi. 
Dermatologijoje plačiai naudojamas kaip 
priemonė prieš bakterines infekcijas, juo 
gydoma egzema ir kitos odos ligos.  
Apelsinų aliejus yra ypač populiarus 
aromaterapijoje. Šis eterinis aliejus 
atpalaiduoja įsitempusius raumenis, 
teigiamai veikia nervų sistemą todėl padeda 
kovoti su stresu, nemiga, depresija ir nerimu.  
 



AVOKADŲ ALIEJUS yra viena populiariausių 
sudedamųjų dalių kosmetikos priemonėse. Aliejus 
pasižymi plačia riebalų rūgščių įvairove. Aliejus 
puikiai maitina ir drėkina odą, padeda jai išlikti 
skaisčiai ir stangriai. Avokadų aliejus ypač teigiamai 
veikia sausą, šiurkščią ir negyvybingą odą, padeda 
išryškinti veido kontūrus. 
Kadangi avokade gausu įvairių antioksidantų ir 
vitaminų, šis vaisius yra vienas iš efektyviausių 
senėjimo procesą stabdančių natūralių produktų. 
Omega 3, randamas avokado aliejuje, drėkina ir 
stangrina odą, o linolo rūgštis skatina kolageno 
gamybą. Avokado aliejus padės  jums rūpintis savo 
kūno ir veido oda, suteikdamas jai elastingumo, 
stangrumo ir švelnumo.  
Avokadų aliejus taip pat populiarus plaukų 

priežiūroje. Jis puikiai maitina, atgaivina ir švelnina 

plaukus, apsaugodamas  galiukus nuo išsausėjimo ir 

skilinėjimo. Tinka riebaluotiems ir sausiems 

plaukams.  Avokado aliejus minkština ir ramina 

galvos odą, padeda atsikratyti pleiskanų. Aliejus 

stiprina ir atgaivina plaukus, apsaugo juos nuo 

slinkimo. 



LEVANDŲ ALIEJUS 
 
Šis ypač tyras aliejus, išgautas iš aukščiausios kokybės 
Italijos levandų, valo riebią odą ir užsikimšusias poras. 
Levandų aliejus -- veiksmingas antiseptikas, 
padedantis atsikratyti spuogų, egzemos ar žvynelinės. 
Gali būti naudojamas gydant peršalimo ligas: gripą, 
kosulį, sinusitą, bronchitą. Šis aliejus atpalaiduoja 
įsitempusius raumenis, raminamai veikia  skausmingų 
menstruacijų  metu. 
Levandų aliejaus aromatas teigiamai veikia centrinę 
nervų sistemą, ją tonizuoja ir ramina, atkuria emocinę 
pusiausvyrą. Šis produktas yra priešuždegiminis 
analgetikas, malšinantis raumenų įplyšimų sukeltą 
skausmą. Mažina nerimą, susierzinimą, malšina galvos 
skausmus ir stresą. Taip pat naudojamas limfinei 
cirkuliacijai gerinti celiulito atveju. 
Vaikams būdingų negalavimų, tokių kaip peršalimas, 

kolika, susierzinimas ir t.t. simptomus gali palengvinti 

kaklo ar krūtinės masažas su levandų eteriniu aliejumi, 

sumaišytu su vandeniu ar neutraliu aliejumi. 



ARGANO ALIEJUS 
 
Argano aliejus laikomas grožio eliksyru. 
Argano aliejuje esantys elementai, tokie kaip 
Omega 3, Omega 6 bei vitaminai A ir E 
atgaivina odą ir suteikia jai švelnumo bei 
elastingumo. Šis aliejus drėkina pačius 
giliausius odos sluoksnius ir skatina kolageno 
gamybą, kovoja prieš raukšles.  
Tinkamas vaikams. Šis aliejus giliai drėkina 
odą, nepalikdamas jos per daug riebios. Gydo 
nuo išbėrimų, kuriuos gali sukelti vystyklai. 
Teigiamai veikia ne tik odą, bet ir lūpas: 
argano aliejus palieka lūpas švelnias ir 
putlias. 
Šį produktą rekomenduojama tepti ir ant 

nagų. Jis stiprina nagą, suteikia jam blizgesio, 

saugo nuo lūžinėjimo. Šio aliejaus nauda 

pastebima ir plaukų priežiūroje. Jis apsaugo 

plaukus nuo karščio ir kitų žalingų aplinkos 

veiksnių. Geriausiai tepti ant drėgnų, ką tik 

išplautų plaukų. 



MANDARINŲ ETERINIS ALIEJUS 
 
Mandarinų eterinis aliejus valo odą, 
stiprina ir tonizuoja poodinius audinius.  
Šis aliejus skatina skysčių pertekliaus 
šalinimo procesą organizme. Dėl šių 
savybių aliejus gali sumažinti esantį 
celiulitą ir gydyti susikaupusį skysčių 
perteklių. Taip pat užkerta kelią strijų 
atsiradimui ir mažina esančių strijų 
ryškumą. 
Mandarinų eterinio aliejaus aromatas 

itin švelnus ir todėl yra labai palankus 

nėščioms moterims, kurios yra jautrios 

kvapams. Šio aliejaus aromato 

raminantis poveikis mažina įtampą ir 

nerimą. Aromatas gerina naktinį vaikų 

poilsį, ypač  vaikus kankinant nemigai ar 

emociniam stresui. 



MAKIAŽAS - SKAISTA-

LAI IR AKIŲ ŠEŠĖLIAI 

COLORATUS CORALLIUM CUPIDO 

INGREDIENTAI: MICA, CI 77491, TALC, ZEA MAYS KRAKMOLAS, TITANIO 

DIOKSIDAS, MAGNIO KARBONATO HIDROKSIDAS, LAUROYL LIZINAS, MAGNIO 

STEARATAS, ETHYLHEXYL STEARATAS, KAPRINIS TRIGLICERIDAS, TRIDEKANAS, 

UNDEKANAS 

DESIDERIUM 



NATURALIS IMPULSIO ILLUMINAT NERO 

OBLIVIO PETROSA 



ROSEUS SABUYLUM TERRA RUBER 

SOL 

PRODUKTUS GALITE ĮSIGYTI  

WWW. TACITE.LT 

 

NUMERIS: +37068629450 

 

PAŠTAS: info@tacite.lt 




