
CHEVITON
ideāli mati un nagi 

veicina matu struktūras un nagu plātnīšu 
nostiprināšanos 
novērš matu un nagu lūšanu
novērš priekšlaicīgu sirmuma parādīšanos 
piemīt vispārspēcinoša iedarbība
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PRODUKTU LĪNIJA DIRECT HIT

Tikai labākais… Tikai no Eiropas…



Koptas rokas, skaista frizūra un kārtīgi apavi – mūsdienīga un veiksmīga 
cilvēka tēla neatņemamas iezīmes. To trūkumu nekompensē ne dārgs 
apģērbs, ne stilīgi aksesuāri. 

Neviens matu griezums neizskatīsies labi plāniem, blāviem un sašķēlušies 
matiem. Bet biolaminēšana, eluminēšana un citas dārgi maksājošas 
salona procedūras mērķētas tikai uz ārējā, visai neilgā efekta radīšanu. 
Tagad modē esošajai nagu pieaudzēšanai ir virkne kontrindikāciju, un arī 
to nekaitīgums naga plāksnītei joprojām ir strīdīgs jautājums. 

Turklāt slikts nagu un matu stāvoklis nav vienkārši nepatīkams 
kosmētisks defekts, tas ir organisma trauksmes signāls. Ja nagi slāņojas, 
bet mati izkrīt vai kļūst nespodri – laiks padomāt par veselības stāvokli. 

Kas attiecas uz nagiem, 
vispirms tie cieš no vitamīnu 
trūkuma. Pēc to izskata uzreiz 
var noteikt, kas organismam trūkst. Trauslums, šķelšanās – vitamīnu A, B 
un C, kā arī dzelzs, fosfora un kalcija deficīta pazīmes. Veselīga spīduma 
trūkums vēsta par aminoskābju, vitamīnu D, E, H, B1, B2, cinka, selēna un 
magnija nepietiekamību.  

Par labu matu un nagu veselībai nenāk arī apkārtējās vides agresīvā 
iedarbība: paaugstināta saules aktivitāte, vējš, nokrišņi, piesārņota 
atmosfēra, pārāk sauss gaiss telpās. Triecienu papildina ne pārāk 
tīrs ūdens, nepareizi piemeklēti šampūni un sadzīves „ķīmija”: dažādi 
mazgāšanas līdzekļi, veļas pulveri, gēli trauku mazgāšanai u.c.

Laba CHEVITON noteikumi

Stress un nogurums, 
problēmas ar nervu un 
endokrīno sistēmu, vecuma 
izmaiņas,  nepareizs uzturs, 
kaitīgie ieradumi – visas 
šīs iekšējās problēmas 
momentāni iespaido jūsu 
matu stāvokli. 



Protams, mēs nevaram no mūsu dzīves izslēgt pilnībā visus riska faktorus, 
un arī pietuvināt savu uzturu etalonam mūsdienu dzīves apstākļos nav tik 
vienkārši. Bet ar UB CHEVITON palīdzību parūpēties par matu un nagu 
stiprumu un skaistumu var katrs. 

CHEVITON tiek ieteikts matu un nagu stiprināšanai un to lūstamības 
novēršanai. UB sabalansētais sastāvs – īsta skaistuma aptieciņa, kas 
palīdz padarīt jūsu manikīru ideālu, bet frizūru – sajūsmas vērtu. 

В grupas vitamīni
stimulē matu un nagu augšanu. 
Saskaņā ar statistiku šo 
vitamīnu deficītu izjūt aptuveni 
40% cilvēku.  

Vitamīns Н (biotīns)
piešķir matiem vingrumu, 

elastību un skaistu spīdumu, bet nagiem – veselīgu izskatu. Tā deficīts 
var izraisīt nagu lūstamību, matu izkrišanu, seborejas dermatītus, 
paaugstinātu galvas ādas tauku dziedzeru darbību. 

Cinks tieši piedalās keratīna sintēzē, kas ir nagu un matu olbaltumvielu 
pamats. Turklāt cinks palīdz risināt tādu problēmu, kā matu izkrišana 
vīriešu dzimumorgānu – androgēnu paaugstinātas sekrēcijas gadījumā. 

Metionīns un cistīns — sēru saturošas aminoskābes, kas nepieciešamas 
nagu un matu stiprināšanai. Metionīns un cistīns cilvēka organismā 
nesintezējas, un tātad to rezerves ir pastāvīgi jāpapildina no ārpuses. 

UB CHEVITON ieteicams gan daiļajām dāmām, gan arī cilvēces stiprajai 
pusei, jo mūsdienu vīrietim kā lietpratīgam cilvēkam vienkārši ir „jādomā 
par skaistiem nagiem”. 

UB CEVITON sastāvā ietilpst 
vitamīni В5, В6, В12, Н 
(biotīns), cinks, kā arī 
unikālās aminoskābes  – 
cistīns un metionīns.



Derīgi padomi no CHEVITON
*

Ideāli mati
• katru dienu veiciet galvas masāžu;
• reizi nedēļā pusstundu pirms matu 
mazgāšanas matu saknēs ierīvējiet 
dadžu eļļu;
• izvairieties no pārāk karsta ūdens, 
dzelzs matadatām, ciešām gumijām un 
matu žāvēšanas ar karstu gaisu;
• regulāri nogrieziet sašķēlušos matu 
galiņus;
• biežāk lietojiet produktus, kas satur 
olbaltumvielas, tai skaitā riekstus un 
sēkliņas; kā arī svaigus dārzeņus un 
augļus. 

Pret savu organismu izturieties ar 
mīlestību un rūpēm, un tas noteikti 
atbildēs ar pretmīlestību!

Ideāli nagi
• nagu plāksnītē ierīvējiet citrona sulu;
• divas reizes nedēļā vai nedēļas kursa 
garumā katru mēnesi taisiet vanniņas 
ar jūras sāli vai ik pēc dienas ierīvējiet 
nagos un ādā ap tiem sasildītu olīveļļu; 
• nomainiet metāliskās nagu vīlītes pret 
stikla un vienmēr vīlējiet nagus vienā 
virzienā, nevis „pa kreisi – pa labi”; 
• neizmantojiet acetonu saturošus 
šķidrumus nagu lakas noņemšanai;
• uztura devā iekļaujiet želatīnu 
saturošus ēdienus: želejas, auksto gaļu, 
galertu. 

*Lietojot UB Cheviton, labāko rezultātu var sasniegt kopā ar ieteicamajām procedūrām. 
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