PER SKIN TYPE
Ihotyypin mukaan

Normaali / kuiva iho
Kevyesti kuoriva AHA-kasvovesi

Rikastettu AHAhedelmähapoilla

AHA- hedelmähappoja sisältävä alkoholiton kasvovesi,
joka jättää ihon raikkaaksi ja säteileväksi. Hedelmähapot
ovat kevyesti kuorivia ja ne nopeuttavat pinnallisen kuolleen
solukon irtoamista ja näin ollen parantavat solumuodostusta
ja elvyttävät ihon toimintoja. Viimeistelee puhdistuksen
elvyttäen ja palauttaen ihon luonnollisen pH- tasapainon.
Kasvovesi antaa iholle raikkaan herätyksen aamuisin ja
viimeistelee puhdistuksen iltaisin.
Käyttö: Purista pumpuliin ja pyyhi kasvot sekä kaula.
Ref. 1460 / 200 ml

Aprikoosiöljy +
ruiskaunokki

Puhdistusemulsio
Sametinpehmeä, kaikille ihotyypeille
sopiva puhdistusemulsio kätevässä
pumppupullossa. Puhdistaa
hellävaraisesti meikin ja muut ihon
epäpuhtaudet. Iho tuntuu pehmeältä ja
raikkaalta puhdistuksen jälkeen!

Rauhoittava kasvovesi
Hellävarainen, alkoholiton kasvovesi
kuivalle ja herkälle iholle. Sisältää yli
99 % luonnollisia ainesosia. Viimeistelee
hellävaraisesti puhdistuksen, jättäen ihon
pehmeäksi ja kosteutetuksi. Valmistaa ihon
vastaanottamaan hoitotuotteet. Ei enää
kiristävää tunnetta puhdistuksen jälkeen!

Käyttö: Pyörittele kasvoilla ja
kaulalla muutama minuutti.
Huuhtele pois lämpimällä vedellä.

Käyttö: Purista pumpuliin ja pyyhi kasvot
sekä kaula.

Ref. 1420 / 200 ml

Ref. 1430 / 200 ml

Normaali / kuiva iho

Kuoriva piilevä +
puhdistava riisitärkkelys +
pehmentävä kookosöljy

Kosteuttava naamio
Normaali / kuiva iho
Voidemainen naamio, joka takaa optimaalisen kosteutuksen poistaen samalla
väsymyksen merkkejä. Ainutlaatuinen Lift Complex – yhdiste tekee ihosta
joustavamman, pehmeämmän ja kimmoisamman. Ihon luontainen suojamekanismi
vahvistuu ja suojaa näin paremmin ulkoisilta haittavaikutuksilta. Naamio tarjoaa
kuivalle ja kosteusköyhälle iholle täydellisen kosteutuksen. Iho tuntuu ja näyttää
ravitulta ja elinvoimaiselta!
Käyttö: Levitä naamiokerros puhtaalle iholle, kasvoille ja kaulalle, silmänympärysihoa
välttäen. Anna vaikuttaa 10–15 minuuttia. Pyyhi imeytymätön naamio pois
kasvoveteen kostutetulla pumpulilla tai huuhtele pois lämpimällä vedellä.
Ref. 1262 / 50 ml

Kuorintavoide
Normaali / kuiva iho
Kuorii ihoa kevyesti ja hellävaraisesti, poistaen silti tehokkaasti kuolleen ihosolukon.
Kuorintavoiteen sisältämät mikrorakeet avaavat tukkeutuneet ihohuokoset ja stimuloivat
verenkiertoa sekä solutoimintaa. Jokaisen tulisi kuoria ihonsa säännöllisesti. Ajan myötäihon
uudistuminen hidastuu, jolloin ihon pinnalle kertyy enemmän kuollutta solukkoa ja iho voi
paksuuntua. Ihon kuorinta on todellinen tähtihoito ihon kauneuden ylläpitämiseksi. Kuorinnalla
säilytät ihosi nuorekkuuden ja elinvoiman!
Käyttö: Pyörittele kosteilla kasvoilla ja kaulalla muutama minuutti, silmänympärysihoa välttäen.
Huuhtele pois lämpimällä vedellä.
Ref. 1266 / 50 ml

Normaali / kuiva iho
Skin Survival+ normaalille iholle
Ympäristön haitalliset vaikutukset, kiireinen elämäntyyli
ja hormonaaliset muutokset näkyvät iholla.
Skin Survival+ on 24 tunnin hoitovoide, jonka sisältämät
antioksidanttiyhdisteet suojaavat ihoa ennenaikaiselta
vanhenemiselta. Voiteen sisältämä ADN Repair™ -yhdiste
kosteuttaa, ravitsee ja vahvistaa ihoa. Näin iho on
vahvempi kohtaamaan päivittäisen sisäisen ja ulkoisen
stressin. Sisältää UVA/UVB – suojan, joka suojaa ihoa
auringon haitallisilta vaikutuksilta.
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle,
kasvoille ja kaulalle.
Ref. 1355 / 50 ml

Skin Survival+ kuivalle iholle
24 tunnin hoitovoide, joka antaa ympärivuorokautisen suojan ennenaikaista vanhenemista ja kosteuden menetystä
vastaan. Voiteen sisältämä ADN Repair™ -yhdiste kosteuttaa, ravitsee ja vahvistaa ihoa. Vitamiinirikas avocadoöljy aktivoi
kollageenin muodostusta, jolloin ihosta tulee kimmoisampi. Skin Survival+ on vastaus ikääntymisen merkkien häivyttämiseen
ja niiden ennaltaehkäisyyn. Sisältää UVA/UVB – suojan, joka suojaa ihoa auringon haitallisilta vaikutuksilta.
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle, kasvoille ja kaulalle.
Ref. 1350 / 50 ml

Normaali / kuiva iho
Avain, jolla säilytät ihosi nuorekkuuden!
Korjaava seerumi
Couperosaihoa vahvistava, soluvaurioita korjaava
seerumi kuivalle iholle. Sisältää ainutlaatuisen
Repair 3C™- yhdisteen, joka puhaltaa uutta energiaa
soluille. Hyaluronihappo sitoo itseensä kosteutta ja kohottaa
juonteita sisältäpäin. Aktivoi ihon luonnollista kollageenin
muodostusta, jolloin ihosta tulee kimmoisampi. Seerumi
ehkäisee ja korjaa UV-säteiden aiheuttamia vaurioita.
Yhdellä tuotteella voit saada kaiken - Iho on välittömästi
pehmeämpi ja kimmoisampi. Ihon väri paranee ja se tuntuu
uudestisyntyneeltä!
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle,
e,
kasvoille ja kaulalle.
Ref. 1365 / 30 ml

Ensimmäinen seerumi
Ylläpitää ihon nuorekkuutta, silloin kun ensimmäiset ihon
ikääntymisen merkit ovat havaittavissa 25–30 ikävuoden
jälkeen. Sisältää Bio PPS6 – yhdisteen, joka kosteuttaa, ravitsee
ja suojaa ihoa. Padima Pavonica – leväuute on luonnon
oma ”kosteusmagneetti”. Säännöllinen käyttö parantaa ihon
kosteustasapainoa, jolloin iho säilyy kimmoisana ja elastisena.
Antioksidanttiyhdisteet suojaavat ihoa ja vahvistavat ihon omaa
luonnollista puolustusmekanismia.
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle, kasvoille ja
kaulalle.
Ref. 1370 / 30 ml

Sekaiho / rasvainen iho
Puhdistusvoide
Ihoa rauhoittava, luonnonsavea sisältävä syväpuhdistava voide. Sopii kaikille
ihotyypeille, erityisesti epäpuhtaalle iholle. Aktiiviaineet puhdistavat ihon
tehokkaasti, ehkäisten uusien epäpuhtauksien syntymistä. Normalisoi talineritystä
ja vähentää ihon kiiltoa. Luonnonsavi kuorii ihoa kevyesti, poistaen kuolleen
ihosolukon ja ylimääräisen rasvan. Rauhoittaa ihoa ja pienentää huokosia.
Tuloksena täydellisesti puhdistettu iho, joka tuntuu raikkaalta ja elinvoimaiselta!
Käyttö: Pyörittele kosteilla kasvoilla muutama minuutti. Huuhtele pois lämpimällä
vedellä. Viimeistele puhdistus pyyhkimällä kasvot kasvoveteen kostutetulla
pumpulilla.
Ref. 1665 / 150 ml

Sinkki +
A-vitamiini +
vehnäöljy

Kiiltoa estävä kasvovesi
Alkoholiton kasvovesi, joka on kehitetty sekaihon
erityistarpeisiin. Kosteuttavat ainesosat tuovat kosteutta
kasvojen kuiville alueille. Talineritystä säätelevät,
tasapainottavat ainesosat poistavat kiiltoa rasvoittuvalta
t-alueelta. Poistaa rasvoittuvan ihon öljymäisyyden ja kasvot
säteilevät puhtaan raikkaina. Välitön mattaisuuden tunne
kasvoilla – pitkäkestoista tasapainostusta sekaiholle!
Käyttö:
Vaihe I: Purista pumpuliin sekoittamatta pullon sisältöä ja
pyyhi kasvot sekä kaula, silmänympärysihoa välttäen.
Vaihe II: Sekoita pullon sisältö ravistamalla sitä. Purista
pumpuliin ja pyyhi helpoiten rasvoittuva T-alue.
Ref. 1455 / 200 ml

Sekaiho / rasvainen iho

Iho, joka on täydellisen
kosteutettu sisältäpäin – ja
mattapintainen ulkoapäin!

Kiiltoa estävä seerumi
Valloittava seerumi, jonka Matireflex™ -hiukkaset
tekevät ihosta sametinpehmeän ilman häiritsevää
kiiltoa. Seerumi imeytyy hyvin kosteuttaen ihoa
tehokkaasti ja saaden sen hehkumaan terveyttä.
Tri-Lissant™ -yhdiste estää ihon hilseilyä sekä
karheuden tuntua ja pehmentää ilmejuonteita.
Seerumin sisältämät tehoaineet edistävät
ihon luontaista uudistumisprosessia. Huokoset
pienentyvät ja muuttuvat näkymättömämmiksi.
Tuloksena kaunis, hyväkuntoinen ja säteilevä iho!
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle,
kasvoille ja kaulalle.
Ref. 1375 / 30 ml

Skin Survival+ sekaiholle
Sekaihon tarpeisiin kehitetty 24 tunnin hoitovoide,
joka antaa suojan ihoa vanhentavia sisäisiä
ja ulkoisia rasitteita vastaan. Voiteen sisältämä
ADN Repair™ -yhdiste (Marine DNA, E- ja
F-vitamiini) kosteuttaa, ravitsee ja suojaa ihoa.
Hyaluronihappo sitoo itseensä kosteutta ja
kohottaa juonteita sisältäpäin. Allantoiini
rauhoittaa ja ravitsee ihoa. Sisältää UVA/UVB
– suojan, joka suojaa ihoa auringon haitallisilta
vaikutuksilta.
Käyttö: Levitä aamuin ja/tai illoin puhtaalle iholle,
kasvoille ja kaulalle.
Ref. 1360 / 50 ml

Sekaiho / rasvainen iho
Syväpuhdistava savinaamio sekaiholle
Puhdistava ja kirkastava savinaamio, joka poistaa kuolleen
pintasolukon, avaa tukkeutuneet huokoset ja tasapainottaa
talineritystä. Sisältää yli 10 % puhdistavaa luonnonsavea, joka myös
rauhoittaa ja kirkastaa ihon väriä. Manteli- ja hasselpähkinäöljy
ravitsevat ja kosteuttavat ihoa. Vitamiinirikas kurkkumehu supistaa
ihohuokosia. Tuloksena kaunis, hyväkuntoinen ja säteilevä iho, ilman
epäpuhtauksia ja rasvaista kiiltoa!
Käyttö: Levitä puhtaalle iholle, kasvoille ja kaulalle,
silmänympärysihoa välttäen. Anna vaikuttaa 10-15 minuuttia.
Huuhtele pois lämpimällä vedellä.
Ref. 1264 / 50 ml

Syväpuhdistava savinaamio
rasvaiselle iholle
Savinaamion aktiiviset ainesosat imevät tehokkaasti
epäpuhtaudet ja ylimääräisen talin. Luonnonsavi
puhdistaa, rauhoittaa ja tasoittaa ihon värin. Naamio
avaa tukkeutuneita huokosia ja toimii antibakteerisesti
ehkäisten uusien epäpuhtauksien syntymistä.
Säännöllisellä käytöllä iho voi paremmin, puhtaammin
ja sen luonnollisen kaunis väri on palautunut kasvoille.
Käyttö: Levitä puhtaalle iholle, kasvoille ja kaulalle,
silmänympärysihoa välttäen. Anna vaikuttaa 10-15
minuuttia. Huuhtele pois lämpimällä vedellä.
Ref. 1265 / 50 ml
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