DRY SKIN
ÅTERSTÄLLER ELASTICITETEN OCH SMIDIGHETEN I TORR HUD

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Mild Creamy Cleanser

500

200 ml

500P

500 ml

Radiant Firming Tonic

501

200 ml

501P

500 ml

Mild Face Rub

508

50 ml

508P

200 ml

517

50 ml

517P

150 ml

511

50 ml

511P

150 ml

Hyaluron Impulse

524

50 units

524P

150 units

Night Replenisher

527

50 ml

527P

200 ml

Hydrating Skin Complex

535

30 ml

535P

50 ml

Eye Zone Gel

561

30 ml

561P

30 ml

590

75 ml

590P

200 ml

Day Vitalizer
Aquatense Moisture

Hydrating Gel

Mask+

Gel+

Frisk hud är slät, mjuk och smidig. Den har en
naturlig barriär som skyddar mot fuktbrist och
förhindrar att främmande substanser tränger in.
För att uppnå detta, är små flagor placerade i
flera lager ovanpå varandra och hålls samman
av hudens naturliga cementämne. Den naturliga
fukten (NMF) säkerställer att hornlagret inte
torkar ut. Den består av hydrofila och
fuktbindande ämnen. Tillsammans med
Hydrolipider, bildas det som kallas den
hydrolipidiska filmen som säkerställer hudens
fukthalt. Kvaliteten på den hydrolipidiska filmen
är genetiskt relaterad och föremål för ett antal
influenser på samma gång. Interna faktorer
(t.ex. näring, hormonnivå) och yttre faktorer
(t.ex. klimat, aggressiva rengöringsmedel) kan
påverka den hydrolipidiska filmen i sådan
utsträckning att synlig torr hud uppstår.
Beroende på karaktären kan man skilja mellan
följande två former av torr hud:
Torr, lipidfattig hud: på grund av minskad
talgproduktion, blir det brist på lipider. Denna
brist på lipider försvagar den hydrolipidiska
filmen, som skyddar mot uttorkning och
inträngning av bakterier.
Torr, fuktfattig hud: huden producerar
vanligtvis tillräckligt med lipider, men kan få brist
på fukt på grund av vissa faktorer.
Noggrann vård med lipidpåfyllande och
fuktbindande aktiva substanser är mycket viktig
för att göra torr hud mer elastisk och smidig
igen. DRY SKIN är den speciella vårdserien för
denna hudtyp. Milda rengörings- och
vårdprodukter stöttar hudens fysiologi med
moderna aktiva substanser. Dessa ökar dess
fuktbindningsförmåga och stärker den
hydrolipidiska filmen.
Regelbunden vård med DRY SKIN gör torr hud
slät och smidig igen, och stärker sin naturliga
film för att skydda mot yttre påverkan.
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DRY SKIN
•

Förbereder optimalt huden för
efterföljande behandlingar

•

Särskilt mild rengöring med
hudens fysiologiska pH-värde

•

Den krämiga konsistensen är
särskilt lätt att applicera och
tvätta bort

•

Hudens naturliga fuktighet
bibehålls

•

Lämnar inte huden spänd

•

Intensiv men mild rengöring

•

Ger huden en ren känsla

DETALJ.
200 ml
Ref.
500

GROSS.
500 ml
Ref.
500P

Mild Creamy Cleanser
SKONSAM RENGÖRINGSLOTION FÖR TORR HUD
Skonsam och grundlig rengöring är särskilt viktigt för torr hud. Å ena sidan,
bör orenheter, make-up och döda hud celler avlägsnas grundligt, och å
andra sidan, bör denna process så lite som möjligt torka ut eller ens irritera
huden.
Mild Creamy Cleanser är vattenlöslig och har en rik, krämig konsistens.
Detta möjliggör snabb make-up borttagning. Make-up rester avlägsnas både
noggrant och varsamt. Partiklar av smuts och naturliga hudavfall avlägsnas
enkelt och kan helt enkelt sköljas bort med vatten.
Känslan av behaglig renhet följs därför av märkbart mjuk och smidig hy.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Avocado oil: Rik på naturliga fettsyror och vitaminerna A, E och D;
vårdar och skyddar huden även under rengöring, ger huden en mjuk
och len känsla

Hemvård
Fördela Mild Creamy Cleanser över
ansikte och hals på morgon och kväll
och massera in med fingertopparna i
cirkelrörelser. Avlägsna med rikligt med
ljummet vatten eller fuktiga kompresser.
Rengör huden ytterligare med Radiant
Firming Tonic.
Tips: Rengöring med Mild Creamy
Cleanser rekommenderas vid mycket
make-up. Applicera rengöringslotion och
ta bort överskottet med en pappers
vävnad. Applicera sedan igen och tvätta
av med rikligt med vatten eller en
kompress.
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DRY SKIN
•

Hudprofilen verkar jämnare och
dess porer finare

•

Huden är bättre förberedd att
absorbera efterföljande
produkter

•

Huden är märkbart återupplivad
och fräsch

500 ml

•

Hudvänligt pH-värde

Ref.

•

Lämnar huden helt ren

DETALJ.
200 ml
Ref.
501

GROSS.

501P

Radiant Firming Tonic
ANSIKTSVATTEN FÖR TORR HUD

Hemvård

Grundlig, effektiv djuprengöring av huden är endast fullständig när efterföljs
en behandling med ansiktsvatten.

Häll Radiant Firming Tonic på en
bomullsspad efter rengöring på morgon
och kväll och stryk varsamt över ansikte
och hals.

Ansiktsvatten tar bort oönskade produktrester från hudens yta. Med sin
uppfriskande och återupplivande funktion återställer den hudens jämvikt och
förstärker effekten av efterföljande vård.
Radiant Firming Tonic är ett milt, alkoholfritt ansiktsvatten med ett
hudvänligt pH-värde. Det ökar individens välbefinnande varje gång det
appliceras och återupplivar och uppfriskar huden märkbart.

Tips: Också mycket fördelaktigt och
uppfriskande som en kompress för det
känsliga området runt ögonen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Soluble collagen: Binder och behåller fukt; filmbildande och lyftande
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DRY SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.

•

Förfinar huden

•

Huden får en rosig nyans

•

Avlägsnar döda hudceller,
hårdheter och pormaskar

•

Efterföljande aktiva
vårdsubstanser absorberas
bättre av huden

•

Förebygger blemmor

508

GROSS.
200 ml
Ref.
508P

Mild Face Rub
MILD ANSIKTSPEELING MED JOJOBAVAXPÄRLOR

Hemvård

Fuktfattig hud är ofta spröd och grov. De torra cellernas oegentligheter är
jämförbara med ett skadat tak: den externa matrisen har förlorat sin pålitliga
skyddsfunktion. Som ett resultat, är dess förmåga att lagra fukt allvarligt
nedsatt. För att förhindra detta scenario från att inträffa i första hand, bör
man regelbundet avlägsna torra hudflagorna försiktigt.

Massera in Mild Face Rub på rengjord
hud på ansikte, på hals och dekolletage
1-2 gånger per vecka. Fördela och
massera varsamt i några minuter med
fuktade fingrar. Skölj sedan noggrant
med varmt vatten. Därefter behandla
igen med Radiant Firming Tonic.

Mild Face Rub är en mild peelingkräm. Den innehåller slipande partiklar
som består av Jojobavax, som rullar över hudytan som små pärlor av vax.
De slätar märkbart ut torr hud och förhindra uppkomsten av pormaskar.

Idealisk innan du applicerar ett serum.

Mild Face Rub skämmer bort huden även vid applicering. Mild och smidig,
appliceras den och masseras in som en rik kräm. Den starka effekten hos
peelingen beror enbart på intensiteten och varaktigheten av massagen.
Eftersom den är vattenlöslig, kan den helt enkelt tvättas bort som en
rengöringslotion.
Mild Face Rub gör torr hud mjuk, smidig och fast igen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Peeling granules consisting of jojoba wax: Rundade, slipande
partiklar som smälter på grund av kroppens värme vid applicering

•

Neutral oil: Skötselolja för lotion med bas av kokosolja; lämnar huden
mjuk och sammetslen, och gör den smidig
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DRY SKIN
•

Jämnar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Enastående grund för make-up

•

Lätt konsistens, absorberas
snabbt

•

Perfekt fuktighetskräm och
fuktbindemedel

•

Skydd och säkerhet mot
miljöpåverkan

DETALJ.
50 ml
Ref.
517

GROSS.
150 ml
Ref.
517P

Day Vitalizer
ÅTERFUKTANDE DAGKRÄM

Hemvård

Konsekvent, daglig vård är oumbärlig för torr hud. Om huden är bristfällig i
fukt och lipider, minskar dess elasticitet signifikant och rynkor som orsakas
av torrhet formas alldeles för snabbt. Även ung hud, verkar blek och
oattraktiv.

Applicera på ansikte och hals efter
rengöring och ansiktsvatten på
morgonen, och massera varsamt in.
Enastående grund för make-up.

Day Vitalizer är en mjuk men ändå rik dagvårdskräm för torr hud. Den ger
ett balanserat skydd i alla situationer där fukt dras från huden: klimatstyrda
och överdrivet uppvärmda rum, exponering för sol, vind och väderstress, biloch flygresor.

Tips: Om den torra huden bara är något
lipidfattig och nattkrämen verkar alltför
rik – Använd helt enkelt Day Vitalizer
som nattvård också!

Day Vitalizer fyller på med fukt när huden är fuktfattig och lätt lipidfattig,
vilket gör den smidig och spänstig.

Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar förtidigt åldrande
av huden med ett effektivt ljusskydd. För
att uppnå detta, applicera helt enkelt
denna extremt lätt lotion under Day
Vitalizer under dagen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Short-chain hyaluronic acid: Lågmolekylär och bioteknologiskt
erhållen fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, når ner till det undre
skiktet av epidermis och jämnar ut huden och skyddar dess fukt

•

Codium tomentosum: Atlantisk grönalg, återfuktande, långvarig effekt

•

Imperata cylindrica: Rotaextraktet från ökenväxten Imperata
cylindrica; hemmahörande i Asien och Australien, överlever den även i
extremt torra förhållanden; rik på kalium, fukt- och fuktbindning

•

Macadamia nut oil: Mjukgörande och hudutjämnande, rik på
palmitoleic syra; palmitoleic syra ökar oljans förmåga att tränga in i
huden
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DRY SKIN
•

Stöder och stimulerar hudens
fuktbindningsförmåga

•

Främjar en långvarig
fuktdeponering i de övre
hudlagren

•

Säkerställer en balanserad
fuktnivå

150 ml

•

Levererar intensiv fukt

Ref.

•

Skyddar mot fria radikaler

•

Förfinar hudens struktur

DETALJ.
50 ml
Ref.
511

GROSS.

511P

Aquatense Moisture Gel+
KRÄMGEL FÖR TORR, FUKTFATTIG HY
Fuktfattig hud avslöjar en reducerad vattenhalt i översta hudlagret.
Naturliga fuktreducerande faktorer som frigörs under cellförnyelsen är ansvariga för
bindandet av fukt i huden. Om ett otillräckligt antal av dessa faktorer är närvarande,
blir huden fuktfattig och förlorar sin smidighet och är inte längre kompetent att fullgöra
sina barriärfunktioner. Vår miljö och den hektiska vardagen påverkar också den
känsliga huden i ansiktet negativt. För att behålla sitt ungdomliga, strålande utseende
finns det bara en lösning för att tillgodose hudens grundläggande behov: att förse den
med tillräckligt med fukt.
Men, återfuktande produkter räcker inte. I nära samarbete med vårt vetenskapliga
laboratorium har vi därför utvecklat en produkt som går ett steg längre för att etablera
en kontinuerlig, balanserad fukttillförsel.
Aquatense Moisture GEL+ är intensiv, omedelbar hjälp som intensivt förser törstig
hud med fukt. Fina rynkor som orsakas av torrhet utjämnas, hy förbättras och stöd ges
för att minska den skadliga effekten av fria radikaler som orsakas av UV.
Den unika aktiva substansen Aquaporin Stimulating Peptid (ASP) främjar hudens
naturaliga aquaporiner, cellernas “vattenfontäner”. Det garanterar en balanserad
fuktförsörjning, och syntesen av nya vatten/glycerinkanaler (i cellmembranet) mellan
de enskilda cellerna i epidermis stimuleras. Detta främjar transporten av vatten och
glycerin från insidan till utsidan. Ju mer av dessa vattenkanaler ett cellmembran har,
desto mer fukt kommer in i den inre delen av cellen. Som ett resultat av detta bibehålls
inte bara hudens fukthalt utan ökar i själva verket aquaporin-stimulerande peptider
(ASP). Dessutom, ger ett hydrokomplex bestående av fuktbindande aktiva substanser
såsom hyaluronsyra och Atlantengröna-algextrakt särskild hjälp för att fastställa en
fuktdeposition.
Antioxidanter skyddar epidermis mot fria radikaler.
Perfekt försedd med fukt och skyddad mot för tidiga ålderstecken, blir huden återigen
behagligt mjuk och smidig.

Hemvård
Efter rengöring och ansiktsvatten, applicera
på ansikte, hals och dekolletage och fördela
varsamt på morgon och/eller kväll som
önskat.
Tips: Kan kombineras med annan vårdkräm
eller användas på egen hand som njutbar
vård av dem som ogillar en krämig
konsistens!
Aven män uppskattar denna gel: omedelbart
välbefinnande efter applicering, särskilt efter
rakning. Obehaglig sveda eller spänning av
huden är lindras omedelbart.
Rekommendation: Face Guard Advanced
motverkar tidigt åldrande av huden med ett
effektivt solskydd. För att göra detta,
applicera helt enkelt denna extremt lätt lotion
under Aquatense Moisture Gel+ under dagen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Aquaporin-stimulating peptide (ASP): Ökar fukthalten i Stratum corneum, det yttre
skiktet av epidermis – hornlagret – genom aktivering av hudens naturliga aquaporiner
(vattenledande kanaler i cellmembranet)

•

Codium tomentosum extract: Atlantisk grönalg, intensivt återfuktande, med
påfyllnadseffekt; hjälper till att förbättra förlusten av hudens elasticitet

•

Provitamin B5 (D-Panthenol): Förser intensivt huden med fukt på lång sikt och
skyddar den mot uttorkning. Verkar för att lugna irritation. Förbättrar hudens elasticitet,
stöder bildandet av nya celler

•

Vitamin C phosphate: Förbättrar hyns oegentligheter; har en antioxidant effekt (för att
bekämpa fria radikaler); hjälper till att förbättra hudens fasthet

•

Long-chain” hyaluronic acid: Högmolekylär fuktighgivare som erhållits med hjälp av
bioteknik med hög fuktbindningsförmåga; bildar en utjämnande ytfilm
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DRY SKIN
DETALJ.
50 units
Ref.
524

•

Förbättrar hudens struktur

•

Jämnar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Idealisk grund för smink

•

Mjuk, silkeslen hud

GROSS.
150 units
Ref.
524P

Hemvård

Hyaluron Impulse
VÅRDANDE KAPSLAR FÖR TORR HUD
Om huden är särskilt torr och spröd, är det ofta inte tillräckligt att bara
applicera en dagkräm på morgonen. Ytterligare vård för att förbättra känslan
av huden är av särskild stor vikt.
Hyaluron Impulse är små vårdande kapslar som liknar rosa, skimrande
pärlor. Det krämiga, mjuka innehållet är avsett för extern applicering.
Tillsammans ger den extraordinära konsistensen och det moderna innehållet
en optimal hudvårdsupplevelse och ett optimalt resultat: kapselns rika
innehåll fördelas över huden, vilket gör att det känns sammetslent och
skonsamt. Varje enskild applicering lämnar huden vacker och smidig.

Vrid och öppna en kapsel av Hyaluron
Impulse eller öppna den med en sax.
Pressa ut hela innehållet och stryk över
ansikte, hals och dekolletage med
fingertopparna. Undvik ögonområdet.
Om så önskas, applicera den vanliga
dag- eller nattkrämen ovanpå. Endast
för utvärtes bruk.
Tips: “Små gåvor bevarar
vänskapsband”. Ge din kund två till tre
Hyaluron Impulse kapslar och betona
framgången för en DRY SKIN
behandling!

Hyaluron Impulse lämpar sig för applicering med eller utan dag- eller
nattvård. Applicera direkt under make-up, torr hy återfår sitt silkeslena
skimmer.
De små kapslarna är både idealiska och platsbesparande följeslagare på
resor, och kan packas in i även de minsta av väskor.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylära och bioteknologiskt
framställd fuktgivare med hög fuktbindande kapacitet, bildar en
utjämnande film på ytan

•

Dual peptide system: Myristylalkohol pentapeptid-8 och
myristylalkohol tetrapeptid förekomma också i huden och kan därför
tränga in särskilt väl genom passager genom hornlagret och förbättra
hudens volym
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DRY SKIN
•

Stärker hudens inbyggda
barriärfunktion

•

Ger mjuk, smidig och smidig hy

•

Skydd mot fria radikaler

•

Synlig förbättring av hudens
struktur

•

Ökar motståndskraften och
elasticiteten

•

Lämnar huden utvilad och smidig
på morgonen

•

Behaglig doft, lätt att fördela

DETALJ.
50 ml
Ref.
527

GROSS.
200 ml
Ref.
527P

Night Replenisher
RIK NATTKRÄM
Hudens naturliga funktioner styrs av komplexa mekanismer för cellaktivitet,
och reagerar omedelbart på stimuli från miljön. Med dagens stressbelastning
och ålder, är det just därför det är absolut nödvändigt att stärka hudens
naturliga skydd och aktivt stötta det från utsidan. Detta utförs mest effektivt
under nattvila med djupverkande hudvård.
Night Replenisher är en rik nattkräm med en mjuk konsistens. Moderna
aktiva substanser balanserar lipider och fuktbrister. Spröd och torr hud
återfår sin elastiska och smidiga yta. Dessutom stöttas barriärfunktionen hos
torr hud på ett sådant sätt att den kan utveckla sitt optimala skydd mot
ytterligare uttorkning.
Night Replenisher vårdar torr hud medan du sover. Så att det kan klara av
dagens krav.

Hemvård
Applicera på ansikte, hals och
dekolletage efter rengöring och
ansiktsvatten på kvällen, och massera
varsamt in.
Tips: Night Replenisher är också
lämplig som dagvård i lipidfattig hud. I
säkerställer Face Guard Advanced
också optimalt solskydd och appliceras
under Night Replenisher.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Short-chain Hyaluronic acid: Lågmolekylära och bioteknologiskt
framställd fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, ner till det undre
skiktet av epidermis och synligt "puffar upp", jämnar ut huden och
skyddar dess fuktnivå

•

White lupines: Hydrolat från Lupinproteiner, ökar cellulär aktivitet i
basalcellskiktet, främjar bildandet av keratinocyter, vilket resulterar i
förbättrad barriärfunktion och ökad fuktbindningsförmåga

•

Avocado oil: Djupverkande vård tack vare den naturliga
fytosterolhalten, lugnar huden och ökar dess smidighet

•

Vitamin E acetate: Antioxidant, skyddar cellmembranen mot fria
radikaler
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DRY SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
535

GROSS.
50 ml

•

Fuktreglerande

•

Jämnar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Perfekt för fixering av smink

•

Ungdomligt fräsch lyster på kort
tid

•

Förbättrar hudens struktur

Ref.
535P

Hydrating Skin Complex
UTJÄMNANDE FUKTKONCENTRAT
Hyaluronsyra är en naturlig och viktig beståndsdel i människans hud. Den
har som uppgift att stötta bindvävfibrer och strukturella proteiner och att
binda fukt. Om produktionen av hyaluronsyra minskar, till exempel efter
intensiv solning och torrhet, ökar förlusten av elasticitet. Även ung hud, får
inledande rynkor som orsakas av torrhet. Endast en effektiv fuktighetskräm
kan hjälpa!
Hydrating Skin Complex är ett effektivt fuktkoncentrat. Dess lång- och
kortkedjade hyaluronsyrehalt återfuktar intensivt epidermis. Genom att binda
fukt nära hudytan och lagra ytterligare fukt, ger gelkoncentrat sin effekt.

Hemvård
Applicera Hydrating Skin Complex som
ett kur-medel på morgon och/eller kväll.
Avlägsna ca. två pump från
dispenserflaskan och fördela över
rengjort ansikte. Produkten absorberas
snabbt in i huden. Applicera sedan den
vanliga dag- eller nattkrämen.
Tips: Oumbärlig där make-up
appliceras! Appliceras direkt under
make-up utan annan dagvårdsprodukt
(utom när det gäller extremt uttorkad
hud), make-up förblir på plats i timmar.

Varje applicering garanterar fräschör och ger vacker, slät hy.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Long-chain Hyaluronic acid: Högmolekylär och bioteknologiskt
framställd fuktgivare med hög fuktbindningskapacitet, bildar en
utjämnande film på ytan

•

Short-chain Hyaluronic acid: Lågmolekylära och bioteknologiskt
framställd fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, tränger ner till det
undre skiktet av epidermis och synligt "puffar upp" den, jämnar ut huden
och skyddar dess fukt

•

Codium tomentosum: Atlantiska grönalger, återfuktande, långvarig
effekt

•

Imperata cylindrica: Rotaextraktet från ökenväxten Imperata
cylindrica; hemmahörande i Asien och Australien, överlever den även i
extremt torra förhållanden; rik på kalium, fuktbindande

•

Polysaccharide: Högmolekylära fuktgivare från jäst; fuktbindande och
hudutslätande
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DRY SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
561

GROSS.
30 ml

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Jämnar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Bekämpar svullnad och mörka
ringar runt ögonen

•

Svalkar och fräschar upp

•

Idealisk för glasögon och
kontaktlinsbärare

•

Lipidfri

Ref.
561P

Eye Zone Gel
ÅTERFUKTANDE ÖGONGEL

Hemmavård

Inget annat område i ansiktet är lika känsligt som ögonområdet. Huden här
är 5 till 10 gånger tunnare än någon annanstans i ansiktet. Här finns inte
heller några sebumkörtlar eller fettvävnad.

Fördela Eye Zone Gel runt ögonområdet
på morgon och kväll eller när helst du
önskar under dagen. Klappa försiktigt in
med fingertopparna.

Om de fina kärlväggarna saknar naturlig motståndskraft och lymfsystemet är
trögt, rinner blodet genom de porösa kapillärväggarna och lämnar mörka
skuggor bakom sig. Ytterligare trötthet och stress gör ringarna runt ögonen
ännu mer synliga och ögats kontur minskar i fasthet. Särskild vård behövs
för att stärka ögonvävnaden.
Eye Zone Gel är en särskilt uppfriskande ögonkonturgel för omedelbar hjälp.
Det jämnar ut linjer som orsakas av torrhet och försörjer området med fukt.
Det minskar även svullnad bekämpar effektivt mörka ringar runt ögonen.

Tips: När den förvaras i kylskåpet, är
Eye Zone Gel särskilt uppfriskande och
svalkande. Denna svalkande effekt
stöttar Gelens svullnadsdämpande
effekt.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylära och bioteknologiskt
erhållna fuktgivare med hög fuktbindande kapacitet, bildar en
utjämnande film på ytan

•

Short-chain hyaluronic acid: Lågmolekylär och bioteknologiskt
erhållen fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, tränger ner till det
undre skiktet och "puffar upp", jämnar ut huden och skyddar dess fukt

•

Imperata cylindrica: Rotextraktet från ökenväxten Imperata cylindrica;
hemmahörande i Asien och Australien, överlever den även i extremt
torra förhållanden; rik på kalium, fukt- och fuktbindning

•

Sensitive complex: Aktiv substanskomplex bestående av jästextrakt
och Panthenol plus extrakt av hästkastanj, butcher's broom, lakritsrot
och ringblomma, dämpande svullnadseffekt, antiinflammatoriska,
stärker huden och effektivt bekämpar mörka ringar runt ögonen
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DRY SKIN
•

Återfuktande gelmask för torr hy

•

Fuktighetsfaktor med 24-timmars
effekt

•

Binder fukt i epidermis

•

Återställer hudens hydrolipidiska
barriär

200 ml

•

Hudutjämnande

Ref.

•

Ger välgörande smidighet och en
fräsch, optimal fukteffekt

•

Kan appliceras idealiskt i
kombination med Aquatense
Moisture Gel+ för att behandla
orsaker till vätskeförlust

DETALJ.
75 ml
Ref.
590

GROSS.

590P

Hydrating Gel Mask+
ÅTERFUKTANDE GELMASK
Masker är balsam för huden. De kan fräscha upp, rengöra och regenerera
huden. Masker kan balansera ut rynkor som orsakas av torrhet, släta ut rynkor
och ge en trött hy en riktig energikick. Specialfunktion: effekten är omedelbart
synlig. Masker är mer intensiva än vanliga vårdprodukter, eftersom de innehåller
högre koncentrationer av särskilda aktiva substanser. De aktiva substanserna
tränger djupare in i huden och huden får omedelbart en mjukare och smidigare
känsla.
Hydrating Gel Mask+ är en intensiv effektmask som förser törstig hy med fukt.
Produktens lätta, gelliknande konsistens binder fukten i epidermis och återställer
hudens hydrolipidiska barriär.
Den unika aktiva substansen aquaporin stimulating peptide (ASP) främjar hudens
naturliga aquaporins, cellernas "vattenfontäner". Det garanterar en balanserad
fuktförsörjning, som stimulerar syntesen av nya vatten/glycerinkanaler
(i cellmembranet) mellan de enskilda cellerna i epidermis. Detta främjar
transporten av vatten och glycerin från insidan till utsidan. Ju mer av dessa
vattenkanaler ett cellmembran har, desto mer fukt kommer in i det inre av cellen.
Som ett resultat av detta bibehålls inte bara hudens fuktnivå utan i själva verket
ökar med hjälp av aquaporin stimulating peptide (ASP).
Rotextraktet från ökenväxten imperata Auktor behåller dessutom hudens fukthalt
och ger en snabb och kontinuerlig tillförsel av fukt. Sorbitol, ett växtbaserat
socker med återfuktande egenskaper, hjälper till att binda vattenmolekyler på
ytan av huden.
Den höga koncentrationen av fuktbevarande ämnen ger omedelbart huden en
känsla av fräschör och baseras också på en långsiktig effekt. Även 24 timmar
efter applicering ökas fukthalten med 20%!
Huden får ett synligt friskt, vitalt utseende på lång sikt, en förfinad hudprofil och
en jämn, silkeslen hy.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Aquaporin stimulating peptide (ASP): Ökning av fukthalten i Stratum
corneum, det yttre skiktet av epidermis – hornlagret – genom aktivering av
hudens naturliga aquaporiner (vattenledande kanaler i cellmembranet)

•

Imperata cylindrica root extract: Rotaextraktet från ökenväxten Imperata
cylindrica, överlever även under extremt torra villkor, behåller hudens
fuktinnehåll och säkerställer en snabb och kontinuerlig tillförsel av fukt

•

Sorbitol: Växtbaserat socker med återfuktande egenskaper. Reglerar
avgörande hudens fukthalt

Hemvård
Använd gelborste för att fördela ett tunt
lager av gelmasken direkt på ansikte och
hals, inklusive ögonområdet. Tid som
krävs för att verka: 5-20 minuter. Ta bort
rester med fuktiga svampar och fortsätt att
ge huden den vanliga vården. För maximal
effekt, låt masken att verka i över natten.
Tips: Avslappning är en viktig del av
styrkan. George Leonard
Medan masken arbetar, bör du slappna av
– ett annat trevligt sätt att skämma bort dig
själv.
Hydrating Gel mask+ är mycket lämplig
som en återfuktande kontaktgel i
ultraljudsapplikationer.
Den är också fantastisk som en After Sun
Mask, efter sport eller ett besök i bastun.
För skönhetssalongen:
Mycket lämplig som en grund för
djupverkande Peel Off Masker. En dubbel
effekt uppnås, och maskrester kan också
avlägsnas mycket noggrant “på en och
samma gång”.
Förvara Hydrating Gel Mask+ i kylskåpet
under sommarmånaderna. Detta kommer
att säkerställa att du har en särskilt
kylande, effektiv behandling till hands för
dina kunder!
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSALONGER
För fuktfattig och torr hud
BEHANDLINGSSEKVENS

Produkter

Rengöring

• Mild Creamy Cleanser

Uppfriskning

• Radiant Firming Tonic

Ögonvård

• Eye Zone Gel

Djuprengöring/peeling

• Mild Face Rub eller
• Enzyme Peeling Mask med Mask Activator

Extra rengöring (vid behov)

• Normalizing Skin Complex

Aktivt Substanskomplex
Alternativt
Ampull

• Hydrating Skin Complex
• Hyaluron Fluid

Massage

• Night Replenisher

Mask
Alternativt

• Hydrating Gel Mask+
• Dermafleece Mask Collagen Hyaluron eller
• Peel Off Mask Acai Hydrating

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Eye Zone Gel

Dagskydd

• Day Vitalizer eller
• Aquatense Moisture Gel+
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