DRY SKIN
ÅTERSTÄLLER ELASTICITETEN OCH SMIDIGHETEN I TORR HUD

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Mild Creamy Cleanser

5000

200 ml

5000P

500 ml

Radiant Firming Tonic

5001

200 ml

5001P

500 ml

Mild Face Rub

5008

50 ml

5008P

200 ml

Hydro Active Gel

5010

50 ml

5010P

150 ml

Super Hydrating Cream

5015

50 ml

5015P

150 ml

Hyaluron³ Replenish Cream

5020

50 ml

5020P

200 ml

Hyaluron Impulse

5024

50 units

5024P

150 units

Deep Xpress Moist Serum

5035

30 ml

5035P

50 ml

Aqualift Eye Gel

5060

15 ml

5060P

30 ml

Deep Xpress Hydro Mask

5090

75 ml

5090P

200 ml

TORKT HUD är mycket obehagligt och
förekommer ganska ofta. Symtomen är
många och varierande: känslor av spänning,
för tidiga rynkor, grova, fläckiga hudområden
och en tråkig, torr hy är typiska för detta
hudtillstånd. I de flesta fall är orsaken till torr
hud brist på fukt och / eller olja. Hudens
hydrolipidbalans störs allvarligt och
begränsar dess naturliga barriärfunktion mot
yttre miljöpåverkan. En naturligt hälsosam
lyster är drömmen för denna hudtyp.
Den goda nyheten är att man med rätt
behandlingsrutin verkligen kan få ordning på
torr hud.
JANSSEN COSMETICS har utvecklat ett
sortiment som fokuserar på kraven för
behandling av torr hud, vilket ger optimal
vård för både fukt- och oljefattig torr hy.
Skonsamma rengöringsprodukter,
fuktgivande cremer i tre konsistenser,
ultrakoncentrerade serum och masker hjälper
till att lindra symtomen på torr hud och
återställer den naturliga hydrolipidbalansen.
Värdefulla naturliga oljor och nyskapande
superfuktighetscreme som Hyaluron³, Hydro
Express Complex och Imperata Cylindrica är
bara några av de aktiva ingredienserna som
används för att stärka hudens barriärfunktion,
för att öka fukt- och lipidinnehåll på lång sikt
och för att göra hudytan slät för ögat och
beröring.
Regelbunden behandling med DRY SKIN gör
torr hud mjuk och smidig och stärker dess
naturliga skyddande ytfilm mot yttre påverkan
och för tidigt hudåldrande.
Individuell behandling släcker hudens törst
och gör varje resa till skönhetssalongen till en
unik hälsoupplevelse.
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DRY SKIN
DETALJ.
200 ml
Ref.
500

GROSS.

•

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

500 ml
Ref.
500P

Mild Creamy Cleanser
SKONSAM RENGÖRINGSLOTION FÖR TORR HUD
Mild Creamy Cleanser är en skonsam rengöringslotion från JANSSEN
COSMETICS Dry Skin serie.
Skonsam och grundlig rengöring är särskilt viktigt för torr hud. Å ena sidan,
bör orenheter som make-up och döda hudceller 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 enkelt sköljas bort med vatten. Känslan av behaglig renhet
följs 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

Hemmavård
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
DETALJ.

RET.

200 ml

200 ml

Ref.

Ref.

501

5001

•

Hudprofilen verkar jämnare och
dess porer finare

•

Huden är bättre förberedd att
absorbera efterföljande
produkter

•

Huden är märkbart återupplivad
och fräsch

•

Hudvänligt pH-värde

•

Lämnar huden helt ren

GROSS. WHLS.
500 ml

500 ml

Ref.

Ref.

501P

5001P

Radiant Firming Tonic
ANSIKTSVATTEN FÖR TORR HUD

Hemmavård

Radiant Firming Tonic är ett skonsamt alkoholfritt ansiktsvatten för torr hud
från JANSSEN COSMETICS Dry Skin serie.

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

Skonsam, grundlig och effektiv djuprengöring av huden är endast fullständig
när den efterföljs en behandling med ansiktsvatten. Ansiktsvatten tar bort
oönskade produktrester från hudens yta. Med sin uppfriskande och
återupplivande funktion återställer den hudens jämvikt och förstärker
effekten av efterföljande vård. Aktiv substans i Radiant Firming Tonic är:

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

• Soluble collagen: Binder och behåller fukt; är filmbildande och lyftande.

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
Mild Face Rub är en mild ansiktspeeling med jojobavaxpärlor från
JANSSEN COSMETICS Dry Skin serie.
Fuktfattig hud är ofta spröd och grov. De torra cellernas har förlorat sin
skyddsfunktion. Som ett resultat blir att deras förmåga att lagra fukt blir
allvarligt nedsatt. För att förhindra detta scenario från att inträffa i första
hand, bör man regelbundet avlägsna de torra och döda hudflagorna försiktigt
med lämplig peeling.

Hemmavård
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.
Idealisk innan du applicerar ett serum.

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.
Mild Face Rub skämmer bort huden direkt vid applicering. Mild och smidig,
appliceras den och masseras in som en rik kräm. Den starka effekten hos
peelingen beror både på tiden den är applicerad, om ånga ges och längd på
massage. 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

•

Avocadoolja: Rik på naturliga fettsyror och fytosteroler, provitamin A
och vitamin E; vårdar samtidigt som den peelar och gör att huden känns
mjuk och smidig

•
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DRY SKIN
•

Skonsam 24-timmars vård för
uttorkad hud

•

Ger långvarig fukt djupt in i
huden

•

Utjämnar rynkor orsakade av
torrhet

•

Behaglig gelskonsistens

Ref.

•

Uppfriskande sommarbehandling

5010P

•

11% lipidinnehåll

DETAL.
50 ml
Ref.
5010

GROSS.
150 ml

Hydro Active Gel
LÄTT GELCREME FÖR EXTREMT TORR HUD
Hydro Active Gel är en ultralätt fuktighetscreme speciellt utvecklad för torr
och extremt fuktfattig hud. Den behagligt uppfriskande gelskonsistens
absorberas snabbt, återfuktar huden omedelbart och ger kontinuerlig
återfuktning. Torra linjer minskas, vilket gör att huden ser slät och silkeslen
ut.
Hydro Active Gel innehåller aktiva ingredienser som arbetar djupt in i
uttorkad hud och ger en intensiv, långvarig fuktighet. Naturligt vild penséextrakt aktiverar vattenkanaler mellan hudcellerna och fyller på hudens
fuktreserver extremt effektivt. I studier ger Imperata Cylindricaextrakt höga
fuktnivåer till huden dygnet runt. Långkedad hyaluronsyra slätar också ut
hudytan och ger långvarigt skydd mot fuktbristt. Panthenol kan minska
irritationen och jämna ut hudfärgen.
Resultatet? Torr hud återfuktas intensivt och får en frisk, naturlig lyster.

Hemmavård
Beroende på preferens, sprid försiktigt
över ansikte, nacke och dekolletage
morgon och / eller kväll efter rengöring
och tonic.
Tips: kan kombineras med valfri
hudvårdscreme eller användas som en
utsökt behandling för dem som inte gillar
en krämig konsistens!
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar för tidig
hudåldrande genom effektivt
solskydd. Applicera helt enkelt den
lätta emulsionen under dagen under
Hydro Active Gel.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Wild pansy extract: Rik på oligosackarider; aktiverar vattenkanaler
mellan hudcellerna och fyller på hudens fuktreserver

•

Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylär fuktighgivare som erhållits
med hjälp av bioteknik med hög fuktbindningsförmåga; bildar en
utjämnande ytfilm

•

Imperata cylindrica: Rotextrakt från ökenväxten Imperata cylindrica
ökar fuktnivån i de övre epidermala skikten avsevärt för en långvarig
effekt (20% mer fukt efter 24 timmar)

•

Shea Butter: Ger näring åt huden, stöder dess barriärfunktion och gör
den mjuk och smidig, vilket minskar den spända känslan i torr hud

•

D-Panthenol: Förstadium av vitamin B5; stöder naturlig
hudregenerering och stärker dess barriärfunktion
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DRY SKIN
•

24-timmars vård för torr,
fuktfattig hud

•

23% lipidinnehåll

•

Ger ett intensivt, långvarigt
tillskott av fukt djupt in i huden

•

Utjämnar rynkor orsakade av
torrhet

Ref.

•

Lugnar huden

5015P

•

Snabbt absorberad creme

•

Ger silkeslen smidighet

•

Utmärkt sminkbas

DETALJ.
50 ml
Ref.
5015

GROSS.
150 ml

Super Hydrating Cream
VÅRD FÖR TORR & FUKTFATTIG HUD
Super Hydrating Cream ger torr och fuktfattig hud en maximal dos av
välgörande näring och fukt. Den snabbt absorberade cremen stärker också
hudens naturliga barriärfunktion, vilket gör den blir mer motståndskraftig mot
yttre påverkan.
Super Hydrating Cream innehåller en kombination av ultraeffektiva
fuktgivare som ger intensiv, långvarig fukt djupt ner i huden. Imperata
cylindrica och sackaridisomerat återfuktar huden omedelbart och ger
kontinuerlig återfuktning. Samtidigt binder lång- och kortkedjad hyaluronsyra
med fukt i de övre och djupare lagren av huden, vilket minskar
torrhetslinjerna. Användningen av tvärbunden hyaluronsyra är ny, dess
speciella struktur skapar ett extremt stabilt nätverk på huden som
säkerställer kontinuerlig frisättning av fukt och aktiva ingredienser. Ett
lipidkomplex med makadamianötolja och sheasmör stärker den naturliga
hudbarriären och skyddar mot fuktförlust.
Resultatet? Huden återfuktas dygnet runt, ser mjukare och fräschare ut.

Hemmavård
Massera försiktigt in i ansiktet och klyva
morgon och / eller kväll efter rengöring
och tonic. Utmärkt sminkbas.
Tips: där huden behöver rikare
näring på natten kan Hyaluron³
Replenish Cream användas som en
nattbehandling istället.
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar för tidigt
hudåldande genom effektivt
solskydd. Applicera den lätta
emulsionen under Super Hydrating
Cream.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Imperata cylindrica: Rotextrakt från ökenväxten Imperata cylindrica
ökar fuktnivån i de övre epidermala skikten avsevärt för en långvarig
effekt (20% mer fukt efter 24 timmar)

•

Saccharide isomerate: Skin-identical carbohydrate complex for longlasting hydration of the skin (72-hour long-term effect)
Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylär fuktighgivare som erhållits
med hjälp av bioteknik med hög fuktbindningsförmåga; bildar en
utjämnande ytfilm

•

•

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

•

Cross-linked hyaluronic acid: Dess speciella struktur hjälper till att
skapa ett stabilt, fuktgivande nätverk på huden med en mycket
imponerande fyllande effekt
Macadamia oil: Stöder hudens barriärfunktion
Shea Butter: Ger huden näring, stöder barriärfunktionen
Allantoin: Lugnande, minskar irritation

•
•
•
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DRY SKIN
•

Rik 24-timmars vård för torr hud
med lididbrist

•

32,5% lipidinnehåll

•

Ger ett intensivt, långvarigt
tillskott av fukt och lipider djupt
in i huden

•

Regenererar

Ref.

•

Skyddar mot fria radikaler

5020P

•

Stärker hudens skyddande
barriär

DETALJ.
50 ml
Ref.
5020

GROSS.
200 ml

Hyaluron³ Replenish Cream
Hemmavård
EFFEKTIV VÅRD FÖR LIPID-FATTIG & TORR HUD
Hyaluron³ replenish Cream med Hyaluron³ fyller på hudens fukt och
lipidreserver, vilket gör den behagligt smidig på ett ögonblick. Den rika
krämstrukturen med 32,5% lipidinnehåll återfuktar huden intensivt och
regenererar samtidigt den störda barriärfunktionen. Hyaluron³ hjälper dig att
ge en imponerande jämn känsla till huden. Medan långkedjad hyaluronsyra
förblir på hudytan och ger intensiv fukt, tränger kortkedjad hyaluronsyra
igenom djupare hudlager och fyller den inifrån. Användningen av tvärbunden
hyaluronsyra är ny, dess speciella struktur skapar ett extremt stabilt nätverk
på huden som säkerställer kontinuerlig frisättning av fukt och aktiva
ingredienser som Imperata cylindrica och sackaridisomerat. Vitt lupinextrakt
främjar också syntesen av epidermalt protein och stärker hudens
barriärfunktion. Avokadooljor och vitamin E skyddar mot fuktförlust och fria
radikaler.

Massera försiktigt in i ansikte, nacke och
dekolletage morgon och / eller kväll efter
rengöring och tonic.
Tips: om Hyaluron³ Replenish Cream
känns för fet under dagen, kan Super
Hydrating Cream användas istället.
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar för tidigt hudandeg
genom effektivt solskydd. Applicera helt
enkelt den lätta emulsionen under
dagen under Hyaluron³ Replenish
Cream.

Resultatet? Torr, lipidbristad hud får en avslappnad, elastisk och smidig
känsla.

AKTIVA INGREDIENSER
•

•
•
•

•

•
•
•
•

White lupin extract: Främjar epidermalt protein- och lipidsyntes,
begränsar transepidermal vattenförlust (TEWL) och stärker hudens
barriärfunktion (hudbarriär 11% mer stabil efter 14 dagar)
Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på huden
och skyddar huden från att torka ut
Short-chain hyaluronic acid: Genomtränger de övre lagren av stratum
corneum och fyller på med fukt där och mjukar upp fina linjer och rynkor
Cross-linked hyaluronic acid: Dess speciella struktur hjälper till att
skapa ett stabilt, fuktgivande nätverk på huden med en mycket
imponerande fyllande effekt
Imperata cylindrica: Rotextrakt från ökenväxten Imperata cylindrica
ökar fuktnivån i de övre epidermala skikten avsevärt för en långvarig
effekt (20% mer fukt efter 24 timmar)
Saccharide isomerate: Skin-identical carbohydrate complex for longlasting hydration of the skin (72-hour long-term effect)
Alpha Bisabolol: Lugnande, antiinflammatorisk, lindrar irritation
Avocado oil: Återfuktande ger näring, jämnar ut och regenererar huden
Vitamin E –Acetate: Skyddar huden mot skador orsakad av fria
radikaler
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DRY SKIN
DETALJ.
50 units
Ref.
5024

•

Förbättrar hudens struktur

•

Jämnar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Idealisk grund för smink

•

Mjuk, silkeslen hud

GROSS.
150 units
Ref.
5024P

Hemmavård

Hyaluron Impulse
VÅRDANDE KAPSLAR FÖR TORR HUD
Hyaluron Impulse är vårdande serum för torr hud i kapslar från JANSSEN
COSMETICS Dry Skin serie.
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
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
nattcreme. Applicera direkt under make-up, och 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 INGREDIENSER
•

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
DETALJ.
30 ml
Ref.
5035

GROSS.
50 ml
Ref.

•

Fuktförstärkare

•

Ger ett intensivt, långvarigt
tillskott av fukt djupt in i huden

•

Utjämnar rynkor orsakade av
torrhet

•

Stärker hudens skyddande
barriär

•

Skyddar mot fria radikaler

5035P

Deep Xpress Moist Serum
INTENSIV FUKT + SKYDD MOT MILJÖPÅVERKAN
Deep Xpress Moist Serum är det perfekta komplmentet till vilken creme som helst
från Dry Skin-sortimentet. Den snabbt absorberade uppfriskande intensiva
behandlingen tränger genast in i huden och ger en maximal dos av långvarig fukt.
Samtidigt skyddar det innovativa kraftserumet mot oxidativ stress och för tidigt
hudåldrande.
Deep Xpress Moist Serum innehåller det ultraeffektiva Hydro Express-komplexet, ett
innovativt fuktkomplex som bildar ett osynligt, men ändå effektivt molekylärt nätverk
över huden. Nätverket består av hyaluronsyra, alginat och pullulan och bär ett
fuktkomplex som kontinuerligt släpps ut i huden. Detta ökar hudens fuktretention både
på lång och kort sikt. Naturligt vildpansé ekstrakt aktiverar vattenkanaler mellan
hudcellerna och fyller på hudens fuktreserver extremt effektivt. Dubbel hyaluronsyra
minskar torrhetslinjer omedelbart, vilket gör att huden känns silkeslen. Ectoine
skyddar också huden mot skadlig miljöpåverkan genom att stötta cellernas egen
reparationsmekanism. Den naturliga antistressmolekylen ökar hudens fuktnivåer och
skyddar hudens eget försvarssystem.

Hemmavård
Applicera serumet morgon och kväll
efter rengöring av ansiktet och använd
sedan en närande kräm.
Tips: ett måste för alla
skönhetssalonger! När den appliceras
direkt under smink utan dagkräm
(förutom extremt torr hud) kan sminken
vara kvar i timmar.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Hydro Express Complex: Molekylärt nätverk av naturliga biopolymerer
(hyaluronsyra, alginat och pullulan) med ultrakoncentrerade fuktgivande aktiva
ingredienser (glycerin, serin, trehalos, urea). Aktiva ingredienser släpps gradvis
ut i stratum corneum. Ökad hudfuktighet (25% mer fukt på bara 30 minuter)
Långvarigt skydd; ökar hudens fuktighet upp till 5 dagar efter den senaste
appliceringen

•

Wild viola extract: Ger ett långvarigt skott av fukt djupt in i huden; aktiverar
vattenkanaler mellan hudcellerna och fyller på hudens fuktreserver

•

Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på huden och
skyddar huden från att torka ut

•

Short-chain hyaluronic acid: Genomtränger de övre lagren av stratum corneum
och fyller på med fukt där och mjukar upp fina linjer och rynkor

•

Imperata cylindrica: Rotextrakt från ökenväxten Imperata cylindrica ökar
fuktnivån i de övre epidermala skikten avsevärt för en långvarig effekt (20% mer
fukt efter 24 timmar)

•

Ectoine: Skyddar epidermisceller mot miljöstress på lång sikt, ökar fuktinnehållet
(+ 30% på 12 dagar) och pigmenteringsfläckar (-22% på 4 månader)
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DRY SKIN
•

Ger ett intensivt, långvarigt
tillskott av fukt djupt in i huden

•

Minskar mörka ringar runt
ögonen

•

Förhindrar svullnad

•

Utjämnar rynkor orsakade av
torrhet

Ref.

•

Svalkar

5060P

•

Perfekt för personer som bär
glasögon eller kontaktlinser

•

Oljefri

DETALJ.
15 ml
Ref.
5060

GROSS.
30 ml

Aqualift Eye Gel
ÅTERFUKTANDE ÖGONGEL

Hemmavård
Aqualift Eye Gel är en ultrauppfriskande ögonkonturgel som ger
omedelbara resultat. Gelen slätar ut rynkor orsakade av torrhet och ger
varaktig fukt. Det tacklar också svullnader snabbt och minskar mörka cirklar
runt ögonen - huden runt ögat ser fräschare och ljusare ut.
Aqualift Eye Gel innehåller två olika hyaluronsyramolekyler som fungerar
riktigt bra tillsammans, vilket ger effekten av en mini-lift. De mindre
kortkedjade hyaluronsyramolekylerna kan tränga djupare in i huden. De har
en långvarig vattenbindande verkan i det intercellulära utrymmet, så linjer
och rynkor verkar "plumpade" inifrån och ut. Långkedjad hyaluronsyra med
hög molekylvikt tränger inte in så djupt. Det återfuktar de övre och mellersta
epidermala skikten, vilket minskar torrhetslinjer omedelbart. Imperata
cylindrica-extrakt ger långvarig fukt, medan Sensitive Complex minskar
ringar runt ögonen och förhindrar svullnad. Sist men inte minst innehåller
gelén ett fantastiskt druvaxtrakt som skyddar hudens stamceller från
påverkan av UV-strålar, vilket avvärjer för tidigt åldrande.

Applicera Aqualift Eye Gel runt ögonen
morgon, kväll och när som helst under
dagen, klappa lätt in med
fingertopparna.
Tips: Aqualift Eye Gel är riktigt
uppfriskande och svalande på huden
om du förvarar den i kylen. Kyleffekten
stöttar gelens förmåga att minska
svullnader.

Aqualift Eye Gel är närande och lätt att applicera och absorberas snabbt.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Sensitive complex: Växtbaserad superingrediens med humlextrakt och
pantenol och hästkastanj, Butcher’s Broom, lakritsrot och
ringblommaxtrakt stärker kärlen, minskar mörka cirklar runt ögonen
(-65% efter 28 dagar) och förhindrar svullnad. Torrlinjer försvinner och
ögonen ser ljusare ut

•

Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på huden
och skyddar huden från att torka ut

•

Short-chain hyaluronic acid: Genomtränger de övre lagren av stratum
corneum och fyller på med fukt där och mjukar upp fina linjer och rynkor

•

Imperata cylindrica: Rotextrakt från ökenväxten Imperata cylindrica
ökar fuktnivån i de övre epidermala skikten avsevärt för en långvarig
effekt (20% mer fukt efter 24 timmar)

•

Grape stem cell extract: Skyddar hudens stamceller mot påverkan av
UV-strålar; ökar hudens UV-tolerans, bekämpar solskador, ger livlig,
frisk hud
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DRY SKIN
•

Intensivt återfuktande och
uppfriskande

•

Slätar ut huden

•

Ger fördelaktig smidighet

DETALJ.
75 ml
Ref.
5090

•

GROSS.

Perfekt för användning med
Hydro Active Gel för behandling
av fuktbrist

200 ml
Ref.
5090P

Hemmavård

Deep Xpress Hydro Mask
FUKTANDE GELMASK MED OMEDELBARA RESULTAT
Deep Xpress Hydro Mask levererar snabbt intensiv, långvarig fukt till
uttorkad hud. Den otroligt uppfriskande och känsliga gelstrukturen
översvämmer huden med fukt och gör att huden ser fast och fräsch ut.
Deep Xpress Hydro Mask innehåller Hydro Express Complex, ett innovativt
fuktkomplex som bildar ett osynligt, men ändå effektivt molekylärt nätverk
över huden. Nätverket består av hyaluronsyra, alginat och pullulan och bär
ett fuktkomplex som kontinuerligt släpps ut i huden. Kliniska tester har visat
sig vara effektiva med Hydro Express Complex. Bara 30 minuter efter
applicering ökar hudfuktigheten med 25%, kvar i upp till 48 timmar.
Resultatet? Huden får ett skott av intensiv fukt, blir smidig, fräsch och slät.

AKTIVA INGREDIENSER
•

•

Applicera ett lätt lager av gelmasken i
ansiktet och dekolletage, även runt
ögonområdet. Verkningstid: 5-20
minuter. Ta bort rester med fuktig
handduk och fortsätt med vanlig
hudvårdsrutin. Låt masken verka över
natten för maximal njutning.
Tips: också perfekt som en after-sun
mask eller för användning efter träning
och användning i bastu.
I salongen: bra som grund för
djupverkande peelingmasker. Detta
fördubblar effekten och maskeresterna
lossnar lättare.
Förvara Deep Xpress Hydro Mask i
kylen på sommaren. En praktisk kylande
behandling som dina kunder kan njuta
av!

Hydro Express Complex: Molekylärt nätverk av naturliga biopolymerer
(hyaluronsyra, alginat och pullulan) med ultrakoncentrerade fuktgivande
aktiva ingredienser (glycerin, serin, trehalos, urea). Aktiva ingredienser
släpps gradvis ut i stratum corneum. Bevisad effektivitet av Hydro
Express Complex: omedelbar förbättring - ökar hudens fuktighet med
25% bara 30 minuter efter applicering Långvarigt skydd - upp till 48
timmars återfuktning efter bara en applikation. Förbättrad
fukthållningsförmåga - hudens fukt håller upp till 5 dagar längre efter
den senaste appliceringen
Pullulan: Denna naturliga polysackarid framställs via jäsning med
svampen Aureobasidium pullulans. Den består av glukosidenheter och
är mycket vattenlöslig. Den stora fördelen med pullulan är dess förmåga
att bilda resistenta elastiska filmer
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSALONGER
För fuktfattig och torr hud
BEHANDLINGSSEKVENS

Produkter

Rengöring

• Mild Creamy Cleanser

Återfuktning PH balans

• Radiant Firming Tonic

Ögonvård

• Aqualift Eye Gel

Djuprengöring/peeling

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

Extra rengöring (vid behov)

• Normalizing Skin Complex

Aktivt Substanskomplex
Alternativt
Ampull

• Deep Xpress Moist Serum
• Hyaluron Fluid

Mask
Alternativt

•
•
•
•

Massage

• Hyaluron³ Replenish Cream

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Aqualift Eye Gel

Dagskydd

• Super Hydrating Cream eller
• Hydro Active Gel eller
• Hyaluron Impulse

Deep Xpress Hydro Mask
Dermafleece Mask Collagen Hyaluron eller
Hydrating Cream Mask eller
Peel Off Mask Snow Algae Hydrating
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