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FACIAL CREAM MASKS  
FÄRDIGA ATT ANVÄNDA - AKTIVA SUBSTANSMASKER FÖR PROFESSIONELL TILLÄMPNING PÅ 
SKÖNHETSSALONGEN. 
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Age Defying Cream Mask 8500P 200 ml 

Lift Contour Cream Mask 8510P 200 ml 

Sensitive Face Mask 8520P 200 ml 

Moor Cream Mask 8530P 200 ml 

Fruit Peel Cream Mask 8540P 200 ml 

White Tea Moisture Mask 8550P 200 ml 

Pomegranate Cream Mask 8560P 200 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACIAL CREAM MASKS är utbudet av 
färdiga-att-använda, aktiva 
substansmasker från JANSSEN 
COSMETICS för Professionella 
behandlingar på skönhetssalongen. De 
krämiga maskerna erbjuder en särskilt 
rik textur och kan enkelt fördelas över 
ansikte, hals och dekolletage med hjälp 
av en maskborste. 

De behagligt doftande maskerna 
utvecklar genast sin effekt och övertygar 
med kraften i deras innehåll. Specifika 
behandlingsinriktningar som t ex anti-
age, hudlugnande eller vitalisering leder 
till märkbara förbättringar vid varje 
applicering.  

Mångfalden av dessa masker erbjuder 
en underbar variation i utbudet av 
professionella behandlingar och ger 
ständigt nya intryck på 
skönhetssalongen. 

Professionell applicering av FACIAL 
CREAM MASKS  

FACIAL CREAM MASKS är ännu mer 
effektiva när de används i kombination 
med en ampull från AMPOULES-serien. 
Den klassiska ansiktsbehandlingen blir 
särskilt varierad och omvandlas till ett 
lösningsorienterat kraftprogram för alla 
hudtyper.  
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8500P 

 

 
  

 Age Defying Cream Mask 

KRÄMMASK FÖR KRÄVANDE HUD   

40 år gammal, men med ett utseende som en 30-åring? Inga problem - med 
bra vård och den nya strategin för att bekämpa förtidigt hudåldrande! 
Hemligheten ligger i att förlänga cellernas livstid. 

Age Defying Cream Mask vårdar huden och ger ett effektivt skydd vid den 
tidpunkt där hudens åldrande börjar. Mycket aktiva peptider stimulerar 
produktionen av reparationsenzymer i huden. På detta sätt är huden bättre 
skyddad mot yttre påverkan som t ex oxidation och UV-strålning. Dessa 
orsakar mindre skada på cellernas genetiska make-up. Cellerna förblir 
livsviktiga och visar detta genom att leva längre. 

Age Defying Cream Mask upprätthåller ungdomlighet av krävande hud och 
bryr sig om den, och lämnar huden vackrare. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• RSL: Reparationsstimulerande lipider; antioxidant skydd; optimering av 
mitokondriell aktivitet; förlänger cellernas livslängd, främjar vävnadens 
densitet 

• Rice extract: Aktiverar utsöndringen av sirtuin i huden. Sirtuin, även 
kallad livslängdsproteiner, hjälper till att reparera cellskador, stärker 
cellernas försvar och öka deras livslängd  

• Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; mjukgörare baserad på 
återuppbyggande vegetabiliska råvaror, förbättrar sammanhållningen av 
lipider i Stratum corneum och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust  

• Bisabolol: Vattenextrakt av kamomill, lugnar huden, lindrar rodnad och 
klåda 

• Glycerine: Trivalent alkohol, bestånd del av växtlipider, fuktbindande, 
minskar trans-epidermal fuktförlust från förhårdnad hud 

 

• Intensiv vårdmask 

• Främjar hudens 
reparationsmekanism 

• Håller huden ung och vacker 
längre 

• Ger skydd mot fria radikaler 

• Lämnar ansiktsdragen med ett 
spänstigare utseende 

• Återfuktande och fuktbevarande 

 

 

Applicering 

Fördela Age Defying Cream Mask över 
det hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ovansidan av händerna. 
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8510P 

 

 
  

 Lift Contour Cream Mask 

KRÄMMASK FÖR HUDREGENERERING   

Fast och upplyftande ansiktskonturer ger ett ansikte en ungdomlig lyster.  

Tyvärr, försvagar destruktiva enzymer (så kallade Kollagenaser) hudens 
bindväv över tiden. De förstör kollagennätet och orsakar hudens fasthet att 
minska. Detta är avslöjar sig vid ett hängigt kindområde.  

Lift Contour Cream Mask ommodellerar hud som är i behov av förnyelse 
och spänst från dess djup. Huden är hjälpt vid den tidpunkt där åldrandet 
börjar. Denna effekt styrs av elastin-stimulerande peptider och har 
vetenskapligt bevisats *.  

Lift Contour Cream Mask reducerar kindens slapphet och lämnar mogen 
hy med ett betydligt yngre utseende. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

1. ESP: Elastin-stimulerande peptider; dessa stimulerar elastinsyntes i 
fibroblaster, fast bindvävstruktur och lyfter ansiktskonturerna  

2. Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; mjukgörare baserad på 
återuppbyggande vegetabiliska råvaror, förbättrar sammanhållningen av 
lipider i Stratum corneum och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust 

3. Bisabolol: Vattenextrakt av kamomill, lugnar huden, lindrar rodnad och 
klåda 

4. Glycerine: Trivalent alkohol, beståndsdel av växtlipider, fuktbindande, 
minskar trans-epidermal fuktförlust från förhårdnad hud 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensiv vårdmask 

• Bildandet av nya kollagenfibrer 
främjas 

• Återfuktande och fuktbevarande 

• Hämning av destruktiva, skadliga 
enzymer 

• Stärker hudens naturliga 
motståndskraft 

• Synlig förbättring av hudens 
struktur 

• Förbättring av hudvävnadens 
motståndskraft, elasticitet och 
smidighet 

 

 

Applicering 

Fördela Lift Contour Cream Mask över 
det hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ryggen på händerna. 
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 ESP  

 
* Vetenskapliga studier om effekten av Esp (elastin-stimulerande peptider)  
 

1. Ökning av elastinsyntes: + 15% (in vitro Studie) 
 

2. Främjande av elastisk fiberförankring: 94% (in vitro Studie) 
 

3. Ökad elasticitet i huden: 14% efter 2 månader (kliniskt Studie) 
 

4. Lyftning av ansiktsdrag (hängande kinder): 11, 3% efter 2 månader (klinisk studie) 
 

5. Själv utvärdering:  
 
26 kvinnliga frivilliga med synligt hängande hud testade en kräm som innehåller 4% ESP i 2 månader  
morgon och kväll. Frivillig självbedömning: 
 
Ombyggd yta:  80%  
 
Mindre slack vävnad: 64%  
 
Lyft ansiktsdrag:  62%  
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

 

 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8520P 

 

 
 

 Sensitive Face Mask 

KRÄMMASK FÖR KÄNSLIG HY  

Personer med känslig hud klagar alltmer på irriterad hud som blir röd och 
kliar. Ofta, är ett försvagat barriärskikt ansvarigt för det faktum att hudens 
naturliga skydd inte längre är tillräckligt och överreagerar något som tex när 
det kommer i kontakt med vanliga miljöirriterande ämnen.  

Sensitive Cream Mask är en intensiv och hudlugnande vårdmask som 
stärker känslig hy. Det säkerställer bättre sammanhållning i de övre 
cellagren och främjar hudens naturliga skyddande funktion. Ytterligare 
vårdsubstanser som ger en linkande effekt ger snabb hjälp vid irritation och 
minskar t ex rodnad och spänningskänslor.  

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Isostearyl-isostearat: Förkortad ISIS; uppmjukande medel baserat på 
återuppbyggande vegetabiliska råvaror. Förbättrar sammanhållningen 
av lipider i Stratum corneum och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust  

• Skin Defense Complex: Komplex för aktiv substans bestående av 
Cardiospermum halicacabum (ballongvinstockar som växer i 
tropikerna), Echium snokört (Echium fröolja) och oförtvålbara 
beståndsdelar i solrosolja), bevisligen förbättrar strukturen av känslig 
hud, minskar hudrodnad, stärker den hydrolipidiska barriären, gör huden 
mer motståndskraftig mot irritation 

• Sensitive complex: Mycket aktivt växtextrakt bestående av asiatic kärr 
pennywort, escin (från hästkastanjer), butcher's broom, ringblomma, 
ammonium glycyrrhicinic syra (från lakritsrötter); lindrar rodnad, irriterad 
hud 

• Bisabolol: Vattenextrakt av kamomill, lugnar huden, lindrar rodnad och 
klåda 

• Glycerine: Trivalent alkohol, beståndsdel av växtlipider, fuktbindande, 
minskar trans-epidermal fuktförlust från förhårdnad hud 

 

 

 

 

 

• Intensiv vårdmask 

• Lindrar rodnad och irritation 

• Ökar hydrolipidiska barriärens 
skydd och uppbyggnad 

• Perfekt för känslig hy 

• Särskilt väl tolererad av huden 

• Förbättrar smidighet i känslig 
hud 

• Vårdar spröd, irriterad hud och 
lämnar den mjuk och smidig 

• Ökar hudens naturliga 
motståndskraft 

• Återfuktande och fuktbevarande  

 

 

Applicering 

Fördela Sensitive Cream Mask över det 
hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ryggen på händerna. 
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8530P 

 

 
  

 Moor Cream Mask 

CREAM PACK FÖR ALLA HUDTYPER 

Alla vet att stressfaktorer och sociala droger som t ex alkohol och tobak 
skadar hjärt-kärlsystemet. Men mycket få människor förstår deras effekter på 
huden. Stress orsakar cirkulationsrubbningar och försvagar immunsystemet. 
Resultaten är blek hud och trötta ansiktsdrag. 

Moor Cream Mask är krämmasken med en vitaliserande effekt. Värdefulla 
beståndsdelar av hög hedentorv återupplivar märkbart hyn. Den behagliga, 
balsamiska doften av dvärgtall stödjer effekten av att förbättra 
kapillärcirkulationen och förstärker vitaliserande effekt i huden. 

Huden verkar mer återställd och fräsch efter varje applicering. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; uppmjukande medel baserat på 
återuppbyggande vegetabiliska råvaror. Förbättrar sammanhållningen 
av lipider i Stratum corneum och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust  

• High moor peat: Värdefulla naturliga råvaror som består av syrgasrika 
växtrester; särskilt rik på humussyra; vitaliserar och rengörande; förfinar 
hudens ytprofil, jämnar ut och reglerar hudens struktur 

• Allantoin: Lindrar irritation, förbättrar cellernas egenskaper och jämnar 
ut grov, spröd hud; förbättrar hudens förmåga att bibehålla fukt 

• Glycerine: Trivalent alkohol, beståndsdel av växtlipider, fuktbindande, 
minskar trans-epidermal fuktförlust från förhårdnad hud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensiv vårdmask 

• Vitaliserar och fräschar upp alla 
hudtyper 

• För släta ansiktsdrag 

• Reducerar rynkor som orsakas 
av torrhet 

• Återfuktande och fukt bevarande 

 

 

Applicering 

Fördela Moor Cream Mask över det 
hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ryggen på händerna. 
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8540P 

 

 
  

 Fruit Peel Cream Mask 

KRÄMMASK FÖR FET HUD   

Klar, stark hud är slät, ren och vacker.  

Om ett fräscht utseende saknas, är huden ganska fläckig och tenderar att 
avslöja finnar, och ojämna förhårdnader är ofta orsaken.  

Fruktsyror kan hjälpa här. Dessa fungerar bevisligen som en kemisk peeling 
på huden. Den översta hornlagret, bestående av döda hudceller, mjukas upp 
och avlägsnas försiktigt. Nyligen bildade celler visas snabbare på ytan av 
huden och säkerställer omedelbart ett fräschare utseende. 

Fruit Peel Cream Mask förfinar ytan av huden med en exotisk blandning av 
frukt. Det något sura pH-värdet (pH 4) hämmar tendensen till blemmor och 
inflammationer med optimal hudtolerabilitet. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• AHA: Alfa-hydroxisyran framställs av passionsfrukter, citroner, ananas 
och vindruvor och avlägsnar döda hudceller, stimulerar hudens 
förnyelse och jämnar ut hudens yta. 

• Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; mjukgörare baserad på 
återuppbyggande vegetabiliska råvaror. Förbättrar sammanhållningen 
av lipider i Stratum corneum och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust  

• Saccharide isomerate: Fuktbevarande ämne som erhålls från naturligt 
socker; är fast bunden till hudens keratin och leder till optimal 
hudåterfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindningsförmåga  

• Bisabolol: Vattenextrakt av kamomill, lindrar rodnad och klåda 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensiv vårdmask 

• Löser upp döda hudceller 

• Främjar ett fräscht utseende 

• För jämnare hud 

• Förebygger blemmor som t ex 
pormaskar 

• Återfuktande och fuktbevarande 

• Ger huden ett silkeslent och 
matt, jämnt utseende 

 

 

Applicering 

Fördela Frukt Peel Cream Mask över 
det hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ovansidan på händerna. 

Observera: Säkerställ adekvat UV-
skydd efter varje AHA-behandling och 
applicera Face Guard Advanced (SPF 
30) innan du avslutar behandlingen.  

Förhindra Frukt Peel Cream Mask från 
att komma in i ögonen och undvik 
kontakt med slemhinnor.  
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8550P 

 

 
  

 White Tea Moisture Mask 

GELMASK FÖR TORR, FUKTFATTIG HY   

En promenad i regnet gör dig vacker och det strömmande vattnet gör dig 
avslappnad. Alla är bekanta med den återupplivande och uppfriskande 
effekten av vatten. 

Fukt och kyla är alltid en välkommen förfriskning för huden också! 

Ingetdera är ett problem för White Tea Moisture Mask! Denna svalkande 
gelmask är en fuktighetskräm med långtidseffekt. Hudens fuktbalans är 
märkbart optimerad och underhålls under ett antal timmar. Växtbaserade 
återfuktare säkerställer fräschare hud och slätar ut rynkor som orsakas av 
torrhet.  

Det vita teextraktet ger inte bara extra fukt utan stimulerar även hudens 
mikrocirkulation på samma gång. Polyfenolhalten reducerar uppkomsten av 
fria radikaler och skyddar torr och miljömässigt stressad hud mot cellskador.    

 

 AKTIVA SUBSTANSER  

• Camellia sinensis: Naturliga extrakt från vita teknoppar, rika på 
polyfenoler och högeffektiva mot fria radikaler 

• Sorbitol: Sockeralkohol, förekommer i många frukter (t.ex. äpplen, 
plommon, körsbär); hydrofila, idealisk hudvård och fuktretentionsagent 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Intensivt återfuktande  

• Jämnar ut fina rynkor orsakade 
av torrhet 

• Märkbart fräschar upp och 
återupplivar 

• Aktivt cellskydd  

 

 

Applicering 

Fördela White Tea Moisture Mask över 
det hudområde som ska behandlas efter 
rengöring av huden och efter applicering 
av ett serum, och låt det verka i upp till 
20 minuter. Ta bort maskrester med 
varma kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 

Tips: Även perfekt för att behandla 
ovansidan på händerna. 

Tips: Att dricka en halv liter vatten 
förbättrar hudens cirkulation och 
aktiverar dess metabolism. Bara tio 
minuter efter att ha druckit, förbättras 
hudens cirkulation och mer syre 
levereras. På lång sikt, ger denna inre 
vitaliseringseffekt huden ett fräschare 
utseende. 
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8551P 

 

 
  

 Hydrating Cream Mask 
RIK CREMEMASK FÖR FUKTFATTIG HUD 

Vacker, smidig hud på ett ögonblick? Inga problem - rik Hydrating Cream 
Mask ger en dos av ultraeffektiva fuktgivande och närande lipider till torr, 
fuktfattig hud. Resultaten känds omedelbart. 

Den kraftfulla krämiga formulan innehåller Hydro Express Complex, ett 
innovativt fuktkomplex som bildar ett osynligt, men ändå effektivt molekylärt 
nätverk över huden och skyddar det mot uttorkning. 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. 

En kombination av ISIS och avokadoolja stöttar hudens barriärfunktion, vilket 
ger huden långvarigt skydd mot fuktförlust.   

Resultatet? Huden fuktas intensivt, blir smidig och fri från obehagliga känslor 
av spänning och torrhet. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• 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 
applicering 

• Avocado oil: Återfuktande, ger näring, jämnar ut och regenererar 
huden, stöttar hudens naturliga barriäregenskaper 

• ISIS: Närande olja med speciell struktur. Kliniska studier visar att det 
blandas med intercellulära lipider, vilket ger stöd och stärker hudens 
barriärfunktion. Detta minskar transepidermal vattenförlust (TEWL) och 
huden behåller mer fukt 

 

 

 

• Återfuktande 

• Minskar torra linjer 

• Lindrar känslor av späning 

• Snäll mot huden 

• Stärker den naturliga 
hudbarriären 

 

Applicering 

Efter rengöring av huden och 
applicering av ett koncentrat av aktivt 
ämne sprider du Hydrating Cream Mask 
över det hudområde som ska behandlas 
och låt verka i upp till 20 minuter. Ta 
bort maskrester med heta kompresser. 
Applicera sedan en hudvårdskräm som 
passar huden. 

Tisp: perfekt för att behandla baksidan 
av händerna också. 
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FACIAL CREAM MASKS 

 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

8560P 

 

 
 

 Pomegranate Cream Mask 

UPPFRISKANDE KRÄMMASK FÖR ALLA HUDTYPER. 
FÖRVANDLAR TRÖTT HY TILL EN STRÅLANDE, VACKER HY 

Pomegranate Cream Mask är den optimala omedelbara boostern för trött 
hud. Hemligheten bakom denna vitaliserande anti-age mask är värdefulla 
extrakt av granatäppleblomma, en kraftfull exotisk frukt som har symboliserat 
liv och skönhet i många kulturer sedan urminnes tider. Tillsammans med 
alpha Bisabololfosfat, skapar den en innovativ kombination av aktiva anti-
age ingredienser som, å ena sidan, främjar kollagensyntesen och å andra 
sidan minskar åldersrelaterad minskning av kollagenfibrer.  

Kollagen utgör runt 70-90% av hudens torrvikt och spelar en nyckelroll i 
upprätthållandet av hudens struktur. Produktionen av nya kollagenfibrer är 
därför viktigt för ung och frisk, fast hud.  

Pomegranate Cream Mask stimulerar kollagensyntesen med blomextrakt 
från granatäpple och vitamin C-fosfat. Samtidigt minskar kollagenförlusten 
som accelereras av miljömässiga faktorer såsom exponering för UV-strålar 
och genetiska makeuprelaterade processer. Den förfinar hudens konturer, 
har en vitaliserande effekt, ger huden en rosig färg och resulterar i en jämn, 
slät, strålande vacker hy.  

En fräsch, blommig doft och krämig konsistens som är perfekt för denna 
vitaliserande hudvårdsbehandling.  

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• xtrakt av granatäpple blomma: Erhålls från granatäpplets blommor, 
förbättrar hudens densitet, främjar dess kollagensyntes, minskar rynkor. 
Granatäpplen är ett naturligt anti-aging kurmedel 

• Vitamin C-fosfat: Stimulerar syntesen av kollagenfibrer, förbättrar 
hudens mjukhet, skyddar mot fria radikaler, hämmar produktionen av 
melanin 

• Alpha Bisabolol: Lugnande, reducerar rodnad 

 

 

• Gör huden fräsch och vitaliserad 

• Intensivt återfuktande 

• Jämnar ut fina rynkor orsakade 
av torrhet 

• Bibehåller hudens elasticitet och 
fasthet 

 

 

Applicering 

Efter rengöring av huden och 
applicering av ett serum, fördela 
Pomegranate Cream Mask på det 
område av huden som ska behandlas 
och låt den verka i upp till 20 minuter. 
Ta bort maskrester med varma 
kompresser. Applicera sedan en 
vårdkräm som motsvarar hudtypen. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSALONGEN. 

BEHANDLINGSSEKVENS 
 

FÖR UTTORKAD HUD PRODUKTER REF. 

AMPOULES 

Alternativt 

SERA 

• Hyaluron Fluid  

 

• Hydrating Skin Complex 

• 1951P  

 

• 535P 

FACIAL CREAM MASKS  • White Tea Moisture Mask • 8550P 

 

FÖR KÄNSLIG HY PRODUKTER REF. 

AMPOULES 

 

Alternativt 

SERA 

• De-Stress eller 

• Couperose Fluid 

 

• Sensitive Skin Complex 

• 1911P eller 

• 1921P  

 

• 2230P  

FACIAL CREAM MASKS  • Sensitive Cream Mask • 8520P 

 

FÖR OREN HUD PRODUKTER REF. 

AMPOULES 

Alternativt 

SERA 

• Normalizing Skin Fluid  

 

• Normalizing Skin Complex 

• 1941P 

 

• 4430P 

FACIAL CREAM MASKS  • Fruit Peel Cream Mask • 8540P 

 

FÖR KRÄVANDE HUD PRODUKTER REF. 

AMPOULES 

Alternativt 

SERA 

• Stem Cell Fluid   

 

• Vitaforce C Skin Complex 

• 1995P 

 

• 0031P 

FACIAL CREAM MASKS  •  Age Defying Cream Mask • 8500P 

 

För MOGEN HY PRODUKTER REF. 

AMPOULES 

 

 

Alternativt 

SERA 

• Skin Contour Fluid eller 

• Caviar Extract eller   

• Stem Cell Fluid   

 

• Instant Lift Serum 

• 1917P eller 

• 1991P eller 

• 1995P   

 

• 1190P 

FACIAL CREAM MASKS  • Lift Contour Cream Mask • 8510P 

 

FÖR ALLA HUDTYPER Produkter REF. 

AMPOULES • Detox Fluid eller 

• Anti-Wrinkle Booster 

• 1929P eller 

• 1992P 

FACIAL CREAM MASKS  • Moor Cream Mask eller 

• Pomegranate Cream Mask 

• 8530P eller 

• 8560P 

 

 


