Aloe Vera
Torjuu tehokkaasti kaikkia ihon vaurioita
Aloe Vera poistaa välittömästi iholta kaikki kuivuuden aiheuttamat jäljet ja kiristävän
tunteen. Samalla se rauhoittaa ihoa intensiivisesti ja edistää ihon omaa suojaavaa
toimintoa. 100%:sti luonnonpuhdas Aloe Vera -uute sisältää runsaasti mineraaleja
ja vitamiineja. Jopa vaativa iho saa siitä kaikki hoitavat ainesosat, joita se tarvitsee
ollakseen kaunis. Soluja ja ihoa uudistava vaikutus näkyy positiivisesti erityisesti
epätasaisessa ihorakenteessa, samoin kuin iholla, jolla esiintyy arpia tai
epäpuhtauksia. Ihanteellinen "ensiapu" myös auringon polttamalle iholle tai
elvyttämään ihoa auringonoton jälkeen! Levitä ampullin sisältö iholle ja anna
imeytyä 2-5 minuuttia.
Anti Age
Ihon turbo-uudistaja
Tehotiivistetty, ryppyjä tasoittava seerumi, joka vaikuttaa kiinteyttävästi ja soluja
uudistavasti ihon syvemmissä kerroksissa. Luonnolliset peptidit vahvistavat
kollageenikerrosta ja parantavat ihon kimmoisuutta. Fytohormoniyhdistelmä
kiinteyttää kudosta huomattavasti ja madaltaa ryppyjä todistettavasti. Levitä yhden
ampullin sisältö iholle ja hiero.
Argan & Mango
Luonnollinen "anti ageing" sisältää arvokkaita öljyjä ja peptidejä
Marokosta peräisin oleva argan-öljy on yksi luonnon merkittävimmistä anti-agingtuotteista. Argan-öljy sisältää erityisen paljon alfa-tokoferolia, ja siten sen E-vitamiini
aktiviteetti on voimakasta. Se koostuu yli 80%:sti tyydyttämättömistä rasvahapoista.
Argan-öljy torjuu ihon kuivumista ja ihon ikääntymisen merkkejä. Sen sisältämä suuri
luonnollisten antioksidanttien määrä auttaa suojaamaan vapailta radikaaleilta.
Luonnollisia polysakkarideja ja karotenoideja sisältävä mangouute, tekee ihosta
kimmoisan ja saa sen näyttämään terveeltä. Mangovoi antaa rasittuneelle,
karhealle iholle uutta pehmeyttä. Levitä iholle ja hiero huolellisesti. Mangon tuoksu
huumaa aistit.
Beauté Express
Välittömästi tasoittava
Soluja ja rakennetta vahvistava ampulli antaa kasteenraikkaan ihon. Free-radikal- ja
anti-stress –vaikutus muodostavat perustan terveelle solujen toiminnalle ja
kaunistavien ainesosien luomalle tulokselle. Kasvonpiirteitä hetkessä kohottava
elvytyspotku tipalla alkoholia! Levitä kuivalle iholle kevyesti sormilla nyppien. Tämä
on ideaalinen "party-ampulli".
Beauty Sleep
Tehokuuria ja lepoa iholle
Nauti ihoa elvyttävistä kauneusunista ja huomaa herätessäsi ihosi olevan
elinvoimainen ja täyteläinen! Juonteet ja pikku rypyt voivat hävitä yön aikana,
samaten punoitus ja ärsyyntyneet kohdat. Ginkgo biloba lisää vastustuskykyä ja
edistää solujen muodostumista.
Käyttö: Suosittelemme käyttämään kuurina tai päivittäin illalla. Levitä sormenpäillä
huolellisesti puhdistetuille kasvoille, kaulalle ja dekolteelle sekä taputtele kevyesti.
Tämän perään voit levittää käyttämäsi yövoiteen.
Ginkgo biloba –uutteemme saadaan neidonhiuspuusta (gingko) ja se sisältää
kallisarvoisia flavonoideja ja antosyaniineja, joilla on suunnattomat
radikaaliensiepparin ominaisuudet. Ginkgo-uute ohjaa ihon ravitsemista ja
parantaa hapenottokykyä. Tuloksena on läpikotaisin kostea ja jälleen kiinteä iho
sekä säteilevää raikkautta.
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Best Caviar
Intensiivisesti uudistava
Turbo kauneusampulli vaativalle ja kypsälle iholle. 100%:sti puhtaasta
tuoresolukaviaarista koostuva uute sisältää runsaasti proteiineja, lipidejä ja
vitamiineja, ja se tukee ihon mikroverenkiertoa, edistää solujen uusiutumista, lisää
vedensitomiskykyä ja tasoittaa ryppyjä. Iho vaikuttaa välittömästi raikkaammalta.
Samalla ihon rakenne vahvistuu, minkä ansiosta kasvojen piirteet vaikuttavat
kiinteämmiltä ja ryhdikkäämmiltä. Levitä yhden ampullin sisältö kasvoille, kaulalle ja
dekolteelle ja hiero ihoon. Vihje: tämä ampulli soveltuu erinomaisesti käytettäväksi
myös ryppyjen laser-käsittelyn yhteydessä.
Beta Glucan Sensitive
Paratiisillista tasapainoa
Ainutlaatuinen biologinen anti-stress-kuuri: Tehokkaasti tasapainottava ja lievittävä
ampulli herkälle, helposti ärtyvälle iholle. Punoitus ja ärsytys voidaan estää jo
alkuvaiheissaan. Ihon vastustuskyky voimistuu kaikkia arkipäivän rasituksia vastaan.
Ihanteellinen kosteuttaja elvyttää ihoa luonnollisesti ja luo virheettömän hipiän.
Käyttö: Kehitetty erityisesti herkkää, stressaantunutta ja ärtynyttä ihoa varten.
Levitetään puhdistetulle, kuivalle iholle ja hierotaan erittäin hellävaroen.
Beta Glucan on kauransiemenissä esiintyvä ainutlaatuinen polysakkaridi. Sen
kosteudensäilytyskyky on vertaansa vailla ja ainutlaatuinen. Tehoaine muodostaa
hengittävän suojakalvon iholle ja tunkeutuu lisäksi syvälle ihon dermikseen.
Immuunijärjestelmän solut ja kollageenisynteesi vahvistuvat. Näkyvinä tuloksina ovat
erittäin nopea ihon elpyminen, lisääntynyt ihon kimmoisuus ja ryppyjen
vähentyminen.
Carotin Open Air
Tasainen ihonväri – paras ihonsuoja
Tämä tehokas tehoainetiiviste antaa jokaiselle
ihotyypille näkyvän piristyspotkun ja säteilevän, terveyttä huokuvan ulkonäön.
Seesamproteiinit antavat tuntuvaa kiinteyttä. Karoteeni ja luonnolliset
lipidit tukevat ihon uudistavia voimia
sekä raikastavat ihoa ja saavat sen hehkumaan täydellisesti. Tämä ampulli on
ihanteellinen valinta, kun iho
halutaan suojata säänvaikutuksilta.
Suositellaan, kun iho näyttää kalpealta, väsyneeltä tai ryppyiseltä. Ampulli
levitetään iholle, tarvittaessa iho voidellaan tämän jälkeen.
Päätehoaineet: Karoteeni – raikkaus, Oliiviöljy ja Seesamöljy – lipidien ravitseminen,
kiinteytys.
Collagen
Tehokkaasti kiinteyttävä
Tämä turbo-kauneusampulli sisältää tuoretta, puhdasta kollageenia. Ampulli
muodostaa suojaavan, kiinteyttävän kalvon suoraan ihon pintarakenteeseen,
saaden ihon vaikuttamaan välittömästi sileämmältä ja nuoremmalta. Samalla se
uudistaa veden sitoutumiskykyä iholla. Tämän ampullin vaikutus näkyy parhaiten
ihon ollessa ulkoisten vaikutusten seurauksena ryppyisempi, esim. kylmyyden tai
kuivuuden tai auringon aiheuttamat rypyt. Levitä ampullin sisältö kasvojen iholle ja
anna vaikuttaa. Voitele iho sen jälkeen. Soveltuu käytettäväksi myös täyteläisyyttä
antavana huuliampullina.
Crystal
Puhtautta ja kiinteytystä
Kristallikauneusampullit kiinteyttävät ja pystyvät poistamaan välittömästi ihon
vanhenemisen merkit. Jalokiviterapian tehoaineuute koostuu jauhetusta, puhtaasta
kvartsikristallista yhdistettynä pelkää kosteutta sisältävään välittäjäaineeseen. Kvartsi
koostuu etupäässä piistä, hivenaineesta, jolla tiedetään olevan tärkeä biologinen,
ihon kimmoisuuteen vaikuttava ominaisuus. Kaikki väsymyksen ja vähentyneen
kimmoisuuden merkit voidaan poistaa suunnitelmallisesti. Ihon säteilyvoima
korostuu tehokkaasti. Käytä tätä ampullia aina silloin, kun haluat tuoda kauneutesi
esiin erittäin vaikuttavasti.
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Eglantine
Suojaa soluille ja ihon uusiutumista
Eglantine (ruusunmarja) -öljyn regeneroivat ja soluja suojaavat ominaisuudet
tekevät siitä varsinkin erittäin kuivan, ikääntyvän tai UV-säteiden vaurioittaman ihon
hoitotuotteen, joka lisäksi on korvaamaton iän myötä syntyvien läiskien hoidossa.
Tärkeät rasvahapot ja trans-retinolihappo, joka on eräs A-vitamiinin erittäin aktiivinen
muoto edistävät ihon uusiutumista ja hävittävät kuivuuden välittömästi.
Käyttö: Eglantine-öljy levittyy nopeasti ihon pinnalle ja se voidaan hieroa kevyesti
ihoon. Käytä Eglantine-öljyä aamuin ja illoin ihon perushoitoon. Varsinkin vaativan,
uusiutumista kaipaavan ihon hoitoon suositellaan pidempiaikaista kuurimaista
käyttöä.
Eglantine-öljymme on peräisin Chilen Andeilta. Chilen Andien asukkaat käyttävät
sitä antamaan iholle kimmoisuutta ja sametin pehmeyttä - myös äärimmäisissä
sään vaikutuksissa. Eglantine-öljy kietoo ihon lämmittävään, erittäin ohueen,
hengittävään suojaverhoon. Elvyttävä hieronta tukee ihmisen luonnollista
lämpöprosessia ja sillä on erittäin hyvä immuniteettiä vahvistava vaikutus.
Elastin
Kudosta tehokkaasti kiinteyttävä
Tämä ampulliseerumi on kehitetty tasoittamaan ryppyjä ja palauttamaan ihon
kimmoisuus – aivan kuin ihoa olisi kohotettu. Elastiini on ihanteellinen tehoaine
vaativalle, atrofiselle iholle ja iholle, jonka ongelmana on huono verenkierto. Elastiini
soveltuu mainiosti myös miesten ihonhoitoon. Elastiini vaikuttaa ehkäisevästi
elastisten säikeiden vanhenemiseen. Se tasoittaa ihon pintaa, parantaa ihon
nestetasapainoa ja torjuu tehokkaasti ennenaikaisten ryppyjen muodostumista.
Levitä koko ampullin sisältö kasvoille, kaulalle ja dekolteelle ja hiero huolellisesti.
Eye Repair
Silmänympärystän ryppyjä estävä ampulli
Tehokas ampulli silmänympäryksille. Uusi ultrakevyt peptidejä ja azuki-uutetta
sisältävä formulointi luo silmänympäryksille heti tuntuvaa kiinteyttä, uutta vitaliteettia
ja kimmoisuutta. Kaikki ihon kuivuuden merkit voidaan poistaa valikoidusti. Ihosi
vaikuttaa välittömästi sileämmältä. Hiero aamuin ja illoin ihoon kevyesti
sormenpäillä, soveltuu ihanteellisesti myös silmämeikin alle.
Käyttö: Levitä aamuin ja illoin riittävä määrä ampullinestettä sormenpäillä
silmänympäryksille ja taputtele kevyesti.
Molemmat peptidit palmitoid-oligopeptidi ja palmitoyl-tetrapeptidi ovat modernin
kauneudenhoidon dream team! Yhdessä super-food azuki-herneuutteen kanssa
ne pystyvät erittäin nopeasti kiinteyttämään ja uudistamaan ihoa.

Eye Sensitive
Silmien pikahoitoseerumi
Nopeasti vaikuttava silmänympäryksien hoitoaine, joka luo välittömästi kirkkaan ja
kauniin katseen. Uusi mikrorakenne elävöittää, tasoittaa ja poistaa turvotusta.
Renkaat silmien ympärillä, pienet rypyt ja väsynyt ulkonäkö lieventyvät heti. Ohut ja
herkkä silmänympärysiho kosteutuu ja saa tehokasta suojaa. Levitä tarvittaessa
seerumia sormenpäillä, samalla kevyesti taputellen. Sopii mainiosti myös
silmämeikin alle.

Gelee Royal
Ihoa kuninkaallisesti hoitava, todellinen nuoruudenlähde
Vain harvat luonnosta saatavat tehoaineet sisältävät näin runsaasti arvokkaita ja
aktiivisesti vaikuttavia aineosia! Vahvistavat ja elvyttävät proteiinit, mineraalit,
vitamiinit, entsyymit ja foolihappo tekevät Gelee Royalista ainutlaatuisen anti
ageing -seerumin. Sen sisältämät luonnolliset fytohormonit vaikuttavat positiivisesti
solujen hengitykseen ja solujen jakautumiseen. Iho saa erinomaista hoitoa ja
ravintoa. Iho vaikuttaa hämmästyttävän kiinteältä. Levitä ampullin sisältö iholle,
hiero kevyesti.
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Golden Repair
Non-Stop Lifting
Tämä ylellinen kauneusampulli sisältää puhdasta kulta- ja, lohikaviaariuutetta.
Energiaa antava ampullitiiviste kohottaa kasvonpiirteitä ainutlaatuisella tavalla.
Kulta lisää solunsisäistä aineenvaihduntaa, antaa uutta energiaa ja tekee ihosta
säteilevän kauniin. Kaviaari ja ravitseva repair-yhdistelmä hemmottelevat ihoa
samalla tehokkaasti hoitaen. Vaativa iho vaikuttaa kiinteämmältä, säteilevämmältä
ja raikkaammalta. Levitä koko ampullin sisältö kasvoille, kaulalle ja dekolteelle.
Hyaluron
Syvälle kosteuttava
Pitkäaikaisesti vaikuttava turbo-kauneusampulli kosteutta kaipaavalle, vaativalle
iholle. Hyaluronihappo, jota tunnetusti käytetään ihonalaisena ruiskeena ryppyjen
tasoittamiseen, muodostaa keratiinin kanssa ainutlaatuisen yhdistelmän
sarveiskerroksessa, tallentaa kosteutta ja estää kosteuden katoamisen iholta. Näin
saavutetaan nopea ja kestävä, ihoa tasoittava vaikutus. Levitä yhden ampullin
sisältö kasvoille, kaulalle ja dekolteelle ja hiero ihoon.
Jasmine
Kasvista saatavaa ravitsevaa voimaa iholle ja mielelle
Todella kallisarvoinen jasmiiniöljy tasapainottaa, eheyttää ja elvyttää ihon
vastustuskykyä. Se takaa miellyttävän ja kokonaisvaltaisen hoidon ja täydellisen
hyvänolontunteen. Kallisarvoiset, erittäin tehokkaat aineosat myötävaikuttavat ihon
uudistumiseen, sitovat kosteutta ja vahvistavat antioksidanttista suojamekanismia.
Ihanteellinen kuivalle, ikääntyneelle ja ärtyneelle iholle. Oivallinen apu myös
pigmenttiläiskiin.
Käyttö: Jasmiiniöljy soveltuu varsinkin rentoutushierontaan. Käytä jasmiiniöljyä
kuivaan ja herkkään ihoon, sekä hyperpigmentaatiokohtiin. Jos kyseessä on erittäin
voimakkaat pigmenttiläiskät, suosittelemme useamman viikon pituista
kuuriluontoista käyttöä.
Jasmiini on puhtauden ja ajattoman kauneuden symboli. Jasmiiniöljymme on
peräisin Thaimaasta. Jasmin Absolut on kallisarvoinen aromi, jota saadaan Lady of
the Night -jasmiinista. Puhtaan valkoiset kukinnot poimitaan aamunsarastuksessa,
jolloin aromi on voimakkaimmillaan. Useissa aromaterapioissa hyödynnetään
jasmiiniöljyn legendaarisia parantavia voimia ihon ja sielun rentouttavaan
hierontaan.
Kashmir Feeling
Ihohuokosia pienentävä
Ympäröi ihon pehmeällä suojaverholla heti levittämisen jälkeen, ei tunnu rasvaiselta
eikä tahmealta. Silottaa näkyvästi ja tuntuvasti ja vaikuttaa erittäin rentouttavasti. Iho
näyttää pienihuokoisemmalta ja pehmeämmältä. Edistää ihon hydraatiota ja iho
vaikuttaa pehmeämmältä aivan uudella tavalla! Levitä hyvin hellävaraisesti ja
anna vaikuttaa.
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Kukui
Rentoutusta ja hyvää oloa
Kukui-öljy on erittäin arvossa pidetty hoitotuote, joka on erityisesti tarkoitettu herkän
ja helposti ärsyyntyvän ihon hoitoon kaiken ikäisille. Se suojaa intensiivisesti ja
edistää terveen ihonsuojakerroksen muodostumista. Näin ihon oma kosteus
pystytään säilyttämään tehokkaasti. Kukui-öljy edesauttaa auringonoton jälkeen
ihon uusiutumiskykyä.
Käyttö: Kukui-öljy tunkeutuu hämmästyttävän helposti ihoon - paremmin kuin
mikään muu öljy - ja jättää jälkeensä sileän, mutta ei kuitenkaan rasvaiselta
tuntuvan ihon. Käytä Kukui-öljyä aamuin ja illoin ihon perushoitoon. Suosittelemme
kuivalle tai erittäin herkälle iholle useamman viikon pituista kuuriluontoista käyttöä.
Havaijin asukkaat suojaavat ihoaan kukui-öljyllä auringon, tuulen ja veden välisiä
voimakkaita vaihteluita vastaan. Jopa vauvojen ja lasten herkkää ihoa on suojattu
jo vuosisatoja tällä hellävaraisella öljyllä. Havaijilaiset käyttävät tätä öljyä
perinteisessä lomi lomi -hieronnassa - hellävaraisessa vartalopainotteisessa
hierontatekniikassa.
Lotus
Perinteinen, ihoa virkistävä hoito
Vaativan ihon hoito ei salli kompromisseja. Tämä lootusuutetta sisältävä, ihoa
tehokkaasti elävöittävä ampulli on kehitetty kiinteyttämään ihoa ja antamaan sille
nuorekasta hehkeyttä. Lootusuute on klassisten kauneushoitojen salaisuus
Myanmarissa! Virkistävä kukkaisaromi antaa sinun sukeltaa perinteisten
hoitorituaalien taikaan ja kokea aidon hyvänolontunteen. Tuotteeseen lisätty
luonnollinen kollageeni vaikuttaa tehokkaasti juonteita ja ryppyjä vastaan. Levitä
yhden ampullin sisältö iholle, anna imeytyä.
Milk & Honey
Tehokasta hoitoa epäpuhtaalle iholle
Ampulli, joka torjuu luonnollisella, mutta erittäin tehokkaalla tavalla kaikki
epäpuhtaan ihon oireet. Antibakteerinen ja viilentävä ampulli lievittää tulehduksia
pitkävaikutteisesti. Palauttamalla ihon terveen suojaavan happovaipan se vie
bakteereilta ravintopohjan. Huolellisesti valitut kasviuutteet edistävät näppylöiden
paranemista ja vähentävät ihon hilseilyä. Levitä yhden ampullin sisältö iholle
(tarvittaessa myös vain paikallisesti) ja anna imeytyä.
Multi Vitamin
Täydellinen immuunisuoja & Natural Anti-Ageing
Täydellinen vitamiiniyhdistelmä, joka sisältää vitamiinit ACE, sekä F ja B6, vahvistaa
tehokkaasti ihon vastustuskykyä. Luonnonpuhtaat vitamiinit tasapainottavat soluja ja
toimivat tehokkaina radikaalien sieppareina. Ihon vastustuskyky kasvaa tuntuvasti.
Hyvänolontunne iholla on suurimmillaan – säilyen vielä useita päiviä käsittelyn
jälkeen. Levitä yhden ampullin sisältö kasvoille, kaulalle ja dekolteelle ja hiero ihoon.
Omega 3-6-9
Kaikki mitä terve iho tarvitsee!
Vahvistava kauneuseliksiiri joka sisältää hamppuöljyä (omega 3), linoli/linoleeniihappoa (omega 6), oliiviöljyä (omega 9). Tyydyttämättömien
rasvahappojen osuus on yli 90%. Nämä kolme kasviperäistä omegarasvahappoa
tunnetaan organismia tasapainottavan ja vahvistavan vaikutuksensa ansiosta ja ne
ovat välttämättömiä ihon elinvoimalle ja terveelle suojalle. Tärkeää: Tämä tuote on
2-vaihe-ampulli ilman emulgaattoreita. Ravistele huolellisesti ennen avaamista!
Levitä koko ampullin sisältö kasvoille, kaulalle ja dekolteelle ja hiero kevyesti.
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Oxygen
Tuo esiin nuorekkaan raikkauden
Silottava ampullitiiviste – välittömästi vaikuttava loppusilaus. Kallisarvoiset
tehoaine-elementit tehostavat ihon hapensaantia ja pystyvät näin lisäämään
siihen liittyvää solujen uusiutumista. Iho näyttää heti raikkaammalta ja
levänneemmältä. Ihon epätasaisuudet silottuvat, kiiltävä ihon pinta muuttuu
mataksi. 24-tunnin kosteutus korjaa rypyt ja juonteet sekä saa ihon näyttämään
sileältä ja täydelliseltä. Ihanteellinen epäterveellistä elämäntavoista aiheutuneille
ihon puuteilmiöille. Levitä ampulli iholle ja voitele sen jälkeen.
Päätehoaineet: Perfluoropolyeetteri – happikatalysaattori, Hydroviton 24 h
kosteutus, E-vitamiini – antioksidantti
Platinum
Erinomainen kiinteytys
Kiinteyttävät ampullit timeless-vaikutuksella ihokudoksen kimmoisuuden
heikkenemisen torjumiseksi. Korkeatehoiset hoitavat elementit elvyttävät ihon
elastisuutta ja tukevat solujen ja ihokerrosten kiinteyttä. Piirteet vaikuttavat heti
napakammilta, elastisimmilta ja kiinteämmiltä. Käytä näitä ampulleja
parantaaksesi ihon heikentynyttä kimmoisuutta. Käyttöalue: Kasvot, leuan alue,
kaula, dekollete ja rinnat.
Quick Lift
Turbo-sileäksi merilevä- ja osteriuutteella
Tehotiivistetty kauneusseerumi joka on kehitetty heti näkyvää ja tuntuvaa
kasvonpiirteiden kohottamista varten. Luonnolliset merileväproteiinit kosteuttavat
ihoa sen kaikissa kerroksissa ja tekevät ihosta raikkaan ja säteilevän. Tehokkaasti
ärsytystä lieventävät kasviuutteet poistavat ihon punotuksen ja ärtymät. Levitä
yhden ampullin sisältö iholle ja hiero. Soveltuu käytettäväksi myös kaulan/dekolteen
tehohoitoon yhdessä kiinteyttävän naamion ja lämpimien kosteiden kompressien
kanssa.
ResQ10
Pelasta ihosi!
Täyteläisen luksusampullin sisältämä soluja suojaava Q10 täydelliseen anti-ageingtäsmäkäsittelyyn ja täydelliseltä näyttävään ihoon. Täyteläinen luksusampulli antiageing-täsmäkäsittelyyn ja täydelliseltä näyttävään ihoon. Solujen volyymia
voidaan lisätä huomattavasti. Q10 suojaa tehokkaasti soluja, virkistää
stressaantuneen ja väsyneen ihon sekä edistää solujen uusiutumista. Ihoa
vahvistava vaikutus edesauttaa havaittavasti ryppyjen ja juonteiden tasaantumista.
Q10 on yleisesti tunnettu, ihon vanhenemisprosessia hillitsevä antioksidantti.
Ihanteellinen kypsälle, kuivalle ja stressaantuneelle iholle.
Retinol Avocado
Soluja uudistava
Tämä turbo-kauneusampulli sisältää puhdasta retinolia (yksi A-vitamiinin muoto),
jolla on erityinen soluja uudistava vaikutus. Iho tasoittuu ja vaikuttaa vahvemmalta
ja kiinteämmältä. Parantaa hetkessä kuivaa, hilseilevää, kovettunutta ja ihottumiin
taipuvaista ihoa. Ihon sarveutumisprosessi normalisoituu, iho tuntuu miellyttävän
pehmeältä ja sileältä. Soveltuu ihanteellisesti hieronta-ampulliksi ja kaulan alueen
hoitoon. Levitä yhden ampullin sisältö kasvojen iholle käsin ja hiero ihoon. Tämä
ravitseva ampulli riittää tavallisesti sellaisenaan yövoiteeksi.
SOS Extrem
Ihoa välittömästi rauhoittava
Turbo-kauneusampulli rauhoittaa välittömästi punoittavaa, ärtynyttä, couperosa- ja
allergisesti reagoivaa ihoa. Ainutlaatuinen koostumus tasapainottaa ilmaston
haittavaikutuksia iholla, lievittäen punoitusta ja estäen couperosan syntymistä ja
leviämistä. Tämä ampulli on mainio „ensiapu“ ihon äkillistä punoitusta vastaan,
esimerkiksi jos iholle ilmestyy “punoittavia” läikkiä käsittelyjen aikana. Levitä yhden
ampullin sisältö iholle ja anna vaikuttaa. Käytä tätä hoitotuotetta couperosa- tai
erittäin herkällä iholla aina suoraan hierontavoiteen alla.
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Viper
Tasoittaa ryppyjä tehokkaasti ilman ihonalaista ruiskutusta
Ihoa intensiivisesti tasoittava Argireline on kehitetty tasoittamaan kohdistetusti
ilmejuonteita. Iho vaikuttaa kiinteämmältä ja sileämmältä, ilmelihasten liikkuvuus
heikentyy. Näin madalletaan ryppyjä otsan, suupielien ja silmänympärystän
alueilla. Vaikutus on verrattavissa botulinumtoksiinilla aikaansaataviin tuloksiin.
Hoidon vaikutus näkyy välittömästi. Levitetään paikallisesti ryppyjen alueelle ja
taputellaan huolellisesti. Käyttö kuuriluontoisesti pidemmän ajanjakson ajan.
Vitamin C
Tehokkaasti kiinteyttävä, Collagen Booster & pehmeä Anti-Pigment
Tämä turbo-kauneusampulli sisältää erittäin herkkää, puhdasta C-vitamiinin
johdannaista, joka muuttuu C-vitamiiniksi ihon omien entsyymien vaikutuksesta.
Vain näin C-vitamiini pystyy vaikuttamaan myös syvempiin ihokerroksiin. Cvitamiinilla on erinomainen vaikutus kollageenisynteesissä, toisin sanoen se edistää
elastisten kollageenisäikeiden uusiutumista. Ulkoisesti C-vitamiini kirkastaa ihoa
lisäämällä ihon heleyttä ja antamalla sille posliinimaista kuulautta. Levitä yhden
ampullin sisältö kasvojen iholle käsin ja anna vaikuttaa. Levitä sen jälkeen ihovoide.
Volume Lips
Lumoavat huulet
Tekee huulista täyteläisemmät ja hoitaa raikkaan elvyttävällä teholla. Huulirajojen
tehokkaaseen kiinteyttämiseen ja huulten ympärysten pikku ryppyjen siloittamiseen.
Jo ensimmäisten käyttökertojen jälkeen vaikuttavat huulet täyteläisemmiltä ja
hoidetuimmilta, huulten ympärysten pienet rypyt siloittuvat tuntuvasti. Levitä liuosta
reilusti huulille ja hiero pyörivin liikkein. Liuoksen imeydyttyä voit lisätä huulipunan.
White Vision
Kirkastaa, uudistaa ja kaunistaa – täydellinen iho.
Nimenomaan läiskien vaalentamiseen kehitetty, tärkeitä tehoaineita sisältävä
ampulli. Kaunokaisesta ja mulperipuun juuresta saatavat luonnolliset uutteet sekä
lisätty C-vitamiinia tukevat ihon vaalenemista ja tasaisen ihonvärin säilymistä. Ihoa
uudistavat tehoaineet voivat lisäksi parantaa ihon rakennetta ja vähentää näkyviä
ihon ikääntymisen merkkejä. Soveltuu optimaalisesti vaalentamaan ihon
hyperpigmentaatiota tai muita pigmenttiläiskiä.
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Mefane
New Elixir Lift Express
Eliksiiri saa aikaan ilmejuonteiden välittömän tasoittumisen ja ihon kohennuksen
ennätysajassa: Acmella oleracea -uute on näkyvästi ilmejuonteita tasoittava,
luonnollinen kasvisperäinen, kosmetiikkatutkimuksen viimeisimmän kehitystason
mukainen tehoaine. Acmella oleracea on kasvi, joka tunnetaan myös parakrassinimellä. Intian valtameren alueella “mefane” -nimellä tunnettua acmella oleracea
käytetään rohdoskasvina. Tehoaineemme tulee Réunion-saarelta.
Acmella oleracea -tehoaineen avulla voidaan erityisesti pehmentää kasvojen
juonteita. Silmä-, otsa ja nasolabiaalijuonteet tasoittuvat näkyvästi. Nämä juonteet
syntyvät kasvolihasten tuhansista tahattomista mikrosupistuksista. Acmella oleracean
sisältämä spilantoli saa aikaan nopean ja palautuvan lihasten rentoutumisen.
Käyttö: Levitetään muutama tippa kasvoille, kaulalle sekä dekolteelle ja taputellaan
kevyesti. Suosittelemme vähintään yhden ihon uusiutumisjakson (n. 28 päivää) pituista
kuurimaista käyttöä.
Derma Pro
Entsyymi-syväpuhdistus
Ainutlaatuinen biologinen entsyymipuhdistus kaikille ihotyypeille. Ylimääräinen kuollut
ihosolukko irtoaa hankaamatta, ihohuokosten sisältö saippuoituu ja huuhtoutuu ulos.
Ihon vastaanottokyky kasvaa moninkertaisesti. Ihotyypistä riippuen (kuiva – rasvainen)
käytetään 1-3 pipetillistä hoitokertaa kohden.
Käyttö: Levitetään kuivalle iholle, hierotaan sormenpäillä pyörivin liikkein ja jätetään 1
minuutiksi iholle. Vaahdotetaan sen jälkeen kostutetuilla sormenpäillä. Ampulli alkaa
nyt vaahtoutua – joko enemmän tai vähemmän – aina ihotyypistä riippuen.
Poistetaan lopuksi huolellisesti runsaalla vedellä.

Açai
Täydellisen ihon yhtälö
Acai Serum säilyttää ihon nuorekkaan säteilyn ja suojelee sitä hapettavalta stressiltä.
Se koostuu 100%:sesti luonnollista alkuperää olevista aineosista. Acai'lla on
ihohuokosia pienentävä vaikutus ja se luo kirkkaan ja tasaisen ihon. Ympäristön,
stressin ja vanhenemisen aiheuttamat ihovauriot tasaantuvat tehokkaasti. Juonteet ja
pienet rypyt vähenevät. Laventelin, rosmariinin ja karvasappelsiinin eteeriset öljyt
säilyttävät terveen ihon tasapainon. Tunne iholla on täydellinen: todella hieno ja
pehmeä. Hipiä vaikuttaa mattamaiselta, kirkkaammalta ja vitaalisemmalta.
Käyttö: Aamuin ja illoin levitetään muutama tippa voiteen alle. Ihon ollessa rasvainen
käytetään pelkästään tippoja.
Acai-marjat tulevat sademetsästä ja ne ovat kosmetiikan uusi ihmetehoaine. Ne
sisältävät runsaasti antioksidantteja, jotka estävät vapaiden radiaalien hyökkäyksen.
Acai-marjat sisältävät lisäksi polyfenoleja ja antosyaniineja, jotka antavat välittömästi
tasaisen ja virheettömän hipiän.
MesOrange
MEDICAL BEAUTY
Uuden aikakauden kauneusresepti
MesOrange on pitkälle kehitelty medical beauty -seerumi, jonka pohjana on
mineraaleja, harvinaisia B-vitamiineja ja appelsiininkukkaöljy. Mineraalit kuten sinkki,
kalsium ja kupari lisäävät solujen aktiviteettia ja lisäksi niillä on erityinen refill-vaikutus:
Pienet rypyt peilautuvat yksinkertaisesti näkymättömiin. Kallisarvoiset vitamiinit B3, B6 ja
B7 (niasinamidi, pyridoksiini ja biotiini) aktivoivat ja tukevat solun kasvua ja vahvistavat
solurakennetta ja antavat sille intensiivistä kosteutta. MesOrange säätelee siten ihon
vanhentumisprosessia, täyttää rypyt ja pystyy tiivistämään kollageenikudosta. Se on
ihanteellinen myös, kun kyseessä on epätasaiselta vaikuttava iho tai voimakkaat rypyt
ja optimaalinen tuki laitteella suoritettavassa kosmeettisessa hoidossa.
Käyttö: Laitehoito - ihon tarpeen mukaan levitetään1-2 pipettiä kasvoille ja kaulalle,
jonka jälkeen suoritetaan hoito. Manuaalisesti: kasvoille ja kaulalle levitetään 1/2
pipettiä ja hierotaan sen jälkeen.
Mesoterapia on hoitomuoto, jossa tehoaineet voidaan viedä syvälle ihoon.
Meso-kosmetiikka pystyy tukemaan täsmällisesti tätä käsittelyä. Myös
ultraäänikäsittelyillä voi olla voimakas myötävaikutus hoitotulokseen. Ihon
sarveiskerroksen ja solukalvojen läpäisevyys lisääntyy. Solut pystyvät vastaanottamaan
enemmän kosteutta, pienimolekulaariset tehoaineet pääsevät nopeammin ja
syvemmälle ihoon.
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Eye Lift
Innovatiivinen kaksivaikutteinen hoitoseerumi silmänympäryksille
Löydä tehokas IQ-vaikutus Douple-Moist-konseptin avulla, täysin uusi tapa kosteuttaa
ihoa. Kaksivaikutteinen kosteuttava yhdistelmä muodostaa nestemäisiä kiteitä ja
vaikuttaa sekä vesifaasissa että öljyfaasissa. Älykkään rakennekerroksen
muodostuminen ihon pintaan optimoi ihon kosteusasetta. Ihon luonnollisen
sarveiskerroksen vahvistumisen ansiosta pystytään samalla säätelemään veden
haihtumista iholta. Levitä aamuin ja illoin muutama tippa silmänympäryksiin ja hiero
kevyesti.
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Nandina Cream
Yhdiste sisältää tiivistettyä C-vitamiinia.
Hennosti sulautuvan rakenteensa ansiosta peittää tasaava anti-ageing-hoitoaine ihon
hellävaraisesti ja vapauttaa tiivistettyä C-vitamiinia. Tämä edistää ihon uudistumista
sisältäpäin, iho kiinteytyy uudelleen ja pikku rypyt siloittuvat. Korjaa kohdistetusti ihon
veltostumista. Kasvojen juonteet muotoillaan uudelleen, piirteet saavat „liftingiä“.
Levitä aamuin ja illoin puhdistetulle iholle ja hiero kevyesti ylöspäin pyörivin liikkein.
Ultra Facial Cream
Kosteutta syvälle ihoon
Hydratoiva hoitovoide 24-tunnin vaikutuksella. Tämä ihonhoitokaava suojaa ihoa kestävästi
kuivumiselta ja tukee ihon välitöntä ja kestävää kosteuttamista. Lieventää ihon
vanhenemisilmiöitä. Merileväuutteet saavat aikaan sileältä ja kimmoisalta näyttävän ihon.
Iho vaikuttaa raikkaalta ja nuorekkaalta.
Levitä aamuin ja illoin puhdistetulle iholle ja hiero kevyesti ylöspäin pyörivin liikkein.
Golden Dew
Kiinteyttää ja siloittaa 3D-efektin ansiosta
Energisoiva ja uudelleen aktivoiva hoito vaativalle iholle. Kullan ainutlaatuinen koostumus ja
kaikkein hienoimmat luonnolliset öljyt tukevat kestävästi ihon elpymisprosessia. Arvokkaat
tehoaineet torjuvat ihon puutosilmiöitä, lisäävät ihon uusiutumiskykyä ja tasaavat näkyvästi
piirteitä ja pikku ryppyjä. Iho näyttää elpyneeltä, nuorekkaammalta ja raikkaammalta.
Levitä aamuin ja illoin puhdistuksen jälkeen kevyesti hieroen.
All Day Beauty
Ryppyjen syntymistä ehkäisevä kosteuttava päivävoide, jossa on DNA-suoja ja UV-suodatin.
Kallisarvoisen manteliöljyn, helmiuutteen, polyfenolien ja kasviperäisten kantasolujen
yhdistelmä vaikuttaa 7 in1 -tavalla, jolloin iho saa enemmän kosteutta ja kimmoisuutta, iho
silenee tehokkaammin ja rypyt madaltuvat. Samalla ihon uusiutumiskyky tehostuu ja tärkeä
ihon suojatoiminto vahvistuu. Levitä puhdistuksen jälkeen hellävaroen iholle. Soveltuu
mainiosti pohjustusvoiteeksi meikin alle. Nauti ihanasta päivästä! Tämän ylellisen, elvyttävän
päivävoiteen pohjana on polyfenoleista ja phyto-uutteista koostuva tehoaineyhdistelmä.
Kistusuute tukee ihontoimintoja ja antaa hipiälle nuorekkuutta ja raikkautta.
Noni Frangipani
Everlasting Beauty Cream
Tasapainottava, rentouttava
Tämän runsassisältöisen ja hedelmänraikkaan voiteen erittäin hoitava ja rauhoittava vaikutus
näkyy ennen kaikkea rasittuneella ja vaurioituneella iholla. Eksoottiset öljyt lahjoittavat
ainutlaatuiset pehmeyden ja ihon ulkonäkö paranee silminnähtävästi ja elpyy
pitkävaikutteisesti. Hoitavat öljyt helpottavat ja rauhoittavat punoitukseen taipuvaista ihoa,
suojaavat kuivumiselta sekä hoitavat sen unelman pehmeäksi. Levitä iltaisin iholle
puhdistuksen jälkeen ja hiero. Käytä myös päivällä, jos ihosi on erittäin kuiva.
Noni on hawaiilaisen noni-puun hedelmä. Sen tehon ovat aikoinaan havainneet
shamaaniparantajat. Hawaiilla ovat naiset jo vuosisatoja luottaneet noni-uutteeseen aidon,
eksoottisen kauneudenhoidon lähteenä. Hawaiin aarrearkusta on myös peräisin huumaava
frangipani-tuoksu, jota saadaan ainutlaatuisen temppelipuun kukista. Koe, kuinka
mentaalinen rauhasi pystyy muuntumaan uudeksi ihoenergiaksi ja säteileväksi ulkonäöksi.
Sukella Hawaiin unelmiin!
Red Wonder
Couperosis – Sensitive Complex
Koe kuinka ihosi unohtaa vähitellen arjen rasituksen! Ainutlaatuinen ärsytystä lievittävä ja
rauhoittava vaikutus. Miellyttävän pehmeä koostumus ja tuoreiden rypäleiden hedelmäinen
aromi korostavat voiteen rentouttavaa vaikutusta. Viininlehtiuute vahvistaa ja kiinteyttää sekä
voi parantaa välittömästi ihon kimmoisuutta. Luonnolliset phyto-uutteet tukevat ihon
tukkeumien hajoamista ja lieventävät tukkeumista aiheutuvaa punoitusta. Kaikki hektisestä
elämästä johtuvat merkit iholla sekä punoitus ja couperosa lieventyvät selvästi ja iho
säteilee uutta raikkautta.
Käytä tätä voidetta silloin, kun iho punoittaa tai kun sen kimmoisuus vähenee ja
ehdottomasti kun ihossa esiintyy couperosaa tai iho tarvitsee lisäannoksen lepoa.
Päätehoaineet: Samppanjarypäleen siemenöljy, punaisen viininlehden uute,
hevoskastanjauute.
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Cream Imperia
24 h voide, jolla on erinomainen kyky uudistaa soluja ja joka uuden koostumuksensa
ansiosta sulautuu lempeästi ihoon. Päivä päivältä rypyt tuntuvat kohentuvan, kasvonpiirteet
näyttävät heti kiinteämmiltä. Alppiruusun bioaktiiviset kantasolut suojaavat tehokkaasti ja ne
pystyvät pidentämään solujen elinkaarta. Jo heti voiteen levittämisen jälkeen ihon kuva
vaikuttaa pehmenneen ja iho säteilee nuorekkaan raikkaana. Levitä aamuin ja illoin
puhdistuksen jälkeen kevyesti hieroen. Paljasta ihosi kauneus!
Cream Imperia tarjoaa ennen näkemättömän alppiruusun uudistavista elementeistä ja
korkeapitoisista uutteista muodostuvan yhdistelmän. Voide sulautuu kuin yhdeksi ihon
kanssa, sillä voiteen sulamislämpötila on sama kuin ihon lämpötila.
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Best Peel-off Mask
Aloe veraa ja guaranaa sisältävä pikanaamio
Jo Aloe Peel off -naamiota levitettäessä voi todella huomata sen virkistävän vaikutuksen.
Vaikutus pysyy tunteja, sillä naamion sisältämällä guarana-uutteella on samanlainen
stimuloiva vaikutus kuin kahvilla. Stimuloiva aine vapautuu kuitenkin vasta vähitellen, toisin
kuin kofeiini. Limettien ja minttuöljyn ihanat tuoksut vahvistavat luonnonpuhtaan aloeuutteen viilentävää vaikutusta. Peel-off-vaikutuksen ansiosta poistuvat kaikki ylimääräiset
ihosolut. Naamion poistamisen jälkeen iho on täysin tasainen ja tuntuu fantastisen
raikkaalta.Käytä tätä naamiota ärtyneen ihon viilentämiseen, isohuokoiseen ihoon tai aina,
kun asiakkaasi iho vaatii ekstra-annoksen raikkautta.
White Earth Mask
Syväpuhdistus, tehokkaasti rauhoittava
Tunnet hoitavan vaikutuksen jo pelkästään tätä mineraalinaamiota iholle levitettäessäsi.
Iho tuntuu välittömästi rentoutuneelta ja rauhoittuneelta. Ylimääräiset lipidit imeytyvät
imupaperivaikutuksen ansiosta ja iho syväpuhdistuu. Kerrostumat ja liialliset ihosolut
poistuvat, läiskät ja epätasaisuudet tasoittuvat. Kun naamio on pesty pois, säteilee iho
nuorekasta puhtautta ja hipiä näyttää useita tuntejakin jälkeenpäin pienihuokoiselta ja
erityisen matalta ja raikkaalta. Käytä tätä naamiota rasvaiseen, suurihuokoiseen ihoon ja
epäpuhtauksiin, sekä ensiapuna yhtäkkiä ilmestyvään punoitukseen, allergiseen ihoon
(koska ei sisällä hajusteita) tai aina, kun haluat tasaisen ihon.
Green Tea Mask
Energiaa ja nuorekkuutta
Koe hyvänolontunne ja aktiviteetti! Tämä pehmeä naamio virkistää ja elävöittää yhtä hyvin
ihoa kuin aisteja. Sillä on erittäin hoitava vaikutus kypsään ja vaativaan ihoon sekä se
suojaa ihoa rypyiltä ja valon aiheuttamalta vanhenemiselta. Tätä tukee lisäksi koentsyymi
Q10. Huomaat jo käytön aikana, kuinka ihosi paranee ja muuttuu vastustuskykyisemmäksi
ja sileämmäksi. Sympaattinen, hennon raikas sitruunaruohon tuoksu lisää
hyvänolontunnetta. Käytä tätä naamiota kypsään ihoon, vaativaan ihoon,
kosteudenpuutteesta kärsivään ihoon tai halutessasi antaa kauneuskäsittelyllesi Kaukoidän
vivahdetta.
Amber Peeling
Meripihka-peeling
Ainutlaatuinen meripihkarakeita sisältävä kasvojen kuorinta-aine. Poistaa hellävaroen,
mutta tehokkaasti ihon pinnalle kertyneen ylimääräisen solukerroksen ja iho tuntuu
välittömästi raikkaalta, pehmeältä ja puhtaalta. Puhdistaa ja kuorii ihohuokoset, jolloin ihon
epätasaisuudet vähenevät. Luonnollisilla vitamiiniöljyillä on verraton ja kosteutta varastoiva
vaikutus ihoon. Meripihkalla kerrotaan olevan erittäin parantava, desinfioiva, rauhoittava ja
tasaannuttaa voima, se tuntuu aistilliselta ja lämpöiseltä. Meripihka on ainoa kasviperäinen
jalokivi. Se on ikivanhaa, peräisin miljoonien vuosien takaa. Tämä kivettyneestä
havupuuhartsista muodostunut jalokivi on sulkenut sisäänsä kaikki elämän oleelliset
elementit.
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