Terve ja kaunis iho
suomalaisten luomumarjojen voimalla

NÄIN KAIKKI ALKOI
EkoPharma Professional on saanut juurensa
Naviter Oy:n toimitusjohtajan ja perustajan Anni
Linnavirran omasta kosmetiikka-allergiasta.
Herkkäihoinen Anni sai kosmetiikasta ihonsa
punaiseksi ja kuivan karheaksi. Oikeaa ja sopivaa tuotetta ei tahtonut löytyä. Puhdas luonnonkosmetiikka kiinnosti, mutta ne vasta saivatkin
kasvojen ihon lehahtamaan punaiseksi, ja välillä
silmätkin muurautuivat kiinni. Kiinnostus kosmetiikan raaka-aineisiin ja tuotekehitykseen lähti
omasta ongelmasta. Lääketeollisuustausta antoi
hyvät eväät tutkia raaka-aineiden sisältöä, ja pian
syntyi halu kehittää tehokkaat, mutta hyvin siedetyt, herkkäihoisellekin sopivat tuotteet.
Hyvä siedettävyys + Teho = Pharma

Anni Linnavirta
“Minun suosikkini on c-max
hoitovoide ja hoitoseerumi“

Iho muodostuu ihosoluista, joilla kullakin on oma aineenvaihduntansa. Ihosolut
tarvitsevat energiaa. Tätä energiaa iho saa sisäisesti ravinnosta sekä ulkoisesti
ihonhoitotuotteiden avulla. Sisäisesti saatuja ravinteita ei usein riitä ihosoluille,
sillä kehomme asettaa lähes kaiken muun ihon edelle tärkeysjärjestyksessä. Siksi
ihosolumme tarvitsevat bioaktiivista ravintoa, jonka ihomme voi käyttää hyödyksi.
EkoPharma tuotteet ovat täynnä hyviä raaka-aineita. Esimerkiksi suomalaisista
luomumarjoista tehdyt siemenöljyt ja marjauutteet ovat superfoodia iholle.
Lähituotanto Lahdessa + Luomu = Eko
Kaikki EkoPharma tuotteet on kehitetty ja valmistettu perheyrityksessämme Lahdessa. Valmistamme tuotteet luomulaatuisista raaka-aineista mahdollisimman korkealla
kotimaisuusasteella.
Ammattilaisuus (Professional)
Kosmetologit ovat ihonhoidon ammattilaisia. He osaavat analysoida ihoa ja ymmärtävät sinun ihosi tarpeita. Käy säännöllisesti kosmetologisi luona ihonhoidossa,
niin saat parhaan lopputuloksen ihollesi. Myös EkoPharma Professional uskoo
ammattilaisuuteen, sen tuotekehityksessä on ollut mukana ammattilaisia ympäri
maailmaa: kosmetologeja, lääkäreitä, hoitajia ja kemistejä. EkoPharma on kosmetologien kautta saatava ammattilaistasoinen hoitosarja herkälle iholle.

ANTI-AGE HOITOSARJA
Kehitetty ikääntyvän ihon hoitoon
- Heleyttää, kirkastaa, kosteuttaa ja vahvistaa ihoa
- Ravitsee ihosoluja ja suojaa ihoa ikääntymisen merkeiltä
- Silottaa tehokkaasti juonteita ja ryppyjä

ANTI-AGE
Puhdistukset

Hoitava Puhdistusemulsio
Hoitava Kasvovesi
AHA-Tyrni DUO-Kuorinta

Hoitotuotteet

Anti-Age Päivävoide ja Anti-Age Yövoide
Anti-Age Seerumi
Kiinteyttävä Silmänympärysvoide
Kiinteyttävä Kollageeninaamio
Tyrni-Q10 Anti-Age Kasvoöljy

Tyrni

Sisältää A-, B-, C-, E- ja K-vitamiineja, 7 flavonoidia, biotiinia ja yli 20 eri
hiven- ja kivennäisainetta. Tehokas ihon uudistaja, joka ravitsee ihosoluja.

Antioksidantit

Ubikinoni Q10 sekä vihreä ja valkoinen tee ovat voimakkaita antioksidantteja. Ne estävät oksidatiivisen stressin ikäännyttävän vaikutuksen.

Aminohapot

DPHP, kollageeniproteiini, merilevä ja aloe kiinteyttävät ihoa (luonnollinen
kasvojen kohotus). Ne stimuloi kollageenisynteesiä ja vähentävät ryppyjä.

Hedelmähapot

AHA-hedelmähapot kuorivat kuolleet ihosolut pois, jolloin uusi nuorempi
ja kauniimpi iho pääsee esille. Tukee ihon luonnollista uusiutumista.

Lisätietoa

Kurkku-uute virkistää. Hyaluronihappo kosteuttaa. C-vitamiini vahvistaa,
heleyttää ja kirkastaa ihoa. Karitevoi ravitsee ihosoluja.

COUPEROSA HOITOSARJA
Kehitetty hoitamaan couperosa ihoa
- Rauhoittaa, vähentää punoitusta ja tasoittaa ihon väriä
- Vahvistaa ja suojaa ihoa estäen ikääntymisen merkkejä
- Sopii erinomaisesti myös herkän ja atooppisen ihon hoitoon

COUPEROSA
Puhdistukset

Herkän ihon Puhdistusemulsio
Herkän ihon Kasvovesi
Herkän ihon Mustaherukka Kuorinta

Hoitotuotteet

Couperosa C-Max Hoitovoide
Couperosa C-Max Hoitoseerumi
Herkän ihon C-Max Silmänympärysvoide
Herkän ja Couperosaihon C-Max Naamio

Mustaherukka

Mustaherukan siemenöljyssä on C-vitamiinia ja omega3 rasvahappoja.
Erinomainen herkälle suomalaiselle iholle. Hyviä tuloksia atopian hoidossa.

C-vitamiini

C-vitamiini vahvistaa ihoa ja verisuonia sekä vilkastuttaa ihon luonnollista kollageenisynteesiä. Tasoittaa ihon väriä ja tekee sen heleäksi.

Beta-arbutiini

Tasoittaa ihon väriä ja vähentää sen punaisuutta. Erinomainen couperosan hoidossa, mutta auttaa myös maksaläiskiin. Tyrosiini-inhibiittori.

Allantoiini

Allantoiini rauhoittaa ihoa tehokkaasti. Se tukee solujen uusiutumista ja
on tehokas parantamaan erilaisia ihovaurioita ja ihoärsytystä

Lisätietoa

Lakritsiuute hoitaa couperosaa. Aminohapot (Aloe vera). Antioksidantit
(valkoinen tee ja vitamiinit). Anti-Age teho (DPHP, Ubikinoni Q10).

KOSTEUTTAVA HOITOSARJA
Kehitetty pintakuivalle sekaiholle
- Kosteuttaa ihoa tehokkaasti
- Suojaa ihoa ympäristön saasteilta ja vapailta happiradikaaleilta
- Sopii myös nuoren ihon hoitoon

KOSTEUTTAVA
Puhdistukset

Kosteuttava Puhdistusgeeli
Kosteuttava Kasvovesi
Kosteuttava Vadelmakuorinta

Hoitotuotteet

Kosteuttava Päivävoide
Kosteuttava Yövoide
Kosteuttava Keramidiseerumi
Kosteuttava Silmänympärysgeeli
Kosteuttava Vadelma-Keramidi Naamio

Vadelma

Vadelma kosteuttaa ja ravitsee ihoa vitamiineilla, hyvillä rasvahapoilla,
hiven- ja kivennäisaineilla. Sisältää runsaasti antioksidantteja.

Keramidit

Ihon kosteuteen vaikuttaa ennen kaikkea sarveiskerroksen keramidien
määrä. Keramidit sitovat kosteutta ja estävät ihon kuivumista.

Hyaluronihappo

Hyaluronihappo sitoo kosteutta jopa 1000 kertaa oman painonsa verran.
Kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja tekee siitä täyteläisemmän.

Silkkiproteiini

Vahvistaa ihon rakennetta ja kosteuttaa ihoa tehden ihosta silkkisen
pehmeän. Biologisesti aktiivinen kasviperäinen silkkiproteiini.

Lisätietoa

Kurkku-uute virkistää ihoa. Aloe Verasta saadaan aminohappoja.
Suomalainen betaiini kosteuttaa ihoa tehokkaast

ANTI-AKNE HOITOSARJA
Kehitetty hoitamaan rasvaista tai akneihoa
- Tasapainottaa talin liikatuotantoa
- Ravitsee ja rauhoittaa ihoa
- Poistaa tulehdusta ja supistaa ihohuokosia

ANTI-AKNE
Puhdistukset

Anti-Akne Puhdistusgeeli
Anti-Akne Kasvovesi
Anti-Akne Naamio

Hoitotuotteet

Öljytön Hoitovoide
Anti-Akne Hoitogeeli
Anti-Akne Sinkkipasta

Argan

Argan hedelmäuute tasapainottaa talineritystä ja estää ihon liiallista
rasvoittumista.

MSM

MSM kirkastaa akneihoa ja vähentää finnejä. Sisältää aminohappoja,
jotka auttavat ihoa paranemaan.

Salisyylihappo

Avaa tukkiutuneet ihohuokoset. Auttaa valko- ja mustapäihin sekä
vähentää ihomatoja. Estää finnien ja aknen muodostumisen.

Niasiini (B3)

Niasiini eli B3-vitamiini hoitaa ja rauhoittaa akneihoa tehokkaasti. Se
vähentää myös ihon punoitusta, vaalentaa ja kosteuttaa.

Lisätietoa

Allantoiini rauhoittaa. Aloe vera uudistaa. Sisältää myös antimikrobisia
uutteita, jotka vähentävät bakteereja.

EkoPharma Professional
Kasvotuotteiden lisäksi EkoPharma Professional sarjaan on kehitetty kattava
valikoima vartalon, käsien ja jalkojen hoitotuotteita. Myös ne on suunniteltu
herkälle iholle, kuten kaikki muutkin EkoPharma Professional tuotteet.

Käsituotteet

Karpalo-Appelsiini Puhdistusgeeli käsille
Suklaa-Appelsiini Käsivoide
Suklaa-Appelsiini Hierontavoide käsille
Sokeri-Merisuola Käsikuorinta
Suklaa-Appelsiini Lämpönaamio käsille
Anti-Age Käsiseerumi
Suklaa-Appelsiini Kynsinauhaöljy

Jalkatuotteet

Virkistävä Jalkasuola
Mustaherukka-Merisuola Jalkakuorinta
Piparminttu-Sitruuna Jalkavoide
Piparminttu-Teepuu Lämpönaamio

Vartalotuotteet

Herkän ja Kuivan ihon Suihkugeeli
Herkän ja Kuivan ihon Vartalovoide
Herkän ja Kuivan ihon Vartaloöljy
Merisuola-Mustaherukka Vartalokuorinta
Kiinteyttävä Vartalonaamio
Kinteyttävä Vartaloseerumi
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