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TIEDE

Viime vuosien huiman tieteellisen kehityksen 
ansiosta ihon toiminta tunnetaan nykyään 

entistä tarkemmin. Tutkijat ovat selvittäneet ihon 
puolustusmekanismeja, sen kykyä itse korjata 
vaurioita sekä geenejä, jotka säätelevät ihon 
eri toimintoja ja näiden geenin aktivoimista. 

Kosmeettisten tuotesarjojen kehityksessä 
sekä valmistuksessa ei yleensä käytetä hyväksi 
ihmisen molekyylibiologian tai biokemian 
asiantuntemusta. BiON-tuotteiden taustalla on 
ihotautilääkärin ja ihon toimintoihin erikois-
tuneen biokemistin yhteistyö. Heidän asiantun-
temuksensa ja uusimpien tieteellisten tutkimus-
tulosten yhdistelmä on tuottanut edistykselliset 
BiON-hoitotuotteet, joilla pystytään vaikuttama-
an tehokkaasti ja täsmällisesti ihon toimintaan. 

Perinteinen kosmetiikkateollisuus tuo vuosittain 
markkinoille toinen toistaan uskomattomam-
pia uutuustuotteita, joista useimmista ei todel-
lisuudessa ole ihonhoidollisesti hyötyä joskaan 
ei välttämättä haittakaan. Käytettäessä BiON 
hoitotuotteita, eron huomaa jo 2kk:n säännöl-
lisen käytön jälkeen, usein jo aikaisemminkin. 
BiON yksinkertaisesti toimii. 

BiON yhdistää biokemian asiantuntemuksen
luonnon ainesosista koostuviin hoitotuotteisiin. 
Toimiakseen normaalisti iho tarvitsee vitamiine-
ja, kivennäisaineita, proteiineja sekä aminohap-
poja. BiON on valinnut nämä ainesosat tuotteisi-
insa luonnollisessa, puhtaasti kasveista peräisin 
olevassa muodossa. Tuotteiden tuoksut ja värit 
koostuvat täysin kasviuutteista sekä terapeutti-
sista eteerisistä öljyistä. 

Tuotteilla voidaan menestyksekkäästi hoitaa 
kaikkia aknen eri muotoja, joihin sarja on erikois-
tunut. BiON tarjoaa yksinkertaiset ja selkeät pe-
rustuotteet myös ongelmattoman ihon hoitoon 
ja ihon ennenaikaisen ikääntymisen ennaltaeh-
käisyyn.

Tuotteet eivät sisällä parabeeneja, lanoliinia, 
mineraaliöljyä eikä synteettisiä hajuste - ja 
väriaineita.

BiON-kosmetologi on ihonhoidon ja aknen-
hoidon asiantuntija - kysy lisää henkilökohtaises-
ta konsultaatiosta, jonka avulla löydät juuri sinun 
ihollesi sopivat hoitotuotteet toivottujen tulosten 
saavuttamiseksi.

Tuotteet sekä hoidot löydät yli 50 hoitolasta 
ympäri Suomen (2016)

Tutustu sarjaan lisää osoitteessa www.bion.fi
sekä facebookissa osoitteessa facebook.com/
bionfinland
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AKNE 

MISTÄ AKNE JOHTUU?

Perinteisesti aknen on selitetty johtuvan liial-
lisesta talinerityksestä, josta seuraa että ku-

olleet ihosolut ja solujen rakenneosat takertuvat 
tahmeaan taliin ja tukkivat ihohuokoset. Näin 
syntyy bakteereille suljettu itämispaikka, josta 
tuloksena on infektio tukkeutuneessa huoko-
sessa. Bakteerit, etenkin propionibakteerit jot-
ka jäävät vapaiden rasvahappojen kanssa iho-
huokosiin, alkavat lisääntyä nopeasti ja nostavat 
ihoon finnejä ja paiseita.

Perinteiset aknen hoitoon tarkoitetut tuotteet 
glykoli - ja salisyylihappojen yhdistelmänä 
vähentävät bakteerituotantoa ja talineritystä 
sekä pitävät huokoset avoimina. Näihin tarko-
ituksiin BiON tarjoaa kolme tehokasta puhdis-
tustuotetta sekä kaksi perinteistä paikallishoito-
tuotetta. Niillä pystytään hoitamaan tehokkaasti 
lievän tai kohtalaisen aknen oireita.

Vaikeammissa tapauksissa jatkuvat akne-
infektiot ovat aiheuttaneet iholle kemiallisen 
epätasapaino - ja puutostilan. Tämä aiheuttaa 
aknen kroonistumisen ja sen, että akne pitää 
itse yllä itseään. Niille ihoalueille, joilla ilmenee 
jatkuvia aknetulehduksia kehittyy usein tärkeid-
en mineraalien puutostila, josta seuraa että ihon 
puolustus - ja parantumiskyky heikkenevät.
Käyttöön otetaan perinteisen paikallishoitotuot-
teen lisäksi Inhibiting Gel joka korjaa ihon kemi-
allisia häiriötiloja.

Sinkki on yksi tärkeistä hivenaineista ja sen puu-
tostila on usein aknen seurausta. Sinkin 
tehtävänä on edistää aknen vaurioittamien 
solujen erittämistä pois kehosta ja täten puhdis-
taa aknen tulehduttamaa ihoa. Sinkkiä tarvitaan 
uusien solujen tuotantoon, jotka korjaavat iholle 
aiheutuneita vaurioita. Sinkkiä tarvitaan myös 
kollageenin tuotannossa.

Sinkillä on tärkeä tehtävä aknen ehkäisyssä, 
parantumisessa ja vaurioiden korjaamises-
sa. Vakava akne vähentää merkittävästi sinkin 
määrää elimistössä. Tästä seuraa, että aknetule-
hdus leviää ja tulehtuneiden finnien määrä kas-
vaa. Tulehdukset parantuvat hitaammin ja perin-
teisillä aknen hoitoon tarkoitetuilla tuotteilla ei 
saavuteta juurikaan tuloksia.

Aknen tulehdusvaiheessa sekä ihon tervehty-
misvaiheessa syntyy valtavia määriä vapaita radi-
kaaleja. Jos niitä ei pystytä sitomaan, ne hidasta-
vat tervehtymisprosessia tai jopa pysäyttävät sen 
kokonaan. Sinkkiä tarvitaan tuottamaan ihoon 
superantioksidantteja, jotka vähentävät vapaid-
en radikaalien aiheuttamia vaurioita ja pitävät 
yllä ihon korjaamistoimintoja. Sinkki osallistuu 
myös immuunijärjestelmän toimintaan auttama-
lla T-soluja paikallistamaan ja tuhoamaan aknet-
ulehduksen bakteereja.

Sinkki ehkäisee myös talineritystä (se estää tes-
tosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi, 
joka aktivoi talineritystä.) Akne syö ihon sinkki-
varastoja, jolloin sitä ei riitä estämään talineri-
tystä, mikä aiheuttaa aknen kroonistumisen.

HOIDOSSA KÄYTETYT TUOTTEET
Bacteriostat Cleanser, Green Tea / Clay Poultice, 
Follicle Clearing Lotion, Moisture Complex 

SEN HALLINTA & HOITO
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AKNE 

Sinkinpuutoksen lisäksi akne aiheuttaa iholle 
muitakin epätasapainotiloja, joista seuraa se 
että akne pitää itse yllä itseään. Aknea ehkäi-
sevien aineiden kuten linolihapon, seleenin, 
antioksidanttien ja muiden bioaktiivisten ainei-
den määrä vähenee akneiholla merkittävästi. 
Tulehdusreaktioita lisäävien ja sitä kautta aknea 
edistävien aineiden esimerkiksi: Interleukiini-6, 
vetysuperoksidi, histamiinit sekä bakteeri-
myrkkyjen määrä ihossa kasvaa.

Linolihappo on talin normaali rakennusaine ja se 
ehkäisee kohtalaisen tehokkaasti tulehdusreak-
tioita. Vaikeassa aknessa lisääntynyt talineritys 
kuluttaa linolihapon loppuun ja talirauhanen 
alkaa tuottamaan talia öljyhaposta. Öljyhappoa 
sisältävä tali aiheuttaa tulehdusreaktion ja siitä 
seuraa lisää akneoireita.

BiONin aknen hoitoon tarkoitetut tuotteet ovat 
poikkeuksellisen tehokkaita, koska sen lisäksi, 
että ne vähentävät talineritystä ja bakteerit-
uotantoa, ne myöskin palauttavat iholle terveen 
ja toimivan kemiallisen tasapainon. BiONin In-
hibiting Gel kuuluu edistyksellisiin ihonhoito-
tuotteisiin, joissa hyödynnetään sinkkiä aknen 
paikallishoidossa.

Inhibiting Gel korjaa edellä mainittuja akneen 
liittyviä epätasapainotiloja. Kun ihon kemial-
linen tasapaino on saavutettu, immuunijärjest-
elmä ja tervehtymisprosessi alkavat toimia nor-
maalisti ja parantuminen nopeutuu. Ihon oma 
puolustusjärjestelmä pystyy ehkäisemään ja 
parantamaan aknea paremmin, ja kun  Inhibit-
ing Gel yhdistetään ihotyypille sopivaan puh-
distusaineeseen sekä ihohuokosen toimintaan 
vaikuttavaan paikallishoitotuotteeseen, voidaan 
saavuttaa merkittävää ihon tervehtymistä nope-
alla ajanjaksolla. 

 
 

SEN HALLINTA & HOITO

HOIDOSSA KÄYTETYT TUOTTEET
Antibacterial Cleanser, Green Tea / 
Clay Poultice, Salicylic-Glycolic Gel, 
Moisture Complex

LISÄÄ RUOKAVALIOOSI
Sinkki 30-50mg/vuorokausi
Omega-3 1000mg/vuorokausi
Marjoja ja pähkinöitä
Probiootteja

VÄHENNÄ
Maitotuotteita, vehnätuotteita ja 
sokeria sekä prosessoituja ruokia
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ROSACEA 

Acne Rosacea eli tuttavallisemmin ruusufinni on 
yleensä aikuisällä esiintyvä kroonisesti aaltoile-
va aknemuoto. Tyypillistä ruusufinnille on iholle 
säännöllisesti nouseva punoitus, joka esiintyy 
yleisesti poskilla ja nenässä. Punoitus johtuu 
hiussuonten laajentumisesta eli vasodilaatiosta. 
Punoitusta seuraa ihon sarveistuminen ja hilseily. 

Hiussuonten laajentumisen seurauksena ihon 
lämpötila kohoaa. Rosacea-potilaan iholla elävät 
bakteerit tuottavat lipaasientsyymiä. Ihon lämpö-
tilan noustessa yli 37 °C tulehdusta aiheuttavan 
entsyymin pitoisuus iholla nousee. Rosacea-po-
tilaan tuleekin välttää hiussuonia laajentavia 
tekijöitä ehkäistäkseen rosacean aktivoitumisen.

Rosacea-alueet ovat usein herkkiä ja onkin 
tärkeää valita ihonhoitoon oikeat tuotteet.
Papulopustulaisessa rosaceassa voimme käyt-
tää BiON-rosacea aknenhoitotuotteita, mutta 
couperoottisessa ja pelkästään punoittavassa 
rosaceassa jätämme paikallishoitotuotteen pois 
hoito-ohjelmasta: iho tarvitsee tällöin rauhoit-
tavia hoitotuotteita. Muuten hoitokaava pysyy 
normaalina.

Ennen hoitoa on tärkeää että Rosacea on 
ihotautilääkärin toteama: jotta iho-ongelmat 
eivät sekoitu esimerkiksi couperosaan, 
perioraalidermatiittiin (POD) tai SLE:hen (sys-
teeminen lupus erytematosus)

VÄLTÄ NÄITÄ 
- Suora auringon säteily 
- Korkeat lämpötilat (sauna, suihku, kylpy) 
- Teholiikunta
- Voimakkaat mausteet, kuumat juomat
- Alkoholijuomat ja tupakka

 

 

HOIDOSSA KÄYTETYT TUOTTEET
Bacteriostat Cleanser, Follicle 
Clearing Lotion, Green Tea/Clay 
Poultice, Moisture Complex, 
Titanium Dioxide Sunscreen + 
hellä kosmetologin suorittama 
BiON-maitohappokuorinta 

LISÄÄ RUOKAVALIOOSI
Kuitua sekä probiootteja. Huolehdi 
suoliston terveellisestä toiminnasta.

VÄHENNÄ
kts. vasemmalla oleva lista, liian 
korkeaa stressitasoa (lisää 
rauhoittavaa liikuntaa (jooga, 
uiminen..)
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TUOTE-OPASTUS 

NORMAALI, SEKA tai RASVAINEN IHO  
Antibacterial Cleanser 
Inhibiting Gel*
Salicylic-Glycolic Gel
Green Tea/Clay Poultice
Moisture Complex

KUIVA, HERKKÄ tai ROSACEA IHO 
Bacteriostat Cleanser 
Inhibiting Gel* 
Follicle Clearing Lotion 
Green Tea/Clay Poultice 
Moisture Complex

*Jos akne on erittäin tulehtunut tai kystinen - 
hoitoon lisätään aina Inhibiting Gel joka 
rauhoittaa tulehdusta nopeasti ja tehostaa 
hoidon etenemistä.

COUPEROOTTINEN ROSACEA & POD  
Bacteriostat Cleanser  
Green Tea/Clay Poultice 
Dermatitis Cream

*Kotihoitoon suositellaan lisättävän aina myös 
ihon puolustuskykyä ja immuniteettia lisäävät: 
sinkkilisä 30-50mg/vrk sekä Omega-3 1000mg 
/vuorokausi

 
 

AKNEN & ROSACEAN HOITOON

Riippumatta aknetyypistä, 4 kohdan hoitokaava valitaan aina ihotyypin mukaisesti. Ihon 
tila ja fysiologia määrää, kuinka nopeasti tuloksia saavutetaan. Erittäin tulehtuneen ja kys-
tisen aknen hoidossa maltti on valttia, jotta kaikki tulehdukset saadaan rauhoitettua. Ihosi 
saattaa myös 2-3 hoitoviikolla reagoida hoidon tehokkuuteen, tätä kutsutaan flare-up vai-
heeksi ja se on täysin normaali, jopa toivottu tila. Ihon puolustuskyky saadaan palautettua 
ja tästä johtuen kaikki tulehdukset nousevat ihon pinnalle, jolloin hoito tehoaa parhaim-
malla mahdollisella tavalla. Muista tuotteiden säännöllinen ja kosmetologin opastama 
käyttö -  toivottujen tulosten saavuttamiseksi. 

Muista myös helpot starter-kitit
joilla aloitat BiON-hoitosi helposti!

Acne Control - Kitit
Neljän askeleen tehokas aknehoito sisältää ihotyypin mukaisen puhdistusgeelin, täsmähoitoaineen, 
Green Tea Clay Poultice -hoitonaamion sekä Moisture Complex -kosteusvoiteen näppärässä 
matkapakkauksessa (4 × 36 ml), joka toimii myös kätevänä aknen hoidon aloituspakettina.

Kysy lisää kosmetologiltasi. 
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ARVOKKAITA NEUVOJA

AKNELÄÄKITYS
Useimmat aknen hoitoon tarkoitetut lääkkeet 
ovat antibiootteja ja niiden tarkoitus on tappaa 
aknea aiheuttavat bakteerit. Antibioottikuurien 
aikana voi hyvin käyttää myös BiON-täsmähoito-
tuotteita - Roaccuttan on poikkeus. Se tyrehdyt-
tää myös talin - ja öljyn tuotannon. Henkilöiden 
joilla on Roaccuttan-lääkitys ei tulisi käyttää ak-
nenhoitotuotteita lääkityksen aikana eikä kaht-
een (2kk) sen jälkeen.

ANTIBIOOTTIRESISTENSSI 
Jopa 60% (vuosi 2001) aknea aiheuttavista
propionibakteerikannoista on todettu kehit-
täneen vastustuskyvyn antibiooteille. Henkilöt 
joiden bakteerikantaan antibiootit eivät tehoa, 
voivat saavat erinomaisen avun BiON hoito-
tuotteista. Tuotteiden bakteereja tuhoavat om-
inaisuudet ovat peräisin luonnon kasviuute
yhdistelmistä, joihin kuuluu mm. kaikille tutut 
kaneli, kurkuma, vihreä tee ja sitruunaruoho.

ALOITA TAI VAIHDA HOITO VÄHITELLEN  
Noin neljäsosalla asiakkaista tilanne saattaa 
aluksi pahentua useiksi päiviksi. Tuotteiden käyt-
tö on syytä aloittaa vähitellen. Aluksi käytetään 
vain puhdistusainetta. Muutaman päivän kulut-
tua voidaan lisätä seuraava hoitotuote ja niin 
edelleen, jotta iho ehtii tottua uusiin tuotteisiin 
ja tehokkaaseen hoitoon.

AURINGONOTTO
Väite, jonka mukaan auringonotto ilman au-
rinkosuojaa vähentäisi ihon rasvaisuutta ja 
parantaisi aknea, ei pidä paikkaansa. Aurin-
gonsäteiden fotonit kehittävät ihoon vapaita 
radikaaleja. Aknetulehdus ja sen parantumis-
prosessit tuottavat myös valtavia määriä vapa-
ita radikaaleja, jotka hidastavat parantumista. 
Auringonsäteille altistuminen pahentaa tilaa 
ja hidastaa parantumista entisestään. Aknesta 
kärsivien tulisi välttää auringossa oloa ja suojata 
ihonsa tehokkaalla UVA/UVB-aurinkosuojalla. 

E-PILLERIT
Joissakin tapauksissa ehkäisypillerit voivat liev-
ittää akneoireita, kun taas toisissa tapauksissa 
ne voivat aiheuttaa aknen puhkeamisen. Jos 
ehkäispillereiden epäillään olevan aknen ai-
heuttaja, kannattaa pyytää lääkäriltä alhaisen 
progesteronipitoisuuden sisältäviä ehkäisyp-
illereitä. Niiden on todettu auttavan akneen 
joissakin tapauksissa. Etinyyliestradiolia ja lev-
onorgestreliä sisältävät ehkäisypillerit saattavat 
myöskin lieventää lievää tai kohtalaista aknea.

KUUKAUTISKIERTO
Kuukautisilla on selvä yhteys akneen aivan kuten 
stressillä. Elimistössä syntyy runsaasti hormoneja, 
mikä lisää rasvaneritystä ja edistää aknen syntyä. 
Päivittäishoitoa kannattaa tehostaa pari päivää 
ennen kuukautisia ja palata normaaliin rytmiin 
kuukautisen lopussa. Lisää esimerkiksi puhdis-
tava Green Tea Clay Poultice- joka ilta hoitoosi, 
pari päivää ennen kuukautisten odotettua alkua. 

HIUSRAJA JA OTSA
Hiusrajassa sijaitseva akne voi olla seuraus-
ta hiuspohjan liiallisesta talinerityksestä, jon-
ka tuottamat lipidit siirtyvät hiusrajaan tai ot-
saan ja aiheuttavat aknea. Sitä voidaan estää 
pesemällä hiukset useammin tai vaihtamalla 
shampoo rasvaisten hiusten pesuun tarkoitet-
tuun pesuaineeseen. Vaikka hiukset eivät olisi 
rasvaiset, erikoisshampoo vähentää hiuspohjan 
talin-ja rasvaneritystä.

PYYHKEET JA PÄÄHINEET
Pyyhkeet, päähineet, otsanauhat ja tyynyli-
inat keräävät bakteereita. Siksi tyynyliina on 
syytä vaihtaa joka toinen tai joka kolmas päivä. 
Päähineiden on oltava puhtaita ja ihon-
puhdistussienien käyttöä on syytä välttää.

AKNEN HOITOON LIITTYEN
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EHOSTUS 
BiON suosittelee meikkejä, joissa käytetään 
luonnon mineraaleja. Mineraalimeikit antavat 
ihon hengittää. Käsite öljytön on vääristynyt. 
Jotkut öljyt (safloriöljy, avocado yms) ovat 
välttämättömiä rasvahappoja, joita iho tarvitsee 
toimiakseen oikein. Nämä rasvahapot vastusta-
vat tulehduksia ja helpottavat aknen torjuntaa. 
Muistathan pitää ehostusvälineesi (sienet, sivel-
timet, puuterivipat) puhtaana, puhdistamalla ne 
säännöllisesti.

RUOKAVALIO  
Hyvä ruokavalio tukee tehokkaasti hoitoa. 
Terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio kohte-
naa terveydentilaa ja elimistön toimintaa ja tätä 
kautta parantaa myös ihon kuntoa. Koska iho 
on ravintoketjun päässä, se kärsii suuresti väärin 
rakennetusta ruokavaliosta. Aknenhoidossa 
suositellaan sinkin ja omega-3 lisäämistä ruoka-
valioon. Maidon, vehnän ja sokerin on tutkitusti 
todettu aiheuttavan ruokavaliosta syntyvää 
aknea. 

STRESSI
Stressi vaikuttaa merkittävästi akneen. Stressin 
vaivaama elimistö alkaa tuottamaan suuria 
määriä hormoneja. Erityisesti kortisolia (steroidi-
hormoni.) Kortisoli lisää ihon talineritystä, mistä 
voi nopeasti seurata akne. Stressistä on vaikea 
päästä eroon, mutta stressitilanteita pitäisi yrittää 
välttää. Voit aloittaa stressinhallinnan opettele-
malla tunnistamaan stressiä aiheuttavat tilanteet 
ja tapahtumat. Stressin ollessa suuri, on syytä 
puhdistaa iho perusteellisesti jopa mielum-
min kolme kuin kaksi kertaa päivässä. Green 
Tea Clay Poultice-naamion käyttöä lisätään. 
Stressitilanteissa ihon päivittäishoitoa siis 
tehostetaan, jotta ihon reagointi stressiin 
saadaan hallintaan. Kun stressitilanne rauhoit-
tuu, päivittäishoidossa siirrytään normaaliryt-
miin. Rosacean hoidossa hyvänä vinkkinä on 
pestä kasvot nopeasti Bacteriostat Cleanser-
illä, kun ennakoit kuumotusta ja lehahdusta 
- näin vältetään mahdollinen lehahdusreaktio. 

TALINERITYKSEN VUOROKAUSIRYTMI
Ihon talin - ja rasvaneritys on suurimmillaan yh-
den-kahden aikaan iltapäivällä ja pienimmillään 
puolenyön aikaan. Siksi myöhään iltapäivällä 
tai aikaisin illalla suoritetulla ihonhoidolla on 
ratkaiseva merkitys aknen hoidossa. Jos esime-
rkiksi Salicylic-Glycolic Gel käytetään vain kerran 
päivässä, se on syytä levittää iholle illalla. Green 
Tea / Clay Poultice naamio levitetään iholle 
myöskin mielummin illalla. 

PERINNÖLLISYYS
Akne näyttää olevan yhteydessä perimään ja 
aknesta sekä sen kestosta voi saada arvokasta 
lisätietoa vanhemmilta. 
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ANTI-AGE
Ihon vanhetessa siinä tapahtuu monia muutok-
sia. Jotkut muutoksista ovat seurausta aurin-
gonsäteilyn aiheuttamista vaurioista ja toiset 
johtuvat ihon kemian muutoksista. Hiussuoni-
järjestelmän vähittäinen rappeutuminen estää 
ravinnon ja hapen riittävän pääsyn ihoon. Myös 
kuona-aineiden eritys estyy. Jatkuva auringos-
sa olo vauroittaa elastiinia ja kollageenia, joka 
johtaa ihon vähittäiseen veltostumiseen ja 
juonteiden muodostumiseen. 

Auringossa olo sekä vapaiden radikaalien 
toiminta vahingoittaa solun DNA:ta, joka vaaran-
taa solun terveen toiminnan ja sitä kautta ihon 
terveydentila ja toiminnot heikentyvät - iho ru-
peaa näyttämään ikääntymisen merkkejä. DNA 
johtaa immuunijärjestelmän toimintaa, joten 
ihon immuunitoiminta heikkenee ja ihon vauriot 
parantuvat hitaammin ja tehottomammin.

Iho on elin, joka kykenee uusiutumaan, jos sitä 
stimuloidaan sopivalla tavalla.

Ikääntyvää ihoa on viime aikoina hoidettu er-
ityisesti alfahydroksihapoilla, entsyymeillä ja 
mikrohionnalla. Nämä tasoittavat epätasaises-
ti pigmentoitunutta ja samean väristä stratum 
corneumia ja kiihdyttävät epäsuorasti solunja-
kautumista. Nämä menetelmät parantavat ihon 
ulkonäköä väliaikaisesti, mutta ne kohdistuvat 
ennemmin ikääntyvän ihon oireisiin kuin pe-
russyihin.
 
BiON Anti-Age hoitokaava perustuu tuotteisiin, 
jotka hidastuttavat ihon luonnollista ikääntymis-
prosessia sekä tuotteisiin, jotka uudistavat ihoa 
ja korjaavat jo iholla esiintyviä ikääntymismuu-
toksia.
 
BiON tuotteet sisältävät erittäin korkeita 
pitoisuuksia luonnollisia aktiivisia ainesosia, ku-
ten Vitamiini A-, B5-, C-, D - ja E:tä, sekä runsaasti 
kivennäisaineita, kuten kalsiumia, magnesiumia 
ja sinkkiä.

 

HOIDOSSA KÄYTETYT TUOTTEET
Cleanser for Normal Skin, Fruit 
Enzyme Scrub, Collagen Revival 
Serum

LISÄÄ RUOKAVALIOOSI
Runsaasti antioksidantteja: marjat, 
sitrushedelmät, tummanvihreät 
lehtivihannekset, Omega-3, A - B, - 
ja C-vitamiinia, Seleeniä
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PUHDISTUS

Antibacterial Cleanser - Epäpuhtaan ihon puhdistusgeeli  

Täydellinen puhdistusaine erityisesti silloin, kun ihoa vaivaavat epäpuhtaudet 
sekä akne. Sopii koko vartalon puhdistukseen, myös yläruumiin alueille. 
Erinomainen puhdistustuote myös nuorelle iholle, ennaltaehkäisemään 
iho-ongelmia. Täsmävaikutteinen aktiiviaineyhdistelmä sekä kevyt salisyylihappo-
pitoisuus puhdistavat tehokkaasti ja pitävät erinomaisella tavalla kurissa 
Propionibacterium acnes - ja muut haitalliset bakteerit sekä aknea ylläpitävät 
lipaasit, kuitenkaan ihoa kuivattamatta. Kanelinkuoriuute estää aknea edistävän 
vaikutuksen talirauhasissa. Kaneliuutteen aiheuttamat yliherkkyysreaktiot ovat 
hyvin harvinaisia, mutta jos niitä ilmenee, Antibacterial Cleanserin sijaan voi 
käyttää Bacteriostat Cleanseria. pH 3.6 / Uusi koostumus, joka sopii myös herkästi 
kuivuvalle iholle!

Tuotekoko 120ml

Käyttö
Levitä iholle aamuin illoin, vaahdota vedellä ja huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Antiseptinen kanelinkuoriuute sekä sitruunaheinäuute, Salisyylihappo, Vehnän aminohapot

MIHIN?
Akne, Ruusufinni, Epäpuhdas iho, Mustapäät, Nuori iho

Bacteriostat Cleanser - Herkän, epäpuhtaan ja rosacea-ihon puhdistusgeeli 
 
Lempeä mutta tehokas puhdistusgeeli epäpuhtaalle sekä acne - ja acne rosacea 
-iholle. Tulehtuneen ihon hellävarainen puhdistaja. Sisältää tarkasti koostetun 
kasviuuteyhdistelmän, joka torjuu haitallisia bakteereita ihoa ärsyttämättä.
Vastaava epäpuhtaan ihon tehopuhdistaja kuin Antibacterial Cleanser, mutta 
suunniteltu vartavasten herkälle iholle ja ruusufinnin hoitoon. Puhdistaa 
hellävaraisesti tulehtuneen ihon ja toimii ihanteellisesti aknen ja acne rosacean 
hoidossa pitäen kurissa Propionibacterium acnes - ja muut haitalliset bakteerit 
sekä aknea ylläpitävät lipaasit, ihoa ärsyttämättä.  Kasviuutekoostumukseen 
kuuluva kurkuma paitsi estää aknea edistävän vaikutuksen talirauhasissa myös 
torjuu tulehdusreaktioita. Kun tulehduskierre saadaan katkaistua, ihon punaisuus 
hälvenee nopeasti ja iho alkaa parantua. pH 3.6 
 
Tuotekoko 60ml, 120ml

Käyttö
Levitä iholle aamuin illoin, vaahdota vedellä ja huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Antiseptinen villimeiramiuute ja kurkumauute, Salisyylihappo, Vehnän aminohapot, 
Laventeliöljy

MIHIN?
Akne, Ruusufinni, Epäpuhdas iho
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PUHDISTUS

Glycolic Cleanser - Rasvaisen ihon puhdistusgeeli  

Suosittu puhdistusgeeli rasvaiselle ja erittäin rasvaiselle iholle, myös akneiholle. 
Se tunkeutuu syvälle ihohuokosiin ja puhdistaa ne kuona-aineista sekä vähentää 
lievästi paikallista bakteerikasvua. Nopeasti vaikuttava glykolihappo (4 %) 
tasoittaa ihon pintarakennetta. Poistaa tehokkaasti paitsi meikin myös 
rasvaisuuden ja liialliset lipidit. Glycolic Cleanser sisältää runsaan määrän kasvi-
uutteita (merilevä, aloe vera, nokkonen, mesiangervo.) Raikas sitrustuoksu syntyy 
greipistä, appelsiinista, limetistä ja sitruunaruohosta. pH 3.7

Tuotekoko 120ml

Käyttö
Levitä iholle aamuin illoin, vaahdota vedellä ja huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Glykolihappo, Leväuutteet, Aloe Vera-uute, Hydrolysoitu manteliöljy-proteiini, Greippiuute

MIHIN?
Rasvainen iho, Kystinen Akne, Aknearvet, Psoriasis

Mineral Cream Cleanser - 3 in 1 puhdistusvoide 
 
Perinteitä uudistava voidemainen puhdistusaine, jonka koostumusta on nyt 
parannettu entisestään. Luonnonsavipohjaan on yhdistetty merilevä-, aloe 
vera-, ginseng-, hiivan betaglukaani- ja kehäkukkauutteita sekä runsaasti muita 
luonnollisia ja tehokkaita ainesosia. Voide kuorii (savipohja) ihoa hellävaraisesti 
jättäen sen pehmeäksi ja sileäksi. Puhdistusvoide on hoitava ja ehkäisee tehok-
kaasti myös tulehdusreaktioita. Se avaa ihohuokoset ja vähentää bakteerikasvua. 
Voiteen sisältämä lesitiini korjaa kuivan ihon ulkonäköä vähentämällä hilseilyä ja 
palauttamalla ihon joustavuuden sekä kimmoisuuden.  Sopii jokaiselle iho-
tyypille! Raikas yrttituoksu. pH 4.2 
 
Tuotekoko 120ml

Käyttö
Ravista hyvin. Levitä iholle kevyesti hieroen. Lisää vettä tarpeen mukaan ja hiero 
kevyesti. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa. Naamio käytössä levitä ohuelti kasvoille 
ja anna vaikuttaa 10-15min - huuhtele. 

AVAINAINESOSAT
Montmorilloniittisavi, Aloe vera-mehu, Aprikoosinsiemenöljy, Beetaglukaani, Leväuutteet

MIHIN?
Tulehtunut iho, Kuivuus ja hilseily, Ikääntyvä iho, Elottomuus
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PUHDISTUS

Normal Skin Cleanser - Normaalin ihon puhdistusgeeli   

Cleanser for Normal Skin sisältää mm. vehnän aminohappoja ja limettiöljyä. Rai- 
kas sitrustuoksuinen tuote, joka poistaa myös meikin silmiä ärsyttämättä ja jättää 
ihon kosteutetuksi. Poistaa rasvaisuutta sekä lipidejä ihon pinnalta ja valmistaa 
sen ottamaan vastaan hoitavien tuotteiden vaikutuksen. pH 3.9

Sopii erinomaisesti myös kuivan sekä couperoottisen ihon hoitoon.

Tuotekoko 60ml, 120ml  
 
Käyttö
Levitä iholle aamuin illoin, vaahdota vedellä ja huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Vehnän aminohapot, Kasviperäinen glyseriini, Limeöljy

MIHIN?
Normaali iho, Kuiva iho, Couperosa, Atooppinen iho, Ikääntyvä iho, Meikinpuhdistus

Refreshing Toner - Hoitava ja puhdistava kasvovesi  
 
Erittäin kevyt ja raikas, hoitava kasvovesi. Supistaa ihohuokosia, pehmentää ja 
silottaa ihon pintarakennetta välittömästi. Tuotteen entsyymivaikutus poistaa 
kuona-aineita ja aminohapot edistävät ihon paranemista. Refreshing Toner 
sisältää aktiiviaineita, jotka nostavat ihon pintakerrosten kosteutta välittömästi. 
Lisäksi se kohentaa ihon pintarakennetta ja sisältää antibakteerisen vaikutuksen. 
Hellä koostumus sopii jokaiselle ihotyypille.
 
Tuotekoko 120ml

Käyttö
Pumppaa kasvovesi vanulappuun ja käytä pyörivin liikkein koko kasvojen alue. 
Tämän jälkeen voit lisätä tarvittavat täsmähoitoaineet sekä kosteusvoiteen.

AVAINAINESOSAT
Aloe vera-geeli, Hamamelis-uute, Kurkku-uute, Pantenoli, Beetakaroteeni

MIHIN?
Puhdistuksen viimeistely, Meikinpoisto, Nuoren ihon puhdistus, Kuiva iho, Akne, 
Epäpuhtaudet ja mustapäät, Suurentuneet ihohuokoset
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KUORINTA

Cucumber Scrub - Syväpuhdistava kuorintageeli

Raikas ja virkistävä kuorintageeli, joka sisältää mm. luonnollista Aloe Veraa sekä 
kurkku-uutetta muita aktiiviaineita, joiden tuottama hoitava aminohappovaikutus 
edistää ihon parantumista ja tarjoaa antibakteerisen tehon samalla kun jojoba-
helmet kuorivat ja virkistävät ihoa. Jojobahelmet syväpuhdistavat ihohuokosia ja 
auttavat estämään uusien epäpuhtauksien, sekä mustapäiden muodostumista.  
Ei sisällä mikromuoveja kuorivina rakeina. Rakeellista kuorintaa ei suositella 
tulehtuneelle akneiholle.

Tuotekoko 30ml, 125ml 
 
Käyttö
Kuori iho kerran tai kaksi viikossa. Levitä kostealle, puhdistetulle iholle ja hiero 
kevyesti silmänympärysihoa välttäen. Huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Hypoallergeeniset Jojoba-rakeet, Aloe vera-geeli, Kurkku-uute, Kasviperäinen glyseriini

MIHIN?
Normaali – ja rasvainen iho, Epäpuhtaudet, Mustapäät, Suurentuneet ihohuokoset, 
Syväpuhdistus

Fruit Enzyme Scrub - Syväkosteuttava kuorintageeli
 
Tehokkaan Fruit Enzyme Scrubin vaikutus perustuu kolmenkokoisiin jojoba-
helmiin sekä luonnollisiin hedelmäentsyymeihin, joista ananasentsyymi 
(bromelaiini) toimii luonnon omana antibakteerisena ja entsymaattisesti kuorvana 
sekä uudistavana aktiiviaineena. Geelin koostumukseen kuuluu myös ihon 
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtivia ainesosia, jotka nostavat välittömästi 
ihon pintakerrosten kosteuspitoisuutta. Iho tuntuu jälleen pehmeältä, raikkaalta 
ja kosteutetulta. Kevyt ananastuoksu.  Ei sisällä mikromuoveja kuorivina rakeina. 
Rakeellista kuorintaa ei suositella tulehtuneelle akneiholle.
 
Tuotekoko 30ml, 125ml

Käyttö
Kuori iho kerran tai kaksi viikossa. Levitä kostealle, puhdistetulle iholle ja hiero 
kevyesti silmänympärysihoa välttäen. Huuhtele. Entsymaattisen, hellän kuorinnan 
saat levittämällä geelin kasvoille, anna vaikuttaa 5 min ja huuhtele ilman kitkausta.

AVAINAINESOSAT
Hypoallergeeniset Jojoba-rakeet, Aloe Vera-geeli, Kasviperäinen glyseriini, Ananas-uute, 
Kamomilla-uute

MIHIN?
Kuivalle – ja herkälle iholle, Juonteet sekä rypyt, Eloton iho, Hilseily, Syväkosteutus
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NAAMIOT

Green Tea / Clay Poultice - Puhdistava hoitonaamio 

Vihreää teetä ja mineraalipitoista luonnonsavea sisältävä naamio imee kaikki 
epäpuhtaudet pois ihosta, hoitaa tulehduksia ja torjuu haitallisia bakteereja. 
Tuote voidaan halutessa myös imeyttää ihoon, jolloin naamiota ei huuhdella pois. 
Luonnonsavipohjainen koostumus sisältää runsaasti kasviuutteita (vihreä tee, 
kurkuma, pajunkuori, laventeli, gotu kola) sekä yli 57 erilaista mineraalia. 
Antibakteerinen, alkalisoiva ja aknea torjuva tuote sopii pahanlaatuisenkin aknen, 
aknekystien ja tulehdusten hoitoon. Tämä naamio sopii erinomaisesti jokaiselle 
ihotyypille, puhdistamaan ihoa, mustapäitä ja ihohuokosia sekä rauhoittamaan 
tulehduksia. pH 3.8

Tuotekoko 65ml

Käyttö
Käytä Green Tea/Clay Poulticea perinteisenä 2-5 kert/viikko laitettavana naamio- 
na, jonka annat vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhtelet pois. Aknen alkuhoidossa 
suosittelemme käyttämään päivittäin - esimerkiksi koko yön ajaksi. Naamio laskee 
näin nopeammin tulehduksia ihosta.

AVAINAINESOSAT
Montmorilloniittisavi, Vihreä tee-uute, Beetaglukaani, Kanelinkuoriuute, Centella asiati-
ca-uute, Pajunkuori-uute, Laventeli-öljy, Sinkkioksidi, Kurkuma-uute, Ruusunsiemen-öljy, 
Ylang ylang-öljy, Neemsiemen-öljy, Salisyylihappo, Fosfolipidit

MIHIN?
Aknen sekä Ruusufinnin hoitoon, Epäpuhtauksien sekä finnien ennaltaehkäisyyn, 

Hydrating Gelee Mask - Kosteuttava geelinaamio ja yönaamio
 
Loistava, monikäyttöinen tehokosteuttava naamio, joka lievittää punoitusta, 
kutinaa ja kiristävää tunnetta iholla. Suosittu tuote myös ikääntymisen merkkejä 
vastaan. Viehättävä klementiinin tuoksu. Korjaa ihoa suojaavan lipidikerroksen, 
sekä hoitaa sisältämiensä aminohappojen ansiosta ihon tulehdustiloja. 
Erinomainen yöajan naamio, joka imeytyy nopeasti - ei tahraa ja kosteuttaa ihoa 
täydellisesti yöunien ajan.
 
Tuotekoko 125ml

Käyttö
Levitä puhtaalle iholle ja anna vaikuttaa. Voit imeyttää naamion ihoon kevyesti 
hieroen lisätehon saamiseksi tai huuhtoa pois.

AVAINAINESOSAT
Fosfolipidit, Kasviperäinen glyseriini, Aminohapot (proliini, alaniini, lysiini), Pantenoli, 
Natriumlaktaatti, Appelsiini-öljy

MIHIN?
Kuivalle iholle, Juonteiden sekä ryppyjen hoitoon, Syväkosteutukseen
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NAAMIOT

Softening Repair Mask - Rauhoittava ja pehmentävä voidenaamio

Voidemainen naamio on ihanteellinen jokaiselle ihotyypille. Koostumus sisältää 
runsaasti ihoa hoitavia ja suojaavia antioksidantteja, immuunitehostajia sekä ihoa 
rauhoittavia kasviuutteita. Ravitseva koostumus rauhoittaa punoitusta ja 
kosteuttaa erittäin tehokkaasti. Raikas kamomillainen kukkaistuoksu. 

Tuotekoko 60ml

Käyttö
Levitä naamio tasaisesti iholle ja anna vaikuttaa noin 5-10 minuuttia. Huuhtele.

AVAINAINESOSAT
Montmorilloniittisavi, Titaanioksidi, E-vitamiini, Arnikkiuute, Kamomillauute, Laventeliuute, 
Safloriöljy, Hamamelisuute

MIHIN?
Kuivalle iholle, Normaalille iholle, Rasvaiselle iholle, Ikääntyvälle iholle, Ihon yleiseen hyvin-
vointiin sekä kauneuteen, Elottomuuteen, Hilseilyyn, Kosmetologisten hoitojen jälkihoitoon 
(mikrohionta, mikroneulaus, happokuorinta yms.)

Nutrient Essential Mask - Ravitseva ja kosteuttava savinaamio

Erinomainen naamio kuivalle sekä herkälle iholle. Sisältää runsaasti kosteuttavia 
sekä rauhoittavia ainesosia. Naamion sisältämä lesitiini ehkäisee myös kuivan 
ihon hilseilyä, näkyvä parannus ihon ulkonäössä ja kosteustasapainossa. Rikas 
koostumus sisältää runsaasti suojaavia antioksidantteja sekä aktiivisia ihoa kor-
jaavia ainesosia. Tämä naamio on erinomainen kuivalle, herkälle sekä ikääntyvälle 
iholle. Luonnon tehoainesosat korjaavat ihon pintaa tehokkaasti: ehkäisten 
kuivuutta, hilseilyä sekä ikääntymisen merkkejä. Tulehduksia rauhoittava sekä 
ihoa syväkosteuttava koostumus.
 
Tuotekoko 60ml 

Käyttö
Levitä naamio ja anna vaikuttaa noin 5-10 minuuttia. Huuhtele. Savinaamio vaatii 
emulgoinnin veden kanssa, näin koostumuksesta saadaan kostea ja helposti 
levittyvä.

AVAINAINESOSAT
Montmorilloniittisavi, Fosfolipidit, Beetaglukaani, Aloe Vera-uute, Laventelivesi, Vihreä tee-
uute, Retinyylipalmitaatti, Tee Puu-öljy, Kaffirlimen öljy

MIHIN?
Kuivalle iholle, Normaalille iholle, Ikääntyvälle iholle, Ihon yleiseen hyvinvointiin sekä 
kauneuteen, Elottomuuteen, Hilseilyyn
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TÄSMÄHOITO

Blackhead & Whitehead Controller - Mustapäiden ja miliumien sulattaja

Sulattaa hämmästyttävän tehokkaasti rasvoja ja kuona-aineita, joista mustapäät ja 
miliumit muodostuvat ja estää huokosten uudelleen tukkeutumisen. Aamuin illoin 
käytettynä lukuisten täsmävaikutteisten kasviuutteiden (rosmariini, mustikka, 
peltokorte), aminohappojen sekä kevyen salisyylihappopitoisuuden vaikutukset 
näkyvät jo parin viikon kuluessa. BiON hittituote, joka on ainoaa laatuaan 
markkinoilla. pH 3.6

Tuotekoko 36ml

Käyttö
Puhdista iho, hiero tuotetta kevyesti ongelmakohtiin, imeytä iholle (ei huuhdella). 
Levitä päälle muut ihonhoitotuotteet.

AVAINAINESOSAT
Glykolihappo, Salisyylihappo, Antiseptinen kanelinkuoriuute, Mustikkauute, Aminohapot, 
Rosmariiniuute, Sitruunauute, Granaattiomenauute, Ginsenguute, Salviauute, Kuusiuute, 
Soijauute, Humalauute, Sitruunaruohouute, Koivu-uute, Kuusamauute, Ammoniumlaktaatti

MIHIN?
Epäpuhdas iho, Suurentuneet ihohuokoset, Mustapäät, Miliumit, Ihon kiilto – ja 
rasvoittuminen, Meikin pohjustajana

Follicle Clearing Lotion - Ihonhoitoneste 
  
Hellävarainen mutta huipputehokas, runsaasti täsmävaikutteisia kasvi-
uutteita (rosmariini, mustikka, salvia, pajunkuori) sisältävä koostumus estää 
ihohuokosten tukkeutumisen ja pitää haitalliset bakteerit sekä niiden tuottamat 
aknea ylläpitävät lipaasit tiukasti kurissa. Soveltuu oivallisesti myös tulehdus-
tilojen hallintaan. Levitetään iholle puhdistusaineen jälkeen. Ei kuivata, eikä ärsytä 
ihoa. pH 3.3 / Rosacean hoidossa vain papulopustulaiselle iholle, muussa 
tapauksessa hoidossa riittää puhdistus, savinaamio ja kosteutus, kokeile myös 
Dermatitis Creamiä.
 
Tuotekoko 60ml

Käyttö
Levitä aamuin illoin Follicle Clearing Lotionia puhtaalle ja kuivalle iholle ja anna 
imeytyä (ei huuhdella.) Jos käytät yhdessä Inhibiting Gelin kanssa, lisää Inhibiting 
Gelin imeytymisen jälkeen Follicle Clearing Lotion.

AVAINAINESOSAT
Glykolihappo, Salisyylihappo, Kanelinkuoriuute, Rosmariiniuute, Sitruunauute, Aminohapot,
Soijauute, Fosfolipidit, Sinkki 

MIHIN?
Akne, Papulo-pustulainen ruusufinni, Epäpuhdas iho, Mustapäät, Suurentuneet ihohuokoset
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TÄSMÄHOITO

Inhibiting Gel - Aknenhoidon tehoboostaaja 

Tuo uuden teknologian saavutukset aknen ja muiden tulehdustilojen hoitoon. 
Vaikutus kohdistuu aknen ja tulehdustilojen aiheuttamiin mineraalien puutosti-
loihin. Stimuloi erityisen tehokkaasti ihon vastustuskykyä ja torjuu tulehduksia. 
Hoitaa herpes simplexin kuriin nopeasti, kun käytetään 3-4 kertaa ensimmäisenä 
päivänä ja 2-3 seuraavana päivänä. Karvanpoiston jälkeen tuotetta kannattaa 
käyttää 2-3 krt/pv kolmen päivän ajan, jolloin se ehkäisee karvojen sisäänpäin 
kasvamista.

Tuotekoko 60ml

Käyttö
Levitä puhdistetulle iholle tulehtuneisiin ongelmakohtiin ja anna imeytyä. Älä 
huuhtele. Tämän jälkeen voit lisätä iholle muut täsmähoitotuotteet sekä kos-
teusvoiteen. Voidaan käyttää myös paikallisesti yksittäisten finnien hoitoon, 
huuliherpeksen ehkäisyyn sekä sisäänkasvaneiden karvojen ehkäisyyn.

AVAINAINESOSAT
Maitohappo, Vihreä tee-uute, Beetaglukaani, Kanelinkuoriuute, Sinkki, Vehnäuute, Muratti-
uute, Kalsium, Helokkiuute, Tee Puu-öljy, Aminohapot, Laventeliöljy, 

MIHIN?
Nopeuttamaan aknen hallintaa, Akne, Kystinen akne, Yksittäiset epäpuhtaudet, Aknearvet, 
Tulehdustilat

Salicylic-Glycolic Gel - Ihonhoitogeeli 
  
Erittäin tehokas rasvaliukoinen täsmähoitotuote, joka pitää ihohuokoset 
puhtaina talista sekä kuona-aineista ja estää niiden tukkeutumisen. Propioni-
bakteerit ja muut haitalliset bakteerit pysyvät tiukassa kurissa ja tulehdusreaktiot 
tulevat torjutuiksi. Sisältää glykolihappoa, salisyylihappoa ja runsaasti puhdistavia 
sekä tulehduksia estäviä kasvientsyymejä (mustikka, mansikka, appelsiini, 
sitruuna, koivu, pajunkuori jne.) pH 3.2
 
Tuotekoko 60ml

Käyttö
Levitä aamuin illoin Follicle Clearing Lotionia puhtaalle ja kuivalle iholle ja anna 
imeytyä (ei huuhdella.) Jos käytät yhdessä Inhibiting Gelin kanssa, lisää Inhibiting 
Gelin imeytymisen jälkeen Salicylic-Glycolic Gel.

AVAINAINESOSAT
Glykolihappo, Salisyylihappo, Pajunkuoriuute, Mustikkauute, Granaattiomenauute, 
Sokerivaahterauute, Appelsiiniuute, Fosfolipidit, Koivu-uute, Taateliuute, Mansikkauute

MIHIN?
Akne, Rasvoittuva iho, Yksittäiset ihon epäpuhtaudet, Aknearvet
Älä käytä ruusufinnin hoidossa.
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TÄSMÄHOITO

Post Waxing Lotion - Sisäänkasvaneiden karvojen ennaltaehkäisyyn 

Post Waxing Lotion on huipputuote sisäänkasvaneiden ihokarvojen 
ennaltaehkäisyyn: niin sokeroinnin, vahauksen, parranajon, epiloinnin kuin 
höyläyksenkin jälkeen. Iho rauhoittuu hetkessä, sisäänkasvaneet karvat saavat 
varman avun – lopputuloksena kauniimpi ja sileämpi iho, ilman tulehduksia. 
Sulattaa karvatuppeen jumiutunutta talia, poistaa bakteereita ja tulehduksia, sekä 
rauhoittaa karvatupen toimintaa. Ei kasvojen iholle, voimakas kuivattava vaikutus.

Tuotekoko 60ml

Käyttö
Aloita tuotteen käyttö 2-3 päivää ennen karvanpoistoa ja jatka käyttöä 2-3 kertaa 
päivässä noin kahden päivän ajan karvanpoistosta. 

AVAINAINESOSAT
Salisyylihappo, Niasiiniamidi (B3-vitamiini), Teepuu-öljy, Maitohappo

MIHIN?
Sisäänkasvaneiden karvojen hallinta ja ennaltaehkäisy, Kuiva ja hilseilevä vartalon iho
Ei suositella kasvojen ihon hoitoon - vain parran alueelle

KOSTEUTUS & SUOJAUS

Moisture Complex - Epäpuhtauksia ehkäisevä kevyt 24H voide

Kevyt 24H kosteusvoide kaikille ihotyypeille, sopii myös silmänympärysiholle. 
Sisältää runsaasti hoitavia ainesosia. Avokadoöljy ja E-vitamiini korjaavat ihon 
kosteustasapainoa pitkävaikutteisesti. Tarkkaan koostetut ainesosat stimuloivat 
ihon immuunisuojaa. Sisältää runsaasti antioksidantteja, jotka ehkäisevät 
vapaiden radikaalien toimintaa, niiden tuottamia vaurioita ja tulehduksia. 
Ei tuki ihohuokosia. pH 3.7

Tuotekoko 30ml, 65ml

Käyttö
Levitä iholle puhdistuksen jälkeen ja muiden hoitotuotteiden päälle. 1-2 kertaa 
päivässä.

AVAINAINESOSAT
Saflorikukan-uute, Soijapapu-uute, Greippiöljy, Vihreä tee-uute, Hyaluronihappo, Niasiini,
Oliiviuute, Kamomillauute

MIHIN?
Aknen sekä Ruusufinnin hoitoon, Normaalille iholle, Epäpuhtaalle iholle, Mustapäiden 
ennaltaehkäisyyn, Ikääntyvälle iholle, Kevyttä koostumusta etsivälle
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Ultra Moisture Renewal - Kosteusvoide kuivalle sekä ikääntyneelle iholle 
  
Runsaasti kosteuttava kevyt voide normaalille ja kuivalle iholle. Stimuloi ihon 
uusiutumista ja taistelee tehokkaasti ikääntymisen merkkejä vastaan. Voidaan 
käyttää halutessa myös silmänympärysiholle. Uusi entistä tehokkaampi 
koostumus vahvistaa ihon luontaista vastustuskykyä.
 
Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä tarpeen mukaan muiden hoitotuotteiden päälle.

AVAINAINESOSAT
Manteliöljy, Fosfolipidit, Hyaluronihappo, E-vitamiini, Gingseng-uute, Vehnäproteiini, 
Kasviperäinen glyseriini, Vihreä tee-uute, Beetaglukaani, Greippiuute

MIHIN?
Kuivalle akneiholle, Kuivalle iholle, Ikääntyneelle iholle, Kevyttä koostumusta etsivälle

Pure Hydration - syväkosteuttava hyaluronihapposeerumi 

Hyaluronihappo on luonnollisesti esiintyvä polysakkaridi, jota myös elimistömme 
tuottaa – tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon luonnolliseksi kasvojen 
kosteuttajaksi. Silkkinen koostumus, jonka hoitokohteena on erityisesti juonteet, 
elottomuus, hilseily ja ihon nestehukka – tämä seerumi palauttaa ihon terveellisen 
hehkun, täyteläisyyden sekä kirkkauden takaisin. Kosteuttava seerumi sisältää 
puhdasta, kasviperäistä hyaluronihappoa jonka on tieteellisti todistettu kosteutta-
van ja rauhoittavan jopa kaikkeista herkintä ihoa. HA tasoittaa välittömästi juonte-
ita ja palauttaa iholle sen nuorekkaan kimmoisuuden. Seerumin kevyt koostumus 
toimii erinomaisesti myös samettisen pehmeänä pohjana meikin alla.

Hemmottele ihoasi päivittäin tällä silkkisellä seerumilla, joka vähentää 
kuivuudesta johtuvia ryppyjä sekä hienoja juonteita, hilseilyä sekä kuivuutta. 
Tuote on ammattitason kosmetiikkaa korkealla HA-pitoisuudella ja se sisältää 
100% luonnosta peräisin uutettuja ainesosia (ECOSERT-hyväksytyt kasviperäiset 
säilöntäaineet.) Soveltuu erinomaisesti myös akne iholle, sillä tuote ei tuki ihoa.

Tuotekoko 30ml

Käyttö
Kun olet huolellisesti pessyt kasvosi, pumppaa 1-2 pisaraa seerumia sormen-
päille ja levitä iholle, kun se on vielä hieman kostea. Voit käyttää myös Refreshing 
Toneria pehmittämään ja kosteuttamaan ihoa ennen seerumin laittoa. 
Talvikausina suosittelemme lisäämään päälle vielä ihotyypin mukaisen 
päivävoiteen, sitomaan ja suojaamaan seerumia.

AVAINAINESOSAT
Kasviperäinen hyaluronihappo

MIHIN?
Kuiva ja hilseilevä iho, Elottomuus, Rypyt ja juonteet, Kasvojen kohotus sekä kiinteytys, 
Täyteläisyyden ja kimmoisuuden aktivointi

KOSTEUTUS & SUOJAUS
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Intense Moisturizer & Eye Cream - Kosteusvoide kasvoille ja silmänympäryksille  

Ylellinen 24h kosteusvoide, myös silmänympärysiholle. Vastaa erityisen hyvin 
kylmän vuodenajan kosteutustarpeisiin. Häivyttää pintarypyt nopeasti, korjaa 
ja vahvistaa ihon luontaista vastustuskykyä. Tuotteen monipuolinen ja rasvaton 
tehokoostumus (amerikanpähkinä, vihreä tee, kamomilla, aloe vera, E-vitamiini 
jne.) suojaa ihoa ja jättää sen mattapintaiseksi sekä tekee siitä kimmoisan ja 
elinvoimaisen. pH 4.0

Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä tarpeen mukaan muiden hoitotuotteiden päälle, myös silmienympäryksille.

AVAINAINESOSAT
Saflorikukan-uute, Kamomillauute, E-vitamiini, Vihreä tee-uute, Sorbitoli, Aloe Vera-uute

MIHIN?
Kuiva iho, Atooppinen sekä herkkä iho, Ikääntyvä iho, Täyteläistä voidetta hakevalle, 2 in 1 
voide kasvoille sekä silmänympäryksille, Mattapintaa etsivälle

Youthful Eyes Peptide Cream - Hoitava peptidi-silmänympärysvoide 
  
Tehokkaasti kosteuttava ja kirkastava silmänympärysvoide. Vähentää huomat- 
tavasti tummia silmänympäryksiä ja silmäpussien muodostumista. Kliinisissä 
tutkimuksissa on havaittu 35 %:n väheneminen 8 viikon käytön jälkeen. Ehdoton 
uutuustuote kaikille jotka haluavat nuorekkaan ja virkeän katseen. Kaikki aineso- 
sat vaikuttavat yhdessä siihen, että ihosta tulee kosteutettu, joustava, kimmoisa ja 
siinä näkyy vähemmän veltostumista, ryppyjä ja juonteita.
 
Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä aamulla ja/tai illalla kevyesti taputellen puhtaalle silmänympärysalueelle.

AVAINAINESOSAT
Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Soijapeptidit, Riisi-
uute, Hyaluronihappo, E-vitamiini, Kasviperäinen glyseriini, 

MIHIN?
Silmäpussien sekä juonteiden hoitoon, Tummille silmänalusille, Ikääntyvälle iholle, Kuivalle 
iholle
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Healing Balm - S.O.S tehovoide kuivalle ja atooppiselle iholle  

Healing Balm on ehdoton voide erittäin kuivalle, herkälle ja atooppiselle iholle. 
Kylmäpuristetut orgaaniset öljyt (hamppu – ja oliiviöljy) hoitavat, kosteuttavat ja 
suojaavat ihoa tehokkaasti, etenkin viimaiseen talviaikaan. 

BiONin uusi hoitava ja todella riittoisa balsamivoide on hyvin täyteläinen, sulaa 
iho-kosketuksessa ja levittyy helposti. Tämä erittäin hoitava voide sisältää puhtaita 
ja yksinkertaisia ihoystävällisiä ainesosia kuten esimerkiksi täysin kasvipohjaisia 
emulgointiaineita, orgaanista kookosöljyä, glyseriiniä sekä rauhoittavaa 
E-vitamiinia. Nämä ainesosat ovat yhdistetty vaikuttavaan 47% luonnon öljy
pitoisuuteen, joka tekee voiteesta täydellisen kumppanin vaativan ja herkän ihon 
hoitoon. Orgaaninen hampunsiemenöljy vähentää ihon kuivumista sekä kutinaa, 
estää transepidermaalista kosteuden menetystä ja auttaa suojaamaan ihon 
luonnollista lipidivaippaa, joka sitoo ihoon kosteutta ja estää tehokkaasti 
ulkoisten tekijöiden rasitteita vastaan (kylmän tuulen, ilman ja pakkasen 
aiheuttama kuivuus.)

Tuotekoko 60ml

Käyttö
Levitä aamulla ja illalla puhdistuksen jälkeen muiden hoitotuotteiden päälle, 
tämän jälkeen voit lisätä mahdolliset meikkituotteet.

AVAINAINESOSAT
Maissiöljy, Auringonkukkaöljy, Hamppuöljy, Mehiläisvaha, Oliiviöljy, Kookosöljy, Raunio
yrtti-uute, Viinirypäleensiemenöljy, Ruusuöljy, E-vitamiini

MIHIN?
Atooppisen ja kuivan ihon tehokosteuttava 24h-voide, ihottuman hoitoon, tehohoito kuiville 
ja karheille kyynärpäille, käsille ja jaloille, huulten hoitoon, kynsinauhojen hoitoon, suojaava 
pakkasvoide, palovammojen sekä arpien hoitoon, venymäarpien hoitoon ja ennalta
ehkäisyyn, vauvojen – ja vaippaihottuman hoitoon jne.

Coco-Licious Lip Balm - Hoitava ja täyteläinen huulivoide 
  
Coco-Licious huulirasva sisältää vain korkealuokkaisia ja luomutason, para-
beenivapaita ja elintarvikelaatuisia raaka-aineita. Pehmeät ja silkkisen tasaiset 
huulet (ja erittäin suudeltavat), ovat luonnollisten ja hoitavien raaka-aineiden 
ansiota. Pitkään kestävää hoitavuutta – erittäin täyteläinen ja silkkisen pehmeä 
koostumus.
 
Tuotekoko 15ml

AINESOSAT
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetyl Stearyl Alcohol, Olea Europae (Olive) Fruit 
Extract, Beeswax, Hydrogenated Castor Oil, Glycine Soja (Soybean) Lipids, Lauryl Laurate 
(Vegetable derived palm), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Euphorbia Cerifera (Cande-
lilla) Wax
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Titanium Dioxide Sunscreen - Aurinkovoide SPF 35

Aurinkovoide joka sisältää ihotautilääkäreiden suositteleman titaanidioksidi- ja 
sinkkioksidiyhdistelmän. BiONin suunnittelema koostumus imeytyy tasaisesti ja 
antaa taatun suojan. Tuote sopii hyvin myös meikinalusvoiteeksi. SPF 35

Ei perustu kemiallisiin yhdisteisiin vaan sisältää titaanidioksidin ja sinkkioksidin 
mekaanisesti suojaavan yhdistelmän, joka on ihotautilääkärien suosittelema
ja antaa parhaan mahdollisen antioksidantti- ja antikarsinogeenisen suojan. 
BiONin suunnittelema monipuolinen koostumus (karitevoi, pähkinänsiemenöl-
jy, mehiläisvaha, E-vitamiini, aloe vera.) Rasvaton voide ei ärsytä silmiä, levittyy 
helposti ja kosteuttaa kevyesti. 100% mineraalifiltterit

Tuotekoko 65ml

Käyttö
Levitä aamulla puhdistuksen jälkeen muiden hoitotuotteiden päälle, tämän jäl- 
keen voit lisätä mahdolliset meikkituotteet. Muista lisätä voidetta päivän mittaan, 
jos olet paljon auringossa. Erinomainen päivävoide.

AVAINAINESOSAT
Titaanidioksidi, Sinkkioksidi, Shea-voi, Aloe-vera-uute, E-vitamiini, Vaniljauute, Soijauute, 
Fosfolipidit, Aminohapot

MIHIN?
Suojaan aurinkoa vastaan, Meikinalusvoiteeksi, Päivävoiteeksi, Pigmentoituneelle iholle, 
Aknen suojaukseen - ei tuki ihoa. 

Tinted Mineral - Sävyttävä mineraalipäivävoide SPF 35

Monitoiminen päivävoide joka toimii rikkaana kosteuttajana, tehokkaana luon-
nollisena aurinkosuojana sekä kevyenä meikkivoiteena. Luonnon mineraalit 
kirkastavat, heleyttävät ja peittävät ihoa kevyesti - voiteen antioksidantit taiste-
levat tulehduksia sekä ympäristön - ja auringon aiheuttamia vaurioita vastaan. 
Heleä, kaunis ja suojattu iho - ympäri vuoden. Huumaava vaniljan tuoksu täysin 
luonnollisista uutteista. Voiteen silkkisen ohut koostumus imeytyy helposti ja to-
imii täydellisesti kosteuttavana ja tasoittavana tuotteena meikinpohjustuksessa tai 
yksittäin kevyesti peittävänä, upean hehkun tuovana sävyttävänä meikkivoiteena. 
Samalla voide suojaa ihoasi ympäri vuoden mineraalipohjaisella ja fysikaalisella 
35 suojakertoimella. 100% mineraalifiltterit

Tuotteessa käytetyt korkealaatuiset ja mikronisoidut (ei nano) sinkkioksidit ja 
titaanidioksidit tarjoavat tehokkaan aurinkosuojan UVA - sekä UVB-säteitä vastaan 
- täysin turvallisesti ja luonnonmukaisesti. Erinomainen vaihtoehto myös epäpu-
htaalle - sekä akneiholle, sillä tuotteessa käytetty sinkkioksidi suojaa auringolta ja 
auttaa samalla taistelemaan kroonistuneita aknetulehduksia vastaan. Ei tuki ihoa. 

Tuotekoko 50ml - kolme luonnollista sävyä - light, medium ja tan

Käyttö
Levitä aamulla puhdistuksen jälkeen muiden hoitotuotteiden päälle, tämän 
jäl- keen voit lisätä mahdolliset meikkituotteet. Muista lisätä voidetta päivän 
mittaan, jos olet paljon auringossa. Erinomainen päivävoide.

AVAINAINESOSAT
Titaanidioksidi, Sinkkioksidi, Shea-voi, Aloe-vera-uute, E-vitamiini
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Line Reducing Complex - Ravitseva ja kiinteyttävä voide

Suosittu Line Reducing Complex sai 2009 Yhdysvalloissa DaySpa Magazinen 
tuotepalkinnon vuoden parhaana Anti Age-tuotteena. Päivittäin käytettäessä 
koostumus tasoittaa selvästi ohuita ja vähän syvempiäkin ryppyjä jo 3-4 päivän 
jälkeen. Tutkimuksissa asetyyliheksapeptidi-3 pienensi ryppyjen syvyyttä 27%. 
Tällaiseen tavoitteeseen pääsemiseksi tuotetta on käytettävä päivittäin 
kuukauden ajan. Line Reducing Complex ei jäykistä lihaksia kuten Botox ja 
tehoaa erityisen hyvin runsaasti liikkuvien lihasten alueen, kuten suun ja silmien 
ympäryksen, ryppyihin. Voide tehostaa kollageenin tuotantoa, joka tervehdyt-
tää ja korjaa ihoa. Ihon lipidikalvon toiminnot palautuvat ja kuivuus sekä hilseily 
vähenevät. Voide virkistää ihon luontaista antioksidanttituotantoa ja kosteuttaa 
erittäin tehokkaasti. pH 3.8.

Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä paikallisesti ryppykohtiin aamulla ja/tai illalla. Anna imeytyä 1-3 minuuttia. 

AVAINAINESOSAT
Acetylhexapeptide-3, Auringonkukkaöljy, Beetaglukaani, E-vitamiini, Kalsium, Kasviperäinen 
glyseriini, Sinkkisulfaatti, Rosmariiniuute, Viherminttuöljy, Seesaminsiemenöljy, Merilevä-
uutteet

MIHIN?
Nopeita ja varmoja tuloksia etsivälle, Suun – ja silmänympärys-ryppyihin sekä juonteisiin, 
Ihon kiinteyttämiseen, Ikääntyvälle iholle

Vitamin C + Calcium Complex - Rauhoittava ja hoitava couperosavoide
 
Voideseerumi joka sisältää huikean määrän antioksidantteja ja suojelee ihoa 
vapaita happiradikaaleja vastaan. Rauhoittaa Couperosaa, nuorentaa ja korjaa 
ikääntynyttä ihoa sekä auringon vaurioittamaa pigmentoitunutta ihoa. Seerumin 
sisältämä Kalsium-uute ehkäisee ihon ennenaikaista ikääntymistä, rauhoittaa liian 
aktiivista mikroverenkiertoa, vaalentaa pigmenttiläiskiä sekä suojaa ihoa syöpä-
soluja vastaan. C-vitamiini on välttämätön vitamiini iholla kollageenin 
tuotannossa – häivyttää iholta hienoja juonteita sekä ryppyjä, aktivoiden samalla 
ihon luonnollista elastisuutta, vahvuutta sekä kollageenisäikeiden muodostusta. 
Lopputuloksena heleä, hehkuva ja terve iho. Upea monitoimivoide suomalaiselle 
iholle. Sisältää 15% L-askorbiinihappoa (C-vitamiini) joka on stabiloitu 
luonnollisella ferulihapolla.

Tuotekoko 30ml 

Käyttö
Voidaan käyttää paikallisesti ongelmakohtiin tai täyteläisenä päivä/yövoiteena. 
Säilytä tuote valolta ja lämmöltä suojattuna.

AVAINAINESOSAT
C & E-vitamiini, Beetaglukaani, Vihreä tee-uute, Kalsium-uute

MIHIN?
Couperosan hoitoon, Ikääntyvälle iholle, Atooppiselle ja kuivalle iholle, Elottomalle iholle, 
Yleiseen hyvinvointiin ja heleyttämiseen, Epätasaisen ihon värin tasapainottamiseen
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Bio-Essence Nighttime Calcium Complex - Uudistava ja rauhoittava yövoide

Kaikille ihotyypeille sopiva erinomainen yövoide, joka stimuloi ihosolujen 
uusiutumista 36 tunnin ajan, kosteuttaa ihoa ja tasoittaa ryppyjä sekä juonteita 
tehokkaasti. Monipuolisen koostumuksen (D- ja B-vitamiini, hiivan beeta-
glukaaniuute, helokkiöljy) sisältävä voide edistää loistavasti ihoa suojaavan 
lipidikalvon toimintojen palautumista sekä aktivoii  ihon luonnollisia 
korjaantumis- sekä tervehtymisprosesseja. Vähentää merkittävästi ihon 
kuivumista ja hilseilyä sekä stimuloi ihoa korjaavien antioksidanttien tuotantoa. 
Paikallinen kalsiumhoito torjuu ihon vanhenemista, pigmentoitumista ja vahvistaa 
suojaa ihosyöpään johtavia vaurioita vastaan. pH 4.2

Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä iltaisin puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle. Voidaan käyttää erinomaisesti 
myös rauhoittavana ja suojaavana päivävoiteena, jos iholla esiintyy herkkyyttä ja 
couperosaa. Rauhoittaa punoituksen hetkessä. 

AVAINAINESOSAT
Kalsium-uute, Beetaglukaani, Saflorikukan-uute, Pantenoli, Sinkki

MIHIN?
Kuivalle – ja herkälle iholle, Couperosaan, Ihon rauhoittamiseen, Juonteiden ja ryppyjen 
ennaltaehkäisyyn, Hilseilyyn, Ihon yleiseen hyvinvointiin sekä kauneuteen, Happokuorinnan 
tai mikrohionnan jälkeiseen kotihoitoon

Bio-Replenish A.C.E Sun Damage Repair Cream - Korjaava vitamiinivoide 
  
Vitamiinivoide auringon ja ympäristön vaurioittamalle iholle. BiONin uusimman 
tuotekehittelyn tulos, A-, C- ja E-vitamiineja sisältävä voide kosteuttaa, korjaa 
hyperpigmentaatiota ja ihon rakennetta, samalla tasoittaen kasvojen ryppyjä 
sekä juonteita. Sopii tarvittaessa päivittäiseen käyttöön. Kollageenin tuotantoa 
vahvistamalla tuote toimii tehokkaasti ikääntymisen merkkejä vastaan. 
Sisältämänsä kurkumauutteen ansiosta se lievittää UVA ja UVB -säteilyn 
aiheuttamia vaurioita, kuten aktiinista keratoosia, ihosyövän esiasteita sekä 
hyperpigmentaatiota. Sisältää 0.25% retinyylipalmitaattia. 
 
Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä iltaisin pieni määrä puhtaalle ja kuivalle iholle. Käyttö tarpeen mukaan 4-7 
krt/viikko. Ei raskauden tai imetyksen aikaiseen käyttöön (A-vitamiini.)

AVAINAINESOSAT
A – C ja E-vitamiini, Kurkumauute, Ferulihappo, Kalsiumlaktaatti, Vihreä tee-uute

MIHIN?
Aktiininen keratoosi, Pigmentoituneelle iholle (mm. maksaläiskien) hoitoon sekä ennaltaeh-
käisyyn, Syviin juonteiseen sekä ryppyihin, Veltostuneelle iholle, Elottomalle (mm. tupakoitsi-
jan) iholle
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Vitamin A + Antioxidant Complex - Uudistava hoitoseerumi 

Uutta elinvoimaa ihollesi! Hoitoneste väsyneelle iholle sekä arpien hoitoon. 
Huipputuote, joka paitsi kosteuttaa ja ravitsee ihoa, myös kiihdyttää uusien 
hiussuonten muodostumista ja kollageenin tuotantoa. Vitamin A + Antioxidant 
Complex uudistaa ihoa tehokkaasti ja pitää sen nuorekkaana. Tuotteella voidaan 
myös hoitaa aknesta aiheutuneita arpia kun iho ei ole tulehtunut. Kevyen 
salisyylihappopitoisuuden lisäksi muita aktiiviaineita ovat mm. kamomilla, 
rosmariini, aloe vera, gotu kola (centella asiatica.) Sisältää 1% retinyyli-
palmitaattia. pH 3.0.

Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä iltaisin pieni määrä puhtaalle iholle muiden hoitotuotteiden alle. Ei 
raskauden tai imetyksen aikaiseen käyttöön.

AVAINAINESOSAT
A – B – E ja C-vitamiini, Alfalipoiinihappo, Sinkkiglukonaatti, Salisyylihappo, Kamomillauute, 
Rosmariiniuute, Aloe vera-uute, Konjac-uute

MIHIN?
Ikääntyvälle iholle, Pigmenttimuutosten hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn, Elottomalle iholle, 
Aknearpien hoitoon, Epätasaisen ihon hoitoon

Collagen Revival Serum - Kiinteyttävä ja kosteuttava tehoseerumi 
  
Kollageeniseerumi on merkittävä uutuus ikääntyvän ihon hoidossa. Seerumin 
koostumuksen pohjana ovat orgaaninen aloe vera, auringonkukkaöljy, oliiviöljy, 
vihreä tee -uute, riisinjyväuute, gotu kola - ja rosmariiniuute, joihin BiON on 
lisännyt A-, B-, C- ja E-vitamiinia, kalsiumia, magnesiumia, sinkkiä ja hyaluroni-
happoa. Koko koostumus, jopa säilöntäaineena käytetty haavankuoriuute on 
suunniteltu edistämään kollageenin tuotantoa ja ihon kosteutusta. Tämä 
kollageeniseerumi on markkinoilla ainoa laatuaan. Tärkeimpänä päämääränä 
on nuorentaa ihoa kiihdyttämällä kollageenin, elastiinin ja sytokiinien tuotantoa. 
Tuote edistää merkittävästi angiogeneesiä (uusien hiussuonten muodostumista) 
jolloin verenkierron parantumisen kautta ihon ulkonäkö - sekä sävy paranee ja 
tasoittuu. 
 
Tuotekoko 30ml

Käyttö
Levitä puhtaalle iholle aamuin illoin muiden hoitotuotteiden alle.

AVAINAINESOSAT
Aloe vera-mehu, A – C ja E-vitamiinin liposomit, Hyaluronihappo, Kalsium, Magnesium, 
Sinkki, Vihreä tee-uute

MIHIN?
Veltostuneelle iholle, Tehokiinteytykseen ja liftaukseen, Ryppyjen ja juonteiden hoitoon sekä 
ennaltaehkäisyyn, Syväkosteutukseen
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Dermatitis Cream - Rauhoittava ja parantava voide tulehtuneelle sekä 
ekseemaiselle iholle

Erinomainen ihon tulehdustiloihin tarkoitettu voide, joka lievittää esimerkiksi 
ihottuman aiheuttamaa punoitusta ja kutinaa. Monipuolisen tehokoostumuksen 
tärkein vaikuttava aine on sinkkipyritioni, joka tuhoaa niin bakteereja kuin sieniä 
ja jota käytetään myös lääketieteen puolella hoitamaan ihotulehduksia, ihot- tu-
maa ja psoriasista. Tutkimusten mukaan voiteen koostumuksen vaikuttavat aineet 
ehkäisevät ihottumaan liittyvien tulehdusyhdisteiden tuotantoa.

Dermatitis Creamin koostumuksessa on lisäksi myös B- ja E-vitamiinia sekä 
huippupuhtaita kasviuutteita. Näistä Centella asiatica (gotu kola) -uute on anti- 
bakteerinen vaikuttava aine, jota käytetään muun muassa haavasiteissä, koska 
se stimuloi fibroblasteja tuottamaan kollageenia. Vihreä tee ja välttämättömät 
rasvahapot vähentävät yhdessä tulehdusreaktiota.

Dermatitis Creamilla ihottuman saa hallintaan ja jopa kokonaan pois. Ennen 
voiteen käyttöä iho on hyvä puhdistaa Bacteriostat Cleanserilla tai Antibacterial 
Cleanserilla, koska ihottumakierteeseen liittyy usein bakteeritulehdus.

Voidaan käyttää myös Acne Rosacean sekä Perioraalidermatiitin hoitoon.

Tuotekoko 65ml

Käyttö
Imeytä ihoon 3 krt/pv ensimmäisten 3 päivän ajan, sitten 2 krt/pv 2-3 viikon ajan. 
Oireet voivat hävitä jo muutaman päivän kuluttua, mutta on välttämätöntä jatkaa 
hoito noin kolmen viikon ajan, jotta tilanteen uusiutuminen saadaan ehkäistyä.

AVAINAINESOSAT
Saflorikukan-öljy, Gotu kola-uute, Sinkki, B – ja E-vitamiini, Kamomillauute, Niasiini, Vihreä 
tee-uute, Oliivi-uute, Greipinsiemenöljy

MIHIN?
Ihottuman sekä ekseeman hoitoon, Perioraalidermatiitin (POD) hoitoon, Herkkään 
ruusufinniin, Päänahan ja vartalon hilseilyyn sekä kutinaan, Jalkapohjien hoitoon (kutina, 
hilseily, sienitulehdukset), Korvaamaan kortikosteroidivoiteet

Turvallinen ja tehokas luonnonmukainen vaihtoehtotuote kortikosteroidi 
voiteiden tilalle!
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VARTALONHOITO

Naturally Clean Body Wash - Terapeuttinen & antibakteerinen suihkugeeli

Tuote vartalon päivittäiseen puhdistukseen. Bakteerikasvua poistava puhdis-
tusgeeli auttaa tehokkaasti pitämään vartalon aknen kurissa ja sopii erityisen 
hyvin liikunnan harrastajille. Luonnon antioksidantit – sitrushedelmän kuoriuute 
ja vihreä tee -uute – yhdessä B5-vitamiinin kanssa torjuvat bakteerikasvua ja 
lievittävät ihon ärsytystä. Naturally Clean Body Wash kuorii ihoa kevyesti, tasa-
painottaa talineritystä ja heleyttää ihon sävyä. Lisäksi kosteutusta tuo kahdeksan 
eteerisen öljyn yhdistelmä. Puhtaan raikas sitrustuoksu sopii miellyttävästi 
suihkuhetkeen. 100% kasvipohjainen

Tuotekoko 350ml

Käyttö
Levitä kostealle iholle ja vaahdota. Parhaan tuloksen saat käyttämällä pesulappua. 
Huuhtele ja kuivaa.

AVAINAINESOSAT
Sokeriruoko-, sitrus-, omena- sekä vihreäteeuute, sinkki, hydrolysoitu vehnäproteiini, B5-vi-
tamiini, magnesium ja kalsium. Eteerisinä öljyinä mm. sypressi, eukalyptus, sitruuna, lime ja 
ylang ylang

MIHIN? 
Vartalon päivittäiseen pesuun, vartaloaknen  hoitoon, kuntosalille

Naturally Soft Body Lotion - Terapeuttinen & antibakteerinen kosteusvoide 

Ylellinen vartalovoide Naturally Clean Body Wash -puhdistusgeelin rinnalle. 
Sisältää 8 eteeristä öljyä, jotka silottavat ja pehmentävät ihoa. Natriumhyaluro-
naatti pidättää kosteutta vahvistamalla suojaavaa lipidikalvoa. Tulehdusreaktioita 
ja mikrobeja torjuvat aktiiviaineet sekä ihohuokosia supistava ainesosa tekevät 
Naturally Moist Body Lotionista erinomaisen vartalonesteen myös akneen taipu-
vaiselle iholle. Raikas sitrustuoksu.

Tuotekoko 350ml

Käyttö
Levitä ohuelti puhtaalle iholle pesun jälkeen ja imeytä.
 
AVAINAINESOSAT
Hasselpähkinä-öljy, Hyalyronihappo, Aloe Vera -uute, E-vitamiini, Vihreä tee -uute. 
Eteerisinä öljyinä mm. sypressi, eukalyptus, sitruuna, lime ja ylang ylang

MIHIN? 
Vartalon päivittäiseen kosteutukseen pesun jälkeen
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VARTALONHOITO

Hydrating Body Cream - Green Tea - Kosteuttava täyteläinen vartalovoide

Raikas ja kevyt voide joka kosteuttaa, silottaa ja pehmentää kuivaa ja karheaa 
ihoa. Luonnollisina tehovaikuttajina toimivat kurkuma, helokki- ja amerikan-
pähkinäöljy, inkivääri, kamomilla, vihreä tee ja Aloe Vera. Sopii erinomaisesti 
auringon tai pakkasen vaurioittaman ihon hoitoon. Voide ehkäisee tulehdusta 
ja tarjoaa antioksidanttivaikutuksen. Ihottuman hoidossa Hydrating Body Cream 
levitetään Dermatitis Cream -hoitovoiteen päälle tehostamaan sen vaikutusta.  

Tuotekoko 115ml

Käyttö
Levitä iholle ja imeytä kevyesti hieroen.

AVAINAINESOSAT
Hyalurinohappo, Hasselpähkinä-öljy, Safflorikukka-uute, Kamomilla-uute, Aloe Vera-uute, 
E-vitamiini, Vihreä tee -uute

MIHIN? 
Vartalon päivittäiseen kosteutukseen - myös erittäin kuivalle iholle

Glycolic 20% Skin Cream - Kuoriva vartalovoide psoriasikseen ja kovettumiin

Voiteen sisältämä glykolihappo (20 %) ja pehmentävät ainesosat kuorivat ja 
silottavat jalkojen, kyynärpäiden, polvien ikävän näköiseksi karhentunutta, 
paksuuntunutta ja vaurioitunutta ihoa. Antioksidanttipitoinen ja ihon olennaisia 
toimintoja stimuloiva voide sisältää muun muassa manteli- ja helokkiöljyä, 
E-vitamiinia, tea tree- ja rosrmariiniuutetta ja se hoitaa tehokkaasti hyper-
keratoosia ja muuta ihon solujen liikakasvua sekä karsinogeneesiä edeltäviä 
keratiinimuutoksia. Voiteella voidaan hoitaa myös venymäarpia, jolloin sitä 
käytetään kerran päivässä.

Tuotekoko 125ml

Käyttö
Levitä jalkojen, polvien ja kyynärpäiden iholle vaurioituneisiin tai karheisiin 
kohtiin. Älä huuhdo pois. Venymäarpien hoidossa käyttö kerran päivässä. Sisältää 
glykolihappoa (20 %).  Pese kädet käytön jälkeen. Ei kasvoille. 

AVAINAINESOSAT
Glykolihappo, Piparminttuöljy, Teepuuöljy, Rosmariini-uute

MIHIN? 
Psoriasiksen hoitoon, Venymäarpiin, Jalkojen ja kyynerpäiden kovettumiin sekä pykimiin
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ALOITUSPAKETIT

Acne Control Kit - Normaali, seka - ja rasvainen akneiho 
Neljän askeleen tehokas aknehoito sisältää Antibacterial Cleanser -puh-
distusgeelin, Salicylic Glycolic Gel -hoitogeelin, Green Tea Clay Poultice 
-hoitonaamion sekä Moisture Complex -kosteusvoiteen näppärässä 
matkapakkauksessa (4 × 36 ml), joka toimii myös kätevänä aknehoidon 
aloituspakettina.

Käyttöohjeet löydät paketista, kysy myös kosmetologiltasi

Acne Control Kit - Kuiva, herkkä akneiho - ja papulopustulainen rosacea 
Neljän askeleen tehokas aknehoito sisältää Bacteriostat Cleanser -puh-
distusgeelin, Follicle Clearing Lotion -hoitonesteen, Green Tea Clay Poul-
tice -hoitonaamion sekä Moisture Complex -kosteusvoiteen näppärässä 
matkapakkauksessa (4 × 36 ml), joka toimii myös kätevänä aknehoidon 
aloituspakettina.

Käyttöohjeet löydät paketista, kysy myös kosmetologiltasi

Dramatic Differences Anti-aging Kit - Ikääntyneen ihon hoitoon
Sisältää BiONin tehokkaimmat tuotteet kypsän ihon hoitoon. Tällä aloi-
tuspaketilla saat upeita tuloksia ihon hoidossa sekä nuorennuksessa – 
tuloksena kaunis ja säteilevä iho. Loistava mahdollisuus tutustua tuotteisi-
in, tai ottaa esimerkiksi matkalle mukaan (4×15ml.)

Tuotepaketti sisältää: Vitamin A + Antioxidant Complex, Line Reducing 
Complex, Bio-Essence Nighttime Calcium Complex sekä Titanium Diox-
ide Sunscreen SPF 35

Suosittelemme voiteiden ja seerumeiden kanssa käytettäväksi BiON 
Cleanser for Normal Skin tai Mineral Cream Cleanseria.

Käyttöohjeet löydät paketista, kysy myös kosmetologiltasi
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Miksi valitsisin BiON-tuotteet aknen hoitooni?
Tuotteet ovat kehitetty Yhdysvalloissa yhteistyössä ihotautilääkärien, farmaseuttien sekä 
biokemistien kanssa ja Suomessa tuotteet ovat auttaneet tuhansia asiakkaita aknen hoidossa, 
tänä päivänä jo yli 14-vuotta. Tuotteissa hyödynnetyt kasviuutteet ovat valittu tieteellisin perustein 
parantamaan ihon kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä terveyttä. 
 
BiON edustaa täysin uudenlaista, vaihtoehtoista ja turvallista lähestymistapaa aknen hoidossa. 
Me haluamme tarjota luonnonmukaisen mutta tehokkaan vaihtoehtohoidon, joka ei edusta 
minkäänlaisia sivuvaikutuksia tai resistenssejä. Tänä päivänä yhä useammat tiedostavat 
antibioottien sekä aknelääkekuurien vaarat sekä sivuvaikutukset, puhumattakaan itsehoito-
lääkkeistä joita esimerkiksi apteekkigeelit edustavat. Edellämainitut vaihtoehdot saattavat auttaa 
joissakin tapauksissa, mutta suurimmaksi osaksi hoitotulokset ovat väliaikaisia sillä hoito tehoaa 
vain paikallisesti esteettisiin ongelmiin, ne eivät hoida ongelman syytä - vain seurausta.
 
Tuotteemme hyödyntävät ainutlaatuista ja uniikkia lähestymistapaa, sillä me hoidamme sekä 
syytä että seurausta palauttamalla ihon puolustuskyvyn takaisin, jolloin ratkaisemme ongelman 
kokonaisvaltaisesti. Hoidollamme ei ole myöskään elimistölle tai ympäristölle haitallisia sivu-
vaikutuksia, sillä vaikutus perustuu täysin luonnon kasviuutteisiin - eikä synteettisiin ja elimistöä 
sekä ympäristöä kuormittaviin lääkeaineisiin.
 
Asiakkaamme kuuluvat siihen joukkoon, joille luonto, terveys, turvallisuus sekä kestävän 
kehityksen arvot ovat lähellä sydäntä. Ihmiskunta on erkaantunut luonnosta ja haluamme 
palauttaa tämän yhteyden takaisin. Ensimmäiset merkit kasvien - ja yrttien käytöstä ihmisen 
terveyden hoidossa voidaan jäljittää jopa 60,000 vuoden taakse - joten voimme siis sanoa 
olevamme vanhoja ystäviä. Hyvin yksinkertaisesti, ihmiset ja kasvit ovat luotu toisilleen. 

Antibioottien liika - ja väärinkäyttö niin ihmisillä kuin tuotantoeläimillä on vastuussa vaikeasti 
hoidettavista bakteeri-infektioista. Jopa 60% (vuosi 2001) aknea aiheuttavista propionibakteeri-
kannoista on todettu kehittäneen vastustuskyvyn antibiooteille, lisäksi antibioottien on todettu 
olevan yhteydessä suolisto-ongelmiin: hyvän bakteerikannan -sekä flooran tuhoamiseen ja jopa 
suolistosyövän riskiin.
 
Nämä ovat vakavia ongelmia, mutta tilanne on onneksi kääntymässä - ja sinä olet osana 
kasvavaa liikettä kohti vastuuta sekä tietoisuutta, valitsemalla BiON-hoitotuotteet aknen 
hoitoosi.
 

Tämän ja muut “usein kysytyt” kysymykset löydät verkkosivuiltamme www.bion.fi - sivulta löydät 
myös aitoja asiakaskokemuksia sekä ennen / jälkeen kuvia hoidoistamme.
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HENKILÖKOHTAINEN HOITO-OHJELMASI

Puhdistus _____________________________________________ 
Paikallishoito __________________________________________ 
______________________________________________________ 
Kosteutus _____________________________________________ 

Puhdistus _____________________________________________ 
Paikallishoito __________________________________________ 
______________________________________________________ 
Kosteutus _____________________________________________ 

AAMU

ILTA

ERIKOISHOITO

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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MUITA OHJEITA

Oletko saavuttanut BiON-tuotteilla merkittäviä tuloksia ihon-
hoidossasi? Kerro tarinasi meille ja jaa kokemuksesi eteenpäin myös 
muille suomalaisille. Tavoitteenamme on kerätä mahdollisimman 
paljon aitoja sekä rehellisiä kokemuksia BiON-tuotteista sekä 
hoidoista. 

Kerro meille oma BiON-tarinasi sähköpostitse info@bemore.fi 
yhteystietojesi kera ja lähetämme Sinulle kiitokseksi tuotepaketin.



34

Lupaus ihollesi
varmoja tuloksia, luonnollisesti

www.bion.fi 

facebook.com/bionfinland 

#bionsuomi

Euroopan maahantuonti ja koulutus
Be More Cosmetics Oy, (02) 779 3600

www.bemore.fi, info@bemore.fi
2016 painos


