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REVIDERM ihonhoitomenetelmä 

REVIDERM on enemmän kuin ammattimainen kosmetiikkasarja, se on monipuolinen 

ihonhoitomenetelmä, jonka tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti kaikkia keinoja ihon raikkauden ja 

nuorekkuuden säilyttämiseksi. REVIDERMin dermokosmeettiset ihonhoitotuotteet löydät 
ammattitaitoiselta kosmetologilta, joka suosittelee sinulle ihosi tarpeiden mukaiset tuotteet ja hoidot. 

REVIDERM Skin Peeler -mikrohionta ja ultraääni 
 
REVIDERM-ihonhoitomenetelmän ydin on mikrohionta. Mikrohionta on yksi tehokkaimmista 
ihonhoitomenetelmistä, ja se on alun perin kehitetty lääkäreiden käyttöön. Kosmetologin REVIDERM 
Skin Peeler -mikrohiontalaitteella tekemässä hoidossa mikrohiontakiteet yhdessä alipaineen kanssa 
kuorivat, uusivat ja aktivoivat ihoa tehokkaasti. Mikrohionta aktivoi ihosolujen aineenvaihduntaa sekä 

uusien solujen syntymistä. Ihosta tulee pehmeämpi ja kuulaampi. Hoito on hellävarainen ja 
miellyttävän tuntuinen, mutta silti tehokas. Mikrohionnan jälkeen käytetyt tehoaineet imeytyvät 
huomattavasti tehokkaammin ihoon. Hoitoon voidaan yhdistää myös ihoa kokonaisvaltaisesti aktivoiva 
ja kiinteyttävä ultraääni.  

REVIDERM Skintelligence -tuotteet 

REVIDERM-Skintelligence ihonhoitotuotteet on suunniteltu erityisesti hoitamaan ihoa ennen ja jälkeen 

mikrohionnan sekä tukemaan mikrohionnalla saavutettuja hoitotuloksia. REVIDERM Skintelligence -

ihonhoitotuotteet perustuvat dermatologian ja kosmetologian viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Ne 
tarjoavat dermokosmeettista ihonhoitoa vaativalle iholle. Tuotteet sisältävät korkean pitoisuuden 

aktiiviaineita, mm. biologisesti aktiivisia ihoidenttisiä ainesosia, joilla on tehokas ja monipuolinen 

vaikutus eri iho-ongelmiin. Tehokkaiden aktiiviaineiden lisäksi voiteet imeytyvät ihoon erittäin hyvin; 

suurimmassa osassa voiteista on ihoidenttisistä lipideistä koostuva voidepohja (DMS). Tämä takaa 
parhaat mahdolliset tulokset ihonhoidossa.  

Tuotteiden lähtökohtana ovat tuotekehitys sekä korkeat laadunvalvontakriteerit tuotteiden 

tehokkuudelle ja turvallisuudelle. Tuotekehityksen aikana tuotteista pyritään poistamaan kaikki 

mahdolliset ainesosat, jotka saattaisivat aiheuttaa allergisen reaktion tai ihoärsytystä. Tuotteet ovat 

turvallisia ja sopivat hyvin myös herkkäihoisille. Suurin osa tuotteista ei sisällä: parabeeneja, 

parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia väriaineita eikä 

allergisoivia hajusteita. Tuotteet sisältävät ylipäätään vähän hajusteita ja osa tuotteista on täysin 

hajusteettomia. REVIDERM Skintelligence -ihonhoitotuotteet antavat iholle juuri sitä mitä se kulloinkin 

tarvitsee. Koulutetut REVIDERM-kosmetologit neuvovat sinua mielellään, mikäli sinulla on kysyttävää 
tuotteista tai hoidoista. 

Ihosi suojelee sinua päivästä toiseen. Huolehdi siitä sen ansaitsemalla tavalla. 

Maahantuoja: Maarit Leikoski Oy, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki, p. 010 420 3051, 
info@maaritleikoski.fi, www.maaritleikoski.fi 
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REVIDERM Skintelligence -tuotteet (OVH hinnat) 
1. Re-Fresh - PUHDISTUS 

 

Purifying Gel – puhdistusgeeli (200 ml / 35 euroa) 

Mieto talineritystä tasapainottava puhdistusgeeli rasvoittuvalle iholle. Tasapainottaa ihon 

normaaliflooraa, torjuen bakteereita ja epäpuhtauksia ja ehkäisee näin ihon tulehdusta ja ärsytystä. 

Puhdistusgeelin miedot tensidit ja alkoholiton koostumus puhdistaa hellävaraisesti ihoa kuivattamatta. 

Supistaa ihohuokosia, vähentää ihon kiiltelyä ja antaa iholle matta pinnan. Jättää iholle puhtaan ja 

raikkaan tunteen. Sopii erityisesti aikuiselle rasvoittuvalle iholle mm. aikuisiän aknen hoitoon.  

 

Vaikuttavat aineet: miedot tensidit, lehtikuusenkääpä, kudzujuuriuute, glykyrretiinihappo ja hamamelis. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja  

eikä keinotekoisia väriaineita. 

 

Käyttö: 

Käytetään (aamuin) illoin kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vaahdota ensin geeli veden avulla 

kämmenelläsi. Levitä vaahto iholle kevyin pyörivin liikkein ja huuhtele pois haalealla vedellä. 

 

 

Purifying Tonic – kasvovesi (200 ml / 35 euroa) 

Mieto talineritystä tasapainottava kasvovesi rasvoittuvalle iholle. Neurokosmeettiset ainesosat 

tasapainottavat yliaktiivisia talirauhasia sekä ihon normaaliflooraa ja vähentää näin epäpuhtauksien 

muodostumista. Kasvoveden rauhoittavat ainesosat vähentävät ihon stressiä, ärsytystä ja kutinaa.  

Mieto ja alkoholiton koostumus puhdistaa hellävaraisesti ihoa kuivattamatta. Supistaa ihohuokosia, 

vähentää ihon kiiltelyä ja antaa iholle matta pinnan. Jättää iholle puhtaan ja raikkaan tunteen. Sopii 

erityisesti aikuiselle rasvoittuvalle iholle mm. aikuisiän aknen hoitoon. 

 

Erinomainen täydentämään puhdistusta Purifying Gel -puhdistusgeelin jälkeen. Viimeistelee 

puhdistuksen ja edesauttaa seuraavien hoitotuotteiden imeytymistä.   

 

Vaikuttavat aineet: lehtikuusenkääpä, kudzujuuriuute, villi-indigo, glykyrretiinihappo 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja  

eikä keinotekoisia väriaineita 

 

Käyttö: 

Levitä vanulla kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Käytä aamuin illoin puhdistuksen jälkeen. Vältä 

silmänympärysihoa. 
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Cleansing Milk – puhdistusemulsio (200 ml / 32 euroa) 

Mieto ja hoitava puhdistusemulsio normaalille, kuivalle ja herkälle iholle. Poistaa tehokkaasti iholta 

meikin ja lian. Sopii myös vesiliukoisen silmämeikin puhdistamiseen. Emulsion sisältämät tehoaineet 

ja iholle neutraali pH arvo hoitavat ihoa hellävaraisesti. Persikkauute kosteuttaa ihoa ja sen raikkaan 

hedelmäinen tuoksu hellii aisteja. Bisabolol rauhoittaa ihoa. Ei jätä ihon pinnalle öljyistä kalvoa, vaan 

pehmeän ja puhtaan tunteen.  

 

Vaikutttavat aineet: persikkauute, bisabolol, kookosöljy ja collagen hydrolysate. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita) eikä keinotekoisia 

väriaineita. 

 

Käyttö: 

Levitä (aamuin) illoin vedellä kostutetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle kevyin pyörivin liikkein. 

Poista haalealla vedellä. 

 

 

 

Thermal Tonic - tasapainottava kasvovesi (200 ml / 31 euroa) 

Luonnollista, puhdasta lähdevettä sisältävä kasvovesi tasapainottaa ihon pH:ta korkean 

mineraalipitoisuutensa ansiosta (mm. magnesium, potassium ja kalsium). Tämän lisäksi allantoin, 

panthenol, bisabolol ja aloe vera rauhoittavat ihoa tehokkaasti.  Kasvovesi raikastaa ihon, antaa 

lisäkosteutta ja tekee ihon pinnasta miellyttävän pehmeän poistaen kiristävän tunteen. Sopii kaikille 

ihotyypeille, erityisen hyvin kuivalle, herkälle ja ärtyneelle iholle, jopa atooppiselle iholle ja 

psoriasiksen hoitoon. Ei sisällä alkoholia eikä hajusteita. 

 

Erinomainen tuote täydentämään puhdistusta Cleansing Milk -puhdistusemulsion jälkeen. 

Viimeistelee puhdistuksen ja edesauttaa seuraavien hoitotuotteiden imeytymistä. 

 

Vaikuttavat aineet: lähdevesi, allantoiini, pantenoli, bisabolol, aloe vera ja calcium PCA. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia 

väriaineita eikä hajusteita. 

 

Käyttö: 

Käytä aamuin illoin puhdistuksen jälkeen. Levitä vanulla kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Voi 

aiheuttaa iholle hetkeksi pientä nipistelevää tunnetta (etenkin kuivalla ja herkällä iholla).  
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2. Re-Move - KUORINTA 

 

Enzym Peeling Liquid – kuorintaneste (50 ml / 39 euroa) 

Syväpuhdistava entsymaattinen kuorintaneste, joka sopii kaikille ihotyypeille. Entsyymit irrottavat 

hellävaraisesti kuolleet sarveissolut ihon pinnalta jättäen sen tasaiseksi ja pehmeäksi. Aktivoi solujen 

uudistumista, vähentää mustapäitä ja tukkeumia sekä parantaa vaikuttavien aineiden imeytymistä. 

Poistaa ihon pintakuivuudesta johtuvan hilseilyn hetkessä. Ihosta tulee kirkas ja raikas. Ei kuivata ihoa 

ja sen vuoksi voidaan käyttää myös herkille ihon alueille. Tuotteen aktivoiva vaikutus saattaa aiheuttaa 

hetkittäistä punoitusta iholla. Nopeavaikutteinen ja helppokäyttöinen kuorintatuote. Kätevä ja 

hygieeninen pumppupullo. 

 

Vaikuttavat aineet: bacillus ferment ja amylaasi. 

 

Ei sisällä: parafiinia, PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia väriaineita 

 

Vinkki! Sopii myös kuivien huulien ja nuhan kuivattaman nenänalusen hoitoon.  

 

Käyttö:  

Tuotteen käyttö riippuu aina ihon kunnosta. Normaalille iholle käyttö kerran päivässä ja herkälle iholle 

noin 2-3 kertaa viikossa. Levitä kuorintaneste vanulla iltaisin normaalin puhdistuksen jälkeen hyvin 

kuivatulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Nestettä ei huuhdella pois, vaan kun se on imeytynyt, 

päälle levitetään muut hoitotuotteet (seerumi ja kasvovoide tai hoitonaamio tai Enzym Peeling Paste-

kuoriva naamio). Mikäli iho punoittaa kevyesti levityksen jälkeen, vähennä tuotteen määrää ja käytä 

vain 2-3 päivän välein. Vältä silmänympärysihoa. Mikäli nestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla 

vedellä. Kuorintanestettä ei saa käyttää 48 tuntiin mikrohionnan jälkeen! 

 

 

Enzym Peeling Paste – kuorintanaamio (50 ml / 49 euroa) 

Puhdistava ja rauhoittava entsymaattinen kuorintanaamio, joka sopii kaikille ihotyypeille. Voidemainen 

naamio syväpuhdistaa ja kuorii, samalla tasapainottaen ja rauhoittaen ihoa. Tuotteen sisältämät 

entsyymit irrottavat kuolleita sarveissoluja hellävaraisesti.  Naamion jälkeen iho tuntuu pehmeältä ja 

näyttää raikkaalta, kirkkaalta ja elinvoimaiselta. Myös muiden hoitotuotteiden vaikuttavien aineiden 

imeytyminen ihoon tehostuu. Lehtikuusenkääpäuute supistaa ihohuokosia ja kosteuttaa ihoa. 

Rauhoittavat ainesosat pantenoli ja kaoliini tekevät naamiosta erityisen hellävaraisen iholle. Kaoliini 

myös imee itseensä epäpuhtauksia jättäen ihon puhtaaksi ja pehmeäksi. Ideaali hoitotuote 

tupakoitsijan iholle, ikääntyvälle ja uusiutumista kaipaavalle iholle. Sopii hyvin myös herkälle ja 

ärsyyntyneelle iholle. 

 

Vaikuttavat aineet: bacillus ferment, pantenoli, kaoliini ja lehtikuusenkääpäuute (fomes officinalis 

extract). 

 

Ei sisällä: parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja eikä keinotekoisia väriaineita 
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Käyttö: 

Levitä kuorintanaamio (Enzym Peeling Liquid -kuorintanesteen jälkeen) ohuelti ja tasaisesti kasvojen, 

kaulan ja dekolteen iholle REVIDERM-viuhkasiveltimellä. Vältä silmänympärysihoa. Naamion tulee 

kuivua iholle, joten ohut kerros riittää. Anna vaikuttaa noin 15-20 minuuttia. Kun naamio ei enää 

koskettaessa tartu sormiin se poistetaan kuivilla harsolapuilla, jonka jälkeen puhdistus viimeistellään 

kylmällä vedellä. 

 

 

 

 

3. Re-Cover - NAAMIOT  

 

Calming Hydro Mask - rauhoittava ja kosteuttava naamio (50 ml / 66 euroa) 

Intensiivisesti rauhoittava ja kosteuttava, ihoidenttisiä lipidejä sisältävä naamio palauttaa ihon 

tasapainon välittömästi. Ihanteellinen naamio kuivan, herkän ja ärtyneen ihon hoitoon. Boswellia sacra 

nimisestä puusta saatavalla boswelliahappolla on kortisonin kaltainen tehokkaasti tulehduksia 

rauhoittava vaikutus. Ihoidenttiset lipidit (DMS rakenne) ja omega-3 rasvahapot (chia-siemenöljystä) 

lisäävät ihon vastustuskykyä ja vähentävät ihon oman kosteuden haihtumista.  Aloe vera viilentää ja 

rauhoittaa herkkää ihoa ja hyaluronihappo kosteuttaa ihoa pitkäaikaisesti.  

 

Vaikutusaineet: DMS (ihoidenttiset lipidit), chia-siemenöljy (salvia hispanica), boswelliahappo 

(Boswellia sacra -nimisestä puusta saatava uute), aloe vera, matrikineesi hyaluronihappo, E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia 

väriaineita eikä allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä runsaasti 2-3 kertaa viikossa kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 

Anna vaikuttaa 15-20 minuuttia tai yön yli. Poista ihosta riippuen joko kasvopaperilla tai huuhtele pois 

vedellä. Kätevä ja hygieeninen pumppupullo. 

 

 

 

Repair Mask - elvyttävä ja ihon toimintoja aktivoiva naamio (50 ml / 54 euroa) 

Voidemainen naamio, jonka sisältämä kanelinkuoriöljy aktivoi tehokkaasti ihon verenkiertoa. Tämä 

lisää solujen aineenvaihduntaa ja uusiutumista, jolloin iho uusiutuu sisältäpäin. Verenkierron 

aktivoitumisen myötä myös muiden hoitotuotteiden vaikuttavien aineiden imeytyminen ihoon tehostuu. 

Kaoliini tasapainottaa ihoa ja sitoo itseensä talia ja hilseileviä soluja tehden ihosta pehmeän ja 

tasaisen. Tehokkaiden aktiiviaineiden yhteisvaikutuksesta ihosta tulee säteilevä ja hehkeä. Sopii 

kaikille ihotyypeille. 

Ideaali hoitotuote tupakoitsijan iholle, ikääntyvälle ja uusiutumista kaipaavalle iholle.  

 

 6 

Tuotetta saa käyttää couperosa- ja rosacea-alueille vain ihotautilääkärin tai kosmetologin luvalla. Ei 

tule käyttää seuraavissa tapauksissa: voimakas couperosa, ruusufinni, ihottumat, allergia 

kanelinkuoriöljylle, akne jossa avoimia tulehduksia, aktiivinen huuliherpes. 

 

Vaikutusaineet: kanelinkuoriöljy, nikotiinihappoamidi, peltokorte, kaoliini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia 

väriaineita. 

 

Käyttö: 

Levitä kahdesti viikossa puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle REVIDERM-

viuhkasiveltimen avulla ohuelti. Vältä silmänympärysaluetta. Naamio stimuloi nopeasti ihon 

verenkiertoa, mikä tuntuu voimakkaana kuumotuksena iholla ja ihon punoituksena. Anna vaikuttaa 

noin 10 minuuttia ja poista ensin kasvopaperilla ja huuhtele loput pois huolellisesti kylmällä vedellä. 

Naamion jälkeen iho punoittaa selvästi. Punoitus häviää tunnin kuluessa. Naamion jälkeen 

vaikuttavien aineiden imeytyminen paranee, jolloin iholle on suositeltavaa levittää jokin REVIDERM-

seerumeista ja Calming Hydro Mask naamio. 

 

 

Peptide Line Lift Mask - kiinteyttävä anti-age -naamio (50 ml / 69 euroa) 

 Täyteläinen, kaikille ihotyypeille sopiva kiinteyttävä naamio. Viiden peptidin tehovoima aktivoi ihosoluja 

ja parantaa kollageenin tuotantoa. Naamion sisältämät keramidit, korkea omega-3 -

rasvahappopitoisuus ja syväkosteuttava yhdiste elvyttävät ja kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja 

tekevät ihosta huomattavasti joustavamman. Jopa erittäin kuiva ja karkea iho tuntuu selvästi 

tasaisemmalta ja silkinpehmeältä. Säännöllinen käyttö lisää ihon joustavuutta ja nopeuttaa 

uusiutumista. Naamio myös vahvistaa ihon suojakerrosta ja ehkäisee tulehduksia. 

 

Vaikutusaineet: tetrapeptidi-11, palmitoyyli-tripeptidi-5, heksapeptidi-10, tetrapeptidi-9, tripeptidi-

10, keramidi-3, omega-3 -rasvahapot, biomimeettinen aminohappoyhdiste, hyaluronihappo, E-

vitamiini, fytiinihappo 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita.  

 

Käyttö:  

Puhdista iho. Levitä naamiota runsaasti ja tasaisesti REVIDERM-viuhkasiveltimellä kasvojen, 

kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. Anna vaikuttaa noin 15-20 minuuttia. 

Poista ylimääräinen naamio kädenlämpöisellä vedellä ja kasvosienellä. Voidaan käyttää 

tarvittaessa päivittäin.  Kätevä ja hygieeninen pumppupullo. 
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4. Re-Fine – TEHOTUOTTEET 

 

Reviderm Ph Management – ihon pH:ta tasapainottavat tuotteet 

 

Ihoa suojaava pintakerros on pH-arvoltaan lievästi hapan. Viimeisimpien tutkimusten mukaan terveen 

ihon pH on alle 5. Happamalla ihon pintakerroksella on muitakin fysiologisia tehtäviä kuin bakteerien 

torjunta. Ihon pH-arvo vaikuttaa voimakkaasti myös ihon suojakerroksen muodostumisen ja 

ylläpitämisen kannalta tärkeiden entsyymien toimintaan. Muutokset pH-arvossa saattavat heikentää 

suojakerrosta sekä ihon toimintaa aiheuttaen iho-ongelmia. 

Innovatiiviset prebioottiset REVIDERM pH Management -tuotteet tasapainottavat ihon pH-arvoa ja 

aktivoivat ihon omien entsyymien toimintaa. Tuotteiden pohjana on Revidermin kehittämä 

KERABIONIC® -happoyhdiste. Tämä ainutlaatuisen tehokas aktiiviaineyhdiste tasapainottaa ja 

säätelee ihon pH-arvoa. Tuotteiden sisältämät aktiiviaineet ja hapan pH-arvo vaikuttavat tehokkaasti 

ihon pintakerroksen rakenteeseen. Iholle hyödylliset bakteerit ja tärkeät ihoentsyymit pääsevät 

rauhassa kehittymään taaten terveen ja hyvinvoivan ihon.   

Sarjaan kuuluu kolme eri seerumia. KERABIONIC® -happoyhdiste muodostuu toisiaan täydentävistä 

ainesosista: laktobionihappo, polyglutamiinihappo ja fytiinihappo. Lisäksi seerumit sisältävät tuotteesta 

riippuen muita happoja (salisyylihappo, sitrushappo, maitohappo, pyrrolidoni-karboksyylihappo ja 

mantelihappo) sekä Perfection Peptide-P3 -ainesosan, joka edistää hellävaraisesti ihon luonnollista 

hilseilyprosessia.. 

 

 

pH Manager - ihon suojakerrosta tasapainottava seerumi (30 ml / 59 euroa) 

Hoitoseerumi erittäin herkälle, kuivalle, atooppiselle iholle, jonka suojakerroksessa on häiriö 

(ekseema). KERABIONIC® -happoyhdiste tasapainottaa ihon suojakerrosta, parantaa ihon 

vastustuskykyä ja aktivoi ärtyneen, kuivan, kutiavan ja hilselevän ihon keramidisynteesiä. Tämä 

ehkäisee ihon kuivumista ja vähentää epämiellyttävää tunnetta ja kutinaa ihossa. Perfection Peptide-

P3 edistää hellävaraisesti ihon luonnollista hilseilyprosessia. Tuotteen pH arvo 3,8%. 

 

Vinkki! Voidaan käyttää myös vauvan vaippaihottuman hoitoon. 

 

Vaikutusaineet: Kerabionic® (laktobionihapon, polyglutamiinihapon ja fytiinihapon tehoaineyhdiste 

ihon pH-tasapainon säätelyyn) sekä Perfection Peptide-P3 . 

 

Ei sisällä: hajusteita, parabeeneja, parafiineja, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia eikä 
keinotekoisia väriaineita. Hajusteeton 
 

Käyttö:  

Levitetään päivittäin aamuin illoin kasvojen, kaulan ja décolletén iholle. Anna seerumin kuivua ennen 

hoitovoiteen levitystä. Pipettipullo on kätevä käyttää. Voidaan käyttää tarvittaessa ympäri vuoden.  
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pH Manager Forte -ihon suojakerrosta korjaava seerumi  (30 ml / 59 euroa) 

Hoitoseerumi normaali ja sekaiholle sekä öljyisen rasvaiselle iholle. KERABIONIC®+ -happoyhdiste 

happamoittaa ihon pH:ta ja vähentää näin tulehdusta, epäpuhtauksia ja aknea tekemällä ihosta liian 

happaman aknelle. Seerumi myös korjaa ihoa aktivoimalla ihosolujen uusiutumista, joten sillä voidaan 

hoitaa laajentuneita huokosia, aknearpia, juonteita ja auringon vanhentamaa ihoa. Perfection Peptide-

P3 edistää hellävaraisesti ihon luonnollista hilseilyprosessia. Tuotteen pH arvo 3,5%. 

 

Vaikutusaineet: Kerabionic® (laktobionihapon, polyglutamiinihapon ja fytiinihapon tehoaineyhdiste 

ihon pH-tasapainon säätelyyn), pyrrolidoni-karboksyylihappo, mantelihappo sekä Perfection Peptide-

P3. 

 

Ei sisällä: hajusteita, parabeeneja, parafiineja, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia eikä 

keinotekoisia väriaineita. Hajusteeton 

 

Käyttö:  

Kuuriluontoisesti iltaisin kasvojen, kaulan ja décolletén iholle.  Anna seerumin kuivua ennen yövoiteen 

levitystä. Pipettipullo on kätevä käyttää. Hoitokuurin tulisi kestää vähintään 3 kuukautta. Tarvittaessa 

kuuria voi jatkaa tehokkaammalla pH Manager Forte Plus-seerumilla. 

 

 

pH Manager Forte Plus -ihoa uusiva seerumi (30 ml / 59 euroa)  

Hoitoseerumi öljyisen rasvaiselle, akne-iholle sekä paksuuntuneelle iholle. KERABIONIC®++ -

happoyhdiste aktivoi ihosolujen uusiutumista ja hajottaa talia. Sillä voidaan hoitaa laajentuneita 

huokosia, auringon vanhentamaa ihoa, näkyviä juonteita sekä harmaantunutta ja hilseilevää ihoa. 

Perfection Peptide-P3 edistää hellävaraisesti ihon luonnollista hilseilyprosessia. Sopii happotuotteisiin 

tottuneelle iholle, esim. jatkohoidoksi pH Manager Forte -seerumin käytön jälkeen. Ei sovellu 

herkkäihoisille. Tuotteen pH arvo 3,0%. 

 

Vaikutusaineet: Kerabionic® (laktobionihapon, polyglutamiinihapon ja fytiinihapon tehoaineyhdiste 

ihon pH-tasapainon säätelyyn), salisyylihappo, sitrushappo ja maitohappo, pyrrolidoni-

karboksyylihappo, mantelihappo sekä Perfection Peptide-P3. 

 

Ei sisällä: hajusteita, parabeeneja, parafiineja, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia eikä 

keinotekoisia väriaineita. Hajusteeton 

 

Käyttö: 

Kuuriluontoisesti iltaisin kasvojen, kaulan ja décolletén iholle. Anna seerumin kuivua ennen yövoiteen 

levitystä. Pipettipullo on kätevä käyttää. Hoitokuurin tulisi kestää vähintään 3 kuukautta. 
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O² Hydro Fluid - tehokosteuttava hoitoemulsio (50 ml / 86 euroa) 

Kevyt 24 tunnin hoitoemulsio kosteuttaa, rauhoittaa ja tasapainottaa normaalia ja kuivaa ihoa. 

Kasviöljyt, bisabolol ja ratanianjuuriuute rauhoittavat ärtynyttä ihoa. Kasviöljyjen sisältämät omega-6 

rasvahapot sekä E-vitamiini ehkäisevät kosteuden haihtumista ihosta ja parantavat ihon 

vastustuskykyä ympäristön haittoja vastaan. Tuotteen sisältämällä peroksidoitu eli hapetettu maissiöljy 

ehkäisee ihon tulehtumista ja ärsytystä sekä tehostaa ihonalaista verenkiertoa. Tämä lisää ihon kykyä 

sitoa happea sekä solujen ravinnonsaantia. Kun iho saa tehokkaasti kosteutta, kuivuudesta 

aiheutuneet rypyt hälvenevät ja iho näyttää jälleen hyvinvoivalta. Voide sopii parhaiten kuivalle iholle 

sekä erittäin hyvin myös atooppiselle – ja psoriasis iholle. Iho saattaa punoittaa hetken tuotteen 

levityksen jälkeen. Tämä ei ole allerginen reaktio, vaan johtuu ihon verenkierron vilkastumisesta. 

Hoitoemulsio imeytyy ihoon nopeasti ja sitä voi käyttää myös hoitovoiteen alla, jos iho on erittäin 

kuiva. Voide on myös erinomainen miehille parranajon jälkeen.  

 

Vaikutusaineet: peroksidoitu maissiöljy (peroksidoituja glyseridejä) sesamöljy, E-vitamiini, bisabolol ja 

ratanianjuuriuute. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita.  

 

Käyttö: 

Levitä ohuelti kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle aamuin illoin puhdistuksen jälkeen ja hiero 

kevyesti ihoon. Vältä silmänympärysaluetta. Ihon tarpeista riippuen emulsion päälle voidaan levittää 

hoitovoide. Kätevä ja hygieeninen pumppupullo. 

 

 

Daily Double C - kirkastava ja heleyttävä voide (30 ml / 68 euroa) 

Niukasti lipidejä sisältävässä pehmeässä geelivoiteessa yhdistyvät mikrokapseloitu ja öljyliukoinen 

C-vitamiini. C-vitamiini on yksi tutkituimmista anti-age -tehoaineista. Se säilyttää ihon 

nuorekkuuden neutraloimalla ihoa vahingoittavia vapaita radikaaleja sekä aktivoi ihon kollageenin 

muodostusta ja vahvistaa näin sidekudosta. Innovatiivisen mikrokapseloinnin ansiosta C-vitamiini 

vapautuu vasta iholle levitettäessä. Voiteen pehmeä, ihon kanssa yhteensopiva koostumus, 

hyaluronihappo sekä ihoaktiivinen C-vitamiiniyhdiste takaavat sen, että tuote sopii erinomaisesti 

kaikille ihotyypeille, myös erittäin herkälle iholle. Voide vähentää tehokkaasti väsymisen merkkejä 

ja tekee ihosta raikkaan ja eloisan näköisen.  

 

Vaikutusaineet: mikrokapseloitu C-vitamiini (askorbyylitetraisopalmitaatti), etyyli-askorbiinihappo 

(rasvaliukoinen C-vitamiini), korkea- ja matalamolekyylinen hyaluronihappo, fytiinihappo ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle aamuin illoin puhdistuksen jälkeen ja hiero ihoon. 

Levitä tämän jälkeen iholle ihotyypille sopiva hoitovoide.  
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OPC Active Concentrate – antioksidanttiseerumi (30 ml / 75 euroa) 

Tuote sisältää runsaasti tiivistettyä pycnogenolia, joka ehkäisee tehokkaasti ihon ennenaikaista 

vanhenemista neutraloimalla vapaita happiradikaaleja. Pycnogenol sekä C- ja E-vitamiini muodostavat 

iholle antioksidanttisen suojavaipan ympäristön haittavaikutuksia, kuten saasteita, vastaan. 

Pycnogenol myös vahvistaa ihon hiusverisuonia ja ehkäisee siten ihon punoitusta. Seerumin kevyt, 

geelimäinen ja hieman viilentävä koostumus edistää vaikuttavien aineiden imeytymistä ihoon. Ylellinen 

hoitotiiviste tasapainottaa ja kosteuttaa ihoa sekä tasoittaa tehokkaasti ryppyjä ja juonteita. Seerumi 

sopii kaikille ihotyypeille, parhaiten aikuiselle iholle. Sopii myös herkälle iholle sekä iholle, jossa on 

lievää couperosaa sekä tupakoitsijan iholle. 

 

Vaikutusaineet: konsentroitu pycnogenol (OPC), E-vitamiini, C-vitamiiniyhdiste ja hyaluronihappo. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia tai 

keinotekoisia väriaineita.  

 

Käyttö: 

Levitä aamuin illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 

Ihon tarpeesta riippuen seerumin päälle voi levittää hoitovoiteen.  

 

 

Instant Lifting Booster - kohottava ja suojaava seerumi (30 ml / 55 euroa) 

Runsaasti aktiivisia aineita ja antioksidantteja sisältävä nestemäinen seerumi suojaa ihoa ympäristön 

haitallisilta vaikutuksilta. Ihon suojaaminen vapailta radikaaleilta hidastaa näkyvästi ympäristön 

vaikutuksien, kuten saasteiden aiheuttamaa ihon ikääntymistä. Mangaani, tukee ihon 

mikroverenkiertoa, tehostaa solujen aineenvaihduntaa ja vähentää turvotusta. Kevyt koostumus 

huolehtii ihon kosteuttamisesta hellävaraisesti, jolloin ihosta tulee pehmeä ja virkistynyt. Seerumi sopii 

kaiken ikäisille ja kaikille ihotyypeille, myös herkälle ja couperosa iholle.  

 

Vaikutusaineet: viinirypäleuute ja mangaani. 

 

Ei sisällä: kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, parafiinia, PEG-ja PPG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö: 

Levitä aamuin illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Anna imeytyä ennen 

hoitovoiteen levitystä. 
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Calming Silver Spray – rauhoittava hoitosuihke (50 ml / 49 euroa) 

Ihoa tehokkaasti rauhoittava öljytön SOS suihke tasapainottaa ärtynyttä ihoa. Suihke helpottaa 

välittömästi ihon kutinaa, punoitusta ja kuumotusta. Boswelliahapolla on samankaltaiset ihoa 

rauhoittavat ominaisuudet kuin kortisonilla. Villi-indigon siemenistä saatava neurokosmeettinen uute 

vähentää tulehtuneen ihon ärsytystä ja kutinaa. Suihkeen sisältämä mikrohopea on tehokas 

antibakteerinen yhdiste, joka estää bakteerien kasvua iholla. Se rauhoittaa ja tasapainottaa 

epäpuhdasta tulehtunutta ihoa.  Päivittäisessä käytössä tuote tasapainottaa herkkää allergiaan 

taipuvaista ihoa. Suihke rauhoittaa tehokkaasti auringonpolttamat, lievät palovammat ja 

hyttysenpuremat. Tuotetta voidaan käyttää myös rauhoittamaan ja viilentämään ihoa auringonoton ja 

karvanpoiston jälkeen. Hyvä tuote myös miehille parranajon jälkeen rauhoittamaan ihoa.  

Helppokäyttöisen suihkepullon ansiosta tuotteen käyttäminen on vaivatonta ja se on kätevä myös 

matkalla. 

 
Vaikutusaineet: villi-indigo, mikrohopea, boswelliahappo (Boswellia sacra -nimisestä puusta saatava 

uute, frankincense) ja pantenoli. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia,  

keinotekoisia väriaineita eikä hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö: 

Suihkuta aamuin illoin tasaisesti puhtaalle kasvojen / vartalon iholle ja hiero kevyesti ihoon. Vältä 

silmänympärysihoa. Tämän jälkeen iholle voi levittää hoitovoiteen tai naamion. Tuotetta voi levittää 

ärsyyntyneelle iholle tarvittaessa useita kertoja päivässä.  

 

 

ECM Repair Concentrate HD - korjaava seerumi (30 ml / 98 euroa) 

Ihoa korjaava ja tasapainottava seerumi stressaantuneen ja vaurioituneen ihon hoitoon.  Ihoidenttinen 

aktiiviaineyhdiste MatriBuild® imeytyy syvälle ihoon, korjaa ihoa ja palauttaa sen tasapainon lievittäen 

välittömästi ihon ärsytystä ja punoitusta. Seerumi tehostaa ihon luontaista uusiutumista ja ehkäisee 

ihon ennenaikaista vanhenemista. Kevyt nestemäinen koostumus imeytyy nopeasti ihoon. Sopii 

kaikille ihotyypeille. Kätevä ja hygieeninen pipettipullo. 

 

Vaikutusaineet: ihoidenttinen aktiiviaineyhdiste MatriBuild®   

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä yksi pipetillinen aamuin illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle kevyesti 

hieroen. Kun tuote on imeytynyt, levitä päälle hoitovoide. 

 

 
 

 

 12 

EGF New Cell Complex HD - anti-age -seerumi (30 ml / 98 euroa) 

Ihon kasvutekijöitä sisältävä seerumi, joka antaa ihosoluille maksimaalisesti elinvoimaa. Ihon 

kasvutekijöiden ja valikoitujen peptidien yhdistelmä parantaa ihosolujen aineenvaihduntaa ja aktivoi 

ihosolujen uusiutumista, joka hidastuu kääntymisen myötä.  

Seerumi kiinteyttää ihoa ja ylläpitää ihon nuorekkuutta. Juonteiden syvyys ja määrä pienenevät 

selvästi ja iho on entistä tasaisemman näköinen. Seerumi sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti 

uudistumista kaipaavalle ikääntyneelle iholle.  Kevyt nestemäinen koostumus imeytyy nopeasti ihoon. 

Kätevä ja hygieeninen pipettipullo. 

 

Vaikutusaineet: ihon kasvutekijät (EGF), sytokiinit ja ihoidenttiset aminohapot 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia,PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä yksi pipetillinen aamuin illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle kevyesti 

hieroen. Kun tuote on imeytynyt, levitä päälle hoitovoide. Tuotetta käytetään kuuriluontoisesti. 

 
Triple C Cure - C-vitamiini seerumi (3 x 7 ml / 119 euroa) 

Runsaasti vaikuttavia aineita sisältävä rasvaton kaksivaiheinen hoitoseerumi, joka tarjoaa 

tehokkaan hoidon moniin eri iho-ongelmiin. Kauneusvitamiiniksikin sanottu C-vitamiini raikastaa ja 

elvyttää ihoa monin tavoin. Se aktivoi ihon kollageenisynteesiä, mikä kiinteyttää ihoa ja silottaa 

juonteita. C-vitamiinin, pycnogenolin ja sinkkisuolan yhdistelmä toimii antioksidanttina ehkäisten 

ihon ennenaikaista vanhenemista sekä nopeuttaa pienten ihovaurioiden paranemista. Korkea C-

vitamiinipitoisuus ehkäisee pigmenttiläiskien muodostumista ja tasoittaa näin ihon sävyä. Seerumi 

lisää ihon pinnan happamuutta, jonka ansiosta tärkeiden ihoa uudistavien entsyymien toiminta 

lisääntyy. Kevyt nestemäinen koostumus imeytyy nopeasti ihoon. Sopii kaikille ihotyypeille, myös 

aikuisiän akneen. C-vitamiini on tuotteessa jauheena ja se sekoitetaan aktivoivaan nesteeseen 

vasta juuri ennen tuotteen käyttöönottoa, mikä takaa C-vitamiinin parhaan tehon. Kätevä ja 

hygieeninen pipettipullo. 

 
Vaikutusaineet: C-vitamiini (L-askorbiinihappo), sinkki, pycnogenol, hyaluronihappo ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö:  

21 päivän hoitokuuri sisältää kolme seerumipulloa, joista jokainen kestää seitsemän päivän ajan. 

Vapauta seerumipullon yläosassa erillisenä oleva C-vitamiinijauhe pullossa olevaan aktivoivaan 

nesteeseen painamalla korkissa olevaa painiketta. Ravista hyvin. Levitä seerumia yksi pipetillinen 

puhdistetulle iholle kerran päivässä ja hiero kevyesti ihoon. Jos iholla on finnejä tai aknea, älä 

käytä muita hoitotuotteita samanaikaisesti seerumin kanssa. Muissa tapauksissa voit käyttää 

hoitovoidetta seerumin päällä. Kuurin voi uusia useamman kerran vuodessa. 

REVIDERM Hyaluron Hydro Balance HD - syväkosteuttava seerumi (30 ml / 98 euroa) 
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Ihon kosteustasapainoa säätelevä syväkosteuttava seerumi sisältää hyaluronihappoa, mikä on 

tehokkain tunnettu ihon kosteuttaja. Ihoidenttisen hyaluronihappoyhdisteen ansiosta seerumin 

vaikutus on tehokas, välitön ja pitkävaikutteinen. Iholle palautuu kokonaisvaltainen kosteustasapaino 

ja kosteutta varastoituu sekä ihon pintaan, että syvälle ihoon. Kuivuudesta johtuvat juonteet ja rypyt 

tasoittuvat välittömästi. Seerumi antaa iholle raikkautta ja elinvoimaa pitkäksi aikaa. Kevyt 

nestemäinen koostumus imeytyy nopeasti ihoon. Seerumi sopii kaikille ihotyypeille, parhaiten 

kuivalle iholle. 

 

Vaikutusaineet: hyaluronihappo ja niasiinamidi (B3-vitamiini) 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia tai 

keinotekoisia väriaineita. 

 

Käyttö: 

Levitä yksi pipetillinen aamuin illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle kevyesti 

hieroen. Kun tuote on imeytynyt, levitä päälle hoitovoide. 

 

Reviderm SpotEx -pigmenttimuutoksia ehkäisevät tuotteet 

Revidermin SpotEx -ihonhoitotuotteilla ennaltaehkäistään uusien pigmenttimuutosten 

(hyperpigmentaatio) syntymistä, vaalennetaan jo syntyneitä pigmenttimuutoksia ja korjataan 

epätasaista ihon sävyä. Ihon hyperpigmentaatio johtuu liiallisesta pigmentin (melaniinin) 

muodostumisesta ihossa. Revidermin kehittämä ainutlaatuinen SpotEx-yhdiste, joka sisältää mm. 

heksyyliresorsinolia ja neuroaktiivista hietamerinarsissi-uutetta, vaikuttaa kaikissa liiallisen pigmentin 

muodostumisen (melanogeneesin) vaiheissa; se vähentää liiallisen melaniinin muodostumista, 

kulkeutumista ja kerääntymistä ihosoluihin. Pigmenttiläiskät vaalenevat sekä pienenevät ja ihosta 

tulee tasaisemman sävyinen. Aktiiviaineyhdiste myös stimuloi ihosolujen omia puolustusmekanismeja 

suojaten ihoa vapailta radikaaleilta ja UV-säteilyn aiheuttamilta DNA-vaurioilta.  

 
SpotEx Concentrate - pigmenttimuutoksia vaalentava seerumi (10 ml / 39 euroa) 

Tehotiiviste joka on tarkoitettu pigmenttimuutosten paikalliseen hoitoon. Ainutlaatuiset SpotEx-

ainesosat, hietamerinarsissi-uute ja erittäin suuri heksyyliresorsinolipitoisuus, estävät uusien 

pigmenttimuutosten syntyä ja vaalentavat jo olemassa olevia muutoksia. Kevyt koostumus imeytyy 

ihoon nopeasti ja sopii kaikille ihotyypeille. 

 

Vaikutusaineet: heksyyliresorsinoli ja pancratium maritinum -uute (hietamerinarsissi). 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, polyetyleeniglykoleja (PEG), polypropeeniglykoleja (PPG), 

silikonia, keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö:  

Pakkauksessa on kätevä roll on -annostelija. Levitä tuotetta aamuin illoin pigmentoituneille alueille 

puhdistuksen jälkeen. Anna kuivua ennen SpotEx Day tai Night -tuotteen levitystä.  
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SpotEx Day Fluid - pigmenttimuutoksia vaalentava hoitotuote päiväkäyttöön (  

30 ml / 49 euroa) 

Voide estää uusien pigmenttimuutosten syntymistä ja vaalentaa jo olemassa olevia muutoksia. Voide 

sisältää SpotEx-ainesosien lisäksi ihoa tasapainottavaa ja kirkastavaa C-vitamiinia. Kevyt koostumus 

imeytyy ihoon nopeasti ja sopii kaikille ihotyypeille. Käytetään päivävoiteen alla. 

 

Vaikutusaineet: heksyyliresorsinoli, pancratium maritinum -uute (hietamerinarsissi), nanka-proteiini ja 

C-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, polyetyleeniglykoleja (PEG), polypropeeniglykoleja (PPG), 

silikonia, keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö:  

Pakkauksessa on kätevä roll on -annostelija. Levitä tuotetta aamuisin pigmentoituneille alueille SpotEx 

Concentrate -seerumin päälle. Anna kuivua 10 minuuttia ja levitä sen jälkeen iholle päivävoide, jossa 

on aurinkosuoja. 

 

 

SpotEx Night Fluid - pigmenttimuutoksia vaalentava hoitotuote yöksi (  

30 ml / 49 euroa) 

Voide estää uusien pigmenttimuutosten syntymistä ja vaalentaa jo olemassa olevia muutoksia. Voide 

sisältää SpotEx-ainesosien lisäksi ihoa kuorivia entsyymejä, mikä edesauttaa ihon vaalenemista. 

Kevyt koostumus imeytyy ihoon nopeasti ja sopii kaikille ihotyypeille. Käytetään yövoiteen alla. 

 

Vaikutusaineet: heksyyliresorsinoli, pancratium maritinum -uute (hietamerinarsissi) ja bacillus ferment 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, polyetyleeniglykoleja (PEG), polypropeeniglykoleja (PPG), 

silikonia, keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton 

 

Käyttö:  

Pakkauksessa on kätevä roll on -annostelija. Levitä tuotetta iltaisin puhtaalle iholle pigmentoituneille 

alueille SpotEx Concentrate -seerumin päälle. Anna kuivua 10 minuuttia ja levitä sen jälkeen koko 

kasvoille yövoide. 
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5. Re-Lift - KIINTEYTYS 

 

Argi-Syn Decontract - hoitovoide juonteille (50 ml / 89 euroa) 

Kevyt 24 h hoitovoide sisältää innovatiivisen yhdistelmän kahta ihoa tehokkaasti nuorentavaa peptidiä. 

Argireline®-tehoaineen Botoxin kaltainen vaikutus rentouttaa kasvojen lihaksia, jolloin ilmejuonteiden 

syntyminen hidastuu. Aktiiviaine Syn®-Coll tehostaa ihon kollageenintuotantoa pitkäkestoisesti ja 

madaltaa näin jo syntyneitä juonteita. Voide kosteuttaa ja kiinteyttää ihoa tehokkaasti ja ehkäisee siten 

uusien juonteiden muodostumista. Koostumukseltaan kevyt voide imeytyy nopeasti ja jättää iholle 

miellyttävän silkkisen tunteen. Soveltuu kaikille ihotyypeille, myös erittäin herkkäihoisille.  

 

Vaikutusaineet: ihoidenttiset lipidit (DMS), Argireline© (acetyl hexapeptide-8), Syn©-Coll (palmitoyl 

tripeptide-3) ja glyseriini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia,  

keinotekoisia väriaineita eikä hajusteita. Hajusteeton. 

 

Käyttö: 

Tuotetta voidaan käyttää päivittäin 24 tunnin voiteena tai kuuriluontoisesti ihon tarpeista riippuen. 

Levitä aamuin ja / tai illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle ja hiero kevyesti ihoon. 

Tarvittaessa levitä lisäksi ihollesi sopiva Reviderm-hoitovoide. 

 

 

Argi-Syn Line Filler - tehoseerumi juonteiden paikallishoitoon (15 ml / 105 euroa) 

Tehoseerumi juonteiden täsmähoitoon, joka sisältää runsaasti ihon ikääntymistä ehkäiseviä peptidejä. 

Aktiiviaine Syn®-Coll tehostaa ihon kollageenintuotantoa, jolloin ihosta tulee silminnähden tasaisempi 

ja pehmeämpi. Argireline© -tehoaineen Botoxin kaltainen vaikutus rentouttaa kasvojen ilmejuonteita. 

Ilmerypyt pehmenevät selvästi ja uusien juonteiden syntyminen hidastuu. Tuote vähentää tehokkaasti 

ikääntymisen merkkejä. Seerumi soveltuu erityisesti syvien juonteiden hoitoon kaikille ihotyypeille jopa 

rasvaiselle seborreaiholle. Ihanteellinen tuote myös valon vanhentamalle iholle.  

 

Vaikutusaineet: Argireline© (acetyl hexapeptide-8), Syn©-Coll (palmitoyl tripeptide-3), hyaluronihappo, 

A-, C- ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), keinotekoisia väriaineita 

eikä allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä paikallisesti juonteisiin ja hiero ihoon sormenpäillä. Muutaman minuutin kuluttua levitä ihollesi 

sopiva Reviderm-hoitovoide. Argi-Syn Line Filler -tehoseerumi soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi 

Argi-Syn® Decontract -voiteen kanssa. Seerumia voidaan käyttää 24 h tuotteena kuuriluontoisesti tai 

päivittäin tarpeen mukaan. Soveltuu myös silmänympärysiholle. 
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Lip Perfection Plumper – huulten hoitotuote (15 ml / 43 euroa) 

Tehokas huultenhoitotuote, joka vahvistaa huulten ihoa niin sisältä kuin pinnalta käsin. Antaa huulille 

volyymia ja kiinteyttä ilman epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten polttelua tai kirvelyä. Voide tehostaa 

ihon oman hyaluronihapon tuotantoa tehden huulista joustavat ja luonnollisen täyteläiset. 

Tehoaineiden ainutlaatuinen yhdistelmä suojaa ja vahvistaa herkästi kuivuvaa huulten ihoa. Voiteen 

kevyen koostumuksen ansiosta se imeytyy nopeasti jättäen huulille silkkisen tunteen. 

 

Vaikuttavat aineet: palmitoyl  tripeptide-38, dipalmitoyl hydroxyproline ja hyaluronihappo  

(pienmolekyylinen ja linkitetty). 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), keinotekoisia väriaineita 

tai hajusteita. Hajusteeton. 

 

Käyttö: 

Levitä päivittäin useamman kerran päivässä huulille ja huulten rajoille. Anna tuotteen imeytyä hetken 

aikaa ennen huulimeikin tekoa. 

 

 

Décolleté Perfection  - kaulan ja dekolteen hoitovoide (50 ml / 72 euroa) 

Tehokas hoitovoide kiinteyttämään kaulan ja decolteen ihoa. Kevyt ja nopeasti imeytyvä 

geelivoide kiinteyttää ja vahvistaa tätä vaativaa ihoaluetta ja antaa paremman suojan ympäristön 

vaikutuksia vastaan. Korkealaatuinen peptidiyhdiste aktivoi ihon kollageenin muodostusta. 

Biomimeettinen aminohappoyhdiste ja ihoidenttiset kosteuttajat ehkäisevät ihon kuivumista. Ihosta 

tulee näkyvästi pehmeämpi ja tasaisempi. Pycnogenol suojaa ja vahvistaa ihoa ympäristön 

haitallisia vaikutuksia vastaan ja ehkäisee ihon ennenaikaista vanhenemista. Se myös vahvistaa 

ihon hiusverisuonia ja vähentää näin ihon punoitusta.  Erinomainen lisähoitotuote kaikille 

ihotyypeille – jopa hyvin herkälle iholle. 

 

Vaikutusaineet: biomimeettinen aminohappoyhdiste, palmitoyl tripeptide-5,  

pycnogenol (OPC), sodium PCA ja hyaluronihappo. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita) tai allergisoivia 

hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä tasaisesti ja ohuesti puhtaalle kaulan sekä dekolteen iholle. Hiero ihoon suurin pyörivin liikkein 

aloittaen dekolteelta ja edeten kohti kaulaa.  

30+ -vuotiaille tai ihon vanhenemisen yleiseen ennaltaehkäisyyn kerran päivässä, mieluiten iltaisin. 

40+ -vuotiaille tai jo veltostuneelle iholle säännöllisesti aamuin ja illoin. 
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6. Re-Wiew - SILMÄNYMPÄRYSIHON HOITO 

 

Eye Glycosomen Gel - tehokosteuttava silmänympärysgeeli (15 ml / 53 euroa) 

Kevyt nopeasti imeytyvä geeli, joka hoitaa tehokkaasti herkkää ja ohutta silmänympärysihoa. 

Maitoproteiinista saatavat ihon kasvutekijät aktivoivat ihon uusiutumista ja parantavat ihon rakennetta. 

Hyaluronihappo antaa runsaasti kosteutta, jolloin rypyt ja juonteet tasoittuvat. Korkealuokkaiset lipidit 

suojaavat ihoa kosteuden haihtumiselta ja vähentävät näin kuivuudesta johtuvia ryppyjä ja juonteita. 

Silmänympärysiho tuntuu heti raikkaammalta ja näyttää sileämmältä. Sopii kaikille ihotyypeille. Sopii 

hyvin myös meikin alle. 

 

Vaikutusaineet: maitoproteiinista saatava EGF (biologisesti aktiivisia ihon  

kasvutekijöitä), hyaluronihappo, fosfolipidejä ja sfingolipidejä. 

 

Ei sisällä: parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia tai keinotekoisia väriaineita. 

 

Käyttö: 

Levitä puhtaalle silmänympärysiholle kevyin pyörivin liikkein. Käytetään aamuin illoin. 

 

 

Eye C Perfection - juonteita madaltava silmänympärysvoide (15 ml / 75 euroa) 

Silmänympärysihoa uudistava voide sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän tärkeitä tehoaineita, jotka 

torjuvat ikääntymisen merkkejä. Voiteen sisältämä C-vitamiini tehostaa ihon kollageenintuotantoa ja 

tekee ihosta selvästi sileämmän. Hyaluronihappo ehkäisee ihon kuivumista ja silkkiproteiinit tuovat 

iholle samettisen tunnun. Ainutlaatuinen yhdistelmä mangaania ja kofeiinia aktivoi ihon 

mikroverenkiertoa, mikä vähentää turvotusta ja vaalentaa tummia silmänalusia. Soveltuu herkällekin 

iholle voiteen sisältämien ihoidenttisten lipidien ansiosta.  

 

Vaikutusaineet: DMS (Derma Membrane System), C-vitamiini (ascorbyl glycoside),  

mangaani, kofeiini, silkkiproteiini ja hyaluronihappo. 

 

Ei sisällä: kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä kevyin pyörivin liikkein ja taputtele hellästi puhtaalle silmänympärysiholle. Käytetään aamuin 

illoin. 
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Eye & Lip Improve - silmänympärysihon ja huulten hoitovoide / naamio (30 ml / 69 euroa) 

Täyteläinen hoitotuote, joka on suunniteltu erityisesti vaativille silmien ja huulten iholle.  Näillä alueilla 

ihon kuivuminen ja ihon omien lipidien puute on suuri. Tuotteen sisältämät korkealaatuiset peptidit 

aktivoivat ihon kollageenin muodostusta kiinteyttäen ja vahvistaen ihoa. Omega-3 -rasvahapot lisäävät 

ihon kimmoisuutta ja suojaavat ihoa tulehduksilta. Hyaluronihapon ansiosta iho pysyy kosteutettuna 

pitkään. Sopii kaikille ihotyypeille. Tuote soveltuu sekä päivittäiseen käyttöön voiteena, että 

tehohoidoksi naamiona. 

 

Vaikutusaineet: dipalmitoyl hydroxyproline, tetrapeptide-9, palmitoyl tripeptide-5,  

hyaluronihappo (pienmolekyylit ja linkitetty), omega-3 -rasvahapot. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, allergisoivia 

väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton. 

 

Käyttö: 

Levitä runsas kerros puhdistetulle iholle silmän- ja huulten ympärille 3-4 krt / vko. Anna vaikuttaa 10-

15 minuuttia, jonka jälkeen poista imeytymätön voide pois. Voit myös antaa tuotteen vaikuttaa yön yli. 

Soveltuu myös käytettäväksi päivittäin aamuin illoin silmien ja huulten ihon hoitoon ennen päivä- tai 

yövoiteen levitystä. 

 

 
Collagen Eye Pads – kollageenityynyt (5 paria / 45 euroa) 

Tehokas naamiohoito silmänympärysiholle. Lähes 100% puhtaasta kollageenista koostuvat 

naamiotyynyt kostutetaan ennen käyttöä aktivoivalla hyaluroninesteellä. Tämä vapauttaa kollageenin 

peptidit, jotka imeytyvät syvälle ihon pintakerrokseen. korkealaatuinen kollageeni ja kosteuttava 

hyaluronineste tasoittaa ja raikastaa ihoa nopeasti. Silmänympärysiho saa ”pikakohotuksen” ja katse 

uutta kirkkautta.  Pakkauksen yksittäispakatut naamiotyynysetit on helppo ottaa mukaan myös 

matkalle. Sopii kaikille ihotyypeille. Sopii hyvin myös herkkäsilmäisille ja piilolinssien käyttäjille. 

 

Vaikutusaineet: liukeneva luonnonkollageeni, liukenematon luonnonkollageeni,  

kollageenipeptidit, aktivoiva hyaluronineste sis.hyaluronihappo. 

 

Ei sisällä: kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, silikonia, keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. 

Hajusteeton. 

 

Käyttö: 

Paina pakkauksessa oleva hyaluroninestesäiliö kasaan, jolloin kollageenityynyt kostuvat. Aseta 

kollageenityynyt tasaisesti silmien alle (ruudukkopuoli ylöspäin). Varmista, että tyynyt ovat kiinni aivan 

ripsien tyvessä. Anna vaikuttaa noin 20 minuuttia, poista tyynyt ja levitä iholle silmänympärysvoide. 
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7. Re-Build - IHON UUDISTAMINEN 

 

Barrier Repair Q10 Day - herkän ihon päivävoide SK 8 (50 ml / 78 euroa) 

Ihanteellinen päivävoide tasapainottamaan normaalia, herkkää ja ärtynyttä ihoa. Voide vähentää ihon 

kireyttä, punoitusta, karheutta ja ehkäisee tehokkaasti tulehduksia. Voiteen ihoidenttinen voidepohja 

(DMS) vahvistaa ihon suojakerrosta, parantaa vastustuskykyä ja säilyttää ihon luonnollisen kosteuden. 

Koentsyymi Q10 antaa iholle elinvoimaa ja vahvistaa ihoa ympäristön haitallisia vaikutuksia vastaan. 

Kaprisuute vähentää nopeasti ihon punoitusta ja ärsytystä. Voide auttaa palauttamaan yliherkän 

atooppisen ihon luonnollisen tasapainon. Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa pitkäaikaisesti ja 

tasapainottaa ihon kosteuspitoisuutta. Sopii kaikille ihotyypeille, ideaali herkälle ja ärtyneelle iholle. 

Voiteessa on aurinkosuojakerroin SK 8.  

 

Vaikutusaineet: ihoidenttiset lipidit (DMS), Modukiini™, Q10 ja hyaluronihappo ja kaprisuute. 

 

Ei sisällä: kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 
Käyttö:  

Levitä aamuisin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. 

 

 

Barrier Repair Night- herkän ihon yövoide (50 ml / 85 euroa) 

Täydellinen herkän ihon anti-age -voide, joka rauhoittaa ihoa sekä tehostaa ihon luonnollista 
yönaikaista uusiutumista. Voiteen ihoidenttinen voidepohja (DMS) sekä B3-vitamiini vahvistaa ihon 
suojakerrosta, parantaa ihon vastustuskykyä ja säilyttää ihon luonnollisen kosteuden.  Ihoa 
rauhoittavan villi-indigon ja vahvan, tulehduksia lievittävän boswelliahapon yhdistelmä suojaa ihoa 
ärsytyksiltä sekä vahvistaa ja tasapainottaa yliherkkää ihoa. Peptidit parantavat solujen uusiutumista 
sekä ihon rakennetta loiventaen myös jo syntyneiden juonteiden syvyyttä. Sopii kaikille ihotyypeille, 
ideaali herkälle ja ärtyneelle iholle. 
  
Vaikutusaineet: ihoidenttiset lipidit (DMS), villi-indigo, boswelliahappo, oligopeptidit, tetrapetidi-7, 
hyaluronihappo, nikotinamidi (B3-vitamiini) ja sacha inchi-öljy (omega-3-rasvahappo). 
 
Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia, 
väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton. 
 

Käyttö: 

Hiero kevyesti kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Vältä 

silmänympärysaluetta. Voidetta voi käyttää myös 24 h -voiteena. Sopii hyvin meikin alle. 
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Pycnogenol OPC-Creme PF – kevyt suojaava päivävoide (50 ml / 79 euroa) 

Kaikille ihotyypeille sopiva kevyt päivävoide sisältää runsaasti puhdasta pycnogenolia, joka suojaa 

ihosoluja tehokkaasti ympäristötekijöiden aiheuttamalta ennenaikaiselta vanhenemiselta. Luonnollinen 

antioksidantti pycnogenol hidastaa ihon vanhenemisprosessia neutraloimalla vapaita radikaaleja. Se 

myös tehostaa ihon kollageenin muodostusta, mikä kiinteyttää ihoa ja madaltaa ryppyjä ja juonteita. 

Pycnogenol vahvistaa myös ihon hiusverisuonia, joten voide on ihanteellinen hoitotuote myös herkästi 

punoittavalle couperosa-iholle. Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa ja Chia-siemenöljyn sisältämät omega-

3 rasvahapot vahvistavat ihon vastustuskykyä sekä ennaltaehkäisevät tulehduksia, mikä tekee 

tuotteesta ideaalin myös herkälle sekä epäpuhtaalle iholle. Voide jättää ihon silkinpehmeäksi sekä 

miellyttävän mattapintaiseksi. Sopii kaikille ihotyypeille. Tuotteessa on aurinkosuojakerroin SK 20. 

 

Vaikutusaineet: pycnogenol (OPC), hyaluronihappo, chia-siemenöljy, fytiinihappo, sinkki ja A-vitamiini 

(retinolipalmitaatti). 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), keinotekoisia väriaineita 

tai allergisoivia hajusteita. 

  

Käyttö: 

Levitä aamuisin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 

 

 

OPC Creme Forte – täyteläinen suojaava päivävoide (50 ml / 95 euroa) 

Täyteläinen päivävoide, joka suojaa kokonaisvaltaisesti ihoa ympäristötekijöiden aiheuttamalta 

vanhenemiselta. Ihon suojaaminen auringolta, kosteuttaminen ja antioksidantit hidastavat 

huomattavasti ihon ikääntymisen merkkien ilmestymistä. OPC Creme Forte voide vastaa kaikkiin 

näihin tarpeisiin. Voide sisältää kaksinkertaisen määrän pycnogenolia Pycnogenol OPC-Creme PF 

voiteeseen verrattuna. Tehokas luonnollinen antioksidantti pycnogenol, ehkäisee tehokkaasti ihon 

ennenaikaista vanhenemista neutraloimalla vapaita happiradikaaleja. Pycnogenol sekä C- ja E-

vitamiini muodostavat iholle antioksidanttisen suojavaipan ympäristön haittavaikutuksia, kuten 

saasteita, vastaan. Pycnogenol vahvistaa myös ihon hiusverisuonia, joten voide on ihanteellinen 

hoitotuote myös herkälle couperosa-iholle. Voide tehostaa ihon kollageenin muodostusta sekä 

hidastaa tehokkaasti ryppyjen ja juonteiden muodostumista. Pantenoli kosteuttaa ihoa tehokkaasti. 

Voiteen tehoaineet ehkäisevät myös pigmenttimuutoksia. Täyteläinen koostumus tasapainottaa ihon 

lipiditasapainoa ja saa ihon tuntumaan ja näyttämään hyvinvoivalta. Voide jättää ihon silkinpehmeäksi 

sekä miellyttävän mattapintaiseksi. Aurinkosuojakerroin SK 20. Sopii normaalille, kuivalle ja erittäin 

kuivalle iholle. 

 

Vaikutusaineet: pycnogenol (OPC), E-vitamiini, C-vitamiini, pantenoli ja fytiinihappo. 

 

Ei sisällä: parafiinia, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita). 

  

Käyttö: 

Levitä aamuisin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 
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Recharge Night Fluid – rasvoittuvan ihon yövoide (50 ml / 82 euroa) 

Kevyt anti-age yövoide, joka tasapainottaa ja uudistaa aikuista rasvoittuvaa ihoa. Patentoitu Sebu 

Control Complex N -ainesosa vähentää liiallista talineritystä vaikuttamalla ihon omiin entsyymeihin 

sekä supistaa laajentuneita huokosia ja vähentää ihon kiiltoa. Voide tasapainottaa ihon 

normaaliflooraa ja ehkäisee epäpuhtauksia. Boswellia happon kortisonin kaltainen ihoa rauhoittava 

vaikutus ehkäisee tulehduksia. Luonnolliset kosteustekijät huolehtivat ihon tehokkaasta 

kosteuttamisesta. Voiteen sisältämät peptidit aktivoivat kollageenin muodostusta ja E-vitamiini antaa 

iholle antioksidanttisen suojan. Kevyt voide imeytyy nopeasti ja jättää matta pinnan. Ideaali hoitovoide 

aikuisiän akneen. 

 
Vaikutusaineet: Sebu Control Complex N, fomes officinalis, boswellia happo (frankincense), palmitoyl 

tripeptide-5, sinkki, fytiinihappo ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG-tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia,  keinotekoisia 

väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

  

Käyttö: 

Hiero kevyesti kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Vältä 

silmänympärysaluetta.  

 

 

Peptide AC Night - anti-age -yövoide (50 ml / 83 euroa) 

Täyteläinen anti-age yövoide kuivalle vaativalle iholle. Peptidien ja vitamiinien yhteisvaikutuksen 

ansiosta voide uudistaa ihoa tehokkaasti ja vauhdittaa ihon omaa kollageenin tuotantoa. Voiteen 

sisältämät peptidit vähentävät ryppyjen ja juonteiden syvyyttä sekä ennaltaehkäisevät uusien 

juonteiden syntymistä. A-, C- ja E-vitamiinit suojaavat ihoa vapailta happiradikaaleilta. Sopii 

normaalille, kuivalle ja erittäin kuivalle vaativalle iholle. 

 

Vaikutusaineet: bioteknologisesti valmistettu peptidiyhdiste (palmitoyl-pentapeptide-4), synergisesti 

toimiva vitamiiniyhdiste A-,C- ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), keinotekoisia, väriaineita 

tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Hiero kevyesti kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Vältä 

silmänympärysaluetta. Voidetta voi käyttää myös 24 h -voiteena  

stressaantuneelle ja erittäin kuivalle iholle.  
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Chrono Reverse Night - anti-age yövoide (50 ml / 89 euroa) 

Erittäin täyteläinen anti-age -yövoide, joka aktivoi tehokkaasti ihon uusiutumista. 

"Aikaproteiinien" ansiosta solujen viestintä optimoituu ja aineenvaihdunta aktivoituu, jonka 

seurauksena elävien solujen elinaika pidentyy. Runsaasti tehoaineita sisältävä yövoide toimii 

tehokkaasti ikääntymisen merkkejä vastaan. Ihosta tulee kiinteämpi, nuorekkaampi ja 

elinvoimaisempi. Biomimeettinen (luonnollisen kaltainen) aminohappoyhdiste ja hyaluronihappo 

kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja pitkävaikutteisesti. Tehokkain tunnettu luonnollinen antioksidantti, 

pycnogenol, suojaa ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta ja lisää ihon vastustuskykyä. Pycnogenol 

myös vahvistaa hiusverisuonten seinämiä ja näin vähentää iholla esiintyvää punoitusta ja uusien 

laajentuneiden hiusverisuonten muodostumista.  Sopii aikuiselle väsyneelle uusiutumista kaipaavalle 

kuivalle ja erittäin kuivalle iholle. 

 

Vaikutusaineet: S-Code 1, T-Code 2, biomimeettinen aminohappoyhdiste, keramidit,  

hyaluronihappo ja pycnogenol. 

 

Ei sisällä: parabeenejä, paraffiineja, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Hiero kevyesti kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Vältä 

silmänympärysaluetta.  

 

 

EGF New Cell Cream - anti-age hoitovoide (30 ml / 65 euroa) 

Monipuolisen tehokas täyteläinen 24h hoitovoide ikääntyneelle iholle. Voide tukee ihon luonnollista 

uusiutumista ja ehkäisee monin tavoin ihon vanhenemista. Voiteen sisältämät peptidit sekä 

biologisesti aktiiviset ihon kasvutekijät (EGF) aktivoivat uusien solujen muodostumista ja lisäävät näin 

elävien solujen määrää ihossa. Voide aktivoi ihon kollageenin muodostusta, vahvistaa ihoa ja 

tasoittaa ryppyjä ja juonteita sekä korjaa vapaiden radikaalien aiheuttamia haittoja. Ihoidenttiset 

kosteuttajat ja korkealuokkaiset lipidit antavat iholle miellyttävän tunnun ja helpottavat kuivan, 

elottoman ihon kireyttä. Voide tekee ihosta tasaisemman, pehmeämmän ja kiinteämmän. Voide sopii 

erityisen hyvin aikuiselle ja vaurioituneelle ja väsyneelle iholle. 

 

Vaikutusaineet: maitoproteiinista peräisin oleva EGF (biologisesti aktiiviset epidermaaliset 

kasvutekijät), heksapeptidi-10, palmitoyyli-tripeptidi-5, kudzu-juuriuute, hyaluronihappo ja natrium PCA 

  

Ei sisällä: parabeeneja, parafiineja, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia 

väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä aamuin ja illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 

Sopii hyvin tehohoitokuuriksi. 
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AHA-ECM Gel - kirkastava hoitogeeli (50 ml / 97 euroa) 

AHA-happoja sisältävä hoitogeeli epäpuhtaalle, rasvoittuvalle, paksuuntuneelle ja stressaantuneelle 

aikuiselle iholle. Geeli sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ihoa uudistavia ja elvyttäviä tehoaineita. 

AHA-hapot (sis. mm. hedelmähappoja) kuorivat ihon pinnalta kuolleita ihosoluja, aktivoivat solujen 

uusiutumista sekä kosteuttavat ihoa. Ihoidenttinen aktiiviaine ECM korjaa ihon rakennetta ja 

luonnolliset kosteustekijät ehkäisevät ihon kuivumista. Tuotteen geelimäinen koostumus imeytyy 

tehokkaasti ihoon tehden ihosta pehmeän, tasaisen ja kirkkaan. Käytetään kuuriluontoisesti vain 

iltaisin. Ei sovellu raskaana oleville eikä imettäville. Tuotteen pH arvo 3,5. 

 

Vaikutusaineet: Extra Cellular Matrix (ECM), AHA-happoyhdiste 10 % (maitohappo,  

sitruunahappo, mantelihappo), luonnollinen kosteustekijä (NMF), salisyylihappo ja urea. 

 

Ei sisällä: parafiinia, PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai 

allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle vain iltaisin. Vältä silmänympärysaluetta. 

Tuote imeytyy nopeasti, minkä jälkeen iholle levitetään sopiva hoitovoide (ei öljyisen rasvaiselle 

iholle). Käytetään kuuriluontoisesti 4-6 viikon ajan, riippuen ihon kunnosta.  Huom! Päiväsaikaan 

iho tulee suojata auringolta tuotteella, jossa on korkea suojakerroin, kuten OPC Pycnogenol Creme, 

OPC Creme Forte tai Solar Skin Shield 30. 

 

 

AHA-ECM Creme – hoitovoide (50 ml / 69 euroa) 

AHA-happoja sisältävä hoitovoide epäpuhtaalle, rasvoittuvalle, paksuuntuneelle ja stressaantuneelle 

aikuiselle iholle. Voide sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän ihoa uudistavia ja elvyttäviä tehoaineita. 

AHA-hapot (sis. mm. hedelmähappoja) kuorivat ihon pinnalta kuolleita ihosoluja, aktivoivat solujen 

uusiutumista sekä kosteuttavat ihoa. Ihoidenttinen aktiiviaine ECM korjaa ihon rakennetta. Aktiiviaine 

Venuceane vahvistaa ihon suojakerrosta ja lisää ihon kosteuspitoisuutta. Ihosta tulee raikkaampi ja 

tasaisempi.  Sopii hyvin valon vaurioittamalle, väsyneelle iholle. Käytetään kuuriluontoisesti vain 

iltaisin. Ei sovellu raskaana oleville eikä imettäville. Tuotteen pH arvo 3,5. 

 

Vaikutusaineet: Extra Cellular Matrix (ECM), AHA-happoyhdiste 10 % (glykolihappo,  

maitohappo, sitruunahappo, mantelihappo) ja Venuceane™ (thermos thermophillus ferment). 
 
Ei sisällä: parafiinia, PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai 

allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle vain iltaisin. Vältä silmänympärysaluetta. 

Käytetään mieluiten kuuriluontoisesti  4-6 viikon ajan, riippuen ihon kunnosta. Päiväsaikaan iho tulee 

suojata auringolta tuotteella, jossa on korkea suojakerroin, kuten OPC Pycnogenol Creme, OPC 

Creme Forte tai Solar Skin Shield 30.  
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Rapid Transfer Creme – hoitovoide (50ml / 53 euroa)  

Intensiivinen, detox-vaikutteinen 24 tunnin hoitovoide kuivalle ja erittäin kuivalle iholle. Voide tukee 
ihon kosteustasapainoa ja uudistumista sekä valmistaa ihoa aktiivisempia raaka-aineita sisältävien 
tuotteiden käyttöön. Voide sisältää avokadoproteiinista tiivistetyn aktiiviaineen, joka tehostaa ihon 
kuona-aineiden poistumista ja samalla iho puhdistuu mahdollisesti aiemmin käytetyistä parafiini- ja 
silikonipohjaisista tuotteista.  Avokadoproteiini tehostaa myös ihon luonnollista kykyä tuottaa 
hyaluronihappoa ja siten kiinteyttää ja kosteuttaa ihoa. Voide jättää ihon pinnan erittäin pehmeäksi ja 
se sopii erityisesti suojaamaan ihoa talvikuukausien aikana. Perillaöljystä iho saa vitamiineja ja 
mineraaleja, samalla kun tuotteen korkea omega-3-rasvahappopitoisuus suojaa ihoa tulehduksilta 
rauhoittaen ihoa.  
 

Vaikutusaineet: avokadoproteiini, perillaöljy ja sodium PCA. 

 

Ei sisällä: parafiineja, parabeeneja, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, keinotekoisia 

väriaineita tai allergisoivia hajusteita  

 

Käyttö: 

Levitä aamuin ja illoin puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle. Vältä silmänympärysaluetta. 
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8. Re-Protect - AURINKOTUOTTEET 

 

On Top Skin Shield SPF 10 UVA/UVB - öljytön aurinkovoide kasvoille (50 ml / 46 euroa) 

Öljytön kevyt aurinkosuoja, jota voi levittää milloin tahansa, kun tarvitaan lisäsuojaa auringolta. UVA- 

ja UVB-suojan (SK 10) lisäksi voide suojaa ihoa infrapunasäteiltä sekä vapailta radikaaleilta ja 

ehkäisee näin tehokkaasti ihon ennenaikaista vanhenemista. Voidemainen geeli (bi-gel) ei sisällä 

öljyjä, emulgaattoreita, hajusteita tai väriaineita, mikä tekee siitä ihanteellisen herkälle tai 

vaurioituneelle iholle sekä iholle jossa on couperosaa tai ruusufinni. Kevyt koostumus ehkäisee 

aurinkoihottuman syntyä ja sopii kaikille ihotyypille. Voide muodostaa läpinäkyvän suojaavan kalvon 

iholle ja sopii käytettäväksi minkä tahansa päivävoiteen kanssa ja jopa meikin päällä. 

 

Vaikutusaineet: C-vitamiini (askorbyylipalmitaatti), E-vitamiini, SK: UVA/UVB 10 kevyt suoja + IR-A -

suoja. 

 

Ei sisällä: emulgaattoreita, parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä, silikonia, keinotekoisia 

väriaineita tai hajusteaineita. Hajusteeton 

 

Käyttö: Levitetään kasvoille tasaisesti joko päivävoiteen tai jopa meikin päälle. Suojakerroin 10 antaa 

täyden vaikutuksen 30 minuutin kuluttua levittämisestä.  

  

VINKKI: Sopii hyvin hoitolahoidon, kuten mikrohionnan tai esimerkiksi hedelmähappohoitojen 

päätteeksi, jolloin aurinkosuojaa on suositeltavaa käyttää. 

 
Solar Skin Shield SPF 30 - aurinkosuojavoide kasvoille ja vartalolle (125 ml / 59 euroa) 
Kevyt ihoa hoitava ja ihon vanhenemista ehkäisevä aurinkosuojavoide. Tämä voidemainen geeli (bi-
gel) ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä emulgaattoreita. Siksi se sopiikin erityisen hyvin epäpuhtaalle 
sekä herkälle iholle ja iholle, jossa on aurinkoallergiaa. Hienojakoisten pigmenttien ansiosta voide 
antaa hyvän vedenkestävän suojan (SK 30, korkea suoja) auringon UVA- ja UVB-säteitä vastaan. 
Voiteen sisältämät peptidit suojaa kollageenisäikeitä ja ehkäisee näin valon aiheuttamaa 
vanhenemista. Tämä vähentää auringon aiheuttamia ryppyjä ja juonteita. Lisäksi hyaluronihappo 
kosteuttaa auringon kuivattamaa ihoa. Voide imeytyy nopeasti, eikä jätä ihon pintaa öljyiseksi. 

Vaikuttavia aineita bioteknologisesti tuotetut oligopeptidit, E-vitamiini ja hyaluronihappo, pigmentit 

(titanium dioxide), SK: UVA/UVB 30 korkea suoja. 
 

Ei sisällä: emulgaattoreita, parafiinia, parabeeneja, PEG- ja PPG-yhdisteitä, silikoneja, keinotekoisia 

väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton. 

Käyttö: 

Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä kasvojen / vartalon iholle tasaisesti ennen aurinkoon menoa. 
Tarvittaessa levitä hoitovoiteet ennen Solar Skin Shield 30 -tuotteen levittämistä. Voidetta suositellaan 

lisättäväksi säännöllisin väliajoin, jotta haluttu suojateho säilyy. 
VINKKI: Sopii hyvin hoitolahoidon, kuten mikrohionnan tai esimerkiksi hedelmähappohoitojen 

päätteeksi, jolloin UV-suojaa on suositeltavaa käyttää. 
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After Solar Repair - after sun -voide (125 ml / 54 euroa) 

After Solar Repair on ideaali hoitotuote lämmöstä ja auringosta stressaantuneelle iholle. Kevyt emulsio 

rauhoittaa, viilentää, tasapainottaa, sekä suojaa ihoa kuivumiselta auringonoton tai solariumin jälkeen. 
Vaikuttavista aineista ektoiini korjaa UV-säteilyn aiheuttamia vaurioita aktivoimalla ihon omaa 

luonnollista korjaus- ja puolustusmekanismia. Voide suojaa kokonaisvaltaisesti ihoa auringon 

aiheuttamalta ennenaikaiselta vanhenemiselta.  Kevyt geelimäinen koostumus ei aiheuta ärsytyksiä – 

sopii herkemmällekin iholle. Hyvä tuote rauhoittamaan ärtynyttä atooppista ihoa. Voide imeytyy 

nopeasti, eikä jätä ihon pintaa öljyiseksi.  
 
Vaikutusaineet: Ektoiini, pantenoli, bisabolol ja hyaluronihappo.  

 

Ei sisällä: kemiallisia säilöntäaineita, parafiinia, parabeeneja, PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), 

keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. Hajusteeton.  

 

Käyttö: 

Levitä tuotetta puhdistetulle iholle heti aurinkoaltistuksen jälkeen ja anna sen imeytyä. Tarvittaessa 

päälle voi levittää ihon tarpeita vastaavan hoitovoiteen.  

Vinkki! After Solar Repair on täydellinen pari Solar Skin Shield 30 -voiteelle suojaamaan ihoa auringon 

aiheuttamilta ihoärsytyksiltä ja ehkäisemään ihon vanhenemista. 
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9. Re-Shape - VARTALONHOITO 

 

Body Firming Gel – aktivoiva ja kiinteyttävä vartalogeeli (200 ml / 67 euroa) 

Kiinteyttävä vartalogeeli, joka aktivoi tehokkaasti ihon verenkiertoa ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa. 

Verenkiertoa aktivoivan yhdisteen lisäksi L-karnitiini aktivoi solujen aineenvaihduntaa ja leväuute 

poistaa kudoksesta selluliittia aiheuttavia kuona-aineita. Lisäksi E-vitamiini aktivoi solumuodostusta 

ja vahvistaa sidekudosta. Geeli imeytyy nopeasti ihoon tehden ihosta kiinteämmän ja silkkisen 

pehmeän. Geeli on erittäin tehokas apu selluliittiin ja venymäarpiin.  

 
Tuotetta ei tule käyttää tulehtuneelle tai ärtyneelle iholle, iholle jossa on atooppista ihottumaa, 

hämähäkkiluomia, suonikohjuja, haavoja tai psoriasis. Ei sovellu raskaana oleville eikä imettäville. 

 

Vaikutusaineet: verenkiertoa aktivoiva yhdiste (hevoskastanja ja nicotinate), L-karnitiini, leväuute, E-

vitamiini, hamamelis-uute, oryzanol (riisinjyväöljystä). 

 

Ei sisällä: parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä, silikoneja, keinotekoisia väriaineita. 

 

Käyttö: 

Puhdista iho. Levitä geeliä runsaasti ongelmakohtiin, kuten reisiin, pakaroihin, vatsaan ja käsivarsiin. 

Anna imeytyä noin 15 minuuttia. Jos tarpeen, huuhtele ylimääräinen geeli pois viileällä vedellä ja 

levitä tämän jälkeen iholle Reviderm EGF-AHA Body Lotion -vartalovoidetta. Käytä 1-2 kertaa 

viikossa.  

 

 

EGF-AHA Body Lotion - virkistävä vartalovoide (200 ml / 67 euroa) 

Virkistävä vartalovoide, jonka ainutlaatuinen yhdistelmä hedelmähappoja ja vaikuttavia aineita kuorivat 

ja aktivoivat ihoa tehokkaasti. Kuolleet solut poistuvat iholta ja aktiiviaineet pääsevät imeytymään 

tehokkaammin. Biologisesti aktiiviset ihon kasvutekijät (EGF)  ja vitamiiniyhdiste vahvistavat ihoa. 

Jokaisen käyttökerran jälkeen ihosta tulee pehmeämpi sileämpi ja kiinteämpi. Sopii normaalille ja 

kuivalle iholle. Tuotetta ei tule käyttää tulehtuneelle tai ärtyneelle iholle, iholle jossa on atooppista 

ihottumaa tai psoriasis. Ei sovellu raskaana oleville eikä imettäville.  

 

Vaikutusaineet: AHA-happoyhdiste 10 % (maitohappo, glykolihappo, sitruunahappo  

ja viinihappo), maitoproteiinista saatava EGF (biologisesti aktiivisia ihon kasvutekijöitä), Cutavit™, 

vitamiiniyhdiste (A,E,F & H), seesamiöljy, lipidejä. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, silikonia, PEG- ja PPG-yhdisteitä, keinotekoisia väriaineita eikä 

allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö: 

Levitä päivittäin vartalon iholle ja hiero ihoon. Käytä aina suihkun, saunan tai kylvyn jälkeen. Huom! 

Voiteen sisältämät AHA hapot kuorivat ihoa, joten iho on herkempi UV-säteilylle (aurinko ja 

solarium). Iholla saattaa tuntua kirvelyä ensimmäisten levityskertojen aikana.  
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OPC Hand Impressions – käsivoide (50 ml / 29 euroa) 

Anti-age vaikutteinen ja tehokkaasti kosteuttava käsivoide. Tehokas luonnon oma antioksidantti 

pycnogenol vahvistaa ja suojaa ihoa vapaita happiradikaaleja vastaan. Voide ehkäisee maksaläiskien 

muodostumista sekä tasoittaa juonteita. Sisältää erittäin korkealaatuisia ihoa suojaavia 

silkkiproteiineja. Vaativat, karheat ja halkeilevat kädet muuttuvat jälleen silkinpehmeiksi. Voide imeytyy 

nopeasti eikä jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi. Säännöllisesti käytettynä ennaltaehkäisee käsien 

kuivumista. Sopii kaikille ihotyypeille. Ideaali stressaantuneelle kuivalle iholle. 

 

Vaikutusaineet: Pycnogenol (OPC)  ja silkkiproteiinit. 

 

Ei sisällä: parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä, keinotekoisia väriaineita eikä allergisoivia 

hajusteita. 

 

Käyttö: Hiero käsiin useita kertoja päivässä, mieluiten aina käsien pesun jälkeen. 

 

 

 

 

 
 


