TREND EDITION

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

Caviar Luxury Cream

STORLEK
DETALJHANDEL

PRODUKT

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

LYXVÅRD FÖR HUD I BEHOV AV FÖRNYELSE

2600

50 ml

2600P

150 ml

Hemvård:
Applicera Caviar Luxury Cream på
morgonen och/eller på kvällen på
rengjord hy och massera in varsamt.
Undvik området runt ögonen.
Tips: i kombination med Caviar Extract
Ampoule, uppnår det aktiva extraktet en
intensiv synergi med en omedelbart
synlig hudutslätande effekt.

Fördelar:
1.
Caviar Luxury Cream är en intensiv behandling för hud i behov av
förnyelse. Den lyxiga formulan är perfekt för kvinnor som bara önskar det
bästa. Den innehåller värdefulla ingredienser som regenererar och levererar
ny energi till stressad hud. Tack vare den silkeslena konsistensen och den
utsökta blandningen av dofter är alla sinnen lika involverade.
Kaviarextrakt är rik på aminosyror, lipider, och vitaminer. Detta värdefulla
extrakt är ett utmärkt anti-age ämne och har en stark regenererande effekt.
Den ger fukt, reducerar rynkor och återaktiverar hudens metabolism.
Kort och långkedjad hyaluronsyra ger intensiv fukt, jämnar omedelbart ut
rynkor som uppstår från torr hud och ger huden spänst från insidan.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lyxvård för hud i behov av
förnyelse
Aktiverar och främjar naturlig
förnyelse
Fuktgivande
Skyddar mot fria radikaler
Förnyar cellenergi
Ger märkbart jämnare och
fräschare hy
En rik och smidig textur

Ett speciellt jästextrakt stimulerar syntesen av ankarproteiner (typ IV och VII
kollagen) i det epidermala lagret och därmed minskar volymen och djupet på
rynkor.
Resultatet: rynkor reduceras synbart och huden bevarar dess elasticitet,
mjukhet och lyster.
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AKTIVA INGREDIENSER
•
•

Caviar extract: rika på aminosyror, vitaminer och lipider. Huden skyddas mot fria radikaler och förses med
värdefulla näringsämnen och fukt
Yeast extract (Toniskin EL): Rik på oligo och polysackarider; Det stimulerar syntesen av ankarproteiner (typ IV
och VII kollagen) i Dermo-epidermallagret och därmed minskar volymen och djupet på rynkor

•

Long-chain hyaluronic acid: verkar på de övre epidermal hudlagren. Det kompenserar fuktunderskott och
minskar ytliga rynkor som orsakas av torr hud

•

Short-chain hyaluronic acid: tränger djupare in i det epidermala hudlagret. Där kan det lagras och ger en extra
påfyllningeffekt inifrån och ut

•

Saccharide isomerate: fukt från naturligt socker. Detta binder sig naturligt med hudens keratin och är därför
också kallad "fuktmagnet"

•

Silk Extract: för en delikat, silkeslen känsla

•

Vitamin E acetate: radikala infångare

CAVIAR ABSOLUTE: KAVIAR LYXBEHANDLING PÅ SKÖNHETSSALONGEN
BEHANDLING

PRODUKTER

REF.

Rengöring

•

Multi Action Cleansing Balm

•

1100P

Uppfriskning

•

Micellar Skin Tonic

•

1101P

Ögonvård (beroende på hudens
känslighet, kan användas frivilligt som
skyddsvård före exfoliering)

•

Tri-Care Eye Cream

•

1160P

Djuprengöring/ exfoliering

•
•

Skin Refining Enzyme Peel or
Thermo Peel Mask Cranberry

•
•

1107P
7570P

Rengöring (vid behov)

•

Normalizing Skin Complex

•

4430P

Ampull

•

Caviar Extract

•

1991P

Mask

•

Dermafleece Mask Collagen Caviar Extract

•

8104.913

Massage

•

Caviar Luxury Cream

•

2600P

UV skydd

•

Face Guard Advanced

•

2831P

Ögonområdet

•

Platinum Care Eye Cream

•

1260P

Dagligt skydd

•

Caviar Luxury Cream

•

2600P
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