DERMAFLEECE MASKS
FÄRDIGA ATT ANVÄNDA AKTIVA SUBSTANSMASKER FÖR PROFESSIONELL TILLÄMPNING PÅ SKÖNHETS
SALONGEN

REFERENSNUMMER
PROFESSIONELL

STORLEK
PROFESSIONELL

PRODUKT

Collagen Pure

8104.901

1 pc

Collagen Aloe Vera

8104.902

1 pc

Collagen Allantoin & Panthenol

8104.903

1 pc

Collagen Vitamin C

8104.912

1 pc

Collagen Caviar Extract

8104.913

1 pc

Collagen Hyaluron

8104.915

1 pc

Collagen AHA Green Tea

8104.916

1 pc

Collagen Fair Skin

8104.917

1 pc

Collagen Eye Lid Mask

8106.901

5 x 1 pc

Collagen Eye Contour Pad

8109.901

5 x 1 pc

ansiktskonturer. Tack vare deras
egenskaper, besitter våra
Dermafleecemasker en speciell
dubbelfunktion, de är både en aktiv
substans och en aktiv substansbärare
på samma gång.
Förutom sina enastående
fuktegenskaper, erbjuder fleecemasker
också en imponerande antiirritationseffekt. Detta garanterar pålitlig
behandlingsframgång för alla hudtyper
och eventuella hudåkommor på
skönhetssalongen.
Dermafleece appliceras på huden efter
djuprengöring, peeling och applicerad
ampull. Skulptera den på ansiktet med
hjälp av Masc Activator och pensel. Låt
verka under ånga och/eller en iontofores
för maximal penetration av collagen och
aktiva ingredienser.
Beroende på de aktiva substanser som
de innehåller, kan Dermafleece
maskerna användas för specifika
hudtyper. De erbjuder utomordentlig hög
mikrobiologisk, fysikalisk och kemisk
stabilitet, särskilt i jämförelse med andra
system (t.ex. emulsioner).

JANSSEN COSMETICS Dermafleece masker
Ett omfattande utbud av överlägsna, aktiva substansmasker tillverkade av
högkvalitativ bovin kollagen med extraordinär renhet.
Dessa masker är de enda produkterna i vårt sortiment som INTE är vegan!
Det naturliga, lösliga kollagenet behandlas i en särskild produktionsprocess
för att bilda en Biomatrix. För att säkerställa förebyggande hälsoskydd och
konsumentsäkerhet är dessa råvaror med animaliskt ursprung och som
används inom kosmetikasektorn försedda med mycket stränga
säkerhetskrav.
Så snart som Biomatrixen fuktats, beter den sig på samma sätt som en
andra hud. Smidig och sammetslen, anpassar den sig till alla
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Dermafleece masker innehåller inga
kemiska ingredienser,
konserveringsmedel eller parfymoljor.
Detta resulterar i enastående
hudtolerans även när det gäller
överkänslig hud. Hudens fukthalt blir
optimalt balanserad, avdunstning av
hudens naturliga fuktighet bekämpas
effektivt och hornlagrets elastiska
egenskaper förstärks.
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PRODUKTIONSPROCESS
SÄKERHET OCH TOLERANS
Källsubstansen i DERMAFLEECE masker är bovin hud. För att säkerställa förebyggande hälsoskydd och
konsumentsäkerhet är dessa råvaror med animaliskt ursprung och som används inom kosmetikasektorn försedda med
mycket stränga säkerhetskrav. Tillverkaren intygar att de råvaror som används uteslutande härrör från tyska
produktionsanläggningar och garanterar att de är fria från BSE-patogener.
DERMAFLEECE masker innehåller inga kemiska ingredienser, konserveringsmedel eller parfymoljor. Detta resulterar i
enastående hudtolerans även när det gäller överkänslig hud. Hudens fukthalt är optimalt balanserad, avdunstning av
hudens naturliga fuktighet bekämpas effektivt och hornlagrets elastiska egenskaper förstärks.

PROFESSIONELL APPLICERING AV DERMAFLEECE MASKER
DERMAFLEECE masker gör varje kosmetisk behandling varierad och effektiv. Särskilt i kombination med en
ampullberedning från AMPOULES serien, dessa ovanliga masker är därför en oslagbar behandlingsenhet för särskild
vård på skönhetssalongen.
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DERMAFLEECE MASKS
•

Stimulering av ny cellformation

•

Ökar hudens smidighet

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Hudutjämnande

•

Reducerar rynkor orsakade av
torrhet

•

Ökar vävnadens motståndskraft
och elasticitet

PROF.
1 pc
Ref.
8104.901

Collagen Pure
Applicering

FLEECEMASK FÖR ALLA HUDTYPER
Collagen Pure fleecemask är utomordentligt lämplig både för att återställa
förlorad fukt i huden och för att förbättra och strama upp strukturen i hudens
vävnad.
Hudens fuktnivå är optimerad tack vare kollagenets höga
fuktbindningsförmåga. Huden återfår därför ökad motståndskraft och
smidighet, och lämnas med ett fräschare och återställt utseende.

Behandlingen kan fortsättas med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Pure på
icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

Observera: Förvara alltid Collagen Pure
i den förseglade förpackningen vid
rumstemperatur. Skydda den mot fukt
och direkt exponering för solljus.
Tips: Idealiskt lämpad för behandling på
ovansidan av händerna.
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DERMAFLEECE MASKS
•

Stimulering av ny cellformation

•

Särskilt lämpad för känslig,
irriterad hud

•

Särskilt väl tolererad av huden

•

Ökar hudens smidighet

PROF.

•

Återfuktande och fuktbevarande

1 pc

•

Hudutjämnande

•

Reducerar rynkor orsakade av
torrhet

•

Ökar vävnadens motståndskraft
och elasticitet

•

Har en lugnande effekt

Ref.
8104.902

Collagen Aloe Vera
FLEECEMASK FÖR KÄNSLIG HY
Idealisk för känslig, irriterad hy. Detta hudtillstånd kan uppstå i fallet med
både torra och mer feta hudtyper. I synnerhet, visar hud som har en tendens
att utveckla akne ofta en viss beredskap att bli inflammerad och kräver
mycket fukt.
Collagen Aloe Vera har en lugnande och balanserande effekt.
Hudens hydrering är optimerad tack vare kollagenets höga fuktbindnings
förmåga. Fukt underskott balanseras ut, huden skyddas mot uttorkning och
bildandet av rynkor som orsakas av torrhet bekämpas effektivt. Huden
återfår ökad motståndskraft och smidighet och lämnas med ett fräschare och
återställt utseende.

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Aloe Vera: Återfuktar och lugnar huden
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Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Aloe
Vera på icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Applicering

Observera: Förvara alltid Collagen Aloe
Vera i den förseglade förpackningen vid
rumstemperatur. Skydda den mot fukt
och direkt exponering för solljus.
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DERMAFLEECE MASKS

PROF.
1 pc
Ref.

•

Särskilt väl tolererad av huden

•

Ökar hudens smidighet

•

Lipidfri

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Hudutjämnande

•

Ökar vävnadens motståndskraft
och elasticitet

8104.903

Collagen Allantoin & Panthenol

Applicering

FLEECEMASK FÖR KRÄVANDE HUD
Idealisk i fall av lätt skadad och stressad hud. Denna hudåkomma beskrivs
ofta som torr och lipid-fattig. Hudens profil avslöjar en iögonfallande förlust
av motståndskraft, är ojämnt hornified och har en tendens att bilda rynkor i
förtid.
Collagen Allantoin & Panthenol vitaliserar krävande hud och balanserar
effektivt ut fuktunderskott.

Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Allantoin
& Panthenol på icke-feta hudområde
som ska behandlas, fukta helst med
Mask Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Allantoin: har en lugnande effekt, gör grov och narig hud jämn och
smidig

•

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Panthenol: Förbättrar hudens regenereringsaktivitet, besitter lugnande
egenskaper, lämnar huden sammetslen och mjuk
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Observera: Förvara alltid Collagen
Allantoin & Panthenol i den förseglade
förpackningen vid rumstemperatur.
Skydda den mot fukt och direkt
exponering för solljus.
Tips: perfekt för att behandla områden
av kroppen som utsätts för ljus, såsom
t.ex. hals, urringning och ovansidan på
händerna.
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DERMAFLEECE MASKS

PROF.

•

Skyddar effektivt huden från
förtidigt åldrande

•

Bevisat att släta ut och strama
upp huden

•

Säkerställer en jämn, homogen
hy genom skonsam belysning

•

Ger huden ett vitaliserat,
balanserat utseende

•

Långvariga effekter på grund av
hämmande effekt

1 pc
Ref.
8104.912

Collagen Vitamin C
FLEECEMASK FÖR KRÄVANDE HUD
Idealisk för hud med solskador, förtidigt åldrande och pigmentproblem.
Rökning, stress och skadlig miljöpåverkan kan orsaka förtidigt, accelererat
åldrande av huden. Huden verkar trött och matt, dålig elasticitet, och
tenderar att bilda rynkor och fina linjer och oregelbunden pigmentering.
C-vitamin kan ge ett värdefullt bidrag till att bekämpa tecken på förtidigt
åldrande av huden. Den har tre huvudfunktioner: neutraliserar fria radikaler,
påskyndar hudens naturliga syntes av kollagen och reducerar synligheten av
pigmentfläckar.
De skador som fria radikaler kan åstadkomma är något vi ser varje morgon
när vi tittar i spegeln. De påskyndar hudens åldrandeprocess, angriper
skyddande cellmembran och ändrar strukturen på hudens proteiner.
C-vitamin, en antioxidant, kan avbryta kedjereaktioner med fria radikaler. Det
fångar dem och neutraliserar deras effekter. Det kan också påskynda
hudens naturliga syntes av kollagen, så att huden blir fastare. Men C-vitamin
kan göra ännu mer. Det minskar också synligheten av pigmentfläckar genom
att hämma Tyrosinase, det viktigaste enzymet i melaninsyntes.
Men rent C-vitamin är inte särskilt stabilt. För att uppnå högsta möjliga effekt
för Dermafleece Collagen vitamin C, innehåller denna fleecemask
askorbylpalmitatglukosid, ett c-vitaminderivat i stabiliserad form. Det frisätts
under behandling och gradvis delas upp i glukos och aktiva C-vitamin av
hudens naturliga enzymer. Den fördröjda frisättningen av vitamin C uppnår
en hämmande effekt som ger långvarig näring till huden.

Applicering
Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Vitamin
C på icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsättas med en
Massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Collagen
Vitamin C i den förseglade
förpackningen vid rumstemperatur.
Skydda den mot fukt och direkt
exponering för solljus.
Tips: Idealiskt lämpad för behandling på
ovansidan av händerna.

DERMAFLEECE Collagen Vitamin C ger optimalt skydd för huden från fria
radikaler och förtidigt åldrande. Samtidigt, ökas fuktinnehållet i epidermis
avsevärt och hudytan får en märkbart utjämnad struktur. Resultatet blir
smidigare, fräschare hy med vitaliserad lyster.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Ascorbyl (vitamin C) glucoside: Neutraliserar fria radikaler,
stöder hudens naturliga kollagensyntes och hämmar bildandet av
melanin
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DERMAFLEECE MASKS

PROF.

•

Bildandet av nya kollagenfibrer
främjas

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Hämmar destruktiva, skadliga
enzymer

•

Stärker hudens naturliga
motståndskraft

•

Synlig förbättring av hudens
struktur

•

Förbättrad motståndskraft,
elasticitet och smidighet i
hudvävnaden

1 pc
Ref.
8104.913

Collagen Caviar Extract
FLEECEMASK FÖR HUDREGENERERING
Idealisk för tråkig, slapp och livlös hud som tenderar att reagera känsligt på
samma gång. Förutom rynkor som orsakas av torrhet, verkar huden ofta trött
och livlös.
Under åldrandet verkar destruktiva enzymer på hudens bindväv. Dessa
enzymer förstör bokstavligen hudens kollagennätverk. Resultatet är en
signifikant förlust av hudens motståndskraft och elasticitet. Bristen på
vävnadston är också ansvarig för det faktum att ansiktets konturer verkar
trötta och livlösa.
Collagen Caviar Extract fleecemask har en återfuktande effekt, skyddar
kollagen och elastiska fibrer och klargör ansiktets konturer, lämnar huden
sammetslen. Detta verksamma ämne, erhålls från vattenlösliga extrakt av
kaviar, har en hög halt av aminosyror och sockerföreningar. Båda är
väsentliga beståndsdelar i en intakt hudmetabolism.

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Caviar extract: Aktiv substans av marint ursprung, stimulerar
bildandet av nya celler, främjar hudens mikrocirkulation
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Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Caviar
Extract på icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Collagen
Caviar Extract i den förseglade
förpackningen vid rumstemperatur.
Skydda den mot fukt och direkt
exponering för solljus.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Applicering
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DERMAFLEECE MASKS
•

Mycket effektiv mask med
omedelbara effekter

•

Intensivt återfuktande

•

Jämnar ut huden

Prof.

•

Reducerar torrhet som ger linjer

1 Pc

•

Lämnar huden fräsch och slät

Referens

•

Förbättrar vävnadsfasthet och
elasticitet

.
8104,915

Kollagen Hyaluron
Applicering

FLEECEMASK FÖR TORR HUD
Idealisk för torr hud som saknar fukt – snabb och effektiv.
När hyaluronsyra möter ren kollagen, är resultatet den bästa grunden för
återfuktande torr hud och ger den ett slätt, strålande utseende.
Hyaluronsyra och kollagen har använts som aktiva ingredienser i kosmetiska
i årtionden. Och med goda skäl; båda är uppskattade som utmärkta
fuktighets- och uppstramningsagenter.
Hyaluronsyra är en polysackarid som finns naturligt i huden, där den stöttar
de strukturella proteinerna; kollagen och elastin, binder vatten och ger huden
elasticitet och smidighet. Det fascinerande med hyaluronsyra är att det kan
lagra stora mängder vatten, suger upp det som en svamp och sväller till
många gånger sin ursprungliga storlek. Detta gör det möjligt att ”kudda” upp
den intercellulära vävnaden inifrån. Med stigande ålder minskar dock hudens
förråd av hyaluronsyra – huden blir mindre elastisk och torkar ut, och rynkor
och fina linjer bildas.
DERMAFLEECE Collagen Hyaluron motverkar fuktbristen hos torr hud.
Denna intensiva fuktgivaren och rynkutfyllaren jämnar omedelbart ut och
”kuddar” upp huden. Den hudutslätande effekten är synlig och märkbar vid
beröring efter så lite som en applicering. Torra linjer reduceras synligt, och
huden får ett fastare och fräschare utseende.

Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Hyaluron
på icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Collagen
Hyaluron i den förseglade
förpackningen vid rumstemperatur.
Skydda den mot fukt och direkt
exponering för solljus.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Collagen: Återfuktande, binder fukt; stramar upp huden

•

Hyaluronic acid: Intensivt fuktgivande, binder fuktintensivt; kuddar
upp den intercellulära vävnaden; stödjer hudens naturliga
regenereringsprocess
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DERMAFLEECE MASKS
•

Mild och effektiv

•

Avlägsnar döda hudceller, tillåter
nya att nå ytan snabbare

•

Jämnar ut hudytan och gör den
jämnare och förfinad

•

Enastående djuprengöring för
huden

Ref.

•

Fuktgivande

8104.916

•

Reducerar linjer

•

Ger huden ett silkeslent, matt
och jämnt utseende

•

Reducerar hudens orenheter

PROF.
1 pc

Collagen AHA Green Tea
FLEECEMASK FÖR FET, OREN HUD
Idealisk för hud med en tendens till orenheter, överdriven torrhet,
hyperpigmentering och fina linjer eller rynkor.
Alfa-Hydroxiesyror, även känd som AHAs eller fruktsyror, fungerar som en
kemisk peeling. Stratum Corneum, eller hornlagret, som består av döda
hudceller, mjukas upp och avlägsnas slutligen. Nya celler kan nu nå ytan av
huden snabbare samtidigt som aktiva ingredienser lättare absorberas in i
huden. Dessutom, reduceras linjer, pigmenteringar balanseras ut, och
porstorlek förfinas.
Grönt te-extrakt ger idealiskt stöd för effekterna av fruktsyror. Extraktet har
en antioxidant och anti-irriterande effekt. Den harmoniserar hyn och
säkerställer därmed ett balanserat utseende.
Collagen AHA Green Tea fleecemask jämnar ut huden och rengör djupt ner
i porerna, reducerar pigmentering och åldersfläckar samt stimulerar hudens
cellförnyelse. Hudens ytstruktur verkar mer ungdomlig, fräschare och
jämnare. Till skillnad från konventionella peelingprodukter, kan
DERMAFLEECE Collagen AHA Green Tea användas så ofta som tre
gånger i veckan för hud som är extra torr.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Collagen: Återfuktande, binder fukt; stramar upp huden

•

AHA: AHAs (glykolsyra, citronsyra och mjölksyra) stöttar hudens
naturliga process att avlägsna döda celler och påskynda cellförnyelsen

•

Green Tea: Grönt te är rik på antioxidanter, ger skydd mot fria radikaler.
Grönt te innehåller också tanniner, som har en sammandragande och
anti-inflammatorisk effekt
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Applicering
Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen AHA
Green Tea på icke-feta hudområde som
ska behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Collagen AHA
Green Tea i den förseglade
förpackningen vid rumstemperatur.
Skydda den mot fukt och direkt
exponering för solljus.
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DERMAFLEECE MASKS

PROF.

•

Bekämpar aktivt mörka fläckar på
huden

•

Stöder allmän hud ljusnar

•

Främjar en jämn hy

•

Skyddar hudcellerna

•

Reducerar rynkor orsakade av
torrhet

•

Återfuktande och fukt bevarande

1 pc
Ref.
8104.917

Collagen Fair Skin
Applicering

FLEECEMASK FÖR RÄTTVIS HY
När vi åldras, ökar pigmentbildning (melanogenes) oavsett om detta beror på
åldrande eller orsakas av medicinering eller UV. Mörk missfärgning och
oregelbunden pigmentering är alltid föraktad i alla kulturer.
Med sitt effektiva uppljusande koncept erbjuder Collagen Fair Skin en
lämplig motåtgärd. Kollagen Fair Skins aktiva substanser ljusar upp och
mobiliserar samtidigt försvarssystemet. Detta möjliggör att skador orsakade
av stressfaktorer såsom UV-ljus, torrhet och värme på ett effektivt förhindras
och förtidig ljusinducerad hudåldrande undviks. Den höga halten av aktiva
fuktbevarande ämnen balanserar också effektivt ut fukt underskottet i
hyperpigmenterad och lätt stressad hud.

Behandlingen kan fortsätta med en
massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Kollagen Fair
Skin i den förseglade förpackningen vid
rumstemperatur. Skydda den mot fukt
och direkt exponering för solljus.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Alpha Arbutin: Högeffektiv, naturidentisk aktiv substans; hämmar
melaninsyntesen i epidermis genom att avbryta den komplexa,
flerstegsprocess som leder till bildandet av melaninpigment

•

Citric acid: AHA fruktsyra med en mild peeling och huduppljusande
effekt; stöder aktiv substanspenetration och främjar en fin hudstruktur

•

Liquorice root extract: Antiinflammatoriska och lugnande; minskar den
skadliga effekten av UV-strålning på huden

•

Ectoin®: Bioteknologiskt framställda ämnen från mikroorganismer;
erbjuder aktivt cellskydd och ökar motståndskraften mot miljörelaterade
stressfaktorer (t.ex. värme, torrhet eller starkt solljus)

•

Grape seed extract: Antioxidativ egenskap på grund av dess särskilt
höga innehåll av flavonoid och polyfenol; skyddar cellerna mot fria
radikaler
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Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Kollagen Fair Skin
på icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.

Tips: för att ge stöd efter huduppljusnande behandling, alltid
säkerställa tillräckligt UV-skydd (t.ex.
med Face Guard Advanced).
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DERMAFLEECE MASKS

PROF.

•

Uppfriskande

•

Stramar upp epidermis i
ögonområdet

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Reducerar rynkor orsakade av
torrhet

•

Ökar vävnadens motståndskraft
och elasticitet

•

Stöder hudens ursprungliga
regenereringsprocess

•

Lämnar ögonzonen sammetslen

•

Minskar trötthetstecken

5 x 1 pc
Ref.
8106.901
8109.901

Collagen Eye
LYOFILISERAD FLEECEMASK BESTÅENDE AV RENT,
NATURLIGT KOLLAGEN
Idealisk för specifik behandling av ögonområdet. “Ögonlyft” för
skönhetssalongen. Prematura rynkor i ögonområdet bekämpas effektivt.
Även det känsliga ögonområdet kommer att älska denna behandling,
eftersom Collagen Eye fleecemask är lipidfri och innehåller inga
konserveringsmedel, färgämnen eller doftämnen.
Collagen Eye fleecemask friskar upp och lyfter epidermis i ögonområdet,
vilket gör att det ser yngre ut.
Collagen Eye fleecemask skärs till i rätt storlek specifikt för området runt
ögonen.
Välj bland 2 möjliga förskurna former beroende på vilket område som skall
behandlas:
1.
1.

Collagen Eye Lid Mask (förskuren form, idealisk för “Kråksparkar”,
(Ref. 8106,901)
Collagen Eye Contour Pad (oval förskuren form för hela ögat,
även idealisk för läppkonturerna), (Ref. 8109,901)

AKTIVA SUBSTANSER
•

Efter rengöring av huden och
applicering av ett koncentrat av aktiva
substanser, placeras Collagen Eye på
icke-feta hudområde som ska
behandlas, fukta helst med Mask
Activator och låt verka i ca. 20-30
minuter. Slutligen, avlägsna masken i ett
stycke. Klappa försiktigt in eventuell fukt
som återstår på hudytan.
Behandlingen kan fortsättas med en
Massagekräm, krämmask och/eller
avslutande vård.
Observera: Förvara alltid Collagen Eye
i den förseglade förpackningen vid
rumstemperatur. Skydda den mot fukt
och direkt exponering för solljus.
Tips: Idealisk i kombination med en
lyftande effektampull.

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden
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Applicering
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUD VÅRD I
SKÖNHETS INSTITUTET
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR TORR HY

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Hyaluron Fluid

• 1951P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen Hyaluron

• 8104.915

FÖR KÄNSLIG HY

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Couperose Fluid

• 1921P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen Aloe Vera

• 8104.902

FÖR FET HY

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Normalizing Skin Fluid

• 1941P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen AHA Green Tea

• 8104.916

FÖR KOMBINATIONS HY

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Stem Cell Fluid

• 1995P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen Pure

• 8104.901

FÖR KRÄVANDE HY

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Youth Fluid

• 1955P

• Collagen Vitamin C eller
• Collagen Allantoin & Panthenol

• 8104.912
• 8104.903

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUD VÅRD I
SKÖNHETS INSTITUTET
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR REGENERERING

ArtPRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Skin Contour Fluid or
• Caviar Extract or
• Stem Cell Fluid

• 1917P
• 1991P
• 1995P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen Caviar Extract

• 8104.913

FÖR HYPERPIGMENTERAD HUD

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Melafadin Fluid

• 1981P

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS

• Collagen Fair Skin

• 8104.917

FÖR ALLA HUDTYPER

PRODUKTER

REF.

AMPOULES

• Detox Fluid eller
• Anti-Wrinkle Booster

• 1929P
• 1992P

• Collagen Pure
• Collagen Eye Lid Mask
• Collagen Eye Contour Pad

• 8104.901
• 8106.901
• 8109.901

Optimalt i kombination med
DERMAFLEECE MASKS
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