AMPULLER
OMFATTANDE SORTIMENT AV UTVALDA VERKSAMMA ÄMNEN KONCENTRERAT I AMPULLER

REFERENSNUMMER

STORLEK

PRODUKT

Eye Flash Fluid AWAKE

1900

7x2ml

Instant Soothing Oil SLEEK

1912

7x2ml

Hyaluron Fluid MOISTURE

1951

7x2ml

Skin Contour Fluid FLAWLESS

1917

7x2ml

Anti-Wrinkle Fluid LIFTING

1992

7x2ml

Detox Fluid PURIFY

1929

7x2ml

Super Fruit Fluid VITALIZE

1956

7x2ml

Melafadin Fluid EVENLY

1981

7x2ml

Caviar Extract ENERGY

1991

7x2ml

Refining Retinol Fluid REFINING

1942

7x2ml

Brilliance Shine Elixir

1290

7x2ml

JANSSEN COSMETICS Ampoules är ett
omfattande urval av aktiva koncentrat i
ampullform. Det finns något för alla hudtyper
och hudtillstånd. Det finns många olika ampuller
för kund att köpa, men många fler för
hudterapeut och behandling på salong.
En ampull är avsedd för EN behandling och bör
alltid användas helt. De koncentrerade aktiva
ämnena reagerar känsligt på syret i luften, och
bör appliceras direkt vid öppnandet och före
dag/nattcremen. På grund av den sterila
förpackningen av glas, finns ett minimum av
konserveringsmedel i dem.
Ampullkoncentraten tjänar till att förbättra och
öka hudvårdens totala effekt och därmed
förbättrar de resultatet av din
hudvårdsbehandling.
Under klinisk behandling kan ampullapplicering
förbättras med iontofores. Detta är möjligt
eftersom alla ampuller innehåller vattenlösliga
aktiva substanser och har låg molekylvikt.
Genom iontofores skjuts anjoner in i huden. Den
individuella rekommendationen angående
iontofores kan variera i enskilda fall.
Hudens funktion normaliseras, vitaliseras eller
lugnas beroende på de enskilda aktiva
substanserna i varje ampull. Dessutom fungerar
den långkedjiga hyaluronsyran i varje enskild
ampull som en fantastiskt effektiv
fuktighetsbooster. Detta gynnar alla hudtyper,
och ger en friskare och garanterat vacker och
slät hud.
Ampullkoncentrat är optimalt lämpliga för
applicering i form av en kur, och appliceras då
dagligen under en period av ca. 2-4 veckor.
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AMPOULES

Eye Flash Fluid AWAKE

•

Två typer av hyaluronsyra
återfuktar intensivt trött & slapp
hud runt ögonen

•

Små rynkor som orsakas av
torrhet försvinner omedelbart

•

Huden runt ögonen ser jämnare
ut

•

Huden är uppfriskad och
föryngrad

•

Svullnader verkar mindre

•

Serumet innehåller en subtil
blandning av dofter

AKTIV HUDVÅRDSAMPULL FÖR TRÖTT HUD RUNT ÖGONEN
Eye Flash Fluid utvecklades speciellt för den utmattade och känsliga huden
kring våra ögon. Formulan, som innehåller en kombination av kort- och
långkedjad hyaluronsyra, jämnar omedelbart ut rynkor som orsakats av
torrhet och har en märkbar lyftande effekt. Den innehåller också Matrixyl
3000, ett peptidkomplex som stimulerar syntesen av kollagen och
hyaluronsyra, hjälper till att släta ut rynkor, och förbättrar elasticiteten och
styvhet av huden. Nyare studier på ögonområdet visar att Matrixyl 3000 är
mycket effektiv i denna känsliga och krävande region.
Eye Flash Fluid ger trött hud runt ögonen en ny lyster och fräschör på bara
några minuter. På lång sikt kommer hudens naturliga fuktbehållare att fyllas
på och rynkor reduceras synligt.

Hemmavård
Applicera Eye Flash Fluid på området
runt ögonen efter rengöring av huden på
morgon och/eller på kväll och klappa in
den lätt med fingertopparna.
Vira toppen av ampullen i en
pappersservett och bryt av toppen och
häll innehållet i handflatan. Fördela
sedan vätskan jämnt runt ögonen och
klappa in den.
Denna produkt är endast för utvärtes
bruk.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Långkedjad hyaluronsyra bildar en
skyddande film på huden genom att fästa sig till Stratum Corneum och
återfuktar. Den vårdar, återfuktar och jämnar ut huden

•

Short-chain hyaluronic acid: Kortkedjad hyaluronsyra återfuktar och
bevarar fukt i huden mycket väl. Det penetrerar de yttre lagren av
Stratum Corneum, kapslar in fukt, och jämnar även ut huden inifrån

•

Glycerine: Glycerin är hygroskopisk och kapslar in vatten i de yttre
lagren av Stratum Corneum

•

Matrixyl 3000 Tm (peptide complex): Matrixyl 3000 innehåller speciella
budbärarpeptider (matrikines), som spelar stor roll i hudens naturliga
reparationsprocesser. Dessa peptider aktiverar syntesen av
extracellulära matrixkomponenter i huden såsom hyaluronsyra och
kollagen, och har en märkbar anti-rynkeffekt runt ögonen

Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: POSITIV
(+), längd: 3-5 minuter.
Tips: Idealisk för användning under en
flygresa. Under en 8-10-timmars
flygning, kan 2-3 ampuller appliceras
varannan timme.
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1912

Instant Soothing Oil SLEEK
AKTIV HUDVÅRDSAMPULL FÖR KÄNSLIG HY
Instant Soothing Oil är ett oljigt koncentrat av aktiv ingrediens för vård av
särskilt torr, känslig och krävande hud.
Kombinationen av naturlig macadamianötolja med 10% barriärförstärkande
ISIS och squalane ger näring åt huden och gör den mjuk och smidig igen.
Skin Defense Complex+ är rikt på essentiella fettsyror och har visat sig
stärka och regenerera hudens barriärfunktion. I kombination med naturligt
alfa-bisabolol och calendula-extrakt minskar inflammation starkt.

•

Lugnar extremt torr hud

•

Stärker och regenererar
hudbarriären

•

Minskar irritation och obehagliga
känslor av spänhet

•

Gör huden mer motståndskraftig
mot yttre irriterande ämnen

•

Utmärkt som massagemedium

Hemmavård
Använd JANSSEN COSMETICS
kapselöppnare eller alternativt en
servett och bryt upp kapselhalsen
genom att trycka på den markerade
färgade ringen. Häll innehållet i kapseln
i handflatan och sprid den på den
rengjorda huden på ansikte, hals och
dekolletage. Massera in försiktigt.
Applicera sedan den rekommenderade
lotionen. Undvik ögonen.
Endast för utvärtes bruk.

Resultatet? Obehagliga känslor av spänhet i huden minskar och huden
känns len och smidig.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Skin Defence Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex av svartvinbärsfröolja (rikt på omega-3 och omega-6 fettsyror, minskar
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på
fytosteroler, anses vara ett växtbaserat alternativ till hydrokortison och
minskar inflammation) och de otvålbara delarna av solrosolja (rik på
essentiella fettsyror); skyddar och kompletterar den skadade
hudbarriären, minskar allergiska reaktioner)

•

Macadamia nut oil: Mjukar upp och slätar ut huden, rik på palmitolsyra;
palmitolsyra främjar absorptionen av oljan i huden

•

ISIS (Isostearyl-Isostearate): En mjukgörare som härrör från råa
växtbaserade material, kliniska studier har visat att den integreras i de
intercellulära lipiderna och på så sätt stärker hudens barriärfunktion.
Minskar hudens transepidermala vattenförlust (TEWL)

•

Calendula: Extrakt från blommorna i calendula, antiinflammatorisk;
lugnar irriterad hud

•

α-Bisabolol: Har en mjukgörande effekt; Irritationer lindras och
inflammation hämmas

•

Squalane: utvinns ur oliver, återfuktar och är särskilt hudvänlig på
grund av strukturen i squalan som liknar hudens naturliga lipider
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AMPOULES
•

Snabb hjälp för extremt
fuktfattig hy

•

Förbättrar hudens
motståndskraft

•

För ungdomligt slät och vacker
hy

•

Fyller hudens fettdepåer

•

Slätar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Lyftande effekt

Hyaluron Fluid MOISTURE
ÅTERFUKTANDE HUDVÅRDSAMPULL
Fuktbrist är synlig och inte bara en fråga om ålder.
Klimatkontrollerade rum, värme och kyla, otillräcklig tillförsel av fukt och, inte
sällan, felaktiga rengöringspreparat leder ofta till torr hud som är spänd, kliar
och avslöjar linjer och rynkor oavsett ålder.
Hyaluron Fluid återfuktar "törstig" hud på ett hållbart sätt. Strukturen av
hyaluronsyran är livsviktig i detta fall. Medan långkedjad hyaluronsyra bildar
en skyddande hinna på epidermis, verkar kortkedjad hyaluronsyra på en
djupare nivå. De stora mängder av fukt som kapslas in leder till en genuint
lyftande effekt: huden slätas ut inifrån och ut.
Ampull efter ampull, återfår huden sin smidighet och återuppväcker känslan
av ung och slät hud.

Hemmavård
Fördela varsamt Hyaluron Fluid på
rengjord hy. För att göra det, bryt av
toppen av ampullen, skydda händerna
med en pappersservett, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Hudvårdande, återfuktande, utslätande

•

Short-chain hyaluronic acid: Extremt fuktgivande och fuktbevarande
effekt, hög fuktbindningsförmåga, lyfter och slätar ut epidermis från
djupet

Tips: Idealisk för användning under en
flygresa. Under en 8-10-timmars
flygning, kan 2-3 ampuller appliceras
varannan timme.
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.

•

Lyfter ansiktets konturer

•

Gör huden jämnare

•

Återfuktar

Hemmavård

1917

Skin Contour Fluid FLAWLESS
UPPSTRAMANDE HUDVÅRDSAMPULL

Sprid försiktigt ut vätskan över huden
efter rengöring. För att göra detta, vira
toppen av ampullen i en pappersservett
innan du bryter av toppen och häll
innehållet i handflatan. Fördela sedan
vätskan jämnt över ansikte och hals,
och massera in den försiktigt.

JANSSEN COSMETICS har genomfört en del omfattande forskning om
hudåldringsprocessen. Vi vet att det helt enkelt inte räcker att behandla
ytliga rynkor. När vi uppskattar en persons ålder, är konturerna av personens
ansikte den viktigaste faktorn och hängande kinder får personen att se äldre
ut. Om den slappa huden kan reduceras, kommer personen automatiskt att
framstå som yngre.

Endast för utvärtes bruk.

Skin Contour Fluid innehåller elastinstimulerande peptider som synligt lyfter
ansiktets konturer. Peptiderna har en innovativ verkningsmekanism som
fokuserar på elastin och den elastiska vävnaden i sin helhet. In-vivo studier
visar att användare kan se lyftande effekt på sitt ansiktes konturer tydligt.
Det mycket aktiva växtextraktet SORR, bekämpar dessutom specifikt
oattraktiva samlingar av melanin (bruna fläckar) och fläckar av rodnad.
SORR har en antiinflammatorisk effekt och fungerar som en antioxidant. Det
skyddar därför de tre synliga färgämnena (chromophores) av huden
(kollagen, hemoglobin och melanin), som kombineras för att skapa en
perfekt hud utan ojämna fläckar eller pigmenteringsavvikelser. Effekten av
Skin Contour Fluids innovativa ingredienser har vetenskapligt bevisats och
ger denna vätska effekten av fastare, spänstigare och mer strålande hud.

Tips: Idealisk för användning under en
flygresa. Under en 8-10-timmars
flygning, kan 2-3 ampuller appliceras
varannan timme

Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: POSITIV
(+), längd: 3-5 minuter.

AKTIVA INGREDIENSER
•

ESP *: elastinstimulerande peptider; uppmuntrar elastinsyntes i
fibroblaster, stärker strukturen av bindväv och lyfter ansiktskonturerna

•

SORR plant extract * *: ett mycket aktivt extrakt bestående av
Siegesbeckia orientalis och Rabdosia rubescens; har en lugnande effekt
och fungerar som en antioxidant; främjar en jämnare och mer strålande
hy

•

Saccharide Isomerate: Ett kolhydratkomplex; binder sig till keratin i
huden och återfuktar huden mycket effektivt tack vare dess utmärkta
vattenbindande egenskaper

•

Long-chain hyaluronic acid: Vårdar, återfuktar och slätar ut huden
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AMPOULES
•

Omedelbar lyftande effekt

•

Ultimat återfuktning

•

Synlig utjämning av torra
hudrynkor

•

Minskar långsiktiga uttryckslinjer

•

Bra bas för make-up

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1992

Hemmavård

Anti-Wrinkle Booster LIFTING
UPPSTRAMANDE HUDVÅRDSAMPILL FÖR ALLA HUDTYPER
Anti-Wrinkle Booster är den nya uppstramande ampullen från JANSSEN
COSMETICS, som lämnar huden synligt yngre och smidigare. Det aktiva
koncentratet ger din hy den maximala dosen av utslätande antirynkmedel
och reducerar uttryckslinjer och torrhudsrynkor på nolltid.
Instensyl®, 3D Biopolymer tillverkad av kassavarot, fungerar som ett stöd åt
huden och ger en märkbart lyftande effekt. Kort- och långkedjad
hyaluronsyra återfuktar och slätar samtidigt ut huden. Med hjälp av
Saccharide isomerate, en fuktgivare gjord på naturligt socker, kan denna
effekt pågå i upp till 72 timmar.
Gatuline® Expression, den högpresterande agenten tillverkad av
sydamerikanska paracress (Acmella oleracea) lindrar spänningar i mikrovävnaden och kan därför minska uttryckslinjer.

Applicera försiktigt en Anti-Wrinkle
Booster på ren hy. För att göra detta,
bryt ampullens topp med en
pappersservett för att skydda handen
och töm hela innehållet i handflatan.
Applicera sedan jämnt över ansikte och
hals och massera varsamt in.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Användning med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-) Längd: 3-5 minuter.
Förslag: Applicera direkt under Makeup för att öka hållbarheten hos makeupen och för att lämna huden strålande
fräsch.

Resultatet: din hud blir omedelbart smidigare och fastare – och mer
ungdomlig.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Instensyl® (Cassava root extract): Formar ett stödnät på huden; man
känner och märker effekterna omedelbart

•

Gatuline® Expression (Acmella oleracea): Reducerar uttryckslinjer
och jämnar ut hudens yta; Nyligen genomförda studier visar särskilt
effektiva resultat runt ögonområdet

•

Long-chain hyaluronic acid: Behandlar de övre epidermala hudlagren.
Jämnar ut fuktbalansen och reducerar ytliga och torra hudrynkor

•

Short-chain hyaluronic acid: Penetreras djupare ned i det epidermala
hudvävnadsskiktet. De kan lagras där och därmed möjliggöra en extra
fyllnadseffekt inifrån och ut

•

Saccharide Isomerate: Återfuktande fuktgivare gjord på naturligt
socker. Detta bildar en naturlig bindning med keratin (hornsubstans) i
huden och kallas därför för en fuktmagnet. Effekter varar upp till 72
timmar
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1929

•

Koncentrerad detox-stöd för
huden

•

Stimulerar det cellulära
avgiftningssystemet

•

Förebygger oxidativ skada

•

Reducerar åldersfläckar

•

Fuktgivande

•

Vitaliserar varje cell i huden

•

Bibehåller en jämn, ungdomlig
och strålande hy

Detox Fluid PURIFY
AKTIV HUDVÅRDSAMPULL FÖR VITALISERAD HUD
En trött, matt hy är tydliga tecken på att vår hud ropar efter hjälp. Den magiska
formeln? Detox! Att aktivera hudens naturliga avgiftningssystem har bevisat sig
bidra till att förhindra förlust av vitalitet och förtidiga hudåldrande tecken.
Den alltmer hektiska moderna livsstilen och stigande UV-exponering är
överväldigande för det naturliga cellrensningssystemet. Slaggprodukter (t.ex.
oxiderade proteiner och lipider) ackumuleras alltmer i cellerna, vilket gör att
huden ser äldre ut i förtid. "Åldersfläckar" är ett annat exempel på detta.
Detox Fluid innehåller aktiva substanser som stöttar hudens naturliga process
att bryta ner skadade cellkomponenter. Mycket aktiva avokadopeptider
säkerställer att proteiner som inte längre behövs bryts ned i mindre,
återvinningsbara fragment. Cellen blir befriad från sitt cellulära avfall, och återfår
nästan samma vitalitet som en ung cell. En speciell typ av jästextrakt rik på αglucan aktiverar också processen att bryta ner större oxiderade proteiner och
lipider, inklusive "ålderspigment" lipofuscin.
Förutom att stimulera kroppens egna naturliga avgiftningssystem, optimerar detta
koncentrat även fukthalten i huden med långkedjad och kortkedjad hyaluronsyra.

Hemmavård
Fördela Detox Fluid varsamt på rengjord
hy. För att göra det, bryt av toppen av
ampullen, skydda händerna med en
papperservett, och häll hela innehållet i
handflatan. Fördela sedan jämnt över
ansikte och hals och klappa in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Applicering med Jontofores,
endast om hudens tillstånd tillåter.
Produkt elektrodens polaritet: negativ
(-), längd: 3-5 minuter.
Tips: Speciellt effektiv i kombination
med Detox Cream eller Detox Formula.

Resultatet: bara efter en kort tid, blir hyn fräschare, och får ett mer vitaliserat
utseende. Uppkomsten av åldersfläckar reduceras, och rynkor och fina linjer får
ett slätare utseende.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Avocado peptide: Peptidkoncentrat från frukten av avokado; stimulerar
naturligt förekommande detoxprocesser i cellen och hjälper till att bryta
ner överflödig och oanvändbara biprodukter från proteinavfall*

•

Yeast extract: Ökar cellens naturliga autophagocytosis process, bryter
ner "cellulära avfall" (oxiderade proteiner och lipider) i cellerna. Ger
förbättrad hudlyster * *

•

Long-chain hyaluronic acid: Återfuktande, mjukgörande, utslätande

•

Short-chain hyaluronic acid: Extremt återfuktande, kapslar in fukt, hög
förmåga att binda vatten, jämnar ut huden på djupet
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1956

Superfruit Fluid VITALIZE
AVKTIV HUDVÅRDSAMPULL MED C -VITAMIN C
Denna fruktiga aktiva ingrediensampull med stabiliserat C -vitamin (Ascorbyl
Glucoside) och Superfruit Complex har utvecklats för att minska fina linjer
och rynkor och ge hudtonen en lyster.
Ascorbyl Glucoside är ett vattenlösligt, stabilt C-vitaminderivat. Det har
samma egenskaper som vitamin C-antioxidant, hudljus, stimulerar
kollagensyntesen och minskar rynkor.
Frukt extrakt från blåbär, kiwi, lime, gojibär och granatäpple är det perfekta
tillskottet till askorbylglukosider. Superfrukterna ger huden ännu fler
vitaminer, polysackarider, fruktsyror och mineraler för en fräsch, jämn
utstrålning.
I ampullform är den behagligt doftande formeln särskilt stabil och effektiv.
Det fräschar upp och piggar upp huden omedelbart och synligt, samtidigt
som den förstärker effekten av Vitaforce C Cream.

•

Stöder hudförnyelse

•

Minskar linjer och rynkor

•

Förbättrar kollagensyntesen

•

Återfuktande

•

Minskar åldersfläckar

•

Ger ny vitalitet och lyster

•

Stärker effekten av Vitaforce C
Cream

Hemmavård
Fördela försiktigt Superfruit Fluid över
ren hud. För att göra detta, bryt av
toppen av ampullen, använd en
ampullöppnare eller en pappersduk för
att skydda dina händer och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte, hals och dekolletage
och klappa försiktigt in i huden.
Applicera Vitaforce C Cream
Endast för utvärtes bruk.

Notering: Användning med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-) Längd: 3-5 minuter.
Tips: Applicera direkt under Make-up
för att öka hållbarheten hos make-upen
och för att lämna huden strålande
fräsch.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Ascorbyl glucosides: Stabiliserat C -vitaminderivat, stabiliserat mot för
tidig sönderdelning genom bindning av en glukosmolekyl; penetrerar
dermis och klyvs enzymatiskt till rent C -vitamin; utmärkt antioxidant,
ökar kollagenproduktionen, lindrar, minskar fina linjer och rynkor,
skyddar mot ljusinducerad hudåldring

•

Blueberry: Rik på tanniner, fruktsyror, polysackarider och
bioflavonoider; har en anti-oxidativ effect

•

Kiwi: Rik på vitamin C, polysackarider fruktsyror, toning

•

Lime: Innehåller C -vitamin, sammandragande och uppfriskande

•

Goji Berry: Innehåller vitaminer (C- och B-grupp), mineraler,
aminosyror, fenoler och polysackarider; antioxidant

•

Pomegranate: Innehåller ett högt innehåll av polyfenoler, skyddar
huden från fria radikaler

•

Glycerin: Fuktgivare; främjar hudens elasticitet
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.

•

Anti-age vätska

•

Stöttar regenereringsprocessen

•

Stimulerar cellförnyelsen i
mogen hy

•

Ökar hudens motståndskraft

•

Slätar ut linjer och rynkor

1995

Stem Cell Fluid INTENSE
SERUM FÖR HUDREGENERERING
Hudens stamceller besitter själv reproduktionsförmåga. När de delar sig
skapas en ny hudcell i stamcellens omedelbara närhet. Detta i sin tur delar
och migrerar till hornlagrets skikt. Närvaron av sådana stamceller är
avgörande för sårläkning, eftersom inga nya hudceller skulle bildas i huden
utan stamceller.
Med stigande ålder minskar cellernas delning och de regenerativa
processerna sker i betydligt långsammare takt. Ytterligare negativa
influenser (t.ex. UV-strålning) minskar stamcellernas fortplantningsförmåga
ytterligare. Det är då som växtbaserade stamceller blir särskilt användbara
för mänsklig hud. De har samma egenskaper som mänskliga stamceller,
d.v.s. de är självreplikerande och stimulerar regenereringsprocessen.

Hemmavård
Fördela försiktigt Stem Cell Fluid på
rengjord hud. För att göra det, bryt av
toppen av ampullen, skydda händerna
med en pappersservett, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.

Stem Cell Fluid innehåller ett växtbaserat stamcellsextrakt från den särskilt
robusta äppelsorten “Uttwiler Spätlauber”. Det speciella med dessa är att de
kan lagras under lång tid samtidigt som de behåller sin “krispiga fräschör”.
Stem Cell Fluid främjar hudens förnyelse genom att skydda och stärka
mänskliga hudceller. Cellernas livscykel förlängs på detta sätt. Hyaluronsyra
stärker dessutom hudens fuktbevarande barriär som kräver förnyelse.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Apple stem cell extract: Malus domesticas fruktcellskultur erhålls från
"Uttwiler Spätlauber", en gammal sort av äpple från Schweiz; stimulerar
hudens stamcellsaktivitet

•

Long-chain hyaluronic acid: Hudvårdande, återfuktande, utslätande

•

Short-chain hyaluronic acid: Extrem fuktgivande och fuktbevarande
effekt, hög fuktbindningsförmåga, stramar upp och jämnar ut hudytan
från djupet
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AMPOULES
•

Balanserar färgen och strukturen
på hyn

•

Fuktgivande

•

Idealisk för hyperpigmentering

GROSS.
25 x 2 ml
Ref.

Hemmavård

1981P

Melafadin Fluid EVENLY
AKTIVT SERUM FÖR UPPLJUSANDE EFFEKT
Melafadin Fluid är ett speciellt koncentrat med effektiva hudblekningsmedel
som hämmar melaninsyntes vid sin källa, blockerar melaninmognad och
slutligen hämmar melaninupptag i hornlagrets celler.
Vätskan är särskilt lämpad att använda på kvällen och stöttar FAIR SKIN
konceptet, som ljusar upp huden i 4 stadier.

Fördela Melafadin Fluid varsamt över
rengjord hud. För att göra detta, bryt av
toppen av ampullen, med hjälp av en
pappersservett som skydd, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt. Använd Brightening Day
Protection på morgonen och Brightening
Night Care på kvällen för bästa resultat.
Regelbunden applicering i 4 veckor var
2-3 månad har visat sig vara särskilt
effektiv.

Med regelbunden applicering och i kombination med FAIR SKIN produkter,
blir mörka pigmenteringsfläckar på huden ljusare.

Under denna tid, bör huden skyddas
från direkt exponering av solen.
Användning av Brightening Day
Protection (Ref. 3311) eller Face Guard
Advanced är optimalt.

AKTIVA INGREDIENSER

Endast för utvärtes bruk.

•

Long-chain hyaluronic acid: Vårdar huden, återfuktar, jämnar ut

•

Lipoamino acid: (INCI: undecylenoyl fenylalanin), effektivt
hudblekningsmedel, som bevisligen blockerar α-MSH-receptorer på ytan
av melanocyterna

Notering: Applicering med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter.

•

Vitamin C phosphate: Stabiliserad askorbinsyra; stabilt i vatten.
omvandlas till fritt C-vitamin på huden av hudens naturliga enzymer
(esteraser); hämmar melaninmognad

•

Plant extract SORR: Mycket aktivt extrakt bestående av Siegesbeckia
orientalis och Rabdosia rubescens; hämmar melaninabsorptionen i
keratinocyter, har en lugnande och antioxidant effekt, främjar en jämn,
strålande hy

Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), duration: 3-5 minuter.
Tips: För effektiv "uppljusande effekt i 4
steg", bör daglig hudvård med FAIR
SKIN cosmeceuticals användas.
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AMPOULES

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1991

•

Aktivering och vitalisering av
trött, slapp hud

•

Skyddar mot fria radikaler

•

Märkbar och synlig hjälp för trött
och stressad hud

•

Stimulerar ny cellformation

•

Stöttar den naturliga
förnyelseprocessen

•

Motverkar förtidigt åldrande av
huden

Caviar Extract ENERGY
SERUM FÖR HUDREGENERERING
I tider av ökad känslighet för stress, verkar ansiktskonturerna särskilt slappa
och trötta. Med ökad exponering av sol, viktminskning och gifter som
överdriven koffein eller nikotin blir påfrestningen på huden stor. Vad som nu
krävs är en stimulans som regenererar och aktiverar den.
Med sitt biologiska och aktiva substansextrakt, erbjuder Caviar Extract en
idealisk stimulans.

Hemmavård
Fördela försiktigt Caviar Extract över
rengjord hud. För att göra detta, bryt av
toppen av ampullen, skydda händerna
med en pappersservett, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.

AKTIVA INGREDIENSER

Notering: Applikation med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter.

•

Long-chain hyaluronic acid: Hudvårdande, återfuktande, utslätande

•

Caviar extract: Innehåller aminosyror och sockerföreningar, en ideal
och radikal påskyndare som på samma gång, främjar hudens
mikrocirkulation, tillförseln av syre, och stimulerar bildandet av nya celler

•

Artemia extract: Marina planktonextrakt. Reparerar, aktiverar cellernas
metabolism, fungerar som en energiförsörjning

Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.
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AMPOULES
•

Anti-age vätska

•

Motverkar hudfläckar

•

Stimulerar kollagenproduktionen

•

Talgreducerande

•

Porförfinande

•

Slätar ut linjer och rynkor

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1942

Hemmavård

REFINING Retinol Fluid
SERUM FÖR HUDREGENERERING
Den 7-dagars intensiva behandlingen med anti-aging-faktor motverkar
specifikt hudfläckar och stimulerar samtidigt kollagenproduktion och
cellförnyelse tack vare retinol.
Refining Retinol Fluid kombinerar de porförfinande och talgreducerande
effekterna av oleanolsyra och Enantia chlorantha med retinols anti-aging
kraft för att motverka hudproblem.

Häll vätskan i handflatan och sprid
sedan ut över ansikte, hals och
dekolletage. Klappa försiktigt in i huden.
Använd sedan Light Mattifying Cream
eller Regulating Retinol Cream för
ytterligare vård.
Endast för extern användning.
Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.

AKTIVA INGREDIENSER
Encapsulated retinol: Stimulerar kollagenproduktion och tillväxt av fräscha
hudceller, hjälper till att återställa ett ungdomligt utseende, motverkar
hudens åldrande; Anti-rynkeffekt; Ökad stabilitet och funktionalitet jämfört
med oinkapslad retinol, förbättrad penetration in i djupare hudlager
Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet från
barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. Talgkörtlarna
försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta glansen med -21,7 %
och porstorleken med -16 % efter 28 dagar
Sugar-based moisture booster: Återfuktar intensivt; stärker hudbarriären,
minskar rynkor orsakade av torrhet och fjällning av huden
Hyaluronic acid (long-chain): Bildar en vattenbindande film på hudytan
och skyddar huden från att torka ut. Fyller ut fina linjer och rynkor
Aloe vera extract: Lugnande, renande, återfuktande
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•

Fräsch Boost för huden

•

Reducerar trötthetstecken på
huden omedelbart

•

Jämnar ut torrhetsrynkor
omedelbart

•

Långvarig reduktion av linjer och
rynkor, särskilt rynkor i pannan
och kråksparkar

•

Värdefulla aktiva ingredienser
gör formeln unik

DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1290

Hemmavård

Brilliance Shine Elixir
PREMIUM AKTIV INGREDIENSVÄTSKA FÖR TRÖTT HUD
Brilliance Shine Elixir är en högkoncentrerad ampull med aktiva
ingredienser som omedelbart kompenserar för trötthetstecken på huden.
Den specialutvecklade vätskan med ädel persiskt silkesträdextrakt,
MatrixylTm Synthe ' 6Tm och hyaluronsyra återfuktar huden intensivt, vilket ger
den ett fräschare utseende och stärkt lyster.
Långkedjad hyaluronsyra verkar i de övre epidermala lagren, och ersätter
förlorad fukt och minskar ytliga torrhetsrynkor omedelbart. Persiskt
silkesträdextrakt ökar synlig reduktion av trötthetstecken på huden.
Sömnbrist och fysisk och psykisk stress lämnar synliga spår på huden och
ökar dess glykotoxinhalt. Glykotoxiner skadar kollagenfibrerna och gör hyn
utmattad. Persiskt silkesträd bromsar nedbrytningen av kollagenfibrer.
Tecken på trötthet reduceras, huden ser spänstigare och strålande ut.

Sprid Brilliance Shine Elixir varsamt
över rengjord hud. Håll ampullen i en
pappersservett, bryt av toppen och häll
hela innehållet i handflatan. Fördela
sedan jämnt över ansikte och hals och
klappa in varsamt.
Endast för utvärtes bruk.
Information om programmet:
Applikation med iontophorese endast
om hudtillstånd tillåter.
Polaritet för utvalda produkter:
MINUS (-) varaktighet: 5 minuter.

MatrixylTm Synthe ' 6Tm är en innovativ peptid som visat sig fylla ut rynkor.
Den högeffektiva peptiden stimulerar syntesen av sex vitala hudbyggstenar
(kollagen I, III och IV, fibronectin, hyaluronsyra och laminin-5). När den
används regelbundet, jämnar den synligt ut pannans linjer och kråksparkar.
Resultatet: huden ser vackert utvilad och avslappnad ut. När den används
regelbundet, reducerar den också synligt rynkor.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Persian silk tree extract: Utdrag ur barken av Persiska sidenträd
(Albzia Julirissin) hjälper till att bekämpa tecken på trötthet på huden
(Matt hy, slappt ansiktsdrag)

•

MatrixylTm Synthe ' 6Tm (palmitoyltripeptid-38): Högeffektiv antirynkingrediens; jämnar ut linjer och rynkor

•

Long-chain hyaluronic acid: Vårdar huden, återfuktar, jämnar ut
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