C-VITAMIINI TUOTESARJA
Soveltuu erinomaisesti pigmenttihäiriöiselle, punoitukseen taipuvaiselle,
ikääntyvälle, elottomalle ja kuivalle iholle.
Sarjassa:
- Kasvovoide 50ml (C-vitamiinia 5%)
- Kasvonaamiot 5kpl/pakkaus (C-vitamiinia 2%)
- Puhdistusaine 120ml (C-vitamiinia 3%)
- Seerumi 30ml (C-vitamiinia 15%)
- Silmänympärysvoide 20 g (C-vitamiinia 2 %)
- Kasvovesi 100 ml (C-vitamiinia 1 %)
- Aurinkosuojavoide 60 ml (C-vitamiinia 1 %)

C-VITAMIINI KASVOVOIDE 50ML, ovh. 26,90€
C-vitamiini Kasvovoide tasoittaa ihon punoitusta, ravitsee ihoa ja auttaa ihoa säilyttämään kosteustasapainon. Sisältää runsaasti
antioksidantteja C- ja E-vitamiineja sekä flavonoideja. Tuotteessa on mieto appelsiinin tuoksu.
•
C-vitamiini kirkastaa ihoa ja tasoittaa mm. pigmenttihäiriöitä.
•
Antioksidantit C- ja E suojaavat ihoa ulkoiselta rasitukselta sekä ilmansaasteilta.
•
Hyaluronihappo sitoo ihoon luonnollisesti kosteutta ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainonsa.
Käyttö: Levitä puhdistetulle iholle aamuin ja illoin.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Niacinamide, 3-O-Ethyl Ascormic Acid (Vitamin C), Arbutin, Glycyrrhiza Uralensis Extract, Dimethicone,
Isononyl Isononanoate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Laurocapram, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl
Taurate Copolymer, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Tocopherol (Vitamin E), Glutathione, Laureth-7, Polyacrylamide, Sodium Hyaluronate
(Hyaluronic Acid), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, C13-14 Isoparaffin, Disodium Edta, CI 15985, Parfum, CI 75470, CI 19140

C-VITAMIINI SEERUMI 30ML, ovh 29,90€
Vesipohjainen hyaluronihappoa sisältävä Seerumi kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja imeytyy nopeasti. Hoitava seerumi sisältää myös ruusuöljyä,
joka tehostaa solujen uusiutumista ja uusien solujen syntymistä. Ruusuöljy ja C-vitamiini yhdessä auttavat tehokkaasti pigmenttihäiriöihin ja
kirkastavat ihoa. Tuotteen Aloe Vera sisältää runsaasti vitamiineja ja polysakkarideja, jotka hoitavat ja pehmentävät ihoa. Tuote saa ihon
tuntumaan kirkkaammalta, kimmoisammalta ja kosteutetulta. C-vitamiinipitoisuus jopa 15 %. Ei sisällä alkoholia eikä parabeeneja. Lähes
tuoksuton – mieto appelsiinin tuoksu.
•
•
•
•
•

Ruusuöljy tehostaan solujen uusiutumista.
Ruusuöljy ja C-vitamiini kirkastavat ihoa ja tasoittavat pigmenttihäiriöitä.
Aloe Vera hoitaa ja pehmentää ihoa.
Hyaluronihappo sitoo ihoon luonnollisesti kosteutta ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainoa.
Antioksidantit suojaavat ihoa ulkoiselta rasitukselta sekä ilmansaasteilta.

Käyttö: Levitä Seerumia pipetin avulla muutamia tippoja aamuin ja/tai illoin kasvoille puhdistetulle iholle. Vesipohjaisuutensa ja nopean
imeytyvyytensä ansiosta voidaan käyttää myös kasvohoidoissa.
Ingredients: Water, Sodium ascorbyl phosphate-20 (Vitamin C-20), Glycerin, Butylene glycol, Betaine, Clyceryl, Olymethacrylate, Glycyrrhiza Glabra Root
Extract, Citru aurantium dulcis peel extract, Aloe Barbadensis leaf extract, Rosa canina fruit extract, Panthenol, Niacinamide, Hydroxyethylcellulose, Carbomer,
Triethanolamine, Sodium hyaluronate, Salicylic acid, Peg-40 hydrogenated castor oil, Phenoxyethanol, Parfum (orange)

C-VITAMIINI PUHDISTUSAINE 120ML, ovh. 15,90€
Poistaa kasvoilta hellävaraisesti lian ja meikin samalla raviten kasvoja antioksidanteilla ja vitamiineilla. Rauhoittaa ja kirkastaa ihoa sekä
tasoittaa ihon väriä. Puhdistusaineen käytön jälkeen kasvot tuntuvat ihanan raikkailta ja hehkuvilta. Tuote sisältää runsaasti E-vitamiinia,
teepensaan lehtiuutetta, appelsiinia (C-vitamiini) sekä lakritsiuutetta. Soveltuu päivittäiseen ihonpuhdistukseen. Geelimäinen koostumus.
•
C-vitamiini kirkastaa ihoa ja tasoittaa mm. pigmenttihäiriöitä.
•
Antioksidantit E- ja C suojaavat ihoa ulkoiselta rasitukselta sekä ilmansaasteilta.
•
Teepensaan lehtiuute supistaa ihon huokosia hilliten kiiltelyä ja jättäen mattapintaisen lopputuloksen.
•
Lakritsauute estää infektioiden muodostumista ja rauhoittaa ärtynyttä tai tulehtunutta ihoa.
Käyttö: Levitä puhdistusainetta koko kasvojen alueelle. Hiero puhdistusainetta noin 1 minuutti saadaksesi parhaan tuloksen. Huuhtele pois
vedellä tai kasvopaperilla. Käytä aamuin ja illoin.
Ingredients: Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Acrylates Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Lauryl Sulfate, 3-O-Ethyl Ascorbic
Acid (Vitamin C), Camellia Sinensis Leaf Water, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Tocopherol (Vitamin E), Centella Asiatica Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Triethanolamine, Dmdm Hydantoin, Retinyl Palmitate, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Oi, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid) CI 19140, CI 15985

C-VITAMIINI KASVONAAMIO, ovh 19,90€ / 5kpl
Kirkastaa ihoa ja tasoittaa ihon väriä vähentäen samalla juonteita ja ryppyjä. Naamiot sisältävät hyaluronihappoa, joka kosteuttaa ihoa
pitkäaikaisesti sekä mm. vihannesportulakkauutetta ja sitruunaöljyä, joka tekee naamiosta antiseptisen, antibakteerisen sekä myös ihoa
kiinteyttävän ja rauhoittavan. Naamion sisältämä probiootti (hiivauute) on myös rikas flavonoideiltaan, sokereiltaan, vitamiineilta ja
aminohapoiltaan. Naamion käyttö saa kasvot tuntumaan ravituilta, kosteutetuilta, kiinteämmiltä sekä kirkkaammilta.
Käyttö: Puhdista kasvot, laita naamio kasvoille ja anna vaikuttaa 20-30 minuuttia. Hiero naamiosta jäävä voide hellävaraisesti kasvoillesi
kunnes se on imeytynyt. Suositellaan käytettäväksi iltaisin, kaksi kertaa viikossa. Voidaan yhdistää myös kasvohoitoihin.
•
•
•
•

Vihannesportulakka rauhoittaa ihoa, ja sillä on ihotulehduksia ehkäisevä vaikutus.
Sitruunaöljyllä on tehokas antibakteerinen ja antiseptinen vaikutus.
Hyaluronihappo sitoo ihoon luonnollisesti kosteutta ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainoa.
Hiivauute sisältää runsaasti flavonoideja, sokereita, vitamiineja ja aminohappoja. Hiivauute imeytyy soluihin nopeasti tuoden niihin
kosteutta, ravinteita sekä tehden ihosta kuulaan ja pehmeän.

Ingredients: Aqua, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Glyserin, Portulaca Oleracea Extract, 3-o-Ethyl Ascormic Acid (Vitamin C), Maltooligosyl Glucoside,
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Betaglucan, Chlorphenesin, Methylparaben, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Allantoin,
Xanthan Gum, Sodium Pca, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium Edta, Carboxymethyl Chitosan, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Peg-50 Hydrgenated
Castor Oil, Nonoxynol-14, Citrus Limon Peel Oil, Yeast Extract, Soy Amino Acids

C-VITAMIINI SILMÄNYMPÄRYSVOIDE 20 g, ovh 24,90€
Kosteuttaa, poistaa tummuutta, tasoittaa ihon väriä ja siloittaa juonteita. Voiteessa kolmikuulainen, viileä levityspää.
C-vitamiinilla on luontaisesti ihoa kirkastava ja pigmenttimuutoksia vaalentava vaikutus. Tuote sisältää myös kollageenia, joka tekee ihosta
kiinteämmän ja nuorekkaamman näköisen. Tuotteen niasiiniamidi tehostaa ihon luonnollista hehkua, kirkastaa ihoa sekä taistelee tummia
silmänalusia vastaan. Hyaluronihappo auttaa ihoa sitouttamaan kosteutta itseensä sekä auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainon.
Käyttöohje: Käytä puhdistetulle iholle aamuin ja illoin. Purista tuubia hellävaraisesti, levitä voidetta pieni määrä silmänympärysiholle ja
hiero voide hellävaraisesti iholle viilentävän kuulapään avulla. Voit hieroa silmänympärysaluetta, kunnes voide on imeytynyt.
Ingredients: Aqua, Butyrospermum parkii (Shea Butter) Oil, Propanediol, Beta-Glucan, Panthenol, Niacinamide, 3-O-Ethyl Ascormic Acid
(Vitamin C), Tocophero (Vitamin E), Dimethicone, Hydrolyzed Collagen, Euglena Gracilis Polysaccharide, Hydroxyacetophenone, 1,2Hexanediol, Sodium Acrylate/Sodium Acroloyldimethyl Taurate Copolymer, Polysorbate 80, Isohexadecane, Retinyl Palmitate (Vitamin A),
Kanzou Furabonoido, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil.

C-VITAMIINI KASVOVESI 100 ML, ovh 15,90€
C-vitamiini Kasvovesi, joka puhdistaa ja supistaa ihohuokosia, tasoittaa pigmenttimuutoksia sekä kosteuttaa tehokkaasti. Ei sisällä alkoholia.
C-vitamiini on ainesosana tehokas tasoittamaan ihon väriä sekä pigmenttimuutoksia. Aloe Vera auttaa pitämään ihon kiinteänä ehkäisten
epäpuhtauksia, mutta kuitenkin kuivattamatta liikaa ihoa. Taikapähkinällä on luonnollinen ihohuokosia supistava vaikutus, joka samalla
tasapainottaa ihon talintuotantoa sekä poistaa epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat mm. aknea. Kasvovesi sisältää myös hyaluronihappoa, jonka
ansiosta C-vitamiini Kasvovesi kosteuttaa tehokkaasti ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainonsa.

•
•
•
•

kosteuttaa
tasoittaa pigmenttimuutoksia
poistaa ja ehkäisee epäpuhtauksia
tasoittaa ihon rasvaisuutta

Käyttöohje: Sivele C-vitamiini Kasvovettä vanulapulla aamuin illoin puhdistetulle iholle ja odota, että Kasvovesi on imeytynyt. Voit myös
halutessasi imeyttää Kasvovettä esimerkiksi kangasnaamioon ja antaa naamion vaikuttaa 5-8 minuuttia, jolloin saat Kasvovedestä
tehostetumman vaikutuksen.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Propanediol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Niacinamide, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (Vitamin C),
Glycereth-26, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Phenoxyethanol, Citrus Limon Fruit Extract, Vitis Vinifera Fruit Extract, Sodium Hyaluronate
(Hyaluronic Acid), Ethylhexylglycerin, Sodium Polyacrylate.

C-VITAMIINI AURINKOSUOJAVOIDE 30 SPF 60 ML, ovh 24,90€
UVA ja UVB -suoja. Aurinkosuojavoide on hoitava, helposti levittyvä eikä tahraa. Tuote ei sisällä sulfaatteja, parabeeneja eikä phalaatteja.
Voiteen sisältämät E- ja C-vitamiini kirkastavat ja suojaavat ihoa sekä auttavat taistelemaan elotonta ihoa vastaan. Antioksidanttirikas
Kiinanpukinpensas suojaa ihoa vaurioilta kuten vapailta radikaaleilta ja hapettumiselta.
Ingredients: Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Isododecane, Octisalate, Octocrylene, Hydrogenated Polydecene , Glycerin, Glyceryl
Stearate, Arachidyl Alcohol, Butyl Methoxydibenzoylmethane Caprylyl Glycol, Behenyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Arachidyl Glucoside,
Cetyl Alcohol , Sesamum Indicum Seed Oil, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Phenoxyethanol, Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer,
Fragrance, Xanthan Gum, Dimethicone (Skin Conditioning Agent), Polyisobutene, Myrciaria Dubia Fruit Extract, Disodium EDTA, Sorbic
Acid, Linalool, Polysorbate 20 Sorbitan Isostearate, Limonene, Benzyl Benzoate, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnama, Citronellol.

RETINOL-SEERUMI 30ML, ovh. 29,90€
Retinol Seerumi (A-vitamiini seerumi) uudistaa ja kirkastaa ihoa tehostaen ja
aktivoiden solujen uudistumista. Tehostaa ihon oman kollageenin muodostumista
sekä auttaa avaamaan ihohuokosia. Soveltuu erityisesti ikääntyvälle, epäpuhtaalle
ja akneiholle. Retinol Seerumin pienimolekyylinen rakenne auttaa seerumia
tunkeutumaan syvemmälle ihokerroksiin parantaen ihon rakennetta, ihon väriä sekä
puhdistaen ihoa. Tuote sisältää myös E-vitamiinia.
Retinol-seerumi:
•
Stimuloi kollageenin muodostumista tehden ihosta kiinteämmän
•
Nopeuttaa solujen uudistumista
•
Parantaa ihon rakennetta, väriä sekä tekee ihosta pehmeämmän
•
Puhdistaa ihoa auttaen avaamaan ihohuokosia
•
Auttaa rasvoittuvan ihon ongelmiin hidastaen talirauhasten kasvua ja
talin liikatuotantoa

Retinolin pitoisuus seerumissa on haihtuvien ainesosien jälkeen n. 1,5%.
Huomioithan, että retinol-tuotteiden käyttö tulee aloittaa varovaisesti, sillä iho voi
reagoida voimakkaasti retinoliin. Retinol uudistaa ihoa tehokkaasti, mutta mikäli
retinol aiheuttaa epänormaalia ärsytystä, punoitusta ja hilseilyä, tulee tuotteen
käyttö lopettaa tai pitää taukoa tuotteen käytöstä.
Käyttö: Retinol Seerumin käyttö tulee aloittaa varovasti ja hiljalleen. Puhdista
kasvot, laita kasvovettä ja taputtele seerumia kasvojen alueelle. Lisää tämän jälkeen kasvovoide. Käytä tuotetta iltaisin. Vältä oleskelua
suorassa auringonvalossa tuotteen käytön jälkeen ja suojaa iho hyvin aurinkovoiteella aina käyttäessäsi Retinol Seerumia.
Ingredients: Water (Aqua), Glycerin, Betaine, Punica Granatum Fruit Extract, Trehalose, Green Tea Extract, Olea Europaea Fruit Water, Hydrolyzed
Adansonia Digitata Extract, Hydroxyethyl Urea, Tocopherol (Vitamin E), Allantoin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Carbomer,
Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Retinol (Vitamin A), Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydrolyzed Albumen,
Phenoxyethanol, Parfum

HAMPPUSIEMENÖLJY SEERUMI 30ML, ovh. 29,90€
Ihoa rauhoittava Hamppusiemenöljy Seerumi, joka rauhoittaa ihoärsytystä kuten kuivuutta iholla tukkimatta ihohuokosia. Auttaa ihoa
säilyttämään ihon elastisuuden sekä tehostaa ihon omaa kollageenin muodostumista. Soveltuu erinomaisesti kuivalle, väsyneelle, elottomalle
sekaiholle sekä akneen taipuvaiselle iholle.
Seerumi sisältää hampunsiemenöljyä, jolla on luonnostaan voimakas tulehduksia hoitava ja ennaltaehkäisevä vaikutus. Hamppu rauhoittaa
sekä ennaltaehkäisee epäpuhtauksien muodostumista samalla kosteuttaen ihoa. Tuote sisältää myös A-vitamiinia, joka auttaa uudistamaan
ihoa. A-vitamiinilla on hellävarainen kuoriva vaikutus, joka auttaa pitämään ihosolut puhtaina ja ennaltaehkäisee niiden tukkeutumisen.
Vihannesportulakka rauhoittaa herkkää ihoa supistaen hiusverisuonia, joka auttaa vähentämään ihon punoitusta. Vihannesportulakka on
myös tehokas rauhoittamaan tulehduksesta johtuvaa ihoärsytystä sekä kuivuudesta johtuvaa kutinaa.
Nikotiiniamidi (Niacimide) vähentää sekä normalisoi ihosolujen talintuotantoa tukkimatta ihohuokosia sekä ennaltaehkäisten niiden
suurentumisen.

•
•
•
•
•

rauhoittaa, kosteuttaa ja hoitaa ihoa
ennaltaehkäisee tulehduksia ja epäpuhtauksien kertymistä iholle
normalisoi ihosolujen talintuotantoa
hoitaa ja rauhoittaa ärtyneitä kohtia, kuten kutinaa iholla
uudistaa ihoa sekä ehkäisee ihosolujen tukkeutumisen

Käyttö: Puhdista ja kuivaa iho. Taputtele seerumia iholle haluamiisi kohtiin.
Anna imeytyä ja viimeistele kasvovoiteella.
Ingredients: Aqua, Butylene Glycol, Beta-Glucan, Glycereth-26, Niacinamide, Cannabis Sativa Seed Oil, 4-t-Butylcyclohexanol, Polysorbate 60, Pentylene
Glycol, Phellodendron Amurence Bark Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Portulaca Oleracea Extract, Phenoxyethanol, Dipotassium Glycyrrhiazate,
Carbomer, Triethanolamine, Retinoic Acid (Vitamin A Acid), Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Parfum

HAMPPUSIEMENÖLJY KASVOVOIDE 50ML, ovh. 26,90€
Ihoa rauhoittava, kosteuttava ja suojaava Hamppusiemenöljy Kasvovoide, joka soveltuu erinomaisesti ärtyneelle, punoitukseen taipuvaiselle,
sekaiholle sekä akneiholle. Soveltuu myös rauhoittamaan muutoin rasittunutta ihoa sekä ihoärsytyksiä.
Tuote sisältää hampunsiemenöljyä, jolla on luonnostaan voimakas tulehduksia hoitava ja ennaltaehkäisevä vaikutus. Hamppu rauhoittaa sekä
ennaltaehkäisee epäpuhtauksien muodostumista samalla kosteuttaen ihoa. Laventeli tehostaa voiteen tulehduksia ehkäisevää ominaisuutta
tuhoten bakteereja sekä samalla hoitaen ihovaurioita.
Hamppusiemenöljy kasvovoide sisältää myös A-vitamiinia, joka auttaa uudistamaan ihoa. A-vitamiinilla on hellävarainen kuoriva vaikutus,
joka auttaa pitämään ihosolut puhtaina ja ennaltaehkäisee niiden tukkeutumisen. Tarhakehäkukka (Calendula Officinalis) rauhoittaa
ihoärsytystä kuten mahdollista kutinaa tai kuivien kohtien tuomaa ärsytystä. Tarhakehäkukka alentaa myös tulehduksista johtuvan turvotuksen
aiheuttamaa herkkyyttä iholla. Hoitaa myös pieniä haavaumia.

•
•
•
•
•

rauhoittaa, kosteuttaa ja hoitaa ihoa
ennaltaehkäisee tulehduksia ja epäpuhtauksien kertymistä iholle
uudistaa ihoa sekä ehkäisee ihosolujen tukkeutumisen
hoitaa ja rauhoittaa ärtyneitä kohtia, kuten kutinaa iholla
kosteuttaa 24 tuntia

Käyttö: Käytä tuotetta aamuin ja illoin puhdistetulle iholle.

Ingredients: Aqua, Glycerin, Cetyl Ethylhexanoate, Cannabis Staiva Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Isononyl Isononanoate, Squalane, Panthenol, Glycery
Stearate, PEG-100 Stearate, 4-t-Butylcyclohexanol, Dimethicone, Bisabolol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Phenoxyethanol, Pentylene Glycol,
Isohexadecane, Calendula Officinalis Extract, Polysorbate 80, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethy Taurate Copylymer, Salicylic Acid, Allantoin,
Retinoic Acid (Vitamin A Acid), Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Ethylhecylglycerin, Lavandula Angustifolia (Lavender oil), Parfum.

