AMPULLER
Skin Dive - Intensiv fuktboost för torr och känslig hud.

Hyaluron i både korta och långa molekylkedjor. Binder fukt i flera lager i
överhuden och håller kvar den där. Förbättrar elasticiteten, fuktnivån,
minimerar porer, rynkdjup och ger en lugnande effekt.
TIPS: Lugnar i ansiktsbehandling. Bra även till aknerelaterad hud då
den ger massor med fukt och förbättrar hudkvaliten och kan användas i
kombination med ex ultraljudsbehandling.

Vitamin Blend - Vitamin shot för att stärka, ge energi och skapa

antioxidativt skydd. Passar blek, trött, mogen och stressad hud.
Vitamin A, B3, B5, C och E.
Stärker hudbarriären, stimulerar cell- och kollagenproduktionen.
Skyddar mot oxidativ stress. Skapar en balanserad fuktnivå, ger näring
till huden och en sammetslen yta med maximal lyster.
TIPS: Perfekt ”efter semester” - kur. Kombinera gärna med en mask och
massera i under behandling (eller elixir). Bra som intensivserum till
antiage vård (Activital Cream) både morgon och kväll.
Torr, känslig och solskadad hud får hjälp att reparera och stärka sin
cellregeneration.

Skin Super Food - Intensiv näringscoctail för alla hudtyper.

En kraftfull mix av lugnande, regenerativa näringsämnen, vitaminer (E), oljor, phospholipider och
proteiner.
(Sesamolja, svartkumminolja, mandelolja, solrosolja, aloevera, phospholipider, tocopherol, mjölkprotein,
glycerin)
Stärker huden, antioxidativ boost, förbättrar lamellstrukturen och i det hudbarriären.
Epitelceller ges näring och kvalitet. Collagen stimuleras. Kombinationen av näringsämnen när och
reparerar huden för att lugna, ge elasticitet och spänst till huden.
TIPS: Dag och nattserum för maximal näring och boost. Stabiliserar huden, skapar bättre barriär och
skydd, lugnar. För känslig hud med psoriasis och eksemtendens (aloe vera, black kummin, sesamolja) i
kombination med ex Total calm cream och elixir.
Extra bra till skadad, stressad och känslig hud i behov av extra snäll vård.

Skin Quality Enhancer - Ampull utvecklad för att ge förbättrad hudkvalitet, struktur och lyftande

”firming” effekt. Passar alla hudtyper.
Multiaktiv ampull för ökad hudkvalitet. Vetegroddsextrakt, bambu och vulkansikt vatten tillsammans med
biopylomer (ECOcert.) ger snabbt synlig ”tightande” effekt på huden. Kraftigt fuktgivande och balanserande
effekt för hudbarriären. Förbättrar hudens immunförsvar, när och ger antioxidativ effekt. Rik på mineraler
(Ca, Mg, hyd.carbonater), aminosyror, enzymer och växtextrakt. Förbättrar elasticitet, hudton och cellulosa
skapar ultrafin känsla och finish med glow och lyster. TIPS: Dag och natt, några droppar klappas in. Vid
regelbunden användning skapas en fylligare hud, starkare och med mer spänst - liftingeffekt. I behandling
kombinera gärna med The black Mask, Revive Active lifting mask och Activital cream.

Blemish Control - Ampull som minskar orenheter och skapar matt finish för en oljig, fet/ blandhy.

Specialiserat koncentrat för fetare hudtyp med orenheter. Antibakteriell, anti-inflammatorisk och lugnande
effekt. Normaliserar sebumproduktionen, ger matt finish. Används morgon och kväll, passar både ung och
äldre problemhud.
Skyddar huden mot uttorkning. Antioxidativ effekt, stärker hudens barriär. Ger mjuk känsla, minimerar
porer.
TIPS: intensivbehandling för akne, fetare hudtyp. Ger alla näringsämnen utan att torka ut. Komplement för
att balansera hormonell akne/utbrott. Intensiv vård EFTER C peel för maximal effekt. Kan användas under
Clear Gel, Clear cream, Regenerera C Cream eller appliceras före Clear mask.

Ampullerna använder du hemma, efter rengöring och ansiktsvatten. Bryt av
toppen och applicera halva mängden serum (spar den andra den till kvällen).
Klappas in, använd därefter din Cream ovanpå. Avsluta med BB Cream.

