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CELLUCUR Cosmeceuticals 

 

Cellucur-tuotteet 

Cellucur on saksalainen dermokosmeettinen ihonhoitosarja, jonka tuotteet: 
- sisältävät korkean pitoisuuden aktiiviaineita, mm. biologisesti aktiivisia ihoidenttisiä 
ainesosia, joilla on tehokas ja monipuolinen vaikutus eri iho-ongelmiin 
- imeytyvät ihoon erittäin hyvin; suurimmassa osassa voiteista on ihoidenttisistä 
lipideistä koostuva voidepohja (DMS) 
- ovat turvallisia ja sopivat hyvin myös herkkäihoisille. Suurin osa tuotteista ei sisällä: 

parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 
keinotekoisia väriaineita eikä allergisoivia hajusteita  
- sisältävät ylipäätään vähän hajusteita ja osa tuotteista on täysin hajusteettomia 

 

Cellucurin filosofia 

Cellucur-menetelmä on kehitetty erityisesti ihoille, joilla on erityisvaatimuksia ja 

ongelmia. Filosofianamme on yhdistää uudenlainen kosmetiikkaosaaminen ja 

lääketieteellinen ihonhoito. Tuotteita valittaessa on huomioitava tarkasti hoidettava 

ihotyyppi, ihon tarpeet sekä vuodenaika. Hoitoja ja kotihoitotuotteita on joka iho-

ongelmaan aina herkästä ja couperoottisesta ihosta akneihon hoitoon. Parhaan 

hoitotuloksen varmistamiseksi Cellucur-tuotteita ja -kauneushoitoja saa vain koulutetuilta 

kosmetologeilta. 

 

REVIDERM Skin Peeler -mikrohionta ja ultraääni 

Cellucur-kasvohoidossa mikrohionnalla on keskeinen rooli. Mikrohionta on yksi 

tehokkaimmista ihonhoitomenetelmistä, ja se on alun perin kehitetty lääkäreiden 

käyttöön. Kosmetologin REVIDERM Skin Peeler -mikrohiontalaitteella tekemässä 

hoidossa mikrohiontakiteet yhdessä alipaineen kanssa kuorivat, uusivat ja aktivoivat ihoa 

tehokkaasti. Ihon pinnalla olevien kuolleiden ihosolujen kontrolloitu mikrohionta aktivoi 

ihoa muodostamaan uusia soluja, jotka siirtyvät kohti ihon pintaa. Ihosta tulee 

pehmeämpi ja kuulaampi. Hoito on hellävarainen ja miellyttävän tuntuinen, mutta silti 

tehokas. Mikrohionnan jälkeen käytetyt tehoaineet imeytyvät huomattavasti 

tehokkaammin ihoon. Hoitoon voidaan yhdistää myös ihoa kokonaisvaltaisesti aktivoiva 

ja kiinteyttävä ultraääni. 

Tiedustelut: Puh. 010 420 3051 / Maarit Leikoski Oy 

Maahantuoja: Maarit Leikoski Oy, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki  
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CELLUCUR Cosmeceuticals TUOTTEET (OVH hinnat) 

2. CLEANSE - PUHDISTUSTUOTTEET 

Ihon hoitaminen alkaa sen huolellisella puhdistuksella. Hellävaraisesti, mutta 

perusteellisesti puhdistettu iho hyödyntää hoitavat tuotteet tehokkaasti. 

Cleansing Foam -puhdistusvaahto (150 ml / 30 euroa) 

Täyteläinen puhdistusvaahto rasvoittuvalle ja epäpuhtaalle iholle sekä satunnaiseksi 

tehopuhdistajaksi normaalille iholle. Poistaa rasvan, pölyn, meikin ja muut epäpuhtaudet 

iholta hellävaraisesti, mutta tehokkaasti, jättäen ihon puhtaaksi ja raikkaaksi. 

Helppokäyttöinen ja hygieeninen pumppupullo. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa pantenoli, hunaja ja vehnänalkiouute. 

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö:  

Hiero aamuin ja illoin kostutetulle iholle kevyin, pyörivin liikkein kasvojen, kaulan ja 

dekolteen alueelle. Huuhtele runsaalla haalealla vedellä. Ei sovellu silmämeikin 

poistoon.  Tuote on erittäin riittoisaa, joten yksi pumppaus pullosta riittää kasvojen 

puhdistukseen. 

 

Facial Cleanser -syväpuhdistava kasvovesi (200 ml / 25 euroa) 

Tehokas syväpuhdistava ja tasapainottava kasvovesi rasvaiselle ja epäpuhtaalle iholle. 

Viimeistelee puhdistuksen hellävaraisesti, mutta tehokkaasti kuivattamatta ihoa. 

Kasvovesi vähentää epäpuhtauksia ja tulehdusta iholla sekä poistaa ihon pinnalta 

ylimääräisen talin (kiiltely vähenee) sekä kuorii ihoa kevyesti. Tuotteen Pantenoli ja 

allantoiini rauhoittavat ja tasapainottavat ihoa. Tuote sisältää salisyylihappoa ja alkoholia. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa salisyylihappo, isopropyl-alcohol, panthenoli ja 

allantoin. 

 

Ei sisällä kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita), silikonia, keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö:  

Pyyhi kasvot, kaula ja dekoltee huolellisesti Facial Cleanser -kasvoveteen kostutetulla 

vanulla, puhdistettuasi ensin kasvot ihotyypin mukaisella puhdistustuotteella (esim. 

Cleansing Foam). Vältä silmänympärysihoa. Anna ihon kuivua ja levitä hoitovoide. 

Voidaan käyttää myös vain paikallisesti epäpuhtaille ihoalueille.  
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Gentle Cleansing Milk -puhdistusemulsio (200 ml / 30 euroa) 
 
Koostumukseltaan kevyt puhdistusemulsio herkälle ja ärtyneelle ongelmaiholle mm. 
pintakuivan akneihon, aikuisiän aknen ja couperosan hoitoon sekä ihotautilääkärin 

määräämän A-vitamiinihoidon jälkeen. Sopii myös normaalille- ja sekaiholle. Puhdistaa 

ihon hellävaraisesti, mutta perusteellisesti kuivattamatta ihoa.  Tuote rauhoittaa ja 

raikastaa ihon, mutta ei jätä ihon pinnalle öljyistä kalvoa. Ei tuki ihoa. 

 

Hamamelis- ja lakritsiuute supistavat ihohuokosia ja ehkäisevät 

tulehdusreaktion syntyä. Provitamiinit B6 ja B5 rauhoittavat ihon punoitusta 

sekä vähentävät ärsytystä ja turvotusta. Moringapuu-uute poistaa iholta kuona-aineita ja 

vähentää epäpuhtauksia.  
 
Vaikuttavia aineita mm. moringa-, hamamelis- ja lakritsiuute, B5- ja B6-provitamiinit. 
 
Ei sisällä alkoholia, väriaineita, tensidejä, allergisoivia hajusteita, silikonia, parafiinia, 

parabeeneja, PPG:a eikä PEG:a (emulgaattoreita). 

 

Käyttö:  

Levitä Gentle Cleansing Milk -puhdistusmaitoa kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle 

vedellä kostutetuin käsin. Hiero hellävaraisesti ja huuhtele pois haalealla vedellä.  

 

Gentle pH Balancer –kasvovesi (200 ml / 29 euroa) 

Rauhoittava ja ihon pH:ta tasapainottava raikas kasvovesi herkälle ja ärtyneelle 

ongelmaiholle. Sopii mm. pintakuivan akneihon, aikuisiän aknen ja couperosan hoitoon 

sekä ihotautilääkärin määräämän A-vitamiinihoidon jälkeen. Myös normaalille ja 

sekaiholle. Viimeistelee puhdistuksen ja vahvistaa ihon omaa vastustuskykyä.    

 

Vaikuttavia aineita mm. hyaluronihappo, moringa-, hamamelis- ja lakritsiuute sekä 

provitamiinit B5 ja B6.  

 

Hyalyronihappo syväkosteuttaa ihoa ja hamamelis- sekä lakritsiuute supistavat 

ihohuokosia ja ehkäisevät näin tulehdusreaktion syntyä. Provitamiinit B6 ja B5 

rauhoittavat ihon punoitusta sekä vähentävät ärsytystä ja turvotusta. Moringapuu-uute 

poistaa iholta kuona-aineita ja vähentää epäpuhtauksia.  

 

Ei sisällä alkoholia, väriaineita, allergisoivia hajusteita eikä parabeeneja. 
 

Käyttö:  

 

Pyyhi kasvot, kaula ja dekoltee huolellisesti Gentle pH Balancer -kasvoveteen 

kostutetulla vanulla, puhdistettuasi ensin kasvot ihotyypin mukaisella puhdistustuotteella 
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(esim. Gentle Cleansing Milk). Aamuin puhdistukseen riittää pelkkä kasvovesi. Vältä 

silmänympärysihoa. Anna ihon kuivua ja levitä hoitovoide. 

 

Enzyme Foam Powder – kuorintajauhe (20 g / 31 euroa) 

Ihoa tasapainottava, tasoittava sekä kirkasta entsymaattinen kuorintajauhe, josta 

muodostuu Gentle pH Balancer -kasvoveteen sekoitettuna sametinpehmeä kuoriva 

vaahto. Sopii kaikille ihotyypeille, myös erittäin herkälle ja couperosa iholle. Tuote 

tasoittaa ihon pintaa sekä kuorii ihoa tehokaasti, mutta hellävaraisesti.  Tuotteen 

sisältämä TS3-hopea ennaltaehkäisee mikrobien lisääntymistä ja edesauttaa 

tulehdusreaktioiden paranemista. 

Vaikuttavia aineita mm. MultiEnzyme (rasvaa hajoittava lipaasi ja keratolyyttinen 

subtilisiini), TS3-hopea, kalkki, titaanidioksidi, kalsiumkarbonaatti ja sodium cocoyl 

glysinaatti.  

Ei sisällä väriaineita, hajusteita, parabeeneja, PPG:a, PEG:a (emulgaattoreita) tai talkkia. 
 
Käyttö: Ota puoli teelusikallista Enzyme Foam Powder -jauhetta pieneen kulhoon tai 
tuotepakkauksen kulhomaiselle kannelle ja lisää noin yksi ruokalusikallinen Gentle pH 
Balancer -kasvovettä. Sekoita viuhkamaisella siveltimellä tai sormin kunnes syntyy 
pehmeä vaahto. Levitä vaahto kasvojen iholle (siveltimellä tai sormin) ja hiero iholla 3–7 
minuutin ajan. Vältä silmänympärysihoa. Huuhtele pois runsaalla vedellä ja levitä 
kasvoille lopuksi Gentle pH Balancer -kasvovettä. Käytä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle 
1–2 kertaa viikossa. Huom! Älä sekoita jauhetta veteen vaan aina Gentle pH Balancer -
kasvoveteen. 

 

2 Clean Eye – silmämeikinpoistoaine (125 ml / 19 euroa) 

Hellävarainen, mutta tehokas silmämeikinpoistoaine myös vedenkestävälle 

silmämeikille.  Rauhoittaa ja kosteuttaa silmänympärysihoa. Sopii kaikille ihotyypeille, 

myös herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille. Tuotteen pH-arvo on sama kuin ihmisen 

kyynelnesteessä, mikä takaa tehokkaan puhdistuksen silmiä ärsyttämättä.  

 

Vaikuttavat aineet: mieto ja ioniton tensidi, pantenol ja aloe vera tekevät puhdistuksesta 

tehokkaan, mutta ihoa rauhoittavan ja hellävaraisen.  

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- ja PPG yhdisteitä (emulgaattoreita) tai 

hajusteita. Tuote ei sovellu ripsipidennyksille. 

 
Käyttö:  

Ravista tuotetta huolellisesti ennen käyttöä. Laita poistoainetta vanulapulle ja pyyhi 

silmämeikit kevyesti pois. Tämän jälkeen puhdista kasvot normaalisti. 
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3. BALANCE - TASAPAINOTTAVAT TUOTTEET 

Sicca Control Day - tasapainottava päivävoide SK 15 (50 ml / 38 euroa) 

Tasapainottava ja rauhoittava kevyt päivävoide epäpuhtaalle, pintakuivalle ja herkälle 

iholle. Panthenol ja bisabolol rauhoittavat ihoa vähentäen ihon ärsytyksiä ja tulehduksia. 

Ektoiini aktivoi ihon omaa uusiutumiskykyä ja tasapainottaa ihoa. Lakritsiuute normalisoi 

talineritystä ja tasapainottaa ihoa. Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa. Erinomainen tuote 

myös allergiaherkälle iholle. Voiteessa on keskitason aurinkosuoja SK 15. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa DMS (ihoidenttiset lipidit), ektoiini, pantenol, 

bisabolol, lakritsiuute ja hyaluronihappo.  

 

Ei sisällä väriaineita, PEG-yhdisteitä (emulgaattori), parafiinia tai allergisoivia 

säilöntäaineita. 

 

Käyttö:  

Levitä kasvoille ja kaulalle aamuisin puhdistuksen jälkeen. Kevyen koostumuksen 

ansioista voide imeytyy nopeasti ja antaa erinomaisen pohjan meikille. Jos iho on erittäin 

kuiva, tuotteen alle voi levittää Hydro² Infusion -seerumia. Helppokäyttöinen ja 

hygieeninen pumppupullo. 

 

Sicca Control Night - tasapainottava yövoide (50 ml / 44 euroa) 

Tasapainottava ja rauhoittava kevyt yövoide epäpuhtaalle, pintakuivalle ja herkälle iholle. 

Panthenol ja bisabolol rauhoittavat ihoa vähentäen ihon ärsytyksiä ja tulehduksia. 

Ektoiini aktivoi ihon omaa uusiutumiskykyä ja tasapainottaa ihoa. Lakritsiuute normalisoi 

talineritystä ja tasapainottaa ihoa. Pitkäaikaisesti kosteuttavat tehoaineet antavat iholle 

silkkisen pehmeän tunteen. Erinomainen tuote myös allergiaherkälle iholle.  

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa DMS (ihoidenttiset lipidit), ektoiini, pantenol, 

bisabolol, lakritsiuute ja hyaluronihappo.  

 

Ei sisällä väriaineita, PEG-yhdisteitä (emulgaattori), parafiinia tai allergisoivia 

säilöntäaineita. 

 

Käyttö:  

Levitä kasvoille ja kaulalle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Voiteen kevyen koostumuksen 

ansioista tuote imeytyy nopeasti. Jos iho on erittäin kuiva, tuotteen alle voi levittää 

Hydro² Infusion -seerumia. Helppokäyttöinen ja hygieeninen pumppupullo. 
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Oleaosa Control Serum - tulehduksia ehkäisevä seerumi (30 ml / 35 euroa) 

 

Tulehduksia ehkäisevä ja rauhoittava seerumi öljyisen rasvaiselle epäpuhtaalle iholle 

sekä laajentuneille ihohuokosille. Sebum Control Complex N -ainesosa estää liiallisen 

talituotannon ja ehkäisee näin ihon kiiltelyä ja epäpuhtauksia. Ainesosa ehkäisee 

oksidatiivista stressiä ihossa ja estää bakteerien pääsyn ihon pinnalle. 

Lehtikuusenkääpäuute supistaa ihohuokosia, ihoa kuitenkaan kuivattamatta. Seerumi 

antaa iholle mattapinnan.  

 

Vaikuttavia aineita ovat muun maussa Sebum Control Complex N, 

lehtikuusenkääpäuute, sinkki, vihreän teen katekiinit, arginiini, niasiiniamidi ja 

superoksididismutaasi (antioksidantti SOD).  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita eikä allergisoivia hajusteita. 

 
Käyttö:  

Levitä kasvoille ja kaulalle aamuin illoin puhdistuksen jälkeen ja hiero ihoon. Tuote on 

erittäin riittoisa ja vain muutama tippa riittää koko kasvoille. Tämän jälkeen levitä iholle 

hoitovoide esim. Oleosa Control Fluid. Helppokäyttöinen ja hygieeninen pipettipullo. 

 

Oleaosa Control Fluid - kevyt tulehduksia ehkäisevä voide (50 ml / 38 euroa) 

Tulehduksia ehkäisevä ja rauhoittava 24 tunnin kevyt hoitovoide öljyisen rasvaiselle ja 

epäpuhtaalle iholle sekä laajentuneille ihohuokosille. Suojaava yhdiste Sebum Control 

Complex N ehkäisee oksidatiivista stressiä ja estää bakteerien pääsyn ihon pinnalle 

sekä säätelee ihon liiallista talintuotantoa. Lehtikuusenkääpäuute supistaa ihohuokosia, 

ihoa kuitenkaan kuivattamatta. Voide antaa iholle mattapinnan.  

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa Sebum Control Complex N, 

lehtikuusenkääpäuute, sinkki, vihreän teen katekiinit, arginiini, niasiiniamidi ja 

superoksididismutaasi (antioksidantti SOD).  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö:  

Levitä kasvoille ja kaulalle aamuin illoin puhdistuksen jälkeen ja hiero ihoon. (Levitä 

voiteen alle seerumi esim. Oleosa Control Serum.) Helppokäyttöinen ja hygieeninen 

pumppupullo. 
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Silver Detoxifying Mask - rauhoittava naamio (50 ml / 38 euroa) 

Rauhoittava ja tasapainottava naamio epäpuhtaan, ärtyneen ja tulehtuneen ihon hoitoon. 

Mikrohopeaa sisältävä antibakteerinen naamio vähentää ärsytyksiä, epäpuhtauksia, 

rauhoittaa stressaantunutta ja tulehtunutta ihoa. Suojaa ihoa kuivumiselta, kosteuttaen 

pitkäaikaisesti ja antaen sille raikkaan tunteen. Lakritsiuute yhdessä pantenolin ja 

bisabololin kanssa hillitsee talineritystä. Ärsyyntynyt ja tulehtunut iho rauhoittuu 

näkyvästi jo heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Säännöllisesti käytettynä vähentää 

uusien tulehdusten muodostumista. Rauhoittaa välittömästi ihon kirvelyä ja kutinaa. Ei 

sisällä hajusteita. Sopii myös herkemmille ihoille. 

 

Sopii erityisesti: 

• epäpuhdas, tulehtunut iho 

• pintakuiva ja herkistynyt iho  

• ärsyyntynyt ja punoittava iho, joka kuivuu ja kutiaa herkästi (esim. atooppinen iho 

ja psoriasis) 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa ihoidenttiset lipidit (DMS), puhdas mikrohopea, 

pantenoli, bisabolol, lakritsiuute ja hyaluronihappo.   

 

Ei sisällä hajusteita, väriaineita, parafiinia, parabeeneja tai PEG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita). 
 

Käyttö:  

Levitä naamiota puhdistetulle iholle paksuhko kerros 1–2 kertaa viikossa välttäen 

silmänympärysihoa. Anna vaikuttaa 15–20 minuuttia ja poista haalealla vedellä.  

Akuuteissa tilanteissa, kuten ihon voimakas kirvely, kutina tai muu tulehdus, naamion voi 

levittää jopa 3-5 kertaa viikossa. 

 

Purity Roll-On - iho-ongelmien paikallishoitotuote (10 ml / 25 euroa) 

Tehokas tuote epäpuhtaan, ärtyneen ja tulehtuneen ihon paikallishoitoon. Antaa 

välittömän ensiavun tulehduksille ja epäpuhtauksille sekä rauhoittaa ihon punoitusta ja 

ärsytystä. Mikrohopealla on tehokas antibakteerinen vaikutus, mutta se ei kuivata eikä 

ärsytä ihoa. Tropiikissa villinä kasvavan villi-indigo–kasvin siemenistä saatava 

neurokosmeettinen ainesosa vähentää tehokkaasti tulehtuneen ja ärtyneen ihon kutinaa 

ja kuumotusta. Tuotteen roll-on pää mahdollistaa tuotteen levittämisen helposti, nopeasti 

ja hygieenisesti. Tuote ei sisällä hajusteita, alkoholia eikä kuorivia hedelmähappoja, 

joten se ei aiheuta ihon kuivumista, polttavaa tunnetta eikä ihon hilseilyä. Tämä 

käytännöllinen ja näppärä tuote on hyvä olla aina laukussa mukana. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa villi-indigo, mikrohopea, hamamelis- ja 

lakritsiuutteet, sinkkiglukonaatti, provitamiinit B5 ja B6 sekä hyaluronihappo.  
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Ei sisällä hajusteita, alkoholia, väriaineita, PEG-yhdisteitä (emulgaattoreita) tai 

keratolyyttisiä ainesosia, kuten hedelmähappoja tai salisyylihappoa. 
 

Käyttö:  

Levitä hoitotuotetta tarpeen mukaan aamuin illoin suoraan ongelma-alueille: näppylöille, 

epäpuhtauksiin, punoittavalle ja ärtyneelle iholle. Anna kuivua hetki ja levitä päälle päivä- 

tai yövoide. Erittäin tulehtuneille alueille voidaan levittää useita kertoja päivässä. Käyttö 

kannattaa aloittaa heti, kun ensimmäiset merkit näppylöistä (turvotus, punoitus tai 

kuumotus) ilmaantuvat. Erittäin tulehtuneille alueille tuotetta voidaan levittää useita 

kertoja päivässä. 

 

Vinkki! Rauhoittaa myös hyttystenpuremat ja esim. nuhan ahavoittaman nenän. 

Nopeuttaa myös vesirokkonäppyjen paranemista. Ei kirvele iholla. 

 

Skin Managment Gel - erikoishoitogeeli ihovaurioille (15 ml / 41 euroa) 

Tämä geeli toimii ihon "henkivartijana". Levityksen jälkeen tuote muodostaa iholle 

kevyen suojaavan pinnan, jonka alla iho voi rauhassa parantua. Tuotteen rasvaton, 

geelimäinen koostumus sopii ihoalueille, jotka ovat ärsyyntyneitä, vahingoittuneet tai 

tulehtuneet. Aloe veralla on luontaisia antibakteerisia vaikutuksia ja se vähentää 

tulehduksia sekä ärsytyksiä. Pantenol rauhoittaa ihoa, lakritsinjuuriuute estää 

tulehduksien muodostumista ja hyaluronihappo kosteuttaa ihoa 

tehokkaasti. Merileväuute vähentää ihon turvotusta aktivoimalla solujen välistä 

aineenvaihduntaa.  

 

Geelivoide nopeuttaa ihon uudistumista ja lievittää muun muassa auringon polttaman 

ihon ärsytystä. Voidaan käyttää myös pienten haavojen ja naarmujen hoitoon 

nopeuttamaan ihon paranemista. Sopii hyvin myös karvanpoiston jälkeen, mekaanisen 

ihonpuhdistuksen jälkeen sekä allergisten ihoärsytysten hoitoon. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa lakritsinjuuriuute, merileväuute, pantenol, aloe vera, 

bioecolia ja hyaluronihappo. 

 

Ei sisällä allergisoivia hajusteita, keinotekoisia väriaineita, parafiinia, parabeeneja tai 

PEG-yhdisteitä (emulgaattoreita). 

 

Käyttö:  

Levitä Skin Management Geliä kuivalle iholle hyvin ohut kerros. Anna geelin kuivua 

rauhassa, jotta ihoa suojaava ja hengittävä kalvo muodostuu. Tehokkaamman 

vaikutuksen saat, kun levität päälle toisen ohuen kerroksen. Voit lisätä geeliä iholle 

tarvittaessa pitkin päivää. 
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4. CARE - HOITAVAT TUOTTEET 

Skin Refiner Fluid - epäpuhtaan ihon hoitovoide (50 ml / 31 euroa) 

Kevyt 24h hoitovoide normaalin sekä pintakuivan rasvoittuvan ihon hoitoon. Erinomainen 

voide iholle, johon tulee herkästi epäpuhtauksia. Aloe vera, urea ja merisuola 

kosteuttavat ihoa. Pantenoli rauhoittaa ihoa ja salisyylihappo irrottaa kuolleita ihosoluja. 

Ärtynyt iho rauhoittuu, ihon punoitus, kuivuudesta johtuva hilseily ja epäpuhtaudet 

vähenevät. Voiteen säännöllinen käyttö tasoittaa ihoa.  

 

Vaikuttavia aineita muun muassa pantenoli, urea, salisyylihappo, merisuola, aloe uute, 

A-vitamiiniasetaatti ja E-vitamiiniasetaatti. 

 
Ei sisällä allergisoivia hajusteita, keinotekoisia väriaineita, parafiinia tai parabeeneja. 

 
Käyttö:  

Hoitovoidetta käytetään kuuriluontoisesti (yksi pullo). Levitä tuotetta kasvoille aamuin 

illoin puhdistuksen (esim. Cleansing Foam ja Facial Cleanser) jälkeen. Vältä 

silmänympärysihoa. Helppokäyttöinen ja hygieeninen pumppupullo. 

 

Youth Recovery Fluid 24h – anti-age hoitovoide (50 ml / 52 euroa) 

Tehokkaasti suojaava ja kosteuttava 24h anti-age hoitovoide kuivalle sekä herkälle 

iholle. Kevyt voide rauhoittaa ja vahvistaa herkkää ihoa, suojaa ihoa vapailta 

happiradikaaleilta ja ehkäisee vanhenemisen merkkejä. Ektoiiini tasapainottaa ihoa ja 

suojaa ihoa jokapäiväisiltä stressitekijöiltä (UV, lämpötilavaihtelut, kuivuus). Orgaaninen 

viinirypäleuute antaa iholle välttämättömät hivenaineet ja mineraalit ja peroksidoitu 

maissiöljy rauhoittaa ihoa. Voide sopii hyvin myös normaalille ja sekaiholle sekä miehille 

parranajon jälkeen.  

 

Vaikuttavia aineita muun muassa ektoiini, orgaaninen viinirypäleuute (Vitis vinifera fruit 

water) ja peroksidoitu maissiöljy. 

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

 

Käyttö:  

Levitä kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle aamuin illoin. Voide imeytyy välittömästi eikä 

jätä ihoa kiiltäväksi. Erityisen kuivalle iholle levitä tarvittaessa päälle vielä hoitovoidetta. 

Helppokäyttöinen ja hygieeninen pumppupullo. 
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Aha Complex Cream - uudistava yövoide (30 ml / 30 euroa) 

AHA-happoja sisältävä yövoide, liikasarveistuneelle, ikääntyvälle ja stressaantuneelle 

iholle. Sopii hyvin myös epäpuhtaalle iholle. Erittäin tehokas, mutta hellävarainen 

hedelmähapposeos poistaa kuolleita ihosoluja. Solujen toiminta aktivoituu ja sen 

seurauksena ihon kyky imeä itseensä vaikuttavia aineita paranee. Tasoittaa juonteita ja 

kirkastaa ihoa. Ihosta tulee pehmeä ja raikas. Hyvä tuote myös tupakoitsijan ja 

auringonpalvojan iholle. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa hyaluronihappo, glykoli-, sitruuna-, viini- ja maitohappo, 

E-vitamiiniasetaatti ja urea. Tuotteen pH on 4,0. 

 
Käyttö:  

Levitä voide iholle iltaisin puhdistuksen jälkeen. Vältä silmänympärysihoa. Tuotteen 

käytön aikana iho on alttiimpi valolle kuin normaalisti, joten iho on suojattava 

aurinkosuojan sisältävällä päivävoiteella. Vältä aurinkoa ja solariumia. Voidetta 

käytetään vain kuureina 7–10 päivän ajan. Kun ihon sarveistuminen on palautunut 

normaaliksi, iholle käytetään sille silloin soveltuvaa hoitovoidetta. Ihon kunnosta riippuen 

hoitokuuri voidaan uusia 4–5 viikon kuluttua. 

  

Egf-Complex Repair Cream - tasapainottava yövoide (30 ml / 35 euroa) 

Täyteläinen, tasapainottava ja korjaava/uudistava, kaikille ihotyypeille sopiva voide, joka 

sopii erityisesti rasittuneen sekä stressaantuneen normaalin ja kuivan ihon hoitoon. 

Tuote on ihanteellinen myös herkälle ja helposti ärsyyntyvälle iholle. Egf-yhdisteen 

sisältämät ihonmukaiset kasvutekijät (sytokiinit), tekevät yövoiteesta tehokkaan, 

elvyttäen ihon toimintoja. Iho saa takaisin luonnolliset suojaavat ominaisuutensa, 

joustavuutensa ja pehmeytensä.  

 

Vaikuttavia aineita muun muassa pantenoli, E-vitamiiniasetaatti, maitoproteiiniseos, Egf-

yhdiste eli ihon kasvutekijöitä (sytokiineja). 
 

Käyttö:  

Levitetään iltaisin puhdistetulle kasvojen, kaulan sekä dekolteen iholle ja hierotaan 

kevyesti, kunnes voide on imeytynyt. Sopii hyvin käytettäväksi parina Cell Protector 

Cream -päivävoiteen kanssa. 

 

Cell Regeneration Serum - uudistava anti-age -seerumi (30 ml / 44 euroa) 

Ihoa elvyttävä täyteläinen seerumi sisältää pycnogenolia ja tehovitamiiniyhdistettä. 

Seerumi tasoittaa tehokkaasti juonteita parantamalla erityisesti ihon kollageenituotantoa 

sekä aktivoimalla ihon omaa uusiutumisprosessia, jolloin tuloksena on elinvoimaisempi 

ja pehmeämpi iho. Seerumi myös suojaa tehokkaasti ihosoluja, neutraloi vapaita 
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radikaaleja ja hidastaa solujen vanhenemista. Antaa iholle elinvoimaa ja kosteuttaa. 

Sopii kaikille ihotyypeille. 

Vaikuttavia aineita muun muassa pycnogenol, hyaluronihappo, C-vitamiini, E-vitamiini, 

B3-, B5- ja B6- vitamiinit. 

Ei sisällä keinotekoisia väriaineita, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

parafiineja, parabeeneja tai allergisoivia hajusteita. 

Käyttö: Levitä muutama tippa aamuin illoin puhdistetulle kasvojen kaulan ja dekolteen 

iholle ja hiero kevyesti. Anna imeytyä hetki ja levitä päälle hoitovoide. Kätevä pipettipullo.  

 

Cell Protector Cream - suojaava päivävoide SPF 10 (30 ml / 32 euroa) 

UVA- ja UVB-suojakertoimet yhdessä pycnogenolin kanssa tekevät tästä voiteesta 

todellisen suojakilven ihollesi. Pycnogenol neutraloi vapaita radikaaleja ja sen vaikutus 

on 20 kertaa tehokkaampi kuin C-vitamiinin. Solujen aineenvaihdunta tehostuu, 

korkealaatuiset kosteuttajat ja lipidit huolehtivat ihon kosteuden ja rasvapitoisuuden 

tasapainosta. Säännöllinen käyttö pitää ihon vastustuskykyisempänä ympäristön 

haittavaikutuksille. Cell Protector Cream -voide sopii kaikkien ihotyyppien hoitoon. 

Aurinkosuojakerroin SPF 10.  

Vaikuttavia aineita muun muassa pycnogenol, omega-3 rasvahapot, hyaluronihappo, E-

vitamiiniasetaatti ja pantenoli. 
 

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 

Käyttö: Levitä aamuisin puhdistetulle kasvojen kaulan ja dekolteen iholle kevyin pyörivin 

liikkein. Jos iho tuntuu kireältä tai erityisen kuivalta, voiteen alle voidaan levittää Hydro² 

Infusion Serum -seerumia. 

 

Cell Regeneration Night - uudistava anti-age yövoide (50 ml / 49 euroa) 

Täyteläinen anti-age -voide, joka tukee ihon luonnollista uusiutumista yön aikana. 

Pycnogenolin sekä C- ja E-vitamiinien yhdistelmä antaa maksimaalisen suojan vapaiden 

radikaalien aiheuttamia haittoja vastaan. Korkealaatuiset ainesosat kyllästävät ihoa 

kosteudella. Salvian siemenöljy lisää ihon lipidipitoisuutta ja antaa iholle arvokkaita 

omega-3 -rasvahappoja, jotka lisäävät ihon vastustuskykyä suojaten ihoa myös 

kuivumiselta ja kutiamiselta. Soveltuu parhaiten kuivalle iholle ja uusiutumista 

kaipaavalle iholle. 
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Vaikuttavia aineita muun muassa allantoiini, salvian siemenöljy, hyaluronihappo, 

pycnogenol, B3-vitamiini (niasiini), B5-vitamiini (pantoteenihappo), B6-vitamiini 

(pyridoksiini), C-vitamiini ja E-vitamiini. 

Ei sisällä väriaineita, PEG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, parafiineja, 

parabeeneja tai allergisoivia hajusteita. 

Käyttö: Hiero kevyesti puhdistetulle kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle iltaisin.  

 

Couperose Therapy -hoitokonsepti couperosa- / rosacea  -iholle 

Couperose Therapy on monivaiheinen tasapainottava hoitokonsepti couperosa-iholle, 

jossa on laajentuneita hiusverisuonia eli teleangiektasiaa, kasvojen punoitusta ja 

rosaceaa (acne rosacea /ruusufinni). Tuotteet on kehitetty uusimpien tutkimusten 

perusteella hoitamaan couperosa-/rosacea-ihoa vähemmän on enemmän periaatteella. 

Kaikki tuotteissa olevat vaikuttavat aineet on valittu huomioiden couperosa/rosacea ihon 

erityinen herkkyys. Tuotteiden neurokosmeettinen ainesosa vähentää ihon stressiä ja 

rauhoittaa ihoa.  

 

Couperosa- / rosacea -ihossa on ihon kasvutekijöiden tuotanto lisääntynyt, jolloin 

verisuonet ovat normaalia aktiivisempia (vaskulaarinen hyperaktiviteetti). Innovatiivinen 

uusi tehoaine VEGFstop rajoittaa verisuoniin vaikuttavien kasvutekijöiden määrää, jolloin 

uusien hiusverisuonten muodostuminen estyy ja ihon punaisuus vähenee. 

 

Kaikki Couperose Therapy -tuotteet sisältävät tämän VEGFstop-ainesosan, joka 

ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja 

vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta. Hoitotuotteet valitaan ihon punoituksen ja 

tulehduksen asteesta riippuen. Couperosa-ihon puhdistukseen sopii Gentle Cleansing 

Milk -puhdistusmaito ja Gentle pH Balanser -kasvovesi. 

 

Couperose Therapy Serum 1 - couperosan hoitoseerumi (30 ml / 36 euroa) 

Hoitoseerumi tulehtuneelle couperosa-iholle, jossa on laajentuneita hiusverisuonia, 

teleangiektasiaa, kasvojen punoitusta tai rosaceaa (acne rosacea /ruusufinni).   

 

Innovatiivinen uusi tehoaine VEGFstop ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten 

syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta.  

 

Erityinen aktiiviaineiden yhdistelmä aktivoi ihon mikroverenkiertoa ja näin tehostaa 

kuona-aineiden poistumista ja tasapainottaa hiusverisuonten seinämiä. Ihon 

mikroverenkierron vähäinen vilkastuttaminen sekä tehokas tulehdusta ehkäisevä 
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vaikutus helpottavat tulehduksellisessa vaiheessa olevaa rosaceaa. Seerumin 

ihoidenttinen aminohappoyhdiste kosteuttaa ihoa tehokkaasti.  
 
Vaikuttavia aineita muun muassa VEGFstop, fytiinihappo, sinkkiglukonaatti, kofeiini, 

ihoidenttinen aminohappoyhdiste ja B3-vitamiini (niasiiniamidi).  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- eikä PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja 

tai keinotekoisia väriaineita. 

 
Käyttö:  

Levitä muutama tippa iholle puhdistuksen jälkeen aamuin illoin ja hiero kevyesti. Anna 

imeytyä ja levitä päälle joko Couperosa Therapy Cream tai Couperosa Therapy Fluid -

voide. Kätevä pipettipullo. 

 

Couperose Therapy Serum 2 - couperosan hoitoseerumi (30 ml / 36 euroa) 

Hoitoseerumi couperosa-iholle, jossa on laajentuneita hiusverisuonia, teleangiektasiaa, 

kasvojen punoitusta tai rosaceaa (acne rosacea /ruusufinni).  

 

Innovatiivinen uusi tehoaine VEGFstop ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten 

syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta.  

 

Neurokosmeettinen tehoaine villi-indigo (trooppinen villikasvi) vähentää tulehtuneen ihon 

kutinaa ja kihelmöintiä ja lisää pitkäaikaisesti ihon hyvänolon tunnetta. Pycnogenol 

suojaa ihoa tehokkaasti vapaiden radikaalien aiheuttamilta haittavaikutuksilta ja 

tasapainottaa hiusverisuonten toimintaa. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa VEGFstop, pycnogenol, fytiinihappo, villi-indigo 

(Tephrosia purpurea) ja pantenoli.  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia tai 

keinotekoisia väriaineita. 
 

Käyttö:  

 

Levitä muutama tippa iholle puhdistuksen jälkeen aamuin illoin ja hiero kevyesti. Anna 

imeytyä ja levitä päälle joko Couperosa Therapy Cream tai Couperosa Therapy Fluid -

voide. Kätevä pipettipullo. 
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Couperose Therapy Fluid - kevyt couperosan hoitovoide (50 ml / 49 euroa) 

Kevyt 24 tunnin hoitovoide rasvoittuvalle couperosa-iholle, jossa on laajentuneita 

hiusverisuonia, teleangiektasiaa, kasvojen punoitusta tai rosaceaa (acne rosacea 

/ruusufinni).  

 

Innovatiivinen uusi tehoaine VEGFstop ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten 

syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta.  

 

Voiteen ihoidenttiset lipidit (DMS) korjaavat pitkäaikaisesti ihoa suojaavaa kerrosta. Ihon 

oma kosteudenhaihtuminen vähentyy ja lisäksi hyaluronihappo kosteuttaa ihoa. 

Neurokosmeettinen tehoaine villi-indigo (trooppinen villikasvi) ja lakritsinjuuriuute 

vähentävät tulehtuneen ihon kutinaa ja kihelmöintiä ja lisäävät pitkäaikaisesti ihon 

hyvänolon tunnetta. Pycnogenol suojaa ihoa tehokkaasti vapaiden radikaalien 

aiheuttamilta haittavaikutuksilta ja tasapainottaa hiusverisuonten toimintaa. 

 

Vaikuttavia aineita ovat muun muassa ihoidenttiset lipidit (DMS=derma membrane 

system), VEGFstop, pycnogenol, fytiinihappo, villi-indigo, lakritsinjuuriuute, pantenoli, 

allantoiini, sodium PCA, hyaluronihappo ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

väriaineita tai hajusteita. 
 

Käyttö:  

Levitä puhdistetulle iholle aamuin illoin. Hiero kevyesti ihoon. Vältä silmänympärysihoa.  

Levitä tarpeen mukaan voiteen alle Couperose Therapy Serum 1 tai  Couperose 

Therapy Serum 2. 

 

Couperose Therapy Cream, täyteläinen couperosan hoitovoide (50 ml / 49 euroa) 

Täyteläinen 24 tunnin hoitovoide normaalille ja kuivalle couperosa-iholle, jossa on 

laajentuneita hiusverisuonia, teleangiektasiaa, kasvojen punoitusta tai rosaceaa (acne 

rosacea /ruusufinni).  

 

Innovatiivinen uusi tehoaine VEGFstop ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten 

syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta.  

 

Voiteen ihoidenttiset lipidit (DMS) korjaavat pitkäaikaisesti ihoa suojaavaa kerrosta. Ihon 

oma kosteudenhaihtuminen vähentyy ja lisäksi hyaluronihappo kosteuttaa ihoa. 

Neurokosmeettinen tehoaine villi-indigo (trooppinen villikasvi) ja lakritsinjuuriuute 

vähentävät tulehtuneen ihon kutinaa ja kihelmöintiä ja lisäävät pitkäaikaisesti ihon 

hyvänolon tunnetta. Pycnogenol suojaa ihoa tehokkaasti vapaiden radikaalien 

aiheuttamilta haittavaikutuksilta ja tasapainottaa hiusverisuonten toimintaa. 
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Vaikuttavia aineita ovat muun muassa ihoidenttiset lipidit (DMS=derma membrane 

system), VEGFstop, pycnogenol, fytiinihappo, villi-indigo, lakritsinjuuriuute, pantenoli, 

allantoiini, sodium PCA, hyaluronihappo ja E-vitamiini. 

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

väriaineita tai hajusteita. 

 
Käyttö:  

Levitä puhdistetulle iholle aamuin illoin. Hiero kevyesti ihoon. Vältä silmänympärysihoa.  

Levitä tarpeen mukaan voiteen alle Couperose Therapy Serum 1 tai  Couperose 

Therapy Serum 2. 

 

Couperose Therapy Mask - couperosaa hoitava naamio (50 ml / 42 euroa) 

Kevyt geelimäinen viilentävä ja rauhoittava naamio couperosa-iholle, jossa on 

laajentuneita hiusverisuonia, teleangiektasiaa, kasvojen punoitusta tai rosaceaa (acne 

rosacea /ruusufinni).   

 

Innovatiivinen uusi tehoaine VEGFstop ehkäisee uusien laajentuneiden hiusverisuonten 

syntymistä, vahvistaa hiusverisuonia ja vähentää ihon punaisuutta ja turvotusta sekä 

yliherkkyyttä. Ihanteellinen hoitonaamio lehahdusherkälle iholle. Neurokosmeettinen 

peptidi rauhoittaa ihon kutinaa, kuumotusta ja kihelmöintiä sekä lisää ihon 

vastustuskykyä ulkoisia haittavaikutuksia vastaan. Antaa iholle pitkäaikaiseen hyvänolon 

tunteen. Pycnogenol suojaa ihoa tehokkaasti vapaiden radikaalien aiheuttamilta 

haittavaikutuksilta ja tasapainottaa hiusverisuonten toimintaa. Hyaluronihappo kosteuttaa 

ihoa. Pantenoli ja lakritsinjuuriuute rauhoittavat punoittavaa ja tulehtunutta ihoa. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa VEGFstop, pycnogenol, fytiinihappo, tetrapeptide-15, 

lakritsinjuuriuute, pantenoli, arginiini, sodium PCA ja E-vitamiini.  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

väriaineita tai hajusteita. 
 

Käyttö:  

Käytetään puhdistuksen jälkeen kaksi kertaa viikossa tai useammin, jos tarpeen. Levitä 

naamiota tasaisesti kasvoille, kaulalle ja dekolteelle (viuhkasiveltimellä). Vältä 

silmänympärysihoa. Anna vaikuttaa 15–20 minuuttia. Poista loput naamiosta haalealla 

vedellä.  Levitä tämän jälkeen iholle tarpeen mukaan Couperose Therapy Serum 1 tai 

Couperose tTerapy Serum 2 sekä Couperose Therapy Fuid tai Couperose Therapy 

Creme. 
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Refresh Eye Gel - virkistävä silmänympärysgeeli (15 ml / 39 euroa) 

Viilentävä geeli silmänympärysihon hoitoon, joka sopii kaikille ihotyypeille. 

Hyaluronihappo ja ihoidenttiset aminohapot kosteuttavat intensiivisesti 

silmänympärysihoa. Innovatiivinen Clear Eye Factor -ainesosa vähentää turvotusta 

silmänympärysiholla sekä ehkäisee tummia silmänalusia. Tuotteen sisältämät peptidit 

vahvistavat ihoa ja ehkäisevät siten silmäpussien syntymistä. 

 

Tuotteessa on käytännöllinen roll-on pää, jonka viilentävät, ruostumattomat teräskuulat 

hierovat hellästi ihoa. Tuote sopii hyvin myös herkällekin iholle sekä piilolinssien 

käyttäjälle. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa Clear Eye Factor, mangaani, alaniini, palmitoyl 

tetrapeptide-7 (matrikine), ihoidenttinen aminohappoyhdiste ja hyaluronihappo.  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. 

 
Käyttö:  

Levitä puhdistetulle silmänympärysiholle aamuin illoin pyörivin liikkein ja toista 

tarvittaessa. Tarvittaessa voit levittää päälle kevyesti päivä-/yövoidetta. 

 

Intense Eye Cream - uudistava silmänympärysvoide (15 ml / 39 euroa) 

Täyteläinen ja monivaikutteinen voide kuivalle ja uusiutumista kaipaavalle 

silmänympärysiholle. Sopii kaikille ihotyypeille herkän ja vaativan silmänympärysihon 

hoitoon, ihanteellinen juonteisiin.  

 

Ihoidenttiset kosteuttavat ainesosat, aminohapot, sodium PCA ja hyaluronihappo, 

kosteuttavat tehokkaasti kuivaa silmänympärysihoa ja korkealaatuiset lipidit huolehtivat 

ihon pehmeydestä. Korkealaatuinen peptidiyhdiste aktivoi ihon omaa kollageenin 

tuotantoa, kohentaa ihon elastisuutta ja tasoittaa näkyvästi juonteita ja ryppyjä. Tuotteen 

sisältämä pycnogenol suojaa ihoa tehokkaasti vapaiden radikaalien aiheuttamilta 

ihovaurioilta. Tuote sopii hyvin myös piilolinssien käyttäjälle. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa ihoidenttinen aminohappoyhdiste, sodium PCA, 

hyaluronihappo, palmitoyl tripeptide-5, pycnogenol ja pantenoli.  

 

Ei sisällä parabeeneja, parafiineja, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

väriaineita tai hajusteita. 

 
Käyttö:  

Levitä puhdistetulle silmänympärysiholle aamuin illoin pyörivin liikkein ja toista 

tarvittaessa. Tarvittaessa voit levittää päälle kevyesti päivä-/yövoidetta. 
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Hydro² Infusion Serum - syväkosteuttava seerumi (30 ml / 38 euroa) 

Intensiivisesti kosteuttava nestemäinen seerumi normaalille ja kuivalle iholle. 

Hyaluronihapon ja ihoidenttisten aminohappojen yhdistelmä säätelee ihon 

kosteustasapainoa ja pehmentää välittömästi ihon kuivuudesta johtuvia juonteita ja 

ryppyjä. Innovatiivinen aktiiviaineyhdiste Filaggrinol lisää ihon pitkäkestoista 

kosteudensitomiskykyä ja ehkäisee kosteuden haihtumista. Tämä virkistävä 

kosteuscocktail sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. 

Vaikuttavia aineita muun muassa innovatiivinen aktiiviaineyhdiste filaggrinol, 

ihoidenttinen aminohappoyhdiste, hyaluronihappo, sodium PCA, allantoiini ja pantenoli.  

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia, 

keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 
 
Käyttö: Levitä kevyesti hieroen muutama tippa seerumia puhdistetulle kasvojen, kaulan 
sekä dekolteen iholle ja anna imeytyä. Levitä päälle ihotyyppisi mukainen hoitovoide. 
Kätevä pipettipullo. 
 

Hydro² Infusion Cream - syväkosteuttava voide (50 ml / 45 euroa) 

Kevyt tehokkaasti kosteuttava 24 tunnin voide pintakuivalle, kuivalle sekä herkälle iholle. 
Ihoidenttisiä kosteuttajia sisältävä hyvin imeytyvä voide kosteuttaa ihoa välittömästi ja 
pitkäkestoisesti. Voide kosteutta ihoa ulkopuolelta ja lisää ihon omaa 
kosteudentuotantoa sisältäpäin. Ihoidenttiset aminohapot ja innovatiivinen aktiiviaine 
polyglutamic acid (PGA) säätelevät ihon kosteustasapainoa, täyttävät ihon 
kosteusvarastoja ja lisäävät ihon kosteudensitomiskykyä. Voide ehkäisee ihon 
kuivumista ja vähentää kuivuudesta johtuvaa ihon hilseilyä sekä pehmentää juonteita ja 
ryppyjä. Iho saa tärkeää kosteutusta koko päivän.  

Vaikuttavia aineita muun muassa Polyglutamic acid (PGA), ihoidenttinen 
aminohappoyhdiste, Perillaöljy (omega-3-rasvahappo). 
 
Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG:tä, PPG:tä, keinotekoisia väriaineita eikä 
allergisoivia hajusteita. 
 

Käyttö: Levitä puhdistetulle iholle aamuin illoin. Hiero kevyesti ihoon. Kätevä ja 

hygieeninen pumppupullo.  

 

Vinkki erittäin kuivalle iholle! Levitä voiteen alle Hydro² Infusion Serum -seerumi ja käytä 

lisäksi kaksi kertaa viikossa Hydro² Infusion Mask -naamiota. 
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Hydro² Infusion Mask - syväkosteuttava naamio (50 ml / 35 euroa) 

Tehokkaasti kosteuttava voidemainen naamio kuivan ja erittäin kuivan ihon hoitoon.  

Sopii kaikille ihotyypeille, myös hyvin herkälle iholle. Naamio parantaa ihon 

kosteuspitoisuutta ja samalla aktivoi ihon omia kosteutusmekanismeja. Ihoidenttinen 

aminohappoyhdiste ja hyaluronihappo kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja 

syvävaikutteisesti. Innovatiivinen aktiiviaineyhdiste Filaggrinol lisää ihon pitkäkestoista 

kosteudensitomiskykyä ja ehkäisee kosteuden haihtumista. 

 

Vähentää ihon hilseilyä ja kuivuudesta johtuvien juonteiden määrää. Antaa iholle 

raikkaan ilmeen, pehmentää ja rauhoittaa ihoa. Ideaali hoitotuote ylläpitämään ihon 

kosteutta kuivattavien hoitojen jälkeen.  

Vaikuttavia aineita muun muassa innovatiivinen aktiiviaineyhdiste filaggrinol, 

ihoidenttinen aminohappoyhdiste, hyaluronihappo, urea, allantoiini ja pantenoli. 

 

Ei sisällä kemiallisia säilöntäaineita, parabeeneja, parafiineja, PPG-yhdisteitä 

(emulgaattoreita), keinotekoisia väriaineita tai allergisoivia hajusteita. 
 

Käyttö:  

Käytä naamiota useita kertoja viikossa tai päivittäin. Levitä puhdistetuille kasvoille, 

kaulalle ja dekolteelle (viuhkasiveltimellä). Anna vaikuttaa 15–20 minuuttia. Poista 

imeytymätön naamio haalealla vedellä. Levitä tämän jälkeen iholle muut hoitotuotteet. 

 

Activating Gel Mask - aktivoiva geelinaamio (50 ml / 31 euroa) 

Ihoa aktivoiva geelinaamio, joka sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle ja 

couperoottiselle iholle. Geelinaamio aktivoi tehokkaasti ihon verenkiertoa ja solujen 

aineenvaihduntaa. Tämä optimoi solujen ravinnonsaantia ja uusiutumista. Aktivoi myös 

ihon lymfanestekiertoa ja parantaa näin kuona-aineiden poistumista ja vähentää ihon 

turvotusta. Supistavat ainesosat vahvistavat ihon hiusverisuonia.  

 

Ideaali hoitotuote tupakoitsijan iholle, ikääntyvälle ja uusiutumista kaipaavalle iholle. 

Naamio kirkastaa ja raikastaa väsynyttä ihoa. Naamion jälkeen iho tuntuu pehmeältä ja 

näyttää raikkaalta ja elinvoimaiselta. Myös muiden hoitotuotteiden vaikuttavien aineiden 

imeytyminen ihoon tehostuu. Naamion säännöllinen käyttö vahvistaa ihoa. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa kofeiini, karnitiini, niasiini, arnikki, hevoskastanjauute, 

hamamelistiiviste, peltokorteuute, sodium PCA sekä E-vitamiini. 

 

Ei sisällä parabeeneja, paraffiinia, PEG- tai PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), väriaineita 

tai allergisoivia hajusteita. 
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Käyttö:  

Käytetään iltaisin 1-2 kertaa viikossa. Levitä puhdistuksen jälkeen naamiota ohut ja 

tasainen kerros kasvoille, kaulalle ja dekolteelle (viuhkasiveltimellä). Vältä 

silmänympärysihoa. Anna naamion vaikuttaa 10–12 minuuttia. Poista huolellisesti 

kylmällä vedellä. Kasvojen kuumotus ja nipistely naamion vaikutuksen aikana sekä 

punoitus vielä jonkin aikaa naamion poistamisen jälkeen on normaali reaktio. 

Verenkiertoa aktivoivan vaikutuksen ansiosta iho on erityisen vastaanottavainen 

seuraaville hoitotuotteille.  

 

Scar Softening Cream - erikoisvoide arpien hoitoon (30 ml / 27 euroa) 

Pehmittävä erikoisvoide kovien ja kuivien arpien, kuten hypertrofisten arpien sekä 

paloarpien hoitoon. Voiteessa on sarveissoluja pehmittävää keratolyyttistä tehoainetta, 

joka pehmentää kiinteää ja jäykkää arpikudosta. Huolellisella hoidolla arpikudos muuttuu 

sitä ympäröivän normaalin kudoksen kaltaiseksi. Voidetta tulee käyttää vain jo 

parantuneille arville. Ei sovi tuoreille arville. Ihanteellinen voide käytettäväksi ennen 

kosmetologin suorittamaa arpien mikrohiontahoitoa. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa koivunkuoriuute ja salisyylihappo. 

 

Ei sisällä keinotekoisia väriaineita eikä allergisoivia hajusteita. 
 

Käyttö:  

Voidetta hierotaan arpikohtaan aamuin illloin. Puhdista ihoalue ensin Facial Cleanser-

kasvovedellä (poistaa iholta rasvan). Käytön kesto riippuu hoidettavasta alueesta ja 

arven laadusta. Kysy tarkemmat ohjeet kosmetologiltasi. Ennen ensimmäistä 

REVIDERM Skin Peeler -mikrohiontahoitoa arpeen hierotaan voidetta iltaisin 14 päivän 

ajan. Hoidon jälkeen voiteen käyttöä jatketaan vasta kolmen päivän kuluttua 

mikrohionnasta. 
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5. BODY - VARTALONHOITO 

Smooth Body Peeling - vartalon kuorintavoide (200 ml / 41 euroa) 

Täyteläinen vartalon kuorintavoide pehmentää ja silottaa karkeaa ja kuivaa ihoa. 

Hienojakoiset kuorintarakeet sekä entsyymit irrottavat hellästi kuolleita sarveissoluja. 

Samalla kuorinta nopeuttaa ihon mikroverenkiertoa ja vilkastuttaa solujen 

aineenvaihduntaa. Kuorinnan jälkeen voiteet ja niiden aktiiviaineet imeytyvät paremmin 

ihoon ja elvyttävät ihon toimintaa. Ihosta tulee silkkisen pehmeä. Sopii kaikille 

ihotyypeille. 

Vaikuttavia aineita muun muassa kovetettu kamferiöljy (kuorintarae), bacillus ferment, 

aloe vera ja sodium PCA.  
 
Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG:tä, PPG:tä, eikä keinotekoisia väriaineita. 

Käyttö:  
Käytä tuotetta kaksi kertaa viikossa hyvin kostutetulle iholle. Hiero kuorintavoidetta koko 
vartalolle kevyin pyörivin liikkein ja käytä apuna vettä. Hieronta nopeuttaa ihon 
mikroverenkiertoa. Kuorinnan jälkeen huuhtele iho huolellisesti, kuivaa iho pyyhkeellä 
taputellen ja levitä vartalovoide vielä hieman kostealle iholle.  

 

Body Hydrocalm - tehokosteuttava vartalovoide (200 ml / 46 euroa) 

Kevyt ihoa suojaava, rauhoittava ja kosteuttava vartalovoide kaikille ihotyypeille. 

Korkealuokkaiset vapaita happiradikaaleja sitovat ainesosat suojaavat ihoa 

ennenaikaiselta vanhenemiselta. Ärsytystä ja tulehdusta vähentävät ainesosat 

rahoittavat ihoa. Ihoidenttinen aminohappoyhdiste kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja 

parantaa ihon rakennetta. Iho tuntuu raikkaalta ja pehmeältä. Kevyen koostumuksensa 

ansiosta tuote on helppo levittää ja se imeytyy nopeasti, eikä jätä rasvaista tunnetta 

iholle. Ihanteellinen voide ärtyneelle ja kuivalle iholle. Sopii käytettäväksi myös after sun 

-voiteena.  

Vaikuttavia aineita muun muassa E-vitamiini, fytiinihappo, ihoidenttinen 

aminohappoyhdiste, sodium PCA, pantenoli, allantoiini ja aloe vera (lääkealoe).  

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikonia 

eikä keinotekoisia väriaineita. 

Käyttö: Käytetään päivittäin koko vartalon iholle.  
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Stretch Mark Cream – vartalovoide venymäarpien hoitoon (200 ml / 59 euroa) 

Tehokas, sidekudosta vahvistava vartalonhoitovoide, jonka aktiiviaineyhdiste levä-, 

guarana- ja korteuutteesta aktivoi ihokudosta ja vahvistaa kollageenisäikeitä. Voide 

parantaa ihon rakennetta ja kiinteyttää ihokudosta. Sopii venymäarpien ja raskausarpien 

ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä kaulan ja rintojen ihon kiinteyttämiseen kaikille 

ihotyypeille. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa urea, PCA, E-vitamiini, B-vitamiini, maitohappo, glysiini 

ja kasviuutteet. 
 

Käyttö:  

Voidetta levitetään päivittäin aamuin illoin hoidettaville alueille. Jos arpialueilla on myös 

selluliittia, levitä iholle ensin Cellulite Egf-lotion -voidetta, anna sen imeytyä, ja levitä sen 

jälkeen Stretch Mark Cream -voide. Voit tehostaa hoitoa kaksi kertaa viikossa tehtävällä 

Smooth Body Peeling -vartalokuorinnalla. 

 

Cellulite Egf-Lotion - vartalovoide selluliitin hoitoon (200 ml / 47 euroa) 

Tehokkaita aktiiviaineita sisältävä vartalovoide selluliitin hoitoon. Ihon kasvutekijöitä 

sisältävän Egf-yhdisteen ansiosta sidekudos kiinteytyy ja vahvistuu, verenkierto 

voimistuu ja kudoksen aineenvaihdunta paranee. Kookosuute kosteuttaa ihoa. 

Tuloksena on pehmeä, sileä ja kiinteä iho. Käytetään vain terveelle iholle, ei alueille joilla 

psoriasista tai ihottumaa. 

 

Vaikuttavia aineita muun muassa kookosuute, maitoproteiiniyhdiste, Egf-yhdiste (ihon 

kasvutekijöitä), C- ja A-vitamiini.  

Ei sisällä parafiinia, silikonia eikä keinotekoisia väriaineita. 
 

Käyttö:  

Levitä voidetta ihon ongelma-alueille aamuin illoin parhaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Tuotteen vaikutusta tehostaa kaksi kertaa viikossa tehty kuorinta 

Smooth Body Peeling -kuorintavoiteella.  
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6. PROTECT - SUOJAUS 

Daily Sun Screen SPF 20 - aurinkosuojavoide kasvoille (50 ml / 30 euroa) 

Päivittäiseen käyttöön sopiva kevyt voide, joka antaa iholle välittömän suojan (SK 20, 

keskitason suoja) UVA- ja UVB- sekä IR-säteitä (infrapuna) vastaan. Sopii hyvin myös 

erittäin herkälle ja tulehtuneelle iholle. Voide ehkäisee myös aurinkoihottuman 

muodostumista. Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa ruskettumisen aikana. E-vitamiini 

parantaa ihon suojaa vapaita happiradikaaleja vastaan. Geelimäinen voide imeytyy 

ihoon nopeasti, jättämättä ihoa tahmean tuntuiseksi. Vaikutus on kolmivaiheinen: ihoa 

suojaava, rauhoittava sekä kosteuttava.  

Vaikuttavia aineita muun muassa hyaluronihappo ja E-vitamiini. 

Sopii valonherkälle, erittäin herkälle, allergiselle sekä rasvoittuvalle iholle. Ehkäisee 

aurinkoihottuman muodostumista. 

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PEG- ja PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), 

keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. 

Käyttö: 

Optimaalisen suojan takaamiseksi levitä voide iholle vähintään 30 minuuttia ennen 

aurinkoon menoa. Alhaisen lipidimääränsä ansiosta aurinkovoidetta voi käyttää myös 

yhdessä suojakertoimettoman päivävoiteen kanssa, jolloin aurinkovoide levitetään 

päivävoiteen päälle. Tuotetta suositellaan lisättäväksi säännöllisin väliajoin, jotta haluttu 

suojateho säilyy. 

 

Dry Touch Sun Spray SPF 50+ -aurinkosuojavoide vartalolle ja kasvoille (200 ml / 

43 euroa) 

Öljytön, vedenkestävä suihke kaikille ihotyypeille, joka antaa välittömän suojan 

auringolta. Voiteen aurinkosuojakerroin (SK 50+, erittäin korkea suoja) suojaa ihoa UVA- 

ja UVB-säteiden aiheuttamilta ihovaurioilta. Voide vaikuttaa kolmivaiheisesti, sillä se 

suojaa, rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa. Aloe vera rauhoittaa ja kosteuttaa stressaantunutta 

ihoa samalla, kun E-vitamiini suojaa ihoa vapailta happiradikaaleilta. Kevyen 

koostumuksensa ansiosta voide imeytyy ihoon nopeasti, jättämättä ihoa tahmean 

tuntuiseksi. Erinomainen aurinkosuoja herkästi palavalle iholle.  

Ei sisällä parabeeneja, parafiinia, PPG-yhdisteitä (emulgaattoreita), silikoneja, 

keinotekoisia väriaineita tai hajusteita. 
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Vaikuttavia aineita muun muassa aloe vera ja E-vitamiini. 
 

Sopii kaikille ihotyypeille jotka tarvitsevat erityistä aurinkosuojaa: 

• urheilijoille sekä ulkoiluaktiviteetteihin  

• erittäin UV-herkille, joiden taipumus auringossa palamiseen 

on lisääntynyt 

• iholle, joka ei rusketu tai joka ei ole vielä ruskettunut  

• ihoa kuorivien ja hiovien hoitojen (esim.laser hoitojen) 

jälkeen tai lääkkeiden / muiden tuotteiden käytön 

aiheuttaman valoherkistymisen jälkeen  

• raskauden aikana estämään pigmenttimuutoksia 

(hyperpigmentaatio) 

Käyttö: 

Hyvän suojan takaamiseksi levitä voidetta runsaasti iholle vähintään 30 minuuttia ennen 

aurinkoon menoa. Tuotetta suositellaan lisättäväksi säännöllisin väliajoin, jotta haluttu 

suojateho säilyy.  


