TIL DIN INDRE LUKSUSDIVA

Luksuriøs og plejende anti-age hudplejeserie
med ægte caviar og 0 % parabener

BEAU RELAX
50 ml. *muskelberoligende creme med *Cell Relaxation Factor (anti rynke)
Box inklusiv 2x5 ml. »Ampul Hyaluron”
Beau Relax er en sanselig duftende, luksuriøs dag og nat creme med en
meget stærk beroligende og udglattende effekt for den modne hud. Denne
effekt er opnået ved brugen af *Cell Relaxation Factor - en aktiv substans
opnået fra en speciel grøn alge. Cremen har en specifik beroligende indflydelse (»botox«-effekt) på de finere muskler i huden, så dybe, grove furer
udglattes og forebygges. Brugen af Beau Relax med *Cell Relaxation Factor
sørger for, at ansigtets muskulatur afslappes og glattes, men ansigtsudtrykkets
karakteristik og naturlighed bevares.
*Cell Relaxation Factor, en opfindelse af Medex Bio Science Cosmetic Laboratories.

CREME DE CAVIAR
50 ml. nærende creme indeholdende bl.a. caviar
Box inklusiv 2x5 ml. »Ampul Tinticosyn®«
Creme de Caviar er en luksuriøs dag og nat creme, som effektivt giver
den tørre og modne hud fornyet næring og behageligt ’booster’ huden.
Cremen er udviklet på baggrund af ægte stør-caviar, der byder på
naturlige og meget luksuriøst sammensatte substanser af bl.a. essentielle
aminosyrer og fedtsyrer, specielt oligo-peptides, proteiner og sporstoffer.
Brugen af Creme de Caviar sammen med ampullen »Tinticosyn« garanterer
opbygning af ny collagen og elastin i huden og minimerer de synlige ældningstegn af fine linjer og rynker, da Tinticosyn hjælper med at stimulere hudcellernes metabolisme.

CREME DE CAVIAR FORTE
50 ml. ekstra stærk, nærende creme med caviar-ekstrakt
Box inklusive 2x5 ml. »Ampul Tinticosyn®«
En nærende og ekstra beskyttende 24 timers creme til ultra tør og følsom
hud og som essentiel pleje for huden i de kolde vintermåneder. Denne
creme er en stærkere udgave af Crème de Caviar og indeholder en endnu
højere koncentration af caviar. Også Creme de Caviar Forte kombineres
med Tinticosyn® ampullerne. UV-filteret i denne creme er tilført som små
»perler«, hvilket gør, at filteret ikke ligger direkte på huden, når huden skal
beskyttes mod solens skadelige stråler, som forårsager for tidlig ældning.

GELÉE D’OR
50 ml. 24 kt. guld-gelé med caviar inkl. to stk. boostende Hyalurom ampuller
Med kombinationen af caviar og 24 kt. guld er der tale om maksimal luksus
kombineret med optimale plejeegenskaber fra bl.a. caviar, der er rig på
essentielle aminosyrer, fedtsyrer, unikke oligo-peptider, proteiner og sporstoffer.
Kan anvendes både i ansigt og på dekolleté. Ud over at opstramme, får huden
også en fantastisk, strålende effekt fra det fine guld.

AMPOULE DE CAVIAR SUPÉRIEUR
5x15 ml. ampul med caviar-ekstrakt og aminosyrer
Intensiv celle-regenererende ampul indeholdende koncentreret caviar beriget med Osmo-beskyttende aminosyrer. Denne ampul er tilført højst muligt indhold af caviar-ekstrakt og aminosyrer, som udmærker produktet som
»anti-stress« og »anti-irritation«. Er specielt plejende for en skadet hud, der
har været udsat for UV-stråling.

AMPUL HYALURON
Box med 9x5 ml. intensiv anti-age ampul til rynker og slap hud
Hyaluron er en slags sukkerstof, som findes naturligt i huden hos os alle.
Hyaluron har til opgave at fastholde fugten i huden for at bevare en sund
hudtilstand og et ungt udseende. Det er velkendt, at hyaluron også trænger
ind i huden udefra, her virker det ved at øge vandindholdet og stimulere
collagen-dannelsen. Hyaluron genskaber hudens smidighed og glatte udseende. Fugt bindes til huden og gør den mere elastisk, så linjer udviskes og
rynker reduceres. Anvendes under dag- og/eller natcreme.

AMPUL TINTICOSYN
Box med 9x5 ml. intensiv anti-age ampul til rynker og slap hud
Ampull Tinticosyn indeholder det ultra stærke præparat
Tiniticosyn, som er ansvarlig for produktionen af nyt collagen
samt ny elastin i huden. Desuden understøtter Tinticosyn
stimuleringen af hudcellernes metabolisme og genopretter
energiniveauet i den aldrende hud til niveauet for en yngre hud.
Tinticosyn minimere synlige tegn på aldringsprocessen, herunder
finelinjer og rynker.

LAIT DE CAVIAR EMOLLIENT &
CAVIAR BALANCING LOTION

120 ml. lotion (skintonic) og 120 ml. rensemælk med caviar-ekstrakt
Blid afrens beriget med caviar til alle hudtyper. Masseres blidt ind morgen
og aften med fugtede fingre på ansigt og hals og renses derefter af med
Caviar Balancing Lotion for optimalt resultat.

CAVIAR EYE-LIFT EMULSION
30 ml. luksuriøs og plejende øjencreme med caviar-ekstrakt
Caviar Emulsion er en luksuriøs øjencreme indeholdende Neuropeptide,
som har en afslappende virkning på huden. Cremen indeholder også ægte
caviar-ekstrakt for en blødgørende og opstrammende effekt, der reducerer
ældningstegn omkring øjnene.
Påføres morgen og aften i et tyndt lag omkring øjnene op til øjenvipperne
med duppende fingerspidser. Kan også anvendes på slap hud ved hals-

CAVIAR PEELING 2-MINUTES
100 ml. Caviar peeling med Silica Chrispus og caviar-ekstrakt
Dybderensende Caviar-peeling indeholdende Silica-perler (Silica Chrispus
ekstrakt (alge). Har en blid, men utrolig effektiv peelende effekt. Caviar
peelingen påføres og hviler blot 2 minutter. Afrens eller lav gomage peeling
(kun klinik). Efterlader huden smuk glat, blød og boostet med fugt.

KLIIK
BEHANDLING

MASQUE CAVIAR LIQUIDE
Caviar-maske - til professionel klnikbrug
Allerede midt i tyverne begynder hudens naturlige produktion af hyaluron at
falde. Tør hud og rynker begynder at vise sig. Ved at tilføre hyaluron kan
man regenerere fugtbalancen i huden. Masken er i skønt, blødt stof og
skræddersyet til huden. Masque Caviar Liquid er en enestående maske, beriget med caviar og andre vitaliserende og næringsgivende ingredienser.
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Anbefalede produkter til hjemmepleje
Til din daglige hudpleje og fortsatte behandling anbefaler din behandler dig at bruge følgende produkter til hjemmebehandling.
Produkterne anvendes som anvist.

Afrensning
Dybderensning
Peeling
Skintonic
Aktiv creme
Beskyttende dagcreme
Aktiv natcreme
Aktiv gelémaske
Masker
Special maske
Ampuller
Aktiv serum
Øjencreme
Skin whitening
Andet
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