


Mieto, 100 % luonnollinen, ihoystävällinen puh-
distusvaahto, joka on erityisesti suunniteltu puh-
distamaan ja lievästi kuorimaan rasvaista tai 
sekaihoa.

• Valmistettu kokonaan kestävän kehityksen 
mukaisista luonnollisista ainesosista (ei sulfaat-
teja, luonnolliset säilytysaineet ja hajusteet).

• Helppokäyttöinen annostelija optimoi iholle 
tulevan pesuaineen määrän, jolloin puhdistus 
tapahtuu hellävaraisesti poistamatta ihon omia 
rasvoja.

• Puhdistaa tehokkaasti kuivattamatta ihoa liikaa, 
jolloin iho jää mukavan pehmeäksi ja sileäksi.

• Kookosöljyperäiset voidemaiset pehmit-
tävät aineet suojaavat ihon luonnollista 
happovaippaa.

• Sisältää uuden molekyylin, jossa on yhdistetty 
vesiliukoinen aminohappo glysiini ja rasvaliukoi-
nen undekyleenihappo, tasapainottamaan ihoa 
ja parantamaan ihon pinnan hygieniaa.

Foam

Purifying Cleanser

koodi: 129   125 ml

Pehmeä, täyteläinen, mieto vaahtoava geeli, joka 
on ihanteellinen rasvaisen tai sekaihon päivittäi-
seen puhdistukseen.

• Balansoitu geelikoostumus pehmittää ja puh-
distaa ihon tehokkaasti kuivattamatta sitä 
liikaa.

• Muodostaa täyteläisen vaahdon, jonka jäljiltä 
iho on sileä, kosteutunut ja puhdas.

• Sisältää kosteuttavia ja pehmentäviä aineita, 
kuten merilevää, tyrniuutetta ja kooko-
söljyä, jotka suojaavat ihon luonnollista 
happovaippaa.

• Sisältää runsaasti aktiivisia Kuolleenmeren 
mineraaleja, jotka puhdistavat ja tasapainotta-
vat ihon rasvaisuutta.

Mineral Mud Cleansing Gel 

for Delicate Normal to Oily Skin

koodi: 163   200 ml

PUHDISTUS

Tasapainoittava ja puhdistava  kasvovesi her-
källe normaalille – rasvaiselle iholle.  Sisäl-
tää ihoa rauhoittavia kasviuutteita (Aloe, 
Kamomilla) ja aktiivisia puhdistavia  ainesosia 
(atselaiinihappo ja kurkku-uute). Erinomai-
nen päivittäisen puhdistuksen viimeistelyyn. 
Aurinkoiseen aikaan suositellaan käyttämään  
päivävoidetta, jossa  suojakerroin vähintään 
SPF15.

Facial Toner

for Delicate Normal to Oily Skin

koodi: 020   200 ml

VIRKISTYSHerkkä sekaiho ja rasvainen iho

Barbados
Tender Calming Care

Barbados-tuotteet on kehitetty herkälle seka/rasvaiselle 

iholle. Tuotteet sopivat erinomaisesti myös seborrea-iholle. 

Seborrean tuntee laajentuneista talirauhasista ja liiallisesta 

talinerityksestä, joka peittää ihon vahamaisella karstalla. Tyy-

pillisesti iho on myös erityisen herkkä sisäisille ja ulkoisille olo-

suhteille, jotka saattavat pahentaa sitä.

Tuotteet sisältävät runsaasti erilaisia rauhoittavia ja hoitavia 

kasviuutteita, kuten aloe vera -neste, myrtti, kuusama, onnen-

pensas, allantoiini, kamomilla ja bisabolol. Tuotteet ovat erit-

täin kosteuttavia ja kevyitä (ei okklusiivisia). Ne pitävät yllä 

ihon hygieniaa ja niillä on huomattava kyky vähentää ihon 

punaisuutta ja kutinaa.

PUHDISTUS

Rauhoittava päivittäin käytettävä 
emulsio, joka on suunniteltu herkälle 
rasvaiselle/sekaiholle. Imeytyy hel-
posti, rauhoittaa ihon välittömästi ja 
antaa sille kosteutuneen tunnun ilman 
kiiltoa tai rasvaisuutta.

• Kliinisesti testattu ja todettu hypo-
allergeeniseksi ja herkälle iholle 
sopivaksi.

• Sisältää mietoja, luonnollisia aines-
osia ja kasviperäisiä säilytysaineita.

• Sisältää runsaasti tähkäkimik-
kiä, joka tunnetaan rauhoittavista 
ominaisuuksistaan.

• E-vitamiini suojaa luonnollisella 
tavalla ihoa ja kasviöljyjä (oliiviöljyn 
skvalaani ja puhdas nestemäinen 
jojobavaha) vapailta radikaaleilta.

Pure Balm

for Sensitive Skin  

koodi: 144   50 ml

KOSTEUTUS
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Anna Lotanin perinteinen lippu-
laivatuote; tämä kevyt päivittäin 
käytettävä rauhoittava voide ras-
vaiselle ja sekaiholle on erityisen 
sopiva seborreaiholle ja erilaisiin 
muihin dermatiitteihin ja T-alueen 
punaisuusongelmiin.

• Imeytyy helposti rauhoittaen ihoa 
ja jättäen sen mattapintaiseksi.

• On erittäin kosteuttava ja sopii 
erinomaisesti meikinalusvoiteeksi.

Delicate 

Oily Skin Balm 

koodi: 078   70 ml

KOSTEUTUS

Kevyt, rauhoittava, helposti imeytyvä kosteut-
taja, joka on ihanteellinen päivittäiseen käyt-
töön ja toimii virkistävänä partabalsamina 
miehille.

• Ohut koostumus ei jätä rasvaista tunnetta 
iholle.

• Suunniteltu rauhoittamaan herkkää ihoa, 
erityisesti T-alueen punaisuutta.

• Ihoa rauhoittava mineraaleista, aminoha-
poista, aloenesteestä ja kuusamauutteesta 
muodostuva yhdistelmä, joka saa aikaan 
välittömän rauhoittumisen ihossa.

• Patentoitu molekyyliyhdiste  aminohappo 
Glysiini ja undekyleenihappo parantaa hygi-
eniaa ihon pinnalla.

Air

Calming Balm

koodi: 792   75 ml

MIEHILLE

Uudessa parabeenittoman koostu-
muksen muodossa oleva rauhoittava 
voidenaamio, joka on suunniteltu 
herkälle rasvaiselle iholle ja sekaihon 
T-alueelle.

• Imeytyy helposti ja jättää iholle 
välittömän rauhoittuneen ja viileän 
tunnun ilman kiiltoa tai rasvaisuutta.

• Aloe ja kuusama viilentävät ja hel-
pottavat välittömästi punaisuutta ja 
epämukavaa tuntua ihossa.

• Sisältää runsaasti tyrniöljyä, joka 
tukee ihon uusiutumista.

Soothing

Mask

koodi: 246   70 ml

NAAMIO

Hellävarainen, kuoriva geeli, joka helposti pehmittää ja poistaa liiallista 
rasvaisuutta ja kuolleita soluja iholta ja päänahasta. Sopii erityisesti her-
källe iholle, ei sisällä AHA-happoja tai hankaavia hiukkasia, ja on täysin 
säilytysaineeton.

• Sisältää runsaasti luonnonöljyjä (oliivi, jojoba, makadamia ja nonin-
siemen) ja rauhoittavia kasviuutteita (takiaisjuuri ja kehäkukka), jotka 
parhaiten pehmittävät ihoa.

• Kuolleenmeren mineraalipitoinen vesi ja luonnolliset polyolit paran-
tavat ihon kosteustasapainoa, jolloin ihosta tulee puhdas ja silkinsileä.

• Tarjoaa ihanteellisen, luonnollisen hoidon ”maitoruvelle” ja muille sen 
kaltaisille tiloille, kylvyssä tai suihkussa käytettynä. 

Ohjeet hellävaraiselle luonnolliselle biologiselle kuorinnalle:

• Levitä ohut kerros kuorintaa kaipaaville alueille.

• Käytä pehmeitä hierovia liikkeitä sen levittämiseen tarvittaville alu-
eille ja jätä paikalleen naamioksi 1–2 minuutiksi.

• Lisää kerros Aloe Pure Geliä, sekoita sitä naamion sekaan, kunnes 
muodostuu täyteläinen, voidemainen emulsio.

• Pyyhi pehmeillä kasvopapereilla tai huuhtele.

Scalex

Natural Exfoliating Gel for

Smoothing Delicate Skin

koodi: 073   40 ml

LUONNOLLINEN
BIOLOGINEN KUORINTA

Samettimaisen pehmeä, rauhoit-
tava kasvoseerumi, ihanteellinen 
hellivä tehohoito herkille rasvai-
sille ja sekaihotyypeille. 

• Kevyt kosteuttava koostumus 
imeytyy helposti jättäen iholle 
rauhoittuneen ja viileän tunnut 
ilman tahmeutta.

• Karoteenipitoinen tyrniuute 
antaa tuotteelle luonnollisen 
kullanvärin.

• Kuusamankukkauute yhdistet-
tynä viilentävään luonnolliseen 
aloenesteeseen puhdistaa ja 
rauhoittaa ihoa.

• Pehmittävä vehnänalkioöljy ja 
antioksidantit (E- ja A-vitamii-
nijohdannaiset) toimivat vapai-
den radikaalien sieppaajina.

Calméssence

Soothing Fluid Gel

koodi: 030   50 ml

TEHO-
TUOTTEET

Kirkas luonnollinen aloe vera poh-
jainen geeli, joka perinteisesti rau-
hoittaa tehokkaasti ihoa. 

• Naamiona käytettäessä run-
saasti polysakkarideja sisältävä 
geeli kosteuttaa ja rauhoittaa 
tehokkaasti.

• Rauhoittaa ja viilentää palovam-
mojen ja auringossa palamisen 
jälkeen.

• Rauhoittaa myös hyönteisten pis-
toksia ja muita kutisevia alueita.

Pure Soothing Aloe Vera

Natural Gel

koodi: 1042   125 ml

RAUHOITTAVA JA
KOSTEUTTAVA
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Kuiva, kosteusköyhä iho

Liquid Gold
Liquid Gold -tuotteet on suunniteltu erityisesti 

kuivalle ja kosteusköyhälle iholle iästä riippu-

matta. Myös normaali-sekaihoiset löytävät lin-

jasta omat suosikkituotteensa. Tuotteet ovat 

erityisen hellävaraisia ja ihoystävällisiä ja niillä 

on huomattava kyky kosteuttaa ihoa. Linjan 

kantavana voimana on tyrni, jonka ihoa hoita-

vat ominaisuudet ovat laajalti tunnettu vuosisa-

tojen ajan Euroopassa ja Aasiassa. Tyrnin lisäksi 

raaka-aineina on käytetty mm. leviä, jojobaa, 

allantoiinia, aloeta, aminohappoja ja bisabolia.

Tyrnipensaan marjoissa on runsaasti vitamiineja ja 

ravinteita, jotka osallistuvat ihon uudistumiseen. 

Ne sisältävät yli 100 erilaista ravintoainetta, bio-

aktiivisia aineita, kuten kasvisteroleja, vesiliukoi-

sia vitamiineja, kuten B1, B2, C, K, P ja foolihappo, 

rasvaliukoisia vitamiineja, kuten A ja E, EFA:aa (80–

95 % välttämättömiä rasvahappoja), vapaita ami-

nohappoja, alfa- ja beetakaroteeneja, lykopeenia 

ja zeaksantiinia, joka antaa marjoille ja öljylle voi-

makkaan kultaoranssin värin. Öljy auttaa torju-

maan ihon kuivuutta, juonteiden syntymistä ja 

ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä. Itse asiassa 

tyrnin vitamiinipitoisuus on paljon korkeampi 

kuin minkään viljellyn hedelmän tai vihanneksen.

76

Tämä pehmeä puhdistusvaahto 
perustuu mietoihin puhdista-
viin komponentteihin, joiden 
avulla iho puhdistuu erinomai-
sesti ja jää täysin pehmeäksi ja 
raikkaaksi.

Foam

Wash 

koodi: 139/4139   50/200 ml

PUHDISTUS

Perinteinen puhdistusmaito, 
joka sopii erinomaisesti herkän 
normaalin - kuivan ihon päivit-
täiseen puhdistukseen. Sisältää 
kullanväristä tyrniöljyä ja rau-
hoittavaa aloe vera -nestettä.

Poistaa meikin hellävarai-
sesti jättäen ihon raikkaaksi ja 
notkeaksi.

Cleansing

Milk 

koodi: 235   200 ml

PUHDISTUS

Tässä virkistävässä kasvovedessä 
on yhdistetty Aloe Barbadensis 
-neste ja välttämättömiä kos-
teuttavia ainesosia ihon virkis-
tämiseksi ja puhdistusprosessin 
täydentämiseksi hellävaraisesti.

Facial Toner parantaa puhdis-
tuksen jälkeen levitettävien voi-
teiden kosteudensitomiskykyä.

Facial

Toner 

koodi: 236   200 ml

VIRKISTYS

Tämä kuorinta-aine perus-
tuu ainutlaatuiseen seokseen 
meriraaka-aineista ja kasvien 
siemenistä, jotka toimivat hellä-
varaisina rakeina pehmittävässä 
yrttiperäisessä pohjassa.

Golden Marine Scrubin vaiku-
tus aktivoidaan lisäämällä vettä 
tai Revitalizing AHA Lotionia. 
Näin voi itse säädellä kuorinnan 
tehokkuutta halutun kuorinta-
vaikutuksen perusteella.

Rakeisuus katoaa ja tuote 
muuttuu pehmeäksi kosteut-
tavaksi voiteeksi/geeliksi, joka 
lisäksi suojaa ihoa mekaaniselta 
hankaukselta.

Golden

Marine Scrub

koodi: 148   30 ml

KUORINTA
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Täyteläinen voide, joka on tar-
koitettu erityisesti kuivalle, kos-
teusköyhälle iholle. Ihanteellinen 
käyttää joka ilta suojaamaan kypsää 
ihoa liialliselta kosteuden menetyk-
seltä ja tekemään ihon kosteuskyl-
läisen ja sileän tuntuiseksi.

Tyrniöljy tuo voiteeseen ainutlaa-
tuisen yhdistelmän vaikuttavia 
ainesosia, ja kosteuttavien aineiden 
joukko voiteessa muistuttaa ihon 
luonnollista kosteustekijää. 

Tekee ihon notkeaksi, mukavantun-
tuiseksi ja virkistyneeksi jo yhden 
käytön jälkeen.

Golden

Night Cream

koodi: 149   50 ml

YÖVOIDE

Hieno täyteläinen naamio, jolla 
on välitön pehmittävä vaikutus 
kuivaan ja ärtyneeseen ihoon. 
Se on okkluusionaamio, joka 
estää haihtumista iholta ja 
saa aikaan kosteustasapainon 
paranemisen.

Tyrni antaa naamiolle ainutlaa-
tuisen kullanvärin ja tekee siitä 
runsaasti vaikuttavia ainesosia 
sisältävän. Antaa jo yhdellä 
käyttökerralla iholle sametti-
sen pehmeyden.

Golden 

Facial Mask

koodi: 062   60 ml

NAAMIO

Kaikille ihotyypeille sopiva 
kevyt kosteuttava voidegeeli 
päivä tai -yövoiteeksi. Pehmeä 
ja ravitseva koostumus levit-
tyy ja imeytyy ihoon nopeasti. 
Voiteeseen on lisätty paljon 
luonnollisia kosteuttajia kuten 
jojobaöljyä, tyrniöljyä, välttä-
mättömiä rasvahappoja sekä 
öljyliukoisia vitamiineja, jotka 
toimivat antioksidantteina. 
Mieto ja hellävarainen.

Emulsier Free

Cream Gel

koodi: 146   60 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Tämä pehmittävä päivävoide, 
joka ei sisällä emulgaattoreita, 
pehmentää, hoitaa ja hel-
lii herkkää normaalia - kuivaa 
ihoa tehden sen silkinpehme-
äksi ja kosteuttaen.

Sisältää runsaasti kosteutta-
via ainesosia, aminohappoja 
ja suojaavaa soijasterolia, joka 
lisää kuivan ihon kosteuden-
pidätyskykyä. Tämän tuotteen 
sisältämä kullanvärinen tyr-
niöljy tuo ihoon rasvaliukoisia 
vitamiineja A, E ja F.

Huomaa: Golden Day Cream ei 
sisällä UV-suojaa, joten tehok-
kaan aurinkosuojan saamiseksi 
tulisi käyttää Triple Benefi t 
SPF30+-voidetta tämän voi-
teen päälle.

Golden

Day Cream

koodi: 218   60 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Kaikille ihotyypeille sopiva, ensiluokkainen kosteut-
tava päivävoide, jossa on optimaalinen laajakirjoinen 
UV-suoja (UVA/UVB). Voide on ihanteellinen herkälle 
vaalealle iholle, joka sietää huonosti aurinkoa. Hel-
posti imeytyvä kevyesti sävytetty kosteusvoide on 
helppo levittää eikä se jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi.

Voide sisältää luonnollisia aktiivisia ainesosia, kuten 
tyrniöljyä, ratamo- ja vihreä tee -uutetta, jotka suojaa-
vat vapailta radikaaleilta. Mukaan on lisätty luonnolli-
sia mineraalipigmenttejä, jotka antavat iholle tasaisen 
värin ja kultaisen hohteen.

Triple Benefi t  antaa maksimaalisen suojan auringon 
lyhyiltä UVB-säteiltä, jotka voivat aiheuttaa palamisen. 
Se suojaa myös pidemmiltä ja syvemmälle tunkeutu-
vilta UVA-säteiltä ehkäisten ihon pigmentoitumista.

Triple Benefi t 

Tinted Moisturizing

Day Cream SPF30+

koodi: 152   100 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Luonnollista alkuperää oleva kasvi-
voi, Solid Gold, pehmenee ja sulaa 
sitä iholle levitettäessä, jolloin iho 
tuntuu samettisen pehmeältä ja 
hyvin suojatulta. Luonnon öljyistä 
ja vahoista muodostettu erityisseos 
hoitaa ihoa upeasti, se on suunni-
teltu käytettäväksi kuivalle iholle ja 
alueille, joihin tulee helposti juon-
teita, kuten silmien ja suun ympärys.

Siperian tyrni, joka sisältää run-
saasti suojaavia ravinteita, kuten 
A- ja E-vitamiineja ja beetakarotee-
nia, antaa tuotteeseen voimakkaan 
oranssin värin. Solid Gold sisältää 
mikroskooppisia hiukkasia, jotka 
toimivat kuin pienet peilit heijas-
taen ja hajottaen valoa ihon pin-
nalta. Näin saadaan kätkettyä pienet 
varjostumat, jotka saavat juonteet 
näkymään.

Solid Gold

Intensive Care for the

Eye Contour Area

koodi: 142   30 ml

VÄLITÖN HOHDE

Vaikuttava koostumus, jolla saadaan 
nopeita, loistavia tuloksia.

Jo yhdellä käyttökerralla tämä edis-
tyksellinen silkinpehmeä, juonteita 
silottava voide saa aikaan huomat-
tavan eron. 

Se silottaa hentoja juonteita ja tekee 
ihon pehmeäksi ja heleäksi sisältä-
misensä hienojakoisten kullanväriä 
heijastavien hiukkasten avulla. 

Sopii erinomaisesti kuiville ihoalu-
eille, joihin helposti muodostuu 
hentoja juonteita. Meikkivoiteita 
käyttävät toteavat tämän voiteen 
sopivan loistavasti meikin alle.

Greeno - Gold 

Wrinkle - Relaxing Balm

koodi: 785   15 ml

VÄLITÖN HOHDE

Hienostunut helposti imeytyvä ja 
miedosti tuoksuva vartalovoide hoi-
taa ihoa ja suojaa sitä kuivumiselta. 
Ilman emulgaattoreita valmistettu 
ainutlaatuinen seos luonnonöljyjä, 
kuten jojobaa ja tyrniä, retinolia, 
vitamiineja ja kasvisteroleita, jotka 
hellävaraisesti ravitsevat ja pehmit-
tävät ihoa. 

Takiaisjuuren, proteiinipitoisen soi-
jan, happomarjan ja rohtorusojuu-
ren uutteet tekevät tästä voiteesta 
täydellisen valinnan kuivalle, kutise-
valle ja hilseilevälle iholle.

Body 

Lotion  

koodi: 126   200 ml

KOSTEUTUS
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Normaali iho

Classic
Classic-linjan tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja miellyttä-

viä. Ne suojaavat ihoa ennenaikaiselta ikääntymiseltä sekä 

ympäristön aiheuttamilta haittavaikutuksilta.

 

Iho joutuu jatkuvasti kokemaan erilaisia muutoksia, jotka 

liittyvät muun muassa ikääntymiseen, elämäntapamuu-

toksiin, ravitsemukseen, vuodenaikojen vaihteluihin sekä 

ympäristön vaikutuksiin. Normaalina tunnettu ihotyyppi ei 

siis ole pysyvä, vaan ennemmin tai myöhemmin siitä tulee 

herkkä, seka- tai kuiva iho. Classic-linjan tuotteet on suun-

niteltu auttamaan ihoa säilymään ongelmattomana mah-

dollisimman pitkään. 

Classic-linja sisältää useita komponentteja.  

Mineraalit: Savi ja Kuolleenmeren mineraalit

Pehmittävät kasviöljyt: Oliivi, Safl ori, Karitevoi, Jojoba-

vaha ja fytosterolit

Perinteiset kasviuutteet: Porkkanaöljy, Tatar, Kuusama, 

Aloe vera, Vihreä tee, Merilevä ja Gotu kola.

Näitä on täydennetty kehittyneemmillä komponenteilla, 

kuten ananasmehun entsymaattiset uutteet ja puhtaat, 

liuottimettomat uutteet (saatu teknologian avulla, jossa 

käytetään nestemäistä hiilidioksidia), ja näitä 

on saatu muun muassa rusojuuresta, kehäku-

kasta ja granaattiomenan siemenistä.

Erityistä huomiota on annettu formulaatioiden 

kantaja-ainerakenteelle, kuten liposomikoos-

tumukselle (aktiivisten ainesosien viivästetty 

vapautuminen), jolloin niiden toiminta ja edut 

tehostuvat.

Kaikissa Classic-linjan tuotteissa on käytetty 

parabeenitonta säilytysjärjestelmää.

Silkinpehmeä ihoa tehokkaasti hoitava 
tuote kaikille ihotyypeille. Tämä säilytys-
aineeton tuote antaa iholle erinomaisen 
sietokyvyn. Hyvin levittyvä neste imeytyy 
helposti ihoon ja tekee ihon samettimaisen 
pehmeäksi. 

Siperian tyrnin öljy antaa luonnollisen kul-
lanvärin, joka saattaa vähitellen häipyä 
UV-säteilyn vaikutuksesta.

Tähän kasvojen tehotuotteeseen on lisätty 
runsaasti väritöntä retinolijohdannaista ja 
E-vitamiinia, joiden avulla iholta poistuu 
levitystä seuraava ”kellertävyys”.

Siberian Sea Buckthorn Oil

Facial Replenishing

Supplement 

koodi: 123   30 ml

TEHO-
TUOTTEET

Ylellisen silkkimäinen neste-emulsio, joka 
pehmittää ja uudistaa ihoa korkealuok-
kaisten kosteuttajien avulla.

Sisältää rauhoittavia komponentteja (kuu-
samauute, bisabolol ja aloe vera), täyte-
läisiä pehmittäviä aineita (tyrni, karitevoi, 
oliiviöljyn skvalaani ja jojobaöljy) sekä 
tehokkaita kosteuttajia (hyaluronihappo, 
pentavitiini). Saa aikaan välittömän peh-
meyden ja elegantin hohteen.

Golden Silk on ihanteellinen pohja aurin-
golta suojaavalle Concealing Powder 
Foundationille. Yksi tippa muuttaa tämän 
jauheen meikkivoiteeksi, joka levittyy 
tasaisesti ja pehmeästi koko kasvoille muo-
dostaen lisäsuojan SPF17.

Golden Silk 

Facial Serum 

koodi: 768   50 ml

TEHO-
TUOTTEET
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Upea sekoitus luonnollisista ainesosista 
parantamaan ihon kosteustasapainoa. 
Kevyt, nopeasti imeytyvä koostumus sopii 
kaikille ihotyypeille.

Marine Fluid sisältää merilevän polysak-
karideja, hyaluronihappoa ja punahattu-
uutetta. Peltorusojuuriuute ja tyrnin 
tiivistetty öljy-uute ravitsevat, rauhoitta-
vat sekä pehmittävät ihoa. 

Seerumissa ei ole käytetty kemiallisia 
emulgaattoreita.

Marine Fluid

Facial Moisture 

Supplement

koodi: 147   30 ml

TEHO-
TUOTTEET
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Voidemainen puhdistusgeeli kai-
kille ihotyypeille. Sopii erinomai-
sesti myös herkälle ja kypsälle 
iholle. Sisältää runsaasti pehmit-
täviä öljyjä, jotka tukevat ihon 
omaa luonnollista kosteustasa-
painoa. Tuotteessa käytetty pel-
torusojuuri rauhoittaa ja antaa 
geelille luonnollisen vaaleanpu-
naisen sävyn. E-vitamiini suojaa 
vapailta radikaaleilta.

Creamy 

Foaming Gel

koodi: 325   200 ml

PUHDISTUS

Erittäin kosteuttava entsyymi-
naamio, johon on lisätty helmi-
jauhetta. Poistamalla naamion 
kitkaamalla tai huuhtelemalla, iho 
jää puhtaaksi ja pehmeän tuntui-
seksi. Naamio antaa myös viileän 
ja virkistävän tunteen. Sisältää 
mineraaleja sekä öljyjä, jotka peh-
mittävät ihoa tehokkaasti. Ananak-
sesta saadut entsyymit poistavat 
kuollutta ihosolukkoa. Aktiiviset 
kosteuttavat komponentit, kuten 
polysakkaridit, aminohapot sekä 
hyaluronihappo vapauttavat jatku-
vasti kosteutta koko naamion käy-
tön ajan. 

Enzymatic

Gommage Peeling

with Pearl Extract 

koodi: 340   50 ml

KUORINTA

Ylellinen tehokkaasti pehmittävä ja 
suojaava kosteusvoide, jossa aurin-
kosuojakerroin 5. Sisältää melon-
insiemenistä saatavaa voimakasta 
antioksidanttientsyymiä, joka suo-
jaa vapaaradikaalien muodostu-
miselta. Näin voide tehostaa ihon 
puolustusmekanismia ympäristö-
haittoja vastaan. Ennaltaehkäisee 
myös liikapigmentaatiota ja ihon 
ennenaikaista vanhenemista.

Voide sisältää korkealuokkaisia kas-
viöljyjä kuten karitevoi, skvalaani ja 
tyrniöljy, jotka on sekoitettu rau-
hoittavaan mineraalikompleksiin. 
Lakritsiuute edistää vaalentavaa 
vaikutusta, jolloin ihosta tulee peh-
meä ja säteilevä. Erinomainen kai-
kille ihotyypeille.

Day & Night

Protective Butter

Free Radical Protection

koodi: 328   60 ml

KOSTEUS

Kuorintavoide, joka sisältää pieniä 
karkeita hiukkasia, jotka poistaa 
tehokkaasti kuollutta ihosolukkoa 
ja tehostavat ihon uusiutumispro-
sessia. Kosteuttava Aloe Vera yhdis-
tettynä pehmittäviin ainesosiin 
tasapainottavat kuorinnan karke-
utta. Kuolleenmeren mineraalit 
sekä pihatatar puhdistavat ja suo-
jaavat ihoa. 

Micro Crystal 

Dermabrasion Peel

koodi: 326   50 ml

KUORINTA
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Kevyt kosteusvoide normaalille – 
kuivalle iholle. Voide sisältää ensi-
luokkaisia pehmittäviä aineita, 
kuten phytosteroleja, porkkanaöl-
jyä ja välttämättömiä rasvahappoja 
sekä tehokkaita kosteuttajia, kuten 
hyaluronihappoa. Keramidit, lipo-
somimuodossa imeytyvät helposti 
ihoon ja vähentävät epidermiksen 
läpi haihtuvan kosteuden määrää 
(TEWL) saaden näin aikaan pitem-
pikestoisen kosteutumisen. Voide 
sopii käytettäväksi päivällä ja yöllä.

Lipo Soft Cream

Facial Replenishher

koodi: 053   50 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Täyteläinen ja tehokas vartalovoi 
kuivalle iholle, erityisesti talvella.
 
Ensiluokkaiset pehmittäjät (koles-
teroli, porkkanaöljy ja A-vitamiini) 
sekä kasvivoit tukevat ihon luon-
nollista lipidikerrosta ja suojaavat 
sitä ylikuivumiselta. Rauhoittava 
kylmäkuivattu Aloe Vera -jauhe, 
aminohapot ja mineraalit paranta-
vat ihon kosteuspitoisuutta. E-Vita-
miini minimoi vapaiden radikaalien 
vaikutuksia. 

Pampering

Body Butter

koodi: 324   150 ml

KOSTEUTUS

Hellivä voidemainen kauneusnaa-
mio, joka  kirkastaa, ravitsee ja peh-
mittää  normaalia - kuivaa ihoa.

Sisältää rasvaliukoisia  E- ja A-vita-
miineja, jotka toimivat antioksi-
dantteina ja säilyttävät kasviöljyjen 
laadun naamiossa. Eksoottinen hel-
mijauhe sekä peltorusojuuriuute 
viilentävät ja jättävät ihon puh-
taaksi ja säteileväksi käytön jälkeen.

Pearl Mask

for all skin types 

koodi: 94   60 ml

NAAMIO

Silkkinen, pehmittävä seerumi, 
joka sisältää esteröityä C-vitamiinia 
aktiivisena antioksidanttina, jolla 
on myös ihoa vaalentava vaikutus.

Sisältäessään runsaasti muita ras-
valiukoisia vitamiineja (E, F & A) se 
myös suojaa sisältämiään luonnol-
lisia komponentteja optimaalisella 
tavalla, kuten granaattiomenan 
siemenöljyä ja rusojuuresta neste-
mäisen hiilidioksidin avulla saatua 
puhdasta uutetta, joka antaa seeru-
mille luonnollisen punaisen värin. 
Seerumista hyötyvät sekä kuiva, 
normaali että sekaiho; se hellii ihoa 
ja korjaa hellävaraisesti entiselleen 
ihon lipidivaipan jättämättä  ras-
vaista jälkituntemusta. 

Käyttöohje: Levitä muutama tippa 
päivä tai yövoiteen päälle kevyesti 
hieroen kunnes se on imeytynyt. 

Pomegranate Serum

with Ester C

Kaikille ihotyypeille

koodi: 327  15 ml

TEHOTUOTTEET



Kypsä, vaativa iho

Greens
by Anna Lotan

Greens-linjasta hyötyy eniten kypsä uudistu-

mista kaipaava normaali - kuiva iho. Tuotteet 

sisältävät erilaisia anti ageing -hoitoihin tähtää-

viä ainesosia ja ovat tehokkaasti kosteuttavia 

sekä ihon uudistumista nopeuttavia. Greens-

linjassa on hyödynnetty myös patentoitua 

DPHP-peptidiyhdistelmää (Matrixyl), joka lisää 

kollageenin muodostumista ihossa.

Greens-linjan kehittämistä ovat inspiroineet vil-

jojen, kuten villivehnän ja tattarin, oraiden luon-

nollisesti sisältämät funktionaaliset ravinteet.

Tiivistettyjen orasuutteiden mukana tuotteisiin 

tulee vitaalisia ravinteita ja mineraalitasapainoa 

korjaavia hivenaineita tuomaan iholle nuorek-

kaan ulkonäön ja antamaan tehokkaille Greens-

tuotteille tuoretta energiaa.

• Greens-tuotteilla saadaan 

tehokasta, turvallista, pitkä-

vaikutteista ja ylellistä hoitoa 

normaalille - kuivalle iholle.

• Laadultaan parhaita kau-

neudenhoidossa käytet-

tyjä ainesosia kehitettäessä 

lähtökohtana on ollut ihon 

luonnollinen biologinen 

koostumus. Ihon omia, iän 

myötä väheneviä aineita iho 

yleensä sietää erinomaisesti 

ja ne imeytyvät helposti. 

Monet Greens-linjan aines-

osat on valittu tämän peri-

aatteen mukaisesti, jolloin 

saadut tuotteet ovat erityisen 

ihoystävällisiä.
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Elegantti kasvojenpuhdistus-
vaahto, joka perustuu mietoi-
hin peseviin komponentteihin. 
Hellävarainen koostumus on eri-
tyisen ihoystävällinen ja sisältää 
vain ensiluokkaisia sulfaatitto-
mia peseviä komponentteja.

Erikoisannostelija liittää käytet-
täessä tuotteen sekaan ilmaa, 
jolloin vaahdosta tulee samet-
timaista, ja samanaikaisesti 
vähentää iholle tulevan pesu-
aineen vahvuutta, jolloin iho 
jää täysin sileäksi, puhtaaksi ja 
raikkaaksi.

Extra Mild

Facial Foam

koodi: 405   200 ml

PUHDISTUS

Suojaava kosteusvoide, joka muodostaa laajakirjoisen UVA/
UVB-suojan ympäristön haitoilta. UVA-säteilyn on todettu 
olevan ennenaikaisen ikääntymisen ensisijainen aiheuttaja 
vapaiden radikaalien vielä nopeuttaessa tätä ilmiötä.

Tämä kevyesti sävytetty koostumus sisältää runsaasti 
E-vitamiinia ja vihreä tee -uutetta luonnollisina antioksi-
dantteina, kun taas mikropigmentit tehostavat UV-suojaa ja 
peittävät luonnollisella tavalla epätasaista ihonväriä. Suosi-
tellaan päivittäiseen käyttöön ympäri vuoden sellaisenaan 
tai vielä tehokkaammin käyttämällä Greens-tuotelinjasta 
valitun oman tuotteen päällä. Anna Lotan Concealing Pow-
der Foundation SPF17 -tuotetta voidaan taputella tämän 
voiteen sekaan ennen kuin se kokonaan imeytyy ihoon, jol-
loin UV-suoja ja hyperpigmentaation peittokyky paranevat.

Camellia

Tinted Day Cream SPF30+

koodi: 425   50 ml

PÄIVÄSUOJAUS

100 % luonnollinen kasvojen kuorinta-
aine, joka on erinomainen uudistumista 
kaipaavalle iholle.

Taloudellinen ja helppokäyttöinen, pieni 
määrä voi saada aikaan paljon vain 
minuutissa. Kuolleenmeren mineraaleista 
muodostuneet rakeet toimivat hankaa-
vina hiukkasina, jotka auttavat kuolleiden 
solujen poistamisessa ihon pinnalta.

Ne sulavat välittömästi vettä lisättäessä, 
jolloin käyttäjä pystyy säätämään kuo-
rinnan tehoa ja kestoa ihonsa yksilöllisen 
sietokyvyn mukaan. Yhdistelmä luonnol-
lisista pehmittävistä aineista, vehnäpro-
teiineista ja virkistävistä kasviuutteista 
tekee ihosta puhtaan, sileän ja kosteutu-
neen jokaisen käytön jälkeen.

Natural Peeling

Rinse Off  Exfoliating Scrub

koodi: 411   150 ml

KUORINTA

Uusi luonnollinen versio Aloe Gelistä, 
kokonaan ilman kemiallisia säilytys- tai 
väriaineita. Kliinisesti testattu, on hypo-
allergeeninen ja sopiva hyvin herkälle 
iholle.

Hajusteena ja säilytysaineena on käy-
tetty kukkauutteita. Tuote on ihanteelli-
nen ihon rauhoittamiseen ja punaisuuden 
poistamiseen (seborrea, auringossa pala-
minen, hyönteistenpistot). 

Tämä puhdas geeli on myös paras tuote 
yhdistettäväksi Barbados Scalexiin 
tasoittavan luonnollisen biokuorinnan 
aikaansaamiseksi.

Aloe Pure Gel  

Preservative Free 

koodi: 410   50 ml

IHON HOITO
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Tähän nesteeseen sisältyvät Greens-linjan 
kaikki 5 tehokkaiden ainesosien ryhmää:

• juonteita silottavat oligopeptidit

• GLA (gammalinoleenihappo) ja puoliok-
klusiiviset lipidit

• NMF-yhdistelmä

• orasmehu-uutteet

• rauhoittavat kasviuutteet.

Tämän vesipohjaisen seerumin öljyttö-
myys tehostaa sisältämiensä vesiliukoisten 
peptidien tehokkuutta.

Tämä on Greens-linjan nopeimmin vaikut-
tava tuote ja saa aikaan juonteita välittö-
mästi silottavan, kohottavan tuntemuksen.

Normaalille - rasvaiselle iholle Vital Lifting 
Fluidia voi käyttää sellaisenaan. Kypsälle 
kuivalle iholle voi tämän nesteen päälle 
levittää muutaman tipan Pure Essenceä, 
jossa olevat samat vaikuttavat ainesosat 
pidentävät vaikutusaikaa (vapautuessaan 
hitaasti). 

Vital

Lifting Fluid

koodi: 402   50 ml

HOITAVAT
TEHOTUOTTEET

Jokainen tippa tätä ylellistä 
voimakasvaikutteista emul-
siota levittyy pehmeästi iholle 
uudistaen sitä vihreän vil-
janorasjauheen (villivehnä ja 
tattari), silottavien oligopep-
tidien, pehmittävien välttä-
mättömien rasvahappojen, 
rauhoittavan kuusamauutteen 
ja ensiluokkaisten pehmittä-
vien aineiden avulla.

Kaikki on sekoitettu aktiiviseen 
kantaja-aineeseen, joka jatku-
vasti vapauttaa niitä iholle lisä-
ten näin vaikutusaikaa.

Erinomainen tuote kypsälle 
kuivalle iholle välittömästi 
juonteita tasoittavana emul-
siona ja pitempiaikaisessa 
käytössä tuottamaan huomat-
tavan uudistavan vaikutuksen.

Pure Essence

Skin Supplement

koodi: 401   30 ml

HOITAVAT
TEHOTUOTTEET

Tämä tehokas seerumi antaa 
kaksinkertaisen ihoa kohottavan 
vaikutuksen.

Välitön pinnan kiinteytyminen, 
joka johtuu kalvon muodosta-
vasta seesamiproteiinista, joka 
hellävaraisesti kiristyy ihon pin-
nalle ja jättää mukavan tasai-
sen kiristävän vaikutuksen 
kuivuessaan.

Syvempi, pitkäkestoisempi 
peptidin aikaansaama juon-
teita silottava vaikutus tulee 
kiinanruusun kukista, joilla on 
juonteita silottava vaikutus, 
vektorina käytetystä proliinista, 
joka tehokkaasti kosteuttaa 
ihoa, ja hellävaraisesta lootus-
kukkauutteesta sekä oliiviöljyn 
skvalaanista, joka tasoittaa ja 
kosteuttaa ihoa pitkäkestoisella 
tavalla.

Instant Lift

for eye contour & neck

koodi: 408   30 ml

KOSTEUTUS &
KIINTEYTYS

Tehokas normaalille - kuivalle 
iholle sopiva 24h-voide juonteita 
ehkäisemään.

Voiteen käytön yhteydessä voi jon-
kin aikaa hieroa paikallisesti alueita, 
joille on taipumus kehittyä juon-
teita; tämä silottaa ihoa ja saa aikaan 
välittömän kohottavan vaikutuksen. 
Proliini-aminohappo on yhdistetty 
palmuöljyn esterijohdannaiseen toi-
mimaan imeytymistä tehostavana 
”vektorina” ja antamaan iholle tietyn-
laisen ”turvotusvaikutuksen”.

Merkittävän pitkäkestoisen paran-
nuksen ihossa huomaa alle neljässä 
viikossa.

Proligne

Lifting Anti Wrinkle Cream 

koodi: 414   50 ml

KOSTEUTUS &
KIINTEYTYS

Pehmeästi hellivä kasvonaamio, joka 
tuo ihoon vihanneskrassin oraiden 
sisältämiä ravinteita.  Tämän teho-
aineen liposomirakenne suojaa sen 
elinvoimaisia komponentteja ja mah-
dollistaa niiden imeytymisen vähän 
kerrallaan naamion käytön aikana.

Oraiden ihoa puhdistavat kompo-
nentit toimivat vapaiden radikaalien 
sieppaajina ja yhdessä malvauutteen 
kanssa antavat naamiolle kokonais-
valtaisen rauhoittavan vaikutuksen. 
Karitevoi ja porkkanaöljy toimivat naa-
miossa pehmittävinä, kun taas fosfo-
lipidit ja sfi ngolipidit uudistavat ihoa 
sekä tehostavat sen kosteudensäily-
tyskykyä ja antavat nautittavan ren-
toutuneen tunteen iholle.

Garden 

Cress Mask

koodi: 417   70 ml

NAAMIO

Viljanoraiden, kuten villivehnän 
ja tattarin, luonnollisesti sisäl-
tämät funktionaaliset ravinteet 
tekevät tämän uuden, juonteita 
hoitavan koostumuksen hyvin 
vaikuttavaksi.

Kiinanruusun siemenistä saatu 
oligopeptidi toimii turvalli-
sena vaihtoehtona ihonsisäisille 
injektiohoidoille vähentämällä 
ilme- ja muiden juonteiden 
näkymistä. Purasruohon sieme-
nistä saatua gammalinoleeni-
happoa on lisätty fosfolipidien 
muodossa auttamaan ihon suo-
javaippaa torjumaan ärsytystä 
ja kosteudenmenetystä, sekä 
lisäämään juonteita silottavaa 
vaikutusta. Täyteläinen kasvi-
peräinen skvalaani muistuttaa 
ihon omia lipidikomponentteja 
ja antaa tälle ylelliselle voiteelle 
pitkään pysyvän pehmeyden. 
Puoliokklusiivinen kantaja-aine 
on erityisesti suunniteltu koste-
utta säilyttämään ja imeytymistä 
tehostamaan, jolloin arvokkaista 
ainesosista saadaan täysi hyöty.

Tender

Eye Contour Cream

koodi: 403   30 ml

SILMÄNYMPÄRYSALUE

Luonnollinen täyteläinen ja kosteut-
tava vartalovoide, joka on ihanteelli-
nen kypsälle iholle tai jokapäiväiseen 
käyttöön suihkun jälkeen rauhoitta-
maan ja poistamaan kuivuutta. Voide 
on helppo levittää, ja se jättää ihon 
pehmeäksi ja samettiseksi.

Voide sisältää runsaasti kosteutta 
parantavia kasvisteroleita, ja val-
mistuksessa on käytetty luonnol-
lista alkuperää olevia uusiutuvia 
komponentteja, kuten orgaaninen 
jojobavaha , sekä rauhoittavia kuk-
kauutteita (kehäkukka ja kamomilla). 
Säilyttävänä aineena on käytetty 
luonnollista säilytysainejärjestelmää, 
ja voiteen vaikutusta tehostaa kiin-
teyttävä Matrixyl 3000 -peptidi, joka 
tekee ihon nuorekkaan näköiseksi.

Body 

Cream

koodi: 415  150 ml
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Tämän edistyksellisen silkinpehmeän, 
juonteita silottavan voiteen yksi ainoa 
käyttökerta saa aikaan huomattavan eron. 
Se pehmentää juonteita ja silmien alapuo-
lisia varjoja, silottaa hentoja juonteita ja 
tekee ihon pehmeäksi, heleäksi ja nuorek-
kaamman näköiseksi.

Voide on täydellinen valinta:

• kun ”vaativa” herkkä iho on taipuvainen 
kehittämään hentoja juonteita (erityi-
sesti silmänympärysalueelle)

• kun moderni nainen tarvitsee teho-
kasta tuotetta, joka saa aikaan nopeita ja 
näkyviä tuloksia

• ympäristötietoisille käyttäjille, jotka 
suosivat kasviraaka-aineita

• meikkivoiteita säännöllisesti käyttä-
ville, jotka toteavat tämän täydelliseksi 
meikinalusvoiteeksi

• sellaisille, jotka arvostavat voimakasvai-
kutteista, kustannustehokasta tuotetta, 
jonka yksi tippa riittää pitkään

Wrinkle 

Relaxing Balm

koodi: 407   28 ml

VÄLITÖN HOHDE



Punaisuuden vähentäminen

Alodem
ALÓDEM-linjan tuotteet on suunniteltu her-

källe, helposti punoittavalle ja couperootti-

selle iholle. Tuotteet rauhoittavat  ja viilentävät 

ihoa sekä  vahvistavat kapillaarien seinämiä.

ALÓDEM-linjaan on valittu aktiiviaineiksi vain 

äärimmäisen hellävaraisia ja ihoystävällisiä 

kasvikomponentteja. 

• Mehikasveja, kuten aloeta ja malvaa, nii-

den runsaan kosteuspitoisuuden vuoksi

• Kehäkukka ja lakritsi vähentävät tulehdusta 

• Rusojuuri, kamomilla, kuusama ja palsami-

minttu rauhoittavat

• Supistavat yrtit, rautamyrtti ja misteli tuke-

vat kapillaarien seinämiä 

• Vihreästä teestä ja alppitähdestä saaduilla 

kasviuutteilla on antioksidanttiominai-

suuksia

• Erityisen tärkeää tukea ihon luonnolliselle 

lipidikerrokselle saadaan makadamiapäh-

kinästä ja Sacha Inchi -öljystä

Kantajakoostumukset, joihin nämä aktiiviaineet 

sisällytetään ovat myös huolellisesti valittuja. ALÓ-

DEM-linjassa suositaan vesipohjaisia geelejä ja 

emulsioita sekä vältetään tukkivien öljyjen ja vesi-

öljyssä-emulsioiden käyttämistä, jotka saattavat 

estää lämmönsäätelyä, jota hauras iho kaipaa.

AHA-happojen varovainen käyttö voi saada aikaan 

erinomaisen tuloksen hauraassa ihossa, jossa on 

näkyviä kapillaareja.
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Tehokkaasti kuoriva voide, joka on suunniteltu pehmit-
tämään ja hellävaraisesti kuorimaan kasvojen ihoa sen 
uudistumista tehostamaan.

Uudistaa ihoa vahvalla kosteuttavien aineiden yhdis-
telmällä, joka muistuttaa ihon omaa NMF:ää (luonnol-
linen kosteustekijä). Tämä tehokas kosteutus, jota on 
vahvistettu aloeuutteella, auttaa kuolleita soluja irtoa-
maan ja vähentää pistelyä tai epämukavia tuntemuksia.

Viljanorasuutteet (villivehnä ja tattari) tuovat tuottee-
seen voimakkaita ravinteita ja hivenaineita, jotka anta-
vat iholle nuorekkaan ulkonäön.

Juonteita silottavasta kiinanruususta saatua oligo-
peptidiä on lisätty mukaan turvalliseksi tehoaineeksi, 
joka vähentää ilmejuonteita ja antaa iholle tasaisen 
heleyden.

Käyttäminen yövoiteena tuo vähitellen esiin uusiutu-
neen raikkaan ihon, joka on tasaisempi, pehmeämpi ja 
kosteutetumpi.

Huom! Valoisana aikana iho täytyy aina suojata päivisin 
tehokkaalla laajakirjoisella UV-aurinkosuojalla, jonka 
suojakerroin on vähintään 20.

Replenishing Balm

for dry skin

koodi: 404   50 ml

TEHOKAS
YÖHOITO

Tehoaine kuivalle ja kosteus-
köyhälle iholle.

• Ryppyjä tasoittava pep-
tidi (SEPILIFT DPHP) sitoo 
tehokkaasti kosteutta vie-
den sitä ihoon ”vektorisoidulla” 
annostelujärjestelmällään.

• Sisältää runsaasti aminohappo-
kompleksia ja mineraalirikasta 
pihatataruutetta, joka kosteuttaa 
tehokkaasti.

• Luonnolliset pehmittävät aineet 
on suojattu lisäämällä E-Vitamii-
nia ja karoteenipitoista Dunal-
liella Salina -levää, jotka toimivat 
tehokkaina antioksidantteina.

• Formuloitu vesi-öljyssä emulsi-
oksi, joka antaa pitkäkestoisen 
vaikutuksen.

Anti-Rides 

koodi: 332   10 ml

TEHOAINETIIVISTE

Tämä kaksivaikutteinen setti yhdistää reti-
nolin erikoisvoiman tehostamaan Greens Rep-
lenishing Balmin uudistavaa vaikutusta.

Retinolin, joka on juonteita estävän A-vita-
miinin puhtain muoto, tiedetään olevan ihon 
uusiutumisprosessien olennainen auttaja.

Yksi retinolikapseli levitettynä Balmin päälle 
tekee ihon silkinpehmeäksi, hoitaa ihoa 
luonnollisesti tasoittaen ja parantaen ihon 
rakennetta, vähentäen merkittävästi hentoja 
juonteita ja pigmenttiläiskiä, ikääntymisen 
ja auringon aiheuttamien vaurioiden näkyviä 
merkkejä.

Retinolikapseleita käytettäessä iho täytyy 
aina suojata valoisaan aikaan tehokkaalla laa-
jakirjoisella UV-aurinkosuojalla, jonka suoja-
kerroin on 20 tai korkeampi.

Dual Action Treatment Set 

Replenishing Balm with

Retinol Capsules

koodi: 404SET   50 ml, 42 kapselia

TEHOKAS
YÖHOITO
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Täyteläinen kevyesti kuoriva puh-
distusemulsio päivittäiseen käyt-
töön. Erinomainen herkälle iholle, 
joka ei siedä nestemäisiä pesuai-
neita. Sisältää pehmittäviä öljyjä, 
jotka irrottavat tehokkaasti mutta 
hellävaraisesti myös meikin kas-
voilta. Lisäksi emulsio sisältää 
rauhoittavia kasviuutteita (mm. 
kehäkukka ja  annattopuu) sekä 
miedosti kuorivia hedelmähappoja. 
E-vitamiini toimii antioksidanttina 
ja suojaa luonnollisia öljyjä.

Calendula

Cleansing Emulsion

koodi: 277   200 ml

PUHDISTUS

Öljytön ja virkistävä ohut geelimäi-
nen kasvovesi, joka tehostaa ihon 
kosteudensitomiskykyä ja lievittää 
ihon punoitusta. Rauhoittaa stres-
saantunutta tai liiaksi auringolle 
altistunutta ihoa. Sisältää runsaasti 
ensiluokkaisia kosteuttajia, kuten 
kollageenia (merestä saatu), Kuol-
leenmeren mineraaleja, hyaluroni-
happoa ja fosfolipidejä.

Kasvovettä voidaan käyttää ras-
vaiselle iholle sellaisenaan virkis-
tävänä kosteuskäsittelynä, muille 
herkille ihotyypeille päivä- tai 
yövoiteen alla.

Facial

Mist 

koodi: 170   200 ml

VIRKISTYS

Hellävarainen lipogeeli pois-
taa tehokkaasti kertyneet epä-
puhtaudet iholta samalla, kun 
kehäkukan ja kamomillan joh-
dannaiset rauhoittavat ihoa. 
Hedelmänsiemenöljyt (oliivi, 
makadamia ja jojoba) pehmit-
tävät ihoa ja E-vitamiini suo-
jaa öljyjä. Koostumus on täysin 
luonnollinen ja säilöntäainee-
ton. Tämä rakeeton kuorinta sopii 
kaikkein herkimmällekin iholle.

Azulene

Peeling Gel

koodi: 017   40 ml

KUORINTA

Miedosti kuoriva AHA-hedelmähap-
poihin pohjautuva geelivoide on 
suunniteltu erityisesti herkälle iholle 
parantamaan ihon uusiutumispro-
sessia. Nopeutettu ihon uusiutumi-
nen vahvistaa vähitellen herkkää 
ihoa ja auttaa sitä selviytymään 
ympäristön rasituksista.

Aktiivinen ananas entsyymiuute 
tukee AHA-hedelmähappoja ja 
hyaluronihappo toimii intensiivisenä 
kosteuttajana ja minimoi tyypillistä 
pistelyä jota AHA-tuotteet alkuun 
voivat aiheuttaa. Voide on helposti 
imeytyvä ja ihanteellisin käytettynä 
yöllä, kun iho on rentoutunut ja suo-
jassa UV-säteilyltä ja muilta ympä-
ristön haitoilta.

Aha

Cream Gel

koodi: 169   50 ml

KUORINTA
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Ihoystävällinen, rauhoittava kosteus-
voide vaativalle herkälle ja hauraalle 
iholle, johon helposti kehittyy punak-
kuutta. Voide sisältää runsaasti rauhoit-
tavia ja kosteuttavia kasviuutteita aloe, 
fenkoli, siankärsämö, sitruunamelissa, 
misteli, humala ja kamomilla). Ensi-
luokkaiset pehmittävät aineet, kuten 
inkojen runsaasti GLA:ta sisältävä supe-
röljy Sacha Inchi ja Dunaliella-levä suo-
jaavat ihon luonnollista lipidibarriääriä 
samalla, kun saavat aikaan luonnollisen 
antioksidantti vaikutuksen.

Voide imeytyy nopeasti jättäen 
ihon miellyttävän tuntuiseksi ja 
silkinpehmeäksi.

Delicate

Moisturize

koodi: 178   75 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Tämä silkkinen voide antaa laajakir-
joisen UV-suojan, jollaista erityisesti 
hauras ja herkästi punoittava iho tar-
vitsee. Perustuu ensiluokkaiseen Tin-
sorb-aurinkosuojien joukkoon, jotka 
tunnetaan laajakirjoisesta (UVA/
UVB) ja pitkäkestoisesta pysyvyydestä 
UV-valossa. 

Antioksidantit E-vitamiini ja vihreä tee 
estävät vapaiden radikaalien aiheutta-
mia vaurioita auringolle altistuttaessa. 
Pehmittävät aineet ja kosteuttavat 
polysakkaridit (Aquaxyl) suojaavat ihoa 
liialliselta kuivumiselta. 

Protective Lotion

SPF31

koodi: 194   50 ml

KOSTEUTUS &
SUOJAAMINEN

Myrtle Mask on samettimainen, 
hypotoninen viilentävä naamio 
rauhoittamaan herkkää ihoa, 
jossa on laajentuneita kapillaareja 
(couperosa).

Leviää helposti ja antaa välittö-
mästi rauhoittavan tuntemuksen, 
tämä naamio ei kuivata ihon pin-
taa, ja se on helppo poistaa 10 - 15 
minuutin lepäilyn jälkeen.

Myrtle

Mask

koodi: 099   60 ml

NAAMIO

Rauhoittava ja pehmittävä ylel-
linen yövoide, joka tekee ihosta 
pehmeän ja säteilevän jo muuta-
man käyttökerran jälkeen. Sisäl-
tää runsaasti melonin siemenistä 
saatua kapseloitua luonnollista 
SOD-entsyymiä, joka estää vapai-
den radikaalien muodostumista. 
Rauhoittavat kukkauutteet (alp-
pitähti ja lootuksenkukka) tukevat 
ihon joustavuutta ja minimoivat 
punakkuutta. Lakritsiuute ja kuu-
sama kirkastavat ja vaalentavat 
ihoa. Tämä voide sopii sekä nuo-
relle että kypsälle iholle.

Extramel 

Night Cream  

koodi: 172   50 ml

YÖVOIDE



Hellävarainen puhdistusvaahto, 
joka on valmistettu kokonaan 
uusiutuvista, luonnollista alku-
perää olevista raaka-aineista. 
Ihanteellinen rasvaiselle ja ongel-
maiholle päivittäiseen käyttöön. 
Puhdistaa tehokkaasti kuivatta-
matta ihoa liikaa. Helppokäyttöi-
nen annostelija optimoi vaahdon 
määrän ja se on heti valmista levi-
tettäväksi iholle.

Uusi molekyyli, jossa yhdistetty 
vesiliukoinen aminohappogly-
siini ja rasvaliukoinen undekylee-
nihappo tasapainottaa ihon tilaa 
ja parantaa pinnalla vallitsevia 
hygieniaolosuhteita.

Foam

Puriying Cleancer

koodi: 803  50 ml/125 ml 

PUHDISTUS &
VIRKISTYS

Hellävarainen neste-saippua kas-
voille ja vartalolle.

Sisältää useita kasviuutteita 
ja Kuolleenmeren mineraaleja 
parantamaan ihon hygieniaa. 
Puhdistaa ihon herkälle iholle 
sopivien vaikuttavien ainesosien 
avulla häiritsemättä sen luonnol-
lista happamuutta.

Mineral

Liquid Soap

koodi: 023   200 ml

PUHDISTUS

Supistava kasvovesi, joka poh-
jautuu Kuolleenmeren mine-
raalipitoisen veden, salvia- ja 
propolisuutteiden yhdistelmään. 
Sillä on puhdistava vaikutus ras-
vaiseen, akneen taipuvaiseen 
ihoon.

Parhaan tuloksen saamiseksi 
käytä useita kertoja päivässä, 
erityisesti kosteana kesäaikana, 
ihon optimaalisen hygienian 
ylläpitämiseksi. Joskus voi esiin-
tyä pistelyä tuotteen sisältämien 
mineraalisuolojen takia; tämä kui-
tenkin katoaa tuotteen kuivuessa.

Propolis

Lotion

koodi: 013   200 ml

PUHDISTUS

Syväpuhdistava kasvojen kuorinta-aine, 
joka jättää ihon puhtaaksi ja tasaiseksi 
jokaisen käytön jälkeen. Kuolleenmeren 
mineraalirakeet toimivat hankaavina 
hiukkasina, jotka sulavat välittömästi 
vettä lisättäessä, jolloin kuorinnan 
tehoa voidaan säädellä ihon herkkyy-
den mukaisesti. Luonnollisten pehmit-
tävien aineiden (jojoba & kookos) seos 
ylläpitää ihon pehmeyttä, liuottaa hel-
lävaraisesti talijäämiä huokosista ja 
vaalentaa mustapäiden tummaa väriä. 
Vehnäproteiinit ja aloe vera kosteutta-
vat sarveiskerrosta helpottaen kuorin-
taa ja nopeuttaen kuolleiden solujen 
irtoamista ihon pinnalta.

Valmistettu uusiutuvista, luon-
nollista alkuperää olevista raaka-
aineista, mukaan lukien hajusteet ja 
säilytysaineet.

Peeling

Rince off  Exfoliating Scrub 

koodi: 809   100 ml

KUORINTA

Kevyt kasvipohjainen öljytön 
voidegeeli, joka on ihanteelli-
nen rasvaiselle tai sekaiholle. 
Sisältää raikasta aloe vera 
-nestettä ja komedoja estä-
viä pehmittäviä aineita, jotka 
pitävät ihon pehmeänä ja 
kosteutettuna.

Sopii tasapainottamaan  kos-
teutta ylikuivalle iholle, joka 
on syntynyt esimerkiksi aknen 
hoitamisesta lääkkeillä.

Skin

Balancer

koodi: 047  70 ml

KOSTEUTUSRasvainen ja ongelmainen iho

Clear
CLEAR-tuotteet on suunniteltu erityisesti auttamaan rasvaista/ongel-

maihoa sekä akneen taipuvaista ihoa. Tuotteet poistavat liiallista ras-

vaisuutta, tasapainottavat ihoa, avaavat tukkeutuneita huokosia, 

auttavat vähentämään mustapäitä, parantavat ihon hygieniaa ja edis-

tävät terveen ihon uusiutumista kuivattamatta ihoa liikaa.

Tuotteissa hyödynnetään optimaalisesti yrttien ”parantavia” ja anti-

oksidantiivisia ominaisuuksia luonnollisena vaihtoehtona lääkkeille 

ja kemikaaleille. 

Kuolleestamerestä saadut mineraalit puhdistavat ihoa ja tehostavat 

ihon aineenvaihduntaa osmoosin avulla sekä kiihdyttävät kuona-

aineiden poistumista ja kokonaisaineenvaihduntaa. Voidepohjat on 

huolella valittu niin, että aktiivisista kasviperäisistä ainesosista saa-

daan paras mahdollinen hyöty. 
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Tämä kaksivaikutteinen setti yhdistää 
retinolin erikoisvoiman tehostamaan 
Rénova Bio Peptide Essence -hoitoa. 
Retinolin, joka on juonteiden synty-
mistä ehkäisevän A-vitamiinin puhtain 
muoto, tiedetään olevan ihon uusiutu-
misprosessien olennainen auttaja.

Yksi retinolikapseli levitettynä Essen-
cen päälle tekee ihon silkinpehmeäksi, 
hoitaa ihoa luonnollisesti tasoittaen ja 
parantaen ihon rakennetta, vähentäen 
merkittävästi hentoja juonteita ja pig-
menttiläiskiä, ikääntymisen ja aurin-
gon aiheuttamien vaurioiden näkyviä 
merkkejä.

Retinolikapseleita käytettäessä iho 
täytyy aina suojata valoisaan aikaan 
tehokkaalla laajakirjoisella UV-aurin-
kosuojalla, jonka suojakerroin on 20 tai 
korkeampi.

Dual Action

Treatment Set

koodi: 785SET   42 kapselia, 50 ml

TEHOKAS
YÖHOITOKuivan ihon hoito

Renova
Dry Skin Care
Rénova tarjoaa optimaalisen hoi-

don kuivalle, kosteusköyhälle iholle 

vähentämään ihon ennenaikaista 

vanhenemista. Siinä on käytetty 

kaikkia käytettävissä olevia kei-

noja juonteiden torjumiseen: pep-

tidejä, joilla on turvottava vaikutus, 

antioksidantteja, kosteutta sitovia 

aineita, haihtumista estäviä aineita 

ja UV-suojausta.

Kuiva iho on tavallisesti herkkä, ja 

huokosia tuskin näkyy. Tässä tilassa 

talirauhaset ovat luonnollisesti 

vähemmän aktiivisia, eivätkä tuota 

riittävästi kosteutta säilyttäviä kom-

ponentteja. Tämä johtaa kosteuden 

kiihtyvään haihtumiseen ihosta, 

elastisuuden puuttumiseen ja hen-

tojen juonteiden ilmaantumiseen. 

Rénova-tuotteet suunniteltiin erityi-

sesti tukemaan ihon happovaipan 

toimintaa ja vähentämään haihtumista 

uudistamalla ja parantamalla hydro-

lipidikalvoa. Niiden tehokas pitkäai-

kainen suojavaikutus parantaa ihon 

kykyä selviytyä vaurioittavista ympä-

ristötekijöistä ja ehkäistä ihon ennen-

aikaista vanhenemista.

Syvältä kosteuttavat voiteet hoitavat 

ihoa ensiluokkaisilla öljyillä, joita ovat 

vehnänalkioöljy, seesamiöljy, oliiviöl-

jystä saatu skvalaani ja kasvisterolit.

Luonnolliset polysakkaridit toimivat 

vettä sitovina komponentteina, jotka 

muistuttavat ihossa itsessään olevia, 

kuten aloe vera, hyaluronihappo ja 

aminohapot. Vitamiinit, kuten A ja E, 

ja tyrniöljy toimivat vapaiden radikaa-

lien sieppaajina säilyttäen koostumuk-

sissa olevien hoitavien öljyjen laadun.
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Pehmeä kosteuttaja, joka on suun-
niteltu erityisesti rauhoittamaan 
rasvaista ja ongelmaihoa. Lievit-
tää hellävaraisesti ihon punak-
kuutta ja rauhoittaa ihoa. Sisältää 
kosteuttavia ja rauhoittavia yrtti-
uutteita kuten aloe, jäkälä, hunaja 
sekä patentoitua kanelijohdan-
naista (SEPICONTROL), joka on 
loistava rasvaisen ihon ongelmien 
hoidossa. E-vitamiini yhdistettynä 
luonnollista alkuperää olevaan 
säilytysjärjestelmään säilyttää 
luonnollisten komponenttien laa-
dukkuuden voiteessa.

Hamamelis

Moisturizer

koodi: 802   70 ml

KOSTEUTUS

Öljytön geelipohjainen naamio 
puhdistamaan ja rauhoittamaan 
rasvaista ongelmaihoa.

Sisältää aitoa Kuolleenmeren 
mutaa ja supistavaa taikapähki-
näuutetta huokosten supistami-
seksi hellävaraisesti ja rasvaisten 
kuona-aineiden imemiseksi. Naa-
mio ei kuivu täysin iholle, jolloin 
vältetään herkän rasvaisen ihon 
liiallisesta kuivumisesta joh-
tuva uudelleen rasvoittumisen 
noidankehä.

Astringent

Mud Mask

koodi: 092   60 ml

NAAMIO

Kevyt voidenaamio on suunni-
teltu erityisesti rauhoittamaan 
ja tasapainottamaan rasvaista 
ongelmaihoa. Ohuena kerroksena 
käytettynä se toimii myös iholle 
jätettävänä kosteusvoiteena. Yllä-
pitää tehokkaasti ihon kosteusta-
sapainoa, mikä on välttämätöntä 
halutessa minimoida rasvaisen 
ihon huokosten tukkeutuminen. 
Naamiossa olevat luonnolliset 
pehmittävät aineet on valittu huo-
lellisesti sellaisista, jotka ovat 
vähiten taipuvaisia hapettumaan 
(jojoba ja triglyseridit). Aloe, 
jäkälä, hunaja ja tehokkaasti 
imeytyvä kanelijohdannainen 
hoitavat rasvaisen ihon ongelmia 
luonnollisella tavalla.

MASK

Soothing Moisture 

Balance 

koodi: 805   50 ml

NAAMIO

Nopeasti kuivuva Kuolleenmeren 
mineraaleja sisältävä lotion yöllä 
käytettäväksi rasvaisen, akneen 
taipuvaisen ihon paikallishoitoon.

Välimeren yrtit, kuten salvia ja 
punahattu ja taikapähkinä toimi-
vat supistavina, kun taas hienoksi 
jauhetut mineraalit (sinkki & kala-
miini) imevät rasvaa, rauhoittavat 
paikallista punaisuutta ja tekevät 
ihon pinnan mataksi. 

Tuote on kasviperäinen, lääke-
aineita sisältämätön koostumus 
nuorille, jotka haluavat ylläpitää 
ihon hygieniaa.

Herbal

Drying Lotion

koodi: 010   30 ml

PAIKALLIS-
HOITO
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Tämä pitkälle kehitetty 3 in 1 -koostu-
mus kosteuttaa ihoa syvältä ja silottaa 
tehokkaasti hentoja juonteita.

Tuote hoitaa normaalia - hyvin kuivaa 
ihoa kolmella tavalla: estää juonteiden 
syntymistä, suojaa ympäristön vaiku-
tuksilta ja sävyttää kevyesti saaden 
ihonvärin näyttämään tasaiselta.

Koostumuksen kasvisterolit ja bio-
peptidit toimivat kohottavina kom-
ponentteina vähentäen epidermiksen 
läpi tapahtuvaa veden haihtumista 
(TEWL) ja tehden ihon huomattavasti 
pehmeämmäksi ja sileämmäksi. Kun 
hierotaan tuotetta paikallisesti sor-
menpäällä huulille ja silmänympärys-
alueelle, tehostetaan koostumuksen 
juonteita silottavaa turvottavaa 
vaikutusta.

Daytime Protection

SPF 30

koodi: 793   50 ml

SUOJAUS &
KOSTEUTUS

Hellävarainen, alkoholiton kas-
vovesi päivittäiseen käyttöön 
normaalille ja kuivalle iholle. 
Sisältää aloe veran lehdistä saa-
tua kostetuttavaa polysakkaridi-
yhdistelmää, kamomillauutetta 
herkkää ihoa rauhoittamaan ja vir-
kistävää punahattu-uutetta (Echi-
nacea) parantamaan ihon 
kosteudensäilytyskykyä.

Säännöllinen käyttö ei pelkästään 
täydennä päivittäistä kasvojen-
puhdistusta, vaan myös tehostaa 
jälkeenpäin käytettävän päivä- tai 
yövoiteen toimintaa.

Facial

Toner 

koodi: 021  200 ml

VIRKISTYS

Anna Lotanin klassikko, joka 
erinomaisesti hoitaa kuivia iho-
tyyppejä. Tämä okklusiivinen vesi-
öljyssä-emulsio lisää suuresti ihon 
pehmeyttä moneksi tunniksi.

Sisältää joukon yrttiuutteita, 
kuten mäkikuisma, salvia ja 
kamomilla, rasvaliukoisia vita-
miineja ja ensiluokkaisia pehmit-
täviä öljyjä, joiden avulla ihosta 
tulee silkinpehmeä, jopa yhdellä 
käyttökerralla.

Renova

Dry Skin Balm

koodi: 057   50 ml

KOSTEUTUS

Luonnollinen ja erittäin täyteläi-
nen kasvivoi kuiville ihoalueille.
Ihanteellinen myös psoriaasiksen 
ja atooppisen ihon hoitoon. Sisäl-
tää Macadamiapähkinän sieme-
nöljyä  ja kaakaovoita. Sopii sekä 
kasvoille että vartalolle.

Shea butter

koodi: 097   100 ml

KOSTEUTUS

Kehitetty kuivalle, kypsälle 
iholle helliväksi kotihoitotuot-
teeksi; tämä naamio pehmit-
tää ja ravitsee ihoa.

Sisältää ensiluokkaisia 
öljyjä, kuten karitevoita ja 
kasvisteroleja.

Kamomillauutetta ja riisi-
tärkkelystä on lisätty rau-
hoittamaan ihoa yhdessä 
E-vitamiinin kanssa, joka 
minimoi vapaiden radikaa-
lien haitallisen vaikutuksen 
kypsälle iholle. Antaa iholle 
vaalean, tasaisen ja rauhoittu-
neen ulkonäön.

Beauty

Mask

koodi: 087   70 ml

NAAMIO

Voidegeeli, joka hellävaraisesti poistaa 
meikin ja ylimääräisen talin ihon pin-
nalta. Voidegeelissä ei ole perinteisiä 
emulgaattoreita eikä kemiallisia pinta-
aktiivisia aineita pesutapahtumaa var-
ten. Se pikemminkin hellävaraisesti 
liuottaa meikin ja muut epäpuhtaudet 
ihon pinnalta.

Tämä tuote on dermatologisesti tes-
tattu ja todettu hypoallergeeniseksi. 
Ihanteellinen päivittäin käytettävänä 
puhdistusaineena ja meikinpoistajana 
herkälle ja kuivalle iholle, se ei jätä ihoa 
kuivan tuntuiseksi. Se on niin hellävarai-
nen, että sitä voidaan jopa käyttää puh-
distuksen jälkeen ”iholle jätettävänä” 
kosteusvoiteena.

Universal 

Cleansing Gel

koodi: 041   200 ml

PUHDISTUS

Retinolin, luonnollisen A-vitamiinin, tiedetään 
olevan ihon uusiutumisprosessin olennainen aut-
taja. Retinoli on kuitenkin hyvin altis hapettu-
maan ja vaatii suojaamisen ilmalta ja UV-säteiltä. 
Näillä retinolikapseleilla tehdään silkinpehmeä 
ihonhoito aitoa retinolia käyttäen, jolloin ihon 
rakenne tasoittuu ja paranee ja hennot juonteet 
ja pigmenttiläiskät, jotka ovat ikääntymisen ja 
auringon aiheuttamien vaurioiden näkyviä merk-
kejä, vähenevät merkittävästi.

Kapseleiden sisällä oleva retinoli on yhdis-
tetty molekyylikalvoon muodostamaan annos-
telujärjestelmä, joka mahdollistaa hitaamman 
vapautumisen optimaalisen toimintakyvyn 
saavuttamiseksi.

Käyttöohjeet:
Levitä Bio Essenceä kasvoille ja kaulalle, erityisesti 
kuiville alueille, kahdesti päivässä. Optimaalisten 
tulosten saavuttamiseksi lisää sen jälkeen yhden 
retinolikapselin sisältö Bio Essencen päälle illalla.

Vältä silmänympärysaluetta äläkä käytä tuotetta 
raskauden aikana. Kun käytät retinolikapseleita, 
suojaa aina ihosi valoisaan aikaan tehokkaalla laa-
jakirjoisella UVA/UVB-aurinkosuojalla, jonka suo-
jakerroin on 20 tai korkeampi.

Retinol

Capsules 

koodi: 4903  80 kpl

TEHOKAS
YÖHOITO

Rénova Bio Peptide Essence on 
pehmeä uutta voimaa antava 
emulsio, jolla on merkittävä juon-
teita silottava vaikutus normaalille 
- kuivalle ja kypsälle iholle.

Huomattava kumuloituva vaiku-
tus havaitaan 2–3 käyttöviikon 
jälkeen, jolloin iho on paljon peh-
meämpi ja heleämpi.

Tehokkaita komponentteja, joilla 
saadaan nuoremmalta näyttävä 
ulkonäkö, ovat jojoba, vehnän-
alkioöljy, brasiliaisen Caryocar-
pähkinän siemenöljy, karitevoi, 
rauhoittava Intian lootusuute ja 
Kuolleenmeren mineraalisuolat. 
Helposti imeytyvät proteiinijoh-
dannaiset minimoivat ikääntymi-
sen merkkejä stabiloiden samalla 
E-, A-, C- ja B-vitamiinijohdannai-
sia, jotka toimivat antioksidant-
teina minimoimassa vapaiden 
radikaalien haittoja.

Lisäksi parabeeniton säilytysjärjes-
telmä pitää kunnossa tämän koos-
tumuksen luonnolliset ainesosat.

Recharging

Bio Peptide Essence

koodi: 785   50 ml

TEHOKAS
YÖHOITO
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Ihon vaalentaminen

Lightening Care
Vaalea iho on aina liitetty kauneuteen. Vaikka ikälaikkuja ja 

muita merkkejä pysyvästä liikapigmentoitumisesta pidetään 

epämiellyttävinä, ne ovat itse asiassa syntyneet fysiologisen 

puolustusmekanismin toiminnasta haitallisia UV-säteitä vas-

taan. Kasvanut elinaikaodotus, muotitrendit ja moderni elä-

mäntyyli, jossa ulkoilu on aktiivisempaa, johtaa aina suurempiin 

ja suurempiin UV-säteilyn iholle aiheuttamiin vaurioihin otso-

nikerroksen häviämisen ja muiden ympäristömuutosten vuoksi.

Lightening Care -tuotteet on kehitetty vaalentamaan ihoa 

vähän kerrallaan ja äärimmäisen hellävaraisesti. Anna Lotanin 

kolme periaatetta ovat:

• Luoda tuotteita, jotka tukevat ihon omaa kykyä vastustaa UV-

säteilyä, eikä niinkään ainoastaan käyttää UV-säteilyä imeviä 

aineita

• Käyttää tehokkaita primäärisiä (sekä sekundaarisia) antioksi-

dantteja minimoimaan vapaiden radikaalien vaurioista joh-

tuvaa ihon tummumista.

• Valita huolellisesti aurinkosuojakoostumukset, jotka korosta-

vat UVA-suojausta ja joilla on optimaalinen valonkestävyys.

Lightening Care -tuotteet sisältävät runsaasti 

C-vitamiinia kaikkina sen pitkälle kehitettyinä 

vaikuttavina ja stabiileina johdannaisina (Ester 

C ja magnesiumaskorbyylifosfaatti), tukemaan 

vaalentamisprosessia, neutraloimaan vapaara-

dikaaleja, stimuloimaan uusiutumista ja anta-

maan nuorekkaan ja elinvoimaisen ulkonäön. 

Tuotelinja sisältää ihon toimintaa tukevissa, 

suojaavissa ja pehmittävissä koostumuksissa 

myös vaikuttavia vaalentavia yrttikomponent-

teja (arbutin ja kojic-happo), joiden tiedetään 

estävän melaniinin tuotantoa.

Tuotteet sopivat sekä nuorelle että kypsälle 

iholle kaikkina vuodenaikoina.
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Suojaava päivävoide kaikille iho-
tyypeille, joihin helposti muo-
dostuu pigmenttiläiskiä tai 
epätasainen värisävy.

Sisältää tehokkaita vaalenta-
via ainesosia, joilla on myös 
rauhoittava vaikutus ihoon, ja joi-
den avulla estetään melaniinin 
muodostumista. 

Voidetta voi käyttää päivittäin jat-
kuvasti kosteuttavaksi suojaksi 
haitallisilta ympäristötekijöiltä.

C White Formula

SPF15

koodi: 103   50 ml

PÄIVÄSUOJAUS

Tämä kosteuttava päivävoide saa aikaan 
pysyvän ja luotettavan laajakirjoisen 
suojan, joka on välttämätön haluttaessa 
estää auringon aiheuttamia vaurioita, 
jotka johtavat ihon ennenaikaiseen van-
henemiseen ja pigmenttiläiskiin. Korkean 
UVB-suojan lisäksi tämä voide estää myös 
yli 90 % UVA-säteilystä.

Luotettava suojaus pitkäaaltoisemmilta, 
syvemmälle tunkeutuvilta UVA-säteiltä 
on ehdottoman tärkeätä vaalealle, pig-
menttihäiriöihin taipuvaiselle iholle eri-
tyisesti ihoa vaalentavien hoitojen aikana.

Kamomillankukkauute lisää voiteen rau-
hoittavaa vaikutusta, E- ja C-vitamiinit 
toimivat luonnollisina antioksidantteina, 
ja säilytysjärjestelmä on parabeeniton.

Ohut ja helposti imeytyvä, voiteesta ei jää 
valkoista kerrosta ihon pintaan.

Daytime Protection

UVA-UVB SPF30

koodi: 082   50 ml

PÄIVÄSUOJAUS

Hellävarainen sulfaatiton vaahto 
päivittäiseen kasvojen puhdis-
tukseen. Puhdistaa tehokkaasti 
ja tekee ihon pehmeäksi ja tasai-
seksi. Vihreä tee toimii luonnol-
lisena antioksidanttina samalla 
kun vehnän proteiinit pehmittä-
vät ihoa.

Valmistettu kestävän kehityksen 
mukaisista, luonnollista alkuperää 
olevista aineista. Helppokäyttöi-
nen annostelija optimoi vaahdon 
määrän sopivaksi. Sisältää muun 
muassa kuusamauutetta ja Kuol-
leenmeren mineraalipitoista 
vettä.

Green Tea

Cleansing Foam

koodi: 119   125 ml

PUHDISTUS

Runsaasti pehmittäviä öljyjä 
(jojoba, tyrni,karitevoi ja  koo-
kos) sisältävä kuorintavoide, joka 
syväpuhdistaa ihon tehden sen 
pehmeäksi ja kirkkaaksi. E ja C- 
vitamiinit toimivat antioksidant-
teina ja lisäävät ihon kirkkautta. 
Erityisen hyvä auringon vaurioit-
tamalle tai uusiutumista kaipaa 
iholle.

Fresh C

Exfoliating Facial Scrub  

koodi: 095   50 ml

KUORINTA
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Ihon uusiutuminen

New Age Control
New Age Control on suunniteltu 

tarjoamaan asteittaisen uusiutu-

mishoito-ohjelman ihon tarpeiden ja 

herkkyyden mukaisesti. Tämä asteit-

tain tapahtuva uusiutumisprosessi 

varmistaa kosteutumisen parem-

min, tekee ihonvärin vaaleammaksi 

ja vähentää pigmenttiläiskiä. Vähen-

tää merkittävästi myös juonteita ja 

auttaa vähän kerrallaan korjaamaan 

aurinkovaurioita. New Age Cont-

rol -linjan vaikuttavat tuotteet hyö-

dyntävät hedelmähappojen (AHA) 

poikkeuksellista kuorinta- ja uusiu-

tumiskykyä. Hedelmähapot liuotta-

vat solunsisäisen ”liiman”, joka pitää 

kuolleita soluja kiinni ihon pinnalla.

Tuotteet perustuvat erinomaisiin 

kosteuttajiin, kuten hyaluronihap-

poon. Ne sisältävät runsaasti rauhoit-

tavia kasviuutteita, kuten aloe veraa, 

vihreää teetä, punahattua ja kamo-

millaa, jotka ehkäisevät ärsytyksiä. A-, 

E-, C-vitamiinit ja niiden johdannaiset 

tukevat uusiutumisprosessia ja vähen-

tävät hapettumisvaurioita.

New Age Control -tuotteiden on myös 

havaittu toimivan hyvin couperosa-

iholla, jolloin ne vahvistavat ihoker-

roksia ja tekevät kapillaarit vähemmän 

näkyviksi.

Käyttämällä New Age Control -tuot-

teita päivittäin tehostetaan asteittain 

epidermiksen kuoriutumista ja stimu-

loidaan ihon alemmissa kerroksissa 

syntyvien uusien solujen tuotantoa, 

jolloin erinomaisia tuloksia syntyy 

muutamassa viikossa.

* On tärkeätä suojata iho tehokkaalla UV-

suojalla (SPF 15 tai korkeampi) happoja 

sisältävien voiteiden käytön yhteydessä.

Kuoriva hedelmähappovoide, jota 
kaikki ihotyypit sietävät hyvin. Edistää 
ihon uusiutumista. Tehokkaat humek-
tantit ja kosteuttavat aineet lisäävät 
ihon kosteutta, jolloin kuolleiden solu-
jen poistoprosessi helpottuu.

Yön yli käyttäminen pehmittää ja kos-
teuttaa ihon aamuun mennessä.

Active Beautifying

Cream 

koodi: 050   50 ml

UUDISTUS &
KOSTEUTUS

3130
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Kosteuttava päivävoide laajakirjoisella UVA/UVB-
aurinkosuojalla. Sisältää Sepilift DPHP -komp-
leksin, joka yhdistää proliinin (aminohappo) ja 
palmuöljystä saadun imeytymistä tehostavan 
aineen. Tämä kompleksi toimii ryppyjä silottavana 
komponenttina vähentäen pienten juonteiden 
ilmaantumista. Edistynyt kosteuttava kompleksi 
(AQUAXYL) parantaa ihon kosteudensitomisky-
kyä. Jojobaöljy ja karitevoi vähentävät ihon läpi 
tapahtuvaa veden haihtumista ja tekevät ihon 
pehmeäksi. E-vitamiini toimii antioksidanttina 
vähentäen vapaiden radikaalien haitallisia vaiku-
tuksia. Helposti levittyvä ja kaikille ihotyypeille 
sopiva voide. Ihanteellinen suoja päiväksi AHA-
happojen avulla tapahtuvien hoitojen aikana. 

Rejuvenating

Day Cream with

UV Protection SPF29 

koodi: 219  50 ml

PÄIVÄSUOJAUS

Tämä nestesaippua puhdistaa 
kasvot tehokkaasti ja lisäksi muo-
dostaa osan AHA:n avulla tapahtu-
vasta ihon uusiutumisohjelmasta 
eri ihotyypeille.

Erityisen sopiva rasvaiselle, kyp-
sälle tai auringon vaurioittamalle 
iholle. Sisältää alfa- ja beeta-hyd-
roksihappoja tehostamaan kuol-
leiden solujen irrottamista, avaa 
tukkeutuneita huokosia ja nopeut-
taa uuden ihon esiintuloa alem-
mista ihokerroksista. Tuotetta 
tulisi käyttää varovasti ennen kuin 
iho tottuu AHA-hoitoihin.

Vaatii riittävän laajakirjoisen 
UV-suojan ennen auringolle 
altistumista.

Purifying

Liquid Soap

koodi: 104   200 ml

PUHDISTUS

Virkistävä kasvovesi, joka sisäl-
tää kuorivia hedelmähappoja, 
rauhoittavaa aloenestettä ja 
virkistävää kurkku-uutetta.

Mukana on hyvin balansoitu 
NMF-yhdistelmä (luonnolli-
nen kosteustekijä) lisäämään 
ihon pehmeyttä ja ihanteelli-
sesti täydentämään ihoa uusi-
via hoitoja.

Virkistää, puhdistaa ja tehostaa 
kuorintaa.

Exfoliating

Freshener

koodi: 223   200 ml

VIRKISTYS

Hellävarainen, kirkkaan fi lmin 
muodossa oleva kuoriva naa-
mio, joka hitaasti kiinnittyy 
ihoon muodostaen ohuen ker-
roksen, joka sitten kuoritaan 
pois sen kuivuttua kokonaan.

Sisältää pieniä määriä maito-
happoa (AHA), jolla tehostetaan 
ihon uusiutumista ärsyttämättä. 
Matala AHA-pitoisuus on teho-
kas, koska naamio pysyy kos-
teana iholla ainakin 15–20 
minuuttia ennen poistamista.

Naamio tulisi aina levittää 
ohuen kerroksen päälle New Age 
Control Creamia tai Emulsionia.

Exfoliating

Peel Off  Mask

koodi: 141   60 ml

NAAMIO
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Helppokäyttöinen silmämei-
kin poistaja, ihanteellinen 
vedenkestävän maskaran 
poistamiseen.

Jojobavahapohja hajoaa, kun 
sitä kevyesi koskettaa sormen-
päillä ja tekee toimenpiteestä 
helpon ja turvallisen. Tuote 
ei sisällä kemiallisia pesuai-
neita tai emulgaattoreita, ja 
on erityisen hellävarainen ja 
kosteuttava silmäluomien ja 
silmänympärysalueiden ohu-
elle iholle.

EyeSoClear

Make Up Remover

koodi: 098   40 ml

PUHDISTUS

Tämä nopeasti imeytyvä, ohut 
geeli sisältää supistavaa taika-
pähkinäuutetta, rauhoittavaa 
kamomillaa ja hyvin pienen 
öljymäisen osan, joka sisältää 
vitamiineja ja vapaiden radi-
kaalien sieppaajia.

Sopii kaikille ihotyypeille sel-
laisenaan tai päivä- tai yövoi-
teen alla. Geelillä on lievästi 
kiristävä vaikutus, joka toimii 
myös mainiona aamuhoitona 
turvonneille silmille.

Eye Contour

Gel

koodi: 048   30 ml

VIRKISTYS

Tehokas geeli, joka sisäl-
tää runsaasti kosteutta-
vien aineiden yhdistelmää, 
joka muistuttaa ihon omaa 
NMF:ää (luonnollinen kos-
teustekijä). Se sisältää rau-
hoittavaa malvauutetta, joka 
rauhoittaa ja pehmittää ihoa, 
yhdessä erityisen ”kohot-
tavan” molekyylin kanssa, 
jonka muodostavat palmuöl-
jyjohdannainen ja kosteuttava 
aminohappo proliini.

Voiteen rakenne on kevyt, 
sillä on kiinteyttävä vaiku-
tus iholle, jolloin se vähen-
tää aamuturvotusta ohuelta 
silmänympärysalueelta.

Lifting

Eye Contour Gel

koodi: 211   15 ml

KOSTEUTUS

Ohut E- ja A-vitamiineja sisäl-
tävä silmänympärysvoide, 
joka on suunniteltu kosteut-
tamaan ja hoitamaan herk-
kää silmänympärysaluetta, 
josta siis puuttuu talirauha-
sia. Tämä balsami sopii kaikille 
ihotyypeille, vähentää juon-
teiden syntymistä ja suojaa 
vapaaradikaalien haitalliselta 
vaikutukselta.

Delicate

Replenisher

Eye Contour Balm

koodi: 145   30 ml

KOSTEUTUS
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Silmänympäryksen hoito

Eye Care
Eloisin osa kasvoista on silmänympärysalue. Koska se on erityisen 

herkkä ja arka, se vaatii erityistä hoitoa, joka ei välttämättä ole yhte-

ydessä ihotyyppiin. Anna Lotan on kehittänyt monenlaisia innova-

tiivisia tuotteita silmien alueelle.

Silmän ympärillä oleva iho on kaikkein ohuinta, siinä on erittäin 

vähän talirauhasia ja sen vuoksi siihen erityisen helposti kehittyy 

juonteita ja ilmejuonteita. Ennenaikaisten juonteiden välttämiseksi 

ihon suojavaippaa kannattaa tukea tällä alueella käyttämällä koste-

utta sitovia koostumuksia kosteuden menetyksen hidastamiseksi, 

ja käyttää mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan emulgaattoreita.

Vaihtoehtoisesti silmänympärysalueelle voi 

kehittyä turvotusta silmän alle kertyneen 

liiallisen nesteen seurauksena. Turvotuksen 

vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi 

koostumuksia, jotka eivät ole okklusiivisia ja 

jotka sisältävät ”kohottavia” komponentteja 

ja yrttiperäisiä supistavia aineita, jotka tuo-

vat ihoon kevyesti kohottavan vaikutuksen.

Kaikki silmähoitotuotteet auttavat vähen-

tämään ilmejuonteiden ja juonteiden syn-

tymistä saaden aikaan nuorekkaamman ja 

heleämmän ulkonäön.

Huomaa: Anna Lotanin eri linjojen muut 

tuotteet hoitavat erinomaisesti kuivaa ja 

kypsää silmänympärysaluetta: Rénova Balm, 

Golden Night Cream, Solid Gold ja useim-

mat Greens-linjan tuotteet.

Tehokas erikoishuulivoide, joka 
tasoittaa ja kosteuttaa huulia 
saaden aikaan täyteläisen ulko-
näön, jonka saa aikaan tehokas 
oligopeptidi MAXI-LIP™.

Muutaman päivän kuluessa 
huulten kosteustasapaino 
lisääntyy ja huulten rajat tulevat 
selvemmiksi ja kuiva, rohtunut 
ulkonäkö on taakse jäänyttä elä-
mää. Ensiluokkaiset pehmittä-
vät aineet ja täyteläiset kasvivoit 
lisäävät ihon pehmeyttä, Kuol-
leenmeren mineraalit auttavat 
kosteutta sitoutumaan ihoon, 
samalla kun punainen suolaisen 
veden levä (Dunaliella) ja E- ja 
C-vitamiinit tehostavat huulten 
herkän ihon suojaa. Koska tämä 
tuote ei sisällä kemiallisia säi-
lytysaineita, se auttaa ylläpi-
tämään huulten kauneutta 
luonnollisella tavalla.

Lip Balm   

Plumping

koodi: 074   15 ml

HUULI-
HOITO



Vartalonhoito

Body Care & Spa
Anna Lotanin Body Care -tuotteet suunniteltiin 

erityisesti vahvistamaan ihon toimintaa ulkoi-

silta vaikutuksilta kehoa suojaavana elimenä, 

ja samalla hoitamaan ihoa itseään. Ihosta tulee 

pehmeämpi, tasaisempi ja heleämpi.

Body Care -tuotteet toimivat ihon vartijoina 

pitämällä sen hygieenisenä ja suojaamalla sitä 

auringon aiheuttamilta vaurioilta ja hapettu-

miselta, samalla kun parantavat ihon ravin-

netilaa sisältä päin käyttämällä mineraaleja ja 

muita välttämättömiä ainesosia. Tuotteilla on 

alfahydroksihappoihin tai merilevään perus-

tuva kyky kuoria, poistaa kuolleita soluja ihon 

pinnalta, silottaa ja nopeuttaa ihon luonnol-

lista uusiutumisprosessia.
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Virkistävä, ihoa silottava kuorinta, 
joka tekee ihosta samettisen peh-
meän. Yhdistelmä AHA-hapoista, 
vehnäproteiineista ja virkistävistä 
Välimeren yrttiuutteista auttaa 
tehokkaasti poistamaan kuolleita 
soluja ihon pinnalta.

Aidot Kuolleenmeren mineraalit 
sulavat heti käytettäessä ja ehkäi-
sevät ihon liiasta hankaamisesta 
syntyviä vaurioita. Kuorinta on 
taloudellinen, helppokäyttöinen, 
pieni määrä antaa suuren hyödyn 
alle minuutissa.

Bio

Mineral Scrub

koodi: 4458   200 ml

KUORINTA

Kuolleenmeren mineraalit 
yhdessä merilevän ja Välimeren 
tatarista saadun uutteen kanssa 
suojaavat käsiä halkeamilta ja 
kuivumiselta ja auttavat säilyttä-
mään pehmeän, sileän ihon. Eri-
tyisen hyödyllinen, kun käsiä on 
pidetty vedessä tai ne ovat joutu-
neet alttiiksi ympäristön haitoille.

Mineral

Hand Cream

koodi: 150   100 ml

KÄSIHOITO

Voimakasvaikutteinen bal-
sami, johon on yhdistetty etee-
risiä öljyjä, kuten santelipuuta 
ja salviaa, sekä puhdistavia puu-
hartseja, kuten mirhamia, ja 
propolista. Mukana on myös kas-
viuutteita, jotka hoitavat halkea-
mia ja silottavat ihoa (tatar).

Voiteella on erinomaiset pehmit-
tävät ominaisuudet ja se tukee 
voimakkaasti suojavaipan toimin-
taa ohuella, hauraalla iholla. Voi 
myös toimia väliaikaisena helpot-
tajana ja silottavana hoitoaineena 
hilseilsevälle (psoriaattiselle) 
iholle.

Mineral

Foot Balsam

koodi: 060   100 ml

JALKAHOITO

Täyteläinen kosteuttava voide, 
joka on suunniteltu antamaan laa-
jakirjoisen aurinkosuojan kaikille 
ihotyypeille.

Iholle jää samettimainen tasai-
nen pinta, eikä se tunnu öljyiseltä. 
Valmistettu vesi-öljyssä-emulsi-
oksi (W/O), joka riittävästi hylkii 
vettä, lotion estää tehokkaasti yli 
95 % syvälle tunkeutuvista UVA-
säteistä, jolloin se on ihanteellinen 
päivittäiseen käyttöön, erityi-
sesti kaikentyyppiseen liikuntaan 
ulkona.

Sunscreen Lotion

SPF 30

koodi: 237   100 ml

SUOJAUS
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