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 y Anna Lotan PRO on alkuperäinen Anna Lotan Laboratorion kehit-
tämä tuotelinja ihonhoidon ammattilaisille. Linja tarjoaa kehitty-
neitä menetelmiä hoitolahoitoihin ammattilaisille sekä ratkaisuja eri-
laisiin iho-ongelmiin kotihoidossa.

 y Monipuolinen valikoima erilaisia kotihoitotuotteita, jotka ovat saa-
tavilla vain kauneushoitoloista. Valtuutettu kosmetologi tekee 
ihoanalyysin ”face to face” ja suosittelee oikeat tuotteet yksilöllisesti 
juuri sinulle.

 y PRO-linjasta on saatavana matka-/kokeilupakkauksia, jolloin 
tuotteita on helppo kokeilla ennen normaalikoisten tuotteiden 
hankkimista.

Mikä tekee Anna Lotan PRO-linjasta ainutlaatuisen?
Suuntaviivana tässä linjassa on käytännöllisyys ja toimivuus ilman kompromissia on hoidon lopputulos kuitenkin 
niin, että asiakas kokee maksimaalisen mukavuuden tunteen hoidon aikana. *

Ajatus siitä, että ”kauneus vaatii uhrauksia” on päinvastoin kuin Anna Lotan PRO 
lähestymistapa. 

 y Useimmat PRO-linjan ainesosat ovat kestävän kehityksen mukaisia ja luon-
nosta peräisin. Säilöntäaineet ovat parabeenittomia ja puhdistavat kompo-
nentit liuotin (SLS) vapaita ja valittu miedoimmista käytettävissä olevista kasvi 
raaka-aineista.

 y Useimmat kasviuutteet ovat puhtaita, liuotinvapaita ja pitoisuuksiltaan korkeita 
CO2-uutteita.

 y Keskeiset valmisteet ovat biomimeettisiä (käytetty ainesosia, jotka jäljittelevät 
ihon omia vesi ja öljy liukoisia ainesosia). Nämä koostumukset tuntuvat erittäin 
mukavilta ja tarjoavat erinomaisen ihoystävällisen hoidon, jopa kaikkein her-
kimmille ihotyypeille.

 y Koostumukset ovat toimivia ja tulokset loistavia!

*) Ei ole sääntöä ilman poikkeusta! Anna Lotan PRO-linjassa on yksi hoitolahoito (Exfosil Ruby), johon liittyy 
voimakasta pistelyä (väliaikaista), hoidon tulosten saavuttamiseksi.
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109P

136P
MICELLAR

ROSE WATER

QUILLAJA PAPAYA
Entsymatic Cleansing 

Powder

CLEANERS
Kasvojen puhdistusaineet &
Meikinpoistoaineet
Iho on kehon suojaava elin, jonka tulisi olla kunnossa, jotta se toimii 
tehokkaasti. Ihon puhdistus on osa tätä ylläpitorutiinia! Useiden suku-
polvien ajan perinteinen saippua on ollut lähes ainoa keino puhdistaa 
ihoa. Nykyään meillä on käytössämme laaja valikoima puhdistustuot-
teita, jotka edustavat erilaisia lähestymistapoja:

 y Pesuaineet, jotka pohjautuvat nestemäiseen saippuaan (eri 
kokoonpanoissa)
Sulfaatteihin perustuvat puhdistusaineet on korvattu kestävillä kas-
viperäisillä vaihtoehdoilla, jotka ovat ihoystävällisempiä. Toisin kuin 
emäksiset palasaippuat, ”saippuamattoman” puhdistustuotteen pH 
voidaan mukauttaa samaksi kuin ihon oma pH. Palasaippua yhdessä 
kovan veden kanssa muodostaa liukenemattoman yhdistelmän, josta 
jää iholle ja altaan reunoille pesuainejäämiä, toisin kuin synteettisistä 
pesuaineista, jotka eivät jätä iholle mitään.

 y Puhdistusvoiteet, jotka on formuloitu emulsioksi yhdistäen vesi ja öljy 
pinta-aineita apuna käyttäen.
Näitä ovat hydrofiiliset (vesipohjaiset) voiteet, joita voidaan käyttää 
kaikille ihotyypeille ja öljypohjaiset voiteet, jotka parhaiten sopivat 
kuiville ihotyypeille. Niiden ominaisuudet ja toimivuus riippuvat öljyjen 
laadusta sekä pinta- ja säilöntäaineista.

 y Geelivoide – 3D kokoonpanossa öljy- ja vesipartikkelit ilman pinta-ak-
tiivisia aineita.
Miellyttävä ja hellävarainen iholle, koska ei sisällä kuivattavia pinta-ak-
tiivisia aineita. Sopivat yleensä herkälle iholle. Käytön jälkeen tämän 
tyyppiset puhdistusaineet jättävät yleensä ohuen öljyisen kalvon ihon 
pinnalle, joten ne sopivat parhaiten normaalille ja kuivalle iholle.

 y Hydrofiiliset öljyt
Liuottavat tehokkaasti meikin (jopa vedenkestävän), mutta niiden neste-
mäinen koostumus rajoittaa tarkkaa kohdentamista tarvittaville alueille. 
Öljy voi vahingossa kulkeutua silmiin ja aiheuttaa epämukavuutta.

 y Hydrofiiliset lipogeelit (öljypohjainen)
Liuottaa tehokkaasti meikkiä ja talijäämiä laajentuneista ihohuokosista 
rasvaisella/ongelmaiholta sekä sekaiholla.

Mikä on sopivin puhdistustuote ihollemme? 
Puhdistusaine, joka kannustaa meitä toistuvaan päivittäiseen käyttöön on oikea! Puhdistaja ei 
vaan hoida hygieniaamme, vaan luo miellyttävän tunteen iholle käytön aikana ja tärkein asia on 
tunne puhdistuksen jälkeen:
Puhdas, miellyttävän tuntuinen ja tasapainoinen iho.

Silmille, Huulille ja Kasvoille

Herkälle sekaiholle

Herkälle iholle

AHA-uudistava puhdistaja

Kuivalle iholle

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

www.annalotan.fi

Koodi Tuote Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoitu-

nut iho

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Kaikille ihotyypeille

Kaikille ihotyypeille

5



CLEANERS
Miksi iltapuhdistus on niin tärkeä?

 y Minimoidaan vapaa radikaalien vaikutuksia. Niitä voi muodostua öljystä tai mei-
kin jäänteistä ja ne nopeuttavat hyperpigmentin muodostumista, kun ne altistetaan 
UV-valolle seuraavana päivänä.

 y Minimoidaan mustapäiden muodostumista ihohuokosiin  rasvaisella iholla.
 y Kuorinta helposti talia keräävällä T-alueella - estää talin liiallisen kertymisen. On 

suositeltavaa kuitenkin välttää “ylipuhdistamista”, joka voi nopeuttaa juonteiden 
muodostumista (kuivalla iholla) tai johtaa “noidankehään”, joka edistää talin tuotantoa 
rasvaisella/ongelmaiholla. 

MAKEUP
REMOVING WIPES

For Eyes, Lips and Face

36 kpl    koodi: 011P 

Kostea • Hellä • Tehokas

Pehmeät kasvopyyhkeet on kyllästetty kos-
teuttavalla geelillä, joka sisältää hellävaraisia 
puhdistavia ainesosia. Pyyhkeet poistavat 
tehokkaasti meikin jäänteet ilman tahmeaa 
“jälkitunnetta”.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Ceratonia Siliqua (Carob) 

QUILLAJA PAPAYA
Entsymatic Cleansing Powder

for Delicate Skin

50 gr    koodi: 136P

Hellävarainen tehokkaasti puhdistava 
säilöntäaineeton jauhemainen puhdis-
tustuote joka aktivoituu, kun sekaan 
lisätään vesi. Jauhe on ympäristöys-
tävällinen sekä hellävarainen ja hyvin 
siedetty herkilläkin ihotyypeillä. Tiivis-
tetty kasvojen puhdistusjauhe koostuu 
miedoista aminohappopohjaisista tensi-
deistä, jotka on johdettu kookosöljystä 
ja sokeria käyttämällä. Raikkaantuok-
suinen papaijauute pehmentää ja kir-
kastaa ihoa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Zea Mays (Corn) Starch, Sodium Lauroyl Glu-
tamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Tapioca 
Starch, Quillaja Saponaria Wood Extract, Carica 
Papaya (Papaya) Fruit extract.

SEBA-FOAM
Mild Facial Cleanser

for Delicate Combination 
Skin SLS Free

50 ml    koodi: 270T 
150 ml    koodi: 270P

Dermatologisesti testattu

Täyteläinen, samettinen puhdis-
tusvaahto, joka on suunniteltu eri-
tyisesti herkälle sekaiholle. Vaahto 
koostuu kestävistä ihoystävällisistä 
komponenteista, jotka on johdettu 
maissista, oliiviöljystä ja kookok-
sesta ja yhdistetty tasapainottaviin 
öljyihin jotka estävät kuivumisen 
huuhtelun jälkeen. Mineraalirikas 
Cyperus Esculentus tubers (päh-
kinäruohonjuuri) antaa kosteutta-
van vaikutuksen vaahtoon. 
Undekyleenihappo johdannainen 
parantaa hygieniaa ihon pinnalla, 
joka on tärkeää sekaihon hoidossa. 
Ympäristöystävällinen aerosoliton 
pumppu annostelee käyttöval-
miin, miedon & silkkisen puhdis-
tusvaahdon, joka jättää ihon miel-
lyttävän pehmeäksi ja sileäksi.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sodium Laurylglucosides Hydroxypro-
pylsulfonate, Undecylenoyl Glycine, 
Glyceryl Oleate, Cyperus Esculentus 
Tuber Extractm.

EXFOLIATING 
FOAM CLEANSER

AHA Renewal Boost SLS Free

50 ml    koodi: 365T 
150 ml    koodi: 365P

Täyteläinen ja perusteellisesti 
puhdistava puhdistusvaahto on 
ihanteellinen käytettynä iltaisin, 
jolloin iho ei altistu UV-valolle. 
Se sopii hyvin täydentämään 
myös muita AHA-pohjaisia hoi-
totuotteita. Puhdistavat helläva-
raiset komponentit on johdettu 
maissista, kookoksesta ja olii-
viöljystä. Maitohappo auttaa 
kuolleita ihosoluja irtoamaan ja 
edesauttaa ihon uusiutumista. 
Vihreä tee -uute toimii antiok-
sidanttina suojaten luonnollisia 
ainesosia vapailta radikaaleilta. 
Huuhtelun jälkeen iho jää sile-
äksi ja samettisen pehmeäksi. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sodium Laurylglucosides Hydroxy-
propylsulfonate, Lactic Acid, Sodium 
Lactate, Camelia Sinensis Leaf Extract, 
Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside.

MILKY COTTON
CLEANSER
for Dry Skin

240 ml    koodi: 390P 

Täyteläinen, ihoa pehmentävä 
voide, joka sulattaa pois meikin 
jäänteet (myös vedenkestävän!)
Erinomainen puhdistaja koko 
kasvojen alueelle mukaan lukien 
silmämeikin.
Vesi-öljyssä koostumusta on 
täydennetty pehmentävillä 
öljyillä ja puuvillauutteella, 
jotka tarjoavat samettisen peh-
meyden iholle. Ohut suojaava 
kalvo sitoo kosteuden iholle 
useiksi tunneiksi.
Kaksoisvaikutteinen puhdis-
taja, joka samalla puhdistaa ja 
hoitaa ihoa! Kuivalle vaativalle 
iholle voidaan levittää uusi ohut 
kerros voidetta puhdistuksen 
jälkeen kosteusvoiteeksi pelkäs-
tään tai meikin alle. 
• Hajusteeton.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Isononyl Isononanoate, Propylheptyl 
Caprylate Glycerin, Magnesium Sul-
fate, Gossypium Herbaceum (Cotton) 
Seed Extract, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract.

www.annalotan.fi

EUPHRASIA CLEANSER
Mild Foaming Gel

for Sensitive Skin SLS Free

200 ml    koodi: 361P

Dermatologisesti testattu

Hellävarainen kasvojen puhdis-
tusgeeli päivittäiseen käyttöön. 
Puhdistavat hellävaraiset kom-
ponentit on johdettu maissista ja 
kookoksesta. Geeli sopii kaikille 
ihotyypeille sekä kasvoille että 
vartalolle.
Euphrasia (silmäruoho) on tun-
nettu luonnollisena hoitona 
silmänympärys alueella. Geeli 
puhdistaa tehokkaasti meikin, 
ylimääräisen rasvan ja lian jät-
täen ihon pehmeäksi, puhtaaksi 
ja raikkaaksi. Ravinnerikas meri-
levä pehmentää ihoa ja ylläpi-
tää sen kimmoisuutta. Euph-
rasia ja kamomillan kukkauute 
rauhoittavat ärtynyttä, punoit-
tavaa ihoa. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sodium Laurylglucosides Hydroxy-
propylsulfonate, Lauryl Glucoside,-
Sodium Cocoyl Glutamate, Euphra-
sia Officinalis Extract, Carrageenan 
(Chondrus Crispus), Glyceryl Oleate, 
Coco-Glucoside.

MICELLAR ROSE WATER
Gentle Makeup Removal

for all skin types

240 ml    koodi: 109P

Micellar vesi sisältää pieniä ”puhdistavia öljymisellejä”, 
jotka imevät itseensä öljypohjaista meikkiä, likaa ja talijää-
miä iholta. Vesi sisältää kaksi arvokasta ruusuöljyn kom-
ponenttia: geraniol ja citronellol, joiden on osoitettu klii-
nisissä tutkimuksissa edistävän ihon puhdasta ja kirkasta 
ulkonäköä. 
Micellar vesi puhdistaa meikin jäämät helposti ja 
tehokkaasti:

 y Ilman vaahtoamista
 y Jättämättä ihoa öljyiseksi
 y Kuivattamatta ihoa tai heikentämättä ihon omaa 

suojakerrosta!
Micellar vesi on valmistettu kasviperäisistä ainesosista, 
jotka ovat ystävällisiä iholle ja ympäristölle. Bulgarian 
ruusun kukat antavat miellyttävän tuoksun tuotteeseen 
ja samalla se toimii myös mietona säilöntäaineena tuot-
teessa. Micellar vesi sopii kaikille ihotyypeille.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Betaine, Capryl/Capramidopropyl 
Betaine,  Ethylhexylglycerin, Rosa 
Damascena Flower Oil, Geraniol, 
Citronellol.
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TONERS

Functionaaliset Kasvovedet
Kasvovesiä on yleisesti käytetty täydentämään puhdistus-
prosessia. Uusien ainesosien myötä kosmetiikkateollisuus 
on kehittänyt uusia ja monipuolisia toiminnallisia kasvovesiä, 
jotka ovat nyt saatavilla myös PRO-linjassa. 

 y Kosteutta sitovat – vesiliukoiset hydroskooppiset ainesosat 
ja erityisesti ne, joita on luonnostaan ihossa (biomimeettiset 
ainesosat), kuten urea, hyaluronihappo, mineraalisuolat, 
aminohapot ja polysakkaridit [sopivat erityisesti kuivalle ja 
normaalille iholle].

 y Mikrobiflooran minimointi ihon pinnalla – ainesosat, jotka 
on tilapäisesti liuotettu kasvoveteen jättävät ohuen suojaa-
van kalvon ihon pinnalle, kun vesipohjaiset aineet haihtuvat. 
Näitä ovat hartsit, kuten propolis, mastiksipistaasi, mirha ja 
boswellia, jotka osaltaan parantavat hygieniaa ihon pinnalla. 
[sopivat erityisesti seka- ja rasvaiselle iholle].

 y Vesiliukoiset mono- ja polysakkaridit, jotka edistävät ihon 
pehmenemistä ja kosteutusta palvelevat muun muassa val-
mistellen ihoa hoitolahoitoihin. [sopivat kaikille ihotyypeille].

 y Vesiliukoiset antioksidantit, kuten vihreä tee, acai-mar-
jat ja C-vitamiini minimoivat vapaiden radikaalien 
haittavaikutuksia. 

 y AHA-happojen hyödyntäminen ihon uudistumisessa. Vesi-
liukoiset hapot ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja ne voidaan 
yhdistää kasvovesiin. [sopivat erityisesti kypsälle iholle sekä 
muille ihotyypeille].

 y Muita vesiliukoisia aktiivisia ainesosia tiettyyn tarkoitukseen, 
kuten ihon kirkastamiseen ovat mm. melaniinin salpaajat 
(kojihappo ja uutteet sianpuolukasta, mulperista, lakritsit-
sista, B3-vitamiini, C-vitamiini jne.) [sopivat iholle, jolla on 
taipumus kehittää hyperpigmenttiä].

 y Peptidit – proteiiniketjujen aminohappoja, joilla on kyky vai-
kuttaa solusta soluun viestintään, mikä vähentää ryppyjen 
näkymistä. [sopivat uudistusta kaipaavalle iholle].

Koodi Tuote

Rasvaiselle ongelmaiholle

Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoitu-

nut iho

Herkälle sekaiholle

Biomimeettinen virkistäjä

Kaikille ihotyypeille

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Perinteisesti kasvovedet ovat olleet suosittuja ihotyypeillä, joissa on laajentuneita ihohuokosia 
(rasvainen/ongelmaiho). Nämä ihotyypit tarvitsevat kehittyneempiä kasvojen puhdistustuot-
teita ja niitä käytetään supistavien ominaisuuksien takia sekä parantamaan ihon hygieniaa ja 
minimoimaan huokosten näkymistä. Kuitenkin jokainen ihotyyppi ansaitsee optimoidun ratkaisun 
erityistarpeisiinsa.

Mikä on paras kasvovesi ihollemme? 

www.annalotan.fi
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TONERS

On tärkeää muistaa että, ihon sarveis-
kerros reagoi ensisijaisesti veteen! 
Jotta voidaan parantaa öljyliukois-
ten komponenttien imeytymistä 
ihoon (vitamiinit, ravitsevat öljyt jne.) 
suositellaan ensin ihon alustavaa 
kosteuttamista optimaalisen tuloksen 
saavuttamiseksi. 

PROPICAL TONER
for Oily Problem Skin

200 ml    koodi: 372P

Propical Toner viimeistelee ihon puh-
distusprosessin ja parantaa hygieniaa 
rasvaisella ja ongelmaiholla. 
Kasvovesi on täydennetty propolik-
sella ja Välimeren puubalsameilla, jotka 
jättävät iholle ohuen suojaavan kal-
von, kun vesipohjaiset ainesosat ovat 
haihtuneet. Kuolleenmeren mineraa-
lit yhdessä pihatataruutteen kanssa 
tarjoavat rikkaan mineraaliyhdisteen 
kasvoveteen. Aloe mehu ja Kuusama-
uute pehmentävät ja rauhoittavat ihoa. 
Siperiankuusesta saatava öljy antaa 
kasvovedelle puhtaan luonnollisen 
tuoksun.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sea Water (Dead Sea mineral water), Polygonum 
Aviculare Extract, Abies Sibirica Oil, Honeysuckle 
(Lonicera Caprifolium) Extract, Propolis Wax, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Pistacia 
Lentiscus (Mastic) Gum, Boswellia Carterii Resin 
Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Cit-
ric Acid.

MILKY TONER
for Delicate Combination Skin

200 ml    koodi: 363P

Kosteutta tasapainoittava, kasviperäinen 
maitomainen neste, joka on suunniteltu yllä-
pitämään hygieniaa kasvoilla ja päänahassa 
rasvaisella tai sekaiholla. Erinomainen rau-
hoittamaan T-alueen ongelmia! Neste on 
täydennetty monipuolisella kosteuttavalla 
yhdisteellä, joka tasapainottaa ja estää ihon 
ylikuivumisen.
Seos koostuu Papyrus Tubers -uutteesta, ami-
nohapoista ja mineraaleista. Sisältää mole-
kyylin, jossa on yhdistetty vesiliukoinen amino-
happo ja rasvaliukoinen underkyleenihappo, 
jotka parantavat hygieniaa ihon pinnalla. Kuu-
sama- ja aloe vera -uutteet edistävät merkittä-
västi rauhoittavaa vaikutusta. 
Koostumuksessa on yli 99 % mietoja, kestävän 
kehityksen mukaisia ainesosia. Sopii herkille 
ihotyypeille sekä nuorelle että kypsälle seka/
rasvaiselle iholle. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Betaine, Glycerin, Cyperus Esculentus Tuber Extract, 
Undecylenoyl Glycine, Gossypium Herbaceum (Cotton) 
Seed Extract, Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, Lonicera 
Japonica Honeysuckle) Flower Extract, Sodium PCA, Nia-
cinamide, Fructose, Glycine, Urea, Inositol, Sodium Lac-
tate, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, Aloe Barbadensis.

MOISTURE SPLASH
Biomimetic Freshener

240 ml    koodi: 451P

Luonnollinen, öljytön, Kuolleenmeren 
neste, joka virkistää ja parantaa ihon 
kosteudensitomiskykyä välittömästi. 
Neste jäljittelee ihossa luonnostaan 
olevia kosteuttavia ainesosia ja tarjoaa 
mahdollisimman ihoystävällisen hoidon 
jättäen ihon sileäksi ja miellyttävän 
tuntuiseksi. Monikäyttöinen kosteut-
tava neste on erinomainen rasvaisen 
ihon kosteuttajana, välittömästi viilen-
tävänä ihon raikastajana tai pohjus-
tajana mille tahansa kosteusvoiteelle 
normaalilla ja kuivalla iholla.
Kosteutta sitova kapasiteetti lisää voi-
teiden suorituskykyä ja näin parantaa 
niiden tehoa.
• Hajusteeton.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Betaine, Sea Water, Allantoin, Soluble Col-
lagen, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Phospholipids, Sodium Hyaluronate, 
Sphingolipids.

BRIGHTENING TONER
for All Skin Types

240 ml    koodi: 387P

Lakritsiuute ja B3-vitamiini ovat 
tunnettuja niiden kirkastavasta vai-
kutuksesta. Kun vielä yhdistetään 
mukaan rauhoittava aloe vera, niin 
yhdessä nämä pystyvät vähentämään 
myös ihoärsytyksiä. Ihoärsytys voi 
olla yhtenä syynä ihon hyperpigmen-
toitumiseen. Kirkastavaa vaikutusta 
parantaa entisestään säilöntäaine, 
joka perustuu orgaanisiin happoihin. 
Kasvovesi sopii päivittäiseen käyttöön 
kaikille ihotyypeille, jotka haluavat 
kirkastaa ihoa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Betaine, Niacinamide, Glycerin, Licorice (Gly-
cyrrhiza Glabra) Extract, Salicylic Acid, Allan-
toin, Sorbic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder.

www.annalotan.fi
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PEELS

BILBERRY PEEL 
043P

Kuorinta & Syväpuhdistavat tuotteet
Kuorinta on hiontahoito, joka on suunniteltu kuorimaan ylintä epider-
miskerrosta, syväpuhdistamaan, siloittamaan, parantamaan ihon raken-
netta ja samalla edistämään ihon uusiutumista.

Kuorintahoidot ja niiden riskit:

Kemialliset kuorinnat (AHA) – perustuvat vesiliukoisiin AH-Happojen kuo-
riviin ominaisuuksiin (glykolihappo, maitohappo, viinihappo, sitruunahappo 
jne.). Niiden voimakkuus riippuu useista tekijöistä: Kokonaishappo (%) koos-
tumuksessa, lopullinen pH-taso, altistumisen kesto ja pitoisuus lisäksi ihoa 
suojaavat lipidit koostumuksessa heikentävät happoja. AHA-pohjaiset kuo-
rinnat toimivat pääasiassa ihon pinnalla. Kuitenkin, jos kuorinta ylittää ihon 
sietotason yksilöllisesti se voi aiheuttaa pistelyä ja ärsytystä, josta voi seu-
rata lievää tai kohtalaista punoitusta ja jopa ylikuivumista ja palovammoja. 
Useimmissa maissa asetus rajoittaa sallittuja pitoisuuksia ammatti sekä koti-
käytössä. Happojen sallittu pitoisuus on yleensä enintään 16 % ja lopullinen 
pH tuotteissa on 3,0–3,50.

Kemialliset kuorinnat (BHA) – perustuvat ei-vesiliukoiseen salisylihap-
poon. Salisyylihappo tunkeutuu syvemmälle kuin AHA ja sopii siten syvä-
puhdistukseen rasvaiselle ongelmaiholle, jossa on laajentuneet huokoset. 
Sen puhdistava anti-mikrobiset ominaisuus antavat lisähyötyä hoidettaessa 
epäpuhdasta, aknelle altista ihoa. Riski ihoärsytykseen pienenee, kun käy-
tön jälkeen tuote huuhdellaan pois iholta (puhdistustuotteella). Kansainvä-
linen asetus säätelee yleensä hapon pitoisuutta, kosmeettisissa valmisteissa 
se saa olla 2 %.

Entsymaattiset kuorinnat – perustuvat tavallisesti hedelmistä peräisin ole-
viin entsyymeihin (ananas, papaija jne.). Entsyymien aktiivisuutta on vaikea 
kontrolloida sen vuoksi niitä tulee käyttää varoen herkällä tai ohuella iholla.

Mekaaniset kuorinnat – perustuvat hioviin rakeisiin, jotka on yhdistetty 
voidemaiseen koostumukseen. Niitä käytetään manuaalisesti tai laitteella 
kuorimaan ihon pintaa. Jos rakeet eivät liukene normaalin käytön aikana 
käyttäjä ei välttämättä tiedä kauanko kuorintaa on tarkoitus jatkaa. Liian 
pitkä kuorinta voi aiheuttaa ihon vaurioitumisen.
Mekaaniset kuorinnat ovat erityisen sopivia paksulle iholle, jossa on laajen-
tuneita ihohuokosia.
Mesoterapia on hieman samantapainen kuin mekaaninen kuorinta, koska 
siinä käytetään liikkuvaa laitetta, joka “vahingoittaa” ihoa mekaanisesti, ei 
niinkään kemiallisesti nopeuta ihon uusiutumista.

Käytetään mitä tahansa kuorintaa – kemiallista, entsymaattista, mekaanista tai valohoitoihin perustuvaa, niin pääs-
täksemme haluttuihin parannuksiin on yksinomaan ihon oman luonnollisen korjausmekanismin ansiota. Siksi 
on erittäin tärkeää kunnioittaa tätä ainutlaatuista ominaisuutta ihossa ja välttää aiheuttamasta vahinkoa, joka on 
peruuttamaton tai mahdoton korjata!

Anna Lotan PRO -hoitolahoidoissa on kaksi täysin erilaista kuorintaa:
1. Carrotinol [379P], joka on suunniteltu kuorimaan hellävaraisesti ja sopii jopa kaikkein herkimmälle iholle. 
2. Exfosil Ruby [360P], tehokas kuorinta, jossa yhdistyy mesoterapian ja dermabrassionin vaikutukset.

Kuinka valitsen optimaalisen kuorinnan iholleni?

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

www.annalotan.fi

Koodi Tuote

Syväpuhdistaja

Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoitu-

nut iho

Rasvaiselle ongelmaiholle

Kuoriva AHA-geeli

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Kuoriva voidenaamio 
(AHA)
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PEELS
SEBA-FLOW

Mild & Deep Cleanser

15 ml    koodi: 811P

Rasvaisen ihon hoidossa päätavoite on liuot-
taa tehokkaasti talitukkeutumia huokosista. 
 
Mieto geeli imeytyy helposti laajentuneisiin 
huokosiin rasvaisella iholla. Kun sitä hierotaan 
paikallisesti pyörivin liikkein tarvittavilla alu-
eilla, talijäämät liukenevat huokosesta ja tali 
pääsee vapaasti virtaamaan ihon pinnalle.
Geeli puhdistaa ihon ilman vaahtoamista ja on 
helppo huuhtoa pois pelkällä vedellä. On suo-
siteltavaa käyttää geeliä vähintään 1–2 kertaa 
viikossa, koska ennaltaehkäisevä hoito ylläpi-
tää hygieniaa rasvaisen ihon pinnalla.
Pieni määrä tätä tiivistettyä geeliä riittää 
pitkäksi aikaa! Tässä lipogeelissä vaikutta-
vat laadukkaat kasviöljyt jojoba ja skvalaani, 
lisäksi puhdistavat ainesosat (mirha, boswellia, 
dunaliella merilevä, mastiksipistaasi ja karde-
mumma), jotka on yhdistetty salisyylihap-
poon ihon hygienian parantamiseksi.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Salicylic Acid, Squalane, Urtica Dio-
ica (Nettle) Leaf Extract, Elettaria Cardamomum Seed 
Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Pistacia Lenti-
cus (Mastic) Gum, Boswellia Carterii, Commiphora Myr-
rha Resin Extract, Tocopherol, Dunaliella Salina Extract, 
Beta-Sitosterol, Squalene.

MORINGA MINERAL PEELING 
for Oily/Problem Skin

125 ml    koodi: 809P

Kasviperäinen mineraalikuorinta 
syväpuhdistaa ja tasoittaa rasvaista/
ongelmaihoa. Kuorinta tarjoaa 
nopean ja tehokkaan menetelmän 
puhdistamaan hapettunutta talia 
ihohuokosista (mustapäitä). Han-
kaavat rakeet eivät aiheuta vaaraa 
liiallisesta kuorinnasta, koska ne liu-
kenevat helposti, kun sekaan lisätään 
vettä. Näin käyttäjä pystyy kontrolloi-
maan kuorinnan tehoa hoidon aikana 
ihon herkkyyden mukaan. Moringa 
öljy sulautuu hyvin muihin kasviöljyi-
hin, kuten jojoba- ja kookosöljy joh-
dannaisiin. Kasviuutteet, kuten taika-
pähkinä, aloe vera ja vehnäproteiini 
pehmentävät ja tasoittavat ihoa. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sea Salt, Caprylic/Capric Triglyceride, Sim-
mondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl 
Oleate, Moringa Oleifera Seed Oil, Sodium 
Lauryl Glucose Carboxylate, Honey Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf 
Extract, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Salicylic Acid.

AHA GEL 10
Exfoliation Booster

50 ml    koodi: 808P

Tämä kuoriva AHA-geeli on suunniteltu 
nopeuttamaan ihon uusiutumista, kun 
sitä käytetään pelkästään tai aktiivisena 
täydentäjänä yövoiteen seassa. Toisin 
kuin Moringa Mineral Peeling (809P) 
tai SEBA-FLOW (811P) tämä vesipohjai-
nen geeli vaikuttaa ihon pinnalla. Geelin 
korkea AHA-pitoisuus tehostaa huomat-
tavasti kuorinta prosessia.
Tämä geeli on erinomainen korvaamaan 
veden, kun kostutetaan ja aktivoidaan 
Moringa Mineral Peeling -kuorinta. 
Yhdessä nämä muodostavat synergisen 
yhdistelmän ihon syväpuhdistukseen ja 
kuorinnan aktivoimiseen ihon pinnalla.
AHA GEL 10 on täydennetty laaduk-
kailla kosteuttajilla (hyaluronihappo, 
natriumsuola, kurkku-uute ja urea), 
jotka parantavat ihon sietokykyä käytön 
aikana ja minimoivat kihelmöintiä, joka 
usein liittyy AHA-pohjaisten tuotteiden 
käyttöön.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Lactic Acid, Glycolic Acid, Cucumis Sativus 
(Cucumber) Fruit Extract, Sodium PCA, Sodium 
Lactate, Sodium Hyaluronate, Fructose, Glycine, 
Urea, Niacinamide, Inositol.

BILBERRY PEEL 
Active Exfoliating mask  10 %

70 ml    koodi: 043P

Uudistava ja tehokkaasti kuoriva AHA-poh-
jainen kuorintanaamio. Kuorivina aineso-
sina ovat maitohappo, hedelmäuutteet 
(mustikka, sitruuna ja appelsiini), entsy-
maattiset hedelmät (papaija, ananas, gua-
rana) sekä kasvivaharakeet. Laadukkaat 
öljyt ja vahat koostumuksessa suojaavat 
ihoa liialliselta hankaukselta ja hapoilta. 
Kuorinnan intensiteettiä voidaan sää-
dellä käyttötavan mukaan. Herkällä iholla 
kuorintaa voidaan käyttää pelkästään naa-
miona ja jo AHA-happoihin tottuneella 
iholla hieroa ihon herkkyyden mukaan.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Lactic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Coperni-
cia Cerifera (Carnauba) Wax, Cera Alba (Beeswax),  
Sodium Phytate, Paullinia Cupana Seed Extract, 
Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Ananas Sati-
vus (Pineapple) Fruit Extract, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 
Guaiazulene, Tocopherol, Saccharum Officinarum 
(Sugarcane) Extract, Beta-Sitosterol, Citrus Auran-
tium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Medica 
Limon (Lemon) Fruit Extract, Squalene, Acer Saccha-
rinum (Sugar Maple) Extract, Lithospermum Eryth-
rorhizon Root Extract. 

www.annalotan.fi
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MORNING DEW 24

MOISTURIZING PRIMER

REDEX

SERUM
S & M

OISTURE SUPPLEM
ENTS

Täydentävä Ihonhoito
Päivittäin käytettävät PRO-linjan perustuotteet (puhdis-
tustuotteet ja päivä/yövoiteet) ovat suunniteltu täyttä-
mään eri ihotyyppien tarpeita. Kuitenkin jokainen iho voi 
joskus tarvita täydentävää lisähoitoa, erityisesti vuodenai-
kojen vaihtuessa. 

Täydentävät tehotuotteet PRO-linjassa (ihotyypin 
mukaan):

 y Rasvaiselle ja sekaiholle – Kosteuttavat tehotuot-
teet estävät liiallista kuivumista [380P, 378P, 171P]. 
Voimakkaan antioksidanttituotteen käyttöä [101P] voi-
daan suositella ympäri vuoden, kun taas ravitseva öljy 
[362P] voi auttaa sopeutumisessa kuiviin vuodenaikoihin.

 y Kuiva ja normaali iho ovat yleensä tyytyväisiä perus päivä- 
ja yöhoitoon. Suorituskykyä parantamaan voidaan lisätä 
intensiivisesti kosteuttava First of All [380P] sekä öljypoh-
jaisia tehoaineita: Moringol Oil [362P] ja Ester C -seerumi 
[101P], joiden määrää säätelemällä voidaan yksilöllisesti 
vahvistaa ihon sietokykyä ympäristön haittoja vastaan.

 y Hyperpigmentaatiolle altis iho hyötyy vaalentavista 
tehoaineista: Enlight [384P] ja Ester C [101P] seerumeista. 
Lisäksi suosittelemme käyttämään ehdottomasti laaja-
kirjoista UV-suojavoidetta päivisin ja lisäksi uudistavia 
AHA-pohjaisia hoitotuotteita öisin! 

Koodi Tuote

Kosteuttava seerumi kaikille 
ihotyypeille 

Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoi- 

tunut iho

Kosteuttava seerumi rasvaiselle 
ongelmaiholle 

Tasapainottava emulsio 
herkälle sekaiholle

Korjaava emulsion kaikille 
ihotyypeille

Kirkastava seerumi asteittaiseen 
ihon vaalentamiseen

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Kaikille ihotyypeille

Moringa öljy
kuivalle iholle

www.annalotan.fi

Kevyt kosteuttaja kaikille 
ihotyypeille

Kosteuttava pohjustusvoide 
kaikille ihotyypeille

Välittömästi rauhoittava 
geelivoide kaikille ihotyypeille
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SERUM
S & M

OISTURE SUPPLEM
ENTS

MORNING DEW
24 Daily Moisturizer

for All Skin Types

75 ml    koodi: 081P

Tehokkaasti ihoa kosteuttava 24-tunnin 
voide, joka palauttaa nopeasti ihon kos-
teustasapainon. Sopii kaikille ihotyypeille 
päivittäin käytettäväksi kosteuttajaksi. 
Koostumus sisältää runsaasti polysakka-
rideja (hyaluronihappo ja xylitoli), jotka 
sitovat tehokkaasti kosteuden ihoon 
ja parantavat kimmoisuutta. Lipidit ja 
luonnolliset öljyt (kasvisterolit, karite-
voi, skvalaani ja jojobavaha) tukevat ihon 
omaa suojakerrosta sekä pehmentävät 
ihoa. Juonteita silottavat peptidit (Mat-
rixyl 3000) parantaa ihon koostumusta 
ja kiinteyttä.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Glycosphingolipids, Tocoph-
erol, Glycolipids, Beta-Sitosterol, Sodium Hyaluronate, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7.

Moisturizing Under Makeup
PRIMER

for All Skin Types

100 ml    koodi: 061P

Kosteuttava pohjustustuote, joka parantaa 
huomattavasti meikkituotteiden levitty-
vyyttä sekä antaa tasaisemman ja pysyväm-
män lopputuloksen. Pohjustaja on suunni-
teltu lievittämään kuivuuden tunnetta meik-
kivoiteen tai mineraalipuuterin levittämisen 
jälkeen. Se sopii ihanteellisesti myös aurin-
kosuojavoiteiden alle. Hyaluronihappo 
ja polysakkaridiyhdiste Aquaxyl sitovat 
tehokkaasti kosteutta ihoon. Primeri myös 
häivyttää hienoja juonteita näkymästä, jol-
loin iho näyttää sileämmältä. Voide imeytyy 
helposti ihoon ja sopii kaikille ihotyypeille.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Caprylic/Capric Triglyceride, Isohexadecane, Xylitylgluco-
side, Anhydroxylitol, Sodium Hyaluronate, Xylitol.

REDEX
Instant Redness Relief
for Delicate Redness Skin

20 ml    koodi: 110P 

Punoitusta välittömästi rauhoit-
tava geelivoide pohjautuu hiussuo-
nia kevyesti supistavaan ja tulehdusta 
estävään antioksidantti Troxeruti-
niin. Rautamyrtti ja kurkku täydentä-
vät välittömästi rauhoittavaa ja viilen-
tävää vaikutusta. Antioksidantit mini-
moivat vapaiden radikaalien aiheut-
tamia vaurioita. Seerumi on erinomai-
nen rosacean ja lehahtelevan ihon 
hoidossa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Oryza Sativa (Rice) Germ Powder, Troxerutin , 
Allantoin, Ruscus Aculeatus (Butcher’s Broom) 
Root  Extract, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Carbomer, Lonicera Japonica (Honey-
suckle) Flower Extract, Guaiazulene. Sodium 
Hydroxide, Caprylic/Capric Triglyceride. 

www.annalotan.fi

FIRST OF ALL
Quenching Serum

for All Skin Types

20 ml    koodi: 380T  
100 ml    koodi: 380P

Biomimeettinen seerumi, joka jäljittelee 
ihon omaa NMF-kompleksia (luonnollis-
ta kosteustekijää). Se sisältää mineraale-
ja, ureaa, maitohappoa, (meri) kollagee-
nia, aminohappoja, hyaluronihappoa ja 
polysakkarideja kasveista, merilevistä ja 
taatelista. Se toimii erinomaisena poh-
justajana mille tahansa hoitotuotteelle. 
Sen “iholle tuttu” koostumus antaa välit-
tömästi mukavuuden tunteen kaikille 
ihotyypeille. Kevyt, raikas ja ihoa hyväile-
vä hoitotuote.
Tuotetta voidaan käyttää myös pelkäs-
tään tukemaan ihon kosteutta. Kapseloi-
dut öljyliukoiset E ja A-vitamiinit toimi-
vat antioksidantteina ja vapautuvat käy-
tön aikana.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Sea Water (Maris Aqua), Urea, Sodium Lactate, Sodium 
PCA, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, Lonicera Caprifo-
lium (Honeysuckle) Extract, Carrageenan (Chondrus 
Crispus), Lactic Acid, Phoenix Dactylifera (Date) Fruit 
Extract, Sodium Hyaluronate, Lactose, Tocopheryl Ac-
etate, Jojoba Esters, Hydroxypropyl Methylcellulose, 
Cellulose, Elettaria Cardamomum Extract, Aloe Bar-
badensis Leaf Juice Powder.

PROPICAL
Moisture Serum

for Oily Problem Skin

50 ml    koodi: 378P

PROPICAL tarjoaa miellyttävän tunteen 
rasvaiselle ja sekaiholle. Ihanteellisin 
käyttää iltaisin puhdistuksen jälkeen tasa-
painoittamaan kosteutta ja ehkäisemään 
ihon liiallista kuivumista. Seerumi imeytyy 
nopeasti, eikä jätä ihoa tahmean tuntui-
seksi. Koostumusta on täydennetty toi-
minnallisilla biomimeettisillä ainesosilla, 
jotka jäljittelevät ihon omaa koostumusta, 
aminohapot ja polysakkaridit palautta-
vat iholle sen luonnollisen suojakerroksen. 
Vihreä tee, E-vitamiini ja C-vitamiini Ester 
toimivat antioksidantteina minimoiden 
vapaiden radikaalien aiheuttamia vau-
rioita. Puuhartsit ja propolis parantavat 
hygieniaa ihon pinnalla, joka on erittäin 
tärkeää rasvaisella iholla. Ihanteellinen tor-
jumaan liiallista kuivuutta, joka on aiheutu-
nut akne-lääkityksen seurauksena.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Polygonum Aviculare Extract, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Undecylenoyl Glycine, Carrageenan 
(Chondrus Crispus), Glycine, Ruscus Aculeatus (Butcher’s 
Broom) Root Extract, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Serine, Glutamic acid, Propolis Wax, Pistacia Len-
tiscus (Mastic) Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract, Aspar-
tic Acid, Leucine, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Tocopherol, Alanine, Lysine, Arginine, Tyrosine, Phenyl-
alanine, Valine, Threonine, Proline, Isoleucine, Histidine, 
Cholesterol, Dunaliella Salina Extract.

CALMIN
Sebo-Balancing

Emulsion
for Delicate Combination Skin

75 ml    koodi: 171P 

Dermatologisesti
testattu

Tasapainottava kosteusvoide, joka 
sopii herkälle seka- ja rasvaiselle 
iholle. Kevyt rasvaton koostumus 
yhdistettynä rauhoittaviin kasviuut-
teisiin, kuten kamomillaan ja laaduk-
kaisiin kasviöljyihin, joita ovat oliivi-
öljy ja sen johdannaiset. 
Erityisen innovatiivinen on narsissin 
sipulista lepoaikana saatava uute, 
jolla yhdessä bisabololin kanssa on 
merkittävä rauhoittava ja tasoittava 
vaikutus sekaiholle.
Levittämisen jälkeen iho on rentoutu-
nut ja mattapintainen.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Lonicera Caprifo-
lium (Honeysuckle) Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables, 
Bisabolol, Hydrogenated Olive Oil, Tocopherol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder.
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ESTER C SERUM 
for All Skin Types 

30 ml koodi: 101P 
4,2 ml koodi: 101M

Silkinpehmeä, läpinäkyvä seerumi, joka tarjoaa C-vitamiinin hyötyjä iholle. Öljyliukoisella C-vitamii-
nilla on selviä etuja verrattuna vesiliukoiseen C-vitamiiniin, jonka teho katoaa tunneissa, samalla 
menettäen hyödylliset antioksidantti-vaikutukset. 
ESTER C-vitamiinin hyödyt ihonhoidossa:
• Parantaa tuotteen imeytyvyyttä ja vapautuu vasta käytön aikana. 
• Voimakas antioksidantti.
• Erinomainen säilyvyys, jopa altistuttaessa valolle ja korkeille lämpötiloille. 
• Edistää ihon elinvoimaista ulkonäköä samankaltaisesti kuin SOD-entsyymi. 
ESTER C sulautuu hyvin erilaisiin kasviöljyihin ja vitamiineihin. Seerumia on täydennetty A ja E-vita-
miinijohdannaisilla, jotka tehostavat antioksidantti vaikutusta. Seerumi imeytyy ihoon helposti eikä 
jätä tahmeaa tai rasvaista pintaa iholle. Sopii kaikille ihotyypeille. 

AKTIIVISET AINESOSAT: Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate, Carthamus Tinctorius Oil, Glycine Soja Oil, Retinyl Palmitate.

Öljypohjaiset tehotuotteet

MORINGOL - Moringa Oil Supplement
for Dry Skin 

30 ml koodi: 362P 
4,2 ml koodi: 362M

Moringan siemenöljy, jossa on runsaaasti ihonhoidollisia hyötyjä, on tämän öljypohjaisen hoito-
tiivisteen sydän. Muut öljykomponentit on valittu biomimeettisesti eli ne muistuttavat ihon omaa 
luonnollista lipidikerrosta. Näitä öljyjä ovat muun muassa: phytosterolit ja oliiviöljyn skvalaani. 
Lisäksi Moringa öljyä on täydennetty korkealuokkaisilla liuotteettomilla vahvoilla CO2-uutteilla, 
joita on saatu kurkuman juuresta, kehäkukasta ja siperian tyrnimarjasta. Nämä uutteet suojaavat, 
rauhoittavat ja antavat vitamiineja koostumukseen. Ester C-vitamiini toimii antioksidanttina suo-
jaten luonnollisten öljyjen säilyvyyttä.
Huolimatta siitä, että Moringol on öljypohjainen se imeytyy helposti kuivaan ihoon, jättäen sen 
samettisen pehmeäksi. Tuoksuton ja säilöntäaineeton öljy tarjoaa optimaalisen ihoystävällisen hoi-
don kuivalle iholle ja sitä voidaan käyttää päivittäin.

AKTIIVISET AINESOSAT: Moringa Oleifera Seed Oil, Squalane, Glycine Soja (Soybean) Sterol, Calendula Officinalis Flower Extract, Cur-
cuma Longa (Turmeric) Root Extract, Tocopherol, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Lithospermum Erythrorhizon Root Extract.

www.annalotan.fi

ENLIGHT
Brightening Booster   

for Gradual Skin Lightening

30 ml    koodi: 384P 

Ravinnerikas ja ylellinen hoitotuote, 
joka sisältää useita tunnettuja kir-
kastavia ainesosia, kuten B3-Vita-
miini – erityisen hyödyllinen kyp-
sälle, auringon vaurioittamalle 
iholle; suolan atselaiinihappo – kir-
kastaa tehokkaasti nuorempaa ihoa; 
molekyyli, joka yhdistää undekylee-
nihapon ja fenyylialaniini-amino-
hapon, tiedetään edistävän asteit-
taista ihon vaalenemista. Vihan-
neskrassi ja kurkumajohdannai-
nen, jotka on suunniteltu muuhun 
tarkoitukseen ovat osoittaneet yllät-
täen antavan iholle kirkastavan vai-
kutuksen. Tehokkaat antioksidantit 
ovat ensiarvoisen tärkeitä ehkäise-
mään hyperpigmenttiä, koska oxi-
datiiviset vauriot näkyvät usein 
ihon tummumisena, johtuen liial-
lisesta UV-säteilystä. Siksi tuottee-
sen on lisätty E-vitamiini ja ESTER C 
-vitamiini. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Niacinamide, Vegetable Oil (Olus), Hydroge-
nated Palm Kernel Glycerides, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Shea But-
ter (Butyrospermum Parkii), Undecylenoyl Gly-
cine, Tetrahydrocurcumin, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Tocopherol, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Beta-Sitosterol, Squalene, 
Lecithin, Lepidium Sativum Sprout Extract.

Cell 2 Cell
Repair Emulsion

for All Skin Types

50 ml    koodi: 768P 

Ylellinen hoitava seerumi täydentämään 
(40+) ihon hoitoa aktiivisilla ryppyjä vähen-
tävillä proteiineilla (peptideillä). Kaikille 
ihotyypeille sopiva samettinen koostumus 
imeytyy helposti ihoon raikastaen sen 
ulkonäköä. Emulsio sisältää biomimeet-
tisiä ainesosia, jotka jäljittelevät aineita, 
joita ihossa on luontaisesti, kuten amino-
hapot, kosteutta sitovat polysakkaridit 
(hyaluronihappo, aloe vera -uute ja johan-
neksenleipäpuun siemen jauhe) ja fosfo-
lipidit. Öljyliukoiset vitamiinit (E ja A) aut-
tavat laadukkaita öljyjä (skvalaani, jojoba 
ja linolihappo) säilymään koostumuksessa. 
Seerumi on täydennetty peptideillä, jotka 
pystyvät vaikuttamaan solusta soluun 
viestintään, mikä vähentää ryppyjen näky-
mistä. Krookuksen sipulista saatava uute 
tasoittaa ja parantaa ihon rakennetta. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Squalane, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Acacia 
Senegal Gum, Glycerin, Glycine, Xylitylglucoside, Cerato-
nia Siliqua (Carob) Gum, Allantoin, Anhydroxylitol, Serine, 
Glutamic acid, Glycine Soja Oil, Sodium Hyaluronate, Lon-
icera Caprifolium Extract, Aspartic acid, Leucine, Alanine, 
Lonicera Japonica (Honey-suckle) Flower Extract, Lactic 
Acid, Lysine, Arginine, Xylitol, Tyrosine, Phenylalanine, 
Valine, Threonine, Proline, Isoleucine, Tocopherol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Histidine, Beta-Sitos-
terol, Phospholipids, Linoleic Acid, Carthamus Tinctorius 
Oil, Squalene, Tocopheryl Acetate, Sphingolipids, Crocus 
Chrysanthus Bulb Extract, Retinyl Palmitate, Palmitoyl 
Tripeptide-1 Palmitoyl Tetrapeptide-7.

SERUM
S & M

OISTURE SUPPLEM
ENTS
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Funktionaaliset Aurinkovoiteet UV+ 
Valitaan SINUN yksilölliseen hoitotarpeeseen (ihotyyppi ja UV-herk-
kyys) oikea hoitotuote, joka on sopivin juuri SINULLE! Ihon suojaami-
nen haitallisilta UV-säteiltä on ensimmäinen ja tärkein askel ylläpitä-
mään tervettä ja kaunista ihoa! Valikoima toiminnallisia aurinkovoiteita 
kehitettiin, jotta voidaan optimoida aurinkovoide jokaiselle yksilöllisesti 
ihotyypin ja ihon herkkyyden mukaan.

Kehittelyssä otettiin huomioon seuraavat ominaisuudet:
1. Kantaja-aineen ominaisuudet – rakenne ja tuntuma iholla, öljymäisten 

komponenttien suhde, levityksen helppous ja imeytymisnopeus, okkluu-
sio ja vedenkestävyys, jne.

2. SPF-arvo – (taulukko oikealla) esittää aurinkosuojatekijän UVB-sätei-
lyä vastaan (aallonpituudeltaan lyhyemmät (280–315 nm) säteet, jotka 
aiheuttavat ihon palamisen).

3. Nykyinen lainsäädäntö (useimmissa maissa) vaatii tehokasta suojausta 
pitempiä, syvemmälle tunkeutuvia UVA-säteitä vastaan (315–400 nm), 
jotka ovat syyllisiä pitkäaikaisiin vaurioihin, kuten ihon ennenaikaiseen 
vanhenemiseen, liikapigmentaatioon ja ryppyihin.

4. Edistyneet hoitolahoidot, kuten kuorinnat, dermabrasio tai mesote-
rapia, jättävät ihon tavallisesti alttiiksi ja herkemmäksi UV-vaurioille. 
Pitkäaikaiset vauriot TÄYTYY estää käyttämällä riittävää ja luotettavaa 
laajakirjoista suojausta suurella SPF-arvolla!

5. UV-vaurioiden kumulatiivinen luonne yhdistettynä pitkäikäisyyteen – 
yleistä 2000-luvulla, johtaa jatkuvasti lisääntyvään määrään valovanhe-
nemisen merkkejä, kuten liikapigmentaatio. Tehokas UV-suoja (erityisesti 
UVA-suoja) saattaa vähän kerrallaan vähentää pigmenttiläiskien määrää 
myös kypsässä ihossa, jossa ihon uusiutuminen tapahtuu suhteessa 
hitaammin. Tätä kutsutaan usein ”passiiviseksi ihon vaalenemiseksi”.

6. Epäsopivaan ihonhoitoon liittyvä haitta. Allergiset tai inflammatoriset 
reaktiot laukaisevat usein ihon puolustusmekanismin, joka johtaa lisään-
tyneeseen melaniinintuotantoon. Optimointi, joka perustuu diagnoo-
siin ja huolelliseen valintaan (kuten kokeilu kyseenalaisissa tilanteissa) 
saattaa “ohittaa” tämän mekanismin kokonaan. PRO-linja sisältää useita 
päivän aikana suojaavia tuotteita, joista valita. Kaikissa on laajakirjoinen 
suoja (UVA) ja vain vähäinen ero UVB-suojassa (ilmaistu SPF-arvoissa). 
Niiden kantaja-aineet ja rakenteet ovat kuitenkin erilaiset!

www.annalotan.fi

Kantaja-aineet eivät ole vain apuaineita vaan toimivat UV-säteilyn torjujina ja vastaavat myös 
ihon eri tarpeisiin (usein vastakkaisiin). Jotkut puhdistavat ja hoitavat rasvaista aknelle altista 
ihoa, kun taas toiset torjuvat ryppyjä tai kuivuutta vaativalla iholla. Useat tuotteet antavat täy-
dellisen peittävyyden ja peittävät jo olemassa olevia pigmenttimuutoksia ja auttavat torju-
maan uusien syntymistä. 

026P 30
CALENDULA
DAY CREAM

Koodi Tuote Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille 

altis)

Hyper- 
pigmentoi-

tunut iho

Rasvainen 
ja Ongel-

maiho

*UVB
[SPF] **UVA

Herkälle seka- ja 
rasvaiselle iholle

Kaikille ihotyypeille

Laajakirjoinen 
aurinkosuoja

Kaikille ihotyypeille

Sävyttävä laajakirjoinen 
aurinkosuoja

*UVB-suojakerroin (SPF) palamista vastaan (aallonpituudeltaan lyhyemmät säteet). 
**Prosenttiosuus UVA-säteiden torjumisesta Australiassa tehtyjen testien mukaisesti. 

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

Seka- ja rasvaiselle iholle

DAYTIM
E UV PROTECTION
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PROTECTIVE DAY CREAM 
(UVA/UVB) SPF25

for Delicate, Combination & Oily Skin

15 ml    koodi: 039T  
75 ml    koodi: 039P

Tämä rasvaton koostumus on erityisesti 
suunniteltu tarjoamaan laajakirjoista (UVB/
UVA) suojaa herkälle seka- ja rasvaiselle 
iholle, joissa on laajentuneita ihohuokosia ja 
(satunnaista punoitusta) T-alueella. 
Voide imeytyy helposti, jättäen ihon rau-
halliseksi ja mattapintaiseksi. Läpinäkyvä 
suojaava kalvo minimoi laajentuneita iho-
huokosia näkymästä. Voide toimii myös kos-
teusvoiteena näillä ihotyypeillä. 
Koostumusta on täydennetty antioksidan-
teilla, jotka suojaavat vapailta radikaaleilta 
– joka on todella tärkeätä altistuttaessa 
auringolle! Suositellaan päivittäiseen käyt-
töön herkälle sekaiholle kaikkina vuoden-
aikoina. Samalla kun nämä ihotyypit taval-
lisesti hyötyvät hallitusta altistumisesta 
UV-valolle, tämän tyyppinen kaksoisvaikut-
teinen kosteusvoide on suositeltavaa käyttää 
estämään kumulatiivisen säteilyn vahingot 
ja ihon ennenaikainen vanheneminen! 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, 
Octocrylene, Benzophenone-3, Pistacia Lentiscus (Mas-
tic) Gum, Undecylenoyl Glycine, Honeysuckle (Lonicera 
Caprifolium) Extract, Ascorbyl Tetraisopalmi-tate, Xylitol, 
Sclerotium Gum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Lonicera Japonica (Honey-
suckle) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Squalane, Dunaliella Salina Extract, Tocopherol, Beta-Sitos-
terol, Squalene.

CRÈME EXTRÊME 
UVA/UVB SPF33 
for All Skin Types

15 ml    koodi: 243T  
75 ml    koodi: 243P

Kosteuttava päivävoide, joka tarjoaa laaja-
kirjoisen suojan UV-säteilyä vastaan. Voide 
levittyy helposti ja imeytyy nopeasti, jät-
tämättä valkoista kerrosta ihon pintaan. 
Koostumusta on täydennetty kasviuutteilla, 
joilla on korkea sietokyky ääriolosuhteissa: 
edelweiss-kukka, joka selviää kylmässä 
alppi-ilmastossa, jossa mukana voimakas 
UV-valo, Dunalliella Salina -uute – erämaa-
levä, joka selviytyy korkeasta suolapitoisuu-
desta. Nämä uutteet, jotka ovat tunnettuja 
poikkeuksellisista ominaisuuksistaan tuke-
vat ihon sietokykyä ympäristöhaittoja vas-
taan. Ravinnerikas pihatataruute sisältää 
runsaasti polyfenoleja ja toimii yhdessä 
E-vitamiinin kanssa antioksidantteina – 
jotka ovat erittäin tärkeitä altistuttaessa 
auringolle! Heijastavat hiukkaset (Mica) 
voiteessa hajoittavat UV-valoa ja vähentävät 
juonteiden näkymistä. Kun valoa kevyesti 
hajoitetaan, saadaan kätkettyä pienet var-
jostumat, jotka saavat juonteet näkymään. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxy-
crylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, 
Commiphora Myrrha Resin Extract, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Polygonum Aviculare Extract, Titanium 
Dioxide, Mica, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Leontopodium Alpi-
num Extract, Squalane, Dunaliella Salina Extract, Tocoph-
erol, Squalene.

TINTED DAY CREAM 
UVA/UVB SPF34

Broad Spectrum Protection

15 ml    koodi: 152T  
75 ml    koodi: 152P

Kosteuttava päivävoide, jossa 
kevyt sävy, sopii kaikille ihotyy-
peille päivittäiseen käyttöön. 
Vaikka voiteessa on suhteellisen 
korkea suojakerroin, niin silti se 
levittyy helposti ja jättää mukavan 
virkistävän tunteen iholle.  
B5-vitamiini ja merilevä siloittavat 
ihon ja antavat sille samettisen 
kosketuksen. Mikropigmentit 
toimivat fysikaalisena aurin-
kosuojana ja antavat kevyen 
”meikkivaikutuksen”. 
E-vitamiini ja vihreä tee -uute 
toimivat antioksidantteina, jotka 
ovat erittäin tärkeitä altistuttaessa 
auringolle. 
Päivittäinen laajakirjoisen aurin-
kosuojan käyttö vähentää palami-
sen ja hyperpigmentoitumiseen 
riskiä ja hidastaa ennenaikaista 
ikääntymistä. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium 
Dioxide, Oxybenzone, Caprylic/Capric Tri-
glyceride,Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Chondrus 
Crispus (Carrageenan), Panthenol, Sclerotium 
Gum, Squalene.

BB Young 30 ml    koodi: 391P
Dual Action Makeup 
for All Skin Types

Monivaikutteinen päivävoide, joka tarjoaa luonnolli-
sen peittävyyden, ihonhoidon hyödyt ja suojan haitallisia 
UV-säteitä vastaan. Voide jättää ihon tasaiseksi, pehmeäksi 
ja kiillottomaksi. Voidaan käyttää kaikille ihotyypeille, mutta 
on ihanteellisin normaalille ja rasvaiselle iholle, jolla on 
taipumus kehittää värimuutoksia ja epätasaista sävyä. 

PORCELAIN COVER SPF32 30 ml    koodi: 368P
Tinted Lotion with Broad Spectrum 
Protection
for All Skin Types

Miellyttävä voide, joka levittäytyy pehmeästi iholle. Tarjoaa 
laajakirjoisen UV-suojan yhdessä luonnollisen peittävyy-
den ja läpikuultavan pinnan kuin posliininukella.

Premium BB  30 ml    koodi: 329P
Cream UVA/UVB

 y Täydellinen peittävyys.
 y Laajakirjoinen UV-suoja. (UVA/UVB)
 y Kiinteyttävä vaikutus. 

Täydellisesti peittävä päivävoide, joka tarjoaa useita ihon-
hoidon hyötyjä yhdessä laajakirjoisen suojan kanssa. Sopii 
parhaiten kuivalle ja normaalille iholle ja erityisesti kyp-
sälle iholle!

* Yksityiskohtainen kuvaus sävytetyistä aurinkovoi-
teista löytyy esitteen osiosta hoitavat meikit.

CALENDULA 
DAY CREAM 

UVA/UVB SPF30
Combination & Oily Skin

15 ml    koodi: 026T  
75 ml    koodi: 026P

Kevyt helposti levittyvä ja 
nopeasti imeytyvä päivävoide 
korkealla UVA/UVB-suojalla. 
Kehäkukkauute rauhoittaa ja 
laadukkaat antioksidantit (E-vi-
tamiini ja dunalliella salina-uute) 
suojaavat ihoa vapailta radikaa-
leilta, joka on todella tärkeää 
altistuttaessa auringolle! Mir-
han hartsi ja undecyleenihapon 
johdannainen ylläpitävät hygie-
niaa ihon pinnalla. Voide antaa 
iholle silkinpehmeän pinnan ja 
loistavan aurinkosuojan.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Octocrylene, Homosalate, Ethylhexyl Salic-
ylate, Commiphora Myrrha (Myrrh) Resin 
Extract, Glycerin, Phenylbenzimidazole 
Sulfonic Acid, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Beeswax, Undecylenoyl Glycine, 
Sodium Cocoyl Amino Acids, Potassium 
Aspartate, Magnesium Aspartate, Lonicera 
Japonica (Honeysuckle) Flower Extract

DAYTIM
E UV PROTECTION
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Yöhoito 
Yöllä, kun keho on levossa, on paras aika ihon uudistami-
selle. Tällöin uudet solut nousevat ihon pintaan korvaten van-
hoja soluja, jotka ovat menettäneet elinvoimaisuutensa. Ihon 
aineenvaihdunta jatkuu myös yöllä erittäen hikeä ja talia. 

Nämä fysiologiset prosessit täytyy ottaa huomioon, kun vali-
taan optimaalista hoitotuotetta yksittäiselle ihotyypille. 

 y Rasvainen Ongelma Iho (akne)
Rasvaiselle iholle on ominaista runsas hikoilu ja talineritys, 
joka edesauttaa bakteerien kasvua ihohuokosissa ja ihon 
pinnalla. Lisäksi, suhteellisen lämmin kehon lämpötila vain 
tehostaa ongelmaa. Siksi tehokas iltapuhdistus [811P, 365P] 
tarvitaan estämään huokosten tukkeutuminen talijäämistä 
ja ylläpitämään hyvää pintahygieniaa. Okklusiivisten tuot-
teiden käyttöä tulisi välttää kokonaan, koska ne voivat lisätä 
talin jäämistä ihohuokosiin ja nostaa lämpötilaa entisestään.

 y Herkkä Sekaiho, jossa T-alueen ongelmia (seborrhea)
Jos kyseessä on näkyvä T-alueen punoitus, suositellaan käyt-
tämään rauhoittavaa kosteusvoidetta [171P], sen jälkeen 
kun iho on puhdistettu miedolla puhdistusaineella, joka 
sopii herkälle iholle ja tukee ihon hygieniaa puhdistuksen 
jälkeen [270P]. Käyttämällä hellävaraista kuorintaa [811P] 
tasoittamaan ihoa ja poistamaan kuolleita ihosoluja 1–2 
kertaa viikossa, parannetaan merkittävästi pintahygieniaa ja 
estetään ärsytystä ja punoitusta.

 y Normaali ja Kuiva iho
Kuivassa ihossa on luonnollisesti pienemmät ja vähemmän 
aktiiviset talirauhaset. Sen luonnollinen suojakerros on riittä-
mätön ylläpitämään ihon kimmoisuutta ja säilyttämään kos-
teutta. Iholla on taipumus menettää elintärkeitä luonnollisia 
kosteustekijöitä ikääntymis prosessin kuluessa.

193P
C WHITE

NIGHT CREAM

NIGHT CARE
www.annalotan.fi

Yöllä lepo on ihanteellinen tilaisuus täydentää, sitä mitä on menetetty!
Parhaita ”rakennusaineita” käytössä ovat biomimeettistä lähestymistapaa edustavat aineet 
(ihossa luonnostaan esiintyvät), kuten proteiinit, polysakkaridit, lipidit ja mineraalit.

Koodi Tuote Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoitu-

nut iho

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Yöhoito

Kaikille ihotyypeille

Kuivalla iholle

Biomimeettinen balsami

Kirkastava hoito

Hyperpigmentaatiota 
enneltaehkäisevä yövoide
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NIGHT CARE
www.annalotan.fi

SLEEPING BEAUTY 
Overnight Treatment

50 ml    koodi: 386P 

Tämä voide tarjoaa yön aikana hoidon, joka 
on kuin “ammattilaisen tekemä kasvohoito 
pullossa”. Sitä käytetään ennen nukkumaan 
menoa, jolloin se kosteuttaa ihoa rentout-
tavien yöunien aikana. Seuraavana aamuna 
huuhtelun jälkeen iho näyttää ja tuntuu sätei-
levältä ja rentoutuneelta. Tämä korkealuok-
kainen yönaamio on kevyt ja ei-okklusiivinen, 
joten se mahdollistaa vapaasti ihon oman 
aineenvaihdunnan. Biomimeettisen lähes-
tymistavan innoittamana naamio täydentää 
iholle tärkeitä tekijöitä, jotka yleensä vähene-
vät iän myötä, näitä ovat: hyaluronihappo, kol-
lageeni, aminohapot, polysakkaridit ja mine-
raalit (sinkki, kupari, kalsium ja magnesium), 
jotka antavat iholle virkistyneen ulkonäön.
Sleeping Beauty -naamio toimii erinomaisesti 
kosteuttajana pitkillä lennoilla.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Polygonum Aviculare, Althaea Officinalis Root Extract, Sodium 
Hyaluronate, Soluble Collagen, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, 
Sodium PCA, Sodium Lactate, Bisabolol, Aloe Barba-den-
sis Leaf Juice Powder, Honeysuckle (Lonicera Caprifo-lium) 
Extract, Sea Water, Fructose, Glycine, Copper Gluconate, Zinc 
Gluconate, Magnesium Aspartate, Urea, Niacinamide, Inositol, 
Allantoin, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene.

EXFOLIATING 
NIGHT CREAM 
for All Skin Types

50 ml    koodi: 169P 

Tämä yövoide pohjautuu kosteuttavaan ja 
kuorivaan maitohappoon, joka nopeuttaa 
kuolleiden ihosolujen poistumista ja tehos-
taa ihon uudistumista. Sen toimintaa tukee 
lisäksi entsymaattinen ananasuute. Voidetta 
on täydennetty hyaluronihapolla, joka kos-
teuttaa ihoa ja minimoi tyypillistä pistelyä, jota 
AHA-pohjaiset tuotteet voivat aiheuttaa.
Voiteessa on pehmeä koostumus, joka imeytyy 
helposti. Sopii käytettäväksi erityisesti yöllä, 
kun iho on levossa ja suojassa UV-säteilyltä. 

AKTIIVISET AINESOSAT:
Lactic Acid, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Juice, Sodium 
Hyaluronate, Sodium Lactate, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene.

RICH NIGHT CREAM
for Dry Skin

50 ml    koodi: 055P 

Ryppyjä pehmittävä yövoide, joka 
tasoittaa ja pehmentää ihoa. Voide 
sisältää erilaisia komponentteja, jotka 
rikastuttavat kuivaa ihoa kosteuttaen 
ja parantaen sen elastisuutta. Laaduk-
kaat öljyt (vehnänalkio ja oliivin skva-
laani) pehmentävät ja suojaavat ihoa.
Ainutlaatuinen yhdistelmä amino-
happo proliinia ja kookosöljyä tarjoaa 
ryppyjä vähentävän ja voiteen imeyty-
mistä tehostavan yhdisteen.
Antioksidantit vihreä tee ja E-vitamiini 
auttavat kasviöljyjä säilymään. Kamo-
millan kukkauute rauhoittaa ihoa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Polygonum Aviculare, Althaea Officinalis Root 
Extract, Sodium Hyaluronate, Soluble Collagen, 
Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, Sodium PCA, Sodium 
Lactate, Bisabolol, Aloe Barba-densis Leaf Juice Pow-
der, Honeysuckle (Lonicera Caprifo-lium) Extract, 
Sea Water, Fructose, Glycine, Copper Gluconate, Zinc 
Gluconate, Magnesium Aspartate, Urea, Niacina-
mide, Inositol, Allantoin, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene.

NONI BALSAM 
Bio-Mimetic Balm

50 ml    koodi: 364P

Havaijilaisesta noni-hedelmästä saatu 
mehu muodostaa tämän ainutlaatuisen 
tuotteen ytimen. Noni-hedelmä sisältää 
erityisen runsaasti haihtuvia komponentteja, 
joiden erikoinen tuoksu voi tuntua epämiel-
lyttävältä. Sen iholle tuottamat hyödyt ovat 
kuitenkin niin mahtavia, ettemme voineet 
luopua siitä. 
NONI BALSAM sisältää runsaasti öljyjä ja 
vesiliukoisia uutteita mukaan lisätyistä kas-
vien lehdistä ja kukista. Siinä on runsaasti 
hivenaineita ja biomimeettisiä kompo-
nentteja, jotka tehokkaasti sitovat kosteutta 
ihoon. Voide lisää ihon ympäristönkes-
tävyyttä ja tekee ihon sileäksi ja saa sen 
sisäisesti hehkumaan. Se on erinomaisen 
käyttökelpoinen korjattaessa laiminlyön-
tejä ihonhoidossa. NONI BALSAM on ihan-
teellinen yövoide kuivalle, normaalille ja 
sekaiholle ja erityisesti kypsälle, auringon 
vaurioittamalle iholle.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Morinda Citrifolia Fruit Juice, Urea, Sodium Lactate, Hydro-
genated Palm Kernel Glycerides, Commiphora Myrrha 
Resin Extract, Squalane, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, 
Beeswax, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Camel-
lia Sinensis Leaf Extract, Hydrogenated Palm Glycerides, 
Plukenetia Volubilis Seed Oil, Polygonum Aviculare Extract, 
Dunaliella Salina Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Boswellia Carteri Resin Extract, Salvia Sclarea (Clary) 
Oil, Honeysuckle (Lonicera Caprifolium) Extract, Elettaria 
Cardamomum Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Tocopherol, Glycosphingolipids, Phospholipids, Cholesterol.

A.B.C. VITAMIN NIGHT CREAM
for Brighter Looking Skin

30 ml    koodi: 621P

Useimmat merkit ihon vanhenemisesta, kuten 
hyperpigmentti ja rypyt johtuvat kumulatii-
visesta liiallisesta UV-säteilystä. Vahingoilla on 
taipumus voimistua, kun iho altistuu haitalli-
sille vapaille radikaaleille, jotka tunnetaan myös 
nimellä “oksidatiiviset vauriot”. Voimme auttaa 
ihoa vahingoittumasta käyttämällä tehokasta 
UV-suojaa, mutta pelkästään se ei riitä! Tuotteet, 
jotka sisältävät ihoa korjaavia komponentteja 
on parasta käyttää iltaisin ennen lepoa, näin 
keho hyödyntää parhaiten niiden hyödyt. 
Laadukkaat antioxidantit huolehtivat ihon 
mahdollisuudesta torjua vapaiden radikaalien 
vaurioita ja asteittain parantaa sen sietokykyä. 
Kiitos C-vitamiini johdannaisten parantuneen 
imeytyvyyden (MAP+ Ester C), ne pääsevät hel-
pommin imeytymään ihon sarveiskerrokseen ja 
samalla tarjoavat tehokkaamman kirkastavan 
vaikutuksen iholle. Atselaiinihappo vähentää 
melaniinin tuotantoa. Se edesauttaa myös ihon 
kirkastumista, niin kauan kun sen käyttöä jatke-
taan (palautuva vaikutus).

AKTIIVISET AINESOSAT:
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Potassium Azeloyl 
Diglycinate, Niacinamide, Glycine Soja Oil, Lonicera Caprifo-
lium (Honeysuckle) Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Pow-
der, Tocopherol, Carthamus Tinctorius Oil, Tocopheryl Acetate, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Leontopodium Alpinum Extract, 
Sodium Hyaluronate, Squalane, Retinyl Palmitate, Dunaliella 
Salina Extract.

C WHITE NIGHT CREAM
for All Skin Types

50 ml    koodi: 193P 

Ihoa kirkastava yövoide, joka ennaltaehkäisee 
hyperpigmentaation muodostumista. Aktiiviset 
ainesosat vähentävät asteittain melaniinin tuo-
tantoa ja parantavat ihon kirkkautta. E- ja C-vita-
miini Ester sekä vihreä tee -uute ja dunalliella 
salina -uute vähentävät vapaiden radikaalien 
aiheuttamia vaurioita, joka on yksi merkittä-
vimmistä riskitekijöistä hyperpigmentaatiossa. 
Kasviuutteet (sianpuolukan lehdet, mulperi-
puun marjat ja lakritsiuute) on yhdistetty koji- ja 
maitohappoon, jolloin saadaan tehokkaasti kir-
kastava vaikutus yön aikana. Laadukkaat öljyt 
(jojoba, skvalaani ja phytosterolit) tukevat taas 
ihon omaan suojakerrosta. HUOM! Maksimaali-
sen tehon aikaansaamiseksi päivisin tulee käyttää 
laajakirjoista suojavoidetta (vähintään SPF30).

AKTIIVISET AINESOSAT:
Cetearyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Tapioca 
Starch, Lactic Acid, Kojic Acid, Butylene Glycol, Morus Bomby-
cis Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Arc-
tostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, 
Sodium Phytate, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Tocopherol, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Beta-Sitosterol, Squalene, Squal-
ane, Sodium Hyaluronate, Dunaliella Salina Extract.
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Tuotteet silmänympärille ja kaulalle 
Silmien ja kaulan alueilla iho on yleensä herkkää ja suhteellisen 
ohutta ja siinä on luonnostaan erittäin vähän talirauhasia. Nämä 
alueet ovat aktiivisia, sillä ne käyttävät lihasten liikkeitä kommuni-
kointiin muiden kanssa.

Siksi ei ole yllättävää, että silmänympärysiho ja kaulan alue paljastavat 
ensimmäiseksi henkilön iän. Ikääntymisen merkit näkyvät ensimmäi-
senä kyseisillä alueilla ja niillä on taipumus lisääntyä iän myötä. Kun 
taas keinot korjata ovat melko rajalliset – erityisesti kaulan alueella.

Silmänympäryksille on kehitetty erilaisia kosmeettisia ratkaisuja 
ihon nuorentamiseksi (kirurgisten toimenpiteiden lisäksi). Näitä ovat 
mm. ihon täyteaineet, kiristyslangat, Botox, kemialliset kuorinnat jne.

3 yleisintä ongelmaa päivittäisessä silmänympäryshoidossa on:

1. Silmäpussit ja turvotus – löytyy eri ihotyypeiltä ja ilmenee eri-
tyisesti, jos yöuni on jäänyt lyhyeksi. Turvotus kertoo nesteen 
kertymisestä. 

2. Hienot juonteet silmän ulkokulmissa (harakan varpaat) ovat tyy-
pillisiä kuivaihoisilla ja yleensä lisääntyvät iän myötä. Rasvaiselle 
iholle on ominaista syvemmät juonteet. 

3. Tummuus silmän alla – voi johtua eri syistä, mutta yleensä joh-
tuu laaje tuneista hiussuonista tai liiasta melaniinista, johon on 
yleensä perinnöllinen taipumus.

Kosmeettinen ratkaisu: 

y Peptideihin ja kasvien kantasoluihin perustuvat tuotteet – pep-
tidit sisältävät proteiineja, jotka vaikuttavat solusta soluun viestin-
tään, joka taas vaikuttaa ryppyihin vähentämällä lihasten liikkeitä. 
Kantasolut taas kannustavat soluja uudistumaan. [394P, 385P].

y Polymeerit, jotka muodostavat kalvon polymeerit (luonnollisen 
tai synteettisen) – kun vesi haihtuu voiteesta jää ihon pinnalle 
ohut kalvo, joka kuivuessaan kiristää ihon, johon se on kiinni-
tetty. Näin saadaan kiinteämpi ulkonäkö, jossa juonteet näkyvät 
vähemmän. Kalvon vaikutus säilyy tuntien ajan. [394P].

Koodi Tuote

Ihon ongelma

Silmänym-
päryksen 

turvotus ja 
tummuus

Hienot 
juonteet

Hoitolakäyttöön

Kaikille ihotyypeille

Kaikille ihotyypeille

Silmän alle ja 
paikallisesti 

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

y Öljypohjaiset vesi- öljyssä emulsio koostumukset jättävät oklusiivisen kalvon ihon pinnalle, joka hidastaa luon-
nollista haihtumista. Siten parannetaan ihon kosteustasapainoa, jolloin ihosta tulee sileämpi ja juonteet näkyvät 
vähemmän. [362P, 149P, 382P].

 On syytä huomioida, että tuotteet, joissa on W/O 
koostumus sopivat vain kuivalle iholle. EI iholle, 
jolla on taipumus turvotukseen ja silmäpusseihin!

y Peitevoide peittämään epätasaista ihonväriä 
(kuten tummuutta silmien alla), joka samalla tar-
joaa myös ryppyjä vähentävän vaikutuksen [382P].

y Meikin alla käytettävät pohjustajat, (erityisesti 
rasvaiselle, seka –ja normaali iholle). Nämä tuot-
teet sisältävät jauheita, jotka estävät kiiltoa ja 
saavat meikin pysymään pidempään [071P] + 
[061P].

 Miellyttävän tuntemuksen optimoimiseksi on suo-
siteltavaa, että silmänympärystuotteiden pH on 
sama kuin kyynelnesteen eli noin 7,1.

 Kaulan alue – kaulan hoitotuotteet tarjoavat 
yleensä tukea ikääntyvälle iholle. Tuotteet ovat 
pehmeitä helposti imeytyviä. Ne täydentävät 
ainesosia, jotka ovat vähentyneet iän myötä. 
Antioksidantteja lisätään tavallisesti ylläpitämään 
ravinnerikkaiden ainesosien laatua [328P]. Naamio silmänympärille
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Instant
UNDER EYE LIFT

Monipuolinen ihonhoitotuote silmänympä-
rys alueelle. Tarjoaa välittömästi siloittavan 
ja kiristävän vaikutuksen useiksi tunneiksi. 
Lisäksi se kiinteyttää, hemmottelee ja 
parantaa ihon rakennetta pitkällä aikavä-
lillä, kiitos ryppyjä vähentävien peptidien. 
Koostumus perustuu  Siperian ginseng 
-juuriuutteeseen.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Polygonum Aviculare Extract, Acacia Senegal Gum, Beta-
ine, Acanthopanax Senticosus (Eleuthero Ginseng) Root 
Extract, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Pistacia Lentiscus 
(Mastic) Gum, Propolis Wax, Ceratonia Siliqua (Carob) 
Gum, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Chrysin, N-Hydroxy-succin-
imide, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7.

PuffinEx
Under Eye Serum

For All Skin Types

30 ml    koodi: 385P

Silmänympärille suunniteltu seerumi, 
joka kiinteyttää ihoa ja vähentää sil-
mien alla olevaa tummuutta. Ihanteel-
linen käytettäväksi aamuisin torjumaan 
turvotusta.
Aktiiviset ainesosat pohjautuvat pepti-
deihin (ja niiden johdannaisiin – Matri-
kins), jotka virkistävät ja elvyttävät ihoa. 
Koostumus on stabilisoitu erittäin helläva-
raisilla oliiviöljystä johdetuilla emulgaat-
toreilla, jotka ovat sopivia silmänympärys 
alueelle. Seerumi on täydennetty rau-
hoittavalla eupharasia-uutteella (silmä-
ruoho), kuusama taas rentouttaa ja antaa 
miellyttävän tunteen iholle. B3-vitamiini 
edistää ihon kirkastumista ja heijastavat 
kiillehiukkaset antavat hehkua ja mini-
moivat hienojen juonteiden näkymistä. 
Seerumi imeytyy helposti eikä jätä ihoa 
rasvaiseksi. Sopii kaikille ihotyypeille.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Hyaluronate, 
Honeysuckle (Lonicera Caprifolium) Extract, Euphra-
sia Officinalis Extract, Lactic Acid, N-Hydroxysuccin-
imide, Chrysin, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl 
Oligopeptide.

EYE & NECK CREAM 
For All Skin Types

50 ml    koodi: 071P

Hellävarainen voide kaikkein herkimmille 
alueille, kuten silmänympärille ja kaulalle. 
Sopii erinomaisesti kaikille ihotyypeille. 
Voide imeytyy nopeasti jättäen iholle ele-
gantin matan pinnan. 
Moringa öljy, skvalaani, shea voi ja 
kasvisterolit tukevat ihon luonnollista 
lipidikerrosta. 
Ensiluokkaiset kosteuttajat, kuten 
polysakkaridit johanneksenleipäpuus-
ta, hyaluronihappo ja euphrasia-uute 
parantavat ihon kosteudensitomis kapa-
siteettia. Öljyliukoiset vitamiinit, kuten 
E-vitamiini ja retinyylipalmitaatti, toi-
mivat antioksidantteina ja suojelevat 
samalla luonnollisia öljyjä vapaa radikaa-
li vaurioilta.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Shea Butter (Butyrospermum Parkii), Squalane, Gly-
cine Soja (Soybean) Sterol, Moringa Oleifera Seed Oil, 
Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, Sodium Hyaluronate, 
Phenethyl Alcohol, Honeysuckle (Lonicera Caprifolium) 
Extract, Euphrasia Officinalis Extract, Linoleic Acid, 
Carthamus Tinctorius, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, 
Retinyl Palmitate.

NYMPHAEA 
Vital Neck Cream

50 ml    koodi: 328P

Tiivistetty, kosteuttava koostu-
mus, joka sopii erityisesti her-
källe kaulan ja decolteen iholle. 
Ihanteellinen minimoimaan 
ikääntymisen merkkejä kyp-
sällä ja väsyneellä iholla.
Voide on poikkeuksellisen peh-
mentävä, mutta se ei ole silti 
rasvainen tai tahmea. Sitä on 
täydennetty ihoa rauhoittavilla 
mineraaleilla (sinkki, kupari, 
potassium ja magnesium) ja 
laadukkailla antioksidanteilla 
kuten melonin siemenistä joh-
detulla SOD-entsyymillä. Lum-
peenkukka ja kurkku-uutteet 
edistävät ihon pehmeyttä ja 
raikkautta. Voimainen koostu-
mus tarjoaa tehokkaan hoidon 
kuiville alueille.
Sopii myös kasvoille.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Shea Butter (Butyrospermum Parkii), 
Sodium Cocoyl Amino Acids, Cucumis 
Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Sarco-
sine, Honeysuckle (Lonicera Caprifolium) 
Extract, Zinc Gluconate, Magnesium 
Aspartate, Lactic Acid, Tocopherol, Hip-
pophae Rhamnoides Fruit Oil, Nelumbo 
Nucifera Flower Extract, Cucumis Melo 
(Melon) Fruit Extract, Potassium Aspar-
tate, Squalene, Copper Gluconate.

Anti Wrinkle
EYE CONTOUR CREAM

30 ml    koodi: 149P

Hoitaa • Pehmentää • Siloittaa

Täyteläinen okklusiivinen voide, 
joka on suunniteltu herkälle 
silmänympärysiholle. Ryppyjä 
siloittavana ainesosina toimivat 
aminohapo proliini yhdessä 
palmuöljy johdannaisen kanssa, 
nämä sulautuvat yhdessä hyvin 
tähän vesi-öljyssä emulsioon, joka 
parantaa ihon kosteuspitoisuutta.
Koostumuksessa on käytetty bio-
mimeettistä lähestymistapaa ja 
voide sisältää NMF (luonnollisia 
kosteustekijöitä) komponentteja, 
kuten aminohappoja, Kuolleen-
meren mineraaleja, natriumsuo-
laa ja hyaluronihappoa. Laaduk-
kaat öljyt ja öljyliukoiset vitamiinit 
toimivat antioksidantteina ja osal-
taan ehkäisevät ihon kuivumista 
ja parantavat ihon kimmoisuutta. 
Voide on tehokas ja riittoisa, 
joten pieni määrä riittää halutun 
vaikutuksen saamiseksi.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Zea Mays (Corn) Starch, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Beeswax (Cera Alba), Simmond-
sia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Glycine, Undecy-lenoyl 
Glycine, Sodium PCA, Serine, Glutamic acid, 
Glycine Soja Oil, Aspartic acid, Leucine, Sea 
Water (Maris Aqua), Alanine, Lysine, Arginine, 
Sodium Hyaluronate, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Tyrosine.

Bio Peptide Leave On  
EYE CONTOUR MASK

50 ml    koodi: 188P

Intensiivinen silmänympärysiholle 
suunniteltu naamio, joka parantaa 
ihon koostumusta ja minimoi hie-
nojen juonteiden näkymistä sekä 
vähentää turvotusta. Naamio sisäl-
tää tehokkaita kosteuttajia (glukoosi 
ja ksylitoli), antioksidantteja (E-vita-
miini ja C-vitamiini Ester) ja juonteita 
silottavia peptidejä (matrixyl 3000, 
darutoside, argireline). Kasvivoit 
(karite ja kaakao) suojaavat ihon luon-
nollista lipidikerrosta lisäten samalla 
ihon pehmeyttä ja kimmoisuutta. 
Persian silkkipuu -uute antaa liftaa-
van vaikutuksen silmänympärysalu-
eelle. Naamiota ei huuhdota pois.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Echinacea Purpurea Flower/Leaf/Stem Extract, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Xylitylglucoside, 
Dipalmitoyl Hydroxyproline, Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Anhydroxylitol, Albizia 
julibrissin bark extract, Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Butter, Sodium Cocoyl Amino Acids, 
Sodium Hyaluronate, Squalane, Xylitol, Lonicera 
Caprifolium (Honeysuckle) Extract, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Lonicera Japonica (Honeysuckle) 
Flower Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Daruto-
side, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Beta-Carotene, Tocopherol, Palmitoyl Tripep-
tide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7.

CREAM CONCEALER 
for Under Eye &

Local Application

20 ml    koodi: 382P

Tiivistetty peitevoide, joka 
on suunniteltu minimoi-
maan epätasaista ihon 
sävyä silmien alla ja muilla 
kasvojen alueilla.  Voide 
kiinnittyy hyvin ihoon ja 
tarjoaa myös ihonhoidolli-
sia hyötyjä. Sisältää yhdis-
teen proliiniaminohappoa 
ja palmuöljyä, jotka vähen-
tävät juonteita näkymästä. 
Okklusiivinen koostumus, 
joka luonnostaan hylkii 
vettä eikä lähde pois hikoil-
lessa. Se antaa luonnollisen 
peittävyyden tunneiksi. 

Ei suositella käyttäjille, joilla 
on taipumus voimakkaa-
seen nesteen kertymiseen!

AKTIIVISET AINESOSAT:
Titanium Dioxide, Iron Oxides, 
Dipalmitoyl Hydroxyproline, Sea 
Salt, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene.
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100P
A Touch Of Gold
BEAUTY MASK

Kosmeettiset Naamiot
Kasvonaamiot levitetään iholle ja jätetään vaikuttamaan (yleensä 15–20 
minuutiksi), jotta voidaan parantaa ihon kuntoa.

Tavallisesti naamiot sisältävät ainesosia, jotka muodostavat tasaisen ja hel-
posti levittyvän koostumuksen, joka ei välittömästi imeydy ihoon. Tavoitteita 
naamion vaikutuksille ovat: syväpuhdistaa, jäähdyttää, rauhoittaa ärty-
nyttä ihoa, elvyttää, hemmotella väsynyttä ihoa sekä virkistää, edistää ihon 
uudistumista ja kirkastumista tai tarjota väliaikainen lifting-vaikutus ja 
hehku iholle.

Jotkut naamiot, kuten merilevä- (alginaatti) tai parafiininaamiot vahvistu-
vat tai kovettuvat muutamassa minuutissa. Savi- tai kipsinaamiot kuivuvat 
iholle, kun taas geelityyppiset naamiot pysyvät kosteina. Toisinaan sekoi-
tetaan erilaisia jauhemaisia ainesosia (hedelmä-, kasvi-, merileväjauheita) 
veteen ja saadaan valmistettua naamio.
Useimmat naamiot poistetaan yksinkertaisesti huuhtelemalla vedellä. Muut, 
erityisesti ne, jotka hylkivät vettä kuoritaan tai pyyhitään pois kasvopyyhkeillä.

Naamion valitseminen yksilöllisesti ihotyypin mukaan:
Hoitavien ominaisuuksien ja vaikuttavien ainesosien lisäksi on 2 tärkeää 
asiaa, jotka on otettava huomioon valitessa naamiota. 

1. Okkluusio – onko naamio okklusiivinen vai ei-oklusiivinen? 
2. Osmoottinen paine

Okkluusio – Okklusiivinen naamio estää haihtumisen ja siksi aiheuttaa ihon 
lievän lämpötilan nousun. Ei-okklusiivinen naamio taas mahdollistaa fysio-
logisen haihtumisen ja jäähdyttää ihoa. Hyvä esimerkki on ei-okklusiivisesta 
naamiosta merilevänaamio (alginaatti), joka jättää iholle paksun kerroksen ja 
voi näyttää okklusiiviseltä, mutta itseasiassa viilentää!

Okklusiiviset naamiot ovat koostumukseltaan täysin öljymäisiä (kuten para-
fiini naamiot) tai formuloitu vesi-öljyssä emulsioksi. Nämä naamiot muodos-
tavat okklusiivisen kalvon iholle, joka aiheuttaa lievää lämpötilan nousua 
ihossa, koska veden haihtuminen on estetty. Tämä taas johtaa asteittain 
(sisäiseen) nesteytykseen ja pehmentää ihoa. Okklusiiviset naamiot eivät sovi 
rasvaiselle tai herkälle iholle, jossa on katkenneita hiussuonia. Nämä naamiot 
poistetaan pyyhkimällä, koska ne eivät lähde pois huuhtelemalla.

Osmoottinen paine – Vesipohjaiset naamiot voivat sisältää vaihtelevia pitoi-
suuksia suoloja. Esimerkiksi Kuolleenmeren mutanaamiossa on korkea 
pitoisuus mineraalisuoloja ja sitä pidetään hypertonisena. Toisaalta tyypil-
linen aloe vera -naamio voi olla täysin suolavapaa ja sitä pidetään hypoto-
nisena naamiona.

Rasvaiselle/ongelmaiholle

Herkälle sekaiholle

Ihon uudistamiseen

Normaalille ja kuivalle iholle

Kaikille ihotyypeille

Ylellinen kasvonaamio

FACIAL M
ASK

www.annalotan.fi

Kehon sisäisten nesteiden suolapitoisuus on noin 0,9 %. Iho toimii puoliläpäisevänä kalvona mahdollistaen osmoottisen 
paineen vaikutuksen nestevirtaukseen kalvon molemmilla puolilla. Kun hypertoninen kerros levitetään iholle, niin kehon 
nesteet pyrkivät virtaamaan ulospäin ikään kuin laimentamaan suolapitoisuutta. Sen sijaan, kun hypotoninen kerros levite-
tään iholle niin vesi yrittää tunkeutua ihoon, ikään kuin laimentamaan kehon nesteiden suolaisuutta.

Hypertoniset naamiot (sisältää runsaasti suoloja) – tehostavat kuona-aineiden poistumista ja sitä kautta energisoivat ihoa. 
Sopivat rasvaiselle, epäpuhtaalle ja väsyneelle iholle (ei herkälle iholle).

Hypotoniset naamiot (sisältävät niukasti suoloja) – antavat “plumping”-vaikutuksen, kosteuttavat ja rauhoittavat ihoa ja 
vähentää punoitusta. Sopivat “ylikuumentuneelle” ja herkälle iholle (myös Rosacea).

Koodi Tuote Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille altis)

Hyper- 
pigmentoitu-

nut iho

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite
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PASTIS
Astringent Mask

for Oily/Problem Skin

100 ml    koodi: 383P

Supistava, puhdistava naamio, joka on täydennetty 
luonnosta peräisin olevilla ainesosilla, jotka sopivat 
rasvaiselle iholle: savi – erinomainen imemään yli-
määräistä öljyä ja talijäämiä, hartsiuutteet (mirha, 
boswellia, ja mastiksipistaasi; propolis-uute ja under 
kyleenihappo johdannainen parantavat ihon pinnan 
hygieniaa; luonnon mineraalit (Kuolleenmeren vesi, 
pihatataruute ja korte), joissa on runsaasti silikaat-
teja ja kivennäisaineita parantavat ihon kykyä sitoa 
kosteutta; välimeren kasvit (aloe vera, nokkonen, 
salvia, minttu, humala ja kamomilla) rauhoittavat ihoa 
ja tasoittavat ihon rakennetta; luonnollinen vaha 
jojoban siemenistä estää ihon kuivumista huuhtelun 
jälkeen; antioksidantit (vihreä tee ja rosmariinin leh-
det) estävät vapaiden radikaalien vaurioita. Fenkolin 
eteerisen öljyn tuoksu edistää virkistävää vaikutusta 
naamion käytön aikana.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Kaolin, Bentonite, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Unde-
cylenoyl Glycine, Polygonum Aviculare Extract, Sea Water, Urtica Dioica 
(Nettle) Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Rosmarinus Offici-
nalis (Rosemary) Leaf Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Humulus 
Lupulus (Hops) Extract, Equi-setum Arvense Extract, Chamomilla Recu-
tita (Matricaria) Flower Extract, Propolis Wax, Pyridoxine HCL, Lonicera 
Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Boswellia Carterii Resin Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, Alantoin, Commiphora Myrrha Resin 
Extract, Foeniculum Vulgare (Fennel) Oil.

Soothing
MORINGA MASK

for Delicate Combination Skin

70 ml    koodi: 805P

Kevyt, ihoa rauhoittava naamio. 
Ihanteellinen herkälle sekaiholle, 
joka on altis T-alueen punoituk-
selle (nenän pielet, otsa ja leuka). 
Rauhoittaa ja tukee ihon pinnan 
hygieniaa.
Tapiokatärkkelys ja aloe vera -uute 
edistävät rauhoittavaa vaikutusta.
Jäkäläjauhe ja kanelin kuoreen 
perustuva SEPPICONTROL-yhdiste 
parantavat ihon pinnan hygieniaa. 
Moringan ja jojoban siemenöljyt 
pehmentävät ihoa ja tukevat sen 
lipidikerroksen kosteustasapainoa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Tapioca Starch, Tocopheryl Acetate, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Honey Extract, Cin-
namomum Zeylanicum Bark Extract, Usnea Bar-
bata (Lichen) Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Sarcosine.

Intensive Acai Berries
EXFOLIATING MASK

for Skin Renewal

70 ml    koodi: 399P

Acai-palmu kasvaa sademetsissä 
Amazonin alueella ja sen marjat 
sisältävät erityisen runsaasti antiok-
sidantteja, kuten antosyaania ja 
C-vitamiinia. Nämä antioksidantit 
sulautuvat hyvin tähän intensiivisesti 
kuorivaan AHA-pohjaiseen naamioon. 
Naamiossa on runsaasti kasviöljyjä 
ja vahoja (karitevoi, palmuöljy ja 
candelilla-vaha), jotka minimoivat 
kihelmöintiä mikä tyypillisesti liittyy 
AHA-pohjaisten tuotteiden käyttöön. 
Tehokkaat kosteuttajat, kuten urea, 
maitohappo ja hyaluronihappo kos-
teuttavat ja ”pullistavat” ihoa käytön 
aikana helpottaen kuorintaa.
Naamio on ihanteellinen uudistu-
mista kaipaavalle ja erityisesti kyp-
sälle iholle.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Lactic Acid, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), 
Urea, Vegetable Oil (Olus), Dicaprylyl Ether, Sodium 
Lactate, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Sodium 
Hyaluronate, Allantoin, Euphorbia Cerifera (Cande-
lilla) Wax, Salicylic Acid.

HALVA
Sesame Enrichment Mask

for Normal to Dry Skin

100 ml    koodi: 367P

Ravinnerikas naamio pehmentämään ja kosteutta-
maan kuivaa ihoa. Naamiossa on miellyttävä koostu-
mus; se on helppo levittää ja se tuntuu iholla miellyt-
tävältä. Siinä on runsaasti kasviöljyjä (seesami, jojoba, 
tyrnimarja, auringonkukka ja soija), jotka pehmittä-
vät ihoa optimaalisesti ja pitkäkestoisesti.
Naamio sisältää myös joukon vesiliukoisia uutteita 
(aloe vera, taikapähkinä ja vihreä tee), jotka silot-
tavat ihoa, ehkäisevät vapaaradikaali vaurioita ja 
saavat aikaan kevyesti kiinteyttävän vaikutuksen. 
Vesiliukoiset B-ryhmän vitamiinit (niasiiniamidi ja 
pantenoli) parantavat kosteuden sitoutumista ihoon 
samalla kun rasvaliukoiset vitamiinit retinyylipalmi-
taatti (A), tokoferyliasetaatti (E) ja linoleenihappo 
(välttämätön rasvahappo, joita myös kutsutaan F-vi-
tamiineiksi) toimivat yhdessä bisabololin kanssa rau-
hoittaen ihoa ja suojaten sitä vapaaradikaaleja vas-
taan. Savimaiset partikkelit naamiossa imevät ihosta 
kuona-aineita ja tekevät ihosta pehmeän ja puhtaan 
huuhtelun jälkeen.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Kaolin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Oil, Niacinamide, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycine Soja Oil, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/ Leaf/Twig Extract, Tocopherol, Linoleic 
Acid, Carthamus Tinctorius, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate.

RedEx MASK
Cooling and Soothing Mask

for All Skin Types

100 ml    koodi: 778P

Rauhoittava naamio, joka on suunni-
teltu jäähdyttämään ja rauhoittamaan 
ihon punoitusta ja palovammoja. 
Suositellaan käyttämään hoitolassa voi-
makkaiden kuorintahoitojen jälkeen ja 
kotona rauhoittamaan sekä kosteut-
tamaan ihoa. Naamio sisältää erilaisia 
polysakkarideja (hyaluronihappo, aloe 
vera ja malva), jotka tarjoavat tärkeää 
kosteutta iholle. Kasviuutteita, jotka ovat 
tunnettuja niiden rauhoittavista vaiku-
tuksistaan (kamomilla, rosmariini, aurin-
gonhattu ja vihreä tee), jotka nopeasti 
vähentävät ihon epämukavaa tunnetta 
ja stressiä. Naamion ainutlaatuinen vis-
kositeetti ja rakenne säilyvät, vaikka se 
laitetaan “kuumalle” iholle.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Xylitylglucoside, Sodium Hyaluronate, Xylitol, Anhy-
droxylitol Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, 
Centella Asiatica Extract, Lonicera Caprifolium (Hon-
eysuckle) Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Tocopherol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Echinacea 
Angustifolia Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Extract, Squalene, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Lithospermum Erythrorhizon Root Extract.

A TOUCH OF GOLD
Beauty Mask

Beauty mask for all skin types

15 ml    koodi: 100T  
75 ml    koodi: 100P

Ylellinen hoitava naamio, joka hemmottelee kas-
vojen ja kaulan ihoa jättäen samalla kiinteyttä-
vän vaikutuksen ja miellyttävän rentoutuneen 
tunteen iholle. Lopputuloksena hyvin hoidettu 
pehmeä, kimmoisa ja sileä iho. Kosteuttavat 
polysakkaridit parantavat huomattavasti ihon 
kosteudensitomiskykyä. Lisäksi naamiota on 
täydennetty bio-peptideillä (Matrixyl 3000 ja 
kollagenine), jotka pehmentävät ja tasoittavat 
hienoja juonteita. Kasvisterolit, skvaleeni, pork-
kanaöljy ja karitevoi pehmittävät ja samalla 
tukevat ihon omaa lipidikerrosta, joka on erityi-
sen hyödyllistä kypsällä iholla. Valoa heijastavat 
jauheet, kuten mica ja kolloidinen kulta lisäävät 
glamouria samalla kun heijastavat ja hajottavat 
valoa. Näin saadaan kätkettyä pienet varjostu-
mat, jotka saavat juonteet helposti näkymään.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Mica, Sorbitol, 
Titanium Dioxide, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Squal-
ane, Xylitylglucoside, Glycine Soja (Soybean) Oil, Anhydroxyli-
tol, Cetearyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Iron Oxides, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Xylitol, Tocopherol, Beta-Car-
otene, Squalene, Ceteareth-20, Chlorphenesin, Ceteareth12, 
Colloidal Gold, Acetyl Heptapeptide-9, Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7.
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Hoitavat Meikit
Punoitus, näppylät, hyperpigmentti ja epätasainen 
ihonsävy saa kuluttajat peittämään ongelmia tehok-
kailla peiteaineilla.

Kun peittäviin tuotteisiin on lisätty ihoa hoitavia aines-
osia, voidaan käyttää nimitystä “hoitava meikki”! 
Esimerkiksi: 

y Tummia silmänympäryksiä voidaan peittää Cream 
Concealerilla [382P], jossa on myös anti wrinkle 
-vaikutus.

y Concealing Powder Foundation [200-3P] sulautuu 
hyvin moniin eri voiteisiin, tehostaen niiden peit-
tävyyttä. Erityisen hyvin se sopii yhdistettäväksi 
Tinted Day Cream SPF 34 [152P] kanssa, joka tar-
joaa laajakirjoisen UV-suojan, mutta ei välttämättä 
peitä tarpeeksi hyvin.

y Huulivoide [029P], antaa kiiltoa ja hohtoa, mutta 
siihen on lisätty myös korjaavia ominaisuuksia huu-
lien karheutta pehmentämään.

Tärkein ryhmä hoitavien meikkien kategoriassa on sävytetyt aurinkosuojavoiteet. Niissä yhdistyvät peittokyky ja 
laajakirjoinen aurinkosuoja, joka estää hyperpigmentaatiota ja ennenaikaista vanhenemista. Keskeinen tavoite 
on oikein valittu tuote yksittäisen ihotyypin mukaan!

*UVB-suojakerroin (SPF) palamista vastaan (aallonpituudeltaan lyhyemmät säteet). 
**Prosenttiosuus UVA-säteiden torjumisesta Australiassa tehtyjen testien mukaisesti. 

Erinomainen Sopii Riittämätön EpäsopivaSelite

Koodi Tuote
Herkkä 
sekaiho

Normaali ja 
kuiva iho

Kuiva iho
(Rypyille 

altis)

Hyper- 
pigmentoi-
tunut iho

Rasvainen ja 
Ongelmaiho

*UVB
[SPF]

*UVA

Silmän alle ja 
paikallisesti

Laajakirjoinen 
aurinkosuoja

Kaikille ihotyypeille

Kaikille ihotyypeille
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Shea Butter LIP BALM

Softening Lips with 
Beeswax

15 ml    koodi: 029P 

Dermatologisesti testattu; 
hypoallergeeninen huu-
livoide; sopii herkällekin 
iholle. Koostumus sisältää 
erittäin runsaasti shea-voita 
ja sitä on lisäksi täydennetty 
skvalaanilla ja mehiläisva-
halla, jotka sitovat tehokkaasti 
kosteutta. Huulivoide imeytyy 
helposti ja ehkäisee kuivuutta 
ja karheutta, etenkin kuivana 
vuodenaikana.

CREAM CONCEALER
for Under Eye &

Local Application

20 ml    koodi: 382P

Tiivistetty peitevoide, joka on 
suunniteltu peittämään epä-
tasaista ihon sävyä silmien 
alla ja muilla kasvojen alu-
eilla. Voide kiinnittyy hyvin 
ihoon ja tarjoaa myös ihon-
hoidollisia hyötyjä. Sisältää 
patentoidun yhdisteen pro-
liini-aminohappoa ja palmu-
öljyä, jotka vähentävät juon-
teita näkymästä. 
Okklusiivinen koostumus, 
joka luonnostaan hylkii vettä 
ei lähde pois hikoillessa. Se 
antaa luonnollisen peittä-
vyyden, joka pysyy pitkään.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Titanium Dioxide, Iron Oxides Dipalmi-
toyl Hydroxyproline, Sea Salt, Tocoph-
erol, Beta-Sitosterol, Squalene.

Concealing
POWDER 

FOUNDATION
14 g    koodi: 200-3P

Puuteri, joka peittää tehok-
kaasti ihon epätasaista 
sävyä ja muita ihossa olevia 
virheitä (punoitusta, hyper-
pigmentaatiota jne.). Se 
yhdistyy loistavasti eri kos-
teusvoiteisiin ja/tai aurinko-
voiteisiin parantamaan nii-
den peittävyyttä, mutta se 
toimii myös pelkästään käy-
tettävänä puuterina.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Bismuth Oxychloride, Titanium Dioxide, 
Mica, Iron Oxides.

BB Young
Dual Action Makeup

for All Skin Types

15 ml    koodi: 391T  
30 ml    koodi: 391P

Monivaikutteinen päivävoide, joka 
antaa luonnollisen näköisen peittä-
vyyden yhdessä ihonhoidollisten hyö-
tyjen ja tehokkaan aurinkosuojansuojan 
kanssa. Se jättää ihon tasaiseksi, kiillot-
tomaksi ja sävytetyksi ja sopii kaikille 
ihotyypeille (erityisesti normaalille ja 
sekaiholle). Levittyy hyvin ja imeytyy 
välittömästi ihoon, jättäen ohuen, peh-
meän ja sileän pinnan. BB Young koos-
tumusta on täydennetty mineraaliyh-
disteellä: sinkki, magnesium ja kupari, 
jotka virkistävät ihoa ja vähentävät 
samalla haitallisten vapaiden radikaa-
lien vaikutuksia. Tämä yhdiste vapau-
tuu vähitellen W/O-emulsion käytön 
aikana.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Commiphora Myrrha Resin Extract, Octyldodecyl 
Xyloside, Zinc Gluconate, Magnesium Aspartate, Lon-
icera Japonica (Honeysuckle) Flower.

PORCELAIN COVER
Tinted Lotion with

Broad Spectrum Protection
for All Skin Types

15 ml    koodi: 368T
30 ml    koodi: 368P 

Ihastuttava meikkipohja, joka levittyy 
iholle pehmeästi. Se antaa iholle laaja-
kirjoisen suojan ja peittää luonnollisella 
tavalla niin, että iho näyttää hienoisesti 
posliininukkemaisen läpikuultavalta. 
Helmistä ja intialaisesta lootuskukasta 
saadut uutteet tekevät ihon äärimmäisen 
pehmeästi hehkuvaksi. Lotion sisältää 
ryppyjä estävän molekyylin, joka koos-
tuu vehnäproteiinipeptidistä ja pal-
muöljystä saadusta imeytymisen tehos-
tajasta. Öljyliukoiset A ja E-vitamiinit 
auttavat suojaamaan vapaaradikaaleilta. 
Porcelain Coverissa on käytetty Kuol-
leenmeren mineraalipitoisen veden 
isotonista tiivistettä parantamaan ihon 
kosteudenpidätyskykyä ja pitkään säily-
vää mukavuuden tunnetta.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dica-
prylyl Ether, Sea Water, Palmitoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Hydrolyzed Pearl, Sea Salt, Linoleic Acid, Car-
thamus Tinctorius Oil, Tocopheryl Acetate, Nelumbo 
Nucifera Flower Extract, Retinyl Palmitate, Lonicera 

Premium
BB-CREAM 
UVA/UVB

15 ml    koodi: 329T  
30 ml    koodi: 329P

• Täydellinen peittävyys
• Laajakirjoinen UV-suoja (UVA/UVB)
• Kiinteyttävä anti-wrinkle vaikutus

Sävytetty päivävoide, joka tarjoaa useita ihon-
hoitotuotteiden etuja yhdessä tehokkaan 
UV-suojan kanssa. 
Sopii erityisesti normaalille ja kuivalle iholle. 
Ryppyjä siloittavan ominaisuuden ansiosta 
on ihanteellinen kypsälle iholle! Voide jättää 
pehmeän ja sileän tasainen sävyisen pinnan 
iholle peittäen hyvin hyperpigmentaation 
ja muut aurinkovauriot. Proteiini komponen-
tit parantavat ihon kykyä sitoa kosteutta, mini-
moiden juonteita näkymästä. Erityinen koos-
tumus emulsiossa (W/O) takaa erinomaisen, 
pitkään kestävän pysyvyyden iholla. Voide 
levittyy tasaisesti korostamatta hienoja juon-
teita. Voiteen tarjoama elegantti ulkonäkö kan-
nustaa jatkamaan tuotteen käyttöä ja samalla 
estämään UV-vaurioita tulevaisuudessa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate,Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Ether, Dipal-
mitoyl Hydroxyproline, Tocopherol, Beta-Sitosterol.
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Paikallishoito
Anna Lotan PRO-linjassa on hyödynnetty ainutlaatuisia 
ainesosia, jotka on suunniteltu tietyn ongelman ratkaisuun.

Rasvaisen ja ongelmaihon paikallishoidossa kalvonmuo-
dostajahartsit kuten propolis, mirha ja Pistacia Lentiscus 
parantavat ihon antimikrobisia ominaisuuksia kun taas mine-
raalirikas pihatartar edistää ihon uusiutumista.

PROPICAL GEL 
Purifying balsamic

spot treatment 
for Oily Problem Skin

30 ml    koodi: 371P

Puhdistava ja suojaava paikallishoito ongel-
makohdille seka/rasvaiselle iholle. Ihanteelli-
nen käytettynä hoitolassa syväpuhdistavissa 
hoidoissa ja paikallisesti käytettynä kotikäy-
tössä. Geeli pohjautuu välimeren hartsiuutei-
den (mirha, boswellia, Pistacia Lentiscus, ja 
propolis) puhdistavaan vaikutukseen. Atselaii-
nihappo johdannainen on erityisen hyödylli-
nen rasvaisen ihon ongelmissa. Aloe vera-uute 
rauhoittaa ja tasapainottaa ihon kosteuspitoi-
suutta. Rosmariinin lehtiuute toimii antioksi-
danttina minimoiden tyypillistä talin tumme-
nemista huokosissa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Alcohol, Potassium Azeloyl Diglycinate, Pistacia Lentiscus (Mas-
tic) Gum, Commiphora Myrrha (Myrrh) Resin Extract, Boswellia 
Carterii Resin Extract, Propolis Wax, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder.

POLYBALSAM 
Purifying Ointment

30 ml    koodi: 377P

Paikallisesti käytettävä voide rauhoit-
tamaan ja lievittämään punoitusta 
huonosti hengittävillä alueilla. Kasvi-
uutteet ja puhdistavat hartsit paranta-
vat hygieniaa ihon pinnalla erityisesti 
alueilla, jotka ovat hikoilulle alttiita 
(poimut). Pehmittävät öljyt, kasvivoit 
ja luonnon vahat (karitevoi, mehiläis-
vaha ja jojobaöljy) antavat suojaavan 
lipidivaipan iholle. Tapiokatärkkelys 
ja sinkkioksidi rauhoittavat ja imevät 
ylimääräisen kosteuden iholta. Mirha, 
kardemumma, siperian mäntyöljy 
ja teepuu puhdistavat ja parantavat 
hygieniaa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Zea Mays (Corn) Seed Flour, Calamine, Shea Butter 
(Butyrospermum Parkii), Beeswax, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Polygonum Aviculare 
Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, 
Stearic Acid, Quaternium-90 Bentonite, Magnesium 
Sulfate, Zinc Stearate, Undecylenoyl Glycine, Sea 
Water, Elettaria Cardamomum Extract, Abies Sibir-
ica Oil, Lonicera Caprifolium  (Honeysuckle) Extract, 
Tocopherol, Boswellia Carterii Resin Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Pistacia Lentiscus 
Gum, Commiphora Myrrha Resin Extract.

COCOLIVA 
Luscious

Dry Skin Butter

75 ml    koodi: 037P

Luonnollinen ja täyteläinen 
täysin kasviperäinen voide, 
joka suojaa ja pehmentää kui-
vaa ihoa. Herkullisen pehmeä 
koostumus on kuin “marcar-
ponea”. Se imeytyy helposti ja 
parantaa ihon kimmoisuutta ja 
pehmeyttä. Voide koostuu kyl-
mäpuristetusta kookosöljystä, 
oliiviöljystä ja kaakaovoista. 
E-vitamiini, kasvisterolit ja 
skvalaani tarjoaa synergisen 
aktiivisen vastustuksen vapaille 
radikaaleille ja pidentävät 
samalla tämän luonnollisesti säi-
lyvän tuotteet säilyvyyttä. Voide 
on ihanteellinen extra-kuivalle 
iholle (tai kuiville alueille). Voide 
muodostaa ohuen suojaavan 
kalvon, joka sitoo kosteuden 
iholle useiden tuntien ajaksi.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Cocos Nucif-
era (Coconut) Oil, Glyceryl Stearate, Theo-
broma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Tocoph-
erol, Beta-Sitosterol, Squalene.

JERUSALEM BALSAM
skin Barrier Support

15 ml   koodi: 102T  
75 ml    koodi: 102P

Hellävarainen, helposti imeytyvä voide, joka paran-
taa ihon suojakerrosta ja jättäen iholle hienon suo-
jaavan kalvon. Voiteen koostumusta on täydennetty 
kasviuutteilla ja puhdistavilla hartseilla (frankin-
sensi, mastiksipistaasi, propolis), joita on käytetty 
jo vuosisatoja tähän tarkoitukseen. Aminohapot, 
aloe vera ja kauran beetaglukaani sitovat kosteutta 
ja parantavat ihon pehmeyttä. Biominmeettiset 
lipidit (skvalaani, fytosterolit, triglyseridit) yhdessä 
jojobavahan kanssa säilyttävät ihon kimmoisana ja 
vahvistavat sen sietokykyä. Kalium ja magnesium 
yhdistettynä välttämättömiin aminohappoihin 
lisäävät rauhoittavaa vaikutusta. Kehäkukka ja tapi-
okatärkkelys antavat iholle miellyttävän tunteen 
ja lievittävät punoitusta ja epämukavaa tunnetta 
iholla. Vihanneskrassin kantasolut suojaavat ihoa 
ympäristön rasitukselta yhdessä siperian harmaa-
pihtaöljyn kanssa toimien samalla tehokkaina 
antioksidantteina.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Commiphora Myrrha Resin Extract, Propolis Extract, Squalane, 
Caprylic/Capric Triglycerides, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Sodium Cocoyl Amino Acids, Boswellia Serata Resin Extract, Abies 
Sibirica Oil, Glycine Soja (Soybean) Sterol, Beta Glucan, Pistacia Len-
tiscus (Mastic) Gum, Aloe Barbadensis Juice Powder, Lonicera Capri-
folium (Honeysuckle) Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower 
Extract, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Potassium 
Aspartate, Lecithin, Lepidium Sativum Sprout Extract.
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Vartalonhoitotuotteet
PRO-linjan vartalonhoitotuotteet eivät ole tavanomaisia, vaan ne ovat kohden-
nettu korjaamaan pitkäaikaisia iho-ongelmia, kuten kuivuutta.

Intensive Everyday Hand Care [381P] hoitaa käsien ihoa myös syvällisemmin.

Echinacea Bio Body Cream [628P] on tehokas hoito kuivalle ja kutisevalle iholle.

Intensive Everyday 
HAND CARE

For All Skin Types

70 ml    koodi: 381P

Tiivistetty, pehmentävä käsi-
voide, joka estää käsien ihon 
halkeamia ja kuivumista. Urea 
ja mineraalirikas pihatata-
ruute (silikaatti) antavat voi-
teeseen lisää kosteutta sitovaa 
kapasiteettia.
Päivittäinen käyttö estää 
halkeamat, jotka usein liitty-
vät jatkuvaan kosketukseen 
veden kanssa.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Urea, Polygonum Aviculare Extract, Sal-
icylic Acid.

Echinacea
BIO BODY CREAM

200 ml    koodi: 628P
450 ml    koodi: 628S

Hellävarainen vartalovoide, joka levittyy hel-
posti ja suojaa ihoa kuivumiselta. Voide sopii 
kaikenikäisille, mutta on ihanteellisin kuivan 
ja kypsän ihon hoidossa. Sisältää erilaisia 
kasviöljyjä ja fytosteroleita, jotka rikastutta-
vat ihon luonnollista lipidikerrosta parantaen 
sen kimmoisuutta. Vitamiinipitoinen porkka-
naöljy (beeta-karoteeni) toimii yhdessä E-vi-
tamiinin kanssa antioksidanttina. Synerginen 
yhdistelmä auringonhattu-uutetta ja natrium-
hyaluronaattia parantaa ihon kykyä sitoa kos-
teutta. Aloe vera edistää rauhoittavaa vaiku-
tusta iholla. Voide jättää iholle hienostuneen 
ja miellyttävän tuoksun.

AKTIIVISET AINESOSAT:
Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Cocoglycerides, Echinacea 
Purpurea Extract, Glycine Soja 
(Soybean) Sterols, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, 
Beta-Carotene, Tocopherol.

Green DEO-STICK 
Aluminum Salts Free

30 gr    koodi: 374T

Alumiiniton hellävarainen ja tehokas deodorantti 
jokapäiväiseen käyttöön.

 y Ei tuki ihohuokosia.
 y Parantaa hygieniaa estäen epämiellyttävää hajua.
 y Jättää ihon kuivaksi.
 y Ei tahraa vaatteita. 
 y Koostumusta on täydennetty korkeapitoisilla CO2 kukka- 

ja lehtiuutteilla, jotka antavat miellyttävät tuoksun.
 y Ei sisällä alumiinisuoloja, synteettisiä hajusteita eikä 

säilöntäaineita.
 y Unisex tuoksu sopii naisille ja miehille.

www.annalotan.fi

AKTIIVISET AINESOSAT:
Undecylenoyl Glycine, Salvia Officinalis (Sage) 
Leaf Extract. May contain:  Lavandula Angus-
tifolia (Lavender) Flower Extract, Elettaria Car-
damomum Extract, Abies Sibirica Oil.

 y Kasvoharja puhdistaa ihon 6 
kertaa paremmin kuin käsin 
tehty puhdistus. 

 y Harja on tehokas, mutta 
erittäin hellävarainen: se sopii 
herkimmillekin ihotyypeille. 

 y Sonic system 
ihonpuhdistuslaitteessa on 
3 eri nopeutta ja 6 erilaista 
harjaa, jotka mahdollistavat 
räätälöidyn kasvojen 
puhdistuksen. 

 y Säännöllinen käyttö 
syväpuhdistaa, uudistaa ja 
parantaa ihon kuntoa.

Cleansing System
CLEANSING SYSTEM

 

45



UUDISTAVA
RUBIINIKUORINTA 

Nopeuttaa voimakkaasti ihon uudistumista 

Aktivoi ihon kaikkia toimintoja

Ei sisällä kemiallisia ainesosia

Kuorii, kirkastaa, pehmentää ja silottaa ihoa

Suositellaan sarjahoitona

YLELLINEN KIINTEYTTÄVÄ JA LIFTAAVA NAAMIOHOITO

Erinomainen pikakaunistus ennen tärkeää 
tilaisuutta normaalille – kuivalle iholle.

Vaikuttavina aineina mm. kaviaariuute, peptidit, 
hyaluronihappo ja merilevä.

Salon Treatment Salon Treatmentwww.annalotan.fi

EXFOSIL RUBY

Tehokkaasti uudistava luonnollinen 
kuorintahoito. Hoitoa suositellaan 
sarjahoitona, mutta jo yksi hoito 

tehostaa ihon toimintoja ja silottaa 
ihoa. Erinomainen kypsälle iholle, 

akneiholle ja arpiin.

Vaikuttavina aineina mm: 
rubiinikiteet, merisieni ja kvartsi.

SALON TREATM
ENT
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Välittömästi näkyviä ja tuntuvia 
tuloksia antava peel off naamio 

tekee ihosta pehmeän ja heleän. 
Ainutlaatuinen mineraalicoctail 

parantaa ihon happipitoisuutta ja 
suojaa vapailta radikaaleilta.

Erinomainen hoito piristystä 
kaipaavalle iholle.

Vaikuttavina aineina mm. kupari, 
magnesium, kauran beetaglukaani ja 

aminohapot.

CARROTINOL 
PEELING

Entsymaattinen tehokas kuorintahoito, joka samalla kuorii 
kirkastaa, tasoittaa ja hoitaa ihoa. 

Erinomainen karhealle pigmentoituneelle iholle, herkälle 
iholle sekä rasvaiselle epäpuhtaalle iholle.

Vaikuttavina aineina mm. moringan siemenöljy, porkkanaöljy, 
hyaluronihappo ja aminohappo Proliini.

Salon Treatment Salon Treatmentwww.annalotan.fi
SALON TREATM

ENT
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ES-COSMETICS KY
Puhelin 0400 753 038

info@annalotan.fi    -    www.annalotan.fi


