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NAAMIOT
MASQUE HYDRA BEAUTÉ 50ml/ 45,00€
Ihon kosteuskylpy - välittömästi kosteuttava naamio tekee ihosta pehmeän ja joustavan! Kosteuttaa tehokkaasti ja
pitkäaikaisesti. Raikastaa ja uudistaa jättäen ihon kevyeksi, kosteutetuksi ja kuultavaksi. 10-15min vaikutusaika,
huuhdellaan tai voi antaa vaikuttaa yön yli. Viilentävä vaikutus, ylläpitää ihon kosteutta ja heleyttä. Lisäkosteuttaja,
ihon ”janon sammuttaja”.
MASQUE ECLAT LIFTING 4 kpl/ 64,00€
Välittömästi ihoa kiinteyttävä kasvonaamio. Tasoittaa, selkeyttää kasvonpiirteitä sekä kiinteyttää iho. Palauttaa ihon
kimmoisuuden. Raikastaa sekä kirkastaa ihon sävyä, tehden ihosta kuulaan ja kauniin. Kiinteyttää ihoa näkyvästi,
tiivistää ja kirkastaa.
MASQUE SOIN PUR EQUILIBRE 50ml/ 48,00€
Tehokkaasti puhdistava savinaamio. Imee ylimääräistä talia tukkeutuneista huokosista. Tasoittaa ihon pintaa.
Kirkastaa välittömästi. Vaikutusaika 10-15min, huuhtele runsaalla vedellä poispesevin pyörivin liikkein.
MASQUE DYNAMISANT ANTI-FATIGUE 50 ml/ 49,00€
Välittömästi kirkastava tuhkimonaamio. Vähentää väsymyksen merkkejä, virkistää ihoa. Kosteuttaa tehokkaasti ja
tekee ihosta heleän sekä kirkkaan. Vaikutusaika 10-15 minuuttia, huuhdellaan runsaalla vedellä. Virkistävä ja
väsymyksen merkkejä poistava. Poistaa turvotusta, napakoittaa ja kirkastaa. Voi käyttää varovasti silmänympärille.
”viileää energiaa”.

WHY NOT PR kesäkuu 2017

MASQUE ESSENTIEL NUTRITION CONFORT 50 ml/ 47,00€
Välittömästi ihoa kirkastava, pehmittävä ja ravitseva eteerisiä öljyjä sisältävä savinaamio. Eteeriset öljyt tekevät ihosta
energisen ja hyvinvoivan (timjami, rosmariini ja laventeli). Ravitsee ihon pintaa tehokkaasti pehmittävien öljyjen
ansiosta. Vaikutusaika 10-15min, poistetaan kostealla froteepyyhkeellä, viimeistele kasvovedellä. Hyvä talvinaamio,
vie pintakuivuuden pois, heleyttää, ei rasvoita ihoa, ravitsee ja supistaa kevyesti huokosia, pehmentää.
MASQUE VITAL ANTIRIDES 50 ml/ 48,00€
Välittömästi silottava tehonaamio. Silottaa ihon pintaa sekä pyyhkii pois ikääntymisen ja väsymyksen merkkejä. Ihon
pinta on tasaisempi myös sävyltään. Vaikutusaika 10-20min, huuhtele pois tai imeytä ihoon ja jätä vaikuttamaan yön
yli. Hauraan ihon pelastaja, sos naamio, voi jättää yöksi, ravitsee, silottaa ryppyjä ja juonteita, myös saunaan
suojaamaan, sekä ärtyneelle lapsen iholle.
MASQUE HYDRA SENSITIVE 50 ml/ 59,00€
Välittömästi ihoa rauhoittava naamio. Rauhoittaa ärsytysreaktioita. Vahvistaa ihon luontaista suojaa. Vähentää
näkyvästi punoitusta. Vaikutusaika 10 minuuttia, huuhdellaan runsaalla vedellä. Ärhäkälle iholle – poistaa punaisuutta
ja tasoittaa, parantaa ihon sietokykyä ja vähentää punotusta ja turvotusta.
MASQUE RÉVÉLATEUR LUMIÉRE (7 kpl) / 96,00€
10 minuutin intensiivihoito. Kirkastaa ja vaalentaa ihoa välittömästi. Yhdenmukaistaa ihonsävyä. Tekee ihosta
hohtavan ja sädehtivän. Loistava tuhkimonaamio esimerkiksi juhlapäivään.
MASQUE YEUX 30 ml/ 48,00€
Kosteuttava, virkistävä geelimäinen silmänympärysnaamio. Raikastava geelinaamio elvyttää väsynyttä ihoaluetta
Vähentää tummuutta ja turvotusta silmänympärysiholla. Virkistää katseen. Poistaa väsymyksen merkkejä, nuorentaa,
hevoskastanjauute turvotusta vähentämään. Hyvä säilyttää jääkaapissa.
MASQUE YEUX AGE LOGIC – kuitukangasnaamio 4kpl/ 51,00€
Vähentää ryppyjä ja juonteita, sekä kiinteyttää ja kohottaa silmänympärysihoa. Vähentää turvotusta. Vähentää
tummuutta silmänympärysiholta.
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Saatavuus: www.guinot.fi/hoitolat

GUINOT
Brändi, joka on syntynyt kauneushoitolan sydämessä. GUINOT-hoitometodit ja ainutlaatuiset aktiiviaineyhdisteet palkitsevat uskollisen käyttäjän
tuloksellisuudellaan. Tiivis yhteistyö kosmetologien kanssa takaa sen, että erikoishoitomme ja ihonhoitotuotelinjamme vastaavat ajan haasteisiin ja ihastuttavat
laatutietoisia asiakkaitamme vuosi toisensa jälkeen. Ranskalainen ammattikosmetiikkasarja Guinot perustettiin vuonna 1963: perustaja Rene Guinot oli kemian
insinööri. Vuonna 1965 Mr. Guinot kehitti maailman ensimmäisen ihonhoitolaitteen CATHIODERMIE:n, joka mullisti kauneusmarkkinat: Galvaanisen virran
hoitovaikutus valjastettiin kosmetologin käyttöön ja saavutettiin ennen näkemättömät tulokset.

