KOSMETOLOGIEN KEHITTÄMÄÄ AMMATTITASON IHONHOITOA
SKINCITY skincare on tuloksellinen ja kokonaisvaltainen ihonhoitosarja, joka keskittyy kliinisesti tutkittuihin aktiiviaineisiin.
Sarjan tuotteilla saadaan tuloksia tavallisiin iho-ongelmiin kuten
kuivuuteen, herkkyyteen, hyperpigmentaatioon, ikääntymisen
merkkeihin ja akneen. Jokaisella tuotteella on selkeä tarkoitus
– tavoitteena on saada tuloksia, mutta myös säilyttää sekä
jälleenrakentaa ihon suojakerrosta, jotta iho pysyy terveenä
ja hyväkuntoisena. Tuotteissa on tarkoin valittu tasapaino
aktiiviaineita korkeissa pitoisuuksissa yhdessä kosteuttavien,
rauhoittavien ja ihon suojakerrosta vahvistavien aineiden kanssa,
mikä mahdollistaa myös herkän ja reaktiivisen ihon hoitamisen
aktiivisella ihonhoidolla.

CLEANSE
MELLOW BALM CLEANSER
Voidemainen puhdistustuote, joka poistaa niin
meikin, aurinkosuojan jäämät kuin epäpuhtaudet.
Tuote on ihanteellinen etenkin kuivalle ja
herkälle iholle. Täyteläinen balmi sulaa iholla
kevyeksi öljyksi ja yhdistyessään veden kanssa se
muuntuu maitomaiseksi emulsioksi. Karitevoi,
mangonsiemenöljy sekä skvalaani pehmentävät
ja kosteuttavat ihoa. Samalla tuote vahvistaa
ihon suojakerrosta lipidien avulla jättäen ihon
silkinpehmeäksi puhdistuksen jälkeen.
VOLUME: 120ML
PRICE: 24EUR

• Voidemainen puhdistustuote kuivalle ja
herkälle iholle.
• Täyteläinen balmi muuntuu maitomaiseksi
yhdistyessään veden kanssa.
• Kosteuttaa ja pehmentää ihoa lipidien avulla.

SOFT FOAMING CLEANSER
Pehmeä puhdistusvaahto kasvoille, joka puhdistaa
meikin, talin sekä päivän aikana kertyneen lian
kuivattamatta tai ärsyttämättä ihoa. Kookosuutetta
sisältävä silkinpehmeä voide muuntuu täyteläiseksi
vaahdoksi yhdistyessään veden kanssa ja puhdistaa
ihon hellävaraisesti. Mangon siemenöljy takaa, että
iho jää kosteutetuksi, pehmeäksi ja kimmoisaksi
samalla kun mineraali-, C- ja E-vitamiipitoinen
vihreä kaviaari sekä kosteutta sitovat polysakkaridit
tekevät ihosta täyteläisen, suojaavat ja ehkäisevät
tulehduksilta.
VOLUME: 120ML
PRICE: 24EUR

• Silkinpehmeä puhdistusvaahto kaikille
ihotyypeille.
• Mangon siemenöljyä ja vihreää kaviaaria
sisältävä hoitava koostumus.
• Jättää ihon pehmeäksi, sileäksi ja
kosteutetuksi.

BALANCE
LUMINOUS LICORICE TONER
Täyteläinen kasvovesi, joka kosteuttaa, rauhoittaa ja tasapainottaa ihoa samalla valmistellen
sen ihonhoitorutiinin seuraavia aktiivisia tuotteita varten. Probiootit välittävät iholle
hyviä bakteereja ja vahvistavat ihon suojakerrosta samalla kun PHA sitoo kosteutta ihoon
sekä suojaa vapailta radikaaleilta. Kamomillauute, rohtosammakonputki ja lakritsinjuuri
rauhoittavat ärtynyttä ihoa, vähentävät punoitusta ja tasoittavat ihon sävyä kirkastaen ihoa.
Hajusteeton koostumus.
VOLUME: 200ML
PRICE: 24EUR

• Kosteuttava kasvovesi kaikille ihotyypeille.
• Sisältää probiootteja ja lakritsiuutetta.
• Täyteläinen ja hajusteeton koostumus.

RESURFACE
SKIN CELL RESURFACER
Päivittäinen, iholle jätettävä kuorinta, joka
sisältää yhdistelmän 10% AHA/PHA ja 1% BHA,
jotka uudistavat ja tasoittavat ihoa. Kuorinta on
ihanteellinen etenkin normaalista kuivalle iholle.
Maitohappo (AHA) tehostaa ihon luontaista
uudistumisprosessia kuorien vanhat ja kuivat
ihosolut pois ihon pinnalta tehden tilaa uudelle,
kirkkaammalle iholle. Glukonolaktoni (PHA) sekä
luonnolliset kosteuttajat (NMF) varmistavat ihon
kosteuttamisen syvältä, samalla kun kuoriva
salisyylihappo (BHA) puhdistaa ihohuokosia.
Kamomilla ja rohtosammakonputken kasviuutteet rauhoittavat ihoa sekä vähentävät hyperpigmentaatiota tasoittaen ja kirkastaen ihon sävyä.

VOLUME: 30ML
PRICE: 28EUR

• AHA/BHA/PHA sisältävä päivittäinen, iholle
jätettävä kuorinta.
• Uudistaa sekä tasoittaa ihon pintaa ja sävyä.
• Normaalista kuivalle iholle sekä epätasaisen
sävyiselle iholle.

CLEAR PORE RESURFACER
Päivittäinen, iholle jätettävä kuorinta, jonka sisältämä yhdiste hoitavia happoja sekä
kosteuttavia ja tehokkaita kasviuutteita uudistavat sekä tasoittavat ihon pintaa ja sävyä.
Ihanteellinen normaalille, seka- ja rasvoittuvalle iholle. 5% AHA/PHA -yhdiste tehostaa ihon
luonnollista uudistumisprosessia kuorien vanhat ihosolut pois ihon pinnalta tehden tilaa
uudelle ja kirkkaammalle iholle. Samalla 2% BHA syväpuhdistaa ihohuokosia. Glukonolaktoni (PHA) sekä ihon luonnolliset kosteuttajat (NMF) sitovat ihoon kosteutta samalla kun
allantoiini, pantenoli (B5-vitamiini) ja bisabololi rauhoittavat ärtynyttä ihoa. Rohtosammakonputken kasviuutteet, vihreä tee ja resveratroli suojaavat ihoa muiden antioksidanttien
kanssa, samalla kun lakritsinjuuri tasoittaa ihon sävyä. Säännöllisesti käytettynä, ihosta
tulee tasaisempi, kirkkaampi ja ihohuokosista tulee huomaamattomampia.
VOLUME: 125ML
PRICE: 28EUR

• Päivittäinen, iholle jätettävä kuorinta, jossa on 5% AHA/PHA ja 2% BHA.
• Uudistaa ihoa, tasoittaa ihon pintaa ja sävyä sekä pienentää ihohuokosia
• Tehkokkaat kasviuutteet rauhoittavat, kosteuttavat ja suojaavat ihoa.

ACTIVATE
FIRST CONCENTRATE
Hoitava seerumitiiviste, joka on must-have jokaisessa ihonhoitorutiinissa. Kosteuttaa ja
rauhoittaa ihoa sekä tasoittaa sen sävyä ja rakennetta. Sisältää 10% niasiiniamidia, joka
todistetusti hoitaa epätasaista ihon sävyä, juonteita, laajentuneita ihohuokosia sekä heikentynyttä ihon suojakerrosta. Rikastettu luonnollisilla kosteuttavilla aineilla (NMF) kuten
glyseriini, hyaluronihappo ja pantenoli (B5-vitamiini). Allantoiini ja kauran siemenöljy
rauhoittavat ihoärsytyksiä ja vähentävät punoitusta. Lakritsinjuuriuute tasoittaa ihon sävyä
samalla kuin voimakkaat antioksidantit kuten C-vitamiini, vihreä tee ja reservatroli suojaavat
vapailta radikaaleilta, UV-säteilyltä sekä ilmansaasteilta.
VOLUME: 30ML
PRICE: 37EUR

• Tehotiiviste, joka sisältää 10% niasiiniamidia.
• Kosteuttaa, rauhoittaa, jälleenrakentaa ja suojaa kaikkia ihotyyppejä.
• Tasoittaa ihon sävyä sekä häivyttää laajentuneita ihohuokosia ja juonteita.

TREAT
BARRIER BUILDING SECOND CONCENTRATE
Syväkosteuttava tehotiiviste, joka sopii erityisesti kuivalle tai kosteusköyhälle iholle, jossa
ihon suojakerros on epätasapainossa. Kevyt kuivaöljy antaa iholle tärkeitä rasva-aineita kasviöljyistä, kuten soijaöljystä ja oliiveista saatavasta skvalaanista. Soijaöljy sisältää erityisen
paljon välttämättömiä rasvahappoja ja E-vitamiinia, kun taas skvalaani yhdistyy ihon omien
rasva-aineiden kanssa lukiten kosteuden ihoon, raviten ihoa ja vahvistaen ihon suojakerrosta. Beta-sitosteroli, eli fytosteroli, joka muistuttaa ihon omaa kolesterolia, rauhoittaa
ärtynyttä ihoa samalla, kun C-vitamiini suojaa ihoa haitallisilta vapailta radikaaleilta, tehden
ihosta kestävän ja vahvan.
• Syväkosteuttava tehotiiviste kuivalle tai kosteusköyhälle iholle.
• Sisältää fytosteroleja ja kasviöljyjä.
• C-vitamiini suojaa vapailta radikaaleilta

CORRECTING SECOND CONCENTRATE
Aktiiviaineita täyteen pakattu tehotiiviste yöllä käytettäväksi. Sopii erityisesti ikääntymisen
merkkien ja hyperpigmentaation ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen, mutta on
erinomainen tuote myös aknen hoidossa, kiitos uuden sukupolven A-vitamiininjohdannaisen
(Hydroxypinacolone Retinoate), joka stimuloi kollageenituotantoa, supistaa laajentuneita
ihohuokosia, vähentää epäpuhtauksien syntymistä ja häivyttää aknearpia ilman, että
se tekee ihon kuivaksi tai herkäksi. Uutteet lakritsinjuuresta ja arbutiinista häivyttävät
hyperpigmentaatiota ja tasoittavat ihon sävyä, kun taas tehokkaat antioksidantit vihreä
tee ja resveratroli suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta. F-vitamiini (alfalinoleenihappo)
ja beta-sitosteroli toimivat ihon suojakerroksen tärkeinä rakennusosina, jotta ihosta tulee
kiinteämpi, täyteläisempi, tasaisempi, tasapainoisempi ja terveen hehkuva.
• Aktiiviaineita täyteen pakattu yötiiviste, joka sisältää uuden sukupolven
A-vitamiininohdannaista
• Ennaltaehkäisee ja vähentää ikääntymisen merkkejä ja hyperpigmentaatioa.
• Sopii kaikille ihotyypeille, jopa herkälle tai akneen taipuvaiselle iholle

ENLIGHTENING SECOND CONCENTRATE
Kirkastava tehotiiviste, joka on suunniteltu erityisesti tasoittamaan epätasaista ihon sävyä ja
hyperpigmentaatiota. Tekee ihosta kirkkaamman ja tasaisemman atselaiinihapon, niasiiniamidin, arbutiinin ja lakritsinjuuriuutteen avulla. Salisyylihappo (BHA) avaa tukkeutumia,
kun taas allantoiini ja bisabololi rauhoittavat ihoa. Erityisen kevyt koostumus sopii kaikille
ihotyypeille ja sopii erinomaisesti kerrostettavaksi.
• Kirkastava tehotiiviste, joka tasoittaa ihon sävyä.
• Sisältää atselaiinihappoa, niasiiniamidia, arbutiinia ja lakritsinjuuriuutetta.
• BHA avaa tukkeumia.

TREAT
SOFT CALMING CONCENTRATE
Rauhoittava tehotiiviste, joka sopii erityisesti herkälle ja herkästi reagoivalle iholle, jonka
suojakerros on heikentynyt. Rauhoittaa, korjaa ja tasapainottaa ihoa muun muassa kauranjyvästä saatavan öljyn, kolloidisen kauran, keramidien ja bisabololin avulla, jotka lievittävät
välittömästi punoittavaa, ärtynyttä ja kutisevaa ihoa. Erityisen kevyt ja viilentävä koostumus
on täysin hajusteeton, jonka vuoksi tuote sopii myös hajusteherkille. Ihosta tulee kosteutettu, pehmeä ja rauhallinen.
• Rauhoittava tehotiiviste herkälle iholle
• Sisältää kauraa, keramideja ja bisabololia
• Viilentävä, hajusteeton koostumus

RICH MOISTURE SECOND CONCENTRATE
Päivittäin käytettävä tehotiiviste, joka sopii kaikille ihotyypeille kosteuttamaan ja pehmentämään ihoa. Yhdistelmä kosteuttavia ja kosteutta sitovia aineosia kuten glukonolaktoni (PHA), hyaluronihappo ja pantenoli (B5-vitamiini) ylläpitävät ihon kosteustasapainoa.
Niasiiniamidi vahvistaa ihon suojakerrosta sekä häivyttää laajentuneita ihohuokosia ja ihon
kuivuudesta johtuvia juonteita. Uutteet vihreästä teestä, rohtosammakonputkesta ja kamomillasta rauhoittavat ja suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta.
• Kosteuttava tehotiiviste kaikille ihotyypeille.
• Täyttää ihon kosteusvarastoja.
• Rauhoittaa ja suojaa ihoa vapailta radikaaleilta.
VOLUME: 30ML
PRICE: 37EUR

HYDRATE
24H LIGHT EMULSION
24h-voide normaalille ja sekaiholle, joka kosteuttaa tehokkaasti tuntumatta raskaalta iholla
tai tukimatta ihohuokosia. Superkevyt koostumus sisältää tärkeitä kosteuttavia ainesosia
kuten hyaluronihappoa ja glukonolaktonia (PHA)
sekä keramideja ja skvalaania, joita löytyy luonnollisesti ihon suojakerroksessa. Nämä auttavat
sitomaan kosteuden ihoon. Rikastettu A-vitamiinilla ja antioksidanttipitoisilla kasviuutteilla
kuten vihreä tee, luhtavuohennokka sekä japanintatar (sisältää reservatrolia), jotka antavat
iholle suojan ympäristön vapailta radikaaleilta.
VOLUME: 50ML
PRICE: 33EUR

• Kevyt 24h-voide normaalille ja sekaiholle.
• Kosteuttaa hyaluronihapon ja PHA:n avulla.
• Suojaa ihoa voimakkailla antioksidanteilla.

24H RICH EMULSION
Ravitseva 24h-voide normaalille ja kuivalle
iholle, joka vähentää välittömästi kuivuutta ja
kiristävää tunnetta sekä jälleenrakentaa ihon
suojakerrosta ja estää näin myös kuivuuden
haitumista. Runsas koostumus sisältää tärkeitä
Omega-rasvahappoja, skvalaania ja keramideja, jotka ovat avainkomponentteja vastustuskykyiseen ja terveeseen ihoon. Rikastettu
niasiiniamidilla, A-vitamiinilla sekä antioksidanttirikkailla kasviuutteilla kuten vihreä tee,
luhtavuohennokka sekä japanintatar (sisältää
reservatrolia), jotka antavat iholle suojan
ympäristön vapailta radikaaleilta.
VOLUME: 120ML
PRICE: 33EUR

• Kosteuttava 24h-voide normaalille ja kuivalle
iholle.
• Sisältää Omega-rasvahappoja, skvalaania ja
keramideja.
• Suojaa ja vahvistaa ihon suojakerrosta.

DEEP TREAT
BALANCING SULFUR MASK
Syväpuhdistava savinaamio, joka sopii erityisesti
rasvoittuvalle tai sekaiholle, jolla on taipumus
epäpuhtauksiin. Naamio imee ylimääräistä talia
ja liuottaa luonnollisten mineraalien, kuten rikin
ja kaoliinin avulla vanhojen ihosolujen välisiä
sidoksia, jotka voivat aiheuttaa ihohuokosten
tukkeutumista. Samalla se estää ihon kuivumista
tärkeiden kosteuttaviaen ainesosien, kuten
glyseriinin ja biosakkaridien avulla. Allantoiini
auttaa rauhoittamaan ärsytyksiä ja vähentämään
punoitusta sekä antaa puhtaan, kirkkaan ja
mattapintaisen tunteen.
VOLUME: 75ML
PRICE: 24EUR

• Syväpuhdistava naamio, joka sisältää rikkiä
ja kaoliinia.
• Imee ylimääräistä talia ja vähentää
punoitusta.
• Antaa mattapinnan kuivattamatta ihoa.

MELLOW MOISTURE MASK
Syväkosteuttava naamio, joka sopii erityisesti
kosteuttamaan, ravitsemaan ja korjaamaan
normaalia, kuivaa tai kosteusköyhää ihoa.
Runsas koostumus auttaa kohottamaan
ihon kosteuspitoisuutta hyaluronihapon ja
keramidien kaltaisten ainesosien avulla, joita
löytyy luonnollisesti ihon suojakerroksesta.
Lisäksi kasviöljyt kuten mangonsiemenöljy
(sisältää runsaasti vitamiineja ja mineraaleja)
sekä voimakas antioksidantti neutralisoivat
haitallisia vapaita radikaaleja sekä rauhoittavat
ihoärsytyksiä. Ihosta tulee pehmeä, kosteutettu
ja täyteläinen ja se saa terveellisen hehkun.
VOLUME: 120ML
PRICE: 24EUR

• Kosteusnaamio hyaluronihapolla ja keramideilla.
• Kosteuttaa, lisää ihon täyteläisyyttä ja korjaa.
• Vahvistaa ihon suojakerrosta.

DEEP TREAT
TOTAL REPAIR RETINOATE TREATMENT
Syvällä ihossa toimiva yöhoitotuote, joka sisältää uuden sukupolven A-vitamiininjohdannaista (Hydroxypinacolone Retinoate). Uudistaa, korjaa ja tasoittaa ihon tekstuuria ja sävyä.
Sopii erityisesti aikuiselle iholle, jossa esiintyy hyperpigmentaatiota, mutta myös epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle. Heinäratamouute, joka sisältää luontaisesti salisyylihappoa,
avaa tukkeutumia ja kuorii pois vanhoja ihosoluja hellävaraisesti. Keramidit ja luonnolliset
kosteustekijät (NMF) syväkosteuttavat ihoa ja vahvistavat ihon suojakerrosta, samalla
kun lakritsinjuuriuute tasoittaa ihon sävyä. Antioksidanttirikas vihreä tee suojaa vapailta
radikaaleilta samalla kun rohtosammakonputki ja kamomilla rauhoittavat ihoa ja lieventävät
punoitusta.
VOLUME: 50ML
PRICE: 47EUR

• Uudistava yöhoitotuote, joka sisältää A-vitamiininjohdannaista
• Syväkosteuttaa ihoa ja vahvistaa ihon suojakerrosta
• Ennaltaehkäisee epäpuhtauksien syntymistä

