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Instytutum – uusi brändi!
Tuloksellista ihonhoitoa, jonka tavoitteena on täydellisen kuulas iho. Täsmäratkaisut tuovat
pitkäkestoisia hoitotuloksia ihonhoitoon ja innovatiiviset, tehokkaat koostumukset yhdistyvät
tehokkaisiin ja mullistaviin ihonhoidon raaka-aineisiin.

TRIPLE ACTION
RESURFACING PEEL

GLOW
TONER

Kolmitehoinen
kuorintatuote kasvoille
parantaa ihon sävyä ja
rakennetta välittömästi.
Sisältää 10 %:n yhdistelmän
AHA- ja BHA-happoja.
Tasoittaa ja kirkastaa ihoa
tuoden terveen hehkun.
Hinta: 79 €

Kasvovesi, joka sisältää 6 %
glykolihappoa (AHA) ja 2 %
niasiiniamidia. Parantaa ihon
ulkonäköä häivyttämällä
juonteita, ryppyjä ja
laajentuneita ihohuokosia.
Käytä päivittäin tai 2-3 kertaa
viikossa riippuen ihotyypistäsi
ja ihon kunnosta. Hinta: 55 €

ANTI-WRINKLE
BRIGHTENING C-ERUM

C-ILLUMINATING
3D MOISTURIZER

Tehokas ihoa kirkastava ja
kollageenituotantoa kiihdyttävä
seerumi, joka sisältää 15 %
rasvaliukoista C-vitamiinia sekä
3 % niasiiniamidia. Soveltuu
ainoaksi kosteustuotteeksi
rasvaiselle tai sekaiholle. Hinta:
94 €

Kosteuttava päivävoide,
joka kirkastaa ja kiinteyttää
ihoa välittömästi. Sisältää
C-vitamiinia, joka häivyttää hyperpigmentaatiota ja kiihdyttää
kollageenituotantoa sekä
hyaluronihappoa, joka
kosteuttaa.
Helmiäismäinen
koostumus luo
täydellisen pohjan iholle
meikin kanssa tai ilman.
Hinta: 74 €
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FLAWLESS SKIN MASK
Hydrolysoitua kollageenia sisältävä harsonaamio hyödyntää edistyksellistä
teknologiaa, joka aktivoituu ihon lämmössä ja tehostaa aktiivisten raakaaineiden imeytymistä ihoon. Ihanteellinen naamio käytettäväksi ennen
juhlia ”tuhkimonaamiona”. Voit meikata heti naamion käytön jälkeen.
Hinta: 79 € / 5 kpl

skincity.fi
Ihotesti: https://skincity.fi/fi/ihotesti
Tiedustelunumero: 0800 121 311 (arkisin 10 - 16) / info@skincity.fi.
Koulutettu kosmetologi vastaa kysymyksiin.
Painokelpoiset kuvat: https://showroom.whynotpr.fi/search/?q=Instytutum

SKINCITY ON IHONHOITOKLINIKKASI NETISSÄ
Skincity on ihonhoitoklinikka netissä, joka tarjoaa tarkoin harkitun valikoiman ammattikosmetiikkaa sekä meikkejä. Ainutlaatuinen konsepti erottuu
pienillä yksityiskohdillaan. Aina markkinoiden edistyksellisimmät ihonhoitotuotteet, ainutlaatuiset ihotestit analyyseineen, huolellisesti pakatut
lähetykset ja ilmaiset näytteet jokaisen tilauksen mukana, takaavat asiakkaille yhtä hyvää palvelua, kuin hän asioisi liikkeessä. Skincity on myös
erityisen ylpeä asiantuntevasta asiakaspalvelusta, joka koostuu vain ja ainoastaan sertifioiduista kosmetologeista.
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