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ADVANCED 
DERMA CARE

-HVA ER ADVANCED DERMA CARE?

• Den første cosmeceuticals-serien noensinne utviklet 
og designet eksklusivt for mannens hud. 

• Målrettet anti aldringspleie som i utgangspunktet 
består av 7 hjemmeprodukter og kraftfulle 
behandlinger.

• Bruker kun kraftige, naturlige, aktive ingredienser, 
inkludert en nøye utvalgt kombinasjon av peptider og 
aminosyrer; biotilgjengelige næringsstoffer og 
intelligente proteiner.

• Advanced Derma-Care-serien fra Gentlemen's Tonic 
gjør en oppgradert hudpleierutine så enkel som 
mulig, og den er fullpakket med innovative 
ingredienser slik at du kan være trygg på at den 
fungerer.



HYDRA FRESH CREAM CLEANSER 100 ML.

• Vår milde, oppløftende Hydro Fresh Cream Cleanser er rik på
aminosyrer og essensielle oljeekstrakter. Den fjerner urenheter, 
opprettholder de naturlige fuktighetsnivåene uten å fjerne hudens
naturlige oljer, og etterlater huden fuktet og klar. 
• Anbefalt for alle hudtyper, spesielt tørr, moden og sensitiv hud. 
• Brukes morgen og kveld

INNEHOLDER:
• Betain - Er en naturlig avledet aminosyre hentet fra sukkerroemelasse, som hjelper til med å 
kontrollere vannbalansen og beskytter cellene mot osmotisk stress.
• Babassuolje
• Søt mandelolje



INVIGORATING GEL CLEANSER 100 ML.

• En skummende, rensende gele som ikke stripper huden.
• Løser opp overflødige oljer og bakterier som samler seg på
huden, og har en mild peelingeffekt grunnet enzymer og
sitrusekstrakter.
• Anbefalt for fet/kombinert hud. 
• Brukes morgen og kveld.

INNEHOLDER:
• Multifruit BSC - En blanding av 5 botaniske ekstrakter; appelsin, sitron, blåbær, sukkerrør og 
sukkerlønn.
• Naturlig AHA – AHA har vist seg å fremme jevnere, yngre hud ved å øke 
cellefornyelseshastigheten. AHA brukes hovedsakelig som peeling og fuktighetsgivende midler.
• Eteriske bergamott- og appelsinoljer



TIME CONTROL SOLUTION 30 ML.

• Time Control Solution bruker den nyeste peptidteknologien som
bidrar til å øke kollagenproduksjonen. 
• Dette antialdrings serumet inneholder kraftige antioksidanter
som bekjemper frie radikaler og bidrar til å forfine og fukte huden.

INNEHOLDER:
• Alfa-liponsyre – er en av de kraftigste og mest naturlige antioksidantene som finnes.
• Alistin – Dette antialdringspeptidet bidrar til å øke kollagenproduksjonen som bremser 
aldringsprosessen.



BRIGHTENING SERUM 30 ML.

• Dette effektive antioksidant-serumet fukter, lysner, klarner og
jevner uønsket pigmentering. 
• Dens avanserte formel inneholder vitamin C som bidrar til å
forbedre den generelle hudfargen, reduserer tidlige tegn på for 
tidlig aldring og fremmer hudens sirkulasjon.

INNEHOLDER:
• Vitamin C - En vitamin C-basert ingrediens som øker kollagenproduksjonen og virker på 
pigmenteringsområder for å lysne og klarne huden.
• Hidroviton+ – En blanding av molekyler som trenger inn i huden og gjenoppretter dens 
naturlige fuktighet. Tilbyr rask hydrering, og på lengre sikt øker hudens egen kapasitet til 
å holde på vann.



HERO PEPTIDE SERUM 30 ML.

• Dette høykonsentrerte serumet minimerer umiddelbart
forekomsten av fine linjer og reduserer dybden av rynker.
• Ved å bruke et naturlig hudoppstrammende middel som retter
seg mot mimikklinjer og rynker jobber den effektivt mot 
alderstegn.

INNEHOLDER:
• Snap 8 - Dette er et antirynke-peptid som virker avslappende på de underliggende 
ansiktsmusklene og reduserer rynker. Fungerer som et naturlig alternativ til Botox.
• Signal 10 - Er en form for hyaluronsyre, og når den påføres øker den fuktigheten i huden 
betydelig.



POWER PACKED NOURISHING 
MOISTURISINER 100 ML.

• Denne dobbeltvirkende, dypt nærende og oppstrammende
fuktighetskremen bidrar til å beskytte mot ekstrem dehydrering.
• Bruk av disse aktive ingrediensene vil bidra til å løfte, stramme
opp, og vil forbedre hudens utseende dramatisk.

INNEHOLDER:
• Hidroviton+: er en blanding av små hygroskopiske molekyler som trenger inn 
og gjenoppretter hudens naturlige fuktighetsfaktor. Den fanger opp og holder på 
fuktighet på overflaten av huden og forhindrer fordampning.
• TENS ‘Up: Er en aktiv ingrediens som finnes naturlig i sikoriroten, den løfter, 
strammer opp og forbedrer huden synlig. Det øker kollagensyntesen som gir 
øyeblikkelig forbedring i huden og langsiktig anti-aldring.



REVITALISE EYE CREAM 30 ML.

• Rik på ulike bioaktive komponenter som vitaminer, mineraler og
antioksidanter, vil denne trippelvirkende øyekremen bidra til å
bekjempe mørke ringer og hevelser ved å stimulere sirkulasjonen.
• Den jevner ut fine linjer og rynker, slik at øynene ser lysere og
mer oppfrisket ut.

INNEHOLDER:
• Pro-Coll-One+: En patentert antialdringsformel basert på glykopeptidene som finnes i 
soyaproteiner som umiddelbart øker kollagensyntesen, jevner ut rynker på hudens overflate.
• Vitamin B3: med sine utrolige anti-inflammatoriske egenskaper gjør det mulig å forhindre 
vanntap og elastisitet i huden og samtidig reduserer fine linjer og rynker.



ADVANCED DERMA CARE

PROFESSIONAL



ADVANCED DERMA CARE - PROFESSIONAL

-PROFESJONELLE PRODUKTER TIL 
BRUK I BEHANDLING

• Gentlemen's Tonic Advanced Derma-Care-serien 
er verdens første og mest vitenskapelig 
avanserte cosmeceuticals-serien mot aldring som 
noen gang er utviklet kun for menn.

• Bruker kun kraftige, naturlige, aktive ingredienser, 
inkludert en nøye utvalgt kombinasjon av peptider 
og aminosyrer; biotilgjengelige næringsstoffer og 
intelligente proteiner.

• Advanced Derma-Care-serien fra Gentlemen's
Tonic tilbyr kraftfulle behandlinger til ulike behov, 
og virker effektivt mot synlige alderstegn samtidig 
som den forebygger mot nye.

• Mannens hud er 25 % tykkere enn kvinners, så 
hudpleien må jobbe litt hardere. Å ha produkter 
utviklet spesielt for dette bidrar til å øke 
effektiviteten.

• Dette er ansiktsbehandlinger for mannen som 
ønsker synlige, effektive og raske resultater.



INVIGORATING GEL CLEANSER 500 ml

• Primære funksjoner:

En skummende, rensende gele som ikke stripper huden. Løser opp 
overskuddsfett og bakterier som samler seg på huden, og har en mild peeling
pga enzymer og sitrusekstrakter. Rik på vitaminer. Spesielt godt egnet for 
kombinert-fet hud.

Inneholder:

Multifruit BSC, en blanding av 5 botaniske ekstrakter; appelsin, sitron, blåbær, 
sukkerrør og sukkerlønn. Naturlig AHA og essensiell olje fra bergamott og 
appelsin

Multifruit BSC: En konsentrert blanding av 5 botaniske ekstrakter inkludert 
blåbær, sukkerrør, sukkerlønn, appelsinfruktekstrakt og sitronfruktekstrakt. Disse 
ekstraktene inneholder flere naturlig forekommende alfa-hydroksylsyrer. AHA har 
vist seg å fremme jevnere, yngre hud ved å øke hastigheten på cellefornyelsen. 
AHA brukes hovedsakelig som peeling og fuktighetsgivende midler.



HYDRO FRESH CREAM CLEANSER 500 ml

• Primære funksjoner:

En skånsom ikke-skummende kremrens rik på aminosyrer og essensielle 
oljeekstrakter. Forhindrer tap av fuktighet under renseprosessen og bidrar til å 
mykgjøre huden. Passer alle hudtyper,  spesielt en tørr-sensitiv hud.

Inneholder:

Beat fin BP 20 (naturlig betain), søt mandelolje, essensiell olje fra bergamott

Betain: Naturlig avledet aminosyre, hentet fra sukkerroermelasse. En ekte 
vannbærer som kontrollerer vannbalansen og beskytter cellene mot osmotisk 
stress Fuktighetsgivende, forbedrer elastisiteten, styrker hudbarrieren, anti-
inflammatorisk effekt.



B INTENSIVE LOTION 200 ml

• Primære funksjoner:

En forfriskende enzymtoner rik på vitamin B som balanserer hudens PH samtidig som den 
fukter huden. Virker astringerende og forbereder huden for maksimal utnyttelse av 
produktene.

Inneholder: Hidroviton+, bromelain, essensiell olje fra juniper

Hidroviton Plus: er en komplett fuktighetsgivende blanding sammensatt av Hyaluronsyre, 
Melkesyre, Urea, Allantoin: Glyserin. En blanding av små hygroskopiske molekyler som 
trenger inn i huden og gjenoppretter NMF i huden. Fanger og holder på fuktighet på 
overflaten av huden og forhindrer fordampning. Kort sikt: umiddelbar tilførsel av fukt. 
Langsiktig: øker naturlig hudens egen kapasitet til å holde på vann

Bromelain: ananasstammeekstrakt som inneholder vitamin-C og B1 – brukes i masker og 
peelinger for å fjerne de øverste cellelagene. Bromelain er et enzym som løser opp keratin. 
Dens viktige bestanddeler inkluderer muciner, aminosyrer polysakkarider, mineraler, 
flavonoider og enzymer.

Essensiell olje fra juniper: Naturlig antiseptisk middel som kan bidra til å bekjempe akne og 
eksem. Astringerende, rensende og styrkende. Gode penetrasjonsevner.



VITAMIN FACIAL BUFFER SCRUB 500 ml

• Primære funksjoner:

En skrubb rik på E-vitamin fra drue, malt aprikoskjerne og kokosnøttskall som skånsomt 
eksfolierer huden mens en nøye blandet kombinasjon av essensielle oljer jobber sammen 
for å bidra til å restrukturere huden.

Inneholder: Aprikoskjerneekstrakt, pulver av kokosnøttskall, perlitt, vitamin E, bergamott, 
ylang ylang

Pulver av kokosnøttskall: Kokosnøttskall tilfører skånsom, naturlig, superfin peeling, 
samtidig som den gir en skånsom polering. Skrubber effektivt bort døde hudceller som 
avslører en revitalisert, glødende hud under. Etterlater huden myk og glatt.

Perlite: Tilsetningsstoff  valgt for sin milde peeling. Økologisk alternativ til PE-perler. Perlite-
produkter er laget av et vulkansk glass som inneholder vann i sin indre struktur. Når det 
varmes opp, fordampes vannet som er fanget i strukturen, noe som får materialet til å 
utvide seg og danne en boblestruktur.



SUPERCHARGED EXFOLIANT 200 ml
(AHA & Enzymer)

• Primære funksjoner:

En svært konsentrert peeling rik på alfahydroksysyrer og vitamin C. Den myker opp 
keratinforbindelsene mellom døde hudceller og stimulerer sirkulasjonen som bringer 
næringsstoffer til hudens epidermale lag. Kunder må informeres om at dette produktet kan 
prikke når det påføres huden. Merk også at dette vil føre til rødhet i huden på grunn av økt 
sirkulasjon, og må ikke forveksles med en uønsket reaksjon på huden!

Inneholder: Multifruit BSC, papain, bromelain, essensielle oljer fra lavendel og bergamott

Multifrukt BSC: En konsentrert blanding av 5 botaniske ekstrakter inkludert blåbær, 
sukkerrør, sukkerlønn, appelsinfruktekstrakt og sitronfruktekstrakt. Disse ekstraktene 
inneholder flere naturlig forekommende alfa-hydroksylsyrer. AHA har vist seg å fremme 
jevnere, yngre hud ved å øke hastigheten på cellefornyelsen. AHA-er brukes hovedsakelig 
som hudtisser og fuktighetsgivende midler.

Papain: Et papaya-enzym som er i stand til å løse opp keratin, brukt i masker og peelinger
som en veldig skånsom eksfoliering

Bromelain: ekstrakt fra ananasstamme som inneholder vitamin C og B1 – brukes i masker 
og peelinger for å fjerne de øverste cellelagene. Bromelain er et enzym som løser opp 
keratin. Dens viktige bestanddeler inkluderer muciner, aminosyrer polysakkarider, mineraler, 
flavonoider og enzymer.



ACTIVE ANTIOXIDANT PEEL 200 ml
(AHA & Mekanisk)

• Primære funksjoner:

En mild peeling rik på antioksidanter og fruktsyrer.  Myker opp keratinforbindelsene mellom 
døde hudceller og har en mild polerende effekt på grunn av pulver fra kokosnøttskall. Ren 
mentolaroma føles avkjølende og beroligende på huden.

Inneholder: Multifruit BSC, Drenalip, pulver av kokosnøttskall, essensielle oljer fra ylang-
ylang og bergamott

Multifrukt BSC: En konsentrert blanding av 5 botaniske ekstrakter inkludert blåbær, 
sukkerrør, sukkerlønn, appelsinfruktekstrakt og sitronfruktekstrakt. Disse ekstraktene 
inneholder flere naturlig forekommende alfa-hydroksylsyrer. AHA har vist seg å fremme 
jevnere, yngre hud ved å øke hastigheten på cellefornyelsen. AHA-er brukes hovedsakelig 
som hudtisser og fuktighetsgivende midler.

Drenalip: Ekstrakt fra astragalus; rik på flavonoider og fremmer hudheling. Ruskus-busk; 
vasokonstriktor, eliminerer mørke sirkler og virker lysnende. Ekstrakt fra sitronskall; renser, 
lysner og klarner opp. Goldenrod-plante; rensende og beroligende.

Pulver av kokosnøttskall: Kokosnøttskall tilfører skånsom, naturlig, superfin peeling, 
samtidig som den gir en skånsom polering. Skrubber effektivt bort døde hudceller som 
avslører en revitalisert, glødende hud under. Etterlater huden myk og glatt.



BRIGHTENING SERUM 200 ml
• Primære funksjoner:

Et effektivt antioksidant serum rikt på vitamin-C for å bekjempe frie radikaler. Den høye 
konsentrasjonen av ingredienser gjør at serumet kan trenge gjennom huden til de levende 
cellene og gir gunstige antioksidanteffekter. Ved daglig bruk hjelper det å beskytte mot UV-
skader og forbedrer hudens generelle tekstur og fuktighetsnivå.

Inneholder: Magnesium askorbylfosfat, Hidroviton+ 4 %, løselig provit, magnesium, 
essensielle oljer fra appelsin og bergamott.

Ascorbyl sorbat: Et ikke-irriterende, stabilt derivat av vitamin C. Det har samme potensial 
som vitamin C for å øke hudkollagensyntesen, men er effektivt i betydelig lavere 
konsentrasjoner. Det er også viktig å merke seg at magnesiumaskorbylfosfat kan være et 
bedre valg enn vitamin C for personer med sensitiv hud og de som ønsker å unngå 
eksfolierende effekter siden mange vitamin C-formler er svært sure. 
Magnesiumaskorbylfosfat (MAP) brukes også til UV-beskyttelse og reparasjon, 
kollagenproduksjon, lysere og lysere huden, og som anti-inflammatorisk. Det er også en 
kraftig antioksidant. Det regnes som et utmerket ikke-irriterende hudblekemiddel som 
hemmer hudceller til å produsere melanin og lysner aldersflekker.

Hidroviton+: En blanding av små hygroskopiske molekyler som trenger inn i huden og 
gjenoppretter hudens NMF. Fanger og holder på fuktighet på overflaten av huden og 
forhindrer fordampning. Inneholder: Hyaluronsyre: hjelper til med å fylle huden på nytt, 
Melkesyre: hudforyngende, Urea: god fuktighetsgivende effekt, Allantoin: beroligende 
virkning, gunstig påvirkning på hudens fuktighet. Glyserin: virker på overflaten av huden. 
Langvarig hydrering.



BRIGHTENING SERUM 200 ml

Fortsetter:

Soluble Provit: Soluble Provit er et kompleks av hestekastanjeekstrakt, omega-3 og omega-
6, vitamin A, E, Biotin (vitamin H) og vitamin B5.

Gir fuktighet, antioksidanter, ernæringsmessige og vitaliserende verdier til hudcellene.

Essensiell olje fra appelsin: Inneholder limonene; en kraftig antioksidant som bekjemper 
skader og betennelser fra frie radikaler. Inneholder høye nivåer av vitamin-C som bidrar til å 
beskytte og helbrede huden, også svært gunstig for å bekjempe aldringstegn og rynker da 
det fremmer kollagenproduksjonen.

Essensiell olje fra bergamott: Bergamott er et naturlig antibiotikum og 
desinfeksjonsmiddel; flott for de med akne. Den hjelper til med å drepe bakteriene på 
huden før den kan reagere og lage komedoner og kviser. Bergamott har en ekstra 
egenskap ved å bidra til å kontrollere overflødig talgproduksjon.



HERO PEPTIDE SERUM 200 ml

• Primære funksjoner:

Et høykonsentrert antialdrings-serum. Snap 8 peptid fungerer som en 
muskelkontraksjonshemmer. Det reduserer dybden av rynker i ansiktet som er forårsaket 
av sammentrekning av muskler i ansiktsmimikken. Lignende effekt som botox, men tryggere 
og mildere.

Inneholder: Fucogel, Raffermine, Snap 8, Phytaluronat, Signal 10 (hydrolysert 
hyaluronsyre), Syricalm.

Fucogel: Avledet fra sorbitol (sukkeralkohol avledet fra frukt, mais og tang)

En fuktighetsgivende og beroligende ingrediens. Den virker ved å binde vann til epidermis
som gir huden en myk, glatt følelse. I tillegg til å gi langvarig fuktighet, fungerer den også 
som et anti-irriterende middel.

Raffermine: Et hudoppstrammende middel hentet fra hydrolyserte soyamembraner som gir 
umiddelbare og langvarig oppstrammende effekt. Det virker styrkende på den molekylære 
strukturen til dermis, og øker fastheten til slapp hud forårsaket av aldring.

Snap 8: Anti-rynke, anti-aldring, botox-lignende effekt!

En forlengelse av det berømte heksapeptidet ARGIRELINE®, SNAP-8 er et antirynke-
oktapeptid, som virker avslappende på de underliggende ansiktsmusklene, og reduserer 
derfor mimikkrynker. Fungerer som et alternativ til Botox.



HERO PEPTIDE SERUM 200 ml

Fortsetter:

Fytaluronat: Fytaluronat er et planteavledet alternativ til hyaluronsyre og kollagen avledet 
fra johannesbrød. Den har utmerket fuktighetsgivende og bevist utjevnende egenskaper på 
huden. PHYTALURONATE® PF er en ideell ingrediens for anti-aldring, fuktighetsgivende- og 
hudutjevnende produkter.

Signal 10: Signal-10 er en «fast-track» fuktighetskrem, avledet fra natriumsalt av 
hyaluronsyre. Den øker fuktigheten i huden, og er i stand til å binde 1800 ganger sin egen 
vekt i vann. Dens evne til å holde på vann gir umiddelbar glatthet til ru hudoverflater og 
forbedrer hudens utseende betydelig.

Syricalm: Planteavledet aktiv ingrediens som beroliger og beskytter huden mot ytre 
påkjenninger med fokus på å redusere betennelse. Inneholder Poria cocos ekstrakt 
(soppekstrakt) som har antioksidant og anti-inflammatoriske egenskaper og Phragmittes
Karka Extract (siv som vokser i våtmark) som virker beroligende og anti-inflammatorisk. 



FACIAL FOCUS COMPLEX 200 ml
(serum)

• Primære funksjoner:

Et kraftig ansiktsserum med høy konsentrasjon av omega 3 og 6 og vitaminer sammen 
med en nøye blandet kombinasjon av essensielle oljer jobber sammen for å restrukturere 
huden, øke dermal metabolisme og dramatisk forbedre hudtonen, elastisiteten og den 
generelle helsen til huden.

Inneholder: Soluble Provit, Bromelain, Essensielle oljer fra Bergamott, Appelsin og 
Lavendel.

Soluble Provit: Soluble Provit er et kompleks av hestekastanjeekstrakt, omega-3 og omega-
6, vitamin A, E, Biotin (vitamin H) og vitamin B5. Gir fuktighet, antioksidanter, 
ernæringsmessige og vitaliserende verdier til hudcellene.

Bromelain: ekstrakt fra ananasstamme som inneholder vitamin C og B1 – brukes i masker 
og peelinger for å fjerne de øverste cellelagene. Bromelain er et enzym som løser opp 
keratin. Dens viktige bestanddeler inkluderer muciner, aminosyrer polysakkarider, mineraler, 
flavonoider og enzymer.

Essensiell olje fra bergamott: Bergamott er et naturlig antibiotikum og 
desinfeksjonsmiddel; flott for de med akne. Den hjelper til med å drepe bakteriene på 
huden før den kan reagere og lage komedoner og kviser. Bergamott har en ekstra 
egenskap ved å bidra til å kontrollere overflødig talgproduksjon.



FACIAL FOCUS COMPLEX 200 ml
(serum)

Fortsetter:

Essensiell olje fra appelsin: Inneholder limonene; en kraftig antioksidant som bekjemper 
skader og betennelser fra frie radikaler. Inneholder høye nivåer av vitamin-C som bidrar til å 
beskytte og helbrede huden, også svært gunstig for å bekjempe aldringstegn og rynker da 
det fremmer kollagenproduksjonen.

Essensiell olje fra lavendel: Anti-inflammatorisk og beroligende. Virker helende på akne, 
psoriasis og eksem.



TIME CONTROL SOLUTION 200 ml
(serum)

• Primære funksjoner:

Kraftige antioksidantingredienser foredler og fukter huden samtidig som de forsterker våre 
naturlig forekommende interne antioksidanter. Øker hudens tilstand ved å forbedre 
sirkulasjonen og levere oksygenrikt blod til dermal matriks, mens vitamin-E reduserer 
forekomsten av fine linjer, ujevn hudtone og virker foryngende.

Inneholder: Alpha Lipoic Acid (alfaliponsyre), Alistin, askorbinsyre (vitamin C), essensielle 
oljer fra lavendel og bergamott .

Alpha Lipoic Acid: En kraftig antioksidant. En av de kraftigste anti-aldrings-, anti-
inflammatoriske og antioksidanter som finnes. Den er både fett- og vannløselig, noe som 
betyr at det lett absorberes gjennom lipidlagene i huden. Utmerket til å redusere 
forekomsten av fine linjer og rynker. Den minimerer porestørrelsen og reduserer mørke 
ringer og hevelserunder øynene.

Alistin: Fantastisk antialdringspeptid. Beskytter mot og reverserer aldringstegn i 3 trinn: 
Glykering er en av de største aldringsfaktorene i huden. Det skader huden på cellenivå fra 
innsiden og ut - i motsetning til frie radikaler som skader fra utsiden og inn. 
Sukkermolekyler i kroppen bombarderer cellene som binder seg til fett og proteiner, disse 
proteinene blir deretter feilformet og forstyrrer cellulær metabolisme. Kollagenfibrene er 
spesielt utsatt for glykering. Alistin kan hindre frie radikaler i å migrere fra en fase til en 
annen – en unik egenskap som ingen andre aktive ingredienser kan gjøre. Alistin er ofte 
aktiv der andre peptider lett deaktiveres av hudens enzymatiske metabolisering.



TIME CONTROL SOLUTION 200 ml
(serum)

Fortsetter:

Askorbinsyre: En naturlig forekommende antioksidant mer kjent som vitamin-C. Finnes i 
planter og dyr og produseres av glukose. Askorbinsyre bidrar til å bremse produksjonen av 
melanin som forhindrer dannelse av mørke flekker/pigmentering forårsaket av 
solskader/hormonforandringer etc. Den fungerer som en antioksidant som reduserer 
hudskader på cellenivå. Det oppmuntrer også kollagenproduksjonen, slik at huden kan 
både se og føles fastere, gir synlig reduksjon av fine linjer og rynker betydelig. Vitaminet 
kan forbli i huden i opptil 72 timer.



THIRST QUENCHING CLAY MASK 500 ml

• Primære funksjoner:

En kremet vitaminkompleks leirmaske med fuktighetsgivende og utjevnende egenskaper. 
Rik på hygroskopiske molekyler og B-vitaminer, etterlater huden myk og glødende og 
betydelig mer hydrert.

Inneholder: D- Panthenol, Hidroviton+, sinkoksid

D-Panthenol: et pro-vitamin (et stoff  som kan gjøres om til et vitamin i kroppen) av D-
pantotensyre (Vitamin B5) Fyller på tørr hud, forbedrer mykhet og elastisitet. Dypt 
penetrerende fuktighetsgivende effekt og anti-inflammatoriske egenskaper - beroliger 
irritert hud -Beroliger og lindrer mindre hudirritasjoner som rifter, mindre brannskader, 
riper, skrubbsår og hjelper til med helbredelse.

Hidroviton+: En blanding av små hygroskopiske molekyler som trenger inn i huden og 
gjenoppretter hudens NMF. Fanger og holder på fuktighet på overflaten av huden og 
forhindrer fordampning. Inneholder: Hyaluronsyre: hjelper til med å fylle huden på nytt, 
Melkesyre: hudforyngende, Urea: god fuktighetsgivende effekt, Allantoin: beroligende 
virkning, gunstig påvirkning på hudens fuktighet. Glyserin: virker på overflaten av huden. 
Langvarig hydrering.

Sinkoksid: Sink er et essensielt mineral som fungerer naturlig anti-inflammatorisk og 
styrkende på hudvevet. Absorberer overflødig talg, regulerer talgproduksjonen og 
reduserer dannelsen av komedoner og kviser.



THE ELIMINATOR MASK 500 ml

• Primære funksjoner:

En kaolinbasert leirmaske som trekker ut urenheter, strammer opp porene og absorberer 
overflødig talg. Anbefalt for alle hudtyper – spesielt fet/kombinert hud

Inneholder: Kaolin, svovel, sinkoksid

Kaolin: et naturlig leirelignende mineral som er en ekstremt absorberende aktiv ingrediens. 
Denne kvaliteten gjør den ideell for til rensemasker, da den hjelper til med å fjerne skitt, 
fett, forurensninger og andre urenheter fra blokkerte porer. Den er utmerket for å regulere 
talg og fuktighet i huden, fremmer en jevnere og sunnere hudfarge og absorberer 
overflødig glans. 

Svovel: et naturlig mineral som fungerer som et mildt antiseptisk middel. Det fremmer 
celleomsetningen, reduserer overflødig talg, hjelper til med å tørke ut eksisterende 
urenheter og forhindrer spredning av akne-fremkallende bakterier.

Sinkoksid: Sink er et essensielt mineral som fungerer naturlig anti-inflammatorisk og 
styrkende på hudvevet. Absorberer overflødig talg, regulerer talgproduksjonen og 
reduserer dannelsen av komedoner og kviser.



AGE PROTECTOR MASK 8 g. x 40 stk.

• Primære funksjoner:

En oppstrammende peel off maske med mentol som avgifter og strammer opp huden, 
akselererer helbredelse og foryngelse, og hjelper til å gjenoppbygge kollagen for å avsløre 
en yngre hud. Algeekstrakt lager en intens film på hudoverflaten som hjelper til med å gi en 
løftende effekt. Anbefalt for moden hud, 50+

Inneholder: Glukonolakton, bromelain, essensielle oljer av peppermynte og appelsin.

Glukonolakton: Et naturlig stoff  avledet fra glukonsyre (finnes naturlig i frukt). Som en aktiv 
ingrediens er den tilsatt på grunn av dens hudkondisjonerende egenskaper. Når 
ingrediensen påføres huden, trekker "vannhungrige" molekyler fuktighet ut av luften og lar 
den absorberes av huden. Ved å trekke vanndråper fra luften på denne måten, bidrar 
glukonolakton til å myke opp og berolige tørr hud og fylle på tapt fuktighet. I tillegg danner 
glukonolakton en barriere på huden, og hindrer fuktighet som allerede er tilstede i vevet 
fra å fordampe.

Bromelain: ekstrakt fra ananasstamme som inneholder vitamin C og B1 – brukes i masker 
og peelinger for å fjerne de øverste cellelagene. Bromelain er et enzym som løser opp 
keratin. Dens viktige bestanddeler inkluderer muciner, aminosyrer polysakkarider, mineraler, 
flavonoider og enzymer.



AGE PROTECTOR MASK 8 g. x 40 stk.

Fortsetter:

Essensiell olje fra peppermynte: Inneholder mentol som gir en kjølende effekt, gir også glød 
til en matt hud. Kontrollerer utskillelsen av overflødig talg, forhindrer tilstopping av porer og 
utbrudd av kviser. Utmerkede fuktighetsgivende egenskaper og forfriskende på huden.

Essensiell olje fra appelsin: Inneholder limonene; en kraftig antioksidant som bekjemper 
skader og betennelser fra frie radikaler. Inneholder høye nivåer av vitamin-C som bidrar til å 
beskytte og helbrede huden, også svært gunstig for å bekjempe aldringstegn og rynker da 
det fremmer kollagenproduksjonen.



AGE DEFENCE MASK 8 g. x 40 stk.

• Primære funksjoner:

Gir umiddelbar oppstramming, stimulerer blodsirkulasjonen og gir foryngelse og en "mini 
ansiktsløftning"-effekt. Naturlige mineraler revitaliserer og reparerer huden, mens sukrosen
fungerer som et mykgjørende middel og etterlater huden myk og glatt.

Inneholder: Red argyle, bromelain, essensielle oljer av rosmarin og geranium

Red Argyle: konsentrert i jernoksid, rød leireer en foryngende leire for de fleste hudtyper. 
Det virker absorberende på overflødig talg og trekker ut giftstoffer, bakterier og urenheter, 
og stimulerer en naturlig sunn blodstrøm. Den lukker også porene når den tørker og 
etterlater huden glatt og tonet. Bidrar til bedre muskeltonus, virker oppstrammende og gir 
en jevn tekstur. Med høyt mineralinnhold vil den effektivt eksfoliere, nære og rense, for å 
etterlate huden myk og glatt. Generelt er rød leire et godt valg for sliten og dehydrert hud. 
Rød leire forbedrer aktivt hudcellens helse, oppmuntrer til effektiv foryngelse og strammer 
opp porene for fast, tonet hud.

Bromelain: ekstrakt fra ananasstamme som inneholder vitamin C og B1 – brukes i masker 
og peelinger for å fjerne de øverste cellelagene. Bromelain er et enzym som løser opp 
keratin. Dens viktige bestanddeler inkluderer muciner, aminosyrer polysakkarider, mineraler, 
flavonoider og enzymer.



AGE DEFENCE MASK 8 g. x 40 stk.

Fortsetter:

Essensiell olje fra rosmarin: Kraftige desinfiserende og antiseptiske egenskaper som 
hjelper til med å behandle akne og fet hudtilstand. Forbedrer hudtonen, er rik på kraftige 
antioksidanter, forbedrer elastisitet, bidrar til å redusere fine linjer og rynker. 

Essensiell olje fra geranium: Astringerende egenskaper, bidrar til å minimere rynkedybden 
fordi det strammer opp ansiktshuden og bremser effekten av aldring. Hjelper med å 
stramme opp og trekke sammen muskler - dette er igjen på grunn av dens astringerende 
egenskaper. Det kan bidrar til å forhindre at musklene og huden blir slapp.



MIXTURE+ 200 ml

• Primære funksjoner:

Alginatinnholdet i dette produktet er herdemiddelet i Age Protector Mask og Age 
Defense Mask. Opprinnelig avledet fra brun alge. Når de blandes sammen med 
forskjellige andre ingredienser, dannes en gel/paste som stivner på huden.

Inneholder: Alginat og sukrose



MODULANT MASSAGE CREAM 500 ml

• Primære funksjoner:

En luksuriøs massasjekrem som etterfyller og fukter huden samtidig som den gir enkel flyt 
for massasje. Etterlater huden fuktet og silkemyk.

Inneholder: Riskliolje, essensiell olje fra lavendel

Risklidolje: er ganske enkelt oljen som utvinnes fra ris. Full av antioksidanter, vitamin B og 
E, og fantastiske naturlige mykgjørende midler. Denne ingrediensen fukter ikke bare huden, 
men beskytter mot UV-stråler og hjelper til med å avverge tegn på aldring. Rik på vitamin E 
og fettsyrer, kan riskliolje trenge dypt inn i hudens lag og gi den næring innenfra. Den 
forbedrer hudens elastisitet, får den til å se mer ungdommelig og fyldigere ut, hydrerer 
huden og hjelper den med å beholde fuktigheten og øker hudens naturlige 
regenereringsprosess.

Essensiell olje fra lavendel: Anti-inflammatorisk og beroligende. Virker helende på akne, 
psoriasis og eksem.



POWER PACKED NOURISHING MOISTURISER 200 ml

• Primære funksjoner:

En ekstremt fuktighetsgivende formel som beskytter huden mot ytre faktorer og ekstreme 
værforhold. Når de påføres huden, etterlater de hygroskopiske molekylene som finnes i 
Hidroviton Plus, kombinert med de oppstrammende, løftende effektene av Tens 'UP, huden 
hydrert og ser synlig yngre og jevnere ut.

Inneholder: Hidroviton+ 4%, TENS’UP

Hidroviton+: En blanding av små hygroskopiske molekyler som trenger inn i huden og 
gjenoppretter hudens NMF. Fanger og holder på fuktighet på overflaten av huden og 
forhindrer fordampning. Inneholder: Hyaluronsyre: hjelper til med å fylle huden på nytt, 
Melkesyre: hudforyngende, Urea: god fuktighetsgivende effekt, Allantoin: beroligende 
virkning, gunstig påvirkning på hudens fuktighet. Glyserin: virker på overflaten av huden. 
Langvarig hydrering.

Tens' Up: er en aktiv ingrediens (Olgiosakkarider (naturlige sukkerarter) fra roten av sikori) 
med en markert oppstrammende effekt som synlig forbedrer hudens utseende. Det øker 
kollagensyntesen, så det er en dobbel handling av umiddelbar forbedring av hudens 
utseende og anti-aldringsbehandling på lengre sikt.



MOISTURE FUEL 200 ml
• Primære funksjoner:

En lett fuktighetskrem for å fukte og forynge huden. Riskli verdsatt for sine hudberoligende 
enzymer og antioksidantegenskaper sammen med de fuktighetsgivende egenskapene som 
finnes i Hidroviton+ gjør dette til den perfekte daglige fuktighetskremen for alle hudtyper.

Inneholder: Hidroviton+ , Riskliolje, Essensiell olje fra bergamott.

Hidroviton+: En blanding av små hygroskopiske molekyler som trenger inn i huden og 
gjenoppretter hudens NMF. Fanger og holder på fuktighet på overflaten av huden og 
forhindrer fordampning. Inneholder: Hyaluronsyre: hjelper til med å fylle huden på nytt, 
Melkesyre: hudforyngende, Urea: god fuktighetsgivende effekt, Allantoin: beroligende 
virkning, gunstig påvirkning på hudens fuktighet. Glyserin: virker på overflaten av huden. 
Langvarig hydrering.

Risklidolje: er ganske enkelt oljen som utvinnes fra ris. Full av antioksidanter, vitamin B og 
E, og fantastiske naturlige mykgjørende midler. Denne ingrediensen fukter ikke bare huden, 
men beskytter mot UV-stråler og hjelper til med å avverge tegn på aldring. Rik på vitamin E 
og fettsyrer, kan riskliolje trenge dypt inn i hudens lag og gi den næring innenfra. Den 
forbedrer hudens elastisitet, får den til å se mer ungdommelig og fyldigere ut, hydrerer 
huden og hjelper den med å beholde fuktigheten og øker hudens naturlige 
regenereringsprosess.

Essensiell olje fra bergamott: Bergamott er et naturlig antibiotikum og desinfeksjonsmiddel; 
flott for de med akne. Den hjelper til med å drepe bakteriene på huden før den kan reagere 
og lage komedoner, og den kontrollerer overflødig talgproduksjon.



REVITALISE EYE CREAM 200 ml

• Primære funksjoner:

En fuktighetsgivende øyekrem som øker blodsirkulasjonen rundt øyeområdet og reduserer 
forekomsten av fine linjer og rynker. Aktive ingredienser motvirker at sovende væsker 
stagnerer rundt øynene og reduserer effektivt hevelser og mørke ringer. 

Inneholder: Riskliolje 12 %, Physiogenyl, Niacinamid, Pro-Coll One (soyafiber), essensielle 
oljer fra lavendel og appelsin 

Risklidolje: er ganske enkelt oljen som utvinnes fra ris. Full av antioksidanter, vitamin B og 
E, og fantastiske naturlige mykgjørende midler. Denne ingrediensen fukter ikke bare huden, 
men beskytter mot UV-stråler og hjelper til med å avverge tegn på aldring. Rik på vitamin E 
og fettsyrer, kan riskliolje trenge dypt inn i hudens lag og gi den næring innenfra. Den 
forbedrer hudens elastisitet, får den til å se mer ungdommelig og fyldigere ut, hydrerer 
huden og hjelper den med å beholde fuktigheten og øker hudens naturlige 
regenereringsprosess.

Physiogenyl: Spesialdesignet for å møte ernæringsbehovene til sliten, matt hud med ujevn 
hudfarge. Physiogenyl-aktivitet er basert på synergien av natrium-, magnesium-, sink- og 
mangansalter av L-PCA. Påføres huden hver morgen, for å "konsumeres" som frokost for 
cellene for å dekke energibehovet. Regenererer celler og øker kollagenproduksjonen. 

Niacinamid: Vitamin B3-Niacinamid har anti-inflammatoriske egenskaper, forebygger 
vanntap, reduksjon av fine linjer og rynker, og forbedrer hudens elastisitet.



REVITALISE EYE CREAM 200 ml

Fortsetter:

Pro Coll One: Anti-aldringsingrediens basert på soyaproteiner. Glykopeptider fra soya øker 
kollagensyntesen, reduserer kråketær, rynker og jevner ut hudens overflate.

Essensiell olje fra lavendel: Anti-inflammatorisk og beroligende. Virker helende på akne, 
psoriasis og eksem.

Essensiell olje fra appelsin: Inneholder limonene; en kraftig antioksidant som bekjemper 
skader og betennelser fra frie radikaler. Inneholder høye nivåer av vitamin-C som bidrar til å 
beskytte og helbrede huden, også svært gunstig for å bekjempe aldringstegn og rynker da 
det fremmer kollagenproduksjonen.



ADVANCED DERMA CARE

-PROFESJONELLE PRODUKTER


