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FARMONA 

PROFESSIONAL 

 
Kallis lugeja! 

 

Teie ees on uus Farmona Professional kataloog, mis avab uue koostöö hooaja ja me loodame, 

et see on tulemuslik kõikidele osapooltele. 

Käesoleva kataloogiga soovime üllatada kõiki oma kaastöötajaid - nii uusi, kui ka pikaajalisi 

partnereid. Kõige paremini annavad energiat ja inspiratsiooni just uued ideed, uued 

lahendused või lihtsalt kõik - UUS. 

Seetõttu pakume sellel aastal Sulle mitmeid uusi hooldusi ja nende hulgas soovime erilist 

tähelepanu juhtida Anti A.G.E liinile. 

See spetsiaalne naha anti-glükatsiooni hooldus vähendab glükoosi kahjulikku toimet nahale ja 

aitab taastada nooruslikuma välimuse. Aegadel kui stress ja kiire elutempo tekitavad kehas 

olukorra, kus energiat saadakse suhkrust, on glükatsioon naha seisukorrale üheks suurimaks 

probleemiks. Selleks, et pikendada ja säilitada hooldusest saadud efekti, pakume tooteid ka 

koduseks hoolduseks. Anti A.G.E. hooldustest on võimalik pikemalt lugeda kataloogist. Siin 

on kirjeldatud ka teised meie uued tooted nagu IDEAL PROTECT kaitsekreem SPF 50+, mida 

soovitame kasutada nii igapäevaselt kui salongiprotseduurides, ning jalahoolduseks mõeldud 

Podologic ACID foot kreem. 

Oleme teadlikud rohketest ülesannetest, mis meid ees ootavad, kuid samas oleme uhked selle 

üle, mida praeguseks loonud. Tunneme uhkust oma energilise ja kasvava meeskonna, toodete 

kvaliteedi, millega pidevalt töötame, ning kõige rohkem oma partneritest ilusalongide üle, kus 

töötatakse Farmona Professional toodetega. 

Ootame rõõmuga meie edasist või ... täiesti uut koostööd. 

 

Maria Waliczek  
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RETIN 

GOLD 
RETINOOLI JA 

KOLLOIDKULLA JÕUD 

 

MIS ISELOOMUSTAB 

KÜPSET NAHKA?  

Kui algab vananemisprotsess, 

hakkavad muutuma ka naha struktuurid. Need muutused mõjutavad naha kõiki kihte. Vaatamata 

sellele, et need kihid asuvad seespool, on muutused tugevalt nähtavad väljaspool. 

Küps nahk on nahk, millel esinevad silmnähtavad kahjustuse sümptomid, mida on põhjustanud aja 

möödumine ja väliste tegurite kahjustav mõju nahale. Küps nahk võib olla kuiv, kombineeritud ja isegi 

tundlik. Kõik see sõltub geneetilisest eelsoodumusest ja ajaga kehas toimuvatest hormonaalsetest 

muutustest. 

KÜPSE NAHA TUNNUSED 

✓ kortsude ilmnemine  

✓ naha prinkuse ja elastsuse kadu 

✓ naha tiheduse vähenemine  

✓ vedelikutaseme langus  

✓ muutus nahatoonis, ebaühtlane nahavärv  

✓ hall jume  

✓ suurem soodumus ärrituse tekkeks  

✓ väsinud nahajume  

KULDSE ILU RETSEPT… 

Kuld on alati olnud hämmastav. Kuld on element, mida esineb looduses vähe, kuid selle ravivaid ja 

hooldavaid omadusi tuntakse juba sadu aastaid. Antiikrahvad uskusid, et kuld sisaldab endas 

pikaealisuse ja imeliselt tervendava jõu saladust. Hiinas peeti kulda ainulaadseks ravimiks, mis aitab 

naha-, südame- ja maksahaiguste puhul. Euroopas on kulda meditsiinilisel otstarbel kasutatud 

erinevatel füüsikalis-keemilistel kujudel alates 19. sajandist. 

Üks esimesi kulla kasutajaid ilu eesmärgil oli Kleopatra, kes tegi oma noorusliku välimuse 

säilitamiseks öösiti kullamaske. Praegu kasutavad selle metalli ebatavalisi omadusi dermatoloogid ja 

ilukirurgid. FARMONA loodusliku kosmeetika labori spetsialistid otsustasid ühendada kolloidkulla 

toime retinooliga, mis on erakordselt tugev ja hinnatud koostisosa küpse naha hooldamiseks, luues 
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luksusliku pinguldava ja helendava hoolduse näole, kaelale ja dekolteele. Tänu sobivalt valitud 

koostisosadele muudab see näo välimuse nooruslikumaks, säravamaks ja energiast pakatavaks. 

 

AKTIIVSED KOOSTISOSAD või SARJA RETIN GOLD SALAJANE JÕUD: 

KOLLOIDKULD – mikroskoopilised kullaosakesed, mis stimuleerivad naha taaselustamise eest 

vastutavaid mehhanisme. Osakesed stimuleerivad kollageeni sünteesi, tugevdavad nahka toetavaid 

struktuure ja parandavad naha biomehaanilisi omadusi.  

RETINOOL – A-vitamiini vorm, mida iseloomustab kõrge vananemisvastane efektiivsus. Retinool 

stimuleerib naha uuenemisprotsessi, fibrillaarse kollageeni I-, II- ja IV-tüübi sünteesi, aidates siluda 

kortse ning parandada naha prinkust ja pingulolekut. 

HYDROXYPROLISILANE CN® - ühend hüdroksüproliinist ja silikoonist, mis taastavad tugevalt, 

stimuleerivad fibroplasti sünteesi ning naharakkude uuenemist ja rakusisest stimulatsiooni, mille 

tulemuseks on silendatud nahk ja elastsuse paranemine.  

NAHKA TÕSTEV AKTIIVNE POLÜMEER – kõrge molekulmassiga polümeer, mis parandab 

elastsete kiudude ehitust ja vähendab gravitatsiooni mõju nahale, tagades õige pinge ja prinkuse nahas. 

TAIMNE UUENDAV KOMPLEKS – bioaktiivne kompleks, mis taastab naha ja marrasknaha 

liitekoha asjakohase ühenduse ja struktuuri. Tänu sellele paraneb naha prinkus ja elastsus ning 

kujundatakse ümber näoovaal. 

VANANEMISE MÄRKE ÄHMASTAV KOMPLEKS – spetsiaalselt valitud kristalsete molekulide 

ühend, mis täidab nahal kõik ebaühtlused ning hajutab valguskiirgust, muutes kortsud ja muud 

vanusega kaasnevad naha iluvead vähem märgatavaks. 

RETIN GOLD HOOLDUS:  

▪ stimuleerib nahka tootma kollageeni ja elastiini; 

▪ tugevdab tugistruktuure;  

▪ aktiveerib elulisi funktsioone ja naha taaselustamist; 

▪ parandab marrasknaha mikrostruktuuri ja nahatooni.  

RETIN GOLD HOOLDUSE JÄRGSED NÄHTAVAD TULEMUSED:   

▪ pingulolek ja prinkus  

▪ tuntav naha niisutatus ja siledus  

▪ vähendab kortsude ilmnemist  

▪ vähendab väsimuse ja stressi märke  

▪ helendab ja valgendab nahka 

▪ taastab noorusliku kuma ja puhanud ilme 

SOOVITUSLIK HOOLDUSTE ARV: ühekordselt või 4-kordse kuurina üks kord nädalas. 
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 PINGULDAVAD NAHAKAPSLID 100% RETINOOL* 

 NÄIDUSTUS: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemismärkidega nahk, 

mis vajab helendamist ja pinguldamist. 

KOOSTISOSAD: retinool, tseramiidid.  

TOIME: naha uuenemisprotsessi reguleerimine, naha silendamine, prinkuse ja elastsuse paranemine,  

kortsude ja miimikajoonte vähenemine otsmikul ning silmade ja huulte ümbruses, naha helendamine, 

naha kirkuse taastamine ning naha välimuse ja seisundi parandamine.  

KAPSLI SISUL ON MEELDIV JA SIIDINE KONSISTENTS, MIDA ON LIHTNE NAHALE 

KANDA.  

KASUTUS: avage kapsel seda keerates või lõigake kitseneva osa juurest, seejärel kandke sisu sujuvalt 

puhastatud nahale, kaelale ja dekolteele, vältides silmaümbrust. Teostage lühike massaaž toote 

täielikuks imendumiseks. 

BIOAKTIIVNE PINGULDAV KONTSENTRAAT KULLAGA NÄOLE, 

KAELALE JA DEKOLTEELE 

NÄIDUSTUS: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemismärkidega nahk, mis 

vajab helendamist ja pinguldamist. 

KOOSTISOSAD: kolloidkuld, retinool, HYDROXYPRILISILANE CN®, 

TAIMNE UUENDAV KOMPLEKS. 

NAHA ELASTSETE KIUDUDE EHITUSE ULATUSLIK PARANEMINE. 

TOIME: marrasknaha elujõu stimuleerimine ja tugevdamine, naha biomehaaniliste omaduste 

parandamine (prinkus, paindlikkus ja tihedus), kortsude silendamine ja pindmiseks muutmine, kohene 

helendus, noorusliku kuma ja värskendatud ilme taastamine. 

KASUTUS: kandke 10 tilka valmissegu puhastatud näole, kaelale ja dekolteele, silmade ja suu 

ümbrusele. Kandke kontsentraat nahale kätega õrnalt vajutades – alustage põskedest, seejärel otsmik ja 

habe ning viimasena kael ja dekoltee. Kui olete valmissegu põhjalikult laiali määrinud, masseerige see 

õrnalt naha sisse ja lõpuks avaldage survet punktidele silmade ja huulte ümber. 

PINGULDAV JA HELENDAV MASK KULLAGA 

NÄIDUSTUS: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemis- ja väsimusmärkidega 

nahk, mis vajab helendamist ja pinguldamist.  

KOOSTISOSAD: kolloidkuld, retinool, tõstva efektiga aktiivne biopolümeer.  

TOIME: kiire pinguldus ja pringimaks muutmine, marrasknaha mikrostruktuuri 

parandamine, kortsude silendamine ja nende ilmnemise vähendamine, naha 

taastamine, vähendades väsimuse ja stressi märke, nahatooni helendamine,   
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valgendamine ja parandamine. Jumestuse kestvuse ja vastupidavuse pikendamine. 

 KIIRE JA SILMNÄHTAV NAHA PARANEMINE. 

 KASUTUS: kandke toodet õhukese kihina näole, kaelale ja dekolteele, vältides silmaümbrust. Jätke 

20 minutiks toimima ja seejärel puhastage sooja ja niiske kompressiga.  

SILENDAV JA HELENDAV VANANEMISVASTANE KREEM NÄOLE, 

KAELALE JA DEKOLTEELE 

NÄIDUSTUS: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemis- ja väsimusmärkidega nahk, 

mis vajab helendamist ja pinguldamist. 

KOOSTISOSAD: kolloidkuld, retinool, HYDROXYPRILISILANE CN®. 

TOIME: naha silendamine, optimaalne niisutamine ja toitmine, naha biomehaaniliste 

omaduste (prinkus, tihedus ja elastsus) parandamine, kortsude ilmnemise vähendamine, 

nahatooni ühtlustamine, vaevumärgatav naha valgendamine ning selle kirkuse ja 

noorusliku välimuse taastamine. 

MUUDAB NAHA KIIRGAVAKS JUBA TOOTE PEALEKANDMISE HETKEL. 

KASUTUS: kandke väike kogus toodet näole, kaelale ja dekolteele, vältides silmaümbrust. 

Masseerige õrnalt. 

TÕSTEV JA HELENDAV SILMAKREEM   

NÄIDUSTUS: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemis- ja 

väsimusmärkidega nahk, mis vajab helendamist ja pinguldamist. 

KOOSTISOSAD: kolloidkuld, lipoaminohape, VANANEMISE MÄRKE 

ÄHMASTAV KOMPLEKS..    

VANANEMISMÄRKIDE OPTILINE KORREKTSIOON 

TOIME: silmaümbrusnaha niisutuse, prinkuse ja pinguloleku parandamine, kortsude ja varjude 

ilmnemise vähendamine, optiline valgendamine ja helendamine, vähendades väsimuse märke ning 

taastades kirkuse ja noorusliku kiirguse. 

NÄHTAVATE KORTSUDE JA VÄSIMUSE MÄRKIDE KOHENE VÄHENEMINE. 

KASUTUS: kandke väike kogus kreemi puhastatud nahale ning hõõruge õrnalt silmaümbrusnahal, 

ülemisel silmalaul ja mööda kulmukaart laiali. 

RETIN GOLD HOOLDUSE TOOTED:  

▪ PURE ICON kahefaasiline vedelik silma- ja huulemeigi eemaldamiseks 

▪ PURE ICON meigieemalduspiim 

▪ PURE ICON rahustav näotoonik 

▪ PURE ICON mikrolihviv kreem  

▪ RETIN GOLD pinguldavad nahakapslid 100%-lise retinooli sisaldusega*  
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▪ RETIN GOLD bioaktiivne pinguldav kontsentraat kullaga 

▪ RETIN GOLD pinguldav ja helendav mask kullaga 

▪ RETIN GOLD silendav ja helendav vananemisvastane kreem  

▪ RETIN GOLD tõstev ja helendav silmakreem 

RETIN GOLD HOOLDUSE ETAPID:  

1. Kasutage kahefaasilist vedelikku silmade ja huulte 

põhjalikuks puhastamiseks. Puhastage näonahk, kael 

ja dekoltee puhastuspiimaga. Toniseerige nahka. 

2. Kandke mikrolihviv kreem puhastatud ja kuivale 

nahale või niisutatud nahale, kui nahk on tundlik ja 

soovitakse vähem hõõruvat toimet. Masseerige 

õrnalt ühte kohta ringjate liigutustega kuni pool 

minutit. Kui soovite massaaži käigus saavutada 

pehmendavat mõju ja suuremat mugavustunnet, 

niisutage oma käsi vähese veega. 

3. Koorimise järgselt peske valmissegu põhjalikult 

maha, kasutades niiskeid ja sooje kompresse ning 

toniseerige nahk. 

4. Avage 100%-lise retinooli sisaldusega pinguldav 

nahakapsel seda keerates või lõigake kitseneva osa 

juurest, seejärel kandke sisu sujuvalt puhastatud 

nahale, kaelale ja dekolteele, vältides silmaümbrust. 

Teostage lühike massaaž toote täielikuks 

imendumiseks. 

5. Seejärel kandke näole, kaelale, dekolteele, silmade 

ja suu ümbrusele 10 tilka bioaktiivset pinguldavat 

kontsentraati kullaga. 

6. Kandke kontsentraat nahale kätega õrnalt vajutades 

– alustage põskedest, seejärel otsmik ja habe ning 

kael ja dekoltee. Kui olete valmissegu põhjalikult 

laiali määrinud, masseerige see õrnalt naha sisse ja 

lõpuks avaldage survet punktidele silmade ja huulte 

ümber. 

7. Kandke hooldusega kaetud nahale kiht pinguldavat 

ja helendavat maski kullaga, vältides silmaümbrust. 

Jätke 20 minutiks toimima ja eemaldage soojade ja 

niiskete kompressidega. 

8. Hoolduse lõpus kandke nahale tõstev ja helendav silmakreem. Toodet võib kasutada ka 

ülemisel silmalaul. Kandke väike kogus silendavat ja helendavat vananemisvastast kreemi 

näole, kaelale ja dekolteele ning masseerige õrnalt naha sisse.  
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SARJA RETIN GOLD EELISED:  

▪ tugevate koostisosade täiuslik kooslus – kolloidkuld ja retinool; 

▪ ainulaadne lahendus küpse naha kõige levinumatele probleemidele;  

▪ innovatsioon –  pinguldavad nahakapslid 100%-lise retinooli sisaldusega*; 

▪ kuldne ja lihtsalt hooldav mask, mis muudab jumestamise pärast maski mahapesemist 

lihtsamaks ja pikendab selle kestvust;  

▪ kohene toime –  pinguldav, helendav ja silendav; 

▪ suurepärane hooldus enne olulist üritust; 

▪ stimuleerib haistmismeelt; 

▪ lõhnatu silmakreem muudab nahaärrituste ilmnemise silmade ümber minimaalseks.  
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EYE 

CONTOUR 
Silmaümbrus on väga õrn, tundlik ja vastu-

võtlik vananemisprotsessile. 

Silmaümbruses on vähe rasunäärmeid ja rasva 

ning sealne toetav kiudude süsteem on nõrk, 

mille tõttu kaotab silmaümbrus kiiresti oma prinkuse ja pinguloleku. 

 

Aja jooksul hakkab rasvkude kaduma ja vaod muutuvad sügavamaks, eriti piirkond, mida kutsutakse 

pisarate oruks, ning lõtv nahk ja nõrgenenud lihased põhjustavad ülemise silmalau allavajumist, an-

des nahale kurva ilme. 

Lisaks iseloomustab silmade alust nahka halb vereringe ja kalduvus lümfisüsteemi paigalseisuks, mis 

põhjustab tihti tumedaid silmaaluseid ja paistetust. 

Nahka silendava toimega sari EYE CONTOUR on FARMONA Natural Cosmetics Laboratory eksper-

tide vastus silmaümbruse naha kõige levinumatele probleemidele. 

 

EYE CONTOUR hooldus on mõeldud naha taasehitamiseks, koheseks paistetuse ja tumedate silmaal-

uste vähendamiseks, silmalau allavaje ennetamiseks ja silmaümbruse vananemismärkide välistamiseks 

ja edasilükkamiseks. 

 

SILMAÜMBRUSE NAHA SUUREPÄRANE SILENDAMINE JA NOORUSLIKU 

VÄLIMUSE TAASTAMINE. 

EYE CONTOUR sari on soovituslik, kui: 

 

• silmaümbruse nahk on kaotanud prinkuse ja elastsuse; 

• staatilised kortsud silmade ümber, murekortsud ja kortsud, mida on põhjustanud gravitatsioon 

või päike, ning pikisuunalised kortsud, nii silmade ümber, silmade välisnurgas ja kulmude vahel; 

• tumedad ringid ja paistetus silmade all; 

• ülemised silmalaud on vanuse tõttu alla vajunud; 

• nahk on silmade ümber kuiv. 

 

EYE CONTOUR sari: 

• täidab kortse tõhusalt seestpoolt; 

• stimuleerib nahka toetavate kiudude sünteesi: kollageen ja elastiin; 

• ennetab naha lõtvumist ja suurendab vastupanu gravitatsioonile; 

• parandab vere- ja lümfivoolu; 

• niisutab silmaümbruse nahka; 

• leevendab ärritust;  
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• vähendab paistetust; 

• vähendab tumedaid silmaaluseid; 

• ennetab silmalau allavajet. 

 

SARJAS ESINDATUD KOOSTISOSAD 

• HYACARE®FILLER – ristseotud hüaluroonhappe 

mikrokerad, mis tõhusalt silenda-

vad ja täidavad kortse seestpoolt, muutes need kiiremini pinnapealse-

maks ja naha intensiivselt niisutatuks. 

• IDEALIFT™ – toetavate nahakiudude sünteesi stimuleeriv liptopep-

tiid (kollageen ja elastiin), naha lõtvuse ennetamine ja vastupanu 

suurendamine gravitatsiooni mõjule. 

• EYELISS™ – kolme aktiivse molekuli kombinatsioon, mis parandab 

lümfivoolu, vähendab tõhusalt väsimuse ja teiste füsioloogiliste tegur-

ite põhjustatud silmaalust paistetust ja tumedaid ringe. 

• MATRIKIINID – väikese molekulmassiga biomimeetilised pepti-

idid, mis on võimelised kiirendama nahakudede uuenemist. 

Parandavad naha biomeetrilisi omadusi, stimuleerivad fibroplastide aktiivsust, suurendavad prinkust 

ja elastsust, mille tulemuseks on kortsude vähenemine. 

 

PROFESSIONAALNE HOOLDUS 

EYE CONTOUR nahka ülesehitav hooldus silmaümbruse jaoks: 

• EYE CONTOUR kiudusid stimuleeriv silendav kontsentraat silmaümbrusele 15 ml 

• EYE CONTOUR bioloogiline nanotselluloosi mask silmaümbrusele – prillid – 5 kom-

ponenti 

 

PROFESSIONAALSED JA KODUSED HOOLDUSED: 

• EYE CONTOUR kolmekordse toimega nahka silendav silmakreem 30 ml 

PROFESSIONAALNE HOOLDUS 

 

BIOLOOGILINE NANOTSELLULOOS – nanomaterjal, mis on ristseotud omavahel seotud tsellu-

loosikiududest moodustunud kõlmemõõtmelisse struktuuri. Materjal on võimeline imama ja de-

sorbeerima vedelikke, mis teeb sellest tõhusa ja bioloogiliselt sobiva koostisosade kandja.  

EYE CONTOURNAHKA TAASEHITAV SILMAHOOLDUS 

 

KIUDUSID STIMULEERIV SILENDAV KONTSENTRAAT SILMAÜMBRUSELE 

KOOSTISOSAD: ristseotud hüaluroonhape HyaCare®Filler, lipopeptiid Idealift™, aktiivsed moleku-

lid Eyeliss™, hüdroglükooli ekstrakt Moist 24™. 

 

BIOLOOGILINE NANOTSELLULOOSI MASK – PRILLID 
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KOOSTISOSAD: bioloogiline nanotselluloos, matrikiinid, hüdroglükooli ekstrakt Moist 24™. 

TOIME: 

 silmaümbruse kortsud ja jooned silendatakse koheselt; 

 tõstetakse ülemisi silmalaugusid; 

 eemaldatakse silmade all olevaid tumedaid ringe ja paistetust; 

 parandatakse naha niisutatust ja prinkust; 

 eemaldatakse väsimuse märgid; 

 vähendatakse silmaümbruse väsimuse märke. 

 

HOOLDUSE JUHEND: 

1. Eemaldage jumestus näo- ja silmameigi eemal-

damiseks mõeldud mitsellaarveega. 

2. Kandke puhastatud silmaümbruse nahale väike kogus 

kontsentraati ning tupsutage õrnalt naha sisse silmade all, 

ülemise silmalau kohal, silmalaul ja kulmude vahel. 

 

3. Võtke mask pakendist välja. Eemaldage üks kaitsekiht ja asetage ettevaatlikult silmadele, kattes 

kogu piirkond. Järgmisena eemaldage õrnalt teine kaitsekiht nii, et prillid ei nihkuks paigast. Siluge 

prille ja sobitage mask piirkonnale, kuhu hooldus on kantud. Jätke nahale 20–25 minutiks toimima. 

4. Eemaldage mask ja masseerige allesjäänud üleliigne valmissegu õrnalt naha sisse. Hoolduse 

lõpus kandke nahale ja patsutage õrnalt naha sisse kolmekordse toimega nahka silendav silmakreem. 

 

JUHISED MASSAAŽI TEGEMISEKS SILMAÜMBRUSE NAHA  

ISEENESLIKU PARANEMISE STIMULEERIMISEKS  

 

 

 

 

 

 

HOOLDUSJÄRGNE NÄHTAV TOIME: 

* tõhusalt vähendatud silmade alune paistetus ja tumedad ringid; 

* vähem märgatavad kortsud; 

* kohene ja intensiivne niisutus; 

* väsimuse sümptomite eemaldamine ja silmaümbruse naha paranenud ilme. 

 

MITME HOOLDUSE JÄRGNE NÄHTAV TOIME: 

* nähtavalt vähenenud kortsud ja kanavarbad, mis muutuvad silmaümbruses ja ülemisel silmalaul 

lühemaks ja pinnapealsemaks; 

* naha paranenud prinkus ja elastsus; 

* parem verevool ja vähenenud vastuvõtlikkus lümfisüsteemi paigalseisuks.  
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PROFESSIONAALNE JA KODUNE HOOLDUS 

 EYE CONTOUR KOLMEKORDSE TOIMEGA NAHKA SILENDAV 

SILMAKREEM 

 

Intensiivne naha silendamine, kolmekordse toimega silmakreem vähendab 

miimikajooni ja aeglustab tõhusalt vananemismärkide ilmumist. Spetsi-

aalselt valitud aktiivsed koostisosad imbuvad naha sisse, et silendada ja 

vähendada kortsusid ja taastada lõdvestunud ja särav ilme. 

 

 

KOLMEKORDNE TOIME: 

• SILENDAV – stimuleerib kollageeni ja elastiini kiudude moodustumist, muudab naha erakordselt 

siledaks ja märgatavalt pringimaks. 

• KORTSUDE VASTANE – vähendab silmade all ja ülemisel silmalaul olevate kortsude ning ka-

navarvaste pikkust ja sügavust. Ennetab viite tüüpi silmaümbruse kortsusid: staatilised, miimilised, 

gravitatsioonilised, pikisuunalised ja päikesekiirgusest põhjustatud. 

• PEITEV – vähendab tumedate silmaaluste nähtavust ja eemaldab väsimusest ja naha dehüdratsioon-

ist põhjustatud paistetust.  

 

Päeva- ja öökreem, sobilik jumestuse ja öise hoolduse alla – masseerige silmaümbruse naha sisse. 

 

UUENDUSLIKE KOOSTISOSADE JÕUD: 

RISTSEOTUD HÜALUROONHAPE * IDEALIFT ™ * EYELISS™ THE POWER OF INNOVA-

TIVE INGREDIENTS: CROSS-LINKED HYALURONIC ACID IDEALIFT™   EYELISS ™  
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SKIN  

GENIC  
EPIGENETYKA  
GENEETILISELT AKTIIVNE SARI 

 

PARANDAVA JA NOORENDAVA TOIMEGA 

Meie välimuse määrab kindlaks DNA. Geenid, täpsemalt nende avaldumine, mõjutavad naha väli-

must, selle vastuvõtlikkust vananemisprotsessile ja meie tõelisest vanusest erinevat tajutavat vanust, 

mida teised inimesed tunnetavad.  

Epigeneetika tegeleb keskkonnategurite (UV-kiirgus, saaste, elustiil) mõjul avaldunud geenide regu-

leerimisega ja geneetiline kosmeetika sisaldab uue põlvkonna tooteid, mis on suunatud vananemisest 

põhjustatud nahakahjustuste algallikaga tegelemisele. Tooted võimaldavad tegeleda probleemidega 

nende algallikas, mitte ainult seal, kus see avaldub, vaid eelkõige seal, kust see pärineb. Vanusega 

muutub naha koostisosade lagunemise kiirus suuremaks kui nende moodustumine, mis ajaga väheneb.  

GEENID JA NENDE MÕJU MEIE NAHALE 

Geenid osalevad valkude ekspressioonis, mis omakorda osalevad naha ülesehitamises ja sellega kaasne-

vates protsessides. 

Vananemisprotsessi kõige olulisemad tegurid on: 

• hüdratsioon; 

• meie toodetud kollageeni tüüp ja sellest tulenev struktuur; 

• meie naha välimus. 

 

Meil kõigil on akvaporiine kodeerivad geenid – valgud, mis moodustavad rakumembraanides kanaleid 

ja vastutavad veetaseme regulatsiooni eest rakkudes. Olenevalt meie geenide tüübist, on meil kas tuge-

vam või nõrgem kanalite võrgustik, mis niisutab meie nahka. 

 

Isegi väike muutus geenides, mis toodavad kollageeni, võib kaasa tuua teist tüüpi kollageeni tootmise, 

mis on kas rohkem või vähem vastupidav. Nende inimeste nahk, kelle geenid vastutavad tugevama kol-

lageeni tootmise eest, vananeb aeglasema kiirusega ning sellel esineb ka vähem kortse kui inimestel, 

kes toodavad nõrgemat ja lõdvema struktuuriga kollageeni. 

 

Naha vastupanu vabadele radikaalidele oleneb ka geenidest – näiteks võib katalaasi (antioksüdantne 

ensüüm) kodeeriva geeniga inimestel esineda variatsioon, mis on võimeline avaldama tugevamat vastu-

panu vabade radikaalide rünnakule.  
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Teised geenid, mis mõjutavad meie välimust, on fotovananemisega seotud geenid, nagu need, mis 

muudavad naha vastupidavamaks päikesevalgusest tulenevale vananemisele. Inimesed, kellel on kind-

lad geenivariatsioonid, on vastupidavamad päikese UV-kiirguse suhtes ja seetõttu vananeb nende nahk 

aeglasemalt kui nende inimeste nahk, kellel selline variatsioon puudub.  

 

DNA-ahela moodustavad nukleotiidid väljenduvad erinevates variatsioonides (polümorfism), mis 

määravad erinevused meie välises ilmes (nahavärv, silmavärv, juuksevärv, pikkus jne), kuid soo-

dustavad ka kindlat vananemismudelit.  

 

KOKKUVÕTTEKS: 

* Geenid mõjutavad tajutavat vanust 60% ulatuses, 

* Naha vananemisprotsessis osaleb umbes 1500 geeni.  

* Geenid on vastutavad niisutatuse, tekstuuri, elastsuse, antioksüdeeriva võime, päikesekaitse jms 

eest. 

 

Nagu näete, on geenidel tohutu mõju meie välimusele ja ka viisile, kuidas meie nahk vananeb. See 

aga ei tähenda, et peame alistuma nendele protsessidele ja neid aktsepteerima – otse vastupidi, me 

teame juba, kuidas võidelda nende algallikaga. Parandava ja noorendava toimega SKIN GENIC sari 

on FARMONA Natural Cosmetics Laboratory ekspertide vastus uusimatele leiutistele kosmeetika val-

dkonnas – epigeneetika ja geneetiline kosmeetika, mis on osa kosmetoloogia tulevikust.  

Hooldus SKIN GENIC toodetega on mõeldud naha aktiveerimiseks ja kaitsmiseks epigeneetiliste 

muutuste eest ning naha nooruslikkuse märgatavaks pikendamiseks. 

 

SKIN GENIC sari on soovituslik: 

• igale nahatüübile; 

• isikutele, kes soovivad vähendada epigeneetilise nahavananemise märke; 

• nahale, mis: 

 vajab taastamist ja taasehitamist; 

 on kahjustunud väliste tegurite tõttu. 

• märgatavate vananemismärkidega nahale. 

  

SKIN GENIC sari: 

• stimuleerib rakkudevahelise maatriksi stuktuursete valkude sünteesi ja taastamist; 

• parandab marrasknaha terviklikkust ja rakuvälise maatriksi seisundit; 

• stimuleerib naha kaitsemehhanisme; 

• kiirendab sellise naha kolmetasemelist uuenemisprotsessi, mis puutub kokku keskkonnategurite 

stressi tekitavate mõjude ja vananemisprotsessidega; 

• aktiveerib „nooruslikkuse geene“ ja pikendab naharakkude elutsüklit.   
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SKIN GENIC SARJAS KASUTATAVAD KOOSTISOSAD 

 

DNA SMART BOOSTER (DNA võimendaja) – kombinatsioon harilikust maralijuurest (Rhaponticum 

carthamoides) ja jujuubipuu (Ziziphus jujuba) triterpeen derivaatidest, mis toimivad sünergiliselt ning 

muudavad naha ja sidekoe oluliste komponentide geenide avaldumist ning neid struktuure, mis hoiavad 

naha kihtide vahelist sidusust. 

 

NAHA DROONID – kosmeetilised droonid – täpsed ja intelligentsed kandjad, mis viivad koostisosasid 

naha sügavamatesse kihtidesse ja stimuleerivad rakke tõhusamalt toimima. 

 

COCOON OCCLUSIVE COMPLEX (sulgev kookoni kompleks) – koostisosade ühend, mis tekitab 

nahale sulgeva kihi, mis tõstab naha pealispinna temperatuuri, stimuleerib vereringet ja lümfivoolu, see-

läbi suurendades koostisosade imendumist ja toimet. 

DURAQUENCH™IQ – täiustatud niisutav kompleks, mis moodustab kahekordse struktuurse kihi 

naha pealispinnale, et taastada ja tugevdada naha loomulikku kaitsekihti ja tagada pikajaline niisutus, 

mis kestab kuni 72 tundi. 

 

HYDROMATRIX 3D – 3D-maatriks, mis järg-järgult vabastab oligosahhariide naha vajaduste ko-

haselt ja hoiab naha korralikult niisutatud. 

SARJA TOOTED 

 

PROFESSIONAALSED HOOLDUSTOOTED: 

• SKIN GENIC geneetiliselt aktiivne taastav mask 200 ml 

• COCOON MASK aktiveeriv vahtmask 180 ml 

• SKIN GENIC geneetiliselt aktiivne noorendav kreem 150 ml 

 

KODUSED HOOLDUSTOOTED: 

• SKIN GENIC Cellular vananemisvastane päevakreem 50 ml 

• SKIN GENIC geneetiliselt aktiivne stimuleeriv öökreem 50 ml 

 

PROFESSIONAALSED HOOLDUSTOOTED 

 

SKIN GENIC 

GENEETILISELT AKTIIVNE TAASTAV MASK 

KOOSTISOSAD: 

• DNA SMART BOOSTER (DNA võimendaja) 

• NAHA DROONID 

• HYDRO 3D 
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TOIME: 

• kaitseb muutuste eest, mida põhjustab epigeneetiline naha vananemine; 

• stimuleerib rakkude taastamist; 

• kiirendab marrasknaha taastamist; 

• silendab marrasknaha mikropaksenemist; 

• intensiivne niisutus; 

• parandab naha paindlikkust, prinkust ja tooni. 

 

Mask on aktiivne alustoode, mis tungib tänu sulgevale vahtmaskile marrasknaha sügavamatesse kih-

tidesse ja stimuleerib naharakke, parandades nooruslikku välimust. 

 

 

COCOON MASK 

AKTIVEERIV VAHTMASK 

 

Kasutage toodet ainult ilusalongides. Toode on mõeldud sulguse tekitamiseks ja vahtmaski 

alla eelnevalt kantud valmissegude koostisosade imendumise võimendamiseks. 

 

KOOSTISOSAD: 

• hüaluroonhape 

• Cocoon Occlusive Complex (sulgev kookoni kompleks) 

 

KUIDAS TOODE TOIMIB? 

• tõstab maski alla jääva naha pealispinna temperatuuri; 

• stimuleerib vere- ja lümfiringet. 

 

TOIME: 

• maski alla kantud valmissegude koostisosade tõhusam imendumine ja toime; 

• naha niisutatus ja taastatus. 

 

SKIN GENIC 

GENEETILISELT AKTIIVNE NOORENDAV KREEM 

 

KOOSTISOSAD:  

• DNA SMART BOOSTER (DNA võimendaja) 

• NAHA DROONID 

• DURAQUENCH™IQ  
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KUIDAS TOODE TOIMIB? 

• stimuleerib rakkude taastamist, kaitseb nahka muutuste eest, mida põhjustab epigeneetiline naha 

vananemine; 

• kiirendab marrasknaha taastamist; 

• parandab naha tekstuuri ja kihtide vahelist sidusust. 

 

TOIME: 

• epigeneetiliste vananemismärkide vähendamine; 

• naha paindlikkuse, prinkuse ja tooni parandamine; 

• marrasknaha mikropaksenemise silendamine; 

• intelligentne niisutamine kuni 72 tunniks. 

 

 

GENEETILISELT AKTIIVNE 

PARANDAV JA NOORENDAV HOOLDUS 

 

HOOLDUSE JUHEND: 

1. Puhastage ja toniseerige nahka ning teostage koorimine. 

2. Kandke näole, kaelale ja dekolteele ühtlase kihina paks kattev kiht geneetiliselt aktiivset taastavat 

maski, vältides silmaümbrust. 

3. Jätke mask nahale umbes 3 minutiks ja looge sulgus COCOON MASK aktiveeriva vahtmaskiga, 

mis on oluline optimaalsete tulemuste saavutamiseks hoolduse käigus. Jätke 15 minutiks toimima. 

4. Eemaldage kõigepealt vahtmask spaatliga ja seejärel loputage sooja ja niiske kompressiga. Toni-

seerige ja kuivatage nahk. 

5. Hoolduse lõpus masseerige naha sisse geneetiliselt aktiivne noorendav kreem. 

 

HOOLDUSJÄRGNE NÄHTAV TOIME: 

* naha prinkuse, paindlikkuse ja vetruvuse paranemine; 

* marrasknaha mikropaksenemise silendamine; 

* niisutamine; 

* nahatooni paranemine.  

 

MITME HOOLDUSE JÄRGNE NÄHTAV TOIME: 

* naha biomehaaniliste omaduste nähtav paranemine; 

* naha tiheduse suurendamine ja näojoonte ümberkujundamine; 

* välimuse noorendamine.   
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KODUSED HOOLDUSTOOTED 

 

 

SKIN GENIC CELLULAR VANANEMISVASTANE 

PÄEVAKREEM 

 

Geneetilisest kosmeetikast inspireeritud innovaatiline valmissegu, mis 

tugevdab naha taastamisprotsessiga seotud mehhanisme. Spetsiaalsete 

kandjate ja kosmeetiliste droonidega rikastatud kreem-geel viib koostiso-

sad otse naharakkudesse ja pikendab naha nooruslikkust. 

Kreem-geel, mis sobib väga hästi jumestuse alla 

 

KOLMEKORDNE TOIME:  

• KAITSEV – stimuleerib naha stressi- ja keskkonnategurite vastaseid kaitsemehhanisme, aidates 

säilitada naha nooruslikku välimust. Kaitseb mikrostressi põhjustatud nähtamatu kahjustuse eest; 

• PINGULDAV – parandab marrasknaha terviklikkust ja rakuvälise maatriksi seisundit, millel on 

positiivne mõju naha biomehaanilistele omadustele; 

• STIMULEERIV – stimuleerib marrasknaha rakkude funktsioneerimist ja tagab sileda, paindliku ja 

pehme naha ilme. 

 

SKIN GENIC GENEETILISELT AKTIIVNE STIMULEERIV 

ÖÖKREEM  

Epigeneetikast inspireeritud uue põlvkonna täiustatud valmissegu. 

Õliks muutuv kreem koos täiustatud koostisosadega. Aktiveerib naha 

taastamise öösel, stimuleerib naha vananemisprotsessi ennetamist ja 

aitab nooruslikku ilmet kauem hoida.  

KOLMEKORDNE TOIME: 

* STIMULEERIV – stimuleerib rakkudevahelise maatriksi struktuursete valkude sünteesi ja 

taastamist; 

* TAASTAMIST KIIRENDAV – toetab loomulikku, kolmetasandilist naha taastamisprotsessi, kui 

nahka on mõjutanud keskkonnategurite põhjustatud stress ja vananemisprotsess (tõstev, pinguldav ja 

taastav); 

* NAHA VANANEMIST AEGLUSTAV – aktiveerib „nooruslikkuse geene“, mis pikendavad rak-

kude eluiga. 

UUENDUSLIKE KOOSTISOSADE JÕUD: 

DNA SMART BOOSTER * NAHA DROONID * DURAQUENCH™IQ 
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ANTI A.G.E. 
Anti-glükatsioon 

Naha nooruslikkuse pikendamine  

25 - 45 eluaastat 

Hooldus naha vananemise märkide vähenda-

miseks. 

 

Igapäevase elutempo, töö, õpingute ja paljude muude kohustuste tõttu vajab keha rohkelt ener-

giat. Suhkur on kõige efektiivsem toiduaine, mis kehale kiiresti energiat annab. Kahjuks mõjutab 

süsivesikute hulk sageli negatiivselt mitte ainult meie keha, vaid ka naha olukorda ja väljanäge-

mist. Glükatsiooniprotsessi tulemused kahjustavad naha struktuuri ja selle tõttu kaotab nahk 

elastust ja pingsust, hakkavad tekkima peened jooned ning naha toon muutub kollakaks. Anti-

glükatsioonihoolduse põhiline eesmärk on glükatsiooniprotsessi tagajärjel tekkinud tulemuste ta-

gasipööramine. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Kõik nahatüübid, kus ilmnevad glükoosiga seotud vananemisnähud - naha pingsuse ja elastsuse vähe-

nemine, kortsud, kollakas nahatoon. Hooldust soovitatakse alates 25. eluaastast. Kui vananemisilmin-

gud ei ole veel nähtavad, võib hooldust läbi viia ennetava protseduurina, et säilitada naha tervet ja noo-

ruslikku väljanägemist. 

⸙ HOOLDUSE MÕJU 

Glükoosiga seotud naha vananemise pidurdamine, kaugele arenenud glükatsiooni lõpp-produktide (ad-

vanced glycation end-products A.G.E) koguse vähendamine ja glükosaminoglükaanide lagundamine. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Naha silumine ja pinguldamine, elastsuse parandamine, peenete joonte ja kortsude vähendamine, 

tervisliku nahatooni ja naha noorema väljanägemise taastamine. Regulaarsed hooldused võimaldavad 

efektiivselt eemaldada ja edasi lükata vananemisilminguid hoides naha nooremana. 

⸙ AKTIIVAINED 

VITAMIIN PP - nikotiinhappe amiid, millel on tugevad antioksüdandi omadused. Parandab hüdroli-

piidkihi toimimist. Sellel on samuti tugevad anti-glükatsiooni toimed - pärsib nahaproteiinide (kolla-

geen, elastiin) oksüdatsiooni, mille tõttu kaotavad tugikoed elastsuse ja muutuvad naha biomehhaanili-

sed omadused. Vitamiin PP hoiab ära naha tooni muutumise kollaseks ja kahvatuks.  
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KOLLAGEENI JA ELASTIINI AKTIVAATOR - naturaalselt kollageenis ja elastiinis leiduvate 

aminohapete ja silikooni sünteesi tulemusel loodud ühend. See stimuleerib fibroblastide sünteesi, mõ-

jutab kollageenikiudude paigutust, lükkab edasi naha vananemisprotsessi, parandab pingsust ja naha 

elastsust. 

IDEALIFTTM - lipopeptiid, mis stimuleerib elastiini sünteesi, toetab elastsete kiudude õiget ja funkt-

sionaalset struktuuri stimuleerides kõige olulisemaid elemente, mis leiduvad kudede ehituses. Sellel on 

tugev efekt elastsete kudede struktuurile ja aitab vähendada naha lõtvumist ja kiirendab näo kontuuri 

tõstmist. 

PHYTO RETINOL - stimuleerib lüsiini oksüdaasi, mis aitab parandada epidermise seisukorda. Indut-

seerib tüüp I kollageeni ilmumisprotsessi epidemises, tõstab naha elastsust ja aitab säilitada pikemalt 

selle tervislikku ja nooruslikku väljanägemist. 

GLÜKOOSAMINOGLÜKAANID - mükopolüsahhariidid, mis tõstavad naha niiskustaset, aitavad 

tõsta epidermise kaitsekihi läbilaskvust, et aktiivained saaksid paremini nahka imenduda. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline mei-

gieemaldusvedelik 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Soothing facial toner - Rahustav näovesi 

 PURE ICON Creamy fine grain scrub - Kreemjas peeneteraline 

näokoorija 

 ANTI A.G.E. ANTI-GLYCATION AND ANTI-AGEING SET 

  Anti-glükatsiooni ja vananemisvastane komplekt: 

 ANTI A.G.E. Absorption activator - Imendumise aktivaator 

 ANTI A.G.E. Bioactive anti-glycation concentrate - Bioaktiivne 

anti-glükatsiooni kontsentraat 

 ANTI A.G.E. Fibro-smoothing and anti-ageing mask-activator - 

Kiude siluv ja vananemisvastane mask-aktivaator 

 ANTI A.G.E. Peptide deglycation cream - Peptiide deglükatseeriv kreem 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada make-up silmadelt ja huultelt kasutades PURE ICON make-up remover meigieemal-

dusvedelikku. Puhastada nägu, kael ja dekoltee PURE ICON Facial make-up remover milk 

näopiimaga ja toniseerida PURE ICON  Soothing facial toner näoveega. 

2. Kanda nahale PURE ICON Cream fine grain scrub näokoorija ja masseerida õrnalt. Eemaldada 

toode sooja vee ja käsnadega. Juhul kui klient on tundliku nahaga või nahal esineb kuperoosat, 

on soovitatav kasutada ensüümkoorijat. Lisaks on soovitatav läbi viia cavitation peeling 

3. Puhastatud nahale kanda Anti A.G.E. Absorption activator. Masseerida õrnalt ja lasta toimida 

5 minutit. 

4. Kanda ühtlane kiht kontentraati nahale ja lasta imenduda. Efekti suurendamiseks võib toodet 

peale kanda kasutades nõelavaba mesoteraapiat või ultraheli. 

5. Maski ettevalmistamine ja pealekandmine: 

 Segada kausis maski põhi ja aktivaator. Mullid on loomulik reaktsioon kui kaks faasi 

ühinevad. 

 Kanda saadud segu (vaht) ühtlase kihina nahale, vältides kontakti silmadega. 
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 Hoida peal 20 minutit. Maski mõjumise ajal võib esineda kerge torkiv ja jahtutav tunne. 

 Eemaldada mask spaatliga ja puhastada ülejäägid salvrätikuga. 

6. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

7. Hoolduse lõpus masseerida nahka õrnalt Anti 

A.G.E. Peptide deglycation cream kreemiga. 

 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Hooldust on soovitatav läbi viia ühekordse protseduu-

rina või seeriana 1 hooldus nädalas 5-6 nädala jooksul. 

 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUURI KESTVUS  

40-50 minutit. 

 

⸙ TOOTED KODUSEKS HOOLDUSEKS 

 ANTI A.G.E. Youth prolonging face cream Nooruslikkust säilitav näokreem 

 ANTI A.G.E. Fibro-repairing serum-in-cream for face & eye Nahakudesid parandav seerum-

kreem näole ja silmadele 

 

ANTI A.G.E. 

Anti glycation and anti-ageing set - Antiglükatsiooni ja vananemisvastane komplekt 

1. Absorbtion activator- Imendumise aktivaator 

Aktiivainete põhi, mis aitab suurendada epidermise kaitsebarjääri läbilaskvust, soodustades ainete 

imendumist ja tõhustab edaspidi kasutatavate toodete mõju. Aktiivained: glükosaminoglükaanid ja 

hüaluroonhape. Kogus 10 x 5 ml. 

2. Bioactive anti-glycation concentrate - Bioaktiivne anti-glükatsiooni kontsentraat 

Kontsentreeritud aktiivaine, mis lükkab edasi glükatsiooniprotsessist põhjustatud naha 

vananemisilminguid. Stimuleerib naha uuenemisprotsessi ja tugikudede moodustumist, parandab naha 

pingsust ja elastsust, vähendab naha kollasust. Aktiivained: vitamiin PP, Idealift™, akai ekstrakt. Kogus 

10 x 5 ml 

3. Fibro-smoothing and anti-ageing mask: mask base and activator - Kiude siluv ja 

vananemisvastane mask: maski põhi ja aktivaator 

Vahulise tekstuuriga mask, mis tekib maski põhja ja aktivaatori segamisel. Parandab efektiivselt naha 

biomehhaanilisi omadusi, suurendab naha elastsust. Lükkab edasi glükatsiooniprotsessist põhjustatud 

naha vananemist. Aktiivained: vitamiin PP, kollageeni ja elastiini aktivaator, füto-retinool. Kogus 10 x 

16 g; (2 x 8 g) 

Peptide deglycation cream - Peptiide deglükatseeriv kreem 

Kompleksne kreem, mida soovitatakse tugevate vananemisilmingutega nahale. Lükkab efektiivselt 

edasi glükatsiooni tagajärjel tekkinud ilminguid, stimuleerib tugikudede uuenemist ja tekkimist, silub ja 

vähendab kortse. Kaitseb glükatsiooniga seotud naha vananemise eest ja aitab säilitada naha noorusliku 

väljanägemise. Aktiivained: vitamiin PP, Idealift™, UV-filtrid. Kogus 150 ml  
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FACE 

ROLLER  
Mikroneedling happekoorimine 

 

Innovaatiline restruktureeriv ja nahka elustav hooldus, mis ühendab kahte väga efektiivset naha 

stimuleerimise tehnikat - mikroneedle mesoteraapia ja happekoorimine. See nahahooldus põhi-

neb kolmel erineval kontrollitud faasil: naha kahjustamine, koorimine ja parandamine. Mikro-

needle mesoteraapia tekitab epidermisesse mikrokanalid, mille kaudu happemolekulid nahka si-

senevad. Selle protsessi tulemusel pääseb keemiline koorija kiiremini läbi naha kaitsekihi jõudes 

sügavamale epidermisesse, andes kiirema ja efektiivsema kooriva efekti. Mikroneedle ja happe 

kombinatsioon tekitavad mikrotraumad, mis stimuleerivad nahka läbi kahe protsessi: koorimine 

ja uuendamine. Selle tulemusel epidermis taastub ja dermises tekivad uued elastiini ja kollageeni 

kiud; kortsud ja peened jooned muutuvad vähem nähtavaks ja melaniini sisaldus nahas väheneb. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Nähtavad kortsud, vähene naha pingsus ja elastsus, fotovananemine, hüperpigmentatsioon. 

⸙ VASTUNÄIDUSTUSED 

2 nädalat enne ja pärast hooldust vältida päikese käes viibimist; erinevad nahaärritused ja põletikud; 

erinevatest ainetest põhjustatud allergiad; aktiivne ohatis; mitmed värvimuutused nahal; kuperoosne 

nahk; akne rosaatsea; rasedus; rinnaga toitmine; suukaudne retinoidi ravi 6 kuud enne hooldust; akne 

ägedad vormid; nahahaigused (atoopiline dermatiit, tsüstidega akne, psoriaas, ekseem); autoimmuun-

haigused; enne hooldusprotseduuri ei tohi teha näopiirkonnas operatsioone. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED* 

Naha seisukord ja struktuur on märgatavalt paranenud, nahk on siledam ja tihedam, kortsud on 

vähenenud, naha taastumine on kiirenenud. Märgatavalt on ühtlustunud naha toon, nahk on 

sügavpuhastatud ja taastunud on nooruslik ja värske väljanägemine. 

*efektid on tõestatud peale 5. hooldusprotseduuri seeriat kasutades dermarollerit. Tulemused sõltuvad 

samuti naha eelnevast olukorrast. 

⸙ AKTIIVAINED 

MANDELHAPE - kvaliteetne alfahüdroksüülhape (AHA), mis sobib hästi tundlikule nahale. Mandel-

hape lõõgastab sidemeid, mis ühendavad nahakudede rakke, kiirendab looduslikku koorimisprotsessi, 

stimuleerib naha sügavamate kihtide uuenemist. Mandelhape aktiveerib ka dermises asuvaid fibroblaste, 

suurendab kollageeni ja elastiini sünteesi pärssides samal ajal melaniini produktsiooni ja omab de-

pigmenteerivaid omadusi. 
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SHICIMIC HAPE E. TÄHTANIISI EKSTRAKT - orgaaniline koostisosa, mis kuulub AHA gruppi. 

Sellel on laiaulatuslikud ja mitmekesised omadused, nagu: eemaldab surnud naharakud, suurendab naha 

niiskussisaldust, parandab naha pingsust ja elastsust, parandab päikesepõletustest põhjustatud kahjustusi 

ja värvimuutusi nahal. Võrreldes teiste hapetega on shicimic hape väga efektiivne, võib omada vähest 

ärritavat toimet. 

FÜTIINHAPE - orgaaniline hape, on klassifitseeritud õrnatoimelise ühendina, toetades detoksifitsee-

rivat ja koorivat protsessi. Sellel on antioksüdandi ja kelateerivad omadused, aitab kaasa toksiliste ras-

kemetalliühendite eemaldamisele organismist ja tänu sellele ennetab vabade radikaalide tekkimist. 

Fütiinhape on efektiivne koostisosa võitlemaks vananemisilmingutega ja vähendades värvimuutusi na-

hal. 

⸙ SOOVITUSED ENNE HOOLDUSPROTSEDUURI 

 Enne protseduuri viia läbi põhjalik intervjuu kliendiga. 

 Enne dermarolleri kasutamist läbida põhjalik koolitus, kus õptetatakse naha mikroneedlingu lä-

biviimist. 

 Rolleri nõelte soovituslik pikkus on 0,3-0,5 mm. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Soothing facial toner - Rahustav näovesi 

 FACE ROLLER Acid microneedle skin exfoliation - Mikroneedle happekoorija 

 IDEAL PROTECT Regenerating and soothing mask - Uuendav ja rahustav mask 

 IDEAL PROTECT Regenerating barrier cream SPF50+ - Uuendav kaitsekreem SPF50+ 

 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada make-up silmadelt ja huultelt kasutades PURE ICON make-up remover meigieemal-

dusvedelikku. Puhastada nägu, kael ja dekoltee PURE ICON Facial make-up remover milk 

näopiimaga ja toniseerida PURE ICON  Soothing facial toner näoveega. 

2. Enne mikroneedle hoolduse algust panna kätte kaitsekindad. 

3. Desinfitseerida desinfitseeriva ja naharasu eemaldava ainega naha pind, mida hakatakse tööt-

lema. Alustada naha micro-needlingut dermarolleriga. Valida roller, mille nõelte pikkus on 0,3-

0,5 mm ja töö tehnika vastavalt naha seisukorrale. 

4. Dermarolleri põhiline tööpõhimõte: alustada microneedlingut otsmikust, seejärel rullida põsed, 

nina, lõug, kael ja dekoltee. Rullimise ajal pinguldada nahka ühe käega ning rullida neljas eri-

nevas suunas - vertikaalselt, horisontaalselt ja diagonaalselt paremale ja vasemale kohandades 

surve tugevust vastavalt kliendi tunnetele. Korrata igat liigutust 4 korda. 

5. Pidevalt jälgida kliendi naha reaktsiooni. Hoolduse ajal võib ilmneda paistetust ja punetust, 

mille ulatus sõltub kliendi individuaalsest tundlikkusest ja naha tüübist - need reaktsioonid või-

vad olla nähtavad mitme tunni jooksul peale hoolduse lõppu. 

6. Peale microneedlingu hooldust desinfitseerida nahk põhjalikult. Kanda Acid microneedle skin 

exfoliation microneedle happekoorija töödeldud nahale ja masseerida õrnalt. Vältida kontakti 

silmadega. Pidevalt jälgida naha reaktsiooni, vajaduse korral eemaldada toode veega niisutatud 

vatipatjadega. Peale toote pealekandmist võib ilmneda kipitav ja kihelev tunne, mille intensiiv-

sus ja kestvus sõltuvad kliendi individuaalsest tundlikkusest ja naha tüübist. Seejärel lasta tootel 

imenduda. 
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7. Peale seda kui toode on täielikult imendunud kanda nahale IDEAL PROTECT liini Regenera-

ting and soothing mask uuendav ja rahustav mask. Hoida peal 20-30 minutit. Juhul kui nahk 

punetab tugevasti, eemaldada mask õrnalt kuiva vatipadjaga ja masseerida ülejäägid nahka. 

8. Hoolduse lõpus kanda nahale IDEAL PROTECT Regenerating barrier cream SPF50+ kreem. 

⸙ NAHA REAKTSIOON HOOLDUSE AJAL JA JÄRGSELT 

Hoolduse ajal võib ilmneda kipitust, kihelust, paistetust ja punetust. 1-2 päeva peale hooldust võib esi-

neda naha ketendust, mis kestab kuni 2 päeva. Intensiivsus ja kestvus sõltuvad individuaalsest tundlik-

kusest ja naha tüübist. 

⸙ SOOVITUSED JÄRELHOOLDUSEKS 

Kuni 12 tundi peale dermarolleri hooldust vältida alkoholi, kohvi, teravaid vürtse, mitte kasutada make-

up´i. 24 tundi peale hooldust mitte käia saunas, basseinis. Kuni 2 nädalat peale protseduuri vältida päi-

kest ja kaitsta nahka päikesekiirguse mõjude eest. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Hooldust on soovitatav läbi viia ühekordse protseduurina või seeriana 1 hooldus nädalas 4-6 nädala 

jooksul. Hoolduste arv ja kestvus peab olema valitud individuaalselt igale kliendile sõltudes naha tüü-

bist, hoolduse eesmärgist ja soovitud tulemustest peale esimest hooldust. 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

60 minutit 
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FACE 

ROLLER    
Aktiivne vananemisvastane kontsentraat microneed-

ling mesoteraapia hoolduseks 

 

 

Professionaalne kosmeetiline hooldus, mida kasutatakse kui nahk on ebaühtlase tooniga, taasta-

maks naha sära. Hoolduse eesmärk on reguleerida melanotsüütide tööd ja kontrollida häireid, 

mis on seotud naha ebakorrapärase pigmendijaotusega. Hoolduspotseduuri käigus kasutatakse 

mitmesuguseid uuenduslikke aktiivaineid. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Küps nahk, millel ilmnevad selgelt vananemise tundemärgid, vähene pingsus, elastsus ja tihedus, peened 

jooned ja sügavad kortsud, kuiv nahk. 

⸙ VASTUNÄIDUSTUSED 

Ärritunud ja põletikuline nahk, allergia toote toimeainete suhtes. Microneedlingu mesoteraapia hool-

duste puhul (dermaroller, dermapren) jälgida ka micreneedlingu vastunäidustusi: ärritunud ja põletiku-

line nahk, allergiad, naha lagunemine, lahtised haavad, naha infektsioonid (bakteriaalne, viiruslik, seen), 

autoimmuunhaigused, põletused, nevus, kalduvus kelloidarmide tekkeks, rasedus, imetamine, diabeet, 

kasvajad, probleemid vere hüübivusega, retinoiteraapia viimase 6 kuu jooksul. 

⸙ AKTIIVAINED 

NEUROPEPTIIDID - neuroaktiivne uue generatsiooni peptiid, mis aeglustab efektiivselt näonahal 

kortsude moodustumist ja süvenemist. Sellel on nahka lõõgastavad omadused, toimides neuromusku-

laarsete sünapside tasemel, mis lõõgastavad näolihaste pingeid. Neuropeptiid stimuleerib samuti naha 

kollageeni tootmist ja silub nähtavalt naha pinda. 

KOLLAGEENI BOOSTER - innovaatiline peptiid, millel on võime algatada mitteaktiveeritud TGF-

β vormi, mis on põhiline faktor kollageeni tootmise stimuleerimiseks. See kaitseb ka MMP proteiinide 

poolt põhjustatud naha vananemise eest. Kollageeni booster tugevdab naha struktuuri, stimuleerib kol-

lageeni ja elastiini tootmist, pinguldab, parandab pingsust ja naha elastsust ning aitab muuta näo kont-

uure. 

HÜALUROON INTENSIIVNE SÜSTEEM - valitud kombinatsioon erinevate suurustega hüaluroon-

happe molekulidest, mis annavad kauakestva ja mitmetasemelise naha niisutuse. Lisaks sellele aitab 

hüaluroonsüsteem siluda, parandada naha pingsust ja elastsust tänu str. corneum´i suurenenud niiskus-

sisaldusele. Selle tõttu muutub nahk vastuvõtlikumaks toimeainetele. 
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⸙ EFEKTID PEALE MITMEKORDSEID HOOLDUSI* 

Stimuleeritud mikrotsirkulatsioon, suurenenud elastsus ja naha tihedus, vähenenud peened jooned ja 

kortsud, re-modelleeritud nägu, uuendatud ja hapnikuga rikastatud nahk, paranenud niiskussisaldus, 

toon ja naha üldine seisukord. 

*efektid peale kontsentraadi ja dermarolleri kasutamist 6 hooldusseeria järel. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Micellar liquid for face and eye make-up removal - Mitsellaarvesi näo- ja silma-

meigi eemaldamiseks 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 PURE ICON Soothing facial toner - Rahustav näovesi 

 FACE ROLLER Active anti-ageing concentrate for microneedle mesotherapy - Aktiivne vana-

nemisvastane kontsentraat microneedling mesoteraapiaks 

 DERMACOS Soothing-strengthening mask - Rahustav ja tugevdav mask/ ALGAE MASK 

Soothing algae mask - Rahustav vetikamask 

 IDEAL PROTECT Regenerating barrier cream SPF50+ - Uuendav kaitsekreem SPF+ 

⸙ SOOVITUSED ENNE HOOLDUSPROTSEDUURI 

 Enne protseduuri viia läbi põhjalik intervjuu kliendiga. 

 Enne dermarolleri kasutamist läbida põhjalik koolitus, kus õptetatakse naha mikroneedlingu lä-

biviimist. 

 Rolleri nõelte soovituslik pikkus on 0,3-0,5 mm. 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Puhastada nägu, kael ja dekoltee põhjalikult PURE ICON mitsellaarveega. Toniseerida ja kui-

vatada nahk. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit 

ja eemaldada niiskete käsnadega. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

3. Enne hoolduse algust panna kätte kaitsekindad. 

4. Desinfitseerida nahk kasutades nahale, limaskestadele ja haavadele sobivat ainet. 

5. Kanda nahale ühtlane kiht FACE ROLLER Active anti-ageing concentrate kontsentraati, on 

soovitatav kasutada 1 ampull (5 ml) korraga ühe hoolduse ajal. 

6. Alustada microneedlingu protseduuri otsmikust, seejärel rullida põsed, nina, lõug, kael, dekol-

tee. Pöörata erilist tähelepanu kortsudele - kulmude vahel, otsmikul, silmade ja suu ümber, naso-

labiaalvoldil ja kaelal. Jälgida dermarolleri töö põhimõtteid. Rullimise ajal pinguldada nahka 

ühe käega ning rullida neljas erinevas suunas - vertikaalselt, horisontaalselt ja diagonaalselt pa-

remale ja vasemale kohandades surve tugevust vastavalt kliendi tunnetele. Korrata igat liigutust 

4 korda. Pidevalt jälgida kliendi naha reaktsiooni. Hoolduse ajal võib ilmneda paistetust ja pu-

netust, mille ulatus sõltub kliendi individuaalsest tundlikkusest ja naha tüübist - need reaktsioo-

nid võivad olla nähtavad mitme tunni jooksul peale hoolduse lõppu. 

7. Peale rolleri protseduuri masseerida kontentraadi jäägid nahka ja jätta peale kuini aine on täie-

likult imendunud. Seejärel kanda nahale DERMACOS Soothing-strenghening mask rahustav ja 

tugevdav mask või ALGAE MASK Soothing algae mask rahustav vetikamask (ettevalmistus 

vastavalt pakil olevale juhendile). Hoida peal 15-20 minutit. Puhastada nahk, toniseerida ja kui-

vatada. 

8. Hoolduse lõpus kanda nahale IDEAL PROTECT Regenerating barrier cream SPF50+ kreem. 
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⸙ SOOVITUSED JÄRELHOOLDUSEKS 

Kuni 12 tundi peale dermarolleri hooldust vältida alkoholi, kohvi, teravaid vürtse, mitte kasutada make-

up´i. 24 tundi peale hooldust mitte käia saunas, basseinis. Kuni 30 päeva peale protseduuri vältida päi-

kest ja kaitsta nahka päikesekiirguse mõjude eest. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Hooldust on soovitatav läbi viia ühekordse protseduurina või seeriana 1 hooldus nädalas 1-2 nädala 

jooksul, 3-5 korda järjest. Intensiivhoolduse puhul 1 kord nädalas. Hoolduste arv ja kestvus peab olema 

valitud individuaalselt igale kliendile sõltudes naha tüübist, hoolduse eesmärgist ja soovitud tulemustest 

peale esimest hooldust. 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

60 minutit. 
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ANTI 

POLLUTION      

Hapnikuga rikastamine ja detoksifikatsioon 

Naha kaitsemine keskkonna saastatuse eest.  

25 - 40 eluaastat 

 

Meie nahk on igapäevaselt kontaktis paljude kahjulike faktoritega nagu keskkonna saastatus, 

õhukonditsioneer, stress, UV-kiirgus, sigaretisuits. Parim lahendus nende probleemidega toime 

tulekuks on mitmekülgne ANTI-POLLUTION hooldussari, mis põhineb viimastel kosmetoloogia 

avastustel. Hoolduse põhimõte seisneb innovaatlistel aktiivainete kombinatsioonil, mis rikastavad 

nahka hapnikuga, värskendavad ja kaitsevad nahka enneaegse vananemise eest. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Hooldus sobib kõikidele nahatüüpidele, mis vajavad hapnikuga rikastamist, kui nahk on hall ja väsinud. 

Soovituslik inimestele, kes elavad suurlinnade saastatud keskkonnas, on stressis, UV-kiirgusele avatud 

või suitsetajatele. 

⸙ AKTIIVAINED 

PRONALEN BIO-PROTECT - taimsete ekstraktide kompleks, mis kaitseb nahka toksiliste ainete 

(raskmetallid, gaasid, UV-kiirgus) kahjuliku toime eest. Pärsib lipiidide oksüdatiivset lagunemist ja 

neutraliseerib vabade radikaalide mõju. 

AKTIIVNE VITAMIIN D - omab sarnaseid toimeid vitamiin D-ga. Stimuleerib naha loomulikke im-

muunfunktsioone, kiirendab kaitsefunktsioonide tekkimist ja reguleerib vee-rasva tasakaaluprotsesse. 

DNA REPAIR SYSTEM - biofunktsionaalne ekstrakt, mis põhineb proteiinide, sh. kollageeni ja elas-

tiini sünteesi elustavatel ja stimuleerivatel nukleotiididel. See kaitseb rakulist DNAd fotovananemise ja 

oksüdatiivse stressi eest, mis on põhjustatud UV-kiirgusest; suurendab naha kaitsemehhanisme. 

NIKOTIINAMIID - vitamiin B3. Reguleerib naha uuenemisprotsessi, parandab märgatavalt naha 

struktuuri ja tooni. Stimuleerib AQP3, hüaluroonhappe ja kollageeni sünteesi. Omab antioksüdandi ja 

antistimulandi omadusi. 

ENERGISOME™Q10 - stimuleerib naha detoksifikatsiooni, annab rakkudele energiat uuenemiseks ja 

hoiab ära nahakahjustusi võideldes vabade radikaalide kahjuliku toimega. Lükkab edasi naha vanane-

mist ja kiirendab naha bioloogilust uuenemist. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Micellar liquid for face and eye make-up removal - Mitsellaarvesi näo- ja silma-

meigi eemaldamiseks 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 
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 ANTI POLLUTION Oxygenating and detoxifying set (Oxygenating and detoxifying concentrate 

+ Concentrate activator) - Hapnikuga rikastav ja mürkidest puhastav komplekt (hapnikuga ri-

kastav ja mürkidest puhastav kontentraat + kontsentraadi aktivaator) 

 ANTI POLLUTION Two phase oxygenating mask - 1. hydrogel phase - kahefaasiline hapni-

kuga rikastav mask - 1. hüdrogeeli faas 

 ANTI POLLUTION Two phase oxygenating mask - 2. cream phase - kahefaasiline hapnikuga 

rikastav mask - 1. kreemi faas 

 ANTI POLLUTION Actively oxygenating cream SPF 15 - aktiivselt hapnikuga rikastav kreem 

SPF15 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Hooldus taastab vitamiin D retseptori toimimise, niisutab ja tugevdab naha looduslikku kaitsebarjääri, 

deaktiveerib vabasid radikaale, stimuleerib mitmel tasemel naha struktuure, vähendab nähtavalt kortse, 

stressi ja väsimuse negatiivseid efekte, kaitseb nahka kahjulike välisfaktorite mõjude eest, taastab terve 

ja särava väljanägemise.  

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Puhastada nägu, kael ja dekoltee põhjalikult PURE ICON mitsellaarveega. Toniseerida ja kuivatada 

nahk. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit ja 

eemaldada niiskete käsnadega. Ensüümkoorimise asemel võib teostada ka sügavpuhastust.  

3. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

4. Valmistada ette ANTI-POLLUTION Oxygenating and detoxifying concentrate kontentraat. Eemal-

dada pudelilt kork ja lisada geelile pipetiga 2-3 ml aktivaatorit kuni ampulli väljaulatuva osani. Sul-

geda ampull ja hoides korki kinni raputada kuni ained on segunenud. Kanda kontsentraat puhastatud 

näole, kaelale ja dekolteele. Masseerida õrnalt või selle asemel kasutada ionoforeesi, nõelavaba me-

soteraapiat või hapnikumesoteraapiat. Õige libisemise säilitamiseks kasutada nahal ultraheligeeli. 

5. Valmistada ette mask: segada vahekorras 1:1 ANTI-POLLUTION Cream phase (u 5g/ml)  ja ANTI-

POLLUTION Hydrogel phase (u 5g/ml) maskid pintsli abil klaaskausis. Kui ained on segunenud 

kanda ühtlane kiht maski nahale vältides silmaümbruspiirkonda. Väga kuiva ja dehüdreeritud naha 

puhul võib muuta kreemi kogust segus 2:1. 

6. Hoida maski peal 15-20 minutit kuni toode on imendunud. Eemaldada ülejäägid niiske käsnaga. 

Toniseerida ja kuivatada nahk. 

7. Hoolduse lõpus kanda nahale IDEAL PROTECT Regenerating barrier cream SPF50+ kreem. 

  



 

29 
  

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Hooldust võib teha ühekordse protseduurina või seeriana 1 hooldus nädalas 3-5 korda järjest.  

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

45-60 minutit. 

⸙ TOOTED KODUSEKS HOOLDUSEKS 

 ANTI POLLUTION Actively oxygenating 

cream SPF15 - aktiivselt hapnikuga rikas-

tav kreem SPF15 

 ANTI POLLUTION Anti-oxidising and re-

generating cream - anti-oksüdeeriv ja 

uuendav kreem 

 ANTI POLLUTION Revitalising and ref-

reshing roll-on cream - elustav ja värsken-

dav kreem roll-on 
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NEURO 

LIFT +           

Dermo-lifting hooldus 

Efektiivne naha noorendamine 

40 - 60 eluaastat 

 

Spetsiaalne ja terviklik nahka tõstev 

hooldus, mis on inspireeritud ilukirur-

gia erinevatest võimalustest. Selle pea-

mine eesmärk on siluda nahka, parandada pingsust, uuendada, toetada ning säilitada dermo-kos-

meetilise hoolduse efekte. Sobilik naistele, kes vajavad kiiret ja efektiivset naha seisukorra paran-

damist. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Kõik küpsed nahatüübid, millel on vähenenud naha paksus, pingsus, on nähtavad miimilised ja gravi-

tatsioonilised kortsud. Sobib ilukirurgia tulemuste täitmiseks ja säilitamiseks. 

⸙ AKTIIVAINED 

NEUROLIPIIDID - uuenduslik neuroaktiivne peptiid, mis piirab miimiliste kortsude tekkeni viivaid 

lihaskrampe. Peatab efektiivselt kortsude tekkimise ja süvenemise. 

LIFTING 4D - ristsidemetega hüaluroonhappe mikroosakesed, mis täidavad kortse vähem kui 1 tunni 

jooksul. Vähendab kortse ja annab pikaajalise ja sügava niisutuse. 

HÜRALUROONFILLER - ristsidemetega hüaluroonhappe mikroosakesed, mis täidavad kortse vä-

hem kui 1 tunni jooksul. Vähendab kortse ja annab pikaajalise ja sügava niisutuse. 

TAIMERAKULINE KOMPLEKS - taimede varte rakkude kompleks, mis toimib kui looduslik raku-

kasvu stimulaator. See ergutab kollageeni ja elastiini tootmist, kaitseb nende lagunemise eest, toetades 

naha uuenemist ja lükates edasi vananemisprotsessi. 

HYDROKSYPROLISILANE CN® - toimeaine, mis on saadud silikooni ja hüdroksüproliini (kolla-

geenis ja elastiinis leiduv aminohape) kombineerimisel. Uuendab intensiivselt nahka, toetab selle uue-

nemist rakkude tsütostimulatsiooni, stimuleerib fibroblastide sünteesi ja ühtlustab naha struktuuri. 

TGF β-BOOSTER - patenteeritud tripeptiid, mis aeglustab naha vananemisprotsessi. See stimuleerib 

TGF-β tootma kollageeni ja lisaks kaitseb seda lagunemise eest. 
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AMW HIALURON - keskmise molekulaarmassiga hüaluroonhappe molekulid, mis tekitavad nahale 

pinnale loodusliku hüdrolipiidkihi. Samaaegselt niisutab intensiivselt ja väldib epidermisel toimuvat 

veekadu.  

 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Kohene nahka tõstev efekt, kortsud vähenevad nähtavalt, nahk on niisutatud ja uuendatud, tunduvalt on 

paranenud naha pingsus, elastsus, väljanägemine ja seisukord. 

⸙ TULEMUSED PEALE MITMEKORDSEID PROTSEDUURE* 

Kortsude silumine ja täitmine, lihaskrampide vähenemine, miimiliste kortsude tekkimise aeglustumine 

ja peatumine, näokontuuride paranemine. 

*Seeria kuuest hooldusest, mida on täiendanud õige kodune hooldus. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldus 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Soothing facial toner - Rahustav näovesi 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 NEURO LIFT + Active dermo-lifting concentrarate - Aktiivne nahka tõstev kontsentraat 

 DERMACOS Soothing facial massage cream - Rahustav massaažikreem 

 NEURO LIFT + Hyaluronic bionanocellulose mask / peptide bionanocellulose mask - Hüalu-

roon bionanotselluloosi mask/peptiid bionanotselluloosi mask 

 NEURO LIFT+ Face lifting emulsion SPF15 - Näonahka tõstev emulsioon SPF15 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada make-up silmadelt ja huultelt kasutades PURE ICON make-up remover meigieemal-

dusvedelikku. Puhastada nägu, kael ja dekoltee PURE ICON Facial make-up remover milk 

näopiimaga ja toniseerida PURE ICON  Soothing facial toner näoveega. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit 

ja eemaldada niiskete käsnadega. 

3. Masseerida nahale NEURO LIFT+ Active dermo-lifting concentrate kontsentraat, pöörates roh-

kem tähelepanu piirkondadele, kus esinevad miimilised kortsud. 

4. Teostada Farmona International´i poolt välja töötatud nahka tõstev massaaž kasutades DER-

MACOS Soothing facial massage cream massaažikreemi. Massaaži lõpus eemaldada kreemi 

ülejäägid salvrätikuga. 

5. Kanda nahale eelnevalt pakendil olevale juhendile ettevalmistatud NEURO LIFT+ Bionanocel-

lulose mask mask: 

 Hüaluroon bionanutselluloosi mask - kõikidele nahatüüpidele peale 30. eluaastat, eriti 

dehüdreeritud nahale, millel ilmnevad esimesed vananemisilmingud ja miimilised kort-

sud. 

 Peptiid bionanotselluloosi mask - kõikidele küpsetele nahatüüpidele peale 40. eluaastat, 

millel on nähtavalt vähenenud naha tihedus ja elastsus, tekkinud on miimilised ja gra-

vitatsioonilised kortsud. 

6. Hoida maski peal 20 minutit ja seejärel eemaldada. Ülejäänud seerum masseerida nahka. 



 

32 
  

7. Hoolduse lõpus kanda nahale ja masseerida õrnalt NEURO LIFT + Face lifting 

emulsion SPF15 näokontuure tõstev emulsioon SPF 15. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Seeria 1 hooldus nädalas 6 nädala jooksul 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund ja 15 minutit. 

⸙ TOOTED KODUSEKS HOOLDUSEKS 

 NEURO LIFT + Anti-wrinkle regenerating cream (night) - Kortsudevastane ja 

uuendav öökreem 

 NEURO LIFT + Lifting emulsion SPF15 (day) - Näokontuure tõstev päevaemulsioon SPF15 

 NEURO LIFT + Mimic wrinkle reducer under eye & mouth area - Silma- ja suuümbruse mii-

miliste kortsude vähendaja 
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HYDRA 

QUEST  

Niisutav ja vananemisvastane hooldus 

30 - 50 eluaastat 

 

Intensiivne niisutav hooldus kõikidele 

nahatüüpidele, eriti sobilik dehüdreeritud, solaariumist, päevitamisest, õhukonditsioneerist või 

keskküttest põhjustatud kuivale nahale. Sünergiline kombinatsioon innovaatilistest aktiivainetest, 

mis suurendavad naha niiskussisaldust andes kauakestva efekti, nahale pingsuse ja vitaalsuse. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Sobib kõikidele nahatüüpidele, eriti dehüdreeritud nahale, päevitamisest või solaariumi kasutamisest tin-

gitud kuivale nahale; intensiivset niisutust vajavale ning väsinud ja vähese hapnikusisaldusega nahale. 

⸙ AKTIIVAINED 

HYALURON INTENSE SYSTEM - valitud kombinatsioon erineva suurusega hüaluroonhappe mole-

kulidest annavad mitmetasandilise niisutuse ja pinguldavad nahka. 

MADALA MOLEKULAARKAALUGA HÜALUROONHAPE - mükopolüsahhariid, mis esinevad 

looduslikult nahas ja tänu molekulide väikesele suurusele on võimelised imenduma läbi str. corneum´i. 

Seob vett ja säilitab seda naha sügavamates kihtides, täidab kortse ja parandab naha pingsust. 

AQB 8 BOOSTER - suurendab akvapüriini kogust nahas. Stimuleerib kollageeni sünteesi ja tänu sellele 

muutub nahk siledamaks, pingsamaks ja kortsude sügavus väheneb. 

HYDROMANIL™ - kolmedimensiooniline kolloidpolüsahhariidi maatriks Tara spinosa puult. Sisaldab 

rohkelt oligosahhariide. Vabastab järk-järgult aktiivaineid ja tänu sellele annab nahale õige ja kauapüsiva 

niiskustaseme, kaitstes nahka veekao eest. 

KOLLAGEEN JA ELASTIIN - kaks kõige olulisemat naha koostises olevat proteiini, mis tagavad na-

has õige niiskussisalduse, elastsuse ja pingsuse. 

OLIGOPHYTOCORAIL - punase korallivetika ekstrakt, mis aktiveerib naha rakke, reguleerib en-

sümaatilist katalüüsi ja on energiat andvate omadustega. Taastab vitaalsuse ja naha tervisliku väljanäge-

mise. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Kohene ja pikaajaline naha niisutus, paranenud naha pingsus ja elastsus, kortsude silumine, tervisliku 

nahatooni taastamine ja uuendamine.  

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 
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 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Moisturizing toner - Niisutav näovesi 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 HYDRA QUEST Hydrating & firming massage cream - Niisutav ja pinguldav massaažikreem 

 HYDRA QUEST Active moisturising concentrate - Aktiivselt niisutav kontentraat 

 ALGAE MASK Moisturising algae mask - Niisutav vetikamask 

 HYDRA QUEST Hydrating and firming mask - Niisutav ja pinguldav mask 

 HYDRA QUEST Intensely moisturising cream - Intensiivselt niisutav kreem 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada silma- ja suumeik meigieemaldusvedelikuga. Puhastada nägu, kael ja dekoltee põh-

jalikult PURE ICON näopuhastuspiimaga. Toniseerida niisutava näoveega ja kuivatada nahk. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit 

ja eemaldada niiskete käsnadega. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

3. Teostada massaaž kasutades HYDRA QUEST Hydrating&firming massage cream  massaažik-

reemi.. Eemaldada kreemi ülejäägid ja toniseerida nahk. 

4. Kanda HYDRA QUEST Active moisturizing concentrate kontsentraat nahale, masseerida või 

kasutada imendamiseks ultraheli. 

5. Valmistada ette ALGAE MASK Moisturizing algae mask vastavalt pakil olevale juhendile. 

Kanda mask kiiresti nahale ja hoida peal 30 minutit 

kuni mask tahkub, peale seda mask eemaldada. Va-

heldumisi võib hooldustes kasutada HYDRA 

QUEST Hydrating and firming mask maski. 

6. Kuiva või väga kuiva naha puhul soovitame kanda 

õhukese kihi HYDRA QUEST Hydrating and fir-

ming mask maski Algae mask maski alla. 

7. Hoolduse lõpus kanda nahale HYDRA QUEST In-

tense moisturizing cream intensiivselt niisutav 

kreem. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Hooldust võib teha ühekordse protseduurina või seeria 1 

hooldus nädalas 4-6 nädala jooksul.  

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund ja 15 minutit. 

⸙ TOOTED KODUSEKS HOOLDUSEKS 

 HYDRA QUEST Multi-level moisturizing cream - mitmetasandiline niisutav 

kreem 

 HYRDA QUEST Deep moisturizing seerum - sügavniisutav seerum 
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REVOLU       

C WHITE  
Nahk särama! 
Nahka helendav hooldus värvimuutuste ja 

ebaühtlase nahatooni eemaldamiseks. 

25 - 70+ eluaastat 

 

Professionaalne hooldus, mis aitab kanda hoolt naha värvuse 

ebakorrapäraste muutuste eest, andes nahale tagasi sära. 

Hooldus toimib läbi melanotsüütide tegevuse reguleerimise ja 

kontrollib ebakorrapärasusi, mis viivad naha pigmentat-

siooni ebaühtlasele jaotusele nahas. Hoolikalt kokku pandud 

hooldusprotseduur võimaldab aktiivainetel probleemidega 

maksimaalses ulatuses tegelda. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Kõik nahatüübid, millel ilmnevad erinevatel põhjustel ebaühtlased värvimuutused: vananemisega seotud, 

päevitamise järgselt, akne järgselt, hormoonid, hallikas nahk ebaühtlase tooniga või toetava hooldusena 

teiste dermatoloogiliste helendavate protseduuride juurde (Cosmelan, laserteraapia). 

⸙ VASTUNÄIDUSTUSED 

Allergiad, naha lagunemine, põletused, aktiivses faasis akne, retinoidteraapia, päevitamine enne ja pärast 

hooldust (soovituslik on vähemalt 7 päevane paus), rasedus ja imetamine. 

⸙ AKTIIVAINED 

VITAMIIN C - helendab efektiivselt ebaühtlusi, annab nahale sära ja parandab selle tooni. 

SEPICALM™VG - toimeaine lipoaminohappe ja vesiroosi ekstraktiga, mis vähendab päikesest, põleti-

kulistest protsessidest ja aknest põhjustatud naha värvimuutusi. See rahustab nahka ja kaitseb DNAd päi-

kesekiirguse mõju eest. 

VALGENDAV RAKULINE KOMPLEKS - aktiivne kompleks, koosneb lagritsa ekstraktist, leesikast, 

sidrunist ja mooruspuust, millel on nahka helendavad, põletikuvastased ja antioksüdandi omadused. 

MELASLOW™ - jaapani mandariini ekstrakt, mis helendab nahka, ühtlustab värvimuutused ja vanane-

misega seotud pigmendilaigud. 

SEPIWHITE™MSH - orgaaniline ühend, mille koostises on aminohapped, vitamiinid, aaloe ekstrakt, 

ženšenn ja rosmariin. Hoolitseb melaniini sünteesi eest ja aitab vältida värvimuutusi. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED  PEALE MITMEKORDSEID HOOLDUSI* 
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Ebaühtlase värvitooni ühtlustumine ja selle nähtavuse vähemine, ühtlane nahatoon, värskendatud ja pa-

ranenud naha väljanägemine ning seisukord. 

*seeria 6 hooldusega koos soovitatud koduse hooldusega. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Moisturizing toner - Niisutav näovesi 

 REVOLU C WHITE Exfoliating gel with acids - Kooriv happegeel 

 REVOLU C WHITE Neutralising foam - Neutraliseeriv vaht 

 REVOLU C WHITE Active whitening concentrate - Aktiivne valgendav kontsentraat 

 REVOLU C WHITE Mask activator - pure vitamin C - Mask-aktivaator, puhas vitamiin C 

 REVOLU C WHITE Skin brightening mask - Nahka valgendav mask 

 REVOLU C WHITE Protective day cream SPF30 - Kaitsev päevakreem SPF30 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada make-up silmadelt ja huultelt kasutades PURE ICON two-phase make-up remover 

meigieemaldusvedelikku. Puhastada nägu, kael ja dekoltee PURE ICON Facial make-up remo-

ver milk näopiimaga ja toniseerida PURE ICON  Moisturizing toner näoveega. 

2. Kasutades pintslit kanda näole paks kiht REVOLU C WHITE Exfoliation gel with acids koori-

vat happegeeli, vältides silmaümbruspiirkonda. Toimimisaeg sõltub naha tüübist ja tundlikku-

sest: kuiva ja tundliku naha puhul kuni 2 min; normaalsel nahal kuni 3 min; rasusele nahale kuni 

5 min. Mitte teostada massaaži. Jälgida pidevalt naha reaktsiooni. Kui ilmneb punetus ja eba-

mugavustunne, eemaldada geel koheselt ning puhastada nahk veega. Seejärel kanda nahale RE-

VOLU C WHITE Neutralizing foam neutraliseeriv vaht, masseerida nahka ja puhastada ülejää-

gid veega. Toniseerida nahk ja kuivatada. 

3. Kanda REVOLU C WHITE Active whitening concentrate aktiivne valgendav kontsentraat na-

hale ja masseerida. Efekti suurendamiseks võib toodet kasutada koos ultraheliga. Active brigh-

tening concentrate - Aktiivne valgendav kontsentraat. Professionaalne ja kõrgelt kontsentreeri-

tud toode, mis on sobilik kõikidele nahatüüpidele, millel ilmneb värvimuutusi: hormonaalsed, 

peale päevitamist, peale aknet, vananemisega seotud pigmendilaigud, hall nahk, ebaühtlane na-

hatoon. Tänu tootes sisalduvatele aktiivainetele aitab vähendada melaniini sünteesi, helendab 

efektiivselt naha värvuse mitmekesistust ja ühtlustab naha tooni. Parandab naha vastupanu uute 

pigmentatsioonihäirete tekkimisele ja kaitseb vabade radikaalide kahjuliku toime eest. Aktiivai-

ned: vitamiin C, MELASLOW™, valgendav rakuine kompleks, Sepicalm™VG. 

4. Segada klaaskausis REVOLU C WHITE Mask activator mask aktivaator - puhas vitamiin C ja 

REVOLU C WHITE Skin brightening mask nahka valgendav mask, segada kui segu on ühtlane. 

Kanda mask nahale, vältides silmaümbruspiirkonda ja hoida peal 15 minutit. Eemaldada ülejää-

gid, puhastada põhjalikult vee ja käsnadega. Toniseerida nahk ja kuivatada. 

5. Hoolduse lõpus kanda nahale REVOLU C WHITE Protectice day cream SPF30 - kaitsev päe-

vakreem SPF30. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Seeria 6 hooldust 1 kord nädalas. 
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⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

60 minutit. 

⸙ TOOTED KODUSEKS HOOLDUSEKS 

 REVOLU C WHITE Blemish reducing 

cream SPF30 - Naha tooni ühtlustav kreem SPF30 

  

 REVOLU C WHITE Restructuring cream - Restruktureeriv 

kreem 

 REVOLU C WHITE Night-time treatment with Vitamin C 

- Vitamiin C ööhooldus 

 

 

REVULO C WHITE 

Mask aktivaator, pure vitamin C - Maski aktivaator, puhas vitamiin C 

Puhas vitamiin C, mis on REVOLU C WHITE Skin brightening mask - Nahka helendava maski akti-

vaator. Pärsib efektiivselt türosinaasi aktiivsust, annab nahale sära ja vähendab pigmendilaike. Samuti 

aitab kaasa looduslikule koormisprotsessile, mis aitab eemaldada naha ebaühtlast värvust. Aktiivained: 

vitamiin C, Hydromanil™, hüaluroonhape, rapsiõli, kollageen. Kogus 10 x 2 gr 

Skin brightening mask, base - Nahka valgendav mask, maski põhi 

Kreemjas puhta vitamiin C sisaldusega nahka helendava maski põhi, mis annab pikaajalise ja intensiivse 

niisutava efekti, eemaldab nahalt ärritused ja punetuse, kiskuva ning põletava tunde. Omab nahka uuen-

davaid ja kaitsvaid omadusi. Sobib kõikidele pigmentatsiooniprobleemidega (hormonaalsed, päevita-

misjärgsed, akne järgne, vananemisega seotud, hallikas nahk ebaühtlase tooniga) nahatüüpidele. Aktii-

vained: Hydromanil™, hüaluroonhape, rapsiõli, kollageen. Kogus 10 x 12 ml 
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AMBER 

LAVI   

Nooruslikkuse plahvatus! 

Uuendav ja elustav hooldus. 35 - 50 eluaastat 

 

AMBER LAVI hooldusprotseduur on loodud küpsele nahale aidates edasi lükata naha vanane-

misprotsesse ja korrigeerib vananemise silmaga nähtavaid märke. Sisaldab nahale vajalikke ak-

tiivaineid, uuendab rakkude toimimuse mehhanisme, kiirendab rakkude uuenemist ja nahastruk-

tuuride ülesehitamist, muutes naha välimuse tervemaks ja nooruslikumaks. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Küps nahk - väga kuiv, ketendav, nähtavad vananemismärgid, väsinud, vähese hapnikusisaldusega, hal-

likas, suitsetaja nahk; nahk, mis vajab uuendamist. 

⸙ AKTIIVAINED 

MEREVAIGU EKSTRAKT - pärsib naha vananemisprotsessi, stimuleerib selle ainevahetust ja annab 

energiat. Taastab naha sära ja naturaalse tooni. 

ARGAANIAÕLI - on tugevate uuendavate omadustega, taastab epidermist, tugevdab naha rakke, nii-

sutab ja toidab intensiivselt nahka. 

TAIMERAKULINE KOMPLEKS - taimede varte rakkude kompleks, mis toimib kui looduslik raku-

kasvu stimulaator. See ergutab kollageeni ja elastiini tootmist, kaitseb nende lagunemise eest, toetades 

naha uuenemist ja lükates edasi vananemisprotsessi. 

AQB 8 BOOSTER - suurendab akvapüriini kogust nahas. Stimuleerib kollageeni sünteesi ja tänu sellele 

muutub nahk siledamaks, pingsamaks ja kortsude sügavus väheneb. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Nahk on silutud, niisutatud, toidetud. Paranenud on naha väljanägemine ja seisukord. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 PURE ICON Make-up remover oil - Meigieemaldusõli 

 PURE ICON Moisturizing toner - Niisutav näovesi 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 AMBER LAVI Active rejuvenating concentrate - Aktiivne elustav kontentraat 

 DERMACOS Soothing facial massage cream - Rahustav massaažikreem 
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 AMBER LAVI Regenerating & rejuvenating mask - Uuendav ja elustav mask 

 ALGAE MASK Nourishing algae mask - Toitev vetikamask 

 AMBER LAVI Rejuvenating amber cream - Elustav kreem merevaigu ekstraktiga 

⸙ HOOLDUSE KÄIK 

1. Eemaldada silma- ja suumeik kahefaasilise meigieemaldusvedelikuga. Puhastada nägu, kael ja 

dekoltee põhjalikult PURE ICON Make-up remover oil - Meigieemaldusõliga. Toniseerida nii-

sutava näoveega ja kuivatada nahk. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit 

ja eemaldada niiskete käsnadega. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

3. Kanda ühtlase kihina nahale AMBER LAVI Active rejuvenating concentrate - Aktiivne elustav 

kontentraat. 

4. Teostada massaaž kasutades DERMACOS Soothing facial massage cream - Rahustavat mas-

saažikreemi. Peale massaaži lõppu eemaldava ülejäägid salvrätikuga. 

5. Kanda nahale õhuke kiht AMBER LAVI Regenerating & rejuvenating mask - Uuendavat ja 

elustavat maski. 

6. Valmistada ette ALGAE MASK Nourishing algae mask - Toitev vetikamask vastavalt pakendil 

olevale juhendile ja kanda nahale nii kiiresti kui võimalik. Hoida peal 20-30 minutit. 

7. Eemaldada nahalt mõlemad maskid ja puhastada nahk. 

8. Hoolduse lõpus masseerida nahka AMBER LAVI Rejuvenating amber cream - Elustav kreem 

merevaigu ekstraktiga. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Seeria 5-6 hooldust 1 kord nädalas. 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund 15 minutit. 
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DERMA 

ACNE + 

Ebapuhtuste vähendamine 

Nahka puhastav hooldus. 

15 - 70+ eluaastat 

 

Puhastav hooldusprotseduur rasusele nahale, millel ilmnevad komedoonid, laienenud poorid, 

akne ja mis vajab mehhaanilist puhastust. DERMAACNE + liini tooted sisaldavad anti-bakte-

riaalset toimeainet, mis takistab bakterite arengut ning toimeainet, millel on keratolüütilised ja 

poore ahendavad efektid. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Rasune nahk nähtavate komedoonidega, laienenud poorid, akne ja seborrhea, miiliumide tekkimine, 

naha ebapuhtused, vajadus mehhaanilise puhastuse järele. 

⸙ AKTIIVAINED 

PIRNI EKSTRAKT - siluvate omadustega, eemaldab õrnalt surnud epidermise rakud, vähendab naha 

ebakorrapärasusi, rahustab, niisutab ja elustab. Sisaldab pektiini, mis mõjub positiivselt aknele kaldu-

vale nahale. 

AHA HAPPED - kombinatsioon glükool-, maleiin-, sidrun- ja piimhappest, millel on epidermisele ke-

ratolüütiline ja normaliseeriv efekt, vähendab ebapuhtusi ja ühtlustab naha tooni. 

ACNE CONTROL COMPLEX - kompleks aktiivainetest, millel on tugevad antibakteriaalsed, põle-

tikuvastased ja uuendavad omadused. Taastab naha õige pH tasakaalu, reguleerib rasueritust ja vähen-

dab komedoonide teket. 

NORMAL SEBUM SYSTEM - erakordne taimeekstraktide (mustika ja paju ekstraktid, hamamelise 

vesi) kompleks, mis reguleerib liigset rasutootmist, ahendab poore, matistab rasust nahka ja parandab 

selle väljanägemist. 

ROHELINE SAVI - omab desinfitseerivaid, parandavaid, puhastavaid ja nahka uuendavaid omadusi. 

Pärsib bakterite kasvu, ahendab suurenenud poore, hoiab ära komedoonide tekkimise, matistab ja kui-

vatab rasust nahka.  

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Puhastatud, matistatud, silutud ja värskendatud nahk, ahendatud poorid ja vähenenud ebakorrapärasu-

sed. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 
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 DERMAACNE+ Pear face wash gel - Pirniekstraktiga näopesugeel 

 DERMAACNE+ Antibacterial facial toner - Antibakteriaalne näovesi 

 PURE ICON Creamy fine grain scrub  - Kreemjas peeneteraline näokoorija või PURE   ICON 

Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 DERMAACNE+ Softening mask - Pehmendav mask 

 DERMAACNE+ Active normalizing concentrate - Aktiivne normaliseeriv kontsentraat 

 DERMAACNE+ Astringent face mask - Astringeeriv näomask 

 DERMAACNE+ Moisturising mattyfing face cream - Niisutav ja matistav näokreem 

⸙ HOOLDUSEKÄIK 

1. Eemaldada meik silmadelt ja suult PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasilise mei-

gieemaldusvedelikuga. Näo, kaela ja dekoltee nahk puhastada DERMAACNE+ Pear face wash 

gel - Pirniekstraktiga näopesugeeliga ja toniseerida DERMAACNE+ Antibacterial facial toner 

- Antibakteriaalse näoveega. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Creamy fine grain scrub näokoorijat ja masseerida õr-

nalt. Tundliku ja punetava naha puhul võib kasutada ka PURE ICON ensüümkoorijat. Puhastada 

nahk niiskete käsnadega. Toniseerida nahk ja kuivatada. 

3. Kanda nahale DERMAACNE+ Softening mask - Pehmendav mask ja hoida peal 15 minutit. 

Eemaldada kuiva vatipadjaga ja puhastada veega. Vastunäidustuste puudumisel võib maski ajal 

kasutada aurutajat, fooliumkompressiga või punase filtriga Solux lambiga. 

4. Peale naha puhastamist, toniseerimist ja kuivatamist jätkata naha mehhaanilise puhastamisega. 

5. Mehhaanilise puhastamise lõpus toniseerida nahk DERMAACNE+ Antibacterial facial toner - 

Antibakteriaalse näoveega. 

6. Vastunäidustuste puudumisel teostada darsenvali hooldus naha desinfitseerimiseks. 

7. Masseerida DERMAACNE+ Active normalizing concentrate - Aktiivne normaliseeriv kont-

sentraat nahale ja lasta imenduda. Efekti suurendamiseks võib toote imendamiseks kasutada 

ultraheli. 

8. Kanda nahale DERMAACNE+ Astringent face mask - Astringeeriv näomask, hoida peal 15 

minutit. Seejärel puhastada ja kuivatada nahk. 

9. Hoolduse lõpus masseerida nahale DERMAACNE+ Moisturising mattyfing face cream - Nii-

sutav ja matistav näokreem. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Sõltuvalt näonaha vajadustest.  

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund 30 minutit. 
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DERMA 

ACNE +          

Ebapuhtuste vähendamine 

Nahka matistav ja normaliseeriv hooldus. 

15 - 70+ eluaastat 

 

Efektiivne ja kiire hooldus, mis on loodud rasusele ja kombineeritud nahale. Sisaldab rohkelt kii-

relt toimivaid aktiivaineid, mis aitavad reguleerida rasunäärmete tööd. Koheselt paraneb naha 

seisukord ja väljanägemine, muutes selle siledamaks, matimaks ja tooni ühtlasemaks. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Rasune ja kombineeritud nahk, suurenenud poorid, komedoonide ja seborrhoea tekkimine, nahal puu-

dub värskus ja kalduvus on läikida. 

⸙ AKTIIVAINED 

PIRNI EKSTRAKT - siluvate omadustega, eemaldab õrnalt surnud epidermise rakud, vähendab naha 

ebakorrapärasusi, rahustab, niisutab ja elustab. Sisaldab pektiini, mis mõjub positiivselt aknele kaldu-

vale nahale. 

PCA ZINK - puhastab naha üleliigsest rasust, taastab naha õige pH tasakaalu, ahendab suurenenud 

poore, vähendab komedoonide tekkimist ja rahustab põletikulisi protsesse. 

NORMAL SEBUM SYSTEM - erakordne taimeekstraktide (mustika ja paju ekstraktid, hamamelise 

vesi) kompleks, mis reguleerib liigset rasutootmist, ahendab poore, matistab rasust nahka ja parandab 

selle väljanägemist. 

ROHELINE SAVI - omab desinfitseerivaid, parandavaid, puhastavaid ja nahka uuendavaid omadusi. 

Pärsib bakterite kasvu, ahendab suurenenud poore, hoiab ära komedoonide tekkimise, matistab ja kui-

vatab rasust nahka.  

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Puhastatud, matistatud, silutud ja värskendatud nahk, ahendatud poorid ja vähenenud ebakorrapärasused 

ning rasueritus. 

⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 DERMAACNE+ Pear face wash gel - Pirniekstraktiga näopesugeel 

 DERMAACNE+ Antibacterial facial toner - Antibakteriaalne näovesi 

 PURE ICON Creamy fine grain scrub  - Kreemjas peeneteraline näokoorija  

 DERMAACNE+ Active normalizing concentrate - Aktiivne normaliseeriv kontsentraat 
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 TECHNOLOGY Ultrasound gel - Ultraheligeel 

 DERMAACNE+ Astringent face mask - Astringeeriv näomask 

 DERMAACNE+ Moisturising mattyfing face cream - Niisutav ja matistav näokreem 

⸙ HOOLDUSEKÄIK 

1. Eemaldada meik silmadelt ja suult PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasilise mei-

gieemaldusvedelikuga. Näo, kaela ja dekolteenahk puhastada DERMAACNE+ Pear face wash 

gel - Pirniekstraktiga näopesugeeliga ja toniseerida DERMAACNE+ Antibacterial facial toner 

- Antibakteriaalse näoveega. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Creamy fine grain scrub näokoorijat ja masseerida õr-

nalt. Puhastada nahk niiskete käsnadega. Toniseerida nahk ja kuivatada. 

3. Kanda DERMAACNE+ Active normalizing concentrate - Aktiivne normaliseeriv kontsentraat 

nahale ja teostada imendumine ultraheliaparaadiga. Õige libeduse säilitamiseks kasutada 

TECHNOLOGY Ultrasound gel - Ultraheligeeli. Protseduuri lõpus eemaldada geeli ülejäägid. 

4. Kanda nahale DERMAACNE+ Astringent face mask - Astringeeriv näomask. Kombineeritud 

naha puhul kanda mask T-tsoonile, ülejäänud näole HYDRA QUEST Moisturizing and firming 

mask - Niisutav ja pinguldav mask.  

5. Hoida peal 20 minutit. Seejärel puhastada niiskete käsnadega, toniseerida ja kuivatada nahk. 

6. Hoolduse lõpus masseerida nahale DERMAACNE+ Moisturising mattyfing face cream - Nii-

sutav ja matistav näokreem. 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Ühekordne hooldus näonaha välimuse parandamiseks ja värskendamiseks või seeria 1-2 hooldust näda-

las 6 nädala jooksul. 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund. 
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DERMA          

COS          

   

Rahustamine ja kaitsmine 

Nahka rahustav hooldus kuperoossele ja tundli-

kule nahale. 20 - 70+ eluaastat 

 

Tõeliselt õrn erihooldus kuperoossele nahale, kus on nähtav telangiektaasia, nahk on tundlik, pu-

netub ja ärritub kergesti. Tänu hoolikalt valitud aktiivainetele annab hooldus kohese rahustuse 

ja mugavustunde. 

 

⸙ NÄIDUSTUSED 

Kuperoosne, tundlik ja õrn nahk, mis ärritub kergesti. Rosaatsele kalduv nahk, ärritatud ja punetav nahk, 

kergesti vastuvõtlik väliskeskkonna mõjutustele (temperatuurimuutused, pakane, tuul). 

⸙ AKTIIVAINED 

PRONALEN ANTI-FATIGUE HSC - uuenduslik kappillare tugevdav süsteem, mis on kombinatsioon 

torkava ruskuse, mustika ja sidruni ekstraktidest. Stimuleerib mikrotsirkulatsiooni, suurendab vere-

soonte vastupidavust ja tugevust. 

ANTIKUPEROOSA SÜSTEEM - sünergeetiline kombinatsioon kastani, hamamelise ja aroonia ekst-

raktidest, mis kiirendab vereringet, tugevdab kapillaaride seinu, vähendab paistetust ning naha ülitund-

likkust ja reaktsooni välisfaktoritele. 

TROXERUTINI MIKROOSAKESED - looduslikku päritolu bioflavonoid, mis vähendab veresoonte 

läbilaskvust, parandab elastsust ja väldib nende katkemist. 

SEPICALM™VG - lipoaminohape koos vesiroosi ekstraktiga, millel on rahustavad omadused, kaitseb 

DNA rakke päikesekiirte kahjuliku toime eest. 

 ⸙ HOOLDUSE TULEMUSED 

Kapillaaride vähenemine, naha tooni paranemine, nahk on kaitstud väliskeskkonna kahjulike tingimuste 

eest. 

⸙ HOOLDUSE TULEMUSED PEALE MITMEID PROTSEDUUURE* 

Tugevnenud ja isoleeritud veresooned, kapillaaride purunemise ja telangiektaasia ilmnemise 

vähenemine, suurenenud naha immuunkaitsevõime.  

*tulemused peale 10 hooldusega kuuri läbimist koos õige koduhooldusega. 
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⸙ HOOLDUSES KASUTATAVAD TOOTED 

 PURE ICON Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

 PURE ICON Facial make-up remover milk - Näopuhastuspiim 

 PURE ICON Soothing toner - Rahustav näovesi 

 PURE ICON Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

 DERMACOS Active strengthening blood vessels concentrate - Aktiivne veresooni tugevdav 

kontentraat 

 TECHNOLOGY Ultrasound gel - Ultraheligeel 

 DERMACOS Soothing facial massage cream - Rahustav näomassaaži kreem  

 DERMACOS Soothing-strengthening mask - Rahustav-tugevdav mask 

 ALGAE MASK Soothing algae mask - Rahustav vetikamask 

 DERMACOS Capillary strengthening cream - Kapillaare tugevdav kreem 

⸙ HOOLDUSPROTSEDUUR 

1. Eemaldada silma- ja suumeik meigieemaldusvedelikuga. Puhastada nägu, kael ja dekoltee põh-

jalikult PURE ICON näopuhastuspiimaga. Toniseerida rahustava näoveega ja kuivatada nahk. 

2. Kanda nahale õhuke kiht PURE ICON Enzymatic peeling näokoorijat. Hoida peal  10-15 minutit 

ja eemaldada niiskete käsnadega. Toniseerida ja kuivatada nahk. 

3. Ühtlase kihina kanda nahale DERMACOS Active strengthening blood vessels concentrate - Ak-

tiivne veresooni tugevdava kontentraadi ampulli sisu, lisada TECHNOLOGY Ultrasound gel - 

Ultraheligeel ja kasutada ultraheliaparaati 10 minuti jooksul. Paale seda eemaldada geeli jäägid, 

puhastada ja toniseerida nahk. 

4. Hooldust võib läbi viia ka ilma ultraheliaparaadita. Sellisel juhul kanda kontsentraat nahale ja 

lasta imenduda 10 minutit.  

5. Teostada kerge massaaž kasutades DERMACOS Soothing facial massage cream - Rahustavat 

näomassaaži kreemi. Peale massaaži lõppu toniseerida ja kuivatada nahk.  

6. Seejärel kanda nahale õhuke kiht DERMACOS Soothing-strengthening mask - Rahustavat-tu-

gevdavat maski.  

7. Valmistada ette vastavalt pakil olevale juhendile ALGAE MASK Soothing algae mask - Rahus-

tav vetikamask ja kanda võimalikult kiiresti nahale. Hoida peal 20-30 minutit. 

8. Eemaldada mask täielikult, puhastada ja toniseerida. 

9. Hoolduse lõpus kanda nahale DERMACOS Capillary strengthening cream - Kapillaare tugev-

dav kreem 

⸙ SOOVITATAV HOOLDUSTE ARV 

Seeria 1-2 hooldust nädalas 10 nädala jooksul või ühekordne hooldus ärrituste leevendamiseks, näiteks 

peale mikrolihvimise hooldust.. 

⸙ HOOLDUSE KESTVUS 

1 tund ja 15 minutit. 
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PURE ICON 
NÄONAHA PUHASTAMISEKS 

Facial make-up remover milk - Näonaha meigieemalduspiim 

Kerge emulsioon, professionaalne toode, mis on sobilik meigi ja ebapuhtuste 

eemaldamiseks nahalt. Tänu õrnale koostisele ja niisutavatele ainetele hoiab 

puhastuspiim ära naha kuivamise ja rahustab seda. Sobilik kõikidele nahatüüpidele, 

eriti kuivale ja dehüdreeritud nahale. Aktiivained: vetikaekstrakt, 

mäekristall. Kogus 500 ml 

 

Two-phase make-up remover - 2-faasiline meigieemaldusvedelik 

Spetsiaalne 2-faasiline toode, mis sobib veekindla meigi eemaldamiseks silmadelt ja 

huultelt. Koostis ei kuivata ja ei ärrita silmade ümbruse tundlikku nahka. Aktiivained: 

rapsiõli, mäekristall. Kogus 250 ml 

Micellar liquid for face and eye make-up removal - Mitsellaarvesi näo- ja 

silmameigi eemaldamiseks 

Mitsellaarvesi, mis on sobilik kõikidele nahatüüpidele, eriti tundlikule ja kuperoossele 

nahale. Tulemuseks on ideaalselt meigist, liigsest rasust ja ebapuhtustest puhastatud 

nahk, mis on niisutatud ja rahustatud. Aktiivained: vesiroosi ekstrakt, seebirohi ekstrakt, 

aaloe ekstrakt. Kogus 500 ml 

Micellar gel - Multifunktsionaalne mitsellaargeel näo- ja silmameigi eemaldamiseks 

Kõikidele nahatüüpidele, eriti kuivale, tundlikule ja laienenud kapillaaridega nahale. 

Kerge õlivaba koostis puhastava mitsellaartehnoloogiaga Koostisosad: kookosvesi, 

merevetikaekstrakt, hüaluroonhape, pantenool, allantoiin. Koostis, mis on vaba ainetest 

sls ja sles. Ei kahjusta loomulikku hüdrolipiidkihti. Toime: põhjalik puhastamine, 

jumestuse ja mustuse tõhus ja õrn eemaldamine naha loomulikku hüdrolipiid-tasakaalu 

kahjustamata, niisutamine, jätab nahale värskendava, silendava, rahustava ja 

mugavustunde. Tõhus meigieemaldus, mis ei ärrita ja kuivata nahka ning ei tõmba nahka 

ebameeldivalt pingule.   
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Moisturizing toner - Niisutav näovesi 

Õrn alkoholivaba näovesi, mis on sobilik normaalsele, kuivale ja dehüdreeritud nahale. 

Aitab säilitada õiget niiskustaset ja taastab naha optimaalse pH taseme. Tänu 

vetikaekstraktile annab nahale vitaalsuse. Vähendab kiskuvat ebamugavustunnet ja 

värskendab nahka. Aktiivained: vetikaekstrakt, mäekristall, hamamelis ja panthenol. 

Kogus 500 ml 

Soothing facial toner - Rahustav näovesi 

Eriti õrn näovesi, mis on sobilik kuperoosele ja tundlikule nahale, mis ärritub ja punetub 

kergesti. Värskendab, taastab optimaalse pH tasakaalu, rahustab, vähendab punetust ning 

toob leevenduse tundlikule nahale. Aktiivained: Sepicalm™VG, Hydromanil™, PRO-

SMOOTH Complex. Kogus 500 ml 

 

Puhastav näopesugeel-mask aktiivsöega (kaks ühes) 

 Kõikidele nahatüüpidele, k.a. tundlikule nahale, millel esineb ikka ja jälle ebatäiuseid ja 

liigset rasueritust, mis läigib ning puutub kokku linnades oleva õhusaastega. Valmissegu 

võib kasutada puhastava pesugeelina kui ka kiirelt detoksifitseeriva ja puhastava maskina. 

Koostisosad: aktiivsüsi, kolm mineraalsavi (valge, roheline, rhassoul), nõiapuuvesi. Õrn 

koostis eemaldab mis tahes saaste koheselt. Toime: naha kohene ja põhjalik puhastamine 

jumestusest ja mustusest, ebatäiuste vähenemine, nähtavate pooride vähendamine, 

nahajume matistamine, värskendamine ja helendamine, naha välimuse ja seisundi 

parandamine. Kogus 200 ml 

 

Creamy fine grain scrub - Kreemjas peeneteraline koorija 

Professionaalne õrna kreemja koostisega toode, mis sisaldab koorivaid ja masseerivaid 

osakesi, mis eemaldavad ideaalselt surnud epidermise naharakud. Koorija puhastab poore 

ja silub naha pinda, stimuleerib mikrovereringet, tänu millele imenduvad järgnevate 

toodete aktiivained paremini. Peale koorija kasutamist muutub naha toon tervislikumaks, 

pehmemaks, siledamaks. Sobib normaalsele, rasusele, kombineeritud komedoonsele 

nahale. Aktiivained: mäekristall, mandliõli, panthenol, kerajad koorivad osakesed. Kogus 

200 ml 

 

Enzymatic peeling - Ensüümkoorija 

Eriti rahustava toimega ensüümkoorija. Sobilik kõikidele nahatüüpidele, eriti kuivale, 

kuperoossele, tundlikule ja akne ilmingutega põletikulisele nahale. Eemaldab õrnalt ja 

efektiivselt surnud naharakud ilma kiskuva tundeta, muutes naha säravaks, siledaks ja 

värskeks. Stimuleerib mikrovereringet ja nahk omastab järgneva hoolduse käigus 

paremini toitained. Aktiivained: papaia ekstrakt, kastani ekstrakt, inuliin. Kogus 200 ml 
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Microdermabrasion cream - Mikrolihviv kreem  

Kõikidele nahatüüpidele, nähtavate vananemismärkidega nahale, mis vajab taastamist 

ja silendamist. Mikrokoorimine emulsiooniga võimaldab kohandada hoolduse 

intensiivsust iga indiviidi järgi ja kasutada vastavalt ka valmissegu. Koostisosad: 

koorivad mikroosakesed, taimne kompleks merevetikaekstraktiga, pantenool, 

allantoiin. Toime: surnud naharakkude tõhus koorimine, naha kareduse vähendamine, 

nähtavate pooride vähendamine, peenikeste joonte ja kortsude silendamine, siledama ja 

säravama nahailme taastamine, järjestikku peale kantavate valmissegude koostisosade 

imendumise suurendamine. Kogus 200 ml 

DERMA ACNE + 

 Pear face wash gel - Näopesugeel pirniekstaktiga 

Õrnatoimeline geel, mis on sobilik rasusele, kombineeritud või läikivusele 

kalduvale ebapuhtale nahale. Puhastab ja eemaldab naha pinnalt efektiivselt meigi, 

ebapuhtused ja liigse rasu. Tänu optimaalselt valitud aktiivainetele vähendab naha 

ebapuhtusi, ahendab poore ja rahustab põletikulisi lööbeid. Muudab naha puhtaks 

ja värskeks. Aktiivained: pirni ekstrakt, puuvilja happed, PROTEOL™APL, 

pajukoore ekstrakt, tsink PCA. Kogus 500 ml 

DERMA ACNE + 

Antibacterial facial toner - Antibakteriaalne näovesi 

Professionaalne toode, mida soovitame rasuse, kombineeritud ja aknega nahale, 

millel on kalduvus läikida. Värskendab ideaalselt nahka, reguleerib rasueritust ja 

ahendab poore. Taastab naha õige pH taseme ja hoiab ära akne tekkimise. Näovesi 

muudab naha siledaks, säravaks ja matiks. Aktiivained: AHA happed, 

pirniekstrakt, tsink PCA, hõbeda vesi. Kogus 500 ml 

REVOLU C WHITE    Exfoliating gel - Kooriv geel 

Professionaalne kooriv geel, mis eemaldab surnud naharakud ja rasu enne 

nahahooldust. Sobib kõikidele nahatüüpidele, kus on nähtavad erinevat tüüpi 

värvimuutused: hormonaalsed, peale päevitamist, akne järgsed, vanusega seotud 

pigmendilaigud, hallikas nahatoon. Hüdroksüülhapped - shicimic ja mandelhape 

on efektiivsed ja täiendavad teineteise toimet. Nende kontsentratsioon ja pH tase 

on nahale ohutud, kuid on tugeva kooriva toimega. Koorija kasutamisel 

muutuvad rakkudevahelised sidemed str. corneum´is lõdvemaks kiirendades 

epidermise pinnal koorimist ja samal ajal stimuleerides naha sügavamate kihtide 

uuenemist. Nahk on nähtavalt säravam ja toon vaba värvimuutustest. 

Aktiivained: shicimic hape (1%), mandelhape (3%). Kogus 280 ml   
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Neutralising foam - Neutraliseeriv vaht 

Õrnatoimeline vaht, mis neutraliseerib koheselt happe toime. Taastab naha 

õige pH taseme, leevendab ärritusi ja vähendab punetust. Lisaks niisutab str. 

corneum´i ja reguleerib naha koorimist, parandades samal ajal naha 

väljanägemist. Aktiivained: Hydromanil™, panthenol, aaloe mahl. Kogus 160 

ml. 

 

 

AKTIIVHOOLDUSE TOOTED 

ANTI POLLUTION 

Oxygenating and detoxifying set - Hapnikuga rikastav ja 

toksiinidest puhastav komplekt 

Kontsentraat ja põhi, millel on intensiivsed hapnikuga 

rikastavad omadused ning samal ajal uuendavad ja 

aktiveerivad vitamiin D looduslikke funktsioone. See toodete 

kombinatsioon vähendab vabade radikaalide toimet, 

stimuleerib naha mitmetasandilist restruktureerimist ja 

vähendab saasteainete kahjulikku mõju nahale. Põhi lisatakse 

ampullile, aktiveeritakse kontsentraadi toimeained vabastades need hüdrogeeli maatriksist. Kogus 

10x3g; 30 ml 

 

NEURO LIFT + 

Active dermo-lifting concentrate - Aktiivne nahka tõstev 

kontsentraat 

 

Kontsentreeritud aktiivne nahka tõstva efektiga toode, mis 

aitab hoolitseda kõikide küpsete nahatüüpide eest, mille 

peamisteks probleemideks on naha pingsuse ja elastsuse 

puudus ning miimilised kortsud. Tänu erinevate aktiivainete 

koostoimele paraneb märgatavalt naha väljanägemine ja seisukord. Taastub naha elastsus ja tihedus, 

paraneb näo kontuur ja vähenevad kortsud. Kontsentraati võib peale kanda kasutades ultraheli või 

nõelavaba mesoteraapiat. Aktiivained: neuropeptiidid, taimeraku kompleks, Hydroskyprolisilane CN®, 

hüaluroonfiller, Cytokines+. Kogus 10 x 5 ml 
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DERMA ACNE + 

Active normalizing concentrate - Aktiivne 

normaliseeriv kontsentraat 

Eriti sünergiline aktiivainete ühendus, mis mõjutab 

rasunäärmete aktiivsust. Toode reguleerib rasueritust, 

ahendab poore ja vähendab naha läikivust. Lisaks puhastab, 

rahustab ärritusi ja on antibakteriaalse toimega. Aitab 

vähendada ebapuhtusi, muudab naha nähtavalt siledamaks, 

matimaks ja tooni ühtlasemaks. Soovituslik rasusele, laienenud pooridega kombineeritud ja 

komedoonidega nahale. Aktiivained: azeloglicine, tsink PCA, mudaekstrakt, pajukoore ekstrakt, 

hamamelise vesi. Kogus 10 x 5 ml 

AMBER LAVI 

Active rejuvenating concentrate - Aktiivne noorendav 

kontentraat 

Spetsiaalne lipiidkontsentraat nahka toitvaks hoolduseks. 

Sobib alates 40. eluaastast peamiselt kuivale, ketendavale, 

nähtavate vananemisilmingutega, väsinud, hallile ja 

suitsetaja nahale. Tänu argaaniaõli sisaldusele annab toode 

mitmesuunalise uuendava efekti. Eemaldab efektiivselt 

epidermise kuivuse, uuendab, vähendab vananemisilminguid 

ja stimuleerib naha ainevahetust. Nahk muutub pehmeks, 

siledaks ja säravaks. Nägu saavutab tervisliku ja noorusliku väljanägemise. Aktiivained: argaaniaõli, 

AQP 8 BOOSTER, merevaigu ekstrakt. Kogus 10 x 5 ml 

HYDRA QUEST 

Active moisturising concentrate - Niisutav 

aktiivkontsentraat 

Kontsentreeritud innovaatilistest ja intelligentsetest 

aktiivainetest toode. Sünergiline kombinatsioon annab 

nahale pikaajalise niisutuse koos pingsuse ja elujõuga. 

Soovitame kuivale, dehüdreeritud ja päikesest, kuivast või 

kuumast õhust (õhukonditsioneer, keskküte) tingitud 

ülikuivale nahale. Kontsentraati võib peale kanda kasutades 

ultraheli või nõelavaba mesoteraapiat. Aktiivained: hyaluron intense system, AQP 8 BOOSTER, 

Hydromanil ®. Kogus 10 x 5 ml 
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DERMACOS 

Active strenghtening blood vessels concentrate - Veresooni tugevdav 

aktiivkontsentraat 

Professionaalne kontsentraat, mille koostisosadel on mitmesuunaline 

rahustav ja tugevdav efekt. Tugevdab suurepäraselt veresoonte seinu, 

parandab elastsust vältimaks nende purunemist. Tänu rahustavatele 

toimeainetele leevendab ärritusi ja punetavat nahka, tugevdab loomulikke 

kaitsefunktsioone ning aitab vältida uute erüteemide tekkimist. Toodet soovitame kuperoossele, 

tundlikule ja õrnale nahale, mis ärritub kergesti. Kontsentraati võib peale kanda kasutades ultraheli või 

nõelavaba mesoteraapiat. Aktiivained: Sepicalm™VG, vitamiin C, Anti Inflammate system. Kogus 10 

x 5 ml 

 

FACE ROLLER 

Active anti-ageing concentrate for microneedle mesotherapy 

treatments - Aktiivne vananemisvastane kontsentraat microneedle 

mesoteraapia hoolduseks 

Professionaalne toode, mis on loodud näo microneedle mesoteraapia 

hoolduseks. Sobilik küpsele nahale, millel on nähtavad vananemise märgid, puudub pingsus, elastsus ja 

tihedus. Toote kasutamise efektid: stimuleeritud mikrovereringe, suurenenud elastsus ja pingsus ning 

naha tihedus. Vähenevad peened jooned, nägu on re-modelleeritud, uuenenud, niisutatud, hapnikuga 

rikastunud, paranenud naha toon ja seisukord. Aktiivained: neuropeptiidid, kollageeni booster, Hyaluron 

intense system. Kogus 5 x 5 ml 

Acid microneedle skin exfoliation - Microneedle happekoorimine 

Professionaalne orgaanilistel hapetel põhinev toode, mis on mõeldud 

kombineerima happekoorimist ja microneedlingu protseduure. Rolleri 

nõelte pikkus on soovitatud 0,3-0,5 mm, sõltuvalt naha tüübist ja 

seisukorrast. Sobib kasutada lõtvunud, fotovananenud, 

hüperpigmenteerunud ja ketendaval nahal. Toote kasutamise tagajärjel 

paraneb naha olukord ja struktuur, naha pind on siledam ja sügavpuhastatud, nahk on pingsam, 

vähenenud kortsud, kiireneb naha uuenemine, toon ühtlasem, taastunud nooruslik ning värske 

väljanägemine. Aktiivained: 2% shicimic hape, 2% fütiinhape, 4% mandelhape. Kogus 5x5 ml 

Active concentrate for skin care, mix set - Aktiivkontsentraatide 

mix näohoolduseks 

Komplekti on ühendatud kõige populaarsemad kontsentraadid 5 

erinevast liinist - DERMAACNE+, HYDRA QUEST, AMBER LAVI, 

SKALPEL, DERMACOS. Sünergiline kombinatsioon innovaatlistest 

kõrges kontsentratsioonis aktiivainetest. Kontsentraate võib kasutada 

koos ultraheli, nõelavaba või hapniku mesoteraapiaga, kuid samal ajal 

pole protseduuri vältel aparaatide kasutamine vajalik. Toodet võib 

kanda otse kreem- või vetikamaski alla või teostada toote 

imendamiseks kerge massaaž. Ühest pakist piisab paljudeks hooldusteks. Kogus: 10 x 5 ml  
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NÄOMASSAAŽI KREEMID 

DERMACOS 

Soothing facial massage cream - Rahustav näomassaaži kreem 

Eriti õrn ja ideaalse libisevusega massaažikreem näo, kaela ja dekoltee massaažiks. 

Tootes sisalduvad ained ei põhjusta ärritusi, parandavad naha niiskustaset ja elastsust. 

Massaažikreemi kasutamine aitab nahka lõõgastada ja taastada selle loomuliku ja 

tervisliku väljanägemise. Toode sobib kõikidele nahatüüpidele, eriti kuperoossele, 

tundlikule, kergesti ärrituvale ja punetavale nahale. Aktiivained: Speicalm™VG, Pro-

smooth complex. Kogus 280 ml 

 

 

HYDRA QUEST 

Hydrating&firming massage cream - Niisutav ja pinguldav massaažikreem 

Suurepärase libisevusega massaažikreem näo, kaela ja dekoltee massaažiks. Sobilik 

kõikidele nahatüüpidele, eriti kuivale ja dehüdreeritud nahale. Kreemis sisalduvad 

toimeained toidavad ja niisutavad nahka, parandavad pingsust ja naha üldist 

väljanägemist ja seisukorda. Aktiivained: mandliõli, kollageen, Hydromanil™. 

Kogus 280 ml 

 

 

NÄOMASKID 

ANTI POLLUTION 

Two phase oxygenating mask, 1. hydrogel phase - 2-faasiline hapnikuga rikastav 

mask, 1. hüdrogeeli faas 

Õrna geelja koostisega mask, milles on rikkalikult hapnikuga rikastavate omadustega 

aktiivaineid, mis stimuleerivad kahjustatud rakkude uuenemist ja deaktiveerivad 

vabasid radikaale. Enne maski pealekandmist lisada kreemjas faas (2) hüdrogeeli faasile 

(1). Kreem aktiveerib ja tugevdab geelis olevate aktiivainete toimed. Aktiivained: 

Pronalen bio-protect, nikotiinamiid, Oligophycocorail®. Kogus 200 ml 

Two phase oxygenating mask, 2. cream phase - 2-faasiline hapnikuga rikastav 

mask, 2. kreemjas faas 

Kreemjas hapnikuga rikastav mask, mis niisutab intensiivselt, rahustab ja vähendab 

naha ülitundlikkust. Enne maski pealekandmist lisada kreemjas faas (2) hüdrogeeli 

faasile (1). Kreem aktiveerib ja tugevdab geelis olevate aktiivainete toimed. 

Aktiivained: Hyaluron intense system, panthenol, hapniku booster. Kogus 200 ml  
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NEURO LIFT + 

Peptide bionanocellulose mask improving skin 

firmness - Nahka pinguldav peptiid bionanotsellu-

loosi mask  

Sobilik alates 40. eluaastast kõikidele nahatüüpidele, 

mille nahk on vähese pingsuse ja elastsusega, esinevad 

miimilised ja gravitatsioonilised kortsud. Maski efek-

tid: nähtavalt on paranenud naha tihedus ja pingsus 

ning näo kontuur, uuenenud ja säravam nahk, silene-

nud kortsud, nahk on niisutatud, paremas seisukorras ja värskendatud. Aktiivained: matrikines, Moist 

24™, hüaluroonhape. Kogus: 1 tk 

IDEAL PROTECT 

Regenerating and soothing mask - Uuendav ja rahustav mask 

Mask, mida soovitame kasutada ärritunud nahale või peale epidermise pinda 

kahjustavaid hooldusi, nagu derma roller, happekoorimine, mikrolihvimine, 

laserhooldused, et anda nahale kaitset ebameeldivate hooldusjärgsete tunnete eest. 

Maski efektid: leevendab koheselt ärritusi, väheneb naha punetus, kiireneb naha 

uuenemisprotsess, taastub õige niiskustase, paraneb elastsus, nahk on siledam ja 

väheneb kiskuv tunne. Aktiivained: Sepicalm™VG, beta-glükaan, Comfort repair 

system. Kogus 200 ml 

DERMA ACNE + 

Cleansing face mask - Puhastav näomask 

Rohelise savi sisaldusega kreemjas mask, mida on sobilik kasutada peale nahka 

puhastavat protseduuri. Annab ideaalse puhastava tulemuse, eemaldab rasu ja aitab 

eemaldada jääkaineid. Reguleerib rasueritust, ahendab laienenud poore, aitab 

vähendada naha läikivust ja komedoonide tekkimist ning silub ja ühtlustab naha 

tooni. Aktiivained: AHA happed, pirni ekstrakt, roheline savi, tsink PCA, 

panthenol. Kogus 200 gr 

Softening mask - Pehmendav mask 

Mask, mis aitab nahka ette valmistada mehhaanilise puhastuse teostamiseks. See 

pehmendab epidermise str. corneum´i ja avab poore, et oleks võimalik komedoone 

paremini eemaldada. Samal ajal toidab ja rahustab nahka. Aktiivained: linaseemne 

ekstrakt, magusmandli õli, lanoliin. Kogus 200 gr 

Astringent face mask - Astringeeriv näomask 

Rohelise ja valge savi toimel põhinev mask, mis on sobilik rasusele, kombineeritud 

ja seborrhoea nahale. Ahendab laienenud poore ja reguleerib rasunäärmete tööd, 

aitab eemaldada üleliigse rasu ja rahustab mehhaanilisest puhastusest ärritunud 

nahka. Maskil on antibakteriaalsed ja põletikuvastased omadused, muudab naha 

puhtaks, siledaks ja matiks. Aktiivained: roheline savi, valge savi, tsink PCA, 

hamamelise vesi, panthenol. Kogus 200 ml.  
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AMBER LAVI 

 Regenerating and rejuvenating mask - Uuendav ja elustav mask  Siidja ja kreemja 

koostisega mask alates 40. eluaastast esimeste vananemisilmingutega, hallile ning väsinud 

kuivale ja ketendavale nahale. Eriti rikkalik mask toidab nahka intensiivselt ja aitab seda 

taastada. Paraneb naha pingsus ja elastsus ning kaovad vananemise ilmingud. Mask aitab 

stimuleerida väsinud ja vähese hapnikusisaldusega nahka, andes energiat ja parandab naha 

tooni. Aktiivained: Pronalen flash-tense plus®, Actiporine 8G, merevaigu ekstrakt, argaa-

niaõli. Kogus 200 ml. 

HYDRA QUEST 

Hydrating and firming mask - Niisutav ja pinguldav mask 

Niisutavaid toimeained sisaldav sametine mask annab pikaajalise ja kauakestva niisutava 

tulemuse. Mask taastab koheselt naha õige niiskustaseme, silub ja parandab naha ping-

sust ja elastsust. Nahk saab tagasi tervisliku tooni ning kauni ja värske väljanägemise. 

Maski soovitame kuiva ja dehüdreeritud naha hoolduseks, peale päevitamist või kuuma 

ja kuiva õhu (õhukonditsioneer, keskküte) käes viibimist. Aktiivained: Hyaluron intense 

system, väikesed hüaluroonhappe osakesed, AQP 8 Booster, korallivetika esktrakt. 

Kogus 200 ml. 

 

DERMACOS 

Soothing-strenghtening mask - Rahustav-tugevdav mask Eriti rahustavate omadus-

tega mask, mis on sobilik kõikidele kergesti ärrituvatele ja punetavatele nahatüüpidele 

(tundlik, kuperroosne ja rosaatseale kalduv). Koheselt ja nähtavalt parandab punetava ja 

ärritunud naha väljanägemist, rahustab ja vähendab punetust. Tugevdab veresooni ja ai-

tab vältida nende katkemist. Aktiveerib naha loomulikke kaitsemehhanisme, kaitseb 

nahka välismõjude eest. Aktiivained: Sepicalm™VG, vitamiin C, Anti Inflammate 

system, arnika ekstrakt, hobukastani ekstrakt. 200 ml. 

 

RETIN GOLD 

Pinguldav ja helendav mask kullaga 

 

Igat tüüpi küpsele  nahale, nähtavate vananemis- ja väsimusmärkidega nahk, mis 

vajab helendamist ja pinguldamist. Koostisosad: kolloidkuld, retinool, tõstva efektiga 

aktiivne biopolümeer. Toime: kiire pinguldus ja pringimaks muutmine, marrasknaha 

mikrostruktuuri parandamine, kortsude silendamine ja nende ilmnemise vähendamine, 

naha taastamine, vähendades väsimuse ja stressi märke, nahatooni helendamine, 

valgendamine ja parandamine. Jumestuse kestvuse ja vastupidavuse pikendamine. 

Kiire ja silmnähtav naha paranemine. Kogus: 200 ml. 
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SKIN GENIC 

Geneetiliselt aktiivne taastav mask • 

Mask on aktiivne alustoode, mis tungib tänu sulgevale vahtmaskile marrasknaha 

sügavamatesse kihtidesse ja stimuleerib naharakke, parandades nooruslikku välimust. 

Koostis: dna smart booster (dna võimendaja), naha droonid, hydro 3d. Toime: kaitseb 

muutuste eest, mida põhjustab epigeneetiline naha vananemine; stimuleerib rakkude 

taastamist;kiirendab marrasknaha taastamist;silendab marrasknaha mikropaksenemist; 

intensiivne niisutus; parandab naha paindlikkust, prinkust ja tooni. Kogus: 200 ml.  

COCOON MASK  Aktiveeriv vahtmask 

Kasutage toodet ainult ilusalongides. Toode on mõeldud sulguse tekitamiseks ja vahtmaski 

alla eelnevalt kantud valmissegude koostisosade imendumise võimendamiseks. Koostisosad: 

hüaluroonhape cocoon occlusive complex (sulgev kookoni kompleks). Vahtmask tõstab 

maski alla jääva naha pealispinna temperatuuri; stimuleerib vere- ja lümfiringet. Toime: 

maski alla kantud valmissegude koostisosade tõhusam imendumine ja toime; naha niisutatus 

ja taastatus. Kogus: 180 ml. 
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NÄOKREEMID 

ANTI POLLUTION 

Actively oxygenating cream SPF15 - Aktiivselt hapnikuga rikastav kreem SPF15 

Kosmetoloogia viimaseid saavutusi sisaldav aktiivselt nahka hapnikuga rikastv kreem, mis 

sobib kõikide nahatüüpide (eriti vähese hapnikusisaldusega, hallile, väsinud, keskkonnasaas-

tega ja UV-kiirgusega kokku puutuva naha) vajadustele. Hapnikuga rikastamine taastab vita-

miin D retseptorite töö, niisutab ja tugevdab naha loomulikku kaitsebarjääri. Aktiivained: 

Pronalen bio-protect, aktiivne vitamiin D, DNA repair system. Kogus 150 ml 

NEURO LIFT + 

Face lifting emulsion SPF15 - Näokontuure tõstev emulsioon SPF15 

Õrna ja kerge koostisega professionaalne toode, mis on sobilik intensiivselt hoolitsema näh-

tavate kortsude, vähese tiheduse, pingsuse ja elastsusega küpsete nahatüüpide vajaduste eest. 

Võimekad aktiivained siluvad nahka mitmetasemeliselt, efektiivselt tugevdavad nahka toeta-

vaid struktuure, stimuleerivad kollageeni tootmist ja aitavad vältida selle lagunemist. Täidab 

kortse ja pärsib nende tekkimise ja süvenemise protsesse. Aktiivained: neuropeptiidid, Lifting 

4D, hüaluroonfiller, Hydroskyprolisilane CN®. Kogus 150 ml. 

REVULO C WHITE 

Protective day cream SPF30 - Kaitsev päevakreem SPF30 

Kahetoimeline nahka helendav ja kaitsev kerge päevakreem, mis sobib erinevatele ebaühtlase 

ja hallika värvitooniga nahatüüpidele. See aitab ühtlustada naha tooni, andes samal ajal pi-

kaajalise niisutuse, toidab ja uuendab nahka ning kaitseb päikesekiirte kahjuliku toime eest, 

mis põhjustavad melanogeneesi protsessi. Aktiivained: Sepiwhite™MSH, Whitening cellular 

complex, vitamiin C. Kogus 150 ml. 

DERMA ACNE + 

Moisturising and mattifing face cream - Niisutav ja matistav näokreem 

Kreem rasuse, kombineeritud ja seborrhea ilmingutega naha hoolduseks. Sisaldab aktiivai-

neid, mis reguleerivad rasueritust ja matistavad nahka. Nahk saavutab tervisliku tooni, on matt 

ja niisutatud. Aktiivained: PowerMatt Complex, AHA Complex, pirni ekstrakt, Hyaluron in-

tense system. Kogus 150 ml 

AMBER LAVI 

Rejuvenating amber cream - Uuendav merevaigu ekstraktiga kreem 

Alates 40. eluaastast kuivale ketendavale, nähtavate vananemisilmingutega, väsinud, hallile 

või suitsetaja nahale sobiv uuendavate ja elustavate omadustega kreem. Tänu väärtusliku ar-

gaaniaõli sisaldusele uuendab kreem nahka, vähendab vananemisilminguid ja stimuleerib ai-

nevahetust. Kreem muudab naha pehmeks, siledaks ja säravaks. Aktiivained: Actiporine 8G, 

Pronalen flesh-tense plus®, merevaigu ekstrakt, Hydromanil™. Kogus 150 ml.
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HYDRA QUEST 

Intensively hydrating cream - Intensiivselt niisutav kreem 

Õrna koostisega näokreem kuivale ja dehüdreeritud nahale. Sünergiline kombinatsioon inno-

vaatilistest ja intelligentsetest aktiivainetest annab nahale pikaajalise niisutuse, pinguldab ja 

annab elujõu. Kreem toidab ja silub epidermist. Sobib ideaalselt meigi aluskreemiks. Aktii-

vained: Hyaluron intense system, AQP 8 Booster, Oligophycocorai®, Hydromanil™. Kogus 

150 ml. 

DERMACOS 

Capillary strenghtening cream - Kapillaare tugevdav kreem 

Veresooni uuendav ja tugevdav kreem, mis sobib kuperoosse ja punetava ning ärritunud tund-

liku naha hoolduseks. Parandab nähtavalt naha seisukorda ja hoiab ära telangietaasia tekki-

mise. Aktiivained: Sepicalm™VG, vitamiin C, Anti Inflammate system, vitamiin E. Kogus 

150 ml. 

 

IDEAL PROTECT 

Regenerating barrier cream SPF50+ - Nahka uuendav kaitsekreem SPF50+ 

Kõikidele nahatüüpidele sobiv spetsiaalne uuendav ja kaitsev kreem. Kaitseb nahka päikese-

kiirguse eest ja vähendab naha ärritusi. Katab naha kerge kaitsva kihiga, mis uuendab ja kait-

seb nahka päikese eest. Kreem on sobilik igapäevaseks kasutamiseks kaitsmaks nahka UV-

kiirguse eest, peale naha pinda kahjustavat kosmeetilist protseduuri. Aktiivained: UV-filtrid 

50+, Sepicalm™VG, Niatsiinamiid. Kogus 50 ml 

RETIN GOLD 

Silendav ja helendav vananemisvastane kreem näole, kaelale ja dekolteele 

Näidustus: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemis- ja väsimusmärkidega nahk, mis vajab 

helendamist ja pinguldamist. Koostisosad: kolloidkuld, retinool, hydroxyprilisilane 

cn®.Toime: naha silendamine, optimaalne niisutamine ja toitmine, naha biomehaaniliste 

omaduste (prinkus, tihedus ja elastsus) parandamine, kortsude ilmnemise vähendamine, na-

hatooni ühtlustamine, vaevumärgatav naha valgendamine ning selle kirkuse ja noorusliku vä-

limuse taastamine.Muudab naha kiirgavaks juba toote pealekandmise hetkel. Kogus: 150 ml. 

               Tõstev ja helendav silmakreem  

Näidustus: igat tüüpi küps nahk, nähtavate vananemis- ja väsimusmärkidega nahk, mis vajab helenda-

mist ja pinguldamist. Koostisosad: kolloidkuld, lipoaminohape, vananemise märke ähmastav 

kompleks. Vananemismärkide optiline korrektsioon. Toime: silmaümbrusnaha niisutuse, 

prinkuse ja pinguloleku parandamine, kortsude ja varjude ilmnemise vähendamine, optiline 

valgendamine ja helendamine, vähendades väsimuse märke ning taastades kirkuse ja noorus-

liku kiirguse. Nähtavate kortsude ja väsimuse märkide kohene vähenemine. Kogus: 50 ml.  
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SKIN GENIC 

Geneetiliselt aktiivne noorendav kreem 

 

Stimuleerib rakkude taastamist, kaitseb nahka muutuste eest, mida põhjustab epigeneetiline 

naha vananemine; kiirendab marrasknaha taastamist; parandab naha tekstuuri ja kihtide va-

helist sidusust. Koostisosad: dna smart booster (dna võimendaja); naha droonid; du-

raquench™iq. Toime epigeneetiliste vananemismärkide vähendamine; naha paindlikkuse, 

prinkuse ja tooni parandamine; marrasknaha mikropaksenemise silendamine; intelligentne niisutamine 

kuni 72 tunniks. Kogus: 150 ml.  
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