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Trin 1: RENS

Cleansing Complex

Cleansing Complex

• Renser hud og porer i
dybden uden at udtørre
• Forbereder huden
til optagelsen af
behandlingsprodukter
• Hjælper til kontrol
af akne

• Renser hud og porer i
dybden uden at udtørre
• Forbereder huden
til optagelsen af
behandlingsprodukter
• Hjælper til kontrol
af akne

Trin 2: BEHANDLING

Trin 2: BEHANDLING

Youth Complex

Active Serum

• Opstrammer huden
• Øger collagen produktionen
• Antioxidant beskyttelse
• Udglatter og blødgør huden

• Udglatter og blødgør huden
• Reducerer forekomsten af
fine linjer og rynker
• Giver både hurtige og langsigtede resultater

Trin 3: BESKYT

Trin 3: FUGT

SPF 25 Sunscreen

Hydra Cool Serum

• Beskytter bredspektret
imod UVA og UVB - stråling
• Fugter og blødgør
• Antioxidant beskyttelse
• Behandler solskader

•
•
•
•

Giver hydrering i dybden
Glattere og blødere tekstur
Antioxidant beskyttelse
Beroliger solforbrændt
og irriteret hud

FORDELE
• Udglatter og blødgør huden
• Giver antioxidant beskyttelse
• Reducerer forekomsten af fine linjer og rynker
• Opstrammer huden
• Stimulerer produktionen af collagen og elastin
Youth Complex sikrer både kort-, mellem- og
langsigtede resultater.
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AFTEN:

Trin 1: RENS

Markante
forbedringer i
rynker omkring
øjenbrynene

Ef

Synlig
opstramning i
kæbeområdet

Ef

BESKYTTELSE

SPF25 TREATMENT SUNSCREEN

SPF20 POWDER SUNSCREEN

FORDELE
• Yder bredspektret UVA- & UVBBeskyttelse
• Reducerer forekomsten af
UV-fremkaldt rødmen
• Danner antioxidantrigt
beskyttelseslag
• Fugter, udglatter og blødgør

FORDELE
• Yder bredspektret UVA- & UVBBeskyttelse
• Dosering integreret i kvasten
• Sikrer huden et fint mat look
• Ideel til genpåføring i skiliften
• Kan påføres ovenpå foundation
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MORGEN:

HURTIG RYNKEREDUKTION, OPSTRAMMENDE &
ANTI-AGING

r

Dette behandlingsprogram tilfører huden fugt og
antioxidanter og er derfor ideelt til behandling og
forebyggelse af aldrende hud.

YOUTH COMPLEX

te

GENOPLIVENDE, HYDRERENDE & ANTI-AGING

OPNÅ ØJEBLIKKELIGE RESULTATER

EFFEKTIV ANTI-AGING BEHANDLING

ANTI - AGING I 3 TRIN

gradvist til synlige ændringer i huden som f.eks. rynker. At
huden ældes med tiden er helt normalt, men det er påvist at
både rygning og UV–stråling har betydning for at hudens
aldring fremskyndes. iS CLINICAL’s solprodukter fastslår den
ypperste standard indenfor solbeskyttelse, som ikke kun
beskytter mod UV stråling, men også mod andre udefrakommende skadelige faktorer. Desuden har iS CLINICAL udviklet
YOUTH COMPLEX, som med en unik blanding af potente
antioxidanter og naturlige fugtkilder, giver både øjeblikkelige og langsigtede forbedringer af aldrende hud. Denne
anti-rynke formel henvender sig målrettet mod aldringsfænomenet, og kan anvendes separat eller som del af et
komplet ANTI-AGING regime.
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Huden er kroppens største organ, og består af overhuden,
læderhuden og underhuden. Hudens vigtigste funktion er at
beskytte os mod ydre påvirkninger og holde sammen på
vores indre organer. Den fungerer derfor som vores barriere
mod omverdenen, og det er derfor vigtigt at vi plejer og
beskytter den. Huden forandres med alderen, og selv om
dele af huden hele tiden fornyer sig, idet overhudens celler
konstant dør og bliver udskiftet med nye, forringes kvaliteten
med årene. Huden bliver tyndere og svagere og mister fylde
og spændstighed. Samtidigt bliver huden dårligere til at
binde væske. Særligt går det ud over læderhuden, vis
kollagene og elastiske fibre langsomt nedbrydes, så huden
mister sin styrke og elasticitet. Disse forandringer fører
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HUDENS ALDRING

Forandringer der medfører hudens aldring

Markante
Ef
forbedringer til
hudens generelle
tone, tekstur og rynker

