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KOOSTISOSAD: Deionized Water (Aqua), Sodium Menthyl Cocoyl Taurate, Lauryldimo-
niumhydroxypropyl Decylglucosides Chloride, Glycolic Acid, Algae Extract, Aloe Vera (Bar-
badensis) Gel, Vegetable Glycerin, Nettle (Urtica Dioica) Extract, Meadowsweet (Spiraea Ul-
maria) Extract, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Grapefruit (Citrus Grandis) Extract, Orange 
(Citrus Dulcis) Extract, Lime (Citrus Aurantifolia) Oil, Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus) 
Oil, PEG-150, Pantaerythrityl Tetrastearate, Citric Acid, Gluconolactone, Sodium Benzoate

Glycolic Cleanser – glükoolhapet sisaldav 
näopuhastusvahend

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ.

Antibacterial Cleanser – 
antibakteriaalne näopuhastusvahend

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ.

KOOSTISOSAD: Deionized Water (Aqua), Sodium Olefin C14-16, Sodium Lauroyl Oat Amino 

Acids, Glycerin, Salicylic Acid, Triclosan, Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) Extract, Citric 

Acid, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 

Hexylene Glycol. 

KASUTUSJUHISED: kodusel kasutamisel kandke see kaks korda 
päevas näole, ajage veega vahule ning peske maha. Profession-
aalsel kasutamisel tarvitage seda esmase näopuhastusvahen-
dina, samuti vahetult enne näo koorimist või mikrolihvimist, et 
suurendada läbimissügavust.

Tegemist on ainulaadse aknevastase näopuhastusvahendiga, mis 
sobib nii normaalsele kui ka rasusele nahale. Antibacterial Cleanser on 
erakordse aknevastase toimega: see võitleb nii Propionibacterium 
acnes'e kui ka teiste soovimatute mikroobidega ja aknet soodustavate 
lipaasidega, muutmata nahka kuivaks. Spetsiaalne kaneelikoore 
ekstrakt pärsib 5-alfa reduktaasi toimet, sealhulgas akne tekkimist 
rasunäärmetes. Üks protsent rahvastikust on kaneeliekstrakti suhtes 
allergiline. Allergia avaldub umbes teisel või kolmandal päeval pärast 
toote kasutamist ning seda iseloomustab punetav või kipitav nahk. 
Nendel, kellel on allergia kaneeli suhtes, soovitatakse kasutada 
Bacteriostat Cleanserit. Seda näopuhastusvahendit võib kasutada ka 
terve keha pesemiseks, eriti juhtudel, kui akne paikneb seljal ja 
rindkere piirkonnas. pH 3,6

KASUTUSJUHISED: kodusel kasutamisel kandke toode kaks korda 
päevas näole, ajage see vee abil vahule ning peske maha. Profession-
aalsel kasutamisel tarvitage enne näopuhastust, samuti pärast 
mikroobide vabastamist näol.

Rasusele ja liigrasusele nahale mõeldud glükoolhapet sisaldav 
näopuhastusvahend on meie klientide hulgas üks populaarse-
maid tooteid. See tungib nääpsuni, et eemaldada surnud rakkude 
jäänused ning sellel on ka kerge antibakteriaalne toime. 
Kiiretoimeline 3% glükoolhape uuendab nahapinda, eemaldab 
tõhusalt meigi ning liigse rasu ja lipiidid. Värske tsitrusviljade 
lõhnaga. pH 3,7 



8 Akne

Bacteriostat Cleanser– bakterite kasvu ja paljunemist
 pidurdava toimega näopuhastusvahend

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ.

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Stearyl Alcohol, Safflower (Carthamus 
Tinctorius) Oil, Decyl Oleate, Soybean (Glycine Soja) Germ Extract, Grape (Vitis Vinifera) Oil, 
Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, Cetearyl Alcohol, Green Tea (Camelia Sinensis) Extract, 
Evening Primrose (Oenothera Biennis) Oil, Olive (Olea Europaea) Extract, Panthenol (ViitaminB), 
Hyaluronic Acid, Niacin, Bisabolol, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Vitamin E (Tocopheryl Acetate), 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexyl Glycerin, Tetrasodium EDTA, Oxynex K.

Moisture Complex – niisutav toode

RETAIL IN 2.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

KOOSTISAINED: Deionized Water (Aqua), Sodium Olefin C14-16 Sulfonate, Sodium Lauroyl 

Oat Amino Acids, Glycerin, Wild Marjoram (Origanum Vulgare) Extract, Turmeric (Curcuma 

Longa) Extract, Licorice (Glycrrhiza Glabra) Extract, Salicylic Acid, Lavender (Lavandula An-

gustifolia) Oil, Citric Acid, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 

Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol.

See tõhus akne ja rosaatsea (Acne rosacea) vastane näopu-
hastaja on piisavalt õrn ka kuiva ja tundliku naha puhul. See 
sobib ideaalselt rosaatsea raviks. Bacteriostat Cleanser on 
erakordse aknevastase toimega: see võitleb nii Propionibacte-
rium acnes'e kui ka teiste soovimatute mikroobidega ja aknet 
soodustavate lipaasidega, muutmata nahka kuivaks. Kollajuure 
ekstrakt lisab põletikuvastase toime ning pärsib ka 5-alfa 
reduktaasi toimet, vähendades rasu tootmist ja kõrvaldades 
akne infektsioone. See aitab kiiresti kaotada naha põletikulise 
punetuse, katkestab põletikutsükli ja soodustab naha parane-
mist. Majoraani ekstrakt pärsib interleukiin-6, tuumornekroosi-
faktor alfa ja histamiini toimet, mida tekitavad nääpsudes 
asuvad vabad rasvhapped. pH 3,6 

KASUTUSJUHISED: kodusel kasutamisel kandke toode kaks 
korda päevas näole, ajage see vee abil vahule ning peske 
maha. Professionaalsel kasutamisel tarvitage enne näopuhas-
tust, samuti pärast mikroobide vabastamist näol.

Tegemist on väga populaarse normaalsele ja rasusele 
nahale mõeldud kerge niisutajaga, millel on pikaajaline 
vananemisvastane ja antioksüdantne toime. Kõrge letsitiini 
ja eeterlike rasvhapete sisaldus aitab kaasa naha lipiidse 
barjäärifunktsiooni taastamisele. Aktiivsed koostisained 
aidatavad võidelda aknega. Mõjus antioksüdantne koostis 
aitab võidelda aknet ja põletikku põhjustavate vabade 
radikaalidega. Kui toodet kasutada koos Titanium Dioxide 
Sunscreeniga, sobib see ka kuivematele nahatüüpidele. 
Mõeldud kasutamiseks üks või kaks korda päevas, et 

KASUTUSJUHISED: kandke kuivale nahale ainult vajaduse 
korral. Kandke nahale pärast aknevastaste toodete 
pealekandmist ja jätke nahale.
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Mineral Cream Exfoliating Cleanser 
– mineraale sisaldav kooriv puhastuspiim

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

KOOSTISAINED: Deionized Water (Aqua), Glycolic Acid, Bilberry (Vaccinium Mrytillus) 
Extract, Orange (Citrus Aurantium Dulcis) Extract, Lemon (Citrus Medica Limonum) Extract, 
Phospholipids, Birch (Betula Alba) Extract, Pomegranate (Punica Granatum) Extract, Sclero

-

tium Gum, Salicylic Acid, Willow Bark (Salix Alba) Extract, Strawberry (Fragaria Chileinsis) 
Extract, Caprylyl Glycol, Japanese Honeysuckle (Lonicera Japonica) Extract, Phenoxyethanol,         
Tetrasodium EDTA, Totarol

Salicylic-Glycolic Gel – salitsüülhapet ja glükoolhapet 
sisaldav geel

RETAIL IN 2 0Z.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ. 

KOOSTISAINED: Deionized Water (Aqua), Sunflower (Helianthus annuus) seed oil, Mont-
morillonite Clay, Algae extract, Apricot (Prunus armeniaca) kernel oil, Rose (Rosa damascene) 
water, Lauryl glucose, Vegetable glycerin, Sucrose cocoate, Aloe Vera (Aloe barbadensis) leaf 
juice, Yeast Betaglucan, Linden (Tilia cordata) flower extract, Ginseng (Panax ginseng) extract, 
Lavender (Lavendula angustifolia) oil, Calendula (Calendula officinalis) oil, Geranium (Pelargo

-

nium graveolens) oil, Rosemary (Rosmarinus officinalis) leaf extract, sclerotium gum powder, 
Citric acid, Glyceryl caprylate, p-anisic acid.

Looduslikul mineraalsavi baasil toodetud Mineral Cream on 
ebatavapärane kreemjas, kergelt lihviva toimega näopuhas-
tusvahend, mis jätab naha pehmeks ja siledaks. Toodet on 
soovitatav kasutada normaalse ja kuiva või tundliku naha 
korral. BiONi Mineral Cream on tervendava ja põletikuvastase 
toimega ning akne korral saab seda kasutada aknevastase 
maskina, jättes toote 1–2 minutiks nahale. Samuti vähendab 
see mikroobide hulka ning avab nääpse. Letsitiin vähendab 
ketendust ja taastab naha elastsuse, muutes kuiva näonaha 
välimuse paremaks. Selleks et protseduuri tõhusamaks 

KASUTUSJUHISED: nii kodusel kui ka professionaalsel 
kasutamisel kandke toode nahale ja masseerige õrnalt, kuni see 
on läbi naha imendunud. Niisutage nägu veega ning masseerige 
veel. Seejärel peske nägu hoolikalt puhtaks ja kuivatage. Võib 
kasutada ka aknevastase maskina: jätke kreem 1–2 minutiks 
nahale ning seejärel peske nägu veega puhtaks.

Kasutage seda ülitõhusat toodet pärast nahapuhastust BiONi 
nahapuhastusvahendiga, mis on mõeldud enamikele akne 
probleemiga nahatüüpidele. Salicylic-Glycolic Gel on erakordse 
aknevastase toimega: see võitleb nii Propionibacterium acnes'e 
kui ka teiste soovimatute mikroobidega ja aknet soodustavate 
lipaasidega, muutmata nahka kuivaks. See sisaldab glükoolha-
pet, salitsüülhapet ja taimseid ensüüme, et hoida nääpsud 
puhtad ja kaitsta neid infektsioonide eest. Samuti on tootel väga 
tõhus põletikuvastane toime. pH 3,2 

KASUTUSJUHISED: puhastage ja kuivatage nahk. Kandke 
nahale õhukese kihina hommikuti ja õhtuti ning laske läbi 
naha imenduda. Ärge loputage.
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KOOSTISAINED: Deionized Water (Aqua), Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, Lemon 

(Citrus Medica Limonum) Extract, Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) Extract, Glycolic Acid, 

Bilberry (Vaccinium Myrtillus) Extract, Sage (Salvia Officinalis) Extract, Soybean (Glycine Soja) 

Phospholipids, Proline, Alanine, Arginine, Willow Bark (Salix Alba) Extract, Panthenol, Benzyl 

Alcohol, Xanthan Gum, Zinc Acetylmethionate, Phenoxyethanol, Salicylic Acid, Triclosan, Potas
-

sium Sorbate, Ethylhexyl Glycerin, Capryloyl Glycine, Capryloyl Glycol, Tetrasodium EDTA

Follicle Clearing Lotion – nääpsude puhastusvedelik

RETAIL IN 2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ.

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Montmorillonite (Clay), Safflower (Carthamus 

Tinctorius) Oil, Vegetable Glycerin, Green Tea (Camellia Oleifera) Extract, Betaglucan, 

Sulfur, Turmeric (Curcuma Longa) Extract, Willow Bark (Salix Alba) Extract, Cinnamon (Cin-

namomum zeylanicum) Bark, Phospholipids, Zinc Sulfate, Capryloyl Extract,  Lavender (La-

vandula angustifolia) oil, Hydrocotyl (Centella Asiatica) Extract, Neem (Melia Azadirachta) 

Seed Oil, Phenoxyethanol, Salicylic Acid, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxymethylglycinate 

Green Tea Clay Poultice – rohelise tee ekstraktiga
 savimähis

RETAIL IN 2.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ 

Toote õrn koostis on ideaalne akneprobleemide ning kuiva ja 
tundliku naha korral. Toodet tuleks tarvitada pärast BiONi 
näopuhastusvahendi kasutamist. Tegemist on väga tõhusa 
roosatea ja akne roosatea vastase tootega ning samal ajal aitab 
seda hoida nääpsud puhtad. Antibacterial Cleanser on erakordse 
aknevastase toimega: see võitleb nii Propionibacterium acnes'e 
kui ka teiste soovimatute mikroobidega ja aknet soodustavate 
lipaasidega. Sellel on ka tugev põletikuvastane toime. pH 3,3 

KASUTUSJUHISED: puhastage ja kuivatage nahk. Kandke nahale 
õhukese kihina hommikuti ja õhtuti ning laske läbi naha 
imenduda. Ärge loputage.

Selle ainulaadse toote mähiseline toime haarab sõna otseses 
mõttes põletikust kinni ja eemaldab selle nahast. See on 
erakordse aknevastase toimega, võideldes soovimatute 
mikroobidega ja aknet soodustavate lipaasidega. Toode 
pärsib 5-alfa reduktaasi mõju, sellel on tugev põletikuvas-
tane toime ning see vähendab nahaärritust. Sobib hästi ka 
nahapõletike, mesilase nõelamise, putukahammustuste ja 
muude põletike korral. pH 3,8 

KASUTUSJUHISED: mõeldud kasutamiseks pärast Salicylic-
Glycolic Geli või Follicle Clearing Lotioni tarvitamist. Kandke 
väga õhuke kiht probleemsele nahapiirkonnale ja hõõruge 
see laiali, kuni see on naha sisse imendunud. Kui toote 
kasutamisel esineb klompe, olete toodet nahale liiga palju 
kandnud. Õhtuti kandke nahale paksem kiht. Professionaal-
sel kasutamisel ÄRGE kasutage 10 minuti jooksul pärast 
naha aurutamist. Vastasel juhul imendub naha sisse liiga 
palju toodet ja see võib põhjustada kipitust.
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KOOSTISAINED  Deionized Water (Aqua), Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Lactic Acid,  

Wheat (Triticum Vulgare) Bran Extract, Polyvinyl Alcohol,  Polyacrylamide, Calcium Pantothe-

nate, Betaglucan, Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) Extract, Zinc Gluconate, Xanthan Gum, 

Nylon-12, Evening Primrose (Oenothera Biennis) Oil, Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, 

Phenoxyethanol, Tricolosan, Potassium Sorbate, Glycerin, Tetrasodium EDTA

Inhibiting Gel – aknet pärssiv geel

RETAIL IN 2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ.

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, 

Bilberry (Vaccinium Myrillius) Extract, Glycolic Acid, Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) 

Extract, Proline, Alanine, Arginine, Panthenol, Horsetail (Equisetum Arvense) Extract, Benzyl 

Alcohol, Xanthan Gum, Birch (Betula Alba)Extract, Salicylic Acid, Phenoxyethanol, Triclosan, 

Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, Totarol, Tetrasodium EDTA

Blackhead/Whitehead Controller 
– avatud ja suletud komedoonide reguleerija

RETAIL IN 1 OZ.   |   NO PROFESSIONAL

Inhibiting Gel sobib hästi raskekujulise akne või herpes 
simplex'i raviks. Raskekujulise akne korral tuleks toodet 
kasutada kord päevas pärast Salicylic-Glycolic Geli või Follicle 
Clearing Lotioni ja enne Green Tea Clay Poultice'i pealekand-
mist. See võimaldab teil saavutada kiire kontrolli herpes 
simplex'i (külmavillid) üle, kui seda sümptomite esinemise 
esimesel päeval 3–4 korda ja teisel päeval 2–3 korda peale 
kanda. Toode sobib kasutamiseks ka pärast vahatamist 
sissekasvanud karvade vältimiseks, kui seda kanda nahale 2–3 
korda päevas 3 järjestikusel päeval pärast vahatamist. Inhibit-
ing Gel tõstab olulisel määral naha immuunsust ning sellel on 
tugev põletikuvastane toime. pH 3,9 

KASUTUSJUHISED: kandke väheses koguses nahale pärast 
nahapuhastust või vastavalt eespool kirjeldatule. Professionaal-
sel kasutamisel varustage klient piisava koguse Inhibiting 
Geliga, et ta saaks seda kanda vahatatud piirkondadele 2–3 
korda päevas 2 järjestikusel päeval pärast vahatamist. See aitab 
vältida põletike teket ja sissekasvanud karvade esinemist.

See erakordne toode eemaldab rasunäärme ummistused, mis on 
jõudnud muutuda mustadeks avatud komedoonideks või valgeteks 
suletud komedoonideks, ning aitab ära hoida uute rasunäärme 
ummistuste tekke. Kasutamine kaks korda päevas eemaldab 
avatud komedoonid 3–4 nädalaga. Kui nahal esineb aknet, tuleks 
hommikul kasutada Blackhead/ Whitehead Controllerit ja õhtul 
Salicylic-Glycolic või Follicle Clearing Lotionit. pH 3,6 

KASUTUSJUHISED: kandke pärast näopuhastusvahendi kasutamist 
rohkesti nahale, hõõruge kergelt naha sisse ja jätke nahale. 
Kandke teised nahahooldustooted nahale tavapärasel viisil.
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Aknevastane hooldus algab siit!

Normaalne / rasune nahk
  Antibacterial Cleanser 

   Salicylic Glycolic Gel

   Green Tea Clay Poultice

   Moisture Complex 

   

   Kasutamisjuhised

Kuiv, tundlik, akne roosatea
  Bacteriostat Cleanser 

   Follicle Clearing Lotion

   Green Tea Clay Poultice

   Moisture Complex 

   Kasutamisjuhised

Aknevastane näohooldus koos akne eemaldamisega  

 

  
    

    

 

Nõuanne

BiONi uued aknevastase hoolduse komplektid julgustavad meie kliente järgima 
eelnevalt tõestatud 3-astmelist süsteemi, et hävitada baktereid, vähendada 
rasueritust ja põletikke. Need mugavad tooteid ja juhiseid sisaldavad komplektid 
saab kliendile koju kaasa anda taskukohase hinna eest.

Reisi-kosmeetikakott

Reisi-kosmeetikakott

1. Puhastage nägu sobiva BiONi aknevastase näohooldusvahendiga ja peske maha.
2. Kandke nahale Mineral Cream Exfoliating Cleanser. Jätke see nahale 2 minutiks ja 
peske maha. 
3. Kandke nahale Salicylic-Glycolic Gel ja aurutage nahka 1 minut. Lülitage auruti välja ja 
hoidke Salicylic-Glycolic Geli nahal veel 1–2 minutit. Peske õrnalt maha. 
4. Kandke Inhibiting Gel kogu näole ja jätke see nahale. (Vähendab nahaärritust ja 
põletikke ning jätab nahale antibakteriaalse kaitsekihi.)
5. Sooritage mikrolihvimine. Kasutage aeg-ajalt Refreshing Tonerit, et eemaldada 
surnud naharakud.
6. Kandke Green Tea Clay Poultice (mask) nahale ja jätke see 2–5 minutiks toimima. 
Peske maha. 
7. Kandke Inhibiting Gel õrnalt nahale ja masseerige see kergete liigutustega naha sisse. 
8. Kandke Titanium Dioxide Sunscreen nahale.

Märkus: parimate tulemuste saavutamiseks tuleks oma koduses näohoolduses kasutada sobivat näopuhastusvahen-
dit, sobivat glükoolihapet sisaldavat geeli, Inhibiting Geli ja Green Tea Clay Poultice'i.
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