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KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Sweet Almond (Prunus Dulcis) Oil, Glyceryl 

Stearate, Vegetable Glycerin, Caprylic/Capric Triglycerides, Phospholipids, Hydrolyzed Oat 

Protein, Green Tea (Thea Sinensis) Extract, Aloe Vera (Aloe Barbadensis) Extract, Hyaluronic 

Acid, Ginseng (Panax Ginseng) Extract, Niacin, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Grape seed 

(Vitis Vinifera) Extract, Xanthan Gum, Essential Oil Blend, Phenoxyethanol, Potassium Sor-

bate, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Oxynex K

Ultra Moisture Renewal– üliniisutav toode

RETAIL IN 1 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ.

Moisture Complex – niisutav toode

RETAIL IN 2.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

KOOSTISAINED:   INGREDIENTS: 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.

Tegemist on väga populaarse normaalsele ja rasusele nahale 
mõeldud kerge niisutajaga, millel on pikaajaline vananemis-
vastane ja antiosküdantne toime. Kõrge letsitiini ja eeterlike 
rasvhapete sisaldus aitab kaasa naha lipiidse barjäärifunkt-
siooni taastamisele. Aktiivsed koostisained aidatavad võidelda 
aknega. Mõjus antioksüdantne koostis aitab võidelda aknet ja 
põletikke põhjustavate vabade radikaalidega. Kui toodet 
kasutada koos Titanium Dioxide Sunscreeniga, sobib see ka 
kuivematele nahatüüpidele. Mõeldud kasutamiseks üks või 
kaks korda päevas, et säilitada naha nooruslikkus. pH 3,7

KASUTUSJUHISED: kandke nahale pärast näopuhastust ja teiste 
näohooldustoodete pealekandmist, kuid enne Titanium Dioxide 
sunscreeni ja meigi pealekandmist.

Toode on mõeldud väga kuivale ja kuivale nahale ning selle 
kerge ent rikkalik koostis sisaldab antioksüdante ja toimib 
vananemisvastaselt. Hüaluroonhape aitab nahal säilitada 
niiskust, mis on oluline tegur naha nooruslikkuse säilitamisel. 
Ultra Moisture Renewal tõstab märkimisväärselt naha 
immuunsust ja taastumisvõimet, samal ajal toimides 
silmakreemina. pH 4,1 

KASUTUSJUHISED: kandke toodet väheses koguses nahale 
pärast teiste nahahooldustoodete ja enne Titanium Dioxide 
sunscreeni ning meigi pealekandmist.
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KOOSTISAINED:   Deionized water (Aqua), Safflower (Carthamus Tinctorius) Oil, Hazel Nut 

(Corylus Americana) Oil, Stearic Acid, Vegetable Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbit-

al, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Green Tea (Camelia Sinensis) Extract, Chamomile (Anthemis 

Nobilis) Extract, Aloe Vera (Barbadensis) Extract, Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, 

Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol.

Intense Eye Moisturizing Cream 
– intensiivne silmaümbruspiirkonda niisutav kreem

 

RETAIL IN 1 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ. 

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Ethyl Methoxycinnamate, Shea (Butyrosperimum Parkii) 

Butter, Glycerin, Cyclomethicone, Walnut ( Juglans Regia) Seed Oil, Phospholipids, Stearyl Alcohol, 

Soybean (Glycine Soja) Lipids, Beeswax, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Aloe Vera (Aloe Barbaden-

sis) Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol (Vitamin E), Retinyl Palmitate, Orange (Citrus Dulcis) 

Extract, Vanilla (Planifolia) Extract, PVP/Hexadecene Copolymer, Phenoxythanol, Potassium Sorbate, 

Ethylhexyl Glycerin, Tetrasodium EDTA, Oxynex K

Titanium Dioxide Sunscreen – titaandioksiidi 
sisaldav päikesekreem

RETAIL IN 2.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ. 

Intense Eye Moisturizing Cream on luksuslik pehmendava 
toimega kuivale ja normaalsele nahale mõeldud toode. Eriti 
sobiv kasutamiseks külma ja kuiva ilma korral, kui nahk vajab 
topeltniisutust. See sisaldab koostisosi, mis loovad nahale 
kaitsva niiskuskihi. See vähendab kortse muutmata nägu 
rasuseks ning toimib põletikuvastaselt; sellel on antioksü-
dantne toime ning see tõstab märkimisväärselt naha immuun-
sust ja taastumisvõimet. Kandke silmaalustele, et saavutada 
pinguldatud ja nooruslikum välimus. pH 4 

KASUTUSJUHISED: kandke toodet väheses koguses nahale pärast 
teiste nahahooldustoodete ja enne Titanium Dioxide sunscreeni ning 
meigi pealekandmist.

See auhinnatud päikesekaitsekreem (Day Spa Magazine) kaitseb 
nahka UVA- ja UVB-kiirguse eest. BiONi SPF 30 faktoriga füüsikaline 
ehk mineraalne päikesekreem annab nahale maksimaalse antioksü-
dantse ja anti-kantserogeense kaitse. Füüsikalised päikesekaitse-
tooted pakuvad palju paremat vananemisvastast kaitset kui 
kemikaalsed päikesekaitsetooted, sest need moodustavad nahale 
füüsilise barjääri ja aitavad vähendada vabade radikaalide kahjus-
tusi, mis võivad tuleneda päikesekiirgusest. Mitterasvane koostis ei 
ärrita silmi ning selle kreemjas konsistents ühildub sujuvalt 
nahapinnaga ning jätab selle kergelt niisutatuks. Nahaarstide sõnul 
toimib titaandioksiidi ja tsinkoksiidi kombinatsioon suurepärase 
päikesekaitsena. BiON kasutab neid kõrgelt mikroniseeritud (mitte 
nanoniseeritud) osakestes, mis imenduvad ühtlaselt nahka ja 
kaitsevad täielikult kahjulike kiirte eest. Meeldiva mandli-vanilje 
lõhnaga. pH 3,9 

KASUTUSJUHISED: kandke hommikuti suuremas koguses nahale 
pärast näopuhastust ja teiste näohooldustoodete kasutamist, kuid 
enne meigi pealekandmist. Intensiivse päikesekiirguse korral kandke 
nahale sagedamini.
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KOOSTISAINED:   Deionized water (Aqua), Aloe Vera (Barbadensis) Gel, Witch Hazel 

(Hamamelis Virginiana), Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) Extract, Cucumber 

(Cucumis sativus) fruit extract, Glycerin, Polyamino Sugar Condensate, Proline (Amino 

Acid), Glutamic Acid, Vitamin B (Panthenol), Allantoin, Beta Carotene, Vitamin C (Ascorbyl 

Palmitate), Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Refreshing Toner – värskendav puhastustoonik

RETAIL IN 4OZ   |   PROFESSIONAL IN 8 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 Sinen
-

sis) Extract, Evening Primrose (Oenothera Biennis) Oil, Olive (Olea Europaea) Extract, Panthenol (Vitamin B), Hyaluronic Acid, Zinc 

Pyrithione, Niacin, Bisabolol, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Vitamin E (Tocopheryl Acetate), Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 

Ethylhexyl Glycerin, Tetrasodium EDTA, Oxynex K.

Dermatitis Cream – dermatiidi vastane kreem

RETAIL IN 2.2 OZ.

See suurepärane kreem leevendab dermatiidinähte 
(näiteks ekseemi) ja dermatiidist tulenevat sügelust. 
Kreemi põhitoimeaine on püritioontsink. See on teadlaste 
välja töötanud antibakteriaalne ja seentevastane aine, 
mida kasutatakse tihti dermatiidi, ekseemi ja psoriaasi 
raviks. BiON on tootesse lisanud ka rafineeritud taimeek-
strakte. Uuringud on näidanud, et nimetatud koostisained 
pärsivad ekseemiga seotud ja nahapõletikku põhjustava 
kuue kemikaali tootmist. Aasia vesinaba ekstrakti kui 
antibakteriaalselt toimivat ainet kasutatakse ka haava-
hoolduse korral, sest see stimuleerib otseselt fibroblas-
trakke rohkem kollageeni tootma. Rohelise tee ekstrakt ja 
eeterlikud rasvhapped leevendavad põletikke. Dermatitis 
Cream aitab ekseemi kontrolli alla saada või vähendab 
haigusnähte. Soovitame enne toote pealekandmist 
kasutada Bacteriostat või Antibacterial Cleanserit, sest 
bakteriaalsed infektsioonid võivad saada osaks ekseemi 
tsüklist.

KASUTUSJUHISED: kandke nahale kolm korda päevas kolmel 
järjestikusel päeval, seejärel kaks korda päevas kaks kuni kolm 
nädalat järjest. Kuigi sümptomid võivad kaduda juba paari 
päevaga, tuleb ravi kindlasti jätkata umbes kolm nädalat, et 
vähendada võimalikke kordusnähtusid.

See toode sobib ideaalselt naha puhastamiseks pärast naha 
süvapuhastust või mikrolihvimist. Tootes sisalduvad 
ensüümid aitavad eemaldada surnud rakkude jäänused ning 
ravitoimega aminohapped soodustavad paranemist. 
Refreshing Toner sisaldab ka naha pindmiste kihtide 
niiskustaset suurendavaid aineid ja toimib naha pesemisva-
hendina. See vähendab bakterite hulka ning sellel on kurgi / 
ravimtaimede lõhn. 

KASUTUSJUHISED: professionaalsel kasutamisel: piserdage 
nahale kohe pärast naha süvapuhastust või mikrolihvimist 
ning kandke peale kergetoimeline niisutaja. Kodusel 
kasutamisel: kandke toode vatipadjale ning seejärel nahale, 
vältides silma- ja limaskestapiirkonda.
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