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KOOSTISAINED:Deionized Water (Aqua), Sodium Menthyl Cocoyl Taurate, Lauryldimonium

-
hydroxypropyl Decylglucosides Chloride, Glycolic Acid, Algae Extract, Aloe Vera (Barbadensis) 
Gel, Vegetable Glycerin, Nettle (Urtica Dioica) Extract, Meadowsweet (Spiraea Ulmaria) 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 Ben
zoate

Glycolic Cleanser - glükoolhapet sisaldav näopuhastusvahend 

Rasusele ja liigrasusele nahale mõeldud glükoolhapet sisaldav 
näopuhastusvahend on meie klientide hulgas üks populaarsemaid 
tooteid. See tungib rasunäärme 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 

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

JAE 4 OZ.   |   PROFI 12 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.

Mineral Cream Exfoliating Cleanser – 
mineraale sisaldav kooriv puhastuspiim
Looduslikul mineraalsavi baasil toodetud Mineral Cream 
on ebatavapärane kreemjas, kergelt lihviva toimega 
näopuhastusvahend, 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 muuta, kandke näole vett 
vastavalt vajadusele. Rikkaliku ravimtaimede lõhnaga. pH 4,2 

KASUTUSJUHISED:                            

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

                            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.
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INGREDIENTS: Deionized Water (Aqua), Vegetable Glycerin, Hydrogenated Jojoba 
oil, Sorbitol, Aloe Vera (Barbadensis) gel, Cucumber (Cucumis sativus) Extract, Carbomer, 
Phenoxyethanol, Triethanolamine, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, D&C 
Blue #1, D&C Yellow #5.

Cucumber Scrub– kurgi ekstrakti sisaldav koorija

KASUTUSJUHISED: kandke koorija nahale, masseerige õrnalt ja
 peske maha ning tunnete, kui pehmeks nahk muutub.

 

RETAIL IN 4.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

INGREDIENTS: Deionized Water (Aqua), Vegetable Glycerin, Hydrogenated Jojoba oil, 
Sorbitol, Aloe Vera (Barbadensis) gel, Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, Pineapple (Ara -
nas Sativus) Extract,  Carbomer, Triethanolamine, Mandarin (Citrus Nobilis) Oil, Phenoxy-
ethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, D&C Yellow #5

Fruit Enzyme Scrub – ‘
puuviljaensüüme sisaldav koorija

 
 
 

KASUTUSJUHISED: kandke koorija nahale, masseerige õrnalt 
ja peske maha ning tunnete, kui pehmeks nahk muutub.

RETAIL IN 4.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ. 

UUSKOOSTIS

See lõbus erekollast värvi koorija on mõeldud 
kasutamiseks kuiva ja normaalse naha korral. Fruit 
Enzyme sisaldab kolmes suuruses jojoba õli 
sisaldavaid osakesi ja ensüüme. Ananassiensüümil 
on looduslik antibakteriaalne toime. See toode 
sisaldab naha pindmiste kihtide niiskustaset 
suurendavaid aineid. Kerge ananassi lõhnaga. 

See helerohelise värvusega koorija puhastab ja koorib 
jojoba õli sisaldavate osakeste abil nahka; sobib 
kasutamiseks normaalse ja rasuse naha korral. See avab 
nääpse ja eemaldab surnud rakkude jäänused; ravitoi-
mega aminohapped soodustavad paranemist, samuti 
vähendab toote kasutamine mikroobide hulka nahapin-
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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. 

Antibacterial Cleanser –
 antibakteriaalne näopuhastusvahend

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ.

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

Wheat Amino Acids, Cocamide DEA, Vegetable Glycerin, PEG-150 Distearate, Phenoxyethanol, 

Lime (Citrus Aurantifolia) Oil, Citric Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 

Hexylene Glycol.

Cleanser for Normal Skin – 
näopuhastusvahend normaalsele nahale

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ. 

TÄIUSTATUD

KOOSTIS
UUS

See ülimeeldiv näopuhastustoode sobib enamike 
nahatüüpide ja nende vajadustega. Eemaldab meigi õrnalt 
ja silmi ärritamata. Vähendab rasu ja lipiidide hulka ning 
jätab naha niisutatuks. Värskendava tsitrusviljade lõhnaga. 

KASUTUSJUHISED: kasutage hommikuti ja õhtuti, et 
valmistada nahk ette järgnevalt kasutatavate toodete 
täielikuks imendumiseks. Kasutage seda esmase näopuhas-
tusvahendina, samuti enne näo koorimist või mikrolihvi-
mist, 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 mikroo-
bidega 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. 
Professionaalsel kasutamisel tarvitage enne näopuhastust, 
samuti pärast mikroobide vabastamist näol.
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KOOSTISOSAD: 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.

Bacteriostat Cleanser – bakteriostaatilise 
(bakterite kasvu ja paljunemist pidurdava) toimega 
näopuhastusvahend

RETAIL IN 4 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 12 OZ.

Näohooldus mikrolihvimisega – normaalne ja vananev 
nahk

 

 

 

 

Vananevale nahale mõeldud või vananemisvastase 
toimega kodused kosmeetikatooted:

 Nõuanne    

See tõhus akne ja rosaatsea (Acne rosacea) vastane näopuhastaja on 
piisavalt õrn ka kuiva ja tundliku naha puhul. See sobib ideaalselt 
rosaatsea raviks. Bacteriostat Cleanser on erakordse aknevastase 
toimega: see võitleb nii Propionibacterium 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 paranemist. Majoraani ekstrakt pärsib interleukiin-6, 
tuumornekroosifaktor 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 näopuhastust, 
samuti pärast mikroobide vabastamist näol.

1. Puhastage nägu Mineral Cream Exfoliating Cleanseriga. 
2. Rasuse naha puhul kasutage Glygolic Cleanserit ja normaalse ning 
kuiva naha korral Cleanser for Normal Skini. 
3. Sooritage mikrolihvimine. 
4. Eemaldage rakujäänused marli ja Refreshing Toneri abil. 
5. Kandke Hydrating Massage Mask näole ja laske sellel imenduda 
3–4 minutit. 
6. Peske või pühkige ülejääk maha. 
7. Kandke näole Bio-Essence Calcium Complex ja seejärel Titanium 
Dioxide Sunscreen või Topical Calcium Capsule’i sisu segatuna 
samaväärse Titanium Dioxide Sunscreeni hulgaga ning masseerige 
nahale.

Line Reducing Complex – kortsude vähendamise kompleks; Bio-Essence 
Nighttime Calcium Complex – bioessentsiga öiseks kasutamiseks 
mõeldud kaltsiumi kompleks; Vitamin A + Antioxidant Complex – 
A-vitamiini + antioksüdantide kompleks; Bio-Replenish A.C.E. for sun 
damaged skin – Bio-Replenish A.C.E. päikesepõletusega nahale.
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