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KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Montmorillonite (Clay), Safflower (Carthamus 
Tinctoria) Oil, Vegetable Glycerin, Lavender (Lavandula Angustifolia) Water, Plant Phospho-
lipids, Betaglucan, Lecithin, Willow Bark (Salix Alba) Extract, Aloe Vera (Barbadensis) Extract, 
Hydrocotyl (Centella Asiatica) Extract, Green Tea (Camellia Senensis) Extract, Grapeseed (Vitis 
Vinifera) Extract, Tea Tree (Melaleuca Alternifolia) Oil, Combava (Citrus Hystrix) Oil, Xanthan 
Gum, Caprylyl Glycol, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate,Phenoxyethanol.

Nutrient Essentials Mask – toitainetega rikastatud näomask

RETAIL IN 2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

KOOSTISAINED:   Deionized water (Aqua), Glycerin, Phospholipids (Glycine Soja), Proline 

(Amino Acid), Carbomer, Panthenol (Vitamin B), Sodium lactate, Alanine, Lysine, Xanthan 

gum, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Citrus aurantium Dulcis oil, Ethylhexylglycerin, 

Tetrasodium EDTA

Hydrating Gelee Mask – niisutav želeemask

 

RETAIL IN 4.2 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ. (Hydrating Massage Mask)

Tegemist on savipõhise ravimaskiga, mis sisaldab 
rikkalikult vananemisvastaseid antioksüdante ja 
aktiivseid nahahoolduse stimulante. Sobib nii kuivale, 
tundlikule kui ka küpsele nahale; toote kasutamisel 
paranevad naha välimus ja niisutatus silmanähtavalt. 
Nutrient Essentials Mask vähendab põletikke ja 
parandab rakufunktsioone ning on aktioksüdantse 
toimega. Sellel on ka süvaniisutav toime ning suurem 
osa maskist imendub naha sisse, mis nõuab hiljem 
vähem puhastamist. Aasia vesinaba on mõjus 
antioksüdant ja sellel on ulatuslik taastav toime. 
Meeldiva ravimtaimede lõhnaga. pH 3,9 

KASUTUSJUHISED: kandke näole ja laske sellel imenduda 
5–10 minutit. Peske veega maha ja kuivatage nahk.

See mask peaks olema igas ilusalongis, sest sellel on palju 
kasulikke omadusi. Hydrating Gelee Maski tuleks kasutada 
pärast mikrolihvimist ja nahakoorimisi, et tagada vahetu 
niisutatus ja põletikuvastane toime. See aitab taastada 
lipiidse barjäärifunktsiooni ning vähendab naha kuivust ja 
ketendust. Selles sisalduvad ravitoimega aminohapped 
soodustavad paranemist. Hydrating Gelee Mask leevendab 
väga tõhusalt põletustunde, kipituse ja punetuse kujul 
avalduvaid põletikke. Toode tuleks õrnalt kanda nahale 
pärast laserravi protseduuri ning lasta sellel mõned minutid 
imenduda. Kuigi tegemist on näomaskiga, võib seda kasutada 
ka näonaha masseerimiseks; enne näopuhastusprotseduuri 
kasutatuna on sellel tõhus nääpse pehmendav ja avav toime. 
Samuti on see ideaalne toode koduseks nahahoolduseks, et 
nahka kosutada, niisutada ja siluda. Vältige kokkupuudet 
auruga. Klementiini / tsitrusviljade lõhnaga.

KASUTUSJUHISED: kandke tavamaski või massaažimaskina 
eelnevalt puhastatud nahale. Vältige kokkupuudet vee või 
auruga kuni maski eemaldamiseni. Peske veega maha või 
jätke nahale.
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KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Glycerin, Montmorillonite Clay, Safflower (Carthamus Tinctorius) Oil, Stearic Acid, 

Titanium Dioxide, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, Cucumber (Cucumis Sativus) Extract, Arnica 

(Arnica Montana) Extract, Phenoxyethanol.

Softening Repair Mask – pehmendav ravimask

NO RETAIL   |   PROFESSIONAL IN 8 OZ.

KOOSTISAINED:   Calcium Carbonate, Cholecalciferol

Topical Calcium Capsules – kutaanse kaltsiumi kapslid

PROFESSIONAL IN 25 CAPSULES PER JAR 

Peaaegu kõik BiONi tooted on saadaval suuremates, pro-
fessionaalseks kasutamiseks mõeldud suurustes, et neid 
saaks kasutada ilusalongis ja kliinikus. See on kosmeetiku 
seisukohalt mugav ja parima hinnaga variant. Järgmised 
neli toodet on saadaval ainult professionaalseks 
kasutamiseks ilusalongis või kliinikus.

Sellel normaalsele ja rasusele nahale mõeldud maskil on 
antioksüdantne ja immuunsust suurendav toime, et 
leevendada punetust, soodustada naha paranemist ning 
süvaniisutada nahka. See leevendab põletikke ning 
tekitab kergelt kipitava tunde. Toode on saadaval ainult 
professionaalseks kasutamiseks mõeldud suuruses. 
Meeldiva ravimtaimede lõhnaga.

KASUTUSJUHISED: kandke eelnevalt puhastatud nahale ja 
laske sellel imenduda 5–10 minutit. Peske põhjalikult 
veega maha.

Neid kõrge kaltsiumi ja D-vitamiini kontsentratsioonisisaldusega kapsleid tuleks 
kasutada pärast mikrolihvimist ja nahakoorimist. Need soodustavad kiiret rakuvahe-
tust ning neil on niisutav toime, mis vähendab naha kuivust ja ketendust ning aitab 
kaasa naha paranemisele ja taastumisele. Topical Calcium 
kapslid stimuleerivad ka antioksüdantide tootmist ning 
vähendavad pigmendilaikude nähtavust. Toodet võib 
kasutada rosaatsea puhul, kuid see ei ole soovitatav 
akneprobleemidega inimestele.

KASUTUSJUHISED: lõigake kapslid lahti ja pigistage 
sisu välja. Segage samaväärse hulga Moisture 
Complexi või Titanium Dioxide Sunscreeniga ning 
masseerige nahale näopuhastusprotseduuri lõpus.
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KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Glycolic Acid, Vacinium myrtillus (Bilberry), 

Saccharum officinarum (Sugar Cane), Acer Saccharum (Sugar Maple), Citrus Aurantuim 

Dulcis (Orange) Extract, Citrus Medicalimonum (Lemon)Extract, Salicylic Acid, Sclerotium 

Gum Powder, Betula Alba (Birch) Extract, Bisabolol, Lavendula Angustifolia (Lavender) Oil, 

Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol. 

Glycolic Acid Exfoliator-30 
– glükoolhappega koorija

-

-
-

PROFESSIONAL IN 4 OZ.

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Lactic Acid, Vegetable Glycerin, Sodium 

Hydroxide, Green Tea (Camelia Oleifera)Extract, Panthenol (Vitamin B), Bearberry (Arcto-

staphylos uva ursi) Extract, Licorice (Glycrrhiza Glabra) Extract, Hydroxyethylcellulose, 

Methylisothiazolinone.

Lactic Acid Exfoliator-35 
– piimhappega koorija

PROFESSIONAL IN 4 OZ.

UUS

BiON on Glycolic Acid Exfoliator-30 hiljuti ümber töötanud. 
Tootes on glükoolhape kombineeritud ensüümide ja taimsete 
ekstraktidega, mille tulemusena on loodud väga tõhus värske 
tsitruselõhnaline toode. See aitab nahka koorida, et stimu-
leerida rakkude vahetumist. Mustika ekstrakt soodustab naha 
koorimist ja stimuleerib naharakkude kiiremat vahetust. 
Betuliin on antioksüdantne antiseptik, mis mõjub nahale 
silendavalt. Selle tugeva happelise toime tõttu ei tohi toodet 
jätta nahale kauemaks kui 1–3 minutit. Selle toote kasutamine 
eeldab Spa Insurance'i tõendi olemasolu. pH 4 

KASUTUSJUHISED: ÄRGE KASUTAGE enne BiONi Professional 
Exfoliation kasutusjuhendi läbi lugemist ja (BiONi poolt välja 
antud) patsiendi nõusoleku vormi täitmist. Jätke see nahale 
1–3 minutiks. Peske veega põhjalikult maha.

Lactic Acid Exfoliator-35 toimib naha pinnal, vähendades 
õrnalt näol olevaid kortse ja laike. Samuti aitab see peita 
värvimuutusi, et parandada nahatooni ning stimuleerida 
kollageeni ja elastiini tootmist; see koorib õrnalt nahka, 
suurendab rakkude vahetumist ja on võimeline siluma 
suuri poore ja aknearme, muutes need vähem märgata-
vaks. pH 4

KASUTUSJUHISED: ÄRGE KASUTAGE enne BiONi Professional 
Exfoliation kasutusjuhendi läbi lugemist ja patsiendi 
nõusoleku vormi täitmist. Jätke see nahale 3–5 minutiks. 
Peske veega põhjalikult maha.
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