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KOOSTISAINED:   Aloe Vera (Barbadensis) Leaf Juice, Deionized Water (Aqua), Sunflower (Helianthus 

annuus) Seed Oil,  Vegetable Glycerin, Tetrahexyldecyl ascorbate,  Phospholipids,  Hydrolyzed Oat 

Protein,  Panthenol (Vitamin B5), Magnesium ascorbyl phosphate,  Calcium Pantothenate,  Magnesium 

Salicylate, Zinc Gluconate, Aspen (Populus tremuloides) Bark Extract, Rice (Oryza sativa) Seed Extract, 

Green Tea (Camellia sinensis) Leaf Extract, Liposome Vitamin A, C, E Complex, Sodium Hyaluronate, 

Rosemary (Rosmarinus officinalis) Leaf Extract, Hydrogenated Lecithin, p-anisic acid, Sclerotium Gum.

Collagen Revival Serum – kollageeni taastamisseerum

RETAIL IN 1 OZ.   |    PROFESSIONAL IN 4 OZ.

Youthful Eyes Peptide Cream 
– peptiide sisaldav silmakreem

RETAIL IN 1 OZ.   |    PROFESSIONAL IN 4 OZ.

KOOSTISAINED:   Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbital, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl 

Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Soy Peptides, Hydrolyzed Rice Bran Extract, Tocopherol 

Acetate (Vitamin E), Green Tea (Camelia Oleifera) Extract, Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, 

Hyaluronic Acid, Aloe Vera (Aloe Barbadensis) Extract, Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, 

Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol.

UUS

UUS

BiON on välja töötanud uue märkimisväärse kollageeni seerumi, mis 
on mõeldud kasutamiseks koos või ilma microneedlinguta. Seerumi 
ainulaadne koostis võimaldab taastada kollageeni, elastiini ja tsütoki-
inide tootmise, mis on vähenenud naha vananemisprotsessi käigus 
ning mille tulemusena on nahk muutunud lõdvaks ja tekkinud 
kortsud. Lisaks orgaanilisele aaloe vera ekstraktile ja niisutavatele 
õlidele on BiON lisanud sellesse kiiresti ja täielikult imenduvasse 
seerumisse antioksüdante, liposoome, mineraale, proteiine ja 
hüaluroonhapet. Kuigi Collagen Revival Serumi peamine toime seisneb 
naha noorendamises ja kollageeni tootmise stimuleerimises, 
suurendab toode ka angiogeneesi, et parandada vereringet, 
suurendab rakkude uuendamist, parandab naha niiskustaset ning 
tagab ühtlasema jume. See on midagi enneolematut! 

KASUTUSJUHISED: kandke nahale hommikuti ja õhtuti pärast näopuhas-
tust ning enne teiste nahahooldustoodete pealekandmist. Microneed-
lingu korral kandke toode nahale vahetult pärast protseduuri.

Selles uues tootes sisalduvad soja ja riisi peptiidid vähendavad 
silmanähtavalt silmaümbruspiirkonnas asetsevaid tumedaid ringe 
ja turseid. Kliinilised uuringud näitavad, et silmaümbruse välimus 
paraneb 35% võrra pärast toote 8-nädalast kasutamist. Youthful 
Eyes Peptide Cream on tõhus niisutaja, milles sisalduvad 
hüaluroonhape, A-vitamiin ja tehnoloogiliselt täiustatud peptiidid, 
mis aitavad muuta jume säravaks ning vähendavad nähtavaid 
vananemismärke. Toote koostisained toimivad koos, et tagada 
naha niisutatus, pinguldatus, ja hoida ära kortsude ja naha 
lõtvumise teke. Atsetüül-heksapeptiid-8 aitab lõdvestada näoliha-
seid ja vältida miimiliste kortsude teket. 

KASUTUSJUHISED: kandke toode õrnalt tupsutades silmaümbruspi-
irkonda kas üks või kaks korda päevas pärast näopuhastust ja enne 
meikimist.



KOOSTISAINED:  Deionized Water (Aqua), Phospholipids (Glycine Soja) Extract, Chamomile 

(Anthemis Nobilis) Extract, Retinyl Palmitate (Vitamin A), Zinc Glutamate, Rosemary (Rosmarinius Of-

ficinalis) Extract, Aloe Vera (Barbadensis) Gel, Panthenol (Vitamin B), Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), 

Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Mannan, Alpha Lipoic Acid, Xanthan Gum, Bisabolol, Phenoxyetha-

nol, Salicylic Acid, Potassuim Sorbate, Ethyhexyl Glycerin, Tetrasodium EDTA.   

Vitamin A + Antioxidant Complex – A-vitamiini + 
antioksüdantide kompleks

HOIATUS: MITTE KASUTADA, kui olete rase või imetate last. 

RETAIL IN 1 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ. 
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Nooruslikku välimust on lihtne saavutada!

  Kasutamiseks hommikul:  
  Line Reducing Complex
  Titanium Dioxide Sunscreen 

Kasutamiseks õhtul: 
  Vitamin A + Antioxidant Complex
  Bio-Essence Nighttime 
  Calcium Complex

UUS

BiONi uus Dramatic Differences Anti-Aging Kit (ülitõhus vananemisvastane komplekt) on 
mõeldud kasutamiseks nii proovi- kui ka reisikomplektina ning see sisaldab nelja põhilist 
koostisosa, mida aitavad nahal säilitada noorusliku ja terve jume. Dramatic Differences 
Anti-Aging Kit sisaldab olulisi antioksüdante, mis on vajalikud vabade radikaalide 
stabiliseerimiseks ja keemilise reaktsiooniahela ning võimaliku kahju ärahoidmiseks. 

See ülitõhus toode sisaldab A-vitamiini, mis soodustab kollageeni ja 
tsütokiinide tootmist, mis omakorda säilitavad naha nooruslikkuse. 
See soodustab ka angiogeneesi, mille käigus moodustuvad uued 
veresooned. Tootes sisalduv E-vitamiin suurendab naha niiskusta-
set, võideldes keskkonna mõjul tekkiva ja vananemisest tuleneva 
nahakuivusega. Toodet kasutatakse öösiti, kui selle suhtes ei ole 
vastunäidustusi, ning üldjuhul kantakse see näole üle ühe öö või 
igal kolmandal ööl. Seda võib kokku segada ka Moisture 
Complexiga, et nahk oleks selle suhtes vastuvõtlikum. pH 3,0

KASUTUSJUHISED: kodusel kasutamisel kandke väheses koguses 
nahale hommikuti ja õhtuti pärast näopuhastust ning enne teiste 
nahahooldustoodete pealekandmist. Professionaalsel kasutamisel 
tuleb seda kindlasti kasutada pärast naha mikrolihvimist ja 
koorimist, samuti mitu nädalat enne laserravi protseduure. 
Toodet tuleks kasutada koos galvaanilise vooluga, et saavutada 
maksimaalne läbimissügavus. Ärge kasutage toodet 1–2 päeva 
enne laserravi protseduuri.
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KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Safflower (Carthamus Tinctorius) Oil, Vegetable 

Glycerin, Yeast Betaglucan Extract, Calcium Carbonate, Panthenol (Vitamin B), Polyacrylamide, 

Zinc Sulfate, Laureth-7, Dimethicone, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 

Hexylene Glycol.

Bio-Essence Nighttime Calcium Complex 
– bioessentsiga öiseks kasutamiseks mõeldud kaltsiumi kompleks

RETAIL IN 1 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ. 

KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Vegetable Glycerin, Vitamin C (L-Ascorbic 

Acid), Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearate SE, Safflower (Carthamus Tinctorius) Seed Oil, 

Squalane, Green Tea (Thea Sinensis) Extract, Zinc Sulfate, Cetearyl Alcohol, Phospholipids 

(Soja Glycine), Calcium Lactate, Royal Jelly, Vitamin E (Tocopheryl Acetate), Turmeric, Ferulic 

Acid, Vitamin A (Retinol) Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexyl Glycerin, Bisabolol, 

Tetrasodium EDTA, Oxynex K

Bio-Replenish A.C.E. 
  Sun Damage Repair Cream 
– päikesekahjustusega naha taastamiskreem

RETAIL IN 1 OZ.   |    PROFESSIONAL IN 4 OZ.

See on silmapaistev toode kõikidele küpsetele nahatüüpidele. 
See stimuleerib rakkude uuendamist 36 tunni jooksul, niisutab 
märkimisväärselt nahka ja silub kortse. Bio-Essence Nightime 
Calcium Complex tuleb nahale kindlasti pärast mikrolihvimist, 
koorimist ja laserravi protseduure kanda, sest see aitab taastada 
lipiidse barjäärifunktsiooni ning soodustab naha paranemist. 
Samuti vähendab see naha kuivust ja ketendamist ning soodu-
stab antioksüdantide teket. Kutaansel kaltsiumil on vananemis-
vastane toime ning see suurendab kaitset nahavähi vastu. 
Kutaanne kaltsium on saadaval ka eriti tõhusa Professional 
Topical Calcuim kapslina. pH 4,2

KASUTUSJUHISED: kodusel kasutamisel kandke igal õhtul 
pärast BiONi Vitamin A + Antioxidant Complexi tarvitamist 
näole ja kaelale. Professionaalsel kasutamisel kandke nahale 
pärast mikrolihvimist, koorimist ja laserravi protseduure.

See igapäevaseks kasutamiseks mõeldud näokreem turgutab 
nahka ning vähendab päikesepõletuse kahjulikku mõju, 
sealhulgas aktiinkeratoosi, kortsude ning vähieelsete seisundite 
teket. Kreem sisaldab rikkalikult A-, C- ja E-vitamiini ning aitab 
võidelda keskkonna mõjul tekkivate nahakahjustustega. Samuti 
vähendavad A-vitamiin ja kurkumiin hüperpigementatsiooni. 
Bio-Replenish A.C.E pikendab kollageeni sünteesi kulgu ning 
aitab nahal säilitada nooruslikkuse.

KASUTUSJUHISED: puhastage ja kuivatage nahk. Kandke 
nahale õhtuti.



KOOSTISAINED:   Deionized Water (Aqua), Sunflower (Helianthus annuus) Oil, Acetyl Hexapep-

tide-3, Vegetable Glycerin, Betaglucan, Cetearyl Glucoside,Sesame (Sesamun Indicum) Oil, Oat 

Kernal (Avena Sativa) Extract, Hydrocotyl (Centella Asiatica) Extract, Vitamin E (Tocopheryl), Calcium 

Carbonate, Sea Fennel (Crithmum martimum) Extract, Rosemary (Rosmarinus officinalis) Leaf Extract, 

Rosewood (Aniba rosaeodora) Bark Oil, Spearmint (Mentha Spicata) Oil, Zinc sulfate, Dimethicone, 

Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol.

Line Reducing Complex 
– kortsude vähendamise kompleks

RETAIL IN 1 OZ.   |   PROFESSIONAL IN 4 OZ
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KOOSTISAINED:  Deionized Water (Aqua), Vegetable Glycerin, L-Ascorbic Acid (Vitamin C), 

Safflower (Carthamus Tinctorius) seed oil, Cetearyl glucoside,  Squalane, Green Tea (Thea 

Sinensis) Extract, Phospholipids, Calcium Lactate, Royal Jelly, Sodium Ascorbyl Phosphate, 

Vitamin E (Tocopheryl Acetate), Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, 

Tetrasodium EDTA, Oxynex K

Vitamin C + Calcium Complex 
– C-vitamiini + kaltsiumi kompleks

RETAIL IN 1 OZ.   |   NO PROFESSIONAL

Populaarne toode küpsele nahale, mis vähendab silmanähtavalt 
kortse, kui seda kasutada järjest 3–4 päeval. See sisaldab atsetüül-
heksapeptiid-3 (peptiidi), mis lõdvestab näolihased minutite jooksul 
pärast pealekandmist. Uuring on näidanud, et atsetüül-
heksapeptiid-3 vähendab kortsude sügavust 27% võrra pärast 
30-päevast kasutamist. See ei halva lihaseid nagu Botox ning toimib 
eriti tõhusalt miimiliste kortsude puhul (silma- ja suuümbruse 
kortsud). See aitab taastada lipiidse barjäärifunktsiooni ning 
vähendab naha kuivust ja ketendust. See soodustab naha 
taastumist, stimuleerib antioksüdantide teket ning tagab naha 
maksimaalse niisutatuse. Meeldiva ravimtaimede lõhnaga. pH 3,8

KASUTUSJUHISED: kandke mõjutatud nahapiirkondadesse 
hommikul ja/või õhtul. Laske 1–3 minutit imenduda. Võib kanda 
eelnevalt pealekantud niisutaja peale või päikesekaitsekreemi 
alla.

Selle toote tõhusateks toimeaineteks on C-vitamiin, rohelise tee 
ekstrakt ja E-vitamiin, mis toidavad nahka antioksüdantidega ja 
kaitsevad organismi vabade radikaalide kahjuliku mõju eest. 
Kutaansel kaltsiumil on vananemisvastane toime ning see 
suurendab kaitset nahavähi vastu. Selle väljatöötamisprotsess 
on keeruline, sest kaltsium tuleb teiste biokemikaalidega täpses 
vahekorras siduda, et toimuks poorne imendumine. Vitamin C + 
Calcium Complex tumeneb aja jooksul ning selle kõlblikkusaeg 
on 6 kuud. pH 3,2 
KASUTUSJUHISED: puhastage ja kuivatage nahk. Kandke 
väheses koguses nahale üks kord päevas.
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