TUOTEKUVASTO

TÄYDELLISEN IHON
SAAVUTTAMINEN ON
NYT KÄSIESI ULOTTUVILLA

BIOMEDIKAALINEN MONITEHOSARJA
TULOKSELLISEEN IHONHOITOON
HYVIÄ TULOKSIA TIETEEN
TODISTAMILLA VAIKUTTAVILLA AINEILLA
Bio – biologisesti vaikuttava
Derm – dermis, iholle, ihoidenttinen
Medical – tieteellisesti perustellut, vaikuttavat aineet
BD Medical on puhtaasti kotimainen, biomedikaalinen ihonhoitosarja, joka perustuu korkealaatuisuuteen ja tehokkuuteen. Bioaktiiviset ainesosat antavat näkyviä
tuloksia, ja niissä on hyvä siedettävyys. Tuotteet kehitetään ja valmistetaan Suomessa, ja raaka-aineiden kotimaisuusaste on korkea. Sarja on ollut markkinoilla
lokakuusta 2015 alkaen ja on saatavilla eksklusiivisissa hoitoloissa kautta Suomen.

www.bdm.fi

Jokainen hoito on yksilöllisesti räätälöity, sillä monitehotuotteita voidaan yhdistellä
ihon tarpeiden mukaan. Lääketieteessä laajasti tutkittu, ihoa tehokkaasti uudistava
LED-valohoitolaite täydentää kasvohoidot antaen upeita tuloksia joka kerta.
MONITEHOSARJA ERI IHO-ONGELMIIN
• Ikääntyvälle iholle
• Epäpuhtaalle / rasvaiselle ja akneiholle
• Kuivalle ja atooppiselle iholle
• Herkälle ja couperosaiholle
• Pigmenttihäiriöihin
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TURVALLISTA IHONHOITOA
• Ei parabeeneja / silikoneja / formaldehydin vapauttajia
• Ei eläinkokeita tai eläinperäisiä raaka-aineita
• Tehokkaat hoidot – hyvä siedettävyys

Hehkua ja elinvoimaa suomalaisilla tuotteilla

TUOTEVALIKOIMA
PUHDISTUS
Effective Cleansing Puhdistusvaahto (250 ml) on kosteuttava ja talin liikatuotantoa tasapainottava puhdistustuote normaalille, rasvaiselle ja sekaiholle. Sen antimikrobiset ainesosat ehkäisevät epäpuhtauksia ja poistavat mahdollisia tulehduksia.
Sisältää mm. kosteuttavaa ja rauhoittavaa aloe vera -uutetta.
Käyttö: Puhdista kasvojen ja dekolteen iho pyörivin liikkein aamuin illoin ja huuhtele vedellä. Pyyhi kasvot lopuksi Effective Cleansing Kasvovedellä.
Effective Cleansing Kasvovesi (250 ml) on kosteuttava ja talin liikatuotantoa tasapainottava kasvovesi normaalille, rasvaiselle ja sekaiholle. Sisältää bakteereja tuhoavaa alkoholia. Viimeistelee ihonpuhdistuksen ja jättää raikkaan ja kuulaan tunteen.
Sisältää mm. kosteuttavaa ja rauhoittavaa aloe vera -uutetta sekä antioksidanttista
kaurauutetta sekä piparminttuöljyä, joka tasapainottaa talin liikatuotantoa.
Käyttö: Kostuta vanulappu kasvovedellä ja pyyhi kasvot sekä dekoltee puhdistuksen jälkeen.
Sensitive Cleansing Puhdistusemulsio (250 ml) on hellävarainen mutta tehokas
puhdistustuote kaikille ihotyypeille, ja etenkin kuivalle ja herkälle iholle. Kreemimäinen koostumus sisältää mm. hoitavaa ja ja ihoa pehmittävää manteliöljyä,
rauhoittavaa appelsiiniöljyä sekä kosteuttavaa glyseriiniä. Sopii myös silmämeikin
poistamiseen.
Käyttö: Puhdista kasvojen ja dekolteen iho pyörivin liikkein aamuin illoin ja huuhtele vedellä. Viimeistele puhdistus Sensitive Cleansing Kasvovedellä.
Sensitive Cleansing Kasvovesi (250 ml) on kosteuttava ja hellävarainen kasvovesi
kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti kuivalle ja herkälle iholle. Miellyttävä geelimäinen koostumus sisältää mm. hoitavaa mustikkauutetta, rauhoittavaa kurkku-uutetta sekä lakritsiuutetta. Tuote on alkoholiton.
Käyttö: Kostuta vanulappu kasvovedellä ja pyyhi kasvot sekä dekoltee puhdistuksen jälkeen.

Hehkua ja elinvoimaa suomalaisilla tuotteilla

Tyrni & Sitruuna Suolasaippua (100 g) on monikäyttöinen, 100 % luomusaippua
ihon luonnolliseen hoitoon. Poistaa tehokkaasti lian ja meikin, puhdistaa ja desinfioi
sekä ylläpitää ihon kosteustasapainoa. Sopii erinomaisesti kasvojen, vartalon ja jopa
hiustenpesuun erityisesti rasvaisella, akne- ja keratosis pilaris -iholla. Sisältää aitoa
Himalayan mineraalisuolaa, pehmentävää sheavoita, virkistävää sitruunaöljyä sekä
E-vitamiinipitoista tyrninsiemenöljyä.
Käyttö: 1-3 kertaa viikossa, rasvaisella iholla jopa päivittäiseen käyttöön. Vinkki:
Käytä saippuaa deodoranttina; mineraalisuola hillitsee tehokkaasti bakteerien aiheuttamaa hienhajua.
Micellar Water Misellivesi (250 ml) on monikäyttöinen all-in-one -puhdistustuote
kaikille ihotyypeille. Puhdistaa iholta meikin, silmämeikin, talin ja epäpuhtaudet
kuivattamatta. Virkistää, kosteuttaa ja jättää raikkauden tunteen iholle! Soveltuu
herkällekin iholle, sekä ripsienpidennyksien käyttäjille. Mieto appelsiinin tuoksu.
Käyttö: Pyyhi miselliveteen kostutetulla vanulla kasvot ja
kaula, kunnes iho on puhdas. Levitä lopuksi hoitovoide
ihotyypin mukaan.
Rejuvenating Formula Kuorinta (50 ml) on ihoa
uudistava kuorintavoide tehokkaaseen mutta
hellävaraiseen ihonpuhdistukseen kaikille ihotyypeille.
Sen sisältämät jojobarakeet poistavat kuolleet ihosolut
kirkastaen ihon pintaa. Sisältää mm. hoitavaa sheavoita,
ihoa pehmentävää manteliöljyä sekä kosteuttavaa ja
antimikrobista aloe veran lehtiuutetta.
Käyttö: Levitetään kasvoille ja dekolteen alueelle
kevyesti pyörivin liikkein ja pyyhitään kostealla
pyyhkeellä tai huuhdellaan vedellä 1-2 kertaa
viikossa. Levitä lopuksi päivä- ja silmänympärysvoide ihotyypin mukaan.

Puhtaasti kotimainen monitehosarja

VOITEET
Anti-Age Formula 24 h Hoitovoide (50 ml) on erittäin kosteuttava, ravitseva ja
kiinteyttävä 24 h hoitovoide. Iho saa uutta elinvoimaa arginiinista, joka taistelee
vapaita radikaaleja vastaan. Arginiini on parhaiten imeytyvä aminohappo, jota
ihomme tarvitsee pysyäkseen nuorekkaana. Q10 eli ubikinoni on tulehdusta lievittävä antioksidantti, joka parantaa ihon kuntoa, silottaa juonteita ja sopii herkällekin
iholle. Täysin vedetön, täyteläinen koostumus, joka imeytyy nopeasti.
Käyttö: Levitä puhtaalle iholle aamuin illoin.
Moisturizing 24 h Hoitovoide (50 ml) on erittäin kosteuttava hoitovoide kaikille
ihotyypeille.
Käyttö: Levitä puhdistetulle iholle aamuin illoin tai aina, kun iho kaipaa ekstrakosteutusta.
Sensitive Formula Hoitovoide (50 ml) on herkän ihon hoitovoide, jonka rauhoittavat ja kosteuttavat ainesosat hoitavat ihoa ja estävät tulehduksia. Hoitovoide
soveltuu kaikille ihotyypeille, erityisesti herkän ja couperosaihon hoitoon. Sisältää
pehmittävää mustaherukkauutetta, kosteuttavaa kurkku-uutetta sekä erittäin antioksidanttista e-vitamiinia.
Käyttö: Levitä puhdistetuille kasvoille ja dekolteelle aamuin illoin.
Sun Protection Formula SPF 15 (50 ml) on luonnollinen
aurinkosuoja kaikille ihotyypeille. Titaanioksidi heijastaa
uva- ja ubv-säteet iholta pois peilin tavoin. Sisältää mm.
porkkanauutetta, antioksidanttista c- ja e-vitamiinia sekä
rauhoittavaa allantoiinia. Miellyttävä koostumus imeytyy
täydellisesti jättäen mattapinnan. Fysikaalinen suoja toimii
välittömästi, joten olet heti valmis aurinkoon.
Käyttö: Levitä koko kasvoille ja dekolteelle päivävoiteen jälkeen.
Sopii myös lapsille.

Facebook: @biodermmedical
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Oil-Free Formula Hoitovoide (50 ml) on talineritystä tasapainottava voide
erityisesti rasvaisen ja sekaihon tehokkaaseen hoitoon. Sen sisältämän aloe vera
-uutteen antimikrobiset ominaisuudet rauhoittavat ihoasi. Sisältää myös erittäin
hoitavaa mustikkauutetta ja kosteuttavaa glyseriiniä. Jättää iholle miellyttävän
mattapinnan koko päiväksi.
Käyttö: Levitä puhdistetuille kasvoille ja dekolteelle aamuin illoin. Voidaan käyttää
sellaisenaan tai meikin alla.
Vitamin A Formula Hoitovoide (50 ml) on yökäyttöön tarkoitettu tehohoito
moniin iho-ongelmiin; erityisesti pigmenttihäiriöiden ja ikääntyvän ihon hoitoon.
Koostumuksessa on hyödynnetty tutkitusti tehokkaan a-vitamiinin hyötyominaisuuksia; se samanaikaisesti hoitaa, suojaa, kirkastaa sekä vaalentaa ihoa. Retinoli
myös tasoittaa talineritystä, silottaa juonteita ja kiinteyttää veltostunutta ihoa.
Sisältää myös hoitavaa auringonkukka- ja viinirypäleensiemenöljyä.
Käyttö: Levitä puhdistetuille kasvoille ja dekolteelle iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Tuote on tarkoitettu vain yökäyttöön, jolloin iho ei altistu auringon uv-säteilylle. Voidaan käyttää yhdessä Triple A – ja Triple A Formula Strong -seerumin kanssa.
vain yökäyttöön
							
Anti-Dry Hoitovoide (50 ml) on
syväkosteuttava tehovoide erittäin
kuivan ja atooppisen ihon hoitoon.
32 % luonnon öljyjä sisältävä
kreemimäinen koostumus hoitaa
pitkäkestoisesti. Sisältää mm.
kosteuttavaa aloe vera -uutetta ja
keramidia, rauhoittavaa mustaherukansiemenöjyä, pehmittävää sheavoita ja
antioksidantista e-vitamiinia.
Käyttö: Levitä puhdistetuille kasvoille
ja dekolteelle aamuin illoin ja lisää
voidetta tarpeen mukaan.

Lue asiakkaamme blogia: kaunotarhirvio.blogspot.com

SILMÄNYMPÄRYSTUOTTEET
Moisturizing Formula Silmänympärysgeeli (15 ml) on erittäin kosteuttava ja hoitava silmänympärystuote kaikille ihotyypeille. Sen hoitavat raaka-aineet vähentävät
turvotusta, silottavat ja pehmittävät ihon pintaa sekä ennaltaehkäisevät pinnallisia
juonteita. Sisältää mm. antioksidanttista ja kostetuttavaa kurkku-uutetta, kiinteyttävää jojobaproteiinia sekä pehmentävää ja rauhoittavaa pantenolia (B5-vitamiini).
Käyttö: Taputtele hellävaraisesti silmänympärysiholle aamuin illoin puhdistuksen
jälkeen. Käytä lopuksi päivä- tai yövoidetta ihotyypin mukaan.
Anti-Age Formula Silmänympärysvoide (15 ml) on täyteläinen ja ihon toimintoja
aktivoiva silmänympärysvoide ikääntyvälle iholle. Sen sisältämä kollageeniproteiini kiinteyttää veltostunutta ihoa, silottaa pieniä juonteita ja aktivoi kollageenin
tuotantoa. Kurkku-uute suojaa ja kosteuttaa, ja antioksidanttinen e-vitamiini suojaa
ulkoisilta rasituksilta ja ennenaikaiselta vanhentumiselta.
Käyttö: Taputtele hellävaraisesti silmänympärysiholle aamuin illoin puhdistuksen
jälkeen. Käytä lopuksi päivä- tai yövoidetta ihotyypin mukaan.

Hehkua ja elinvoimaa suomalaisilla tuotteilla

KASVOÖLJYT
Omega 3 Kasvoöljy (30 ml) on kaikille ihotyypeille soveltuva tehoöljy, jossa on
hyödynnetty yhdeksän eri luonnonöljyn hoitavat ja hemmottelevat ominaisuudet. Tämä ylellinen ja öljyrikas tuote samanaikaisesti rauhoittaa, suojaa ja ravitsee
ihoasi. Sisältää mm. hoitavaa ja ravitsevaa mustaherukansiemenöljyä, pehmentävää
arganöljyä ja kosteuttavaa ja tasapainottavaa jojobaöljyä. Sopii kaikille ihotyypeille,
mutta erityisesti kuivalle ja atooppiselle iholle.
Käyttö: Levitä kasvojen ja dekolteen alueelle aamuin illoin ennen päivävoidetta.
Imeytyy erityisen hyvin hieman kosteaan ihoon ja esimerkiksi seerumin jälkeen.
Voidaan myös sekoittaa pieni määrä muiden hoitotuotteiden sekaan tuomaan
lisätehoa ja kosteutusta hoitorutiiniin. Säilyvyys 24 kk.

Anti-Age Super Oil (30 ml) on voimakkaasti kiinteyttävä, hoitava ja ravitseva 7
luonnonöljyn supertuote ikääntyvälle iholle. Parantaa ihon kimmoisuutta, uudistaa
tehokkaasti, silottaa pieniä juonteita ja suojaa ulkoisilta rasituksilta. Iho saa hehkua
ja uutta elinvoimaa! Miellyttävä ja riittoisa koostumus, imeytyy nopeasti.
Käyttö: Ota 1-2 painallusta öljyä ja hiero kasvoille sekä kaulan ja dekolteen iholle
aina tarpeen mukaan. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa muiden hoitotuotteiden, kuten naamion tai hoitovoiteen sekaan. Säilyvyys 30 kk.
Anti-Acne Super Oil (30 ml) on talin tuotantoa tasoittava
ja rauhoittava orgaaninen superöljy seka- rasvaiselle ja
akneiholle. Rauhoittaa ja vähentää tulehdusta, tasapainottaa
talin liikatuotantoa, antaa kosteutusta ja suojaa ulkoisia
ärsykkeitä vastaan. Öljyn salaisena aseena mullistava
Organic Anti-Acne Active Formula –yhdiste, joka on
yhdistelmä kolmea Etelä-Amerikkalaisista sademetsistä
saatavaa eteeristä öljyä. Kallisarvoiset öljyt sisältävät juuri
niitä ravinteita, joita epäpuhdas iho tarvitsee.
Nopeasti imeytyvä koostumus.
Käyttö: Ota 1-2 painallusta öljyä ja hiero kasvoille
sekä kaulan ja dekolteen iholle tarpeen mukaan.
Voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa
muiden hoitotuotteiden, kuten naamion
tai hoitovoiteen sekaan. Säilyvyys 30 kk.
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Kasvoöljymme koostuvat 100 % orgaanisista luomuöljyistä

SEERUMIT
Sensitive Formula Seerumi (30 ml) on rauhoittava ja suojaa antava tehoseerumi, joka hillitsee melaniinin tuotantoa. Sopii kaikille ihotyypeille, mutta etenkin
herkälle ja couperosa-iholle. Sen miellyttävä geelimäinen koostumus levittyy hyvin
ja imeytyy nopeasti. Aktiiviaineita ovat mm. antimikrobinen vihreän teen lehtiuute, kosteuttava ja rauhoittava pantenoli (B5-vitamiini) sekä vaalentava ja hoitava
lakritsiuute.
Käyttö: Levitetään pieni määrä puhdistetuille kasvojen ja dekolteen iholle aamuin
illoin ennen muita hoitotuotteita. Sopii myös silmänympärysiholle.
Moisturizing Hyaluronic Acid Seerumi (30 ml) on kosteuttava, antioksidanttinen
ja ravitseva tehoseerumi kaikille ihotyypeille. Hyvin levittyvä ja riittoisa koostumus
sisältää hyaluronihappoa, joka on ihon tärkein ja tehokkain kosteuttaja. Hyaluronihappo sitoo kosteutta yli 1000-kertaisesti, ja imeytyessään ihoon sen pintajuonteita
häivyttävä vaikutus näkyy heti. Sisältää myös kirkastavaa ja antioksidanttista c-vitamiinia, elastisuutta parantavaa ja rauhoittavaa B3-vitamiinia sekä lupiiniproteiinia,
jonka välttämättömät aminohapot tukevat ihon normaalia toimintaa.
Käyttö: Levitetään pieni määrä puhdistetuille kasvojen ja dekolteen alueelle aamuin
illoin ennen muita hoitotuotteita. Sopii myös silmänympärysiholle sekä meikin alle
heleyttävän vaikutuksensa ansiosta.
Hyaluronic Acid 5 % Formula Booster (30 ml) on tehokosteuttava hoitoseerumi
kaikille ihotyypeille. Geelimäinen koostumus sisältää 5 % hyaluroniahappoa, joka
on ihon tärkein ja tehokkain kosteuttaja. Hyaluronia on ihossa luontaisesti, mutta
sen määrä vähenee iän myötä. Geelimäinen, hyvin imeytyvä koostumus palauttaa
kosteustasapainon ja tasoittaa pieniä juonteita. Sopii myös silmänympärysiholle.
Käyttö: Levitetään pieni määrä puhdistetuille kasvoille tai paikallisesti, kun iho kaipaa tehokosteutusta. Sopii myös silmänympärysiholle.
Clarifying Zinc Formula Hoitovoide (15 ml) on todellinen tehohoitotuote aknen
ja epäpuhtaan ihon paikallishoitoon. Poistaa tulehduksia, tasapainottaa talin liikatuotantoa ja antaa antioksidanttisen suojan. Sisältää mm. sinkkiä, rauhoittavaa ja
kosteuttavaa pantenolia, ihoa suojaavaa retinolia, antimikrobista teepuuöljyä sekä
tasapainottavaa piparminttuöljyä.
Käyttö: Käytä täsmätuotteena epäpuhtauksien, aknen ja tulehdusten hoitoon. Levitä pieni määrä puhtaalle iholle suoraan finnin päälle aamuin illoin. Levitä lopuksi
päivävoide ja meikki normaalisti.

Biomedikaalista ihonhoitoa

Vitamin C 10 % Formula Booster -jauhe (15 ml) on välttämätön ja tehokas antioksidantti jauhemaisessa muodossa. C-vitamiini tunnetusti suojaa ihoa neutraloiden
vapaita radikaaleja. Se kirkastaa ja tasoittaa ihon väriä vähentäen melaniinin tuotantoa, rauhoittaa ja ehkäisee tulehdusta sekä korjaa uv-säteilyn aiheuttamia pieniä
vaurioita. C-vitamiini on myös välttämätön kollageenin muodostuksessa, ja se sopii
kaikille ihotyypeille ympärivuotisesti. Jauhemaisen muotonsa ansiosta säilyvyys ja
hoitoteho on taattu, ja voit boostata hoitotuotteesi aina kun haluat!
Käyttö: Ota pieni määrä jauhetta kämmenelle ja sekoita seerumin tai voiteen
sekaan, kunnes kiteet ovat täysin liuenneet. Levitä iholle.

Stemcell Kantasoluseerumi (30 ml) on laajasti patentoitu kantasoluteknologiaa
hyödyntävä tehoseerumi kaikille ihotyypeille moniin eri iho-ongelmiin. Tämä ainutlaatuinen monitehotuote aktivoi ihon omat kantasolut käynnistämään luonnollisen uusiutumisprosessin ja tuottamaan uusia ihosoluja. Vaikuttavina aineina mm.
Arginiini, L-karnitiini, oroottihappo sekä hyaluronihappo. Kaikkia näitä on luonnostaan ihmiskehossa, mutta niiden määrä vähenee iän myötä. Stemcell-seerumi lisää
näiden ainesosien määrää luonnollisesti. Iho puhdistuu, rauhoittuu, uudistuu ja
korjaantuu. Iho myös kiinteytyy ja vahvistuu,
kun ihosolut lisäntyvät ja niiden aineenvaihdunta
tehostuu. Antimikrobinen ja hyvin imeytyvä
koostumus hillitsee tulehdusta samalla, kun se
antaa iholle ja ihosoluille antioksidanttista
suojaa ulkoisia rasituksia vastaan.
HY
Käyttö: Levitetään pieni määrä puhdistetuille
kasvojen ja dekolteen iholle aamuin illoin
ennen päivävoidetta. Sopii myös
silmänympärysiholle.
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”Hyviä tuloksia tieteen todistamilla vaikuttavilla aineilla”

Triple A Formula Booster (30 ml) on innovatiivinen A-vitamiini -yhdiste, joka
mahdollistaa maksimaalisen hoitotehon. Käyttämällä kolmea eri vitamiinimuotoa
voidaan nostaa A-vitamiinin absoluuttista määrää ja sitä kautta parantaa hoidon
tehokkuutta. Anti-age -vaikutteinen öljyseerumi kiinteyttää ja korjaa vaurioita,
tasoittaa ja vaalentaa ihon väriä, parantaa kollageenisynteesiä edistäen ihon
uusiutumista. Sisältää retinyylipalmitaattia, retinolia sekä beetakaroteenia, joka on
a-vitamiinin esiaste. Vain yökäyttöön.
Käyttö: Levitä pieni määrä paikallisesti tai koko kasvoille sekä dekolteelle yksinään
tai ennen muita hoitotuotteita ennen nukkumaanmenoa. Voidaan lisätä myös
naamion tai voiteen sekaan tehotuotteena. Käytetään 1. viikolla joka kolmas yö, 2.
viikolla joka toinen yö ja 3. viikolla joka yö.
Triple A Formula Booster Strong (10 ml) on ihovaurioita korjaava, vaalentava kiinteyttävä ja ihoa uudistava tehoseerumi kuuriluontoiseen yökäyttöön. A-vitamiinin
kolme eri muotoa lisäävät kollageenin tuotantoa edistäen ihon uusiutumista. Ennen
käytön aloittamista suositellaan käyttämään miedompia A-vitamiinituotteita. Iho
alkaa kuoriutua 3-4 päivän kuluttua. Käytetään kosmetologin ohjeiden mukaan.
Triple B Formula Booster (30 ml) on rauhoittava ja kosteuttava hoitoseerumi
kaikille ihotyypeille. Kolmen B-vitamiinin tehoyhdistelmällä hoidetaan ihoa monitehoisesti; aktiiviaineet ehkäisevät pigmenttihäiriöitä ja DNA-vaurioita, edistävät
ihosolujen uusiutumista, lievittävät tulehdusta sekä aktivoivat pintaverenkiertoa ja
solujen toimintaa. Sisältää kolmea eri B-vitamiinia; rauhoittavaa pantenolia (B5-vitamiini), kosteuttavaa niasiiniamidia (B3-vitamiini) sekä hoitavaa syanokobalamiinia
(B12-vitamiini). Miellyttävä geelimäinen
koostumus levittyy hyvin ja imeytyy
nopeasti.
Käyttö: Levitetään pieni määrä
paikallisesti tai koko kasvoille
sekä dekolteelle joko yksinään
tai ennen muita hoitotuotteita.
Voidaan myös lisätä voiteen tai
kasvonaamion sekaan.
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Jokainen BDM-hoito on uniikki ja räätälöidään asiakaskohtaisesti.

NAAMIOT
Anti-Age Formula Naamio (50 ml) on nopeasti näkyviä tuloksia aikaansaava
tehohoito ikääntyvälle ja kuivalle iholle, joka on menettänyt uusiutumiskykyään.
Myös yökäyttöön sopiva naamio sisältää intensiivisesti kiinteyttävää kollageeniproteiinia, kosteuttavaa ja hoitavaa jojobaproteiinia sekä ihoa suojaavaa ja pehmittävää viinirypäleensiemenöljyä. Naamio aktivoi kollageenin tuotantoa uudistaen ja
kosteuttaen ihoa.
Käyttö: Levitetään kasvojen ja dekolteen iholle ja annetaan vaikuttaa 10-15 minuuttia. Naamio voidaan lopuksi hieroa ihoon. Tehotuotteena käytä yön yli.
Moisturizing Gel Formula Naamio (50 ml) on syväkosteuttava ja hoitava kasvonaamio kaikille ihotyypeille. Sen tehokkaat raaka-aineet heleyttävät ja pehmittävät
ihoa antaen täydellisen kosteutetun tunteen. Myös yökäyttöön soveltuva naamio
sisältää mm. tehokkaasti kosteuttavaa ja hoitavaa aloe veran lehtiuutetta, hyaluronihappoa sekä glyseriiniä.
Käyttö: Levitä kasvojen ja dekolteen iholle ja anna vaikuttaa 10-15 minuuttia, halutessasi hiero lopuksi ihoon. Tehotuotteena käytä yön yli.
Sensitive Formula Naamio (50 ml) on rauhoittava, hoitava ja ihoa tehokkaasti
suojaava naamio kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti herkän, atooppisen, kuivan ja
couperosa-ihon hoitoon. Sopii myös pigmenttiläiskien hoitoon vaalentavien ainesosien ansiosta. Sisältää antioksidanttista vihreän teen lehtiuutetta, kosteuttavaa ja
hoitavaa pantenolia sekä ihoa vaalentavaa ja rauhoittavaa lakritsiuutetta.
Käyttö: Levitä kasvojen ja dekolteen iholle ja anna vaikuttaa 10-15
minuuttia, halutessasi hiero lopuksi ihoon. Tehotuotteena käytä yön yli.
Clarifying Clay Mask (50 ml) on syväpuhdistava, ihon
toimintoja aktivoiva savinaamio rasvaiselle ja sekaiholle. Se samanaikaisesti puhdistaa ja kirkastaa ihoa, rauhoittaa talineritystä ja auttaa
ihoa uudistumaan aktivoimalla kollageenin tuotantoa. Sisältää mm.
kiinteyttävää ja hoitavaa kollageeniproteiinia, ihoa rauhoittavaa
allantoiinia sekä kaoliinia.
Käyttö: Levitä kasvoille ja dekolteelle ja anna vaikuttaa 10-15 minuuttia
kerran viikossa. Huuhtele huolellisesti vedellä. Vinkki: voit levittää
naamion myös paikallisesti t-alueelle ja muille alueille
vaikka kosteuttavan naamion.

Turvallista & eläinkokeetonta kosmetiikkaa

BD Minerals
BD Minerals Meikkivoide (30 ml) on uusi, hienostuneen kevyt mineraalimeikkivoide kaikille ihotyypeille. Levittyy vaivatta ja jättää samettisen mattapinnan –kuin
toinen iho! Neljä upeaa sävyä 01, 02, 03 ja 04. Sisältää luonnollisen suojakertoimen
SPF 15.
Käyttö: Levitä sormin, meikkisienen tai siveltimen avulla puhtaille kasvoille päivävoiteen jälkeen. Et tarvitse puuteria.

Ei parabeeneja / silikoneja / formaldehydin vapauttajia

UUDISTAVA LED-TERAPIA
LED-valohoidot ovat turvallisia, ihoa luonnollisesti uudistavia ja lääketieteellisesti
tutkittuja valohoitoja. LED-terapialla voidaan hoitaa aknea, juonteita ja ryppyjä,
ihon punoitusta (couperosa ja rosacea), valovaurioita ja nopeuttaa ihon paranemista kemiallisten kuorintojen jälkeen. Hoito soveltuu kaikille ihotyypeille.
”Maagisena valona” tunnettu fotodynaaminen LED-hoito on tehokas ihon hoitamiseen, erityisesti häivyttämään vanhenemisen merkkejä sekä akne- ja muita ihon
värivirheitä. Fotonien avulla stimuloidaan ihon alempia kerroksia ja iholle välitettävien fotonien väri ja teho valitaan hoidettavan iho-ongelman mukaisesti.
Laite siirtää valoenergiaa soluenergiaksi, joka nopeuttaa solujen kasvua ja verenkiertoa, stimuloi kollageeniproteiinien ja elastiinin tuotantoa ja lisäten ihon kimmoisuutta. Kysy BDM-kosmetologiltasi lisää!
EDUT
- Vähentää turvotusta, häivyttää aknearpia
- Tasoittaa pigmenttihäiriöitä
- Palauttaa kärsineen ihon elinvoimaa
- Parantaa solujen aineenvaihduntaa
- Rosacean (ruusufinni) hoito
- Kivuton ja turvallinen, ei toipumisaikoja
- Voidaan tehdä ympärivuotisesti
- Uudistaa ihoa luonnollisella tavalla
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Hehkua ja elinvoimaa suomalaisilla tuotteilla

