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Rens 

Gentle Cleansing Creme  

Pris: 329 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper, normal, tør, meget tør og følsom hud. 

Hudtilstande: Tør hud, atopisk eksem, rocacea og rødme. 

Gentle Cleansing Creme er en mild og skånsom rens, der indeholder PHA som blidt eksfolierer 

hudens døde celler væk og holder beskyttelses-og fugtbarrieren intakt, samtidig med at den 

fjerner makeup-rester og uønsket snavs på huden. Et skånsomt afrensningsprodukt der kan 

benyttes af hele familien. 

Hvilke fordele har Gentle Cleansing Creme?  

• Kan bruges med vand, vatrondel el. bomuldspad afhængig af hvordan man kan lide at 

afrense 

• Kan benyttes som makeup fjerner ved øjenomgivelser 

• Udtørrer ikke huden og efterlader huden fugtet 

• Parabenefri 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA (glukonolakton) 

• Aloe vera 

• Agurke-ekstrakt 

• Rosmarin 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA er en langsom syre som mildt og skånsomt fjerner døde hudceller og efterlader hudbarrieren 

intakt og modstandsdygtig. 

 

Hvad gør aloe vera ved huden? 

Aloe Vera virker helende, beroligende og kløestillende på huden og tilføjer en masse gode  
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vitaminer og mineraler der er med til at stabilisere en eventuelt irriteret og udfordret hud. 

 

Hvad gør agurke-ekstrakt ved huden? 

Agurke-ekstrakt indeholder antioxidanter, der hjælper huden med at modvirke skader fra frie 

radikaler som nedbryder fedtvævet og skaber ældning af huden. Derudover hjælper 

antioxidanterne også på irritationstilstande. 

Hvad gør rosmarin ved huden?  

Rosmarin stimulerer blodcirkulationen i huden og skaber liv til en trist og træt hud. 

Anvendelse:  

Gentle Cleansing Creme bruges morgen og aften. Arbejdes ind i huden med cirkulære 

bevægelser, benyt evt. vand for at opløse produktet yderligere, fjern med lunkent vand. Kan med 

fordel bruges med en vatrondel, hvis ikke man ønsker at benytte vand i sin afrensning.  

 

Indeholder: 212 ml. 

 

 

Purifying Cleansing Gel  

Pris: 325 kr.  

 

Hudtype: Normal, kombineret, fedtet hudtype  

Hudtilstand: Akne, comdedoner, fedtet hud 

Purifying Cleansing Gel er en let skummende rens der indeholder en kombination af PHA og 

AHA, som aktivt eksfolierer døde hudceller væk og efterlader huden gennemfugtet og frisk. 

Rense-gelen virker ikke udtørrende, og forstyrrer ikke hudens beskyttelsesbarriere. 

Kombinationen af PHA og AHA passer perfekt til den normale-kombineret hudtype og renser 

effektivt makeup og uønsket snavs væk fra huden.  

 

Hvilke fordele har Purifying Cleansing Gel? 

• Renser og eksfolierer huden på samme tid. 

• Ikke udtørrende som andre rense-gel. 

• Kan anvendes som bruse-gel på kroppen. 
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• Kan anvendes som barberings-gel for at mindske indgroede hår. 

 

Nøgleingredienser: 

 

• AHA 

• PHA 

 

Hvad gør AHA ved huden? 

AHA syre er en fællesbetegnelse for en række syrer som er udvundet fra naturlige kilder som 

frugt og mælk. AHA syre i den rigtige mængde er med til at give huden en mere glat og klar 

fremtoning. Syren fjerner aktivt døde hudceller og hjælper især hud som er plaget af uren hud 

eller akne, samt en tør og trist hud. 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA-syre er en ikke-irriterende syre som forekommer naturligt i huden og fjerner mildt og 

skånsomt døde hudceller samt tilfører huden en masse fugt. Den hjælper derudover med at holde 

hudbarrieren intakt og hjælper med at beskytte huden mod skader. 

Anvendelse:  

Masseres ind på en let fugtet hud i cirkulære bevægelser, så der opstår en skummende effekt. 

Vaskes af med rigelige mængder og bruges morgen og aften. 

 

Indeholder: 212 ml.  

 

 

Clarifying Facial Cleanser  

Pris: 299 kr.  

 

Hudtype: Kombineret, fedtet 

Hudtilstand: Akne, comedoner og overproduktion af talg 

 

Clarifying Facial Cleanser er en mild men aktiv renselotion til den fedtede-kombineret hudtype 

samt akne ramt hud. Rense-lotionen indeholder både PHA som beroliger hudens tilstand, AHA 
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mandelsyre som arbejder aktivt og mildt på akne eller comedoner på hudoverfladen og BHA-

salicylsyre der trænger dybere ned i huden og arbejder på at opløse overproduktionen af sebum i 

huden. 

Hvad er fordelene ved Clarifying Facial Cleanser? 

• Arbejder beroligende men aktivt. 

• Kan bruges på brystkasse eller andre akne ramte steder. 

• Kan bruges morgen og aften eller i kombination med Gentle Cleansing 

Creme eller Purifying Cleansing Gel. F.eks. hvis huden er meget sensibel, sart og 

rødmosset, men stadig ramt af akne, kan det være en fordel at benytte Gentle Cleansing 

Creme om morgenen og Clarifying Facial Cleanser om aftenen. 

 

Nøgleingredienser: 

• PHA 

• AHA 

• BHA 

• Tea Tree Oil 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA er en mild syre der skånsomt fjerner døde hudceller og beroliger huden samt efterlader 

huden gennemfugtet. 

Hvad gør AHA ved huden? 

AHA mandelsyre arbejder i det øverste hudlag på fine linjer, ujævn hudtone og akne. 

Hvad gør BHA ved huden? 

BHA-salicylsyre penetrerer dybere ned i hudlagene og arbejder aktivt i porerne på at nedbryde 

overproduktionen af sebum, som medfører tilstoppede porer. 

Hvad gør Tea Tree Oil ved huden?  

Tea Tree Oil virker helende og antibakteriel på huden. 

Anvendelse:  

Bruges morgen og aften eller i kombination med Gentle Cleansing Creme. Masseres ind i huden 

og skylles af med lunkent vand.  

 

Indeholder: 212 ml.  

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/gentle-cleansing-creme/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/gentle-cleansing-creme/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/purifying-cleansing-gel/
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Total Correct Wash (*Age Reverse, BioActiv Wash) 

Pris: 349 kr.  

 

Hudtype: Normal, moden hud 

Hudtilstand: Fine linjer 

Total Correct Wash er en cremet rensemousse fra Total Correct serien, der indeholder en 

blanding af PHA, aloe vera, agurke ekstrakt og kamille. Rensemoussen har anti-aging effekt på 

huden, virker eksfolierende, stimulerer cellefornyelsen og forbedrer hudens struktur, så huden 

bliver ny og frisk. Moussens sæbefrie sammensætning fjerner effektivt makeup uden at irritere og 

gør huden klar til næste trin i Total Correct serien. 

 

Hvad er fordelene ved Total Correct Wash? 

• Virker anti-aging 

• Parfumefri 

• Aktive ingredienser der arbejder på linjer og rynker 

• Perfekt til den modne hud 

 

Nøgleingredienser: 

• PHA 

• Bionic PHA 

• Aloe Vera 

• Agurke ekstrakt 

• Kamille 

 

Hvad gør PHA og Bionic PHA ved huden? 

PHA og Bionic PHA stimulerer cellefornyelsen, styrker hudbarrieren og binder fugten til huden. 

Hvad gør aloe vera ved huden? 

Aloe Vera virker helende og beroligende på huden. 



 8 

Hvad gør agurke-ekstrakt ved huden? 

Agurke-ekstrakt har antioxidantegenskaber og beskytter huden mod frie radikaler som er med til 

at nedbryde de kollagene og elastine fibre i huden som medfører for tidlig aldring. 

Hvad gør kamille ved huden? 

Kamille er utrolig beroligende på huden, men virker også som en antioxidant der beskytter huden 

mod for tidlig aldring. 

Anvendelse:  

Bruges morgen og aften på en fugtig hud og masseres ind i huden i cirkulærebevægelser, husk 

også at tage halsen og decolte med i afrensningen, da vi også ældes disse steder. Skylles af med 

vand.  

 

Indeholder: 125 ml.  

 

 

Toner      

Soothing Toning Lotion  

Pris: 309 kr.  

Hudtype: Tør, sensitiv, akne, fedtet, moden hudtype 

Hudtilstand: Linjer, atopisk eksem, rocacea, rødme og rødmende akne 

Soothing Toning Lotion er en fugtgivende og beroligende ansigtslotion, der mildt og skånsomt 

fjerner de sidste rester af makeup, rens og vandslør og derved genopretter hudens pH-værdi. 

Den kan bruges af alle hudtyper og bruges ofte efter afrensning af huden og inden serum, 

dagcreme eller natcreme. 

Hvad er fordelen ved Soothing Toning Lotion?  

 

• Let anvendelig, påføres blot med bomuldspad 

• Fjerner rester af makeup, rens og vandslør 

• Genopretter ph balancen i huden 
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Nøgleingredienser: 

• PHA 

• Alge-ekstrakt 

• Aloe Vera 

 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA beroliger og eksfolierer mildt huden og fjerner døde hudceller samt genopretter fugtbalancen. 

Hvad gør alge-ekstrakt ved huden? 

Alge ekstrakt modvirker nedbrydningen af kollagene og elastine fibre i huden. Samt indeholder det 

gode mineraler og vitaminer og omega fedtsyre, der alle er med til at styrke og beskytte hudbarrieren. 

Hvad gør Aloe Vera ved huden? 

Aloe Vera beroliger og virker kløestillende på huden. 

Anvendelse:  

Bruges morgen og aften efter afrensning. Påføres med en bomuldspad og rundt i ansigtet.  

 

Indeholder: 200 ml. 

 

Bionic Tonic (*SkinRise Bionic Tonic) 

Pris: 359 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Linjer, ujævn hudtone, tør hud, mat og trist hud  

 

Bionic Tonic er en fantastisk hjemmebehandling der indeholder 36 pads vædet i laktobionisk syre, 

der både fugtgiver, men også opstrammer huden, skaber glathed og forbedrer hudens barriere. 

Alle kan bruge Bionic Tonic som en daglig quick fix der opfrisker huden og skaber nyt liv.  

 

Hvad er fordelen ved Bionic Tonic? 

• 36 stk. pads til opfriskning og fugt af huden 

• Effektiv anti-aging behandling til hjemmebehandling 
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Nøgleingredienser: 

• PHA 

• Bionic PHA 

• Eukalyptus 

• Pebermynte 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer sensitivitet, 

modvirker de frie radikaler samt nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionisk PHA-syre er udvundet af mælkesukker og genskaber fugtbalancen i dybden, virker 

blødgørende og bekæmper effektivt frie radikaler. Laktobionisk syre har desuden vist sig at gøre 

huden mere fyldig, så den får et glattere og yngre udseende. 

 

Hvad gør Eukalyptus ved huden? 

Eukalyptus opfrisker huden. 

 

Hvad gør Pebermynte ved huden? 

Virker antibakteriel og opfrisker huden. 

 

Anvendelse: 

Bruges på afrenset hud og køres rundt i ansigtet, på hals og bryst. Bruges efter behov, men kan 

med fordel bruges som en toner, før dag og natcreme eller som en opfrisker inden en aften i 

byen.  

 

Indeholder: 36 pads.  

 

 

 

Moisture Balance Toner  

Pris: 309 kr.  
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Hudtype: Alle hudtyper 

Hudtilstand: Fedtet, akne, comedoner 

 

Moisture Balance Toner er en fugtgivende ansigtsvand til den normale og robuste hudtype. Især 

god til den kombinerede og fedtede hudtype som døjer med akne og comedoner. Indeholder AHA 

og PHA der mildt, men effektivt fjerner døde hudceller og beroliger huden. Fjerner effektivt rester 

af rens, skidt og snavs, samt vandslør og forbereder huden på at optage de efterfølgende 

produkters ingredienser bedst muligt. 

 

Hvad er fordelen ved Moisture Balance Toner? 

• Fugter og afbalancerer huden 

• Beroliger 

• Eksfolierer huden mildt 

• Kan bruges af alle hudtyper 

 

Nøgleingredienser:  

• AHA (Glykolsyre er en frugtsyre, som ved brug på huden laver en kemisk peeling, som 

stimulerer dannelsen af nye hudceller, binder fugt i huden og fjerner døde hudceller.) 

• PHA (virker meget fugtgivende og har desuden antioxiderende effekt. PHA opbygger 

derudover hudens beskyttende barriere og gør huden mere modstandsdygtig) 

• Aloe Vera (virker beroligende, kølende og helende.) 

 

Anvendelse: 

Påføres huden med vatrondel efter afrensning af huden både morgen og aften.  

 

Indeholder: 200 ml.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Serum  

Vespera Bionic Serum  

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: tør, sensitiv, akne 

Vespera Bionic Serum, er en intensiv, fugtgivende serum, der indeholder både antioxidant og 

anti-aging egenskaber. Den beskytter huden mod frie radikaler, holder huden fugtet og 

afbalanceret og efterlader huden frisk og sund. Vespera Bionic Serum indeholder AHA og PHA 

hvis molekylestørrelse er små, hvorfor ingredienserne nemt penetrerer ned i huden og arbejder 

på et dybere celleniveau. Derudover indeholder Vespera også laktobionisk syre, hvis 

molekylestørrelse er mindre ind overstående, og hjælper med at opretholde hudens fugtbalance. 

Ydermere indeholder serummet A, C og E vitaminer, samt ekstrakter fra alge og grapefrugt. 

Nøgleingredienser: 

• AHA mandelsyre 

• PHA 

• Bionic PHA laktobionisk syre 

• Vitamin A, C og E 

 

Hvad gør AHA mandelsyre ved huden? 

Udskiller skånsomt døde hudceller, hvilket giver en sundere glød og udseende. Stimulerer 

cellefornyelsen, hudens fasthed og fylde, samt mindsker forekomsten af rynker og linjer. 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA beskytter hudens barriere og gør huden mere modstandsdygtig. 

Hvad gør Bionic PHA, laktobionisk syre ved huden? 

Laktobionisk syre gennemskaber fugtbalancen i dybden, virker blødgørende og bekæmper frie 

radikaler. Laktobionisk syre har en større molekylestørrelse sammenlignet med PHA og AHA, 

dette betyder at molekylerne kan binde mere vand og derved skaber en gele hinde der optages af 

huden og gør det lettere for huden at optage fugt. 

Hvad gør vitamin A, C og E ved huden? 
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Vitaminer A, C og E virker som antioxidanter der beskytter huden mod frie radikaler, der eller ville 

nedbryde de kollagene og elastine fibre i huden. 

Anvendelse: 

Bruges både morgen og aften efter afrensning og før dag og natcreme. Et pump er nok til ansigtet 

og hals og masseres ind i huden.  

 

Indeholder: 30 ml.  

 

 

Soothing Recovery Serum (*AntiRedness Calming Serum) 

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper, Sart hudtype 

Hudtilstand: Rocacea, allergier, sensitiv hud 

 

Soothing Recovery Serum er en let-kølende serum med planteekstrakter, som minimerer rødme 

og samtidig reducerer synlige tegn på aldring. Et behandlingsprodukt til rødme i huden og hos folk 

med tilbagevendende rødme og irritation, som f.eks. rocacea, allergier og generelt sensitiv hud. 

Serummet styrker huden og har øjeblikkelig virkning indenfor få timer. Produktet er dog ikke 

fremstillet for at kamuflere rødme, men for at nedsætte problemet ved at tage hånd om selve 

årsagerne til rødmen.  

 

Hvad er fordelen ved Soothing Recovery Serum? 

• Effektiv behandling af rødme indenfor få timer 

• Fri for alkohol, olie og parfume 

• Kan bruges til de mest sensitive hudtyper og tilstande 

• Beroligende 

• Plejende 

 

Nøgleingredienser:  
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• PHA (glukonolakton og laktobionisk syre) 

• Tri-peptider 

• Algeekstrakt 

• Ekstrakt af mælkeurt 

• Planteblanding af lakrids og hestekastanje 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer nænsomt cellefornyelsen, styrker hudens beskyttelsesbarriere og tilfører optimal 

fugt til huden. 

 

Hvad gør Tri Peptider ved huden? 

Tri Peptider minimerer rødme ved at påvirke de inflammatoriske processer i huden. 

 

Hvad gør Algeekstrakt ved huden? 

Algeekstrakt reducerer forekomsten af karudvidelser og øger hudens modstandskraft. 

 

Hvad gør ekstrakt af mælkeurt ved huden? 

Ekstrakt af mælkeurt neutraliserer skadelig oxidering. 

 

Hvad gør Planteblanding af lakrids og hestekastanje ved huden? 

Planteblanding af lakrids og hestekastanje minimerer rødme, samtidig med at et ekstrakt af hvid 

te minimerer irritation og fungerer som en antioxidant. 

 

Anvendelse: 

Påføres to gange dagligt på renset hud, efterfulgt af en creme, som tager hensyn til hudtypen. 

 

Indeholder: 29 ml.  

 

 

Optilight Brightening Serum  

Pris: 599 kr.  
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Hudtype: Alle hudtyper med hyperpigmentering.  

Hudtilstand: Ujævn hudtone, mat og trist hud.  

 

OptiLight Brightening Serum minimerer og modvirker hyperpigmentering og er god til alle 

hudtyper som døjer med ujævn hudtone eller mat og trist hud. 

Hvad er fordelen ved OptiLight Brightening Serum? 

• Aktiv behandling og forebyggelse af ujævn hudtone og hyperpigmentering 

• Anti-aging effekt 

• Kan bruges af alle hudtyper 

 

Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin 

• B-resorcinol 

• Lakridsekstrakt 

• Niacinamid 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin findes naturligt i huden og fungerer som en byggesten til hyaluronsyre, som er et 

fugtbevarende og volumengivende stof i huden. Hyaluronsyre udfylder huden naturligt og hjælper 

med at opbygge fylde og en glat struktur indefra. Fine linjer og rynker bliver dermed mindre 

markante, og huden får et sundere og mere ungdommeligt udseende. 

 

Hvad gør B-resorcinol ved huden? 

B-Resorcinol reducerer overproduktion af melanin i huden. Melanin er et mørkfarvet pigment, der 

findes i hud, hår og øjne. Melanin koncentreres i særlige celler som hedder melanocytter i huden, 

og ved en overproduktion af disse, grundet solskader, hormoner og lign. skabes 

hyperpigmentering, der ses som brunlige plamager i huden og skaber en ujævn hudtone. 

 

Hvad gør lakridsekstrakt ved huden? 

Lakridsekstrakt stimulerer hudens egen reparation af celleskader forårsaget af UV-stråler. 

 

Hvad gør Niacinamid ved huden? 

Niacinamid er et nyere ord for B3 vitamin. B3 er et vigtigt næringsstof, der sammen med syv 
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andre B-vitaminer, spiller en vigtig rolle i alle vores biologiske processer i kroppen. Kigger man på 

B3 alene, styrker den vores DNA og sørger for at det er stabilt og ikke går i stykker. I forhold til 

huden er B3 afgørende for hudens generelle sundhed, da den både mindsker store porer, 

udjævner uens hudtone, opstrammer huden, minimerer fine linjer og rynker, styrker hudens 

overflade og barriere samt bekæmper en kedelig, trist og grå hud. 

 

Anvendelse: 

Bruges morgen og aften på afrenset hud og efterfølges af en dag og natcreme.  

 

Indeholder: 30 ml.  

 

 

Collagen Triple Boost Serum  

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, moden hudtype 

Hudtilstand: Slap hud, fine linjer 

Collagen Triple Boost Serum stimulerer kollagen produktionen og øger spændstigheden i huden 

og har en aktiv anti-aging effekt på huden.  Hudens struktur og elasticitet bliver stimuleret og 

indeholder syv potente kollagenboostere som genopbygger, beskytter og booster ny kollagen 

produktion.  

 

Hvad er fordelen ved Collagen Triple Boost Serum? 

• Anti-aging effekt 

• Hudens struktur forbedres 

• Linjer og rynker mindskes 

• Kollagene og elastine fibre bliver stimuleret 

 

Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin 
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• Plus Matrixyl, Peptider, Aminosyrer 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin findes naturligt i huden og fungerer som en byggesten til hyaluronsyre, som er et 

fugtbevarende og volumengivende stof i huden. Hyaluronsyre udfylder huden naturligt og hjælper 

den med at opbygge fylde og en glat struktur indefra. Fine linjer og rynker bliver dermed mindre 

markante, og huden får et sundere og mere ungdommeligt udseende. 

 

Hvad gør Plus Matrixyl, peptider og aminosyre ved huden? 

Overordnet set, gør Matrixyl, peptider og aminosyre det samme, de er alle en og samme ting og 

med til at stimulere kollagen og elastin i huden. Plus Matrixyl er en peptid som virker anti-aging på 

huden og som går ind og stimulerer hudens indhold af kollagene og elastine fibre. Med alderen 

mister vi kollagen og elastin i huden, vores hud bliver tyndere, og vi får flere linjer og rynker. 

Denne peptid hjælper med at stimulere huden til at danne mere kollagen og elastin så huden igen 

bliver tykkere og linjer og rynker minimeres. 

 

Anvendelse: 

Bruges morgen og aften på afrenset hud og efterfølges af dag eller natcreme.  

 

Indeholder: 30 ml.  

 

 

Total Correct Serum (*Total Correct + Sculpt Serum) 

Pris: 699 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper, moden hud 

Hudtilstand: Fine linjer, pigmentering, ujævn hudtone 

 

Total Correct Serum er en multivirkende serum, som løfter moderne anti-aging til et nyt niveau. 

Triple Anti-aging Complex behandler ALLE hudens alderstegn. Den nyudviklede Aminofil 

genskaber hudens volumen, fasthed og spændstighed. NeoGlukosamin gør fine linjer og rynker 

mindre synlige ved at udfylde rynkerne indefra og ud. Stabilt C- vitamin reducerer effektivt 

forekomsten af pigmentpletter og skaber en jævn hudtone med ny glans. 
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Hvad er fordelen ved Total Correct Serum? 

• Anti-aging effekt 

• Opstrammende 

• Skaber volumen og fasthed 

• Reducerer forekomsten af pigmentering 

• Skaber jævn hudtone 

• Parfumefri 

 

Nøgleingredienser: 

• Aminofil 

• Ascorbyl Glucoside 

• NeoGlukosamin 

• Glycerin 

 

Hvad gør Aminofil ved huden? 

Aminofil stimulerer forekomsten af kollagen og styrker hudens barriere. 

 

Hvad gør Ascorbyl Glucoside ved huden? 

Ascorbyl Glucoside er et c-vitaminderivat, som har en antioxiderende effekt og bidrager til en 

jævnere tone. 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin forekommer naturligt i huden som en byggesten i hyaluronsyre, som både virker 

som et naturligt fugtstof, men som også styrker hudens underliggende støttestruktur. Derudover 

eksfolierer den mildt og minimerer ujævn pigmentering. 

 

Hvad gør Glycerin ved huden? 

Glycerin virker genfugtende på huden. 

 

Anvendelse: 

Påføres morgen og aften på afrenset ansigt, ved øjenomgivelser, samt hals og brystparti, 

efterfølges altid af en dag- eller natcreme, som er egnet til huden.  

 

Indeholder: 30 ml. 
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Super Retinol Serum (*Super Retinol Concentrate)  

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Moden hudtype 

Hudtilstand: Fine linjer, slap hud, pigmentering, ujævn hudtone 

Retinol Serum er et kraftfuldt koncentrat, der virker i dybden og hjælper huden til at genopbygge 

kollagen, og derved reducerer dybe linjer fra inderst til yderst. Samtidig med at den udglatter fine 

linjer og rynker, strammes huden op og cellefornyelsen bliver stimuleret, hvilket gør huden fastere 

og mere spændstig. Derudover får huden en fornyet glød, pigmentering mindskes og hudtonen 

udjævnes. 

 

Hvad er fordelen ved Retinol Serum? 

• Anti-aging effekt 

• Opstrammer 

• Stimulerer cellefornyelsen 

• Minimerer pigmenter 

 

Nøgleingredienser:  

• NeoGlukosamin 

• E- Vitamin 

• Bisabolol 

• Retinol 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin findes naturligt i huden og fungerer som en byggesten til hyaluronsyre, som er et 

fugtbevarende og volumengivende stof i huden. Hyaluronsyre udfylder huden naturligt og hjælper 

den med at opbygge fylde og en glat struktur indefra. Fine linjer og rynker bliver dermed mindre 
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markante, og huden får et sundere og mere ungdommeligt udseende. 

 

Hvad gør E-vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker som en antioxidant der beskytter huden mod frie radikaler og virker samtidig 

helende på huden. 

 

Hvad gør Bisabolol ved huden? 

Bisabolol også kendt som et ekstrakt af kamille, virker fugtgivende, anti-inflammatorisk og har 

antimikrobielle egenskaber. 

 

Hvad gør Retinol ved huden? 

Retinol er et A-vitamin, som aktivt hjælper med at minimere alderstegn, f.eks. rynker, linjer og 

ujævn hudtone samt pigmentering. 

 

Anvendelse: 

Anvendes om aftenen på afrenset hud og efterfølges af natcreme. Der anbefales en 

tilvænningsperiode, grundet retinolen, som godt kan være for aktiv til en start, man kan med 

fordel benytte den hver anden aften og benytte en ren fugtserum til de andre aftener. Bliver huden 

irriteret eller rød, stop da med at benytte produktet. 

 

Indeholder: 30 ml.   

Dagcreme  

Multi Protective Day Creme  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Tør hud 

Hudtilstand: Tør, sensitiv og rødmende 

 

Multi-Protective Day Creme SPF 20 er en mild og beskyttende dagcreme til den følsomme og 

tørre hud. Med PHA eksfolierer den nænsomt, samtidig med at den plejer og tilfører huden en 

masse god fugt. Beskytter og stabiliserer hudbarrieren samt modvirker frie radikaler der er med til 
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at nedbryde vores kollagene og elastine fibre i huden, der holder vores hud ung og smidig. 

 

Hvad er fordelen ved Multi-Protective Day Creme SPF 20? 

• Beskytter mod UVA/UVB stråler 

• Eksfolierer nænsomt 

• Plejer og beskytter 

• Fugter 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• Bionic PHA 

• E- Vitamin 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer nænsomt cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, så den er 

modstandsdygtig, reducerer sensitivitet og rødme, modvirker frie radikaler og dermed modvirker 

den også nedbrydningen af kollagen og elastin der er med til at holde vores hud ung, smidig og 

spændstig. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionic PHA er også kendt som Laktobionisk syre og er med til at genskabe fugtbalancen i 

dybden, virker blødgørende og bekæmper effektivt frie radikaler.  

 

Hvad gør E vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker som en antioxidant der beskytter huden, men E- Vitamin virker også utrolig 

helende på en sensitiv og irriteret hud. 

 

Anvendelse: 

Bruges hver morgen på en ren og afrenset hud.  

 

Indeholder: 50 ml.  
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Sheer Refining Fluid SPF 40  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Ujævn hudtone, mat hud, tør hud, rocacea, overfladetørhed 

 

Sheer Refining Fluid SPF 40 er en let dagcreme til alle hudtyper. Arbejder effektivt på linjer og 

rynker, ujævn hudtone, mat hud, akne, comedoner, tør hud, atopisk eksem, rocacea og 

overfladetørhed. Da der er SPF filtre i cremen, er det en fordel at benytte den som dagcreme og 

evt. benytte en decideret natcreme til aften.  

 

Hvad er fordelen ved Sheer Refining Fluid SPF 40? 

• Kan bruges af alle hudtyper 

• Indeholder SPF filter, hvilket betyder at du altid er beskyttet når du går ud af døren 

• En meget let creme der ikke fedter på huden 

 

Nøgleingredienser:  

• NeoGlukosamin 

• E- Vitamin 

• Phytotal 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin findes naturligt i huden og er således en byggesten til hyaluronsyre, som er et 

fugtbevarende og volumengivende stof i huden, som mange mister, hvis hudbarrieren ikke er 

intakt. Hyaluronsyre udfylder huden naturligt og hjælper den med at opbygge fylde og en glat 

struktur indefra. 

 

Hvad gør E- Vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker som en antioxidant, der beskytter huden mod frie radikaler og dermed forhindrer 

huden i for tidlig ældning. 

 

Hvad gør Phytotal ved huden? 

Phytotal virker talg regulerende på huden og er derfor med til at holde sebum produktionen i 
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balance. 

 

Anvendelse: 

Påføres hver morgen efter afrensning og toning som en del af en sund hudpleje rutine. 

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Total Correct Day SPF 30 (*Age Reverse, Day Repair) 

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, Moden hudtype 

Hudtilstand: Fine linjer, slap hud, ujævn hudtone 

Total Correct Day SPF 30 er en aktiv og opstrammende dagcreme med SPF 40. Cremen 

indeholder peptider, retinol og patenteret NeoGlukosamin der arbejder effektivt sammen om at 

øge cellefornyelsen, give en fastere hud og udglatte rynker indefra og ud. Der sker en reduktion 

af ujævn pigmentering og alderspletter, mens antioxidanter fra granatæble samt A- og E-vitamin 

bekæmper frie radikaler og beskytter huden mod de daglige angreb fra miljøet. Resultatet er en 

markant bedre hudstruktur. 

Hvad er fordelen ved Total Correct Day SPF 30? 

• Anti- age creme 

• Indeholder SPF 

• Opstrammer 

• Fugtgiver 

 

Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin 

• 0,1% retinol 

• E vitamin, granatæble-og kaffebønne ekstrakt 

• Sheasmør 

 



 24 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin findes naturligt i hudens og er en byggesten til hyaluronsyre, som er et 

fugtbevarende og volumengivende stof i huden. Hyaluronsyre udfylder huden naturligt og hjælper 

den med at opbygge fylde og en glat struktur indefra. Fine linjer og rynker bliver dermed mindre 

markante, og huden får et sundere og mere ungdommeligt udseende. 

 

Hvad gør Retinol ved huden? 

Retinol er en type A-vitamin, som hjælper til med at minimere alderstegn, f.eks. rynker og ujævn 

pigmentering. 

 

Hvad gør E- Vitamin, granatæble og kaffebønne ekstrakt ved huden? 

E-vitamin, granatæble og kaffebønne ekstrakt har alle antioxidant egenskaber på huden og 

beskytter huden mod frie radikaler og forebygger dermed for tidlig ældning af huden. 

 

Hvad gør sheasmør ved huden? 

Sheasmør tilfører huden gode fedtstoffer og virker blødgørende. 

 

Anvendelse: 

Påføres om morgenen efter afrensning. Der kan være behov for tilvænning, eftersom cremen 

indeholder retinol. Man kan med fordel starte hver anden dag og herefter trappe op, alt efter 

hudens tolerance. Hvis der opleves irritation og ubehag, skal brugen nedsættes.  

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Essential Daily Defense Creme SPF 20  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Normal, kombineret hudtype  

Hudtilstand: Comedoner, akne, tørheds tilstande  

 

Essential Daily Defense Creme SPF 20 er en genfugtende og let eksfolierende dagcreme der 

indeholder AHA. Fantastisk til den normale og kombineret hudtype med comedoner, akne eller 

tørheds tilstande. Den indeholder SPF, så huden dagligt er beskyttet mod ødelæggende UVA og 
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UVA stråler.  

 

Hvad er fordelen ved Essential Daily Defense Creme SPF 20? 

• Indeholder SPF 20 

• Let eksfolierende 

• Genfugter 

• Beskytter 

• Tilstopper ikke 

 

Nøgleingredienser:  

• AHA 

• PHA 

• E – vitamin 

 

Hvad gør AHA ved huden? 

AHA er en forkortelse af Alfahydroxysyrer som er en gruppe stoffer, som har sin oprindelse fra 

frugt og grønt. De kaldes ofte for ”frugtsyrer” i den normale hverdagstale. Frugtsyrer er essentielle 

grundpiller i hudpleje, fordi de har så mange positive effekter på huden. De udskiller nænsomt de 

døde hudceller, hvilket resulterer i en sundere hud med mere glød og et glattere udseende. 

Desuden stimuleres hudens cellefornyelse, fasthed og fylde, så huden bliver smidigere og mere 

spændstig, samtidig med at rynker minimeres. De mest almindelige frugtsyrer, som benyttes i 

hudpleje, er bl.a. citronsyre, mandelsyre og glykolsyre. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA kaldes også for Polyhydroxysyrer og er en ny generation af AHA-syrer, som faktisk også 

findes naturligt i huden. PHA- syre er milde og meget fugtgivende og har desuden antioxiderende 

effekt, dvs. de beskytter huden mod frie radikaler, som normalt ville nedbryde hudens kollagene 

og elastine fibre og medføre for tidlig ældning. PHA opbygger derudover hudens beskyttende 

barriere og gør huden mere modstandsdygtig og er derfor også velegnet til sensitive hudtyper. 

 

Hvad gør E- Vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker som en antioxidant på huden, men er derudover også meget helende og 

beskyttende på huden. 
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Anvendelse: 

Bruges om morgenen på et rent afrenset ansigt, som en del af en sund hudpleje.  

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Ultra Restorative Creme 

Pris: 499 kr.  

Hudtype: Sart og tør hudtype 

Hudtilstande: Tør hud, rocacea, irriteret hud, atopisk eksem 

Ultra restorative creme er en plejende, nærende creme der virker gennemfugtende og 

beskyttende på en sensitiv og tør hud. Indeholder PHA og frøolie. Er især god til tør hud, atopisk 

eksem, rocacea, overfladetørre og rødme. Virker derudover også anti-aging på huden og er med 

til at skabe en mere elastisk og fyldig hud samt en mere frisk og velplejet udseende. 

Hvad er fordelen ved Ultra Restorative Creme? 

• Beroliger og beskytter en sensitiv og tør hud 

• En god vinter creme til ekstra beskyttelse 

• Meget fugtgivende 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• Frøolie 

• Alge ekstrakt 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

 PHA går ind og stimulerer cellefornyelsen, gennemfugter huden, styrker hudens barriere, 

reducerer sensitivitet, modvirker de frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastin. PHA er 

en generation af AHA syre som findes helt naturligt i vores hud, og er med til at holde hud-

barrieren sund og intakt. 
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Hvad gør frø olie ved huden? 

Tilfører en masse gode fedtstoffer og omegaer der beskytter huden. 

 

Hvad gør alge ekstrakt ved huden? 

Alge ekstrakt er rig på vitaminer, antioxidanter, proteiner og sunde fedtsyrer og fungerer 

antibakteriel og beroligende. 

 

Anvendelse: 

Bruges morgen og aften efter afrensning og serum.  

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Natcreme  

Total Correct Night (*Age Reverse, Night Lift) 

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, moden hudtype  

Hudtilstand: Linjer, slap hud, pigmentering, alderspletter  

 

Total Correct Night er en anti- age natcreme der genopbygger, reparerer og gør linjer mindre 

markant. Cremen indeholder peptider, retinol og NeoGlukosamin, som arbejder effektivt sammen 

om at øge cellefornyelsen, give en fastere hud og udglatte rynker indefra og ud. Derudover sker 

der en reduktion af ujævn pigmentering og alderspletter, mens antioxidanter fra granatæble samt 

A- og E-vitamin bekæmper frie radikaler og beskytter huden mod de daglige angreb fra miljøet. 

Hvad er fordelen ved Total Correct Night? 

• Anti- age 

• Minimerer forekomsten af linjer og rynker 

• Parfumefri 

• Eksfolierer mildt 
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Nøgleingredienser:  

• AHA 

• PHA 

• Peptider 

• Ekstrakt af acai, blåbær, granatæble og Chardonnay drue 

• E – Vitamin 

• Sheasmør 

 

Hvad gør AHA ved huden? 

AHA Glykolsyre eksfolierer effektivt og sætter gang i cellefornyelsen, så huden fremstår ny og 

frisk. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA genfugter huden, reducerer rødme og styrker hudbarrieren. 

 

Hvad gør peptider ved huden? 

Peptider stimulerer kollagen produktionen og pigmentudjævning. 

 

Hvad gør acai, blåbær, granatæble og Chardonnay drue ekstrakt ved huden? 

Alle virker som meget effektive antioxidanter der beskytter huden og dens barriere. 

 

Hvad gør E-vitamin ved huden? 

E- Vitamin fungerer som en antioxidant der beskytter huden med frie radikaler. 

 

Hvad gør sheasmør ved huden? 

Sheasmør tilfører huden en masse godt fedtstoffer og er med til at blødgøre huden og holde den 

smidig. 

 

Anvendelse: 

Påføres om aftenen på renset ansigt og hals. Der kan være behov for en vis tilvænning, eftersom 

cremen indeholder AHA. Det foreslås at starte hver anden dag og herefter trappe op, alt efter 

hudens tolerance. Hvis der opleves irritation og ubehag, skal brugen nedsættes.  

 

Indeholder: 50 ml.  
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Evening Restorative Complex  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Fine linjer, tør hud, sensitiv 

Evening Restorative Complex er en genopbyggende natcreme der giver huden fylde og fasthed. 

Cremen styrker hudbarrieren og arbejder intensivt på cellefornyelsen der modvirker alderstegn, 

linjer og rynker. Til cremen er der tilført kamilleekstrakt der virker beroligende og nærende på 

huden, så selv den mest følsomme hud kan benytte denne natcreme, uden at gå på kompromis 

med aktive ingredienser der arbejder intensivt på linjer og rynker. 

 

Hvad er fordelen ved Evening Restorative Complex? 

• Til alle hudtyper, samt følsom og sensitiv hud 

• Anti- age effekt 

• Intensiv fugt 

• Beroligende og nærende 

• Indeholder ikke parabener 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• A, C, E- Vitamin 

• Retinyl Palmitate 

• Kamille Planteekstrakt 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer sensitivitet, 

modvirker frie radikaler samt nedbrydningen af kollagen og elastin. 
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Hvad gør A, C, E – Vitamin ved huden? 

A, C og E- Vitamin fungerer som antioxidanter der beskytter huden mod frie radikaler, som 

nedbryder de kollagene og elastine fibre, der er årsagen til for tidlig ældning. 

 

Hvad gør Retinyl Palmitate ved huden? 

Retinyl Palmitate er en mildere form for A-vitamin som har en intens antioxiderende effekt. 

 

Hvad gør Kamille Planteekstrakt ved huden? 

Kamille ekstrakt er med til at berolige huden og skabe balance. 

 

Anvendelse: 

Påføres huden efter afrensning om aftenen. Kan også bruges som dagcreme, men påfør da SPF.  

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Night Renewal Hydragel  

Pris: 478 kr.  

Hudtype: Fedtet, kombineret hudtype 

Hudtilstand: Akne, comedoner, tør hud og overproduktion af talg 

 

Night Renewal Hydragel er en natgelé som reducerer overskydende talg, tilfører optimal fugt samt 

minimerer synligheden af forstørrede porer. Geléen indeholder en talg regulerende 

planteblanding og mandelsyre som har en fedtopløsende effekt på fedtet hud. En let natgelé, som 

arbejder på cellefornyelsen og forbedrer hudstrukturen. 

Hvad er fordelen ved Night Renewal Hydragel? 

• Let natgelé til fedtet hud 

• Arbejder på cellefornyelsen 

• Regulerer fedt produktionen i huden 

• Tilfører optimal fugt 
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• Oliefri 

 

Nøgleingredienser: 

• Phytotal 

• AHA 

• PHA 

 

Hvad gør Phytotal ved huden? 

Phytotal er en talg regulerende planteblanding som regulerer overskydende talg på huden, så 

huden ikke tilstoppes. 

 

Hvad gør AHA ved huden? 

AHA nedbryder nænsomt de døde hudceller, hvilket giver en sundere hud med mere glød og et 

glattere udseende. Desuden stimuleres hudens cellefornyelse, fasthed og fylde, så huden bliver 

smidigere og mere spændstig, samtidig med at rynker minimeres. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, gennemfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer 

sensitivitet, modvirker frie radikaler samt nedbrydning af kollagen og elastine fibre, som er med til 

at holde huden ung og smidig. 

 

Anvendelse: 

Påføres huden efter rens hver aften.  

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Total Correct Hydrate (*Age Reverse, Hydrafirm) 

Pris: 599 kr.  
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Hudtype: Sart, moden hudtype 

Hudtilstand: Fine linjer, rynker, tør hud, atopisk eksem, rocacea, overflade tørhed og 

rødme 

Total Correct Hydrate er en mild og effektiv natcreme der genfugter huden samtidig med at den 

arbejder intensivt på alderstegn. Cremen eksfolierer huden mildt og stimulerer kollagen 

produktionen.  

 

Hvad er fordelen ved Total Correct Hydrate? 

• Til den modne og følsomme hud 

• Stimulerer kollagen produktionen 

• Genfugter huden 

• Let peelende 

 

Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin 

• PHA 

• Peptider 

• Hyaluronsyre 

• Sheasmør 

• Ekstrakt af Chardonnay drue og E- Vitamin 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin virker som et fugtbevarende og volumengivende stof som er med til at holde på 

fugten i huden. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer sensitivitet, 

modvirker frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastine fibre, som er med til at holde 

huden ung og smidig. 

 

Hvad gør Peptider ved huden? 

Peptider genopbygger huden og forbedrer strukturen og spændstigheden samt minimerer linjer 

og rynker. 
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Hvad gør Hyaluronsyre ved huden? 

Hyaluronsyre er den bestanddel i huden, som giver huden dens volumen. Stoffet virker som en 

fugtig svamp og binder fugt 1000 gange sin egen vægt og genskaber derved hudens 

spændstighed. 

 

Hvad gør Sheasmør ved huden? 

Sheasmør tilfører huden en masse gode fedtstoffer og er med til at blødgøre huden. 

 

Hvad gør ekstrakt af Chardonnay drue og E-vitamin ved huden? 

Chardonnay drue ekstrakt og E-vitamin virker antioxiderende på huden og beskytter huden mod 

frie radikaler og virker samtidig helende.  

 

Anvendelse: 

Påføres om aftenen efter afrensning med en Exuviance rens tilpasset din huds behov.   

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Øjencreme  

Hydrating Eye Complex  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Alle tilstande  

 

Hydrating Eye Complex er en universal øjencreme der kan bruges af alle hudtyper. Den er meget 

fugtgivende og især god til fine linjer og mørke ringe under øjnene, da den tilfører maksimal fugt 

og PHA som mildt eksfolierer de sarte øjenomgivelser. 

Hvad er fordelen ved Hydrating Eye Complex? 

• Fugtgivende 
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• Kan bruges af alle hudtyper 

• Let eksfolierende 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• Bionic PHA 

• A, C, E- Vitamin 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA også kendt som Glukonolakton har gode anti-aging-effekter på huden – uden at irritere. 

Derfor anbefales den også til følsomme områder omkring øjnene. Glukonolakton er samtidig en 

virkelig god antioxidant, der modvirker frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastin. Den 

genfugter huden og styrker hudens barriere. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionic PHA også kendt som laktobionisk syre, genskaber fugtbalancen i dybden, virker 

blødgørende og bekæmper effektivt frie radikaler. 

 

Hvad gør A, C, E- Vitamin ved huden? 

A, C, E- Vitamin virker som antioxidanter der beskytter huden mod frie radikaler. 

 

Anvendelse: 

Påføres efter afrensning morgen og aften. Tag en smule på fingerspidserne og påfør i cirkulære 

bevægelser omkring øjnene.  

 

Indeholder: 15 ml.  

 

 

Total Correct Eye (*Age Reverse, Eye Contour) 

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, moden hudtype  

Hudtilstand: Tør hud, puffede øjne, fine linjer  
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Total Correct Eye er en aktiv øjencreme der arbejder effektivt på de første alderstegn omkring 

øjnene. PHA og peptider sætter skub i cellefornyelsen, genfugter, styrker hudens barriere, 

forbedrer hudens struktur og spændstighed. Total Correct Eye er en øjencreme der afhjælper 

puffede øjenomgivelser, da både koffein og ginseng stimulerer cirkulationen omkring øjnene.  

 

Hvad er fordelen ved Total Correct Eye? 

• Anti- age 

• Styrker hudens barriere 

• Forbedre strukturen og spændstigheden 

• Beroligende 

• Parfumefri  

 

Nøgleingredienser:  

• Peptider 

• PHA 

• Koffein og ginseng 

• Sheasmør 

• Kamille 

• A, C, E – Vitamin 

 

Hvad gør peptider ved huden? 

Styrker hudens struktur og fasthed. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA virker let eksfolierende, styrker hudens barriere og genfugter huden. 

 

Hvad gør Koffein og ginseng ved huden? 

Koffein og ginseng er med til at stimulere cirkulationen omkring øjnene så ophobede affaldsstoffer 

nemmere transporteres væk, hvorfor man undgår puffede øjne. 

 

Hvad gør Sheasmør ved huden? 

Sheasmør tilfører huden en masse gode fedtstoffer og gør huden blød. 
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Hvad gør Kamille ved huden? 

Kamille har en utrolig beroligende effekt på huden og er fantastisk ved øjenomgivelserne, der kan 

være meget sensitive. 

 

Hvad gør A, C, E – Vitamin ved huden? 

A, C og E- Vitamin virker som antioxidanter og beskytter huden mod frie radikaler der nedbryder 

hudens kollagene og elastine fibre. 

 

Anvendelse: 

Påføres morgen og aften i cirkulære bevægelser omkring hele øjet, også på øjenlåget. Der kan 

være behov for en tilvænning på grund af cremens virksomme ingredienser. Derfor kan det være 

en fordel at starte med at bruge øjencremen hver anden aften og morgen og herefter tilpasse 

brugen til hudens tolerance. Hvis der opleves irritation eller ubehag, skal brugen nedsættes.  

 

Indeholder: 15 ml.  

 

 

Brightening Bionic Eye Creme Plus  

Pris: 499 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Fine linjer, mørke rande, ujævn pigmentering 

 

Brightening Bionic Eye Creme Plus minimerer mørke rande og fine linjer under øjnene. 

Øjencremen er tilpasset alle hudtyper og indeholder PHA syre der mildt eksfolierer døde hudceller 

væk, så øjenomgivelserne altid fremstår frisk og fornyet. Derudover beskytter øjencremen 

området for frie radikaler der er med til at skabe for tidlig ældning.  

 

Hvad er fordelen ved Brightening Bionic Eye Creme Plus? 

• Mindsker linjer og rynker 

• Minimerer mørke rander 

• Fugter 
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• Plejer 

 

Nøgleingredienser: 

• PHA 

• Bionic PHA 

• Agurkeekstrakt 

• Gærekstrakt 

• Peptider 

• Grøn te 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, beskytter huden mod frie radikaler og mindsker 

rødme og irritation. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionic PHA Laktobionisk syre genskaber fugtbalancen i dybden, virker blødgørende og 

bekæmper effektivt frie radikaler. 

 

Hvad gør agurkeekstrakt og gærekstrakt ved huden? 

Agurkeekstrakt indeholder antioxidanter, som hjælper huden med at modvirke skader fra de frie 

radikaler, som angriber fedtvævet og får huden til at ældes. Derudover bekæmper den også 

irritationstilstande. Gærekstrakt beroliger huden. 

 

Hvad gør peptider ved huden? 

Peptider stimulerer kollagen produktionen og pigmentudjævning. 

 

Hvad gør Grøn te ved huden? 

Grøn te indeholder Polyphenoler, som virker inflammationshæmmende og hæmmer de frie 

radikaler, der skader huden.  

 

Anvendelse: 

Anvendes morgen og aften som en del af en sund hudpleje. Påføres med fingerspidserne i 

cirkulære bevægelser omkring øjnene.  

 

Indeholder: 15 ml.  
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Retinol Eye Cream 

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, moden hudtype 

Hudtilstand: Fine linjer, slap hud, mat og trist hud 

 

Retinol Eye Cream er et kraftfuldt og dybdevirkende koncentrat, som stimulerer cellefornyelsen 

og bidrager til at skabe en fastere og mere spændstig hud med fornyet glød omkring øjnene. 

Retinol er meget aktivt og arbejder og forebygger alderstegn og udjævner pigmentpletter. 

Derudover er øjencremen rig på NeoGlukosamin, som øger forekomsten af hyaluronsyre, der 

findes naturligt i huden og bidrager til at modvirke linjer og rynker. Produktet er lavet således at 

mikro- indkapslet retinol afgives løbende til huden og derved maksimeres anti- age effekten, 

samtidig med at risikoen for irritation minimeres. 

Hvad er fordelen ved Retinol Eye Cream? 

• Til normal og moden hud 

• Anti- age effekt 

• Opstrammer 

• Fugter 

• Eksfolierer mildt 

• Minimerer ujævn pigmentering 

• Parfume og olie fri 

 

Nøgleingredienser: 

• Retinol (øger cellefornyelsen, minimerer rynker og udjævner hudtonen) 

• NeoGlukosamin (forekommer naturligt i huden som en byggesten i hyaluronsyre, som 

genopbygger og styrker hudens støttestruktur. I kombination med retinol virker det også 

løftende og opstrammende) 

• Glycerin (blødgører og fugter huden) 

• E- vitamin (virker som en antioxidant der beskytter huden mod frie radikaler) 
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• Bisabolol (virker beroligende og har anti- inflammatoriske egenskaber) 

 

Anvendelse: 

Påføres om aftenen på rengjort ansigt og hals, efterfulgt af en fugtighedscreme. Øjencremen kan 

også påføres oven på et serum, hvis det ønskes, efterfulgt af en natcreme. Når der er tale om 

følsom hud, anbefales det, at anvendelsen optrappes gradvist med et interval, som tager hensyn 

til hudens tolerance. 2-3 aftener pr. uge anbefales i begyndelsen. Ved eventuel irritation skal 

brugen reduceres. Produktet opbevares opretstående med pumpen nedad. 

 

Indeholder: 15 ml.  

 

 

Masker  

Detox Mud Treatment  

Pris: 449 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper, akne og fedtet hud 

Hudtilstand: Comedoner, akne, overproduktion af talg 

 

Detox Mud Treatment er en cremet ansigtsmaske med aktivt kul og ler, som absorberer og renser 

huden for bakterier og overproduktion af sebum, som fedter huden til og evt. tilstopper porerne. 

Denne maske kan bruges af alle, der har behov for at rense huden igennem, men den er specielt 

god til den matte hud, akne og hud med mange tilstopninger og comedoner. 

 

Hvad er fordelen ved Detox Mud Treatment? 

• Drager toksiner væk fra huden 

• Absorberer tungmetaller, bakterier og svampe fra huden 

• Giver fugt 

• Trækker overskydende talg og urenheder ud af porerne 

• Kan bruges af alle hudtyper 
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Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin (fungerer som en byggesten til hyaluronsyre, som er et fugtbevarende og 

volumengivende stof i huden) 

• Aktivt japansk kul (trækker overskydende talg og urenheder ud af porerne, renser huden 

uden at forstyrre dens naturlige fugtbarriere) 

• Bentonite ler (fanger giftstoffer og kemikalier fra huden og absorberer tungmetaller, 

toksiner, bakterier, svampe, frie radikaler fra huden. Bidrager med gode mineraler som 

calcium, magnesium, silica, natrium, kobber, jern og kalium.) 

• Phytotal (er en talg regulerende planteblanding som regulerer overskydende talg på huden, 

så huden ikke tilstoppes.) 

•  

Anvendelse: 

Påføres med fordel inden sengetid på en ren og afrenset hud, smøres på huden som en creme og 

lader sidde i 10 min og skylles af med lunkent vand og efterfølges med serum og natcreme.  

 

Indeholder: 100 ml. 

 

 

Purifying Clay Masque  

Pris: 359 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper 

Hudtilstand: Akne, rocacea, comedoner, og rødme 

 

Purifying Clay Masque er en olieabsorberende ler maske med en ekstrem fugtgivende effekt. Den 

er sammensat af PHA, Vitamin A, C, E, Grøn te og kaolin/bentonite ler og kan med fordel bruges 

af alle hudtyper, normal, kombineret, tør, fedtet og sensitiv. hud, men er især god til hudtilstande 

som akne, comedoner, rocacea og rødme. Purifying Clay Masque har en lækker kølende 

fornemmelse på huden og efterlader huden frisk og fornyet.  

 

Hvad er fordelen ved Purifying Clay Mask?  
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• Kan bruges af alle hudtyper 

• Absorberer overskydende olie- produktion på huden 

• Beroliger en rød og irriteret hud 

• Er enormt fugtgivende 

 

Nøgleingredienser: 

• PHA 

• A, C og E- Vitaminer 

• Planteekstrakter fra Papaya og grøn te 

• Kaolin ler 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA er meget fugtgivende, virker antioxiderende, opbygger hudens beskyttende barriere og gør 

huden mere modstandsdygtig. PHA stimulerer din cellefornyelse, reducerer sensitivitet, modvirker 

de frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør A, C og E-vitaminer ved huden? 

A,C og E-vitaminer virker som antioxidanter som beskytter mod frie radikaler. C-vitamin er et 

vandopløseligt vitamin og omtales også som askorbinsyre. C-vitamin har en meget 

antioxiderende effekt og har en positiv indvirkning på kollagen produktionen og virker udglattende 

på huden. A- vitamin arbejder effektivt på alderstegn og akne. E-vitamin virker helende og 

beskyttende på huden. 

 

Hvad gør Papaya og grøn te ekstrakter ved huden? 

Papaya ekstrakt udglatter og fugter huden mens grøn te ekstrakt er meget effektiv mod fedtet hud 

og mindsker talg produktionen, hvilket er med til at dæmpe udviklingen af akne og comedoner. 

 

Hvad gør kaolin ler ved huden? 

Kaolin ler er den mildeste form for ler og kan anvendes på alle hudtyper. Kaolin indeholder en 

masse gode mineraler, men virker også let eksfolierende og rensende 

for huden. Kaolin reducerer hudens dannelse af sebum og sikrer, at fedtet hud regenereres og 

efterlades glat og afbalanceret. 

 

Anvendelse:  
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Man fordeler jævnt ler masken i ansigtet eller på specifikke områder man gerne vil behandle og 

lader masken sidde i 10-15 minutter hvorefter man vasker den af med lunkent vand. Døjer man 

med et akut udbrud af akne, eller comedoner eller rødme, kan man med fordel fugte 

fingerspidserne med lidt vand og påføre masken ved at masserer den ind i cirkulære bevægelser i 

5 min hver morgen og aften i 3 dage, som en lille effektiv hjemmebehandling. 

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Rejuvenating Treatment Masque  

Pris: 369 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper 

Hudtilstand: Linjer, rynker, mat hud, akne, comedoner og tørhed 

Rejuvenating Treatment Masque er en dybderensende, eksfolierende og genfugtende peel-off 

maske til ekstra pleje af alle hudtyper. Masken indeholder AHA og PHA der hjælper med at 

bekæmpe aldringstegn og efterlader huden frisk og forynget. Passer alle hudtyper og er især 

effektiv på linjer, rynker, mat hud, akne, comedoner og tør hud. 

 

Hvad er fordelen ved Rejuvenating Treatment Masque? 

• Peel-off maske 

• Eksfolierer 

• Genfugter 

• Dybderensende 

• Bekæmper aldringstegn 

 

Nøgleingredienser:  

• AHA 

• PHA 

• A, C, E – Vitamin 

• Grapefrugt ekstrakt og aloe vera 
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Hvad gør AHA ved huden? 

AHA mandelsyre er en frugtsyre og udskiller nænsomt de døde hudceller, hvilket giver en 

sundere hud med mere glød og et glattere udseende. Desuden stimuleres hudens cellefornyelse, 

fasthed og fylde, så huden bliver smidigere og mere spændstig, samtidig med at rynker 

minimeres. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, reducerer rødme, genfugter huden, modvirker frie radikaler og 

bekæmper nedbrydningen af kollagen og elastin i huden. 

 

Hvad gør A, C, E – Vitamin ved huden? 

A, C og E- Vitamin virker som antioxidanter og beskytter huden mod frie radikaler. De modvirker 

oxidering (skader på celler) ved at antioxidanterne binder sig til de frie radikaler og beskytter 

huden mod nedbrydningen der ellers ville ske. 

 

Hvad gør grapefrugt ekstrakt og aloe vera ved huden? 

Grapefrugtekstrakt styrker hudbarrieren og aloe vera lindrer huden. 

 

Anvendelse:  

Påføres i et jævnt lag med fingerspidserne eller med en pensel i hele ansigtet, hals og på bryst, 

undgå øjenområdet. Lad virke og tørre i 15-20 minutter, skyld derefter masken af med varmt eller 

lunkent vand. 

 

Indeholder: 74 ml.  

 

 

Intensive Eye Treatment Masque  

Pris: 75 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Linjer, rynker, mørke rande og tørhed 
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Intensive Eye Treatment Masque er en genfugtende og genopbyggende engangsmaske til 

øjenpartiet. Effektiv hjemmebehandling til øjenomgivelserne med agurkeekstrakt og A, C, E – 

Vitaminer. God til fine linjer, rynker, mørke rande og tør hud. Perfekt til når øjnene skal forkæles 

lidt ekstra. 

Hvad er fordelen ved Intensive Eye Treatment Masque? 

• Intens fugt til øjenomgivelserne 

• Opfriskende 

• Effektiv hjemmepleje 

• Til alle hudtyper 

 

Nøgleingredienser:  

• Bionic PHA 

• Agurke-ekstrakt 

• A, C, E- Vitamin 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Laktobionisk syre genskaber fugtbalancen i dybden, virker blødgørende og bekæmper effektivt 

frie radikaler. 

 

Hvad gør Agurkeekstrakt ved huden? 

Agurk er rig på vand og virker kølende og fugtende, derudover indeholder agurke-ekstrakt en lang 

række næringsstoffer som f.eks. koffeinsyre, magnesium, aminosyrer, proteiner og silicium, som 

alle er med til at booster både kollagen og elastin i huden og hjælper med at reducere rynker og 

fine linjer.   

 

Hvad gør A, C, E – Vitamin ved huden? 

A, C og E – Vitamin virker som antioxidanter på huden, som beskytter mod frie radikaler der er 

med til at nedbryde kollagen og elastin i huden. Derudover arbejder A vitamin utrolig anti- age på 

huden, da det øger kollagen produktionen. E- Vitamin virker derudover helende på huden. 

 

Anvendelse: 

Bruges som ekstra pleje til øjenomgivelserne, placeres blot under øjnene og lad sidde indtil 

indholdet er optaget af huden.  
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Indeholder: 1 par.  

 

 

Bionic Oxygen Facial  

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: Stresset hud, mathed og tørhed  

 

Bionic Oxygen Facial er en revitaliserende og skummende ansigtsmaske med PHA der giver 

ekstra anti-aging fordele og genfugter og beskytter huden. Derudover indeholder Bionic Oxygen 

Facial syreholdige ingredienser, der tilfører huden ny energi og glød, samtidig med at huden 

bliver afgiftet. Passer til alle hudtyper, men anbefales især til stresset/træt hud og til tør hud, som 

har behov for nyt liv, da masken stimulerer energiniveauet i hudcellerne. Masken skaber en 

”boblende” fornemmelse, når den aktiveres på huden, og giver en opfriskende og behagelig 

følelse bagefter. 

Hvad er fordelen ved Bionic Oxygen Facial? 

• Revitaliserende 

• Anti-aging 

• Opfriskende 

• Genfugter 

• Afgifter huden 

• Stimulerer cellernes energiniveau 

• Til alle hudtyper 

• Perfekt hjemme spabehandling 

• Parabenefri 

 

Nøgleingredienser: 

• Triple Oxygenating Blend 

• Glukonolakton (PHA) 
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• Laktobionisk syre (Bionic PHA) 

• Glycerin 

 

Hvad gør Triple Oxygenating Blend ved huden? 

Triple Oxygenating Blend sætter skub i kollagen syntesen og bidrager derfor med anti-aging 

egenskaber og effekt. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA sætter gang i cellefornyelsen, fjerner døde hudceller, genfugter huden, beskytter 

hudbarrieren og modvirker nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionic PHA genskaber fugtbalancen i dybden, virker blødgørende og bekæmper effektivt frie 

radikaler.  

 

Hvad gør Glycerin ved huden? 

Glycerin er en ingrediens der tilfører huden ekstra fugt. 

 

Anvendelse: 

Et godt jævnt lag fordeles på ren fugtet hud. Vent ca. 5 minutter, indtil der fremkommer skum, 

som herefter gradvist forsvinder igen. Skyl huden, og påfør herefter serum og creme. Anvendes 3 

gange om ugen for maksimalt effekt.  

 

Indeholder: 97 ml.  

 

 

Deep Hydration Treatment  

Pris: 399 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper  

Hudtilstand: tør hud, atopisk eksem, rocacea og rødme. 

Deep Hydration Treatment er en intensiv og dybtvirkende fugtmaske der kan benyttes af alle 

uanset hudtype eller hudtilstande, men er især god til tør hud, atopisk eksem, rocacea, 
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overfladetørre og rødme. Huden gennemfugtes og hudbarrieren styrkes og beskytter mod 

skadelige effekter fra miljø og UV-strålinger. 

Hvad er fordelen ved Deep Hydration Treatment? 

• Intensiv fugt 

• Kan bruges natten over 

• Plejende 

• Beroligende 

• Kølende 

• Til alle hudtyper der mangler ekstra fugt 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• Bionic PHA 

• Aminosyrer 

• Kæmpenatlysolie 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer sensitivitet, 

modvirker de frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør Bionic PHA ved huden? 

Bionic PHA er også kendt som Laktobionisk syre, som genskaber fugtbalancen i dybden, virker 

blødgørende og bekæmper effektivt frie radikaler. Laktobionisk syre har desuden vist sig at gøre 

huden mere fyldig, så den får et glattere og yngre udseende. 

 

Hvad gør aminosyrer ved huden? 

Aminosyrer fungerer som en slags byggesten af proteiner kendt som kollagen, elastin og keratin. 

Disse proteiner er grundlaget for din hud og er ansvarlig for hudens elasticitet og styrke. Ved at 

tilfører huden aminosyre styrker man elasticiteten i huden.  

 

Hvad gør kæmpenatlysolie ved huden? 

Kæmpenatlysolie er rig på essentielle fedtsyrer og behandler effektivt en irriteret eller rødmende 

hud. 
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Anvendelse: 

Bruges om aftenen på ren og afrenset hud. Produktet masseres ind til produktet smelter sammen 

med huden, efter ca. 5 minutter påfører man sin natcreme og lader det sidde natten over. Om 

morgenen afrenser man huden som normalt med sit renseprodukt. Dette kan gøres op til 3 gange 

i ugen, i det perioder hvor huden trænger til en ekstra kærlig hånd. 

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Eksfoliering  

Glycolic Polish (*Triple Microdermabrassion) 

Pris: 499 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper 

Hudtilstand: Linjer, ujævn hudtone, mat og trist hud, comedoner, akne og tørhed  

 

Glycolic Polish er en effektiv cremepeeling, som eksfolierer huden med hele 3 forskellige 

ingredienser. Peelingen indeholder AHA (glykolsyre), papayaenzymer og mikro-krystaller. 

Peelingen sætter gang i cellefornyelsen og fjerner døde hudceller der gør huden trist og grå. Ved 

brug af peeling i din hudpleje sikrer du, at din hud altid har de bedste forudsætninger for at optage 

de resterende produkter i din hudpleje bedst muligt, da der ikke ligger døde hudceller og blokerer 

for optagelsen af de mange gode cremer og serummer man også dagligt tilfører huden. 

Hvad er fordelen ved Glycolic Polish?  

• Nem og effektiv peeling at bruge derhjemme. 

• Indeholder en Triple-eksfolierings effekt for maksimal cellefornyelse. 

• Kan bruges af alle hudtyper. 

• Især god til linjer og rynker, ujævn hudtone, mat og trist hud, comedoner, akne og tør hud. 

 

Nøgleingredienser:  
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• Glykolsyre 

• Papayaenzymer 

• Mikro- krystaller 

 

Hvad gør glykolsyre ved huden?  

Glykolsyre er en AHA syre, som findes naturligt i sukkerør. Glykolsyre eksfolierer og normalisere 

cellefornyelsen, samt forbedrer hudens struktur og mindsker synligheden af pigmentpletter. 

Glykolsyre bidrager også til at opretholde hudens kollagene fibre og støtter hudens overflade, så 

huden ser mere ungdommelig og frisk ud. 

 

Hvad gør papayaenzymer ved huden? 

Papayaenzymer er en mild form for peeling og er udvundet af frugten Papaya. Enzymernes 

primære opgave er at opløse keratin på huden, dvs. de mange døde hudceller der ligger og 

blokerer porerne. Ved at enzymerne nænsomt fjerner det overskydende keratin lag, aktiveres 

cellefornyelsen af nye friske og modne celler, der giver glød til trist hud. 

 

Hvad gør mikro- krystaller ved huden? 

Fremmer penetrationen af de øvrige aktive ingredienser. 

 

Anvendelse:  

Bruges efter afrensning af huden 2-3 gange i ugen afhængig af sensitiviteten i huden. Har du 

aldrig peelet huden før, start da med kun at benytte denne peeling 1 gang i ugen indtil huden har 

vænnet sig til det. Peelingen fordeles på fingerspidserne og masseres blidt og nænsomt rundt i 

ansigtet i ca 2-3 minutter. Man kan med fordel også smøre peelingen på huden og lade den sidde 

uden mekanisk tryk, da glykolsyren og papayaenzymerne nok selv skal arbejde kemisk. Vaskes af 

med lunkent vand. 

 

Indeholder: 75 ml.  
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Kropspleje 

Triple Action Neck Creme (*Toning Neck Creme) 

Pris: 499 kr.  

Triple Action Neck Creme er en opstrammende halscreme med pro-peptider og NeoGlukosamin, 

som gør huden fastere, glattere og mere modstandsdygtig. Samtidig modvirker cremen tegn på 

UV-eksponering og aldring. Cremen tilfører derudover også en masse fugt, der giver huden ny 

spændstighed.  

 

Hvad er fordelen ved Triple Action Neck Creme? 

• Reducerer forekomsten af ujævn pigmentering og mørke pletter fra solskader  

• Styrker hudens struktur og giver fylde og løft til huden 

• Virker anti-aging 

 

Nøgleingredienser: 

• NeoGlukosamin 

• Et citronsyrederivat (CitraFill) 

• Stamcelleekstrakt fra æble 

• Sheasmør 

• E-vitamin 

 

Hvad gør NeoGlukosamin ved huden? 

NeoGlukosamin forekommer naturligt i huden som en byggesten i hyaluronsyre, som er hudens 

naturlige fugtstof der også hjælper med at genopbygge og styrke hudens underliggende struktur. 

Derudover eksfolierer den også mildt og minimerer derved ujævn pigmentering. 

 

Hvad gør citronsyrederivat ved huden? 

Bidrager sammen med aminosyrer til at gøre huden fastere og fyldigere. 

Hvad gør stamceller ekstrakt fra æble ved huden? 

Stamcelle ekstrakt fra æble øger cellernes levetid og giver huden et yngre udseende. 
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Hvad gør sheasmør ved huden? 

Sheasmør indeholder gode fedtstoffer der giver god næring og beskyttelse til huden. Derudover 

virker sheasmør blødgørende.  

 

Hvad gør E-vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker helende samtidig med at den fungerer som en antioxidant der beskytter huden 

mod frie radikaler og dermed hjælper huden mod for tidlig ældning. 

 

Anvendelse: 

Fordel cremen på hals og bryst to gange om dagen. Daglige brug af solcreme anbefales som en 

del af en sund hudpleje og for at forebygge aldrings tegn. For at skabe et en mere ungdommelig 

udseende ved brystet og hals kan med fordel benytte Bionic Body Polishing Masque for at fjerne 

døde hudceller så hals og bryst cremen trænger bedre ned og arbejder. 

 

Indeholder: 50 ml.  

 

 

Bionic Body Polishing Masque  

Pris: 329 kr.  

Bionic Body Polishing Masque er en cremet kropspeeling til alle hudtyper som effektivt fjerner 

døde hudceller og gør huden frisk og smidig. Bionic Body Polishing Masque indeholder granulat 

af plantestoffer, som sammen med PHA, vitamin A, C og E, beskytter og reparerer huden 

samtidig med huden mildt og effektivt fornyes.  

 

Hvad er fordelen ved Bionic Body Polishing Masque? 

• Eksfolierer effektiv og skånsomt 

• Forbedrer hudens struktur, fugter og blødgøre 

• Peeling til alle hudtyper med korn og PHA 

• Holder huden ung og smidig 

 

Nøgleingredienser: 
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• PHA 

• A, C og E -vitaminer 

• Sheasmør 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer din cellefornyelse, gennemfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer 

sensitivitet, modvirker frie radikaler samt nedbrydningen af kollagen og elastine fibre som holder 

huden smidig og fast. 

 

Hvad gør A, C og E vitaminer ved huden? 

A, C og E- Vitaminer fungerer som antioxidanter der beskytter huden med frie radikaler og 

nedbrydningen af kollagen og elastin. Virker derfor anti-aging på huden samt helende og 

beskyttende. 

 

Hvad gør sheasmør ved huden? 

Sheasmør indeholder gode fedtstoffer der tilfører huden næring og hjælper med at holde hud-

barrieren intakt og smidig. 

 

Anvendelse: 

Påføres kun på kroppen og masseres på fugtigt hud, kan med fordel benyttes i badet, hav særligt 

fokus på albuer, knæ og fødder. Undgå altid ansigt, samt ødelagt /betændt hud. Lad sidde i ca. 2 

minutter og skyl af med lunkent vand.  

 

Indeholder: 150 ml.  

 

 

Retexturing Treatment Masque  

Pris: 329 kr.  

Retexturing Treatment er en kropslotion med 10% glykolsyre og PHA, som aktivt eksfolierer 

huden fri for døde hudceller, så huden efterlades blød, glat og gennemfugtet. Pga. glykolsyre og 

PHA forbedrer cremen elasticiteten i huden og holder dermed huden sund og ungdommelig. 

Lotionen er velegnet til alle hudtyper, men særligt tør og udfordret hud nyder godt af denne lotion. 

Dermed kan du også hvis du døjer med keratoris pilaris på arme eller andre steder på kroppen 
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benytte denne lotion, da den hjælper med at stabilisere huden, genopbygge hud-barrieren, fugte 

og fjerne de mange døde hudceller der ofte ophober sig på en tør hud. 

 

Hvad er fordelen ved Retexturing Treatment?  

• Kan bruges af alle 

• Effektiv mod tør hud 

• God til keratoris pilaris 

• Holder huden ung og smidig 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• E - Vitamin 

• Shea Butter 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA går ind og stimulerer din cellefornyelse, gennemfugter huden, styrker hudbarrieren, 

reducerer sensitivitet, modvirker de frie radikaler og nedbrydning af kollagen og elastine fibre, 

som holder huden ung og smidig. 

 

Hvad gør E- Vitamin ved huden? 

E- Vitamin er helende på huden og virker som en antioxidant, der beskytter huden mod frie 

radikaler og mindsker nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør Shea Butter ved huden? 

Shea butter tilfører huden gode fedtstoffer og virker lindrende ved forskellige hudproblemer, 

såsom tør hud, psoriasis og eksemer.  Shea smør er et naturligt fedtstof, som er udvundet af 

nødderne fra det afrikanske Shea-træ. 

 

Anvendelse: 

Smøres ind dagligt som en bodylotion og kan med fordel benyttes i sammenhæng med Pedi Peel 

Dry Skin Repair og Bionic Body Polishing Masque for yderligere eksfoliering og pleje af huden på 

kroppen. 

 

Indeholder: 177 ml.  

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/pedi-peel-dry-skin-repair/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/bionic-body-polishing-masque/
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Pedi Peel Dry Skin Repair  

Pris: 298 kr.  

Pedi Peel Dry Skin Repair er en plejende creme der med en kombination af både AHA og PHA-

syre eksfolierer tør hud og døde hudceller væk på ekstremt tørre områder på kroppen. Cremen 

blødgøre, gennemfugter tør, sprukken og hård hud på dine fødder, knæ og albuer og kan med 

fordel også benyttes til keratoris pilaris og psoriasis på kroppen. Benyt altid SPF på de steder der 

udsat for sol, da kombinationen af AHA og PHA godt kan gøre huden mere lysfølsom.  

 

Hvad er fordelen ved Pedi Peel Dry Skin Repair? 

• Kan bruges af alle 

• Kan bruges til keratoris pilaris og psoriasis 

• Er fantastisk til sprukne hæle, albuer, knæ og andre steder på kroppen med meget 

udfordret tør hud. 

 

Nøgleingredienser:  

• AHA 

• PHA 

 

Hvad gør AHA ved huden? 

I denne creme findes der både glykolsyre, mandelsyre og mælkesyre som med hver deres 

funktion er med til at stimulerer cellefornyelsen i forskellige grader. Efterlader huden frisk og fri for 

døde hudceller. 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA går ind og stimulerer din cellefornyelse, gennemfugter huden, styrker hudens barriere, 

reducerer sensitivitet, modvirker frie radikaler og nedbrydning af kollagen og elastine fibre i 

huden, der er med til at holde huden ung og smidig. 
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Anvendelse: 

Anvendes 1-2 gange dagligt på de områder på kroppen hvor man døjer med ekstrem tør hud. 

Cremen masseres ind og efterlader huden fugtet. Cremen skal benyttes som en lokal behandling 

af tørre områder og ikke til større områder.   

 

Indeholder: 100 ml.  

 

 

Exuviance Starter Kits  

Sensitiv/Tør Starter Kit  

Pris: 299 kr.  

Sensitiv/Tør Kit Exuviance er i miniature størrelse og perfekte til at tage med på rejsen, eller som 

et opstartskit for at afprøve produkterne. Her får du alle de produkter, som passer perfekt til en 

sensitiv og tør hudtype. 

 

Hvad er fordelen ved Sensitiv/Tør Kit Exuviance? 

• Alle produkter til sensitiv og tør hud i små størrelser som startkit 

• Man kan hurtig danne et billede af om produkterne er noget for en 

• Er fantastisk at medbringe på rejser eller ophold grundet størrelsen 

• Rækker til 2 uger 

 

Hvad indeholder kittet? 

Hvert kit indeholder produkter, som rækker til ca. to ugers forbrug. Der medfølger: 

• Gentle Cleansing Creme ca. 10-15 ml. 

• Soothing Toning Lotion ca. 10-15 ml. 

• Sheer Refining Fluid SPF 40 ca. 10-15 ml. 

• Evening Restorative Complex ca. 10-15 ml. 

• Deep Hydration Treatment ca. 10-15 ml. 

• Bionic Oxygen Facial ca. 10-15 ml. 

• Glycolic Polish ca. 10-15 ml. 

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/gentle-cleansing-creme/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/soothing-toning-lotion/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/sheer-refining-fluid-spf-40/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/evening-restorative-complex/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/deep-hydration-treatment/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/bionic-oxygen-facial/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/glycolic-polish/
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• Pedi Peel Dry Skin Repair ca. 10-15 ml. 

• Retexturing Treatment ca. 10-15 ml. 

 

Hvilke hudtyper? 

• Sensitiv 

• Rocacea 

• Tør hud 

Anvendelse i steps:  

• 1. Gentle Cleansing Creme bruges morgen og aften med lidt vand og skylles af. 

• 2. Soothing Toning Lotion påføres med en vatrondel efter afrensning morgen og aften. 

• 3. Om dagen påføres Sheer Refining Fluid SPF 40. 

• 3. Om aften påføres Evening Restorative Complex. 

• 4. Glycolic Polish kan benyttes som peeling 1-2 gange i ugen. 

• 5. Deep Hydration Treatment er en fugtmaske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

• 5. Bionic Oxygen Facial er en revitaliserende maske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

• 6.Retexturing Treatment er en kropslotion som let eksfolierer huden, kan bruges dagligt på 

kroppen. 

• 6. Pedi Peel Dry Skin Repair er en fed creme der kan bruges på meget tørre områder på 

kroppen, f.eks. hæle, albuer og knæ. Benyttes efter behov. 

 

 

Normal/Fedtet Starter Kit  

Pris: 299 kr.  

Normal/Fedtet Kit Exuviance er i miniature størrelse og perfekte til at tage med på rejsen, eller 

som et opstartskit for at afprøve produkterne. Her får du alle de produkter, som passer perfekt til 

en normal og fedtet hudtype. 

Hvad er fordelen ved Normal/Fedtet Kit Exuviance? 

• Alle produkter til normal og fedtet hud i små størrelser som startkit 

• Man kan hurtig danne et billede af om produkterne er noget for en 

• Er fantastisk at medbringe på rejser eller ophold grundet størrelsen 

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/pedi-peel-dry-skin-repair/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/retexturing-treatment/
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• Rækker til 2 uger 

 

Hvad indeholder kittet? 

Hvert kit indeholder produkter, som rækker til ca. to ugers forbrug. Der medfølger: 

• Purifying Cleansing Gel ca. 10-15 ml. 

• Moisture Balance Toner ca. 10-15 ml. 

• Sheer Refining Fluid SPF 40 ca. 10-15 ml. 

• Evening Restorative Complex ca. 10-15 ml. 

• Purifying Clay Masque ca. 10-15 ml. 

• Rejuvenating Treatment Masque ca. 10-15 ml. 

 

Hvilke hudtyper? 

• Normal 

• Fedtet 

 

Anvendelse i steps:  

• 1. Purifying Cleansing Gel bruges morgen og aften med lidt vand og skylles af. 

• 2. Moisture Balance Toner påføres med en vatrondel efter afrensning morgen og aften. 

• 3. Om dagen påføres Sheer Refining Fluid SPF 40. 

• 3. Om aften påføres Evening Restorative Complex. 

• 4. Glycolic Polish kan benyttes som peeling 1-2 gange i ugen. 

• 5. Rejuvenating Treatment Masque er en peel-off maske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

• 5. Purifying Clay Masque er en ler maske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

• 6. Man kan blande både Purifying og Rejuvenating Masque med lidt Moisture Balance 

Toner og laver en ekstra aktiv maske. 

 

 

Akne Starter Kit  

Pris: 349 kr.  

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/purifying-cleansing-gel/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/sheer-refining-fluid-spf-40/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/evening-restorative-complex/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/purifying-clay-masque/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/rejuvenating-treatment-masque/
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Akne Kit Exuviance er i miniature størrelse og perfekte til at tage med på rejsen, eller som et 

opstartskit for at afprøve produkterne. Her får du alle de produkter, som vil arbejde aktivt på at 

behandle akne, comedoner og overproduktion af talg og fedtstof. 

Hvad er fordelen ved Akne Kit Exuviance? 

• Alle produkter til akne i små størrelser som Startkit 

• Man kan hurtig danne et billede af om produkterne er noget for en 

• Er fantastisk at medbringe på rejser eller ophold grundet størrelsen 

• Rækker til 2 uger 

 

Hvad indeholder kittet? 

Hvert kit indeholder produkter, som rækker til ca. to ugers forbrug. Der medfølger: 

• Clarifying Facial Cleanser ca. 10-15 ml. 

• Moisture Balance Toner i ca. 10-15 ml. 

• Sheer Refining Fluid SPF 40 ca. 10-15 ml. 

• Evening Restorative Complex ca. 10-15 ml. 

• Rejuvenating Treatment Masque ca. 10-15 ml. 

• Purifying Clay Masque ca. 10-15 ml. 

• Clarifying Spot Gel ca. 10-15 ml. 

 

Hvilke hudtyper? 

• Fedtet 

• Akne 

 

Anvendelse i steps:  

• 1. Clarifying Facial Cleanser bruges morgen og aften med lidt vand og skylles af. 

• 2. Moisture Balance Toner påføres med en vatrondel efter afrensning morgen og aften. 

• 3. Om dagen påføres Sheer Refining Fluid SPF 40. 

• 3. Om aften påføres Evening Restorative Complex. 

• 4. Rejuvenating Treatment Masque er en peel of maske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

• 4. Purifying Clay Masque er en ler maske som kan bruges 1-2 gange i ugen. 

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/clarifying-facial-cleanser/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/sheer-refining-fluid-spf-40/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/evening-restorative-complex/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/rejuvenating-treatment-masque/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/purifying-clay-masque/
https://www.stineshudpleje.dk/produkt/clarifying-spot-gel/
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• 5. Man kan blande både Rejuvenating Treatment Masque, Purifying Clay Masque og 

Moisture Balance Toner i en lille skål som røres sammen og påføres som en maske som 

arbejder dobbelt intens på huden. 

• 6. Clarifying Spot Gel kan benyttes efter behov hvis en bums eller urenhed skulle opstå 

lokalt.  

Makeup  

CoverBlend Multi Function Concealer  

Pris: 359 kr.  

Farver: Light, Beige og Sand  

 

CoverBlend Multi-Function Concealer er en dækkende concealer, som plejer og beskytter samt 

reducerer synligheden af mørke ringe under øjnene. Derudover kan dækkevnen, dække rødme, 

pletter, ar og pigmentforandringer. Efterlader huden med en naturlig og pæn finish. 

 

Hvad er fordelen bed CoverBlend Multi-Function Concealer? 

• God dækkeevne 

• En concealer der plejer og fugtgiver 

Nøgleingredienser:  

• E -Vitamin 

• A – Vitamin 

• C – Vitamin 

 

Hvad gør E – Vitamin ved huden? 

E- Vitamin fungerer som en antioxidant der beskytter huden mod frie radikaler, men samtidig 

virker den også helende på øjenomgivelserne og virker derudover også aktiv på linjer og rynker. 

 

Hvad gør A – Vitamin ved huden? 

A- Vitamin er også kendt som retinol, som bruges ofte i både hudpleje og makeup fordi A-vitamin 
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forbedrer alderstegn og øger kollagen produktionen og generelt minimerer små fine linjer og 

rynker.  

 

Hvad gør C- Vitamin ved huden? 

C- Vitamin er et vandopløseligt vitamin, som har stor betydning for kroppen og kan også kendes 

på navnet askorbinsyre. Inden for hudplejen har C-vitamin antioxiderende effekt, en positiv 

indvirkning på kollagen produktionen og en udglattende effekt på huden. Derudover arbejder den 

også på at skabe en ensfarvet hudtone.   

 

Anvendelse: 

Bruges morgen efter ens personlige hudpleje rutine som en del af en sund hudpleje. Påføres 

under og over øjne med makeup svamp eller fingerspidser.  

 

Indeholder: 15 ml.  

 

 

Coverblend Skin Caring Foundation SPF 20  

Pris: 399 kr.  

Farver: Desert Sand, Toasted Almond, Golden Beige N6.7, Classic Beige, Honey Sand C6.0, 

Warm Beige N2.3, Blush Beige, Light. 

 

CoverBlend Skin Caring Foundation SPF 20 er en plejende Foundation med SPF, der passer til 

alle hudtyper – også til akne, rocacea og atopisk eksem. CoverBlend Skin Caring Foundation 

SPF 20 er en udvidelse af den daglige hudplejerutine og indeholder plejende ingredienser, bla. 

PHA som reducerer forekomsten af fine linjer, genfugter og forbedrer hudens klarhed og struktur. 

Denne Foundation findes i mange nuancer, er oliefri, parfumefri, medium dækkende og forbliver 

flot hele dagen. Den er fugtgivende og giver et mat og silkeagtigt resultat, da den lader huden 

ånde og tilfører huden ens nuance.  

 

Hvad er fordelen ved CoverBlend Skin Caring Foundation? 

• Plejer huden 

• Medium dækkende 
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• Genfugter 

• Matterende effekt 

• Helende 

• SPF 20 

• Parfumefri 

• Oliefri 

 

Nøgleingredienser:  

• PHA 

• E- Vitamin 

 

Hvad gør PHA ved huden? 

PHA stimulerer cellefornyelsen, genfugter huden, styrker hudens barriere, reducerer sensitivitet, 

modvirker frie radikaler og nedbrydningen af kollagen og elastin. 

 

Hvad gør E - Vitamin ved huden? 

E- Vitamin virker som en antioxidant og beskytter huden mod frie radikaler. Derudover er E- 

Vitamin også helende på huden og fungerer derfor rigtig godt sammen med en akne hud. 

 

Anvendelse: 

Bruges daglig som en del af en sund hudpleje rutine. Benyttes som andre Foundations efter 

afrensning, serum og dagcreme.  

 

Indeholder: 30 ml.  

 

 

Diverse  

Clarifying Spot Gel  

Pris: 205 kr.  
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Clarifying Spot Gel er en lokal behandling til akne og poremasker også kendt som urenheder og 

bruges punktvis på de steder hvor man har fået en bums eller en urenhed. Denne gel behandler 

effektivt med både citronsyre, mandelsyre og salicylsyre, som til sammen effektiv modvirker akne. 

 

Hvad er fordelen ved Clarifying Spot Gel? 

• Lokal behandling 

• Nem at have med sig rundt 

• Effektiv behandling mod akne og poremasker 

• Kan benyttes af alle hudtyper 

• Rigtig god til den kombinerede hudtype 

 

Nøgleingredienser:  

• AHA citronsyre 

• AHA mandelsyre 

• A – Vitamin 

• BHA -salicylsyre 

 

Hvad gør AHA citronsyre og mandelsyre ved huden? 

Citronsyre og mandelsyre eksfolierer huden og stimulerer cellefornyelsen. Mandelsyre er en 

fedtopløselig AHA, som er perfekt til fedtet hud som har en tendens til at udvikle akne. 

Mandelsyre har samtidig naturligt antibakterielle egenskaber, som også gør den velegnet til akne 

hud. 

 

Hvad gør A -vitamin ved huden? 

A-vitamin forbedrer alderstegn og akne og har en positiv effekt på uren hud. 

 
Hvad gør BHA salicylsyre ved huden? 

Salicylsyre er også kendt som en betahydroxysyre (BHA), der eksfolierer huden og hjælper med 

at fjerne tilstopninger i porerne. Den virker antibakteriel, antiseptisk og desinficerende. 

 

Anvendelse: 

Man påfører et tyndt lag oven på de lokale steder hvor en akne bums eller poremasker er kommet 

frem, dette kan man gøre 1-2 gange dagligt. HUSK at anvende en dagcreme med SPF ovenpå for 
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at beskytte huden f.eks. Essential Daily Defense Creme SPF 20. Obs! Af sikkerhedshensyn bør 

produkter indeholdende salicylsyre ikke anvendes i forbindelse med graviditet/amning. 

 

Indeholder: 15 ml.  

 

 

Vitamin C+ Anti-aging Booster  

Pris: 599 kr.  

Hudtype: Normal, moden hudtype  

Hudtilstand: Fine linjer, ujævn hudtone, slap hud, pigmentering  

 

Et aktivt Vitamin C anti-aging boost i pulverform, som mikses sammen med din daglige creme eller 

serum. Vitamin C pulveret er med til at forebygge pigmentering, aldring af huden og booster 

samtidig kollagen syntesen i huden for yderligere opstramning.  

Anvendelse:  

Fjern låget og sæt dispenseren på. Brug og til ½ skefuld sammen med din dagcreme eller serum. 

Kan med fordel bruges 1-2 gange om dagen, brug dog mindre pulver hvis du føler huden er 

sensitiv. Brug ikke mere end en ½ skefuld pr. dosering.  

 

Indeholder 10g.  

 

 

Probiotic Lysate Anti Pollution Essence  

Pris: 449 kr.  

Hudtype: Alle hudtyper   

Hudtilstand: Stresset, mat, tør, akne, fedtet  

 

Dette produkt indeholder Probiotic Lysate som findes naturligt i youghurt og er med til at stabilisere 

hudens barriere, samt tilfører huden maksimal fugt.  

 

Anvendelse:  

https://www.stineshudpleje.dk/produkt/essential-daily-defense-creme-spf-20/
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Bruges på afrenset ansigt. Ca. 5-6 dråber påføres huden inden din daglige serum og creme.  

 

Indeholder 100 ml.  
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