T UOT E KOULUTUS

Taustaa
- Ihonhoitotuotteiden, terveydenhuollon välineiden ja lisäravinteiden tuotekehitykseen
erikoistunut perheyritys
- Kaikki yrityksen omistajat ovat farmaseutteja, joilla on yli 20 vuoden kokemus
teknologiainnovaatioista sekä kliinisestä tutkimuksesta

- Yritys sijaitsee Puolassa ja toimii Euroopan lisäksi myös Lähi-idässä, Kaukoidässä ja EteläAmerikassa
- Jälleenmyyjiä laajalti ympäri maailmaa
- Suomen jälleenmyyjänä toimii Nordic Skin

Tuotteissa käytettäviä aktiivi-aineita
- Arnica Montana = vuoristoarnikki; antiseptinen ja tulehduksia lieventävä
(huom: ei sovi mykerökukkallaergisille)
- Hamamelis Virgiana = amerikantaikapähkinä; tulehduksia estävä, antioksidanttinen.
Rauhoittaa sekä vähentää kutinaa ja ärsytystä

- Neuropeptidit = rauhoittavat ärtynyttä ihoa
- Horse Cestnut = hevoskastanja; edistää verenkiertoa ja vähentää turvotusta

Tuotteet
- Kehitetty erityisesti vaativan ihonhoidon tarpeisiin
- Oma tutkimus- ja tuotekehitystyö, jossa otetaan huomioon kaikki uusimmat bioteknologiset
innovaatiot
- Tuotteet sisältävät kasvipohjaisia aktiivi-aineita yhdistettynä luonnonkaltaisiin peptideihin,
jotka imeytyvät ihoon sekä uudistavat ihon pintakerrosta
- Nanokapselointi edistää imeytymistä ja stabiililina pysymistä
- Dermatologisesti testattu. Ei parabeeneja. Ei väriaineita

- Valmistettu puolalaisista raaka-aineista EU-standardien
mukaisesti

Tuotelinjat
- 1. Aesthetic = Hoitotuotteet ennen ja jälkeen esteettisiä toimenpiteitä
- 2. Whitening/Lamelat = Pigmenttimuutoksien hoitoon
- 3. Emollients = Erittäin kuivan ja atooppisen ihon hoitoon
- 4. Anti-aging/Laboratoire du peptide = Ikääntyvän ihon hoitoon

1. Aesthetic - Hoitotuotteet esteettisiin
toimenpiteisiin
- Arnizen-voidegeeli 30ml
◦ Kirurgisten ja pistoshoitojen jälkeen
◦ Vähentää mustelmia ja turvotusta
◦ Rauhoittaa ihoa ja parantaa verenkiertoa

- Meso-Arnizen-geelivoide 30ml
◦ Mesoterapia- ja lipolyysitoimenpiteiden jälkihoitoon
◦ Vähentää mustelmia ja ihoärsytystä
◦ Auttaa ihoa palautumaan nopeammin ja myös ehkäisee ihotuntemuksia

- Laserat-hoitovoide 30ml + 100ml
◦
◦
◦
◦

Lasertoimenpiteiden, kemiallisten kuorintojen ja aknetoimenpiteiden jälkihoitoon
Rauhoittaa ihoa tehokkaasti ja vähentää polttelun tunnetta
Auttaa ihoa palautumaan nopeammin
Vähentää punoitusta

- Aktiivi-aineet:
◦
◦
◦
◦

Vuoristoarnikkiuute (Arnica Montana): kipua lieventävä, antiseptinen ja tulehduksia estävä (huom: mykerökukkallergia)
Neuropeptidit (aminohappoketjut): rauhoittavat ärtynyttä ihoa ja auttaa ihoa palaamaan normaaliin tilaan
Taikapähkinäuute (Hamamelis Virgiana): tulehduksia estävä, antioksidanttinen, rauhoittaa ihoa sekä vähentää kutinaa ja ärsytystä
Hevoskastanjauute (Horse Cestnut): edistää verenkiertoa ja vähentää trauman jälkeistä turvotusta

2. Lamelat™
- Hyperpigmentaation hoitoon
- Lamelat™-linjan tuotteet on tarkoitettu kaikenlaisten pigmenttimuutosten hoitoon

- Tuotteet vaalentavat, kirkastavat ja tasoittavat ihoa
- Teho perustuu aminohappoyhdisteeseen ja liposomikuljettimiin
◦ pigmenttimuutokset vaalenevat, iho heleytyy ja väri tasoittuu
◦ aminohappoyhdiste vaalentaa ihoa asteittain ja ehkäisee uusien värimuutosten syntymistä

- Tuloksia jo neljän viikon säännöllisellä käytöllä
- Aktiiviaineet:
◦ Valkaiseva peptidi ehkäisee tyrosinaasin aktiivisuutta huomattavasti enemmän kuin
C-vitamiini tai arbutiini
◦ Exo-T-aktiiviaine Ranskan Polynesian ekosysteemistä
◦ Lakritsijuuriuute vähentää ihoärsytystä ja tulehdustiloja sekä rauhoittaa ihoa ja
vähentää tyrosinaasin toimintaa.
Tuotteet eivät sisällä hydrokinonia!

Lamelat™ ja Cooling face mask
- Lamelat™ -seerumi kasvoille ja kaulalle (SPF50) 30ml
◦ Pigmenttihäiriöiden vaalentamiseen ja hyperpigmentaation hoitoon
◦ Maksaläiskien vaalentamiseen ja auringolta suojaamiseen
◦ C-vitamiini kirkastaa ja tasoittaa ihon väriä
◦ Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa
Käyttö: Levitetään kerran tai kaksi päivässä kasvovoiteen alle

- Lamelat™-hoitovoide vaalentava yövoide 50ml
◦ Maksaläiskien ja pigmenttihäiriöiden vaalentamiseen, sekä hyperpigmentaation hoitoon
◦ Ehkäisee uusia värivaurioita
◦ Liposomikuljettimen sisään kapseloitu valkaiseva peptidi imeytyy syvälle ihoon ja kaikenlaiset pigmenttimuutokset vähenevät
Käyttö: Levitetään iltaisin puhtaalle iholle

- Cooling face mask – Viilentävä ja rauhoittava kangasnaamio 2 x 20ml
◦ Viilentävä kangasnaamio dermatologisten toimenpiteiden jälkeen
◦ Suunniteltu nopeuttamaan ihon paranemista. Kosteuttaa ihoa ja tekee siitä pehmeän
◦ Sisältää tarkasti valittuja raaka-aineita, jotka rauhoittavat ärtynyttä ihoa välittömästi (neidonhiuspuu, aloe vera-uute, mentoli, vadelma-uute)
◦ Vähentää punoitusta, turvotusta ja epämukavaa pistelyn tunnetta ihossa
Käyttö: Kangasnaamio asetellaan puhtaalle iholle ja annetaan vaikuttaa 20 minuuttia minkä jälkeen
nostetaan naamio pois kasvoilta. Lopuksi kasvot huuhdellaan
Tuotteet eivät sisällä hydrokinonia!

3. Emollients – Kuivan ja atooppisen ihon
hoitotuotteet
- Emobase emollient bath oil 200ml
◦ Hellävarainen suihku- ja kylpyöljy päivittäiseen puhdistukseen, koko perheelle (lapset +3v)
◦ Kuivalle, herkälle ja atooppiselle iholle
◦ Pitää ihon pehmeänä ja kimmoisana, sekä ehkäisee ihon kuivumista
◦ Öljyn sisältämät aktiiviaineet jälleenrakentavat ihon lipidikerrosta sekä vähentävät kutinaa ja ärsytystä ihossa
◦ Dermatologisesti testattu, hypoallergeeninen, hajusteeton
◦ Sisältää mm. pellavaöljyä (Omega 3, 6, 9), macadamiaöljyä, E-vitamiinia
Käyttö: Lisää kylpyveteen 30ml tai levitä öljyä suoraan kostealle iholle ja hiero kevyesti. Huuhtele lämpimällä vedellä

- Emobase emollient lotion 200ml
◦ Tehokkaasti kosteuttava vartaloemulsio kuivan ja herkän ihon hoitoon
◦ Korjaa ihon lipidikerrosta ja estää veden haihtumista iholta
◦ Soveltuu erityisesti atooppisen ihon hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, sekä vähentämään ihoärsytystä
dermatologiseten toimenpiteiden jälkeen
◦ Sisältää mm. karitevoita, pellavaöljyä (Omega 3, 6, 9), macadamiaöljyä, E-vitamiinia, ureaa
Käyttö: Levitä voidetta kuivalle ja puhtaalle iholle tarvittaessa. Sopii myös kasvojen iholle

4. Laboratoire du peptide – Botoxin tavoin
toimivat peptidit ikääntyvälle iholle
- Anti-aging eye serum 15ml
◦ Täyteläinen silmänympärysseerumi ikääntyvälle silmänympärysiholle
◦ Ainutlaatuinen peptidiyhdiste stimuloi kollageenin muodostumista ihossa ja saa aikaan lihasten rentoutumisen, ehkäisten siten
juonteiden muodostumista (kuin botox)
◦ Aktiiviaineet mm. A-vitamiini, B3-vitamiini, E-vitamiini, peptidiyhdiste
Käyttö: Levitä pieni määrä seerumia silmänympärysiholle aamuin ja/tai illoin

- Anti-aging face serum 30ml
◦ Silottava ja kiinteyttävä seerumi ikääntyvälle iholle
◦ Ainutlaatuinen peptidiyhdiste stimuloi kollageenin muodostumista ihossa ja saa aikaan lihasten rentoutumisen, ehkäisten siten juonteita (kuin botox)
◦ Kirkastaa ja tasoittaa myös ihon epätasaista sävyä (whitening peptide)
◦ Aktiiviaineet mm. hyauronihappo, E-vitamiini, manteli- ja oliiviöljy, peptidiyhdiste
Käyttö: Levitä seerumia kasvojen ja kaulan iholle aamuin ja/tai illoin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi
käytä yhdessä Laboratoire du peptide –yövoiteen kanssa. Vältä silmänympärysihoa

- Anti-aging night cream 50ml
◦ Täyteläinen kiinteyttävä ja silottava yövoide ikääntyvälle iholle
◦ Tehokas peptidiyhdiste stimuloi kollageenin muodostumista tehden ihosta sileämmän,
kiinteämmän ja joustavamman
◦ Aktiiviaineet suojaavat myös ulkoisilta haittatekijöiltä ja hidastavat ikääntymisen merkkejä ihossa
(mm. hyaluronihappo, E-vitamiini, peptideyhdiste)
Käyttö: Levitä voidetta kasvojen ja kaulan iholle öisin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytä yhdessä
Laboratoire du peptide –seerumin kanssa. Vältä silmänympärysihoa

Miksi Pharmann?
- Ihanteelliset pitoisuudet tutkitusti tehokkaita aktiiviaineita
- Tuotteen teho osoitettu kliinisin tutkimuksin
- Huomattavia hoitotuloksia nopeasti
- Turvallinen! Voidaan käyttää kaikille ihoalueille
- Miellyttävä ihotuntuma, imeytyy hyvin, ilmatiivis pakkaus
- Dermatologisesti testattu, sopii herkälle iholle
- Ei sisällä parabeeneja eikä väriaineita
- Ei eläinkokeita!
- Sopii vegaaneille

◦ Maahantuoja: Nordic Skin
◦ info@nordicskin.net
◦ 0201 777 260

