
PREMIUM COLLAGEN 
ESSENCE MASK 
KUITUKANGASNAAMIO 



Ilman parabeeneja, synteettisiä 
väriaineita, mineraaliöljyä, 

Benzophenone, Triethanolamine 

＃Parabeeniton ja alkoholiton naamio soveltuu hyvin herkälle iholle. 

＃Auttaa säilyttämään kosteutta ihossa ja parantaa ihon rakennetta. Parantaa ja vahvistaa ihon suojakerrosta.  

 ＃Ihoärsytystä vähentävä kuitukangas asettuu ihoa vasten täydellisesti ja ravitsevat, vaikuttavat ainesosat 

imeytyvät ihoon tehokkaammin.  

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK   

2018 DERMAL UUSI KOOSTUMUS 

Koostumukseen on lisätty 
hyaluronihappoa 5,000ppm verran, eli 

0,5% aikaisempaan verrattuna.  

Enemmän hyaluronihappoa↑ Silky Cellulose 
kuitukangas 

Paranneltu joustava materiaali 
myötäilee kasvojen muotoja ja 

asettuu täydellisesti ihoa vasten, 
jotta hoitoneste imeytyy 

tehokkaammin ihoon eikä pääse 
haihtumaan. 

5 free – ilman viittä 
allergisoivaa ainesosaa 



Tavallinen kuitukangasnaamio 2018 UUSI Premium Collagen Essence Mask 
Silky Cellulose - kuitukangas 

Kasvipohjainen selluloosa ja sen kevyt rakenne kerää kosteuden kankaaseen tasaisesti joka puolelle. Ohut ja joustava kangas 

asettuu täydellisesti ihoa vasten jonka ansiosta hoitoneste imeytyy parhaalla mahdollisella tavalla. 

SILKY CELLULOSE MASK SHEET 



(1,2-Hexanediol) 

Turvallisempi säilöntäaine 

Parabeeni 

• Usein allergisoivaksi mielletyn parabeenin sijaan säilöntäaineena toimii 1,2-Hexanediol 
 

• Tehokas antimikrobinen vaikutus joka estää bakteerien muodostumisen 
 
• Ei ihon ärsyyntymistä 
 
• Kosteuttaa ja estää kosteuden haihtumisen 
 
• Ehkäisee jo pienellä pitoisuudellaan tehokkaasti tuotteen pilaantumista 
 
 

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK   

2018 DERMAL UUSI KOOSTUMUS 

Mitä 
uutta? 



Silky cellulose  

Herkälle iholle sopivampi materiaali 

Viskoosi 

• Parempi kosteudensäätelykyky ehkäisee tehokkaammin bakteerien muodostumista. 

• Minimaalinen ihoärsytysriski ja erinomainen kiinnittyvyys. 

• Tuntuu erittäin miellyttävältä ja pehmeältä ihoa vasten. 

• Hoitonesteen tehokkaan imeytyvyyden ansiosta se pääsee viemään vaikuttavia aineita 

paremmin ihoon ja auttaa niitä säilymään ihossa pidempään. 

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK   

2018 DERMAL UUSI KOOSTUMUS 

Mitä 
uutta? 

(Tencel Skin – puun 
selluloosasta valmistettu 

kangas, 
luonnonmukainen) 



Kaksoisvaikutteinen naamio (Kirkastava/anti-wrinkle)  

• Naamion aineosat ovat Korean valtion ylläpitämän Ministry of Food and Drug Safety 

(MFDS) - ministeriön hyväksymiä.  

 

• Kirkastava: Niasiiniamidi auttaa tekemään ihosta tasaisen ja kirkkaan. 

• Anti-Wrinkle: Adenosiini lisää ihon kimmoisuutta ja elastisuutta ja taistelee tehokkaasti 

ryppyjä vastaan.  

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK   

2018 DERMAL UUSI KOOSTUMUS 

Mitä 
uutta? 

Niacinamide 

Adenosine 



Mitä enemmän hyaluronihappoa, sitä enemmän kosteutta 

• 5,000 ppm suurempi pitoisuus hyaluronihappoa 

• Hyaluronihappo on tunnettu luonnollisena kosteuttajana jota esiintyy kehossamme 

luonnostaan. Se on tärkeä kosteuden ja kimmoisuuden ylläpitäjä.  

• Iän myötä kehon hyaluronihappopitoisuus vähenee, joten on erityisen tärkeää käyttää 

runsaasti hyaluronihappoa sisältäviä tuotteita, jotta voimme säilyttää ihon 

elinvoimaisuuden pidempään.  
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2018 DERMAL UUSI KOOSTUMUS 
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uutta? 



DERMAL PREMIUM SNAIL COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Snail Secretion Filtrate (etanan lima), 
kollageeni 
 
Etanan liman sisältämä musiini auttaa parantamaan 
vaurioitunutta ihoa, sekä säilyttämään kosteuden ja 
kimmoisuuden.  

DERMAL PREMIUM ROYAL JELLY COLLAGEN ESSENCE 
MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Royal Jelly Extract 
(kuningatarhyytelö), kollageeni, pantenoli 
 
Kuningatarhyytelön sisältämät proteiinit, rasva, hiilihydraatit 
ja monenlaiset ravinteet elävöittävät väsynyttä ja sameaa, 
karheaa ihoa ja tekevät siitä jälleen pehmeän ja heleän.  

DERMAL PREMIUM PEARL COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Helmiäisjauhe, kollageeni 
 
Helmiäisjauhe, joka sisältää runsaasti aminohappoja ja 
peptidejä, on tehokas suojaamaan ihoa , säilyttämään sen 
kosteuden ja tekemään ihosta heleän ja kirkkaan.  

DERMAL PREMIUM GOLD COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Kolloidinen kultauute, kollageeni 
 
Kolloidinen kulta puhdistaa ihosta ympäristön haitallisia 
saasteita ja auttaa näin ehkäisemään tulehdusta ja ihon 
ärsytystä. Kirkastaa ja heleyttää ihoa.  

DERMAL PREMIUM N.M.F AQUA COLLAGEN ESSENCE 
MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
Tärkeimmät ainesosat] Merivesi, kollageeni, pantenoli 
 
Merivesi ja sen sisältämät mineraalit luovat iholle 
optimaalisen kosteuskerroksen, joka suojaa kuivuudelta sekä 
rauhoittaa ihoa hoitojen jälkeen.  

DERMAL PREMIUM VEGETABLE PLACENTA 
COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Damiana Leaves Extract 
(damianauute), kollageeni 
 
Vegetable Placenta- naamio ravitsee ja virkistää väsynyttä 
ja karheaa ihoa ja tuo sille kosteutta. Ihosta tulee taas 
pehmeä ja kimmoisa,  

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK 10 ERI TYYPPIÄ  

#ELASTICITY#REGENERATION #NOURISHMENT#MOISTURIZING 

#WHITENING#GLOSS #SOOTHING#PURIFICATION 

#MOISTURE#SOOTHING #VITALITY#ELASTICITY 



DERMAL PREMIUM VITAMIN COLLAGEN ESSENCE MASK 
 

Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Sodium Ascorbyl Phosphate, kollageeni 
 
Runsas C-vitamiinipitoisuus tekee ihosta puhtaan ja kirkkaan. Suojaa 
tehokkaasti ympäristön haitallisilta vaikutuksilta. Tasoittaa epätasaista 
ihonsävyä.  

DERMAL PREMIUM Q10 COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Koentsyymi Q10, kollageeni 
 
Q10 auttaa aktivoimaan ihosoluja, jonka avulla iho 
saadaan pysymään kimmoisana pidempään. Ihosta tulee 
myös kirkkaampi ja tasaisempi.  

DERMAL PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Kollageeni, pantenoli 
 
Sisältää naamioista eniten kollageenia, joka on tärkeä ihon 
kiinteyttäjä.  Naamio lisää ihon kimmoisuutta ja parantaa 
kosteustasapainoa, tehden veltostuneesta ihosta jälleen 
täyteläisemmän ja kuulaan. 

DERMAL PREMIUM HYALURONATE COLLAGEN 
ESSENCE MASK 
 
Koko: 1 naamio, 25g 
[Tärkeimmät ainesosat] Hyaluronihappo, kollageeni,  
Portulaca Extract 
 
Naamion teho perustuu luonnollisiin kosteustekijöihin 
(N.M.F = Natural Moisturizing Factor). Hyaluronihappo 
sitoo kosteutta tehokkaasti ihon sisälle syvempiin kerroksiin, 
luoden kosteuttavan kalvon joka suojaa ihoa ja säilyttää 
sen luonnollisen joustavuuden ja heleyden.  

#WHITENING#MOISTURE 

#ELASTICITY#MOISTURIZING 

#GLOSS#ELASTICITY 

#MOISTURIZING#SOOTHING 

PREMIUM COLLAGEN ESSENCE MASK 10 ERI 
TYYPPIÄ 


