
SEE NATURE SEE BEAUTY 
BRÄNDIN ESITTELY



THE STORY

Tuomme ylellisen kuolleenmeren kosmetiikan
KAIKKIEN ulottuville!



VISIO & TAVOITE

SEE SEE VISIO – Haluamme olla maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa
luonnonmukaisen, suurille asiakaskunnille suunnatun kosmetiikan saralla. Tuomme
kaikkien saataville kosmetiikkatuotteita, joiden vaikutus perustuu luonnosta saataviin
aktiivisiin ainesosiin, jotka myös toimivat yhdessä kuolleesta merestä saatavien uniikkien
mineraalien kanssa. Tiesitkö, että Kuollutmeri on maailman matalin paikka?

SEE SEE TAVOITE –

 Kehittää, valmistaa ja toimittaa innovatiivisia, tarkasti formuloituja, laadukkaita
raaka-aineita sisältäviä kosmetiikkatuotteita.

Parantaa ihon ulkonäköä, tuoda tehokkaita ja turvallisempia vaihtoehtoja
markkinoille.

Tuoda kuluttajille Kuolleenmeren kosmetiikkaa järkevään, edulliseen hintaan.



ARVOT

TEHOKKUUS – Tavoittelemme välittömästi näkyviä tuloksia ja positiivisia muutoksia ihon

ulkonäössä ja hyvinvoinnissa. 

REHELLISYYS – Olemme aina rehellisiä siinä mitä teemme. Jos lupaamme tuloksia, olemmeREHELLISYYS – Olemme aina rehellisiä siinä mitä teemme. Jos lupaamme tuloksia, olemme

työskennelleet kovasti lupauksen lunastamiseksi. 

LUOVUUS – Olemme intohimoisia kauneuteen ja ihonhoitoon liittyen. Tutkimme asioita ja

etsimme uutta tietoa jatkuvasti ja kehitämme uusia innovaatioita. 

TUNNETTAVUUS – Uskomme, että henkilökohtaiset suhteet työntekijöiden, jälleenmyyjien

sekä asiakkaiden välillä ovat yhtä tärkeitä kuin yrityksen menestyminen. 



TARINAMME

Kuollutmeri sijaitseen 417 metriä merenpinnan alapuolella, joka on 
samalla maailman matalin paikka.
Kuolleenmeren koostumus on maailman ainutlaatuisin.
Rikastettu suolalla ja mineraaleilla; kuolleen meren vesi sisältää 21 Rikastettu suolalla ja mineraaleilla; kuolleen meren vesi sisältää 21 
erilaista mineraalia mukaan lukien Magnesium, Kalsium, Bromi ja
Kalium. 12 näistä mineraaleista ovat uniikkeja eikä niitä löydy
mistään muualta maailmasta! 



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT
TÄRKEÄT MINERAALIT

• Kalsium (Ca):

• Kalium (K):

• Natrium (Na):

• Magnesium (Mg):

• Sinkki (Zn):

Tukee solujen uusiutumista

Tasapainottaa ihon toimintoja. Tunnetaan aknea helpottavana aineena.

Parantaa vastustuskykyä ja aineenvaihduntaa

Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Tasapainottaa ihoa ja talintuotantoa, taistelee aknea vastaan• Sinkki (Zn):

• Litium (L):

• Bromi (Br):

• Mangaani (Mn):

VITAMIINIT

• E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti vapaita radikaaleja vastaan. 

Tasapainottaa ihoa ja talintuotantoa, taistelee aknea vastaan

Rauhoittaa tulehduksellisia ihon sairauksia kuten psoriasista. 

Viilentää ja rauhoittaa.

Vahvistaa ihon kerroksia. Antioksidanttisia vaikutuksia. 



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT

 Rentouttaa samalla kun ravitsee ihoa

 Puhdistaa samalla kun se lisää ihon kosteusvarastoja

 Rentouttaa väsyneitä lihaksia Rentouttaa väsyneitä lihaksia

 Parantaa ja tukee ihon puolustusmekanismia ja vähentää karheutta ihossa

 Detox- puhdistava vaikutus

Kuollutmeri sisältää 10 kertaa enemmän mineraaleja kuin minkään muun meren vesi! 



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT

oireitapsoriasiksenHelpottaa

Kuolleesta merestä on tullut tärkeä paikka psoriasiksesta kärsiville, seuraavista syistä:

1. Veden mineraalipitoisuus. 
2. Ympäristössä hyvin pieni määrä siitepölyä, saasteita ja allergeeneja.2. Ympäristössä hyvin pieni määrä siitepölyä, saasteita ja allergeeneja.
3. Vähemmän UV- säteilyä auringosta. 
4. Korkeampi paine koska kuollutmeri sijaitsee niin matalalla. 
5. Auringonvalo kuolleella merellä on turvallisempaa, koska UVB säteily on vähäisempää eli iho ei pala yhtä

helposti. 
6. Kuolleenmeren suola sisältää runsaasti sinkkiä ja bromia, joilla on tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia. Ne 

auttavat vähentämään ihon kutinaa ja hilseilyä. 
7. Psoriasiksesta kärsivillä on kuiva iho. Magnesium, Kalium, Natrium sekä kalsium auttavat ihoa imemään

kosteutta, joka auttaa ihon kutinaan ja punoitukseen. 



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT

hoitoAknen

Kuolleenmeren tuotteiden tiedetään auttavan akneen monista eri syistä:

1. Koska kuollutmeri on niin suolapitoinen, sen pohjassa olevalla mudalla on antibakteerisia
vaikutuksia joka suojaa tietysti ihoa bakteereilta ja estää niiden leviämisen ihossa. 

2. Mineraalit auttavat kuivattamaan näppylöitä , ja ne imevät myös ylimääräistä talia ja likaa. 
3. Kuolleenmeren tuotteet ovat tehokkuudestaan huolimatta hellävaraisia eivätkä ne kuivata ihoa. 

Niistä ei ole aiheutunut sivuvaikutuksia. 



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT

hoitoekseemanSeborrooisen& ihonAtooppisen

Atooppisesta ihottumasta kärsii noin 20% väestöstä jossain vaiheessa elämäänsä. Sen oireita ovat
kutiseva, punoittava turvonnut ja halkeileva iho. 

Seborrooinen ekseema, eli tali-ihottuma on krooninen uudelleen uusiutuva ihosairaus. Sen syitä jaSeborrooinen ekseema, eli tali-ihottuma on krooninen uudelleen uusiutuva ihosairaus. Sen syitä ja
aiheuttajia ei vielä tiedetä.  Joskus harvoin se voi parantua itsestään, mutta yleensä se kestää koko
elämän joka aina välillä poistuu ja palaa uudelleen. Sen oireita voidaan kontrolloida hyvällä
ihonhoidolla.  



KUOLLUTMERI & SEN AINUTLAATUISET EDUT

hoitoekseemanSeborrooisen& ihonAtooppisen

Tämän takia kuolleenmeren mineraalit hoitavat näitä ihosairauksia:

1. Ihmiset, jotka kärsivät näistä ihosairauksista tarvitsevat suolakylpyjä rauhoittamaan ihoa. 
Kuollutmeri on siis täydellinen luonnon hoitokeino. 

2. Toisin kuin tavallinen merivesi, kuollutmeri sisältää enemmän magnesiumsuolaa kuin natriumia. 
Magnesiumkloridilla on antibakteerisia vaikutuksia, se parantaa ihon suojakerroksen toimitaa ja
tukee kosteustasapainoa, sekä rauhoittaa ihon ärsytystä. 

3. Saksalaisen tutkimuksen mukaan ihosairauden oireet vähentyivät huomattavasti ekseemasta
kärsivillä potilailla jotka kävivät 3-5 kertaa kuolleenmeren mineraalihoidoissa. 



AVAIMET MENESTYKSEEN

 Koko kokemus kuolleesta merestä

 Valmis portfolio ja runsaasti hyviä kokemuksia ja tuloksia

 Luonnonmukaista kosmetiikkaa mineraaleilla rikastettuna – Parabeenittomat, mineraaliöljyttömät
ja hajusteettomat koostumukset

Tuotteet joilla saadaan välittömiä tuloksia Tuotteet joilla saadaan välittömiä tuloksia

 Tuotteet jotka sopivat myös herkälle iholle

 Korkealaatuiset tuotteet- Rekisteröity kansainvälisten säädösten

mukaisesti

 Tyylikäs pakkaus ja muotoilu

Brändin sijoittelu – edulliset hinnat jotta tuotteet ovat kaikkien saatavilla

SEE SEE tuo kuolleenmeren laadukkaan kosmetiikan kaikkien ulottuville.



TUOTEVALIKOIMA – Täydellinen valikoima ihonhoitotuotteita kaikkiin tarpeisiin

KASVOJENHOITO 
Vaahtoava puhdistusgeeli – kaikille ihotyypeille
Mineraali mutakasvonaamio
Mineraali päivävoide – kaikille ihotyypeille
Mineraali yövoide – kaikille ihotyypeille
Mineraali rauhoittava voide – kuivalle iholle

VARTALONHOITO
Mineraali vartalokuorinta
Mineraali vartalovoi
Mineraali kevyt vartalovoide
Mineraali käsivoide
Mineraali jalkavoide
SPA – Kuolleenmeren suola
SPA – Kuolleenmeren muta vartalonaamio

HIUSTENHOITO
Mineraali & Muta shampoo

HAMPAIDENHOITO
UUSI! Mineraali suojaava

kuolleenmeren hammastahna
UUSI! Puhdistava & Kiinteyttävä mutakasvonaamio SPA – Kuolleenmeren muta vartalonaamio



TUOTENIMI:

MINERAALI KÄSIVOIDE – 201 
USP:
Mineraaleilla rikastettu käsivoide.

SOVELTUU:
Kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Runsaasti mineraaleja ja
vitamiineja sisältävä käsivoide

VAIKUTUS:
Rauhoittaa, pehmentää ja suojaa käsien
ihoa lämpötilanvaihteluilta ja ympäristön
vaikutuksilta. Jättää kädet
silkinpehmeiksi. 

TULOKSET:
- Sileä, pehmeä ja tasainen iho

 100 ml
 TUUBI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE:
Yhdistelmä Kuolleenmeren mineraaleja & luonnon aktiivisia ainesosia (Vitamiinit & Kasviuutteet)

• Ylläpitää ihon normaalia kosteustasoa
• Tehostaa ihon kykyä säilyttää ja sitoa vettä
• Tuo luonnollista kosteutta
• Vahvistaa ihon omaa suojakerrosta• Vahvistaa ihon omaa suojakerrosta
• Ravitsee mukautuen ihon tarpeisiin
• Tukee ihosolujen uusiutumista
• Ehkäisee ikääntymisen merkkejä
• Parantaa ihon rakennetta

LUONNON AINESOSAT: OLIIVI, MANTELIÖLJY, AURINGONKUKKA, SITRUUNARUOHON ÖLJY
ALOE VERA – Rauhoittaa ja tuo virkistävän tunteen. Rauhoittaa tulehdusta ja heleyttää.
KAMELIA – Häivyttää juonteita ja pitää ihon terveen ja nuorekkaan näköisenä.
KAAKAOVOI – Kosteuttaa, vähentää venymäarpia ja on tehokas antioksidantti.

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä sopiva määrä tuotetta käsille ja hiero kunnes voide on 
imeytynyt.

RIITTOISUUS
4 viikkoa, kun tuotetta käytetään kaksi kertaa päivässä



TUOTENIMI:
MINERAALI JALKAVOIDE - 202

USP:
Kuolleenmeren mineraaleihin perustuva tehokkaasti kosteuttava jalkavoide.

SOVELTUU:
Vartalo, kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Rentouttava ja virkistävä
jalkavoide.

VAIKUTUS:
Kosteuttaa ja rauhoittaa erittäin kuivaa
ihoa. Suojaa ja ravitsee, tekee jaloista
pehmeät ja raikkaat. 

TULOKSET:
- Ihosta tulee raikkaampi ja kuivuuden aiheuttama

epämukavuus on poissa.
- Ihosta tulee suojattu ja ravittu.

 100 ml
 TUUBI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 LUONNON AINESOSAT: KAMOMILLA, JOJOBA, MINTTU, VIINIRYPÄLE
KEHÄKUKKA- Suojaava antioksidantti joka vähentää juonteiden, maksaläiskien ja jopa arpien näkyvyyttä.
ALOE VERA – Rauhoittava ja virkistävä vaikutus. Rauhoittaa tulehdusta ja heleyttää.
SHEAVOI– Vähentää ihoärsytystä ja rauhoittaa sekä kosteuttaa.SHEAVOI– Vähentää ihoärsytystä ja rauhoittaa sekä kosteuttaa.

 E VITAMIINI - Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä runsaasti voidetta puhtaille jaloille ja hiero kunnes voide on 
imeytynyt. Käytä aina tarvittaessa ja laita sukat jalkaan lopuksi. 

RIITTOISUUS
4-6 viikkoa, kun käytetään 1-2 kertaa päivässä



TUOTENIMI:
MINERAALI RAUHOITTAVA VOIDE kuivalle iholle– 209

USP:
Lievittää ärtyneen ja kuivan ihon oireita. Rauhoittaa. Runsaasti hoitavia ainesosia sisältävä
voide. 

SOVELTUU:
KUIVA IHO

KUVAUS:
Ainutlaatuinen ja innovatiivinen voide
joka lievittää erittäin kuivan ihon oireita. 

VAIKUTUS:
Välittömästi kosteuttaa ja rauhoittaa
ihoa.

TULOKSET:
- Iho on terveempi ja tasaisempi
- Pehmentää tehokkaasti myös erittäin kuivat

ihoalueet
 100 ml
 TUUBI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 KUOLLEENMEREN MUTA:
• Puhdistaa – kuorii ja kerää epäpuhtauksia
• Kiinteyttää ja napakoittaa ihoa
• Edistää ihon ja solujen uusitumista
• Ravitsee ihoa• Ravitsee ihoa
• Aktivoi ihon aineenvaihduntaa ja mikroverenkiertoa
• Korjaa kuivaa ja epätasapainoista ihoa, vaikutuksia tutkittu ja tieteellisesti todistettu

 TYRNIÖLJY :  Oblipicha

 LUONNON AINESOSAT: ALOE VERA, KAMELIA, SITRUUNARUOHO

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä runsaasti voidetta iholle ja hiero kunnes tuote on imeytynyt.

RIITTOISUUS
Päivittäisessä käytössä n. 4 viikkoa



TUOTENIMI:
MINERAALI KEVYT VARTALOVOIDE

USP:
Mieto ja hellävarainen vartalovoide, jossa on kevyt koostumus joka imeytyy nopeasti. 

SOVELTUU:
Kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Mieto ja hellävarainen
vartalovoide jossa on kevyt
koostumus joka imeytyy
nopeasti.

VAIKUTUS:
Tekee ihosta terveen, kosteutetun ja
heleän.

TULOKSET:
- Tasainen, heleä ja pehmeä iho

 250 ml
 PULLO

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 LUONNON AINESOSAT: SITRUUNARUOHO, ALOE VERA, JOJOBA, OLIIVI
Kamomilla – Rentouttaa, suojaa haitallisilta bakteereilta ja tukee kehon immuunijärjestelmää. Tulehdusta ehkäisevä.
Mehiläisvaha – Pehmentää, rauhoittaa, ravitsee

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä sopiva määrä tuotetta puhtaalle iholle ja hiero kunnes tuote on 
imeytynyt. Voi käyttää päivittäin. 

RIITTOISUUS:
4 viikkoa kun tuotetta käytetään päivittäin



TUOTENIMI:
MINERAALI VARTALONKUORINTA - 205

USP:
Aromaattinen ja hellävarainen vartalonkuorinta, jonka rakeet ovat pieniä kuolleenmeren suolan
kiteitä sekoitettuna aromaattisiin öljyihin. 

SOVELTUU:
VARTALO 
KAIKKI IHOTYYPIT

KUVAUS:
Runsaasti mineraaleja sisältävä
vartalonkuorinta

VAIKUTUS:
Pehmentää kuivaa ja halkeilevaa ihoa

TULOKSET:
Uudistunut raikkaampi heleä iho

 400 g
 PURKKI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 PUHTAAT KUOLLEENMEREN MINERAALIT:
• Rentouttaa ja ravitsee ihoa
• Aktivoi mikroverenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä helpottaa reuman oireita.
• Ylläpitää ihon normaalia kosteustasapainoa
• Tukee ihon kosteudensäilytyskykyä
• Tukee luonnollista kosteustasapainoa
• Vahvistaa ja suojaa ihoa
• Ravitsee optimaalisesti kaikkia ihotyyppejä• Ravitsee optimaalisesti kaikkia ihotyyppejä
• Tukee ihon uusiutumista aktivoimalla uusien ihosolujen syntymistä
• Ehkäisee ikääntymisen merkkejä
• Parantaa ihon tekstuuria sekä tasapainottaa ja hoitaa päänahan ja hiusten ongelmia

 LUONNOLLISET AINESOSAT: SITRUUNARUOHO, MANTELI, SEESAMI, AURINGONKUKKA
VIINIRYPÄLEEN SIEMENÖLJY– Ravitsee ja lisää ihon joustavuutta.
RUUSUNMARJAÖLJY- Vähentää pieniä juonteita ja ryppyjä sekä tasoittaa ihonsävyä.
ARGANÖLJY- Ylläpitää ihon rakennetta ja kosteuttaa tehokkaasti.

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.
KÄYTTÖ: 
Levitä runsaasti puhtaalle kostealle iholle suihkussa. Hiero pyörivin
liikkein koko vartalon iholle, keskity karheisiin alueisiin esim. Polvet ja
kyynärpäät. Huuhtele lopuksi kuorinta pois iholta. Kuivaa iho, voit
levittää iholle kosteusvoiteen jos ihosi on erittäin kuiva. 

RIITTOISUUS:
4-5 viikkoa jos käytetään useita kertoja viikossa. Kerran
viikossa käytettynä tuote riittää muutamaksi
kuukaudeksi. 



TUOTENIMI:
MINERAALI VARTALOVOI- 204

USP:
Erittäin täyteläinen vartalon kosteusvoide.
Syväkosteuttaa ja rauhoittaa kuivaa ja ärtynyttä ihoa.

SOVELTUU
Kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Täyteläinen voide joka
pehmentää ihoa tehokkaasti

VAIKUTUS:
Pehmentää ihoa.

TULOKSET:
- Ihosta tulee kimmoisa, sileä ja nuorekas

 250 ml
 PURKKI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 LUONNON AINESOSAT: SITRUUNARUOHO, SEESAMI, ALOE VERA, OLIIVI
KAMOMILLA – Rentouttaa, suojaa haitallisilta bakteereilta ja tukee kehon immuniteettia. Antibaakterinen ja tulehdusta

ehkäisevä.
SHEAVOI – Vähentää tulehdusta ja rauhoittaa.
PAPAIJA – Tukee verenkiertoaPAPAIJA – Tukee verenkiertoa
KOOKOS JA JOJOBA – Ehkäisee ikääntymisen merkkejä

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä runsaasti puhtaalle kuivalle iholle ja hiero pyörivin liikkein. 
Odota kunnes imeynyt .

RIITTOISUUS
Päivittäisessä käytössä 6 viikkoa



TUOTENIMI:
MINERAALI MUTAKASVONAAMIO- 216

USP:
Ravitseva ja liftaava mutanaamio kasvoille. 
Runsaasti mineraaleja sisältävä naamio jolla on puhdistava ja virkistävä vaikutus. 

SOVELTUU:
KAIKKI IHOTYYPIT

KUVAUS:
Jättää ihon tasaiseksi, silkkisen
sileäksi ja kirkkaaksi. 

VAIKUTUS:
Poistaa likaa, ylimääräistä talia ja
epäpuhtauksia samalla kun se kuorii ja
irrottaa kuollutta ihosolukkoa.

TULOKSET:
- Ihosta tulee tasaisempi, sileämpi ja kirkkaampi.

 50 ml
 TUUBI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 KUOLLEENMEREN MUTA:
• Puhdistaa – kuorii ja kerää epäpuhtauksia itseensä
• Kiinteyttää ja napakoittaa ihoa• Kiinteyttää ja napakoittaa ihoa
• Auttaa ihon ja ihosolujen uusiutumisessa
• Ravitsee
• Aktivoi aineenvaihduntaa ja verenkiertoa
• Tieteellisesti todistettu ihoa korjaava ja tasapainottava vaikutus.

 LUONNON AINESOSAT: OLIIVI, JOJOBAÖLJY, MINTTU
ALOE VERA – Rauhoittava ja virkistävä. Helpottaa ärtyneen tai tulehtuneen ihon oireita.
RUUSUNMARJAÖLJY- Vähentää pieniä juonteita ja ryppyjä sekä tasoittaa ihonsävyä.
MANTELIÖLJY– Tasoittaa ja kosteuttaa.

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.
KÄYTTÖ: 
Levitä puhtaalle iholle ohut kerros naamiota pyörivin liikkein. Anna 
vaikuttaa hetki ja huuhtele huolellisesti vedellä. Levitä lopuksi iholle
kosteusvoide. 

RIITTOISUUS
2 kertaa viikossa käytettynä 6 viikkoa



TUOTENIMI:
VAAHTOAVA PUHDISTUSGEELI
Kaikille ihotyypeille - 210

USP:
Hellävarainen kasvoja kuoriva puhdistusgeeli, jonka vaikutus perustuuu
kuolleenmeren mineraaleihin ja mutaan. 

SOVELTUU:
KASVOT
KAIKKI IHOTYYPIT

KUVAUS:
Puhdistusgeeli ja hellävarainen kuorinta
samassa. Sisältää luonnonmukaisia luffa
helmiä jotka irrottavat ihosta epäpuhtauksia. 

VAIKUTUS:
Syväpuhdistaa kuivattamatta ihoa. 
Irrottaa likaa ja talia sekä kuollutta
ihosolukkoa ja tukee ihon
uudistumista. 

TULOKSET:
- Iho on taisasempi ja raikkaampi sekä

heleämpi

 200 ml
 TUUBI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

 LUONNONUUTTEET: MANTELIÖLJY, ALOE VERA, KAMOMILLA, SITRUUNARUOHO, JOJOBA
AVOKADO – Ylläpitää ihon rakennetta ja tukee verenkiertoa.
VIINIRYPÄLEENSIEMENÖLJY– Rentouttaa, ravitsee.
KAMELIA- Häivyttää juonteita ja tekee niistä huomaamattomampia.

KÄYTTÖ: 
Huuhtele kasvot lämpimällä vedellä. Levitä geeliä kasvoille pyörivin
liikkein käyden läpi kaikki alueet huolellisesti minuutin ajan. Huuhtele
jälleen lämpimällä vedellä kasvot puhtaiksi. 

RIITTOISUUS
Päivittäisessä käytössä 4 viikkoa



TUOTENIMI:
MINERAALI PÄIVÄVOIDE
Kaikille ihotyypeille – 207

Kevyt päivittäiseen käyttöön tarkoitettu suojaava kosteusvoide

SOVELTUU:
Kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Päivävoide kevyellä
koostumuksella

VAIKUTUS:
Auttaa ihoa suojautumaan ympäristön
haittavaikutuksilta kuten pölyltä ja
saasteilta sekä lämpötilanvaihteluilta

TULOKSET:
- Iho on suojattu ulkoisia rasitteita vastaan
- Iho on raikas, säteilevä ja tasapainoinen

 50 ml
 PURKKI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 LUONNON RAAKA-AINEET:  OLIIVI, MANTELIÖLJY, VIINIRYPÄLEENSIEMENÖLJY, JOJOBAÖLJY, ALOE VERA, KAMOMILLA, 
SITRUUNARUOHO, ROHTOPURASRUOHO
KEHÄKUKKA- Antioksidantti, joka häivyttää juonteita, maksaläiskiä sekä tekee myös arvista huomaamattomampia.KEHÄKUKKA- Antioksidantti, joka häivyttää juonteita, maksaläiskiä sekä tekee myös arvista huomaamattomampia.
GRANAATTIOMENA – Antioksidantti, joka hidastaa ikääntymisen merkkien syntymistä. Kirkastaa.
SHEAVOI – Rauhoittaa ja vähentää ihon ärsytystä.

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti, joka taistelee vapaita radikaaleja vastaan.

KÄYTTÖ:
Levitä aamuisin puhdistetulle iholle hierovin liikkein.

RIITTOISUUS:
4 viikkoa päivittäisessä käytössä



TUOTENIMI:
MINERAALI YÖVOIDE
kaikille ihotyypeille

USP:
Intensiivinen ja täyteläinen yövoide

SOVELTUU:
Kaikille ihotyypeille, kasvojen
ja kaulan iholle

KUVAUS: Täyteläinen ravitseva
yövoide, joka virkistää ja tasoittaa
ihon pintaa. Parantaa tekstuuria ja
rakennetta yön aikana tehokkaasti. 

VAIKUTUS:
Tukee ihon uusiutumista ja auttaa
ihoa palautumaan päivän aikana
syntyneiltä ulkoisilta rasitteilta. 

TULOKSET:
- Iho on nuorekkaampi, sileämpi ja tasaisempi

 50 ml
 PURKKI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 LUONNON RAAKA-AINEET: Seesami, Oliivi, Manteliöljy, Viinirypäleen siemenöljy, Jojobaöljy, Aloe vera, Kamomilla, Sitruunaruoho, 
HunajaHunaja
GRANAATTIOOMENA – Antioksidantti, joka hidastaa ikääntymisen merkkien syntymistä. Kirkastaa, rauhoittaa ihoa.
SHEAVOI– Toimii tulehdusta rauhoittavasti.
MEHILÄISVAHA – Pehmentää ja ravitsee.

 E VITAMIINI: Tehokas antioksidantti joka taistelee ikääntymisen merkkejä vastaan.

KÄYTTÖ: 
Levitä ohut kerros voidetta puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle iltaisin
ennen nukkumaanmenoa. Hiero kohottavin liikkein kunnes voide on 
imeytynyt.

RIITTOISUUS
4 viikkoa päivittäisessä käytössä



TUOTENIMI
KUOLLEENMEREN SUOLA- 213

USP:
Puhtaat kuolleenmeren mineraalit rauhoittavat ja rentouttavat pitkän päivän jälkeen. 

SOVELTUU:
Kaikille ihotyypeille

KUVAUS:
Rentouttava ja ihoa hemmotteleva
kylpysuola

VAIKUTUS:
Hoitaa ja pehmentää ihoa. 
Mineraalien parantava vaikutus
tehoaa jopa ihottumaan ja kuiville
karheille jaloille. 

TULOKSET:
Raikas ja pehmeä iho

 200 g
 pussi

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

100 % KUOLLEENMEREN SUOLA
 KUOLLEENMEREN MINERAALIT:

• Luo rentouttavan tunteen ja rauhoittaa ihoa
• Aktivoi verenkiertoa ja hillitsee nivelten särkyä ja reuman oireita
• Ylläpitää ihon luonnollista kosteustasapainoa• Ylläpitää ihon luonnollista kosteustasapainoa
• Tehostaa ihon kosteudensäätelykykyä
• Tuo luontaista kosteutta
• Vahvistaa ihon suojautumismekanismia
• Ravitsee ihoa jokaisen ihotyypin vaatimalla tavalla
• Edistää ihosolujen uusiutumista
• Ehkäisee ikääntymisen merkkien syntymistä
• Parantaa ihon rakennetta ja hoitaa hiusjuuria ja päänahkaa

KÄYTTÖ:
Annostele kylpyveteen ainakin kaksi ruokalusikallista suolaa. Voit
käyttää jalkakylpynä tai koko vartalon kylpynä.  Kylvyssä olisi hyvä olla 
vähintään 10 minuuttia, tai niin kauan kun vesi on vielä lämmintä. 
Kuivaa iho kylvyn jälkeen ja levitä jalkavoide tai vartalovoide.

RIITTOISUUS
Tuote riittää 4-5 käyttökertaan, riippuen kuinka runsaasti 
sitä annostellaan.



TUOTENIMI:
KUOLLEENMEREN MUTA-VARTALONAAMIO 212

USP:
Puhdasta mineraalirikasta mutaa kuolleelta mereltä, joka on myös matalin paikka maailmassa. 

SOVELTUU:
Kaikki ihotyypit

KUVAUS:
Vartalonaamio joka voidaan 
levittää koko vartalolle, tai vain 
halutuille alueille. 

VAIKUTUS:
Luonnon omat mineraalit hoitavat ja ja
parantavat ihon tekstuuria ja
kosteustasapainoa. 

TULOKSET:
Ihosta tulee raikas ja puhdas.

 500 ml
 PUSSI

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE:

 KUOLLEENMEREN MUTA: KUOLLEENMEREN MUTA:
• Puhdistaa – kuorii ja poistaa kuona-aineita
• Kiinteyttää ja napakoittaa ihoa
• Auttaa ihon ja ihosolujen uusiutumisessa
• Ravitsee ihoa
• Aktivoi verenkiertoa
• Tieteellisesti todistettu vaikutus ihon hyvinvoinnin tukemisessa ja erilaisten iho-oireiden hoidossa

KÄYTTÖ:
Levitä puhtaalle iholle runsas tasainen määrä mutaa. Anna mudan
kuivua iholle n. 20 minuutin ajan. Voit halutessasi kääriä hoidettavat
alueet kelmuun, tai sitten odotella mudan kuivumista paikassa missä
sotku ei haittaa. Huuhtele muta pois runsaalla vedellä huolellisesti. 

RIITTOISUUS
Koko vartalolle pariin käyttökertaan, jos hoidat pieniä
alueita kerralla niin noin 6 käyttökertaa. Suositellaan
käytettäväksi kerran viikossa. 



TUOTENIMI:
MUTASHAMPOO– 211

USP:
Ainutlaatuinen mutaa sisältävä shampoo joka ravitsee ja hoitaa hiusta ja hiuspohjaa. 
Tuo hiuksille tuuheutta. 

SOVELTUU:
Kuivat / käsitellyt hiukset
Kuiva ja hilseilevä hiuspohja

KUVAUS:
Kuolleenmeren mutaa sisältävä
shampoo, hoitaa hiuspohjaa ja
hiuksia erityisellä tavalla. 

VAIKUTUS:
Stimuloi hiuspohjaa ja kerää epäpuhtauksia ja
rasvaa. Tekee hiuksista pehmeät ja helposti
käsiteltävät, vähentää sähköisyyttä. 

TULOKSET:
Pehmeät, sileät ja terveen näköiset hiukset.

 250 ml
 PULLO

LUONNON AKTIIVISET AINESOSAT & VAIKUTUKSET:

 AINUTLAATUINEN MINERAALIYHDISTE

 KUOLLEENMEREN MUTA:
• Puhdistaa – kuorii ja poistaa kuona-aineita• Puhdistaa – kuorii ja poistaa kuona-aineita
• Kiinteyttää ja napakoittaa ihoa
• Auttaa ihon ja ihosolujen uusiutumisessa
• Ravitsee ihoa
• Aktivoi verenkiertoa
• Tieteellisesti todistettu vaikutus ihon hyvinvoinnin tukemisessa ja erilaisten iho-oireiden hoidossa

 LUONNON RAAKA-AINEET: ALOE VERA, KAMOMILLA, KAMELIA, SITRUUNARUOHO, JOJOBAÖLJY, MANTELIÖLJY
ARGANÖLJY- Ylläpitää kosteustasapainoa, ravitsee ja silottaa kuivia latvoja.
INKIVÄÄRI- Tukee hiusten kasvua, ehkäisee hilseilyä ja kaksihaaraisten muodostumista.

 E VITAMIINI: TEHOKAS ANTIOKSIDANTTI JOKA TAISTELEE VAPAITA RADIKAALEJA VASTAAN.
KÄYTTÖ: 
Levitä n. teelusikallinen märkiin hiuksiin. Hiero hyvin hiuspohjaan sekä
hiusten pituuksiin minuutin ajan. Huuhtele huolellisesti pois vedellä. 

RIITTOISUUS:
2 kk



PUHDISTAVA & KIINTEYTTÄVÄ MUTAKASVONAAMIO

Trendikäs sheet mask eli kangasnaamio joka on rikastettu kuolleenmeren mineraaleilla. 

Naamio on puhdistava eli se kerää itseensä kuona-aineita ja ylimääräistä talia, jättäen ihon
raikkaaksi ja kirkkaaksi. 

Kuolleenmeren mudan ja mineraalien lisäksi naamion sisältämät hyaluronihappo, E vitamiini, 

JUNE 2018 
LAUNCH

Kuolleenmeren mudan ja mineraalien lisäksi naamion sisältämät hyaluronihappo, E vitamiini, 
Aloe vera sekä minttuöljy kosteuttavat, uudistavat ja auttavat ihoa suojautumaan ulkoisilta
rasitteilta. 

Naamion hoitoneste imeytyy ihoon nopeasti ja se ei jätä rasvaista tunnetta joten sen päälle voi
levittää vielä kosteusvoiteen. 

Soveltuu kaikille ihotyypeille. Voidaan käyttää aina kun iho kaipaa lisähoitoa, 
ainakin kerran viikossa.



K I I T O S
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