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SVERIGE

K-BEAUTY - KOREANSK
HUDVÅRD Ett av de
hetaste fenomenen i
kosmetikvärlden,är utan
tvekan K-Beauty

SEAMANTIKA En unik
skönhetskombination
som ger en underbar
känsla och välbehag!

LA FAON AVANCERAD
TEKNOLOGI I
STILREN DESIGN

TRIANGLE
är liten,
smart och
effektiv

Välkommen till BIOZENs katalog och webbshop biozen.se
Om oss
Vårt spännande sortiment vänder sig i första hand till en dig som tycker kvalitet och funktion er viktigt
Därför har vi specialiserat oss på unika skönhetsprodukter utan att kompromissa med vare sig funktion
eller kvalitet till et pris som alla kan leva med
Hela Biozen gänget har som motto att behandla varje kund som individ och vi vill erbjuda varje kund den perfekta shoppingupplevelsen.För att garantera detta arbetar vi hela tiden med att utöka vårt sortiment med produkter som du som kund behöver och älskar. Vårt mål är att du skal älska att handla hos oss.
Vi strävar alltid emot att bli bättre och har du förslag till hur vi kan förbättra oss, om du har
produktförfrågningar- eller om du bara vill säga hej Ta gärna kontakt med oss på:mail@biozen.se

BESTÄLL ONLINE – ENKELT, SÄKERT OCH BEKVÄMT PÅ BIOZEN.SE
Service och kvalitet är A och O för oss på BIOZEN.Vi vill att du som kund ska vara nöjd med ditt köp, annars får du
naturligtvis-pengarna tillbaka. När du handlar hos BIOZEN väljer du mellan flera olika betalningsalternativ, och kan
även att välja att dela upp din betalning. Vår webbshop är certifierad av Trygg e-handel, vilket innebär att vi har
förbundit oss att följa en rad krav vad- gäller kundsäkerhet på nätet. Endast stabila och seriösa e-handelsföretag har
rätt att bära certifieringen.
TELEFON:
Är du en av dem som föredrar att bläddra i våran katalog men ändå vill beställa via TELEFON? Inga problem –
du väljer helt enkelt ut dina favoriter ur katalogen och kommer i håg varornas artikelnummer i denne katalogen, och
sen ringer 07517 21 57 till en trevlig dam från vårt skönhetsteam -hon arrangerar och accepterar din beställning.På så
sätt får du alla fördelar med att handla oansett om du inte gillar att handla på nätet.
Våran lager ligger mitt i Sverige - Kumla i samarbete med skönhetssalongen LouGrace, Marsvägen 9 - 69234 Kumla

Frakt
Alltid fraktfritt inom Sverige.

Auktoriserade återförsäljare

Snabb Leverans

2019 - 2021 Copyright BIOZEN Reservation för eventuella tryckfel.

UPPTÄCK KRAFTEN AV LA FAON
Ta hand om din hy utan krusiduller med fokus på vad på som behövs för resultat i alla åldrar

PATENTERAD TRIPEPTID TECHNOLOGY
Boostar
kollagenproduktionen i
dermis för signifikant
rynkkorrigering över tid

HYALURONSYRA MED
LÅG MOLEKYLVIKT
Förser hyn med
hudutfyllande fuktgivning
som synligt jämnar ut fina
linjer och rynkor.

FRUKTSTAMCELLEXTRAKT
Skyddar mot nedbrytningen av
kollagen och hyaluronsyra i huden
och hjälper till att sakta ner
åldringsprocessen.

Med kliniskt beprövade formuleringar
Modern och effektiv hudvård som motverkar ålderstecken och skruvar tillbaka tiden.
La Faon är idag ett högt respekterat varumärke i världen.
De som har börjat byter sällan varumärke.
Orsaken är enkel-La Faon erbjuder kvalitet till ett överkomligt pris..

Hudvård ska vara enkel, effektivt, ge synliga resultat och en bra känsla

PEPTIDER – DÄRFÖR BÖR DU HA
DEM I DIN HUDVÅRD
Peptider är naturligt förekommande
cellkommunicerande ämnen som
hjälper till att upprätthålla en ungdomlig
och, hälsosam hud i balans genom att
stimulera hudcellerna på olika sätt.
Man kan säga att de ’lär’ huden att
agera som sitt yngre jag.

PEPTIDER I LA FAON HUDVÅRD
Peptider har en unik uppgift – lite som
en nyckel som passar i ett lås, som
ökar hudens fasthet, förbättrar
fuktbalansen,slätar ut rynkor,lugnar
känslighet, jämnar ut hudtonen.
Peptider fungerar som bäst i närvaroav
andra hudvårdande ingredienser som i La Faon Ecodew teknologi:
4 Exklusiva huvudingredienser
• Hyaluronsyra) som stimulerar
fuktbildning i celler .

I dag använder kvinnor
från 20 till 60 + över
hela världen La Faon.
La faon produkterna är
inte testet på djur
Ej testad på djur
Inte parabener

• Fruktstamceller fungerar som en
generator för att aktivera celler och öka
bildningen av kollagen.
• Tripeptide-fungerar som ett strykjärn
för att släta ut rynkor orsakade av
åldrande.
• Centella Asiatica Extract fungerar som
en barriär för att förhindra obehag i
huden

259 .-

249 .-

art.nr 100

art.nr 101

HYDRA REFRESHING CLEANSING OIL
150 ml
Denna avancerade, icke oljeaktig (jojoba oil) tar bort smink, vattenfast mascara/läppstift enklare än
någonsin. Rengör skonsamt hyn från föroreningar och makeup utan att skada hudbarriären.
Kliniskt, konsument och dermatologiskt testad..

DRAMATIC FACE CLEANSING CREME
100 ml
Rengörings crem utformad för att för att förbereda
hyn för bästa möjliga absorbering av efterföljande
serum och creme. Rengör skonsamt hyn från
föroreningar utan att skada hudbarriären.
Fuktgivande, med Tri-peptide och lugnande ecodew
teknologier som lämnar hyn mjuk och smidig.
Kliniskt, konsument och dermatologiskt testad..

Stärkande och Fuktgivande Booster
395 .-

249 .-

art.nr 101

art.nr 200

POTENT RADIANT EMULUSION TONER
120 ml
Denna härliga toner är en ny generation av toner, en
liten revolution som ger mycket fukt ,avlägsnar döda
hudceller och reducera synbarheten av porer. Hjälper
också till att förbereda huden för nästkommande
hudvård, återfuktare som boostar din hud med lyster.
Kliniskt, konsument och dermatologiskt testad.

INSTANT LIFTING SERUM
15 ml
Silkeslent superserum med patenterad ecodew
technology och Tri-Peptide
Ger spänst, lyfter, reducerar rynkor och
förbättrar elasticiteten för ett ungdomligare
utseende med mer definierade konturer över
tid.
Konsument- och dermatologiskt testad

Fruktstamcellsextrakt bidrar till å bevara vår ungdom
Fruktstamcellsextrakt från PhytoCellTec ™ i Schweiz är en
revolutionerande anti-aging prestanda för verklig föryngring. Stimulerar
kollagensyntesen och skyddar integriteten i hudens kollagennätverk genom
att neutralisera de enzymer som orsakar dess naturliga
nedbrytning. Fruktstamcellsextrakt ökar kollagensyntesen med över 200%
och fyller ut rynkor inifrån.
För att få en jämn hy behöver du ett starkt och friskt kollagennätverk som
formar och fyller ut hyn inifrån. När vi blir äldre saktar vår
kollagenproduktion ner och den naturliga nedbrytningen ökar, vilket leder till
att vi förlorar mer kollagen än vi producerar, och rynkor börjar att bildas.
La Faon hudvårdsserie med fyra patent i en serie,ökar kollagenbildningen
och stödjer därmed upp den dermala vävnaden för att motverka
rynkbildning.Serien drivs av innovativa, teknologier – som patenterade
Tri-Peptide Technology och hyaluronsyra i tre olika molekylstorlekar.

Triple Active Serum Lotion går djupt i
huden som ett serum och smörjer som en
fuktkräm
Håller huden hydratiserad och skyddad mot
irriterande ämnen.Llindrar eksem, psoriasis,
rosacea och hudallergier

398.art.nr 401

Återställar och stärkar din huds naturliga
barriär.
Triple Protection Serum Lotion
30 ml
är ett lätt alternativ till cremer, som inte ger någon fet
känsla och snabbt och enkelt absorberas av huden.En
delikat silkeslen emulsion som hjälper huden att dra till
sig, fördela och bevara en optimal fuktmängd för att
den ska förbli fyllig och elastisk. Detta gör att de typiska
tecknen på utsatt och åldrande hud, till exempel rynkor
och fina linjer, blir mindre tydliga. Kliniskt, konsument
och dermatologiskt testad

innehåller 93% naturliga
ingredienser(vegan),är mycket skonsamt
även för sensitiv hud.

Naturlig glöd hela dagen
289 .-

399 .-

art.nr 502
art nr 501

art.nr 400

BB BASE blemish Balm Cream
30 ml
BB Cream med SPF 30 och ecodew teknologi som
täcker ojämn hy och blemmor samt ger en fulländad
hy. Fuktgivande formula som gör hyn smidig, samtidigt
som den ger långvarig fukt för ett fräscht och
ungdomligt utseende. Finns i 2 nyanser - du kan också
mixa dom så du får precis din hudton eller färg som
passar dig

VITALIZING SHAPING CREAM
30 ml
Kraftfull multiverkande 24 h creme som
återfuktar, korrigerar rynkor och hjälper till att
sakta ner åldringsprocessen. Ger omedelbart
mjuk, jämn och strålande hy. Håller hyn
återfuktad hela dagen.
EN FÖRFINAD HUDTEXTUR PÅ 4 VECKOR
Kliniskt, konsument och dermatologiskt testad.

NU ! FACE MIST GRATIS PÅ ALLA ORDER ÖVER 499;En face mist eller ansiktsspray som det ibland kallas är en återfuktande produkt som man sprayar
över ansiktet. Den mjukgör huden och kan användas när som helst under dagen när du känner dig
torr. Perfekt att ha med sig på resan eller att ha ståendes på skrivbordet på jobbet.
Till skillnad från ett settingspray som håller makeupen på plats, innehåller face mists mer vårdande
ingredienser och kan användas både före och efter du sminkat dig

HYDRA ESSENCE MIST kr 229
Perfekt multiprodukt
Hydra essence mist är räddaren i nöden när din hud känns uttorkad,eller för och behåll huden
fresh hela dagen.

Ansiktsmask
SHEET MASK/ARK MASK
Ansiktsmasken skämmer bort huden ordentligt och är i särklass bäst på att ge oss synliga resultat direkt.
Upptäckt hur underbart det är med sheet mask i arkform som ligger engångsförpackade,perfekt färdigdoserade med rätt mängd aktiva ingredienser för en behandling.
Några av fördelarna är att allt ligger tätt slutet inför varje behandling, sheet maskens funktion - är att
kapsla in de aktiva ingredienserna för ökad penetration i huden. De är dessutom ypperliga att ta med på resa då man inte behöver ta med en hel tub utan kanske bara en eller två masker.
Perfekt är att man kan välja olika också t.ex. en fuktgivande/lugnande och en lyftande.
Lite som en inpackning för huden! Ge din hud en välbehövlig dos kärlek dagligen medans du lutar dig
tillbaks i tv-soffan eller kopplar av med lite läsning - 15-20 min per behandling är allt du behöver!

69.art.nr 704

Maximum Hydration mask
25 ml
För alla ntensivt fuktgivande
med hyaluronic Acid är som ett uppfriskande bad
för huden. Alla hudtyper behöver fukt, och denna
härliga sheet mask passar därför alla; torr som
oljig och ung som gammal. Genom att boosta
med fukt gör denna mask huden mer smidig och
ger en reducerad synlighet av torrhetslinjer och
rynkor,

49.art.nr 702

Control Aqua Pure mask - för fet hy
25 ml

♣ Reglerar förstorade porer och balanserar fet hud
♣ Antiinflammatorisk - lugnar och reducerar rodnad
♣ Lugnande, anti-irriterande, lindrar och förbättrar
huden

Omedelbar lyster,
spänst och glöd
Intensiv hydrering
Minimerar porerna

49.art.nr 703

Multi Protection Calming mask för irriterad och känslig
25 ml
Multi skydd och lugnande för känslig hud
◊ Fylld med hudläkande antioxidanter..
◊ Reducerar hudrödhet på grund av UV-strålning och
hudvårdsbehandling.
◊ Flera anti-age fördelar men passar även för en yngre
hud.
◊ Motverkar rodnad och torrhet.

K-BEAUTY - KOREANSK HUDVÅRD
Ett av de hetaste fenomenen i kosmetikvärlden är utan tvekan K-Beauty skönhetstrender och produkter från Sydkorea.
- Produkterna från Sydkorea präglas av avancerad teknik. För oss i BioZen är det
viktigt att vara uppdaterad och kunna erbjuda dig som kund det absolut bästa från
sydkorea.
Hyaluronsyra, Kollagen,Peptider Snail serum ... .Dessa är alla termer och ingredienser som förekommer i den
koreanske skönhetsindustrins jargong.>OCH ja du hittar dem alla i våra k-beauty produkter.

K-BEAUTY
Här i BioZen hittar du ett utbud av det bästa inom koreansk hudvård, även kallad K-beauty.Vi på BioZen, likt
miljoner användare världen över, älskar koreansk hudvård eftersom de erbjuder fantastiska produkter med
naturliga ingredienser som gör underverk för huden. Vi har hittat våra favoriter, det kommer du också att göra!
Produktene innehåller endast de allra viktigaste ingredienserna för maximal koncentration. Allt för att på ett
naturligt och samtidigt effektivt sätt ge en hälsosammare och starkare hud.
Rena produkter utan parabener fria från skadliga ingredienser som på något sätt kan irritera huden..
Fokus på snälla men kraftfulla ingredienser.
Multifunktionella med flera egenskaper i en och samma produkt. Effektiva och innovativa.
Ingredienser som är effektiva men milda even för mycket känslig hud.

198.art.nr VV

AMINO CLEANSING MOUSSE
150 ml

Amino rengöringen är förmodligen en av de mest kända produkten inom K-beauty
Denna rengöringsmousse har en 3-i-1 funktion då den rengör, avlägsnar döda hudceller samt bevarar fukten och
ger en strålande vacker hy.

Amino rengöringen är förmodligen en av de mest kända produkten inom K-beauty.Den ger ett härligt, fluffigt
lödder och löser effektivt upp makeup,fett och orenheter i porerna utan att lämna huden torr eller stram och
ger en skonsam lätt rengöring av huden och kontrollerar talgproduktionen, samtidigt som de ökar hudens
elasticitet och gör den fastare.-Den renar djupt och aminosyra ger fuktighet till huden.

Det har sagts en miljon gånger, för det är sant:

man måste alltid börja med ett rent ansikte

Rengöringsmousse som tvättar bort alla spår av smuts, föroreningar och smink
noggrant i ett enkelt steg.
Du behöver inte en separat sminkborttagare.
Byggstenar i Amino acid bidrar till - att främja cellulär reparation och föryngring.

TVÄTTAR DU FORTFARANDE
ANSIKTET MED HÄNDERNA?

Du är bara 1 minuts ritual borta från en mer
strålande och ren hud. Se skillnaden efter
bara några dagar. Använd Mini Smart och du
kommer inte att ångra dig.

MINI SMART

™

Att rengöra huden varje morgon och kväll är inte bara viktigt - det är faktiskt nyckeln till fin, frisk och,
fräsch hud.
Mini Smart™ markerar en revolution inom ansiktsrengöring. Den kombinerar T-SonicTM - pulseringar
med en innovativ design på silikonborsten för en mer djupgående och skonsammare rengöring.
Huden blir klarare och får en helt ny lyster.Djuprengöringen öppnar porerna,
och gör dem mindre synliga, rengör, slätar ut och förbättrar hudens struktur.

699 . -

295 . art.nr 41

Iface Skin Lifter Hemma apparat Få professionella ansiktsbehandlingar i ditt eget hem!
Den mest effektiva man kan göra för huden i vuxenlivet är att stimulera vävnaden i huden så att den hålls aktiv hela
tiden. Det är så att alla processer i huden går långsammare och långsammare när vi åldras. Resultatet av detta är en
hud som ser trött ut,mer gusty,och förlorar glöd.
Skin Lifter är en hemversion av en behandling som används ofta i hudvårdssalonger för detta, men här kan du göra
behandlingen flera gånger i veckan! Det är så att det som påverkar din hud mest är din dagliga rutin, inte en
salongbehandling. Ju fler åtgärder du tar hemma i ditt eget badrum, desto hälsosammare, viktigare och yngre blir din
hud.
Med min Iface Skin Lifter-enhet kan du näring din hud snabbt och enkelt, vilket ger en ny glöd, robusthet och strålande
yta med hjälp av ultraljud eller radio frequens med hög frekvens.
Produkter du behöver för din behandling: Hyalronic booster Serum och Hårband,Vi rekommenderar att du andvendar
La Faon dubbel rengöring före dina behandlingar som du hittar på vår hemsida - biozen.se till ett reducerat pris

THE ULTRASOUND
BEAUTY SECRET!
YOU WILL LOVE IT!

1995.art.nr 40

22

298.art.nr 06

HYALURONIC+BOOSTER SERUM
30 ml
För alla hudtyper även känsliga
Säg NEJ till torr hud
Innovativ formel Serum med mild Retinol A-vitamin som är den anti-aging-ingrediens som har mest och längst
forskning bakom sig och C-vitamin som är en kraftfull antioxidant med bevisad nytta för huden.C vitamin
neutraliserar fria radikaler från UV-strålning, Marine Collagen stimulerar nybildning av kollagen och förhindrar
hyperpigmentering.Hyaluronsyra återfuktar på djupet och regenererar huden, försenar cellernas åldrande
processer . Återställer hudens fasthet och elasticitet.

DUBBELVERKANDE
Åldersbekämpande och återfuktande serum för alla hudtyper

299.art.nr 012

Collagen Cream med Peptider och pärlextrakt
50 ml
Ger en underbar glöd, förbättrar hudens konturer och gör huden mer fyllig. En creme som motverkar
åldrande och ger ultimat hudvård. Minskar djupet på rynkor och fina linjer.Dramatisk förbättring av fuktnivåer
för alla hudtyper.Rik på antioxidanter,ger en lyftande effekt genom ökat kollagenstöd. Ökar spänsten och
elasticiteten. Marint collagen stöder hudens fukthalt och spänst, vilket ger den ett fylligare utseende. Maximalt
återfuktande och fuktbindande effekt med hyaluronsyra och marint kollagen. Resultatet är fyllig, fast och
spänstig hud.Kollagenkrämen innehåller också mikroniserade pärlextrakt som fungerar på hudytan. Det ger
en underbar glöd, förbättrar hudens konturer och gör huden mer fylldigt.

Collagen Specialist
VERKAR EFFEKTIVT PÅ ALLA TYPER AV ÅLDERSTECKEN
GER OMEDELBARA OCH SUCCESSIVT FÖRBÄTTRADE RESULTAT.

DAGLIG VÅRD MED
SOLSKYDD

249.art.nr 013

Dagkrem SPF 30 UVA UVB
Nu kan du ge huden det optimala redskapet för att synbart minska och förebygga rynkor samt skydda mot
solen. Dagkrämen har flera funktioner i ett: den återfuktar, skapar en jämnare hudton, reparerar gamla
solskador samtidigt som den skyddar emot nya. Är en intelligent kräm som är näringsrik,
fuktighetsgivande multifunktionell. Den håller huden sund och i balans oavsett hudtyp. Den fixar så att fet
hud får reducerat sin talgproduktion, medans torr hud får tillfört mer fuktighet – under förutsättning att
det är kontinutet i användandet. En lätt, förfinad kräm med en speciell formula som tillgodoser din hud
med fuktighetsgivande ingredienser. Naturliga extrakt som skyddar, återfuktar och elastiserar din hud.
UVA-och UVB filter som skyddar mot solens skadliga strålar.

SPF 30 och UVA-UVB skydd för alla hudtyper
förstärker hudens eget återfuktande system, gör huden mjuk och en fin lyster.

Vårda hals och dekolletage
Generellt sett bör man vårda hals och dekolletage på samma försiktiga sätt som ansiktet
och med ansiktsprodukter.Man skall undvika kroppsprodukter där eftersom huden är
minst lika känslig som i ansiktet och enligt oss och alla andra hudterapeuter så tillhör
dekolletaget ansiktet och bör därför ingå i din hudvårdsrutin för ansiktet.
För visst ser vi väl ofta fina släta ansikten och till det ett skrynkligt solskadat dekolletage?
Många älskar ju att få lite färg på dekolletaget. Jättefint kanske just när man fått den där
solkyssta looken men efter ett par år så förvandlas det fina solkyssta släta dekolletaget till
ett rynkigt solskadatat sådan. Not so nice! Denna dagkräm är perfekt med SPF 30 till att
skydda decolletage

Kroppsvård
Ta hand om din kropp med en spaupplevelse utöver
det vanliga! Vårdande, mjukgörande
kroppsvårdsprodukter unikt utformade för kroppens
olika områden skänker dig en härlig känsla av lenhet
och välbefinnande.

Dead Sea Beauty-Vi har gått långt för att erbjuda högkvalitativ produkter till ett mycket
konkurrenskraftigt pris för att göra Döda havs produkter tillgängliga och prisvärda för alla.
En unik skönhetskombination-Seamantika är ett Döda Havs skönhetsmärke som bygger på en unik
kombination av naturliga ingredienser med Döda havets mineraler. Produkterna är SLS / SLES,
parabener och petroleumfria såväl som ej testade på djur. Produkterna innehåller 100 % ursprungliga
Döda Havs mineraler i unika kombinationer med olika naturliga ingredienser.Det ska ge en underbar känsla och välbehag!-Varje produkt är utformad inte bara för bra resultat,utan
också för att din hud ska må bra.Vi vill göra den tid du spenderar på att få din perfekta hud ska ge en
underbar känsla och välbehag!
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99.-

149.-

art.nr 6001

MINERAL HAND CREAM - AVOCADO OIL
75 ml
Händerna är ditt visitkort
En handkräm som är rik på antioxidanter och
förebygger åldringstecken.
Med en lyxig emulsion verkar den vårdande och
fuktighetsgivande med sina naturliga och rika
element från dödahavets mineraler.Innehåller
även Kamomill extrakt som ger optimal fukt och
lämnar händerna lena och mjuka med en ljuvlig
doft och behaglig konsistens.

art.nr 7001

MINERAL FOOT CREAM - MINT
75 ml
En fantastisk fotkräm som innehåller dödahavs
mineraler tillsammans med Mynta och Aloe Vera. En
produkt som har en koncentrerad formula för att
neutralisera odör samtidigt som den verkar lugnande.
hjälper också till mot sprickor på hälar och fötter.
Användning:
Massera en riklig mängd på rena och torra fötter och
låt krämen absorbera. Används precis när det passar
dig.

159.-

159.-

art.nr 2001

MINERAL BODY LOTION COCONUT OIL

art.nr 2003

MINERAL BODY LOTION OBLIPHICA/HAVTORN OIL

250 ml

250 ml

En lyxig body lotion som ger intensivt med fukt till
huden och har närande ingredienser som Döda
havets mineraler många högkvalitativa
stjärningredienser- hydratiserar och revitaliserar
huden samtidigt som den förbättrar strukturen på
huden.
Ger dig en strålande och mjuk hud,en fröjd för din
kropp.Doften är mild av härlig tropisk kokos .

En luksuriøs body lotion som gir en intens fuktighet til
huden med nærende ingredienserfra naturen,
og Dødehavs mineraler, som tilfører fuktighet og
revitaliserer huden samtidig som den forbedrer
utseende av din hud.
Gir en herlig følelse på huden samtidig som den gir
deg en glødende, strålende hud med en herlig duft av
havtorns oil
Bruk:
Påfør en sjenerøs mengde og masser på huden din til
den er absorbert. For best resultat, bruk regelmessig
etter dusj eller bad, eller når huden din trenger
fuktighetsgivende løft

Användning: Ta en generös mängd och massera in
på huden till den helt absorberat. För bästa resultat,
använd direkt efter dusch eller bad, eller när huden
behöver massor med fukt

MINERAL BODY BUTTER
LAVENDER EXTRACT
200 ml

199.art.nr 3001

Torr och fnasig? Inte längre! Ett härligt
bodybutter gör huden
babylen.Dödahavsmineraler,Shea butter,Aloe
Vera lugnande lavendel extrakt med antioxidant egenskaper av vanilj
extrakt.Bodybutter - fullproppat med
ingredienser huden törstar efter. Denna
krämiga emulsion smälter in i huden vid
applicering och förseglar i ett rikt lager av
intensiv fuktighetsbevarande vård i 48 timmar
och med en himmelsk doft av Lavendel
Användning:
För bästa resultat och försegling av fuktighet,
använd en generös mängd efter dusch eller
bad. Massera mjukt och fint in den i huden
tills den helt absorberat. Används gärna
dagligen.

199.art.nr 6002

SALT & OIL BODY SCRUB - SESAME SEED OIL
200 ml
Dødehavssalt beriket med sesamfrøolje,søt
mandelolje og arganolje, denne eksfolierende
kroppskrubben avdekker forsiktig huden til
perfeksjon. Når du fjerner døde hudceller og utjevner
hudoverflaten, fuktes og renser den huden med
denne unike kombinasjonen av
ingredienser.Dette gir deg en spa-lignende
opplevelse og resulterer i en jevn, renset overflate.
Bruk:
Masser skrubben i sirkulære bevegelser på fuktig hud.
Fokuser på flakete og tørre hudområder, som albuer
og knær. Rens grundig. Bruk to gjerne ganger i uken.
For best resultat og forsegling av fuktighet i huden.Etterfølg med SEAMANTIKAs berikende bodybutter

149.art.nr 8002

MINERAL SHOWER GEL - CHAMOMILE FLOWER
EXTRACT
400 ml
Ibland är allt man behöver lite magi. Kliv in i duschen
och löddra upp.Upplev denna härliga och mycket
omtyckta duschgelé som har de bästa SPAingredienserna som rengör huden,samtidigt som den
ger fukt med sina döda havs mineraler.Innehåller även
Kamomill extrakt som verkar lugnande.
Användning:
Ta en klick i handen och tvätta med cirkelrörelser på våt
hud. Få upp ett krämigt skum och skölj sedan av. För
bästa resultat, använd SEAMANTIKAs Mineral Body
Butter eller Mineral Body Lotion.
Innehåller inte SLES/SLS.

Livet är inte perfekt,men ditt hår kan vara
Ge ditt hår lite extra kärlek med hårprodukter från Seamantika™ som är berikat med arganolja,döda havets unika
mineraler, återuppbyggande keratin,och vitaminer som reparerar ger spänst,fukt och lyster. Färgsäkert. Sulfatfritt,
fosfatfritt och parabenfritt.

198.-

199.-

art.nr 22

art.nr 23

MINERAL SHAMPO BIG SIZE
400 ml

MINERAL CONDITIONER ARGAN OIL BIG SIZE
400 ml

MINERAL SCHAMPO -detta vårdande schampo
med argan
oil,dødahavsmineraler -rika på på
mineraler,vitaminer och antioksidanter passar alla
hårtyper och är uppbyggd på en revolutionär
formel som hjälper till att återställa hårets styrka
och fuktnivå för oöverträffad glans och
hanterbarhet

När du applicerar hårbalsam återställer du håret i
utmärkt skick.och tillför de ämnen som skyddar håret
och gör det vackert. När schampo appliceras för att ta
bort talg, rester av stylingprodukter, döda celler och
smuts från hår och hårbotten gör det också att
ytterskiktet sväller. I det här tillståndet är håret mer
sårbart för skadlig miljöpåverkan och värme. Det är här
som ett hårbalsam gör nytta.Det återställer ytskiktet till
sitt normala tillstånd,Håret kommer nu att ha ett skydd
mot skador hela dagen. Hår som har behandlats med
hårbalsam är mjukt och behåller sin fuktighet som ger
det ett bländande skimmer
Efter användning av Mineral Shampoo applicera en
generös mängd på rent, vått hår. Sprid jämnt genom
håret. Låt på i 2-3 minuter och skölj noggrant.

Massage en generös mängd på vått hår och
hårbotten, skölj och skölj noggrant. Lämplig för
daglig användning. För bästa resultat, följ med att
använda Mineral Conditioner

Seamantika hårvårdsserie som är berikad med arganolja,dødavasmineraler,pro vitamin B5 Evitamin E och antioxidanter som hjälper till att vårda hårets cellstruktur. Den dyrbara
arganoljan tränger omedelbart in i hårstrået vilket ger glans och mjukhet till ditt hår.
Arganolja har även en skyddande effekt vid värmestyling och UV-skador

MINERAL HÅR SERUM ARGAN OIL
150 ml
Förvandla ditt hår från torrt och livlöst till levande, med
ett naturligt skinande lyster! ("Produkten är dryg
(150ml) och är därför mycket prisvärd").
Det här serumet med arganolja, vitamin E och
dödahavsmineraler, kända för sina otroliga egenskaper
gør ditt hår mjukare och lättare
att hantera-Vårdar och stärker håret-Ger det liv och
lyster och tar bort krusighet.Hjälper till att synligt försegla
delade .splittade ändar.

349.art.nr 24

Vad gör Seamantika Hår serum för ditt hår?

•Mjukare och lättare
att hantera

•Vårdar och
stärker håret

•Ger det liv
och lyster

STEG 1 Handdukstorka

STEG 2 Applicera serumet på

håret efter duschen.

topparna och längderna.

•Tar bort krusighet

STEG 3 Låt håret absorbera
serumet och se hur det
förändras.

ANVÄNDNING:
Applicera några droppar SEAMANTIKA Mineral Hair Serum in i dina handflator och gnugga ihop i några sekunder
för att värma upp. Fördela jämnt genom handdukstorkat hår, främst med fokus på ändarna. Kan också användas
sparsamt på torrt hår. Använd dagligen eller efter önskemål.

Upptäck en naturlig strålande hud

INFUSION-TEKNOLOGI
Triangle,s teknologi låter dig uppleva enastående resultat.
När värmeterapi startar,tränger de aktiva ingredienserna djupare i huden.
Triangle,s Infusion-teknologi använder en bekväm värme.
Triangle,s T-Sonic™-pulseringar gör att du får ut det mesta av varje
behandling

Upplev succémetoden alla talar om-en super-boost effekt
Vad det gör:

Just

1290 .nu till intro-pris 999 .-

TRIANGLE hjälper dig att uppdatera ditt ansikte genom att rikta in dina mest problematiska
områdena,inklusive ditt ögonområde, ögonbryn(panna), läppområde, kinder och haka(ta bort dubbelhaka).
Detta revolutionerande skönhetsverktyg har två specialmassagelägen - vanlig eller uppvärmd.TriAngle,s
högfrekventa teknik gör det möjligt för ingredienser att absorberas bättre i huden för optimala resultat.
Usb uppladdningsbar, lätt och
resevänlig - så att du kan unna dig
hela TRIANGLE upplevelsen var du än är

ÖGONPRODUKTER
Det ömtåliga området kring ögat behöver speciell uppmärksamhet.
Ögoncremer är framtagna för att mjukgöra, skydda och stärka upp den tunna
ögonhuden utan att tynga ner.
Produkterna innehåller mycket antioxidanter samtidigt som de olika verkar
behandlande på lyft,mörka ringar, linjer och påsar. De är formulerade så att de
åtgärdar ett specifikt problem samtidigt som de även är tillräckligt lätta och
milda för att användas dagligen utan att irritera.

PUFFY EYE TREATMENT - GREEN TEA EXTRACT
25 ml mycket dryg
En ögonkräm med ett unikt komplex,- arbetar för att
strax strama och släta den känsliga
hud runt ögonen. Boosted med de finaste elementen
från dödahavet effektivt.
Denna kräm minskar effektivt fina linjer och puffiness,
vilket leder till att ögonen ser ungdomligt strålande.
Tryck försiktigt en liten mängd av produkten med ditt
ringfinger över torr och noggrant rengjord hud Se till
att det inte finns några spår av fuktkräm, smink eller
andra oljiga rester.
Appliceras direkt på ögonområdet där puffiness,
ögonpåsar och fina linjer finns.
Undvik kontakt med ögonen. Gnugga inte och massera
inte cremen.
Låt de aktiva ingredienserna fungera i 5-8 minuter,
under väntan behåll ditt ansikte utan ansiktsuttryck.
Skölj inte av och undvik användning hudvårdsprodukter i
området/ med användning av smink, använd endast
pulverbaserade produkter

PLUMPING MINERAL EYE CREAM - ROSE HIP FRUIT
OIL
25 ml mycket dryg
En daglig fuktförbättrande ögonkräm, utformad för att
uppdatera och hydrera huden runt ögonen. Baserat
på ultraloppande med Rose hip oil med högt innehåll
av omega 3, 6 och 9 och de finaste elementen från
dödahavet. Denna unika formel berikas också med
patenterad Beautifeye ™, en formel som minskar
utseendet på mörka cirklar och puffiness även på det
övre ögonområde
Användning:
Med ditt ringfinger applicerar du sparsamt på hela
ögonområdet med en mild rörelse. Undvik noggrann
kontakt med ögonen. Använd dagligen.
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