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Global anti-aging with immediate soft-focus effect Global anti-aging with superfood supply of nutrients Highly-concentrated NEW SKIN Power with a boost of freshness
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n Dagcreme, der skal påføres om morgenen efter 

rensning på ansigt, hals og décolletage.
Natcrem, der skal påføres om aftenen efter rensning 
på ansigt, hals og décolletage.

Påfør øjenserum hver morgen og aften til det 
afrensede øjenomgivelser.

INSTANT REFINE 
DAY CREME

INTENSIVE REFINE 
NIGHT CREME

LIFT SENSATION
EYE SERUM

HYDROLYSED SILK Matrixyl™3000

Det opløselige silke danner et beskyttende lag på huden og
hjælper derfor med at beskytte mod miljøpåvirkninger og
forhindre tab af fugt. 

Long chain/high molecular hyaluronic acid SHORT CHAIN/ LOW MOLECULAR HYALURONIC ACID

•  Opbevaring af vand i huden
•  Danner en film på overfladen af huden og

            beskytter den mod udtørring
• Giver intensiv fugt
• Bevarer elasticiteten i huden
• Giver en frisk teint

Kan trænger ind i de dybere lag af huden på grund af sin 
lille molekylstørrelse, og derfor transporterer fugt lige ind i 
de dybe lag af huden med store mængder fugt.
 Huden virker smidig og fast.

Chia Seed Extract Superfood Complex: 

• Nærende
• Har en fugtgivende effekt

Med superfood ekstrakter som Moringa, Avocado og 
Macadamia nøde olie for at afbalancere den første mangel 
på næringsstoffer.

GLOBALES 
ANTI-AGING

WITH IMMEDIATE AND 
SUSTAINABLE RESULTS

TARGET GROUP: 
First visible signs of 

skin aging, Best-ager

ALTER:
40+
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• Aktivering af hudens egne reparation processer
• Synlig udglatning af rynker
• Forbedring af toniciteten og elasticitet

• Øjeblikkelig reduktion af fine linjer og folder

• Giver en jævn teint og gør huden
           føler silkeblødt

• Stimulerer metabolisme og celleregenerering

• Fremmer dannelsen af kollagen og elastin

• Fyldes op med fugt og beskytter mod 
udtørring

• Effektiv beskyttelse mod miljøpåvirkninger

• Reducere rynker, og fine linijer.

• Huden følels straks glattere

• Efterlader huden næret og silkeblød

• Intensiv regenerering gennem essentielle 
superfood næringsstoffer

• Stimulerer dybt ned syntese mellem kollagen 
og hyaluron

• Aktiverer reparationsprocesser, stimulerer 
metabolisme og celleregenerering

• Giver langvarig fugt

• reducerer Synligt tegn på ældning i ansigtet

• Køler, opfrisker og "firms up"  øjenomgivelserne
• Reducerer skygger under øjnene og mørke rander
• Forfiner, udglatter og "plump up"  effekt på 

hudstrukturen.
• Stimulerer metabolismen dybt ned og 

celleregenerering
• Giver huden næringsstoffer og aktiverer dannelsen 

af kollagen og elastin
• Giver intensiv og langvarig fugt
• Reducere dybden af rynker




