
FEEL SATIN

GLOBAL ANTI-AGING 
ØJEBLIKKELIGE OG VEDVARENDE 
RESULTATER 



En symbiotisk effekt i hudens 

forskellige lag.

Synlige og vedvarende resultater 

gennem den perfekte koncentration af 

aktive ingredienser



GLOBAL ANTI-AGING 
MED STRAKS EFFEKT OG 
LANGTIDSVIRKNING

Flerdimensionel med straks effekt 
og langtidsvirkning. 

Dobbelt virksom mod de første 
synlige tegn på hudældning. 
En symbiose af silkepleje og 

virksom kosmetik  med en 
øjeblikkelig og vedvarende effekt. 

Alle opskrifter er baseret på New Skin Complex, 

som er en enestående og virksom kombination 

af moderne high-performance indholdsstoffer 

og luksuriøse råstoffer, som er afstemt efter 

hinanden.

Effektiv anti-age formel som stimulerer flere 

vitalfunktioner i huden på en gang og modvirker 

dermed årsagerne til ældning af huden. 

En ideel koncentration af de bedste virkestoffer, 

som målrettet er en symbiotisk effekt i de 

forskellige hudlag på samme tid. 

Det Nye Skin Complex virker flerdimensionelt, 

idet det stimulerer stofskiftet og giver intensiv 

og dybdevirkende fugt og stimulerer dermed 

også cellefornyelsen. Ligeledes beskytter det 

mod miljøforurening. Huden bliver optimalt 

fornyet med de essentielle næringsstoffer og 

ligeledes plejes dannelsen af kollagen og 

elastin. 
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DAG OG NAT CREME
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FEEL SATIN 
Intensive Refine
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ØJEN SERUM

FEEL SATIN 
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Eye Serum

SPECIAL SKIN CARE



EYE SERUM





FEEL SATIN 
DAY CARE

INTENSIVE REFINE DAY CREME

Global anti-aging pleje, som sørger for en 

straks-effekt, hvor linjer tydeligt virker 

blødere, finere og giver huden et jævnt 

skær, samt en silkeblød overflade. Den 

nye SKIN COMPLEX forsyner huden med 

essentielle næringsstoffer og fremmer 

dannelsen af kollagen og elastin.

Fugtighedsdepoterne fyldes og dermed 

beskyttes huden mod udtørring. 

Derforuden bliver stofskiftet og 

cellefornyelsen stimuleret. Den 

luksuriøse overfladestruktur med 

hydrolyseret silke, beskytter huden mod 

forurening og understreger den plejende 

oplevelse. Den ideelle koncentration af 

virkestoffer udgør målrettet effekt i de 

forskellige hudlag på samme tid.

Soft retouch:

•Optisk forbedring af hudbilledet, 
grundet diffust lys og refleksions 
spredning. 

•Giver en behagelig hudfornemmelse 
og en strålende teint. 

•Øjeblikkelig reducering af fine linjer 
og rynker. 

•Virker udglattende og giver en 
ensartet teint. 

NOT APPLIED APPLIED



FEEL SATIN
NIGHT CARE

FEEL SATIN – Intensive Refine Natcreme 

Gennem superfood næringsstoffer som Moringa-og 

avocadoolie, sørger den silkebløde natcreme for en 

intensiv regenerering og forebyggelse af for tidlig 

ældning af huden. Sammen med den rige konsistens og 

den ideelle koncentration af virkestoffer opnås en 

symbiotisk og samtidig effekt i de forskellige hudlag. 

Kollagen-og hyaluronsyntesen bliver stimuleret i dybden. 

Stofskifte og cellefornyelsen bliver stimuleret og 

ligeledes aktiveres den hudegne reparationsproces. NEW 

SKIN COMPLEX giver en længerevarende fugtighed og 

giver straks et glat hudbillede og efterlader en velplejet, 

silkeblød hudfornemmelse. 







FEEL SATIN
EYE CARE

FEEL SATIN – Øjen serum 

Dette specialudviklede serum til det sarte øjenparti køler, 

opfrisker og udglatter øjeblikkeligt øjenområdet. 

Ny SKIN COMPLEX virker flerdimensionelt, idet den stimulerer 

stofskifte og cellefornyelsen. Huden bliver optimalt forsynet med 

essentielle næringsstoffer og stimulerer dermed dannelsen af 

kollagen og elastin, samt giver intensiv og dybdevirkende fugt, 

der på samme tid beskytter mod ydre miljøpåvirkninger. Mørke 

rander, hævelser og linjer reduceres og mildnes. 

Metal roll-on applikatoren gør påføringen simpel og forstærker 

den kølende effekt. 



Birkesaft
Fuldstændig naturligt råmateriale af ægte 

birkesaft. Birkesaft er en bioaktiv væske, 

som indeholder vitaminer og andre 

biologisk aktive substanser. Stimulerer 

cellefornyelsen og forbedrer hudtonen. 

Søger yderligere for lagring af fugt i 

stratum corneum. 

FEEL SATIN
AKTIVE INGREDIENSER

NEW SKIN COMPLEX 

Hydrolyseret silke
Den opløselige silke danner et 
beskyttende lag på huden, og hjælper 
således med at beskytte mod fugttab og 
bevarer dette. 

Den giver fugt og regulerer 
vandindholdet i huden. Den både plejer 
og smidiggør huden samt udjævner 
hudtone og giver en jævn teint. Hun 
føles behageligt silkeblød. 

Chiafrø ekstrakt
Chiafrø udmærker sig som en af de mest 

populære superfoods. Det er rigt på 

proteiner, bullastoffer, aminosyrer, 

calcium, kalium, omega-3 og 6-fedtsyrer 

og antioxidanter. Chiafrø ekstrakt forsyner 

huden ved essentielle næringsstoffer og 

virker fugtgivende. Giver en glat og sund 

hud.



FEEL SATIN
AKTIVE INGREDIENSER

NEW SKIN COMPLEX

Kortkædede/ små molekylære 
hyaluronsyrer. 
Den kortkædede hyaluronsyre trænger 
dybere ned i hudlagene, da det er et lille 
molekyle. Gennem en enorm 
vandbindingskapacitet, transporterer fugten 
ned i hudens dybere lag. Tørhedsrynker bliver 
langfristet mindre og huden virker mere 
elastisk og spændstig.

Langkædede højmolekylære 
hyaluronsyrer
De langkædede hyaluronsyrer danner et film 

på hudoverfladen og beskytter mod 

dehydrering. Den sørger for hurtig udbedring 

af hudbilledet og giver en frisk teint. Hudens 

elasticitet bibeholdes og der gives intensiv 

fugt.
NOT APPLIED AFTER 2 MONTHS

MATRIXYL™  3000*
Indeholder Matrikine Pal-GHK og Pal-GQPR, som 

giver en synergieffekt, ved reparation af 

aldersbetingede hudskader.

Matrikine er budbringer-peptider, som kan 

regulere celleaktivitet, idet de er forsynet med 

specielle receptorer, som kan regulere dette 

behov. Aktiveringen af hudegne 

reparationsprocesser sørger for en synlig 

udglatning af linjerne, og en forbedring af 

spændstighed og elasticitet i huden. 

*registered trademark of Sederma GmbH



FEEL SATIN
AKTIVE INGREDIENSER

SUPERFOOD COMPLEX 

Superfood ekstrakter til udligning af de første tegn på mangel af 
næringsstoffer. 

• Moringaolie har et meget højt indhold af proteiner, vitaminer og 
mineralstoffer. 

• Macadamia nøddeolie virker ekstremt udglattende, blødgørende og 
regenererende.

Andre aktive stoffer: 

• Sheabutter har et antioxidant potentiale og virker befordrende på 
celleopbygning? Og celledannelse.

• Sojaolie regulerer forhornings processen og bevirker en udtalt høj 
fugtfaktor?

Aloe Vera giver fugt og stimulerer reparationsprocessen.
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MONTEIL COSMETICS INTERNATIONAL GMBH 
65375 OESTRICH-WINKEL 

WWW.MONALISACOSMETIC.DK
33153304




