I denne PDF, finder du alle vores Exuviance Professional produkter, samt en kort
beskrivelse af hvert produkt og priserne på dem.
___________________________________________________________________________
Dagcreme
Multi-Protective Day Creme SPF 20 forbedrer hudens struktur og reducerer
fine linjer og rynker.
Pris: 399,-

Cremen har anti-aging effekter og giver huden en ekstra lys tone.
Skabt på en kombination af alfa- og polyhydroxidsyror, antioxidanter, og
vitaminer.
Indeholder SPF 20 og er olie- og parabene fri.
Cremen er velegnet til normal-tør hud og anbefales ikke at anvendes til
sensitiv hud.
Giver maksimal beskyttelse til huden og sørger for at gøre den ekstra
modstandsdygtig.
Anvendelse:
Fordel cremen på ren tør hud i ansigtet og på halsen.

___________________________________________________________________________

Pris:399

Sheer Refining Fluid SPF 40 er særligt til dig der lider af hyperpigmentering og
fedtet hud.
Indeholder SPF 40, så din hud er beskyttet mod solens skadelige stråler
Reducerer samtidig fine linjer og holder huden hydreret hele dagen.
Reducerer pigmentpletter og andre misfarvninger forårsaget af acne og
aldring.Efterlader huden klar og ekstra fast uden at irritere huden.
Reducerer overskydende produktion af olie, så huden fremstår ekstra sund og
klar.
Anvendelse:
Fordel produktet på ren hud over ansigtet og halsen om morgenen.

Pris:599,-

Exuviance Total Correct Day SPF 30 er en aktiv og opstrammende dagcreme
Cremen indeholder peptider og retinol, der arbejder effektivt på at øge
cellefornyelsen, give en opstrammet hud og samtidig udglatte rynkerne
indefra.
Cremen reducerer samtidig også ujævn pigmentering og alderspletter.
Beskytter huden mod daglige angreb fra miljøet.
Anvendelse:
Påføres om morgenen efter afrensning.

___________________________________________________________________________

Pris: 399,-

Multi-Protective Day Creme SPF 20 dagcreme forbedrer din huds struktur
og reducerer fine linjer og rynker.
Den har anti-aging effekter og giver huden en ekstra lys tone.
Indeholder SPF 20 og er olie- og parabene fri.Giver maksimal beskyttelse
til huden og sørger for at gøre den ekstra modstandsdygtig.
Cremen er særligt velegnet til normal-tør hud og anbefales ikke at
anvendes til sensitiv hud.
Anvendelse:
Fordel cremen på ren tør hud i ansigtet og på halsen.

___________________________________________________________________________

Pris: 499,-

Ultra Restorativ creme er en lækker natcreme med antiaging
ingredienser.
Cremen virker fugtgivende og revitaliserende.
Er perfekt til dig der ønsker maksimal fugt og pleje.
Efter brug vil din hud føles ekstra ungdommelig og overfladen af huden
vil synes jævn og elastisk.
Reducerer fremkomsten af fine linjer og rynker. Virker skånsom og kan
anvendes af alle hudtyper, som har brug for fugt.
Kan både anvendes som dag og nat creme.
Har en lækker frisk duft.
Anvendelse:
Fordel en lille mængde af cremen på afrenset ren hud. Anvendes cremen
om dagen, anbefales det at bruge solcreme efterfølgende.

Natcreme
Pris:599,-

Total Correct Night er en multi-tasking natcreme, der intensiverer hudens
naturlige cyklus og hjælper med at fugtgive og reparerer huden om natten.
Cremen indeholder anti-age ingredienser som Alpha Hydroxy Acid (AHA) der
hjælper med at beskytte og stimulere hudens naturlige kollagenproduktion.
Huden efterlades fastere og mere smidig med færre synlige linjer. Resultatet
er en hud der ser yngre ud.
Anvendelse:
Fordeles i ansigtet og på halsen hver aften efter rens og toner.
OBS. da produktet indeholder AHA kan huden forekomme mere sensitiv
overfor solen, anvend derfor solcreme i dagtimerne.

___________________________________________________________________________

Pris: 316,-

Evening Restorative Complex natcreme er særligt velegent til dig med
normal/kombineret hud.
Cremen indeholder opstrammende ingredienser såsom Vitamin A, C og E.
Cremen arbejder og plejer din hud mens du sover. Bekæmper effektivt
synlige tegn på aldring og forbedre din huds tekstur og teint.
Indeholder stærk gluconolacton, som er en PHA syre og lactobionsyre som
er et antioxidant, disse ingredienser får huden til at fremstå med den glat
tekstur. Den udfylder og gør huden ekstra fast og styrker huden.
Cremen er meget skånsom og kan derfor anvendes i kombinationen med
glykolsyre peelinger og microdermabrasion.
Anvendelse:
Fordel på ren tør hud i ansigtet og på halsen.

Night Renewal HydraGel er til dig med fedtet hud.
Pris: 478,-

Cremen reparerer og giver huden en silkeblød følelse.
Indeholder frugtsyre i form af AHA og PHA som mindsker størrelsen på
porer og forbedre din huds struktur betydeligt.
Efterlader huden med en mere klar og lys tekstur, ekstra fugtgivet og
maksimal blødgjort.
Reducerer overskydende olie og giver et mat udseende til huden, så
den ikke synes fedtet og skinnende.
Reparerer og fornyer og reducerer mørk og ujævn pigmentering.
Indeholder også anti-aging egenskaber, så din hud kommer til at synes
mere fyldig og glat.
Er dermatologisk testet.
Anvendelse:
Fordel på en afrenset ren hud i ansigtet og på halsen. Anvend dagligt.

___________________________________________________________________________

Pris: 599,-

Total Correct Hydrate er en natcreme som er mild og effektiv.
Natcreamen er udviklet til at minimere fine linjer og rynker, samt at
forbedre fugtbalancen i huden.
Natcreamen indeholder NoeGlukosamin som giver en mild eksfoliering
af huden, samt stimulerer kollagenproduktionen.
Anvendelse:
Fordeles i ansigtet og på halsen hver aften efter rens og toner.
OBS. da produktet indeholder AHA kan huden forekomme mere sensitiv
overfor solen, anvend derfor solcreme i dagtimerne.

Øjencreme
Pris: 399,-

Hydrating Eye Complex er ekstra fugtgivende og beroligende på den
sarte fine hud omkring dine øjne.
Bekæmper fine linjer og tegn på ældning. Skabt på ultra-light
kompleks som udglatter og lysner området omkring øjnene, så huden
synes ekstra klar og lys.
Forbedrer hudens barriere, så huden bliver ekstra modstandsdygtig.
Indeholder Pro-Vitamin A, C og E som lindre, fugter og forbedre
hudens teint.
Indeholder beskyttende antioxidanter.
Er særligt god at anvende under makeup, så du får et jævnt og glat
grundlag.
Indeholder ingen parfume.
Anvendelse:
Fordel produktet rundt om øjnene på ren afrenset hud, dup på
øjebenet lige over og under øjnene. Anvend 2 gange dagligt, morgen
og aften.
Lad produktet absorbere inden du lægger makeup.

___________________________________________________________________________
Pris: 599,-

Total Correct Eye er en øjencreme, der er særligt egnet til den modne
og krævende hud.
Giver området omkring øjnene et klart og ungdommeligt udseende.
Indeholder peptider der giver huden omkring øjnene en fast struktur
og som booster kollagen produktionen.
Hyaluronsyre der tilføre øjeblikkeligt fugt til området.
Koffein fjerner hævelsen og de mørke rander og virker beroligende på
den sarte hud.
Strammer huden op og giver dig et glat udseende.
Indkapsler fugten og sørger for at huden ikke udtørrer i øjenområdet.
Anvendelse:
Fordel produktet rundt om øjnene på ren afrenset hud, dup forsigtet
på øjenbenet lige over og under øjnene. Anvend 1 gange dagligt i 2
uger, hvorefter du kan bruge den 2 gange dagligt.
Lad produktet absorbere inden du lægger make up.

Pris: 499,-

Brightening Bionic Eye Creme Plus er en eksklusiv øjencreme, der
indeholder styrkende og beroligende ingredienser.
Den giver et lysere udseende og reducerer mørke rander omkring
øjnene.
Fugter huden og reducerer synlige tegn på ældning. Virker
beroligende på hævelser.
Indeholder Pro-Vitamin A, C, E og K som giver en antioxidant
beskyttelse.
Er både duftfri og allergivenlig.
Kliniske resultater efter 4 ugers anvendelse, 2 gange dagligt.
Anvendelse:
Fordel produktet rundt om øjnene på ren afrenset hud, dup forsigtigt
på øjeenbenet lige over og under øjnene. Anvend 2 gange dagligt,
morgen og aften.

___________________________________________________________________________
Pris: 599,-

Det er vigtigt at du plejer huden omkring øjnene og på halsen korrekt
og med omtanke, da huden der er meget følsom, men også fordi
huden omkring øjnene og på halsen, er de steder vi ser de første
ældningstegn.
Exuviance Retinol Eye Creme har netop fokus på at modarbejde
linjer og mørke rende og dette gør de ved hjælp af retinol.
Retinol er en form for A-vitamin og arbejder cellefornyende,
udglattende og har også en lysnende effekt på huden. Er derfor også
særligt god hvis huden begynder at danne alderspletter omkring
øjnene.
Anvendelse:
Duppes blidt på huden omkring øjnene om aftenen!
Da der er tale om retinol og huden kan blive lysoverfølsom, anbefales
det ikke at man bruger dette produkt om dagen

Rens

Gentle Cleansing Creme virker mild og er særligt god til sart hud.
Pris: 299,-

Indeholder milde anti-aging ingredienser og fjerner nemt urenheder,
makeup og overskydende olier fra ansigtet.
Forstyrrer ikke hudens naturlige fugtbalance.
Virker beroligende og nærende og forbedrer hudens tekstur, så den synes
mere klar.
Indeholder Polyhydroxidsyra (PHA-Syre) der virker beroligende, forbedrer,
blødgører og lindre huden.
Er meget fugtgivende og ideel til tør hud.
Produktet er dermatologisk testet.
Anvendelse:
Fordel produktet på den fugtede hud i ansigtet og på halsen. Massér
produktet ind i ansigtet med opadgående bevægelser.
Skyl grundigt af med lunken vand og dup huden tør efterfølgende.
Afslut med tonic og derefter din foretrukne creme.
Kan anvendes morgen og aften.

___________________________________________________________________________
Purifying Cleansing Gel kan anvendes af alle hudtyper.
Pris: 299,-

Gelen indeholder anti-aging egenskaber og er skabt særligt til at
forbedre hudens overflade og struktur.
Sæben skummer ikke og virker meget blid under anvendelse.
Renser og fjerner makeup, olier og urenheder som kan ophobe sig i
hudens overflade.
Grundet sin milde formular virker sæben ikke forstyrrende på hudens
naturlige fugtbalance.
Indeholder AHA og PHA syrer som både virker lindrende og
udglattende.
Får huden til at fremstå frisk og klar.
Anvendelse:
Fordel på fugtig hud, fugt hænderne og massér produktet ind i
ansigtet og på halsen, sørg for at lave opadgående cirkulære
bevægelser, når du renser din hud.
Skyl efter med rigeligt vand, indtil din hud er helt ren, og dup ansigtet
tørt. Kan anvendes morgen og aften eller efter behov.

Pris: 329,-

Clarifying Facial Cleanser er til dig med problematisk uren og fedtet
hud.
Indeholder antibakterielle egenskaber, som er særligt god til uren hud.
Efterlader huden ren og klar med en smuk glød.
Renser i dybden uden at udtørre og skabe ubalance.
Virker normaliserende og reducerer samt forebygger udbrud.
Indeholder også anti-aging egenskaber og kamille som virker
beroligende og lindrende, så din hud både er beskyttet og afbalanceret
efter brug.
Anvendelse:
Anvend produktet 2 gange dagligt, morgen og aften. Fordel i ansigtet
på fugtig hud og massér blidt ind indtil produktet danner en mild skum.
Skyl grundigt af med rigeligt vand og afslut med tilhørende toner.

___________________________________________________________________________

Pris: 349,-

Total Correct Wash har en lækker cremet skummende konsistens og
er idee til en moden hud. Rensen fjerner makeup uden at irritere
huden.
Virker mildt eksfolierende på huden og stimulerer samtidig
cellefornyelsen, hvilket resulterer i en forbedret struktur af hudens
overflade.
Selvom den virker eksfollierende er den meget mild og beroligende på
huden.
Indeholder Botaniske ekstrakter fra kamille og aloe vera som virker
lindrende på huden.
Huden efterlades med en frisk, klar og forbedret hudstruktur.
Indeholder ingen parabener eller kunstig parfume.
Anvendelse:
Ryst produktet grundigt inden brug.
Fordel og massér ind på den fugtige hud i ansigtet og på halsen. Skyl
efter med rigeligt vand. Anvend morgen og aften.

Toner

Pris: 299,-

Soothing Toning Lotion virker beroligende og er ideel til dig med
sensitiv/sart hud.
Indeholder ikke alkohol og genopretter hudens naturlige ph balance.
Skabt på en skøn botanisk blanding af aloe, rosmarin, kamille og
agurk.
Efterlader huden klar og i balance fyldt med næring og fugt.
Forbedre hudens struktur og genopretter fugtbalancen.
Anvendelse:
Fordel produktet på en fugtet vatrondel eller serviet. Stryg let hen
over den afrensede rene hud i ansigtet og på halsen. Afslut med
serum og creme.
Kan anvendes morgen og aften efter rens.

___________________________________________________________________________

SkinRise Bionic Tonic er lige noget for dig, som har brug for at
hydrere og opkvikke huden, da padsene efterlader huden
strålende med en glat overflade.
Pris: 349,-

Indeholder polydroxidsyror (PHA-syrer) og marine botaniske
ekstrakter, der blødgører og fugter.
Stimulerer huden og beskytter mod frie radikaler og andre
miljømæssige påvirkninger.
Genopliver og puster nyt liv i din hud. Efterlader huden glat og
lækker.
Et perfekt boost til din hud om morgen.
Anvendelse:
Fordel produktet på den afrensede hud, massér ind i ansigtet og
anvend derefter din foretrukne creme.

Serum

Vespera Bionic Serum er særlig velegnet til den modne hud

Pris: 599,-

Virker blødgørende og udjævner linjer og rynker på den aldrende
hud. Virker samtidig beskyttende på hudens overflade.
Serummet er en koncentreret behandling som beskytter mod
oxidativ skade.
Indeholder alfahydroxisyran syre, mandel, Pro-vitaminer A, C og E
og stærke antioxidanter.
Kan anvendes til alle hudtyper også sensitiv hud.
Indeholder AHA og PHA og beskyttende vitaminer som får din hud
til at vise sig, fra sin bedste side.
Virker samtidig lindrende på stresset hud.
Anvendelse:
Fordel produktet med fingrespidserne på afrenset ren og tør hud.
Massér blidt ind i ansigtet og på halsen.
Kan anvendes alene eller under din foretrukne creme. Har du olieret
hud anbefales det kun at anvende denne serum og ikke afslutte
med en creme.

___________________________________________________________________________
Pris: 599,-

Soothing Recovery Serum henvender sig til dig der med den sensitiv
hud, der har tendens til rødme. Virker beroligende og let kølende på
huden.
Skabt på planteekstrakter, aktiv forskning og patenterede teknologier.
Behandler straks og virker samtidig også forebyggende, så din hud
også forbedres på den lange bane.
Virker også lindrende på rosacea og får din hud til at fremstå i
balance.
Neutraliserer ødelæggende uv-induceret oxidation og styrker hudens
barrier.
Fri for parabener, alkohol eller parfume.
Anvendelse:
Fordel produktet med fingrespidserne på afrenset ren og tør hud.
Massér blidt ind. Det anbefales at anvende produktet 2 gange om
dagen, evt morgen og aften.
Kan anvendes alene eller under din foretrukne creme.

Pris: 599,-

OptiLight Brightening Serum er til dig der har uønskede
pigmentpletter.
Serummet virker reducerende på eksisterende mørke
pigmentpletter og forebygger og bekæmper nye
pigmentforandringer.
Virker mildt eksfolierende og let blegende på mørke pletter,
forhindrer pigmentpletterne i at formere sig.
Indeholder NeoGlucosamine som udglatter og forbedre
pigmenterede områder.
Indeholder flere aktive botaniske ingredienser, som er udvundet af
bla. pebermynte, roser, citronmelisse og røllike.
Resulterer i en afbalanceret, strålende hud med en ungdommelig
teint.
Kan anvendes som en spot-treatment behandling, til forskellige
problem ramte områder, eller i hele ansigtet.
Anvendelse:
Fordel produktet på den rene afrensede hud i ansigtet og på halsen.
Afslut evt med en creme hvis nødvendigt.
Kan også anvendes alene.

___________________________________________________________________________

Pris: 599,-

Total Correct Serum fra Exuviance er til dig som ønsker at
opstramme og udglatte fine linjer og rynker. Samt give huden en
mere ensartet tekstur.
Total Correct Serum indeholder, Aminofil, Neoglykosamin og CVitamin som hjælper med at mindske fine linjer og rynker.
Derudover hjælper den på mørke pletter og ujævnheder i hudens
tekstur og fugter, blødgør, løfter og gøre huden fastere.
Anvendelse:
Anvend på et renset ansigt, hals og bryst morgen og aften. Afslut
med en dag- eller natcreme.

Pris: 599,-

Retinol serum stimulerer cellefornyelsen effektivt og forbedrer
hudens spændstighed og volume.
Minimerer linjer og rynker og bidrager til at få en jævnere
hudtone.
Retinol har desuden en positiv indvirkning på acne og acne-ar.
Anvendelse:
Anvendes 3-5 gange i ugen eller efter hudens tolerance.

___________________________________________________________________________
Masker
Pris: 449

Detox Mud Treatment er en silkeblød maske baseret på fransk ler,
der blandt andet indeholder aktivt kul som effektivt absorbere alle
tilstopninger i hudens porer.
Ydermere indeholder Detox Mud Treatment Neoglukosamin som
både exfoliere, fugter og har anti-ageing egenskaber.
Formålet med denne maske er at udrense og afgifte huden for
overskydende sebum og rester af talg.
Efter brug syner huden mere ensartet med en glat overflade.
Resultatet er en renere, klarere og blødere hud uden tilstopninger
og hudorme.
Anvendelse:
Påfør en passende mængde på ren og tør huden. Lad masken tørre
og rens den grundigt af med en svamp eller en vaskeklud. Gentag
2- 3 gange om ugen efter behov.

Pris: 299,-

Rejuvenating Treatment Masque er en peel-off maske der kan
bruges af alle hudtyper.
Den renser effektivt huden og reducerer porerne samt stimulerer
celledannelsen der synligt vil reducerer de små linjer.
Indeholder en mild blanding af AHA, der dybderenser huden.
Masken er ligeledes fyldt med antioxidanter der efterlader huden
med en mere glat overflade samt mere frisk og strålende at se på.
Masken er en peel-off maske, der med andre ord betyder at den
størkner på huden og derefter nemt kan trækkes/nulres af, eller
skylles grundigt af med vand.
Anvendelse:
Påfør produktet i et jævnt lag, undgå øjeområderne. Lad virke i
15-20 minutter og træk derefter masken af, eller skyl grundigt af
med varmt vand.

___________________________________________________________________________

Pris: 549,-

Deep Hydration er et ekstra fugtboost i form af en let og
lækker natmaske.
Den unikke formel trænger let og ubesværet ind i huden og
giver en ekstra dosis fugt inden cremen får lov at komme på.
Ved hjælp af Evening Primerose olie og et beskyttende antiforurenings complex, får huden også en beskyttende barriere,
der bekæmper frie radikaler.
Anvendelse:
Masseres let ind i huden efter afrens. Lad gerne arbejde alene i
fem minutter inden creme påføres. Kan anvendes morgen og
aften.

Kropspleje

Pris: 399,-

Triple Action Neck Creme er ideel at bruge på hals og bryst området.
Cremen har en opstrammende effekt og giver huden et ekstra fast
udseende.
Tilfører et glat udseende til huden og forebygger aldringstegn.
Virker mildt eksfollierende og reducerer ujævne pigmentpletter.
Stimulerer og fastholder hudens hudceller for et fast og yngre
udsende.
Indeholder fugtgivende og plejende ingredienser fra Sheasmør og
absorberet hurtigt ind i huden.
Anvendelse:
Fordel cremen på tør hud over halsen og brystet 2 gange dagligt.

___________________________________________________________________________

Pris:3 29,-

Retexturing Treatment virker plejende og genopbyggende på
genstridig, hård og træt hud.
Tilfører en fornyet følelse til huden og efterlader huden silkeblød.
Indeholder Glucolsyre og PHA som sørger for at hjælpe med
afstødningen af døde hudceller på vej.
Forbedrer elasticiteten i huden og kan bruges af alle hudtyper men
er særligt god til moden hud.
Styrker huden og modvirker rynkedannelse med sine fantastiske
antiaging egenskaber.
Indeholder Shea Butter som virker ekstra fugtgivende.
Anvendelse:
Fordel og massér ind på en ren tør hud.
Anvendes på arme og ben dagligt.

Pris: 298,-

Pedi-Peel Dry Skin Repair er til dig der døjer med sprukne og
tørre hæle
Cremen indeholder AHA og Vitamin E, der arbejder eksfolierende
og helende på huden. Sætter gang i cellefornyelsen og modvirker
den "ru-hed" der kan forekomme og arbejder samtidig
udglattende. Efterlader huden blød.
Anvendelse:
Skal anvendes lokalt 1-2 gange dagligt.
Vær opmærksom på at huden kan blive soloverfølsom og derfor
har brug for lokal solfaktor, hvis udsat for solen.
Undgå kontakt med øjne, og læber.

___________________________________________________________________________

