THE REVALESKIN SYSTEM ®
Effektiva, multifunktionella produkter med
naturens kraftfullaste antioxidant.

Facial Cleanser

Replenishing Eye Therapy

Skin Firming Serum

Effektiv och skonsam rengöring

Återger ögonen dess släthet och lyster

Mild rengöring som effektivt avlägsnar
orenheter utan att kännas uttorkande. Huden
lämnas klar och fräsch, perfekt förberedd inför
efterföljande vård. Silkesmjuk konsistens och
mild doft av äkta vanilj och citrus.

Lätt ögoncreme som mjukgör, återfuktar och
reparerar det känsliga området kring ögonen.
Minimerar uppkomsten av fina linjer och rynkor,
verkar uppljusande samt reducerar svullnad och
påsar runt ögonen.

Ett lätt anti-age serum som är lugnande och
fuktivande på huden samtidigt som det ger en
omedelbart uppstramande effekt på linjer och
rynkor. Vid regelbunden användning får huden
bättre elasticitet och ökad motståndskraft mot
stress och yttre påfrestningar.

En bra rengöring utgör grunden för en
välfungerande hudvårdsrutin och är ett viktigt
moment för att få optimal effekt av efterföljande
hudvårdsprodukter.

Revaléskin® Replenishing Eye Therapy
innehåller även micropärlor: lystergivande
mineraler som trollar bort mörka ringar och ger
ett piggare utseende.

Serumet har en naturligt peelande effekt som
motverkar ojämn hudton och orenheter. Formulan
är 99% naturlig, vilket gör den optimal även för
mycket känslig hud.

Användning
Använd morgon och kväll. Applicera rengöringen i
fuktade händer och löddra upp genom att massera
försiktigt över ansiktet. Skölj av med vatten. Upprepa
en gång till (ansiktsvatten används ej!).

Användning
Ta en halvpump av produkten och applicera
försiktigt runt ögonkonturen. Används morgon och
kväll på rengjord hud.

För vem
Alla hudtyper, även känslig/ mogen hud

För vem
Alla hudtyper

Ger omedelbar lifting-effekt

Användning
Klappa in en liten mängd serum på rengjord hud. Följ
upp med ansiktscreme. Använd morgon och/eller kväll.
För vem
Mogen/ känslig/ oren hud

Intense Recovery Treatment

HydraLift Complex

Night Cream

Mycket lugnande antiage-creme/serum

Intensivt återfuktande dagcreme

Reparerande och närande nattcreme

Närande creme med kraftig antioxidantverkan.
Lugnar irriterad hud samtidigt som den
behandlar och motverkar fina linjer och rynkor,
pigmenteringar och rodnad.

En antiage-creme som binder fukt och
motverkar fuktförlust i huden. Bidrar dessutom
till förbättrad elasticitet och skyddar huden mot
fria radikaler.

Revitaliserar och förnyar huden under natten
och stärker dess naturliga skydd inför dagens
yttre påfrestningar. Mycket återfuktande och
lugnande effekt samt effektiv antiage-verkan.

Revaléskin® Intense Recovery Treatment har den
högsta koncentrationen CoffeeBerry® Whole
Fruit Extract (1,5 %) samt innehåller peptider
som skonsamt men effektivt förbättrar hudens
elasticitet.

Kliniska studier visar att Revaléskin® HydraLift
Complex ökar fuktnivån i huden med 113% vid
regelbunden användning.

Natten är kroppens tid för återhämning,
reparering och nyladdning: en bra nattcreme
ska hjälpa huden med just detta. Med
Revaléskin® Night Cream får huden optimal
nattvård.

Användning
Applicera ett jämnt lager över rengjort ansikte, hals och
decolletage, gärna över ett serum.

Användning
Applicera/ massera in en liten mängd över rengjort
ansikte på kvällen.

För vem
Alla hudtyper, optimal för mogen/ fuktfattig hud

För vem
Alla hudtyper, optimal för mogen/ känslig/ torr hud

Illuminesse Brightening Complex

Natural Defense Broad Spectrum
SPF 25 UVA/UVB Sunscreen

Användning
Applicera över rengjort ansikte. Kan användas som
serum för torr, mogen hud och efterföljs då av en
ansiktscreme.
För vem
Alla hudtyper, optimal för känslig/ mogen/ torr hud

Nu behöver du inte välja!
Optimal antiage hudvård som även
passar känslig hud!
Effektiva, multifunktionella produkter med
naturens kraftfullaste antioxidant- även för den
mest känsliga huden!
Mycket lugnande serie för röd, irriterad och
känslig hud. Ger djupverkande antiage effekt och
ljusar upp ojämn hudton/ hyperpigmenteringar.
Säker för alla hudtyper, även känslig och
reaktiv hud. Icke komodogen (täpper igen
porerna). Oljefri, dermatologisk testad, icke
allergiframkallande.

För jämnare hudton och strålande lyster

Solskyddscreme / BB-cream

Ett växtbaserat antioxidantkomplex som ljusar
upp och motverkar pigmenteringar och ojämn/
grå hudton samt har en uppklarnande effekt på
huden.

Lugnande, multifunktionell produkt med SPF 25.
Verkar återfuktande och pigmentuppljusande och
lämnar huden med en fräsch, matt finish!

Ljusreflekterande micropärlor som minskar
synligheten av ojämnheter och ger ökad lyster.

Revaléskin® Natural Defense SPF 25 ger ett
bredspektrat skydd mot solens skadliga strålar
samt fria radikaler. Naturligt färgad formula tack
vare järnoxid, ger huden en vacker finish.

Långsiktig effekt vid regelbunden användning.
Användning
Applicera över rengjort ansikte, hals och decolletage.Kan
användas som dagcreme, nattcreme eller serum (efterföljs
då av en dagcreme)

Användning
BB-cream: Applicera på ansikte, hals och dekolletage
över ditt ansiktsserum.
Solskyddscreme: Applicera före solexponering.
Upprepa efter behov eller efter bad,
handdukstorkning, svettning etc.

För vem
Alla hudtyper, optimal för känslig och pigmenterad hud

För vem
Alla hudtyper/ känslig/ mogen hud/ ojämn hudton

Revaléskin säljs av dermatologer och hudterapeuter.
www.revaleskin.se

