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Ihon syväpuhdistus, kuorinta ja ravitsevat tehoaineet

3   1in
kasvohoito
Puhdas, kirkas ja hyvinvoiva iho!

Alma Lasers on maailmanlaajuinen  
toi mija, joka kehittää laser-, valo- ja 

radio frekvenssi- ja ultraäänilaiteratkaisuja 
erilai siin esteettisiin ja kirurgisiin toimenpi-
teisiin. Se on 20-vuotisen historiansa alusta 
asti ollut alansa huipputekijä, jonka me nestys 
perustuu paitsi tieteelliseen tutkimuk-
seen, myös vahvaan asiakasyhteis työhön ja  
haluun kehittää uusia innovaatioita esteet-
tisen kirurgian ja kauneudenhoidon alalla.



Miksi DermaClear?

• Huipputehokas hoito, joka 
kirkastaa ja puhdistaa ihon. 

• 3-in-1 -hoitokokonaisuus syvä-
puhdistaa, ravitsee ja kosteuttaa 
ihoa.

• Miellyttävä hoito, joka ei vaadi 
toipumisaikaa.

• Autaa ihoa suojautumaan  
saasteilta ja muilta ympäristön 
epäpuhtauksilta. 

• Täydellinen hoito ennen tärkeää 
päivääsi!

01 Kuorinta
DermaClear EXFO on vesiliukoinen, kuori-
va, AHA-happoa sisältävä liuos, joka kuorii 
ihon kuolleen pintasolukon ja jätttää iholle 
kauniin ja terveen pinnan.

02 Puhdistus
Syväpuhdistava imu irrottaa epäpuhtau-
det syvältä ihosta. DermaClear CLEANSE 
sisältää rasvaliukoista salisyylihappoa 
(BHA), joka poistaa epäpuhtaudet syvältä, 
mutta ei ärsytä ihoa.

03 Hoito ja kosteutus
Ravitsevat ainesosat imeytetään tehok-
kaasti ihoon pyörivän hoitopään avulla. 
DermaClear HYDRATE on ravitseva  
seerumi, joka sisältää runsaasti  
kosteut tavia ja antioksidanttisia  
ainesosia. Se suojaa, kosteuttaa ja 
ravitsee ihoa. Iho on kaunis ja  
hyvin   voiva sellaisenaan  
tai valmis muille  
hoitokäsittelyille  
(esim. laser- tai  
RF-hoidot). 

DermaClear on erinomainen hoito sel-
laisenaan, ja jo yksi hoitokerta tuo näkyvät 
tulokset. Hoitotulosten ylläpitämiseksi 
suositellaan sarjahoitoa 5-6 viikon välein. 
DermaClear on myös loistava vaihtoehto, 
kun haluat valmistella ihosi muita hoitoja 
varten. 

DermaClearin ainutlaatuinen 360° pyörivä 
hoitopää yhdessä alipaineen ja tarkoin ke-
hitettyjen hoitoliuosten kanssa puhdis-
taa ihon syvältä ja poistaa epäpuhtaudet 
tehokkaasti. Pyörivä liike tehostaa vaikut-
tavien antioksidanttisten ja kosteuttavien 
ainesosien imeytymistä. Hoitopää on val-
mis tettu joustavasta silikonimateriaalista ja 
se tuntuu iholla pehmeältä ja miellyttävältä.


