
Ammattilaisen valinta ihon ongelmien hoitoon

Hydro-Firm Body Moisturizer: 
Vartalovoide ihon ikääntymisen merkkejä 
ehkäisemään. Sisältää elastiinia ja pep-
tidejä, jotka kosteuttavat ja kiinteyttävät 
ihoa. Suositellaan kaikille ihotyypeille. 
150 ml.

Arnica Montana Bruise-Guard Cream:
Mustelmavoide. Tuotteen mikroemul-
sio mahdollistaa erinomaiset hoito-
tulokset. Ravitsee ja rauhoittaa ihoa, 
ehkäisee tehokkaast i  mustelmien 
syntymistä ja nopeuttaa paranemis-
ta. Suositellaan käytettäväksi ennen 
ja jälkeen kirurgisten toimenpiteiden.  
150 ml.

Stretchmark Guard Cream: 
Raskausarpivoide. Sisältää tehokkaita kas-
viuutteita, jotka suojaavat ja ravitsevat ihoa 
sekä vahvistavat sen kimmoisuutta. Voi-
de tekee ihosta joustavamman, mikä eh-
käisee raskausarpia ja muita ihovaurioita.  
150 ml.
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Yhdysvaltalainen Medicalia Clinical Skincare 
on ainutlaatuinen ihonhoitosarja, joka on 
kehitetty erityisesti ihotautilääkäreiden ja 
plastiikkakirurgien käyttöön, eri ihotyypeille 
ja erilaisten kasvojen ja vartalon ihon ongel-
mien hoitoon.  Medicalia hyödyntää  tehok-
kaimpia tunnettuja tieteellisiä menetelmiä, 
jotka mahdollistavat tarkoituksenmukaiset 
koostumukset ja poikkeuksellisen näkyvät 
tulokset. 

Sarjan tuotteet kattavat  myös monipuolisesti 
asiakkaan ihonhoidon tarpeet ennen ja jäl-
keen erilaisten esteettisten toimenpiteiden: 
mm. arpien tasoittamiseen, mustelmien hoi-
toon, turvotuksen poistamiseen sekä ihon 
joustavuuden ja sävyn palauttamiseen.  

Medicalian tuotteet nopeuttavat asiakkaan 
toipumista tukien näin parasta mahdollista 
lopputulosta. Tuotteet ovat käyneet läpi laa-
jan kliinisen tutkimuksen, eivätkä ärsytä ihoa 
ja ovat allergiatestattuja sekä tuoksuttomia. 
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Retinol & ‘C’ Cream: Hoitovoide. 50 ml. 

‘C’ Serum with Oxyzomes:  
Hoitoseerumi. 15 ml.

Retinol Concentrate:  
Retinoli-hoitotiiviste. 15ml. 

Arnica Montana Bruise-Guard Cream: 
Mustelmavoide. Tuotteen mikroemulsio 
mahdollistaa erinomaiset hoitotulokset. Ra-
vitsee ja rauhoittaa ihoa, ehkäisee tehok-
kaasti mustelmien syntymistä ja nopeuttaa 
paranemista. Suositellaan käytettäväksi en-
nen ja jälkeen kirurgisten toimenpiteiden.  
150 ml.

Post-Operative Care Cream: Arpivoide.  
Viilentää ja kosteuttaa ihoa, tukee para-
nemista ja lyhentää toipumisaikaa. Auttaa 
säilyttämään ihon joustavuuden ja kim-
moisuuden. 50 ml.

Silico-Lipid Serum: Postoperatiiviseen 
hoitoon tarkoitettu seerumi. Ainutlaatui-
nen koostumus sisältää mikropalloihin 
kapseloituja silikoneja, fosfolipidejä ja 
Bois Oil -kasviöljyä. Suojaa, rauhoittaa ja 
viilentää ihoa. 15 ml.
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Ihon ikääntymistä 
tehokkaasti ehkäisevä hoitosarja

 Sunscreen SPF 40:  
Aurinkosuojavoide. 150 ml.

Hoitosarja 
silmänympärysiholle

Eye Make-up Remover:  
Silmämeikinpoistoaine. 120 ml.

Eye Gel Oxy-'C': Silmänympärysgeeli.  
15 ml.

Eye Cream: Silmänympärysvoide. 15 ml.

Tehokkaasti ihohuo-
kosten tukkeutumista 
ehkäisevä sekä puh-
distava hoitosarja 
epäpuhtaalle iholle

Exfoliating Cleanser: Kuoriva puhdistusaine. 150 ml.

Clarifying Cleanser: Puhdistusaine. 120 ml.

Clarifying Cream: Kevyt ja rasvaton hoitovoide. 50 ml.

Spot Treatment Fluid: Täsmähoito finneihin. 15 ml.

Hoitava ja ihon 
arkuutta vähentävä 
hoitosarja kuivalle, 
herkälle ja  
couperosa-iholle

Gentle Cleanser: Täyteläinen, ihon arkuutta vähentävä  
puhdistusaine. 120 ml.

Gentle Toner: Hoitava ja kosteuttava kasvovesi. 120 ml.

Gentle Cream: Hoitovoide. 50 ml.

L-Retinol Smoothing Cream: 
Tasoittava ihovoide. Sisältää maitohap-
poa ja Sphérulites Au Rétinol -mikropal-
loja, jotka tasoittavat tehokkaasti ryppyjä 
ja poistavat kuollutta ihosolukkoa. Saa 
ihon tuntumaan nuorekkaan sileältä.  
50ml.

Lightening Cream: Vaalentava voide
Sisältää 8% Arbutiinia, 5% Glykolihap-
poa, 5% Atseliinihappoa. Hillitsee ty-
rosinaasin toimintaa ja kirkastaa ihoa. 
Käytetään iltaisin puhdistetulle iholle, 
ainoastaan hyperpigmentoituneil le  
alueille. 50ml.

Kevyesti sävyttävä aurinkosuoja  
kasvoille ja vartalolle


