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*Klinisk testet

Alderstegn

Resultat

Teknologi

Anbefalt
aldersgruppe

Gir en fuktet og
strålende hud med
minskede porer

Gusten hud
Mangel på fukt
Forstørrede
porer

11 ganger mer
glød *

Silketreekstrakt
Plantestamcelleekstrakt
fra acai

20+

Gir en hud som ser yngre
ut med redusert
hyperpigmentering

Hyperpigmentering
Linjer/rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

Lyser opp huden med
opptil 40%†

Multi-Bright Technology
Plantestamcelleekstrakt
fra gardenia

30+

Gir en glattere
hud
med færre
rynker

Linjer/Rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

Opptil 49%* øyeblikkelig
rynkereduksjon

Med kraften fra
patenterte Tri-Peptide
Technology, hyaluronsyre
med lav molekylærvekt
og plantestamcelleekstrakt

30+

Gir et fastere,
mer skulptert
utseende med
færre synlige
rynker

Slapp hud
Rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

70%
mer spenst
på 12 uker †

AspartoLift Technology
Plantestamcelleekstrakt
fra buddleja

40+

Gir en styrket,
elastisk og myk hud
med reduserte dype
rynker og forbedrede
ansiktskonturer.

Aldersflekker
Dype rynker
Mangel
på fukt

Glatter ut dype
rynker - 82%∆
Reduserer
aldersflekker - 70%∆
Forbedrer hudens
elastisitet - 94%∆
Booster fuktigheten - 71% †

Genistein SOY Technology
Hyaluronsyre
Ribwort
plantestamcelleekstrakt

50+

Gir øyeblikkelig
frisk og energisk
hud, som om du har
fått 10 timers søvn †

Rynker
Grovhet
Tørrhet
Elastisitet

Huden ser og føles
bedre - 94%∆
Umiddelbar energi og
fuktighet - 90%∆
Forbedret hudtekstur
– 91%∆

Konsumenttestet % er enige

∆

†

Baobab Anti-ageing
Technology
Coffea Bengalensis
plantestamcelleekstrakt

Alle
aldre

Klinisk testet ved bruk av hele hudpleiesettet

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.
128453.1
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H U D P L E I E RU T I N E N F R A N OVAG E - D I N B E V I S T E DAGLIGE
RU T I N E F O R U N G D O M M E L I G , S U N T U T S E E N D E H UD

AVANSERTE
HUDPLEIERUTINER FOR
MER UNGDOMMELIG HUD

STEG 1: RENGJØRING - FORBEREDER HUDEN

STEG 2: ØYEKREM - PLEIER OG BEHANDLER

Fukt ansikt og hals med varmt vann. Masser inn en liten
mengde av rengjøringsgelen, skånsomt men grundig, på den
fuktede huden med finger tuppene, unngå området rundt
øynene. Skyll nøye med varmt vann og klapp huden forsiktig
tørr med et mykt håndkle.

En liten mengde krem rekker til hver t øye. Dutt kremen
forsiktig langs øyehulen til den er helt absorber t, enten med
ringefingeren din eller med kuleapplikatoren hvis produktet
ditt har en sånn. Unngå direkte kontakt med øynene.

NovAge er samlingsnavnet på Oriflames
vitenskapelig avanserte hudpleieserier. De
møter dine behov gjennom hele livet ved å
behandle og korrigere spesifikke aldringstegn
og forhindre oppkomsten av nye – slik at
du kan nyte av ungdommelig og sunn hud,
uansett alder.
Hver NovAge-serie er drevet av
avanserte teknologier og naturlige
plantestamcelleekstrakt som er bevist
å være effektive gjennom kliniske studier
og målbare resultat. Hver serie gjennomgår
klinisk testing i et kontrollert miljø, der
effekten på de ulike områdene i huden
blir målt ned til minste detalj.

Daglig rutine i 4 steg
SLIK OPPNÅR DU BEST RESULTAT MED DITT
HUDPLEIESETT FRA NOVAGE

Hver serie består av fire steg som er
vitenskapelig utviklet for å gi deg de absolutt
beste resultatene – klinisk bevist. ∆.

∆
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Klinisk beviste resultat ved bruk av hele hudpleierutinen
fra NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen og
Ultimate Lift, sammenlignet med enten ubehandlet hud
eller en enkel rutine.

STEG 3: SERUM - AKTIVERER OG BOOSTER

STEG 4: FUKTKREM - REPARERER OG BESKYTTER

Trykk ut en liten mengde serum på baksiden av hånden. Ta
opp produktet med finger tuppene og fordel serumet jevnt
over ansiktet, unngå området rundt øynene. Dutt deretter
forsiktig over hele ansiktet til produktet er absorber t.

Påfør ett klikk med fuktkrem på størrelse med en er t på
panne, kinn, nese og hake. Bruk finger tuppene til å forsiktig
massere fuktkremen jevnt over ansiktet til kremen er
fullstendig absorber t. Unngå området rundt øynene.
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FOKUS PÅ HUDEN
• Rynker i pannen
• Rynker mellom øyebrynene
• Kråkeføtter
• Rynker under øynene
• Rynker på overleppen
• Slapp hud

Dette er resultatene av AgeReflectTM, Oriflames unike studie av
hvilke tegn som har størst påvirkning på den oppfattede
alderen, foretatt av hundretalls kvinner.

HYPERPIGMENTERING
OG MØRKE FLEKKER

TAP AV SPENST OG
ELASTISITET

Hyperpigmentering
innebærer overproduksjon
av melanin og kan forekomme
når som helst og kan både
være arvelig og et resultat
av fysiologisk ubalanse
i melaninproduksjonen av
melanocytceller, samt inntreffe
på grunn av miljøfaktorer som
UV-stråler.

Har huden i ansiktet begynt å
miste sin spenst og elastisitet?
En årsak til at huden mister
spensten er at fibroblastene
i hudlaget dermis blir stivere
og dermed reduseres deres
evne til å produsere elastin.
Din hudpleierutine:
NOVAGE ULTIMATE LIFT

TEKSTUR
FORSTØRREDE PORER
OG GUSTEN HUD
Trøtt, dehydret hud og
forstørrede porer er alle tegn
på en hektisk livsstil og varsler
om at det er på tide å gjøre noe
for å forsinke de første
aldringstegnene.
Din hudpleierutine:
NOVAGE TRUE PERFECTION
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FASTHET

Din hudpleierutine:
NOVAGE BRIGHT SUBLIME

OPPDAG DE 12 TEGNENE SOM HAR STØRST EFFEKT PÅ OPPLEVD ALDER

• Gusten hud
• Forstørrede porer
• Grov tekstur
• Ujevn hudtone
• Mørke flekker
• Rødhet i huden

HUDTONE

MODEN HUD
UTFYLLENDE

DYPE RYNKER OG
MINDRE ELASTISITET

LINJER OG RYNKER
Etterhvert som huden
blir eldre begrenses
kollagensyntesen og den
naturlige nedbrytning øker,
noe som til slutt resulterer
i en tilstand der mer kollagen
går tapt enn det som blir
produsert. Denne ubalansen
gir en svekket ekstracellulær
matrise og danner rynker.
Din hudpleierutine:
NOVAGE ECOLLAGEN

Når vi kommer i
overgangsalderen minsker
kollagensyntesen og den brytes
ned mye fortere. Resultatet er
hud som er betydelig tørrere,
mindre elastisk med dype
rynker og færre definerte
ansiktskonturerer.
Din hudpleierutine:
NOVAGE TIME RESTORE
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HVORDAN PLANTESTAMCELLER FUNGERER

PLANTESTAMCELLEEKSTRAKT BIDRAR TIL Å BEVARE VÅR UNGDOM
Det foregår en stille kamp gjemt under hudens overflate. En kamp mellom
hudaldrende aggressorer og vårt naturlige forsvar, som svekkes i takt med at vi blir
eldre. Aggressorene bidrar til nedbrytingen av hudens struktur og blir etterhvert
synlige som aldringstegn på huden.

GJEMT UNDER HUDENS OVERFLATE

PLANTESTAMCELLER

Aggressorer i huden bidrar til nedbrytingen
av de strukturelle komponentene, noe som
leder til at aldringstegn blir synlige på huden.

Plantestamcelleekstrakt i alle NovAge-seriene
hjelper til å beskytte hudens struktur og bremse
aldringsprosessen gjennom å hjelpe til å nøytralisere
aggressorene.

PERFEKTE PARTNERE

FORYNGER OG BEVARER HUDENS
UNGDOMMELIGHET

Plantestamceller er selve essensen i en plantes vitalitet og fulle av beskyttende
egenskaper som bidrar til å nøytralisere aggressorer og hjelpe til å motvirke
nedbryting av hudcellene og bremse aldring. Du finner plantestamcelleekstrakt
i alle NovAge-seriene.
Plantestamcelleekstrakt er den perfekte partneren til våre kraftfulle teknologier
som hjelper til å forynge huden og korrigere aldringstegn.
Plantestamcelleekstraktene og de kraftfulle teknologiene jobber sammen
for å gi en fullendt og sunn hud – uansett alder.

Plantestamcelleekstrakt er den perfekte par tneren
til våre kraftfulle teknologier som hjelper til å forynge
huden.
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Plantestamcelleekstraktene og de kraftfulle
teknologiene jobber sammen for å gi en fullendt
og sunn hud – uansett alder.
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Forestill deg en rengjøring som er kraftfull nok til å fjerne all
smuss og forurensing, såpass skånsom at den ikke skader
hudbarrieren og snill nok til å gi ekstra fukt. Den får huden
din til å føles like ren, oppfrisket og smidig som når du bruker
både rengjøring og ansiktsvann sammen og den forbereder
huden på maksimal absorbering av serum og fuktkrem fra
NovAge. Alt i ett enkelt, intensivt steg.
Vi kaller dette for en intelligent rengjøring - og
rengjøringen heter NovAge Supreme Cleansing Gel.

Rengjøring:
En balansert blanding av milde tensider som effektivt fjerner
synlige urenheter, inklusive støv, smuss, forurensningspartikler,
makeup og overflødig olje og sebum. Skylles bort med vann.
E-vitamin:
E-vitamin er kjent for sin eksepsjonelle evne til å gi fukt og for
sine antioksidantegenskaper.
Lindrende teknologi:
Teknologi som beroliger huden med naturlig Bisabolol,
ett stoff som hentes fra kamilleblomsten.
Fukt:
En blanding av fuktgivende og mykgjørende ingredienser
designet for å etterlate huden myk, smidig og behagelig.
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LIKE EFFEKTIV
SOM NOVAGE
RENGJØRING
OG
ANSIKTSVANN
KOMBINERT
– KLINISK BEVIST∆

∆
Kliniske testresultater viser samme ytelsesevne når det kommer til fukt og beskyttelsen av hudbarrieren for NovAge Supreme Cleansing Gel
33894 sammenlignet med en kombinasjon av NovAge Cleanser 32596 + NovAge Toner 32128 og NovAge Cleanser 32597 + NovAge Toner
32742.

I NT E LL IG E N T RE N G JØRIN G

BRUKES MORGEN OG KVELD
FOR BEST RESULTAT
Fukt ansikt og hals med
varmt vann. Ha en liten
mengde rengjøring
i håndflaten.

Masser skånsomt,
men grundig på fuktet
hud med hjelp av
fingertuppene, unngå
området rundt øynene.
Skyll nøye med varmt
vann og klapp huden
forsiktig tørr med et
mykt håndkle.

33984 NovAge Supreme Cleansing Gel
150 ml.
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VÅ R FR E M S TE H UD P L E IE S E RIE F OR F UKT ET,
ST R Å L E N D E OG F UL L E N D T H UD

11X MER
STRÅLENDE
HUD –
KLINISK
BEVIST*

Gusten hud, dehydrering og forstørrede porer er tegn på en
hektisk livsstil og varsler om at det er på tide å gjøre noe for å
forsinke de første aldringstegnene. Møt NovAge True Perfection,
vår avanserte hudpleieserie designet spesielt for travle, unge
kvinner.
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*Klinisk testet av 22 kvinner

True Perfection drives av to innovative teknologier – patentsøkt
silketreekstrakt og plantestamcelleekstrakt fra acai. Sammen
bidrar de til å rense cellene innenfra og gjenopprette hudens
gode egenskaper, samt bidra til å bremse utvikling av linjer og
rynker i framtiden.

Patentsøkt nummer: WO201304613

Tegn som forstørrede porer og gusten hud kan dukke opp når
faktorer som mangel på søvn, dårlig kosthold og miljømessig
belastning får urenhetene til å hope seg opp i hudcellene. Dette
bremser cellefornyelsen og hindrer optimal cellefunksjon. True
Perfection er klinisk bevist å forbedre hudtonen og minimere
porene, så huden får et sunnere og mer strålende utseende,
uansett hvor hektisk livsstilen din er.
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31772 NovAge True Perfection SET
Høypresterende hudpleiesett med patentsøkt
silketreekstrakt og plantestamcelleekstrakt fra acai.
Gir intensiv fukt for en frisk og strålende hudtone.
Motvirker de første aldringstegnene. Inneholder fem
produkter i standardstørrelse; rengjøringsgel,
øyekrem, serum og dag- og nattkrem.

GIR UMIDDELBAR FUKT, ØKER GLØDEN
OG MINIMERER PORENE - KLINISK BEVIST

STEG 1: RENGJØRING FORBEREDER HUDEN
Ved å rense huden for makeup,
døde hudceller og andre urenheter,
kan de aktive produktene
absorberes bedre og gi maksimalt
resultat. NovAge Supreme
Cleansing Gel etterlater huden ren,
styrket og fuktet.

MINS T

7X BEDRE RESULTAT
NÅR DU F Ø LGER
H UDP LEIERU TINEN F RA
N OVAGE – KLINIS K BEVIS T ∆

c

STEG 2: ØYEKREM PLEIER OG BEHANDLER
Huden rundt øynene er delikat
og trenger spesiell pleie. True
Perfection Refreshing Eye
Illuminator er sammensatt
spesielt for å levere våre kraftfulle
teknologier til dette sensitive
området og fukter og jevner ut
de første uttrykkslinjene.

b

d

e

f

a 31980 NovAge True Perfection Renewing Night Care 50 ml. b 31981 NovAge True Perfection Refreshing Eye Illuminator 15 ml.
c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel. d 31979 Novage True Perfection Miracle Perfecting Serum 30 ml.
e 31978 NovAge True Perfection Perfecting Day Moisturiser 50 ml.
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Patentsøkt nummer: WO201304613
∆
Klinisk beviste resultat ved bruk av hele
hudpleierutinen fra NovAge True Perfection,
Time Restore, Ecollagen og Ultimate Lift,
sammenlignet med enten ubehandlet hud
eller en enkel rutine.

a

STEG 3: SERUM AKTIVERER OG BOOSTER
True Perfection Miracle
Perfecting Serum er sammensatt
for å forsterke effekten av dag- og
nattkremen og øker hudens glød
umiddelbart.
STEG 4: FUKTKREM REPARERER OG BESKYTTER
True Perfection Perfecting Day
Moisturiser gir umiddelbar
og langvarig fuktighet og
antioksidantbeskyttelse i løpet av
dagen, mens Renewing Night Care
gir intens fuktighet og stimulerer
cellefornyelsen mens du sover.
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E T VI T EN S K AP E L IG G JE N N OM B RUDD
SO M LY SN E R P IG M E N TE RIN G E R I H UDEN

REDUSERER
MØRKE
FLEKKER MED
OPPTIL 50%
– KLINISK
BEVIST†

Vi introduserer en ny, helt sikker løsning som lysner huden og
hjelper til å korrigere hudpigmentering for å få frem den klare,
jevne og fullendte hudtonen du alltid har drømt om. NovAge
Bright Sublime er vår avanserte anti-ageingserie som er klinisk
bevist å korrigere mørke flekker, gjøre hudtonen klarere og
jevnere samtidig som den glatter ut linjer og rynker.

NovAge Bright Sublime er drevet av patenterte Multi-Bright
Technology, en banebrytende, plantebasert teknologi som
fokuserer på å hemme melaninproduksjonen og hjelper til
å korrigere mørke flekker og motvirke at nye dannes. Dette
støttes av plantestamcelleekstrakt fra gardenia som hjelper
til å booste og opprettholde et sunt kollagennivå i huden.
Og resultatet? Hud så klar og fullendt at din selvtillit
vil lyse gjennom.
14

Patentnummer: IES20090296
†Klinisk testet av 42 kvinner over 12 uker

Hudpigmentering, som mørke flekker, misfarging og ujevn hudtone,
kan oppstå i alle stadier i livet, det kan være arvelig eller oppstå
som et resultat av fysiologisk ubalanse i de melaninproduserende
pigmentcellene, melanocyttene. Hudpigmentering kan også oppstå
som et resultat av miljøfaktorer som UV-stråling.
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31775 NovAge Bright Sublime SET
Høypresterende hudpleiesett som gir en opplysende
effekt, jevner ut hudtonen, reduserer mørke flekker
og glatter ut rynker, for klar, strålende hud. Drevet av
Multi-Bright Technology. Inneholder fem produkter i
standardstørrelse; rengjøringsgel, øyekrem, serum
og dag- og nattkrem.

GIR EN KLARERE, JEVNERE HUDTONE
– KLINISK BEVIST†

BES T RES U LTAT NÅR DU F Ø LGER HUDPLEIERUTINEN FRA NOVAGE – KLINISK B EVIST ∆

STEG 1: RENGJØRING FORBEREDER HUDEN
Ved å rense huden for makeup,
døde hudceller og andre urenheter,
kan de aktive produktene
absorberes bedre og gi maksimalt
resultat. NovAge Supreme
Cleansing Gel etterlater huden ren,
styrket og fuktet.

a

c

STEG 2: ØYEKREM PLEIER OG BEHANDLER
Huden rundt øynene er delikat
og trenger spesiell omsorg. Bright
Sublime Advanced Brightening Eye
Cream er spesielt utviklet for å
levere våre kraftfulle teknologier til
dette sensitive området.

e

b

a 32658 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Night Cream 50 ml.
b 32805 NovAge Bright Sublime Advanced Brigthening Multi-action Essence 30 ml. c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel.
d 32803 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Day Cream SPF20 50 ml.
e 32804 NovAge Bright Sublime Advanced Brightening Eye Cream 15 ml.
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Patentnummer: IES20090296
†
Klinisk testet av 42 kvinner over 12 uker
∆
Klinisk testet resultat når du følger Oriflames
hudpleierutine ved bruk av NovAge Bright Sublime SET,
sammenlignet med rengjøring og serum alene.

d

STEG 3: SERUM AKTIVERER OG BOOSTER
Bright Sublime Advanced
Brightening Multi-Action Essence
er utviklet for å gi huden en
kraftfull konsentrasjon av effektive
teknologier samt bidra til å øke
effekten av dag- og nattkremen.
STEG 4: FUKTKREM REPARERER OG BESKYTTER
Bright Sublime Advanced
Brightening Day Cream gir SPF
20-beskyttelse mot UV-stråling.
Antioksidanteffekten av Advanced
Brightening Night Cream bidrar
til å nøytralisere de frie radikalene
som øker melaninproduksjonen
mens du sover.
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REDUSERER
ØYEBLIKKELIG
RYNKER MED
OPPTIL 49% KLINISK BEVIST∆

VÅR FREMSTE HUDPLEIES ER IE M OT RYNK ER

Leter du etter en raskt, smidig og effektiv rynkebehandling
som du ikke trenger å legge for mye tid på?

Patentnummer: SE531484
∆
Klinisk bevist å gi målbar effekt på utfylling av rynker, ved bruk av
NovAge Ecollagen Wrinkle Power hudpleiesett.

Patenterte Tri-Peptide Technology bidrar til å booste hudens
kollagenproduksjon noe som korrigerer rynker over tid
samtidig som hyaluronsyre med lav molekylærvekt intensivt
fukter huden og fyller ut rynker umiddelbart.
Plantestamcelleekstrakt hjelper til å beskytte mot nedbryting
av kollagen og hyaluronsyre.
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NovAge Ecollagen Wrinkle Power reduserer umiddelbart
rynker med opptil 49% - klinisk bevist. Serien er utviklet for å
bidra til å øke kollagenproduksjonen og korrigere rynker
over tid i tillegg til å bremse aldringsprosessen. For en
mykere, mer strålende og sunnere hud.
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31786 NovAge Ecollagen Wrinkle Power SET
Høypresterende hudpleierutine som umiddelbart
fyller ut huden og jevner ut rynker, korrigerer dem
over tid og hjelper til å sakte ned aldringsprosessen.
Drevet av patentert Tri-Peptide Technology,
hyaluronsyre og plantestamcelleekstrakt.
Klinisk, konsument- og dermatologisk testet.
Inneholder fem produkter i standardstørrelse;
rengjøring, øyekrem, serum og dag- og nattkrem.

OPPLEV INTENSIV RYNKEREDUKSJON
PÅ DYPET, LENGDEN OG BREDDEN

STEG 1: RENGJØRING FORBEREDER HUDEN
Ved å rense huden for makeup,
døde hudceller og andre urenheter,
kan de aktive produktene
absorberes bedre og gi maksimalt
resultat. NovAge Supreme
Cleansing Gel etterlater huden
ren, styrket og fuktet.
STEG 2: ØYEKREM -

MI NS T

7X BEDRE
RESULTAT

NÅR DU FØLGER
H UD PL E I E RU T I NE N
FR A NOVAG E –
KLINISK BEVIST∆

c
a

PLEIER OG BEHANDLER

Huden rundt øynene er delikat
og trenger spesiell pleie. Ecollagen
Wrinkle Power Eye Cream er spesielt
utviklet for å levere våre kraftfulle
teknologier til dette sensitive området.

d
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∆
Klinisk beviste resultat ved bruk av hele
hudpleierutinen fra NovAge True Perfection,
Time Restore, Ecollagen og Ultimate Lift,
sammenlignet med enten ubehandlet hud
eller en enkel rutine.

Patentnummer: SE531484

STEG 3: SERUM AKTIVERER OG BOOSTER

NovAge Ecollagen Wrinkle
Power Serum er utviklet for å gi
huden en kraftfull konsentrasjon av
effektive teknologier samt bidra til å
øke effekten av dag- og nattkremen.

e

b

d

STEG 4: FUKTKREM REPARERER OG BESKYTTER

Ecollagen Wrinkle Power Day
Cream gir huden intensiv fukt og
SPF 15 som beskytter mot skadelig
UV-stråling. Ecollagen Wrinkle
Power Night Cream gir hvilende
hudceller ekstra næring på dypet
mens du sover.

a 33979 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Eye Cream 15 ml. b 33982 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Night Cream 50 ml.
c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel d 33980 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Serum 30 ml.
e 33981 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Day Cream SPF 30 50 ml.
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SYNLIG
RYNKEREDUKSJON

FRA
DAG 1!

∆

NÅ KAN DU FORVANDLE RYNKER OG LINJER TIL
EN JEVN OG STRÅLENDE HUD
 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Day Cream SPF 30
Flerfunksjonell dagkrem som fukter, korrigerer rynker og bidrar til å hemme
hudens aldringsprosess. Etterlater huden myk, glatt og glødende. Med
patenterte Tri-Peptide Technology som booster kollagennivået,
plantestamcelleekstrakt fra edelweiss, SPF 30, UVA-beskyttelse og Pollution
Protect Technology. Klinisk, dermatologisk og konsumenttestet. 50ml.

 NovAge Ecollagen Wrinkle Power Night Cream
Næringsgivende nattkrem som gir myk, glatt og glødende hud når du våkner.
Designet for å booste kollagennivået og styrke hudbarrieren over tid for å
korrigere rynker og bidra til å hemme hudens aldringsprosess. Med patenterte
Tri-Peptide Technology, niacin, sheasmør og E-vitamin. Klinisk, dermatologisk
og konsumenttestet.

33981

33982

Patentnummer: SE531484
∆
Klinisk bevist å gi målbar effekt på utfylling av rynker, ved bruk av
NovAge Ecollagen Wrinkle Power hudpleiesett.
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70% MER
SPENST

ET VITENSKAPELIG GJENNOMBRUDD FOR SPENST OG LØFT

PÅ 12 UKER†

Har huden din begynt å miste spensten slik at du ser eldre ut?
Da Oriflame utførte den vitenskapelige studien AgeReflectTM,
som handlet om hudens aldring, og som omfattet nesten
1000 kvinner, kom det fram at nettopp slapp hud og minsket
spenst kan få deg til å se flere år eldre ut, enn hva du faktisk er.
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Klinisk testet av 34 kvinner over 12 uker
†

NovAge Ultimate Lift – en revolusjonerende teknologi for spenst
og løft. Det er på tide at du tar kontroll over huden din!

*In vitro

NovAge Ultimate Lift inneholder vår revolusjonerende og
patenterte teknologi AspartoLift, et aminosyrederivat. En vesentlig
årsak til tap av fasthet er at fibroblastene i hudlaget dermis blir
stivere og dermed reduseres deres evne til å produsere elastin.
I våre studier gjenoppretter AspartoLift fibroblastenes fleksibilitet,
slik at de fungerer like effektivt som 20 år yngre celler.*

Patentnummer: EP11797020

Nå kan du imidlertid få spensten tilbake med vår avanserte
anti-ageingserie NovAge Ultimate Lift. Den gjenoppretter hudens
fasthet og spenst over tid, og gir et løftet utseende med mer
definerte ansiktskonturer, synlig reduserte rynker og en herlig,
ungdommelig spenst.
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31773 NovAge Ultimate Lift SET
Høypresterende hudpleiesett som forbedrer
hudens spenst, gir definerte konturer og gir huden
et løft. Utviklet for å brukes i kombinasjon med
hudpleierutinen fra NovAge for best resultat.
Inneholder fem produkter i standardstørrelse;
rengjøringsgel, øyekrem, serum og dag- og
nattkrem.

FORBEDRER HUDSPENSTEN MED 70%
PÅ 12 UKER†

STEG 1: RENGJØRING FORBEREDER HUDEN
Ved å rense huden for makeup,
døde hudceller og andre urenheter,
kan de aktive produktene
absorberes bedre og gi maksimalt
resultat. NovAge Supreme
Cleansing Gel etterlater huden ren,
styrket og fuktet.

MINST

7X BEDRE

HUD NÅR DU FØLGER
HUDPLEIERUTINEN
FRA NOVAGE ∆

d

STEG 2: ØYEKREM PLEIER OG BEHANDLER
Huden rundt øynene er delikat
og trenger spesiell pleie. Ultimate
Lift Advanced Lifting Eye Cream
er utviklet spesielt for å tilføre
kraftfulle teknologier til dette
sensitive området.

b

c

STEG 3: SERUM - AKTIVERER
OG BOOSTER
Ultimate Lift Lifting Concentrate
Serum er utviklet for å gi huden
en kraftfull konsentrasjon av våre
effektive teknologier, samt øke
effekten av dag- og nattkremen.

e
a

a 31541 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting & Contouring Cream 50 ml. b 31542 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Eye Cream 15 ml.
c 31543 NovAge Ultimate Lift Lifting Concentrate Serum 30 ml. d 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel 150 ml.
e 31540 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF 15 50 ml.
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†
Klinisk testet av 34 kvinner
over 12 uker
∆
Klinisk beviste resultat ved
bruk av hele hudpleierutinen
fra NovAge True Perfection,
Time Restore, Ecollagen og
Ultimate Lift, sammenlignet
med enten ubehandlet hud
eller en enkel rutine.

STEG 4: FUKTKREM REPARERER OG BESKYTTER
Ultimate Lift Advanced Lifting
Day Cream har SPF 15 for å bidra
til å beskytte huden mot solskade
i løpet av dagen, mens Overnight
Lifting and Contouring Cream
gir de hvilende cellene næring på
dypet mens du sover.
27

FASTERE
HUD ETTER
4 UKER –
KLINISK
BEVIST*

FAST OG DEFINERT HUD
DØGNET RUNDT
 NovAge Ultimate Lift Advanced Lifting Day Cream SPF15
Høypresterende dagkrem med AspartoLift Technology som gjenoppretter
hudens fasthet og spenst for mer definerte konturer og mindre rynker på sikt.
Med SPF 15 som beskytter mot solskade. Lett parfymert. 50ml.

 NovAge Ultimate Lift Overnight Lifting & Contouring Cream
Styrkende nattkrem med AspartoLift Technology. Gjenoppretter fuktighet,
fasthet og spenst mens du sover, for et løftet utseende med mer definerte
konturer på sikt. Lett parfymert. 50ml.

31540

31541



Patentnummer: EP11797020
*Klinisk testet med dag- og nattkrem



28

29

– GLATTER UT DYPE RYNKER - 82%*†1
– REDUSERER ALDERSFLEKKER - 70%*†1
– FORBEDRER HUDENS ELASTISITET - 94%*†1
– BOOSTER FUKTIGHETEN - 71%†2

REVI TALI SERER FU NDA M ENTA L E
ALDRI N GSTEGN FO R M O DEN H U D

Ekte skjønnhet handler ikke om å være feilfri, det
handler om å være trygg i seg selv. Det er gjennom
livserfaring ditt virkelige jeg blir avslørt og ingenting
er mer vakkert enn det. NovAge Time Restore tillater
deg å omfavne livets endringer, ganske enkelt ved
å redefinere hva som menes med moden hud og
hva som får ditt ytre til å matche hvordan du føler
deg på innsiden.
GenisteinSOY Technology og Ribwort plantestamcelleekstrakt gjør at Time Restore tilfører intens næring og
fuktighet for en forbedret elastisitet, mer smidig hud og
definerte ansiktskonturer og mindre synlige aldersflekker.
NovAge Time Restore gir moden hud alt den trenger
for å bli så bra som overhodet mulig.

†1

*Konsumenttest % er enige.
Konsumenttestet av 77 kvinner i alderen 55 til 65 år over seks uker ved bruk av NovAge Time Restore hudpleiesett.
†2
Klinisk testet ved bruk av NovAge Time Restore hudpleiesett.

KOMPLETT
VITALISERING
FOR MODEN HUD

30
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31774 NovAge Time Restore SET
Høypresterende hudpleiesett for moden hud. Gir
fastere, mer motstandsdyktig hud med mer definerte
konturer og færre dype rynker og aldersflekker. Med
GenisteinSOY og Ribwort plantestamcelleekstrakt.
Inneholder fem produkter i standardstørrelse;
rengjøringsgel, øyekrem, serum og dag- og nattkrem.

GLATTER UT DYPE RYNKER*, MINSKER ALDERSFLEKKER*,
FORBEDRER HUDELASTISITETEN*, BOOSTER FUKTIGHETEN†

STEG 1: RENGJØRING FORBEREDER HUDEN
Ved å rense huden for makeup, døde
hudceller og andre urenheter, kan de
aktive produktene absorberes bedre
og gi maksimalt resultat. NovAge
Supreme Cleansing Gel etterlater
huden ren, styrket og fuktet.

STEG 3: SERUM AKTIVERER OG BOOSTER
Time Restore Revitalising Serum
er utviklet for å gi en intens boost
av fukt til huden, som resulterer i
et komplett fornyet og forynget
utseende. Serumet er designet for
å forsterke effekten av din dag- og
nattkrem.
STEG 4: FUKTKREM REPARERER OG BESKYTTER
Time Restore Multi Correcting Day
Cream er utviklet med SPF 15 for
å beskytte huden mot de skadelige
UV-strålene du utsettes for i løpet av
dagen. Regenerative Night Cream
tilfører huden næring mens du sover.
32

N Å R D U FØ L G E R
H UD PL E I E RUT I N E N FR A
N OVAG E – K L I N I SK BE V I ST ∆

c

d

†
1Konsumenttestet av 77 kvinner i alderen 55 til 65 år over seks uker ved bruk av
NovAge Time Restore hudpleiesett.
†2
Klinisk testet ved bruk av NovAge Time Restore hudpleiesett.
∆
Klinisk beviste resultat ved bruk av hele hudpleierutinen fra
NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen og Ultimate Lift,
sammenlignet med enten ubehandlet hud eller en enkel rutine.

STEG 2: ØYEKREM PLEIER OG BEHANDLER
Time Restore Eye & Lip Cream
er utviklet for øynene og det øvre
leppeområdet. Den hjelper til å
glatte ut dype rynker og forbedrer
hudens elastisitet, for et mer definer t
resultat.

M I N ST

7X BEDRE RESULTAT

b

e
a

a 32629 NovAge Time Restore Eye & Lip Cream 15 ml. b 32627 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15 50 ml.
c 33984 NovAge Supreme Cleansing Gel. d 32630 NovAge Time Restore Revitalising Serum 30 ml.
e 32628 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream 50 ml.
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* Konsumenttestet av 77 kvinner i alderen 55 til 65 år over seks uker ved bruk av NovAge Time Restore hudpleiesett.

HUDEN FØLES
FASTERE OG
MER DEFINERT
- 88% ER ENIGE*
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HØYPRESTERENDE FUKTIGHET& BESKYTTELSE
FOR MODEN HUD
 NovAge Time Restore Regenerative Night Cream
Intens næringsrik pleie for forbedret elastisitet med mindre synlige
dype rynker og aldersflekker. Med GenisteinSOY Technology, Ribwort
plantestamcelleekstrakt, engkarse og solbærfrøolje. 50ml.

 NovAge Time Restore Multi Correcting Day Cream SPF 15
Fuktighetsgivende dagkrem som forbedrer hudens elastisitet, definerer konturer,
glatter ut dype rynker og reduserer synligheten av aldersflekker. Med GenisteinSOY
Technology, Ribwort plantestamcelleekstrakt, hyaluronsyre og SPF 15. 50ml.

32628

32627
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KLINISK BEVIST
Å MOTVIRKE
TRØTT HUD!
FORDELER:

FORAN DRER MÅTEN DU S ER
PÅ HUDPLEI E FO R M ENN

• RYNKEREDUKSJON*
• JEVNERE HUD*
• FUKT†
• ØKT FLEKSIBILITET†
• MER SPENST†

Mannlig hud er unik og har ikke de samme behovene som
kvinnelig hud. Forskning viser at aldringstegn på mannlig
hud vises senere sammenlignet med kvinnelig hud, men
når aldringsprosessen først begynner, er effektene mer
synlige. Eksempler på dette kan være mangel på energi
i huden og et trøtt utseende.

†
Klinisk testet ved bruk av NovAge Men hudpleiesett.
* Klinisk ekspertevaluering ved bruk av NovAge Men hudpleiesett.

ENERGI FRA
PLANTESTAMCELLER

36

Uten energi forsvinner
ungdommeligheten i huden tidligere,
noe som medfører mindre glød,
mer ujevn hudtone og synlige linjer
og rynker.

For å motvirke dette er NovAge Men utviklet med
banebrytende bioaktive teknologier – Baobab Anti-aging
Technology og energigivende plantestamcelleekstrakt
fra Coffea Bengalensis. Det er bevist i kliniske tester på
mannlig hud at serien motvirker tegn på trøtthet, rynker,
grovhet, tørrhet og mangel på fleksibilitet.

For å bekjempe dette,
er plantestamcelleekstrakt fra
Coffea Bengalensis inkludert
i NovAge Men.
Det bidrar til å produsere en
energigivende effekt som gir sunnere
og mer velfungerende hudceller og
en forbedret antioksidantkapasitet
som beskytter huden.

37

ENERGISK OG MER UNGDOMMELIG
HUD PÅ UNDER 2 MINUTTER!
 ovAge Men SET
N
Utviklet spesielt for mannlig hud for å bekjempe
aldringstegn og tretthet. Huden etterlates mer
oppfrisket, jevnere, mer ungdommelig og energisk. Ved
bruk av hele serien er det klinisk bevist at produktene
har en anti-tretthetseffekt. Påfør hver morgen og kveld.
Inneholder fire produkter i standardstørrelse:
rengjøring, øyekrem, serum og ansiktskrem.

29446

DEN KOMPLETTE HUDPLEIESERIEN
FOR MENN
 

STEG 1: RENGJØRING
Purifying & Exfoliating Cleanser
fjerner døde hudceller og andre
urenheter. Etterlater huden ren,
styrket og oljefri.

 

STEG 2: ØYEKREM
Eye Rescue Gel er utviklet for
å levere kraftige teknologier til
det sensitive øyeområdet. Bidrar
til å redusere tegn på tretthet.

 

 

STEG 3: SERUM
Energising & Hydrating Booster
inneholder høy konsentrasjon
av aktive ingredienser. Beroliger
huden samtidig som den gir
øyeblikkelig fukt.

STEG 4: FUKTKREM
Intense Anti-Ageing Face Gel
Lotion bekjemper alle tegn
på aldring, samtidig som den
gir fukt hele dagen.
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a 33198 NovAge Men Purifying & Exfoliating Cleanser 125 ml. b 33199 NovAge Men Eye Rescue Gel 15 ml.
c 33200 NovAge Men Energising & Hydrating Booster 50 ml. d 33201 NovAge Men Intense Anti-Ageing Face Gel Lotion 50 ml.
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REDUSERER SYNLIG
ALDRINGSTEGN –
78% ENIGE *

UTVIKLET FOR
ENKEL BRUK OG
SYNLIGE RESULTAT


Bioaktive Baobab Anti-ageing
Technology, utviklet spesielt
for mannlig hud. Klinisk bevist
å redusere tretthetstegn.
* Forbrukertestet på mannlig hud.

Naturlig japansk kull er kongen av
rengjøringsingredienser. NovAge
rengjøring har blitt formulert med
naturlig japansk kull for å møte
menns hudbehov. Kullpartiklene har
store overflater og bidrar til å trekke
ut og absorbere urenheter og
overflødig olje, samtidig som de
eksfolierer huden.



 NovAge Men Energising
& Hydrating Booster
Tilfør noe ekstra til din hudpleierutine og nyt av
følelsen av energisk hud hele dagen med dette
imponerende serumet, som inneholder Baobab
Anti-ageing Technology, Coffea Bengalensis
plantestamcelleekstrakt og en tilpasset blanding av
vitaminer og mineraler. Oljefri formel som matter
ned huden og absorberes raskt for å umiddelbart
revitalisere, fukte, lindre og kjøle ned huden. Huden
ser uthvilt og frisk ut. 50ml.

33200
 NovAge Men Intense
Anti-Ageing Face Gel Lotion
En høypresterende dag- og nattkrem som inneholder
Baobab Anti-ageing Technology, Coffea Bengalensis
plantestamcelleekstrakt og antioksidantet Gingko.
Reduserer synlig aldringstegn som tretthet, og er
klinisk bevist å låse inn fukten i 24-timer. Gjør huden
mykere, smidigere og mer ungdommelig. 50ml.

33201

HUDEN SER UTHVILT
OG FRISK UT –
94% ENIGE *
40
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KLINISK BEVIST
Å REDUSERE PORERΔ
FOR EN FORNYET OG SYNLIG SUNNERE HUD

∆

Klinisk testet ved bruk av NovAge Skin Priming Essence to ganger om dagen, etter fire uker.
*Konsumenttestet ved bruk av NovAge Skin Priming Essence, fra første bruk.

HUDEN FØLES
SPENSTIG OG
FUKTET – 87%
ER ENIGE*
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Vi introduserer en hudfornyende formel utformet for å
fremme en synlig sunnere hud og hudtone, både umiddelbart
og over tid. Med sin avanserte fuktgivning og klinisk beviste
evne til å redusere synligheten av porer, er det en perfekt
behandling for å fremme en mer balansert, vitalisert og synlig
ungdommeligere hud.

KRAFTFULL FORMEL:

Marine Prebiotic Active er en imponerende multi-tasker som
hjelper til å opprettholde hudbarrieren, noe som bidrar til en
synlig sunnere hud. Gjennom å fremme en sunnere versjon av
hudens naturlige mikromiljø, har det vist seg å bidra til å
forbedre den overgripende hudtilstanden. Marine Prebiotic
Active stimulerer dessuten den naturlige cellefornyelsesprosessen,
hjelper til å jevne ut hudteksturen, bidrar til å minske
oppkomsten av porer og fremme vesentlig fuktgivning.

33987 NovAge Skin Priming Essence

150 ml.
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DITT ALTERNATIV FOR BEROLIGET
OG JEVN HUD
Dårlig mikrosirkulasjon, miljøskader og livsstilsfaktorer som stress, kan påvirke
oppkomsten av rødhet i huden og synlige blodårer. Etter gjentatte påkjenninger
kan kapillærene bli svake og mer synlige i finteksturert hud. NovAge Anti-Redness
Solution minimerer øyeblikkelig synlig rødhet, klinisk bevist.

 ovAge Anti-Redness Solution
N

NovAge Anti-Redness Solution er en målrettet og intens
hudpleieløsning som umiddelbart og progressivt reduserer
synlig rødhet. Den forbedrer øyeblikkelig hudtonen og
lindrer huden. Over tid reduserer den rødhet og styrker
hudbarrieren. 30ml.

FÅ UNGDOMMELIG, STRÅLENDE OG REVITALISERT HUD
NovAge Skin Renewing Peel eksfolierer og peeler skånsomt og effektivt bort
det ytre, gustne laget med døde hudceller for å få frem den friske, nye huden
under. Produktet fremmer intens hudfornyelse og gir strålende hud med
umiddelbart forbedret tekstur.
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REDUSERER
UMIDDELBART
SYNLIG RØDHET
I HUDEN∆

33988

*Konsumenttest % enig etter første bruk

∆

Klinisk bevist resultat

33975

 ovAge Skin Renewing Peel
N

Eksfolierer skånsomt og effektivt huden for å gi forbedret
hudtekstur og glatte ut fine linjer. Etterlater huden
ungdommelig og strålende. Skapt med en effektiv blanding av
alfahydroksidsyrer (AHA), betahydroksidsyrer (BHA),
og granatepleensymer som er kjent for sine eksfolierende
egenskaper. 100ml.

HUDEN SER
ØYEBLIKKELIG
KLARERE UT
– 93% ER ENIGE*
SKÅNSOM
EKSFOLIERING
AV HUDEN
– 97% ER ENIGE*
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UMIDDELBAR, INTENSIV FUKT
SOM GJENOPPLIVER HUDEN
Høypresterende cloth mask som umiddelbart og intensivt
gir huden energigivende næringsstoffer og fuktighet som
gjenoppliver hudens vitalitet og utstråling. Den er det
perfekte komplementet til din vanlige NovAge-rutine.

 ovAge Revitalising Mask
N

Intenst fuktighetsgivende engangsansiktsmaske
for en øyeblikkelig revitalisert, glatt og strålende
hudtone med mindre synlige linjer. Med hyaluronsyre
og vitamin B3, C og E. 15ml.

33973

AVANSERT 2-STEGS BEHANDLING FOR EN
MER UNGDOMMELIG OG FORNYET HUD
Denne avanserte fireukers behandlingen i to steg, fornyer huden ved å
mikroeksfoliere døde og trøtte hudceller, som i sin tur fremmer cellefornyelse.
Den fornyer hudteksturen, gir en mer strålende hudtone og bidrar til å redusere
synligheten av mørke flekker, aknearr, forstørrede porer, fine linjer og rynker.
Det er klinisk bevist at alt som kreves er 10 minutter én gang i uken det perfekte tillegget til din vanlige rutine fra NovAge.

NovAge Advanced Skin Renewing Treatment

Avansert 2-trinns behandling som fornyer huden.
Mikroeksfoliering som reduserer synligheten av mørke
flekker, forstørrede porer, aknearr, fine linjer og rynker.
Basert på glykol- og melkesyre. Bruk en gang i uken i fire
sammenhengende uker. Klinisk testet. 8 x 5 ml.

33434

BIDRAR TIL
Å FYLLE UT
HUDEN FOR
Å JEVNE UT
FINE LINJER
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GIR EN JEVN,
STRÅLENDE OG
FULLENDT HUDTONE

GJENOPPBYGGER
OG FORNYER
HUDENS
UTSEENDE PÅ
BARE 4 UKER
- KLINISK BEVIST∆
Inneholder 4 peelinger og
4 nøytraliserende væsker

∆

Klinisk testet.
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LUKSURIØS ANSIKTSOLJE FOR EN JEVNERE
OG MER STRÅLENDE HUDTONE
En næringsrik olje som gir et løft til hud som ser sliten ut og som har mistet sin glød. Den unike blandingen med seks dyrebare,
naturlige oljer i NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules gir næring på dypet for en myk, jevn hud som utstråler god helse.
• Sesamolje: fuktighetsgivende og mykgjørende, beskytter mot
skadelige frie radikaler.
• Avokadoolje: næringsrik, bidrar til å beskytte hudens naturlige
lipidbarriere.
• Ferskenkjerneolje: ekstremt fuktighetsgivende, etterlater huden
myk og smidig.

• Engkarseolje: etterlater huden næret og myk.
• Solbærolje: rik kilde til omega-3 og -6 fettsyrer som nærer
og beskytter huden

INTENSIV ANSIKTSMASKE SOM BEHANDLER
OVER NATTEN
Intensiv ansiktsmaske som gir fukt og næring over natten, når
huden er i sin mest aktive repareringsfase. Fjerner trøtthetstegn
og får huden til å se uthvilt og strålende ut med fornyet vitalitet
når du våkner til en ny dag.

 ovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask
N
Intensiv leave-on-maske basert på nærende Inca Inchi-olje
og Cupuaçu-smør og fuktgivende hyaluronsyre som fjerner
tegn på trøtthet for synlig uthvilt hud om morgenen. Påfør
en til to ganger i uken og la virke over natten. 50ml.

33490

• Soyabønnolje: fyller ut og beskytter huden, etterlater
den myk og fuktet.
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Konsumenttestet.

†Konsumenttest % er enige.

– MYKERE
– JEVNERE
– SYNLIG FUKTET
– 100% TILFREDSHET*

8 TIMER
SKJØNNHETSSØVN
I EN KRUKKE*

*

32631 NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules, 30 kapsler.

Kun til utvendig bruk
* Konsumenttest % er enige.

FORBEDRER
HUDENS
UTSEENDE
PÅ 4 UKER

INTENS FUKT OG
NÆRING ALLEREDE
VED FØRSTE BRUK
- 92%†
49

VISKER UT HUDFEIL
PÅ ET ØYEBLIKK
Reduserer forekomsten av forstørrede porer, fine linjer,
ujevn hudtone og tekstur øyeblikkelig. Er rask og enkel å
påføre og gir deg en jevn base, for en plettfri makeup.

Fukter
og beroliger
huden*

AVANSERT
ANTI-AGEINGBESKYTTELSE
En multi-beskyttende krem, designet for å beskytte huden mot
aldrende effekter av UV-stråler og forurensning, som ujevn
hudtone, mørke flekker og rynker. Bidrar til å bremse aldringstegn
på tre måter for en strålende, klar og jevn hudtone.

34143 NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++

En beskyttende ansiktskrem som er utviklet for å skjerme
huden og forsinke aldringstegn forårsaket av UV-stråling
og forurensing, som en ujevn hudtone, mørke flekker og
rynker. For en strålende, ren og jevn hudtone. 30 ml.

33944
NovAge Pore and Line Perfector 30ml.

Styrket av
Opt-blurring
Technology

TØFF MOT MAKEUP, SKÅNSOM
MOT HUD OG VIPPER
Fjerner skånsomt og effektivt makeup, smuss, overflødig
talg og andre urenheter fra området rundt øyet. Etterlater
huden jevn og oppfrisket. Hjelper til å sterke og mykgjøre
øyenvippene.

HØYESTE
BESKYTTELSE
MOT UVA- OG
UVB-STRÅLER

32664 NovAge Hydra Calm Eye Make-Up Remover 150ml.
50

*Forbrukertest
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N OVAGE E R D I N KOM P L E TTE , S K RE D D E RS Y DDE HU DP LEIESER IE FO R FU LLENDT HU D, UA NSET T A L DER.
H V E R S E RIE E R KLINISK- O G KO NSU MENT T EST ET.

c

e
a

FOR
MENN

*Klinisk testet

Alderstegn

Resultat

Teknologi

Anbefalt
aldersgruppe

Gir en fuktet og
strålende hud med
minskede porer

Gusten hud
Mangel på fukt
Forstørrede
porer

11 ganger mer
glød *

Silketreekstrakt
Plantestamcelleekstrakt
fra acai

20+

Gir en hud som ser yngre
ut med redusert
hyperpigmentering

Hyperpigmentering
Linjer/rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

Lyser opp huden med
opptil 40%†

Multi-Bright Technology
Plantestamcelleekstrakt
fra gardenia

30+

Gir en glattere
hud
med færre
rynker

Linjer/Rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

Opptil 49%* øyeblikkelig
rynkereduksjon

Med kraften fra
patenterte Tri-Peptide
Technology, hyaluronsyre
med lav molekylærvekt
og plantestamcelleekstrakt

30+

Gir et fastere,
mer skulptert
utseende med
færre synlige
rynker

Slapp hud
Rynker
Gusten hud
Mangel på fukt

70%
mer spenst
på 12 uker †

AspartoLift Technology
Plantestamcelleekstrakt
fra buddleja

40+

Gir en styrket,
elastisk og myk hud
med reduserte dype
rynker og forbedrede
ansiktskonturer.

Aldersflekker
Dype rynker
Mangel
på fukt

Glatter ut dype
rynker - 82%∆
Reduserer
aldersflekker - 70%∆
Forbedrer hudens
elastisitet - 94%∆
Booster fuktigheten - 71% †

Genistein SOY Technology
Hyaluronsyre
Ribwort
plantestamcelleekstrakt

50+

Gir øyeblikkelig
frisk og energisk
hud, som om du har
fått 10 timers søvn †

Rynker
Grovhet
Tørrhet
Elastisitet

Huden ser og føles
bedre - 94%∆
Umiddelbar energi og
fuktighet - 90%∆
Forbedret hudtekstur
– 91%∆

Konsumenttestet % er enige

∆

†

Baobab Anti-ageing
Technology
Coffea Bengalensis
plantestamcelleekstrakt

Alle
aldre

Klinisk testet ved bruk av hele hudpleiesettet

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.
128453.1
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