
HYDRA ORIGINEL
Ihon kosteudella täyttävä, orgaanista levää 

sisältävä kasvohoito
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[FACIAL PRESENTATION]

→  KOSTEUTTAVAT ORGAANISET MERELLISET VAIKUTTAVAT AINEET
Orgaaninen Undaria-levä
Orgaaninen Undaria-leväöljy
Orgaaninen Nori-levä
→ AINUTLAATUINEN KUORINTAVAIHE
Brume Hydra-Exfoliante
→ AISTIKKAAT KOOSTUMUKSET
Öljyinen seerumi palauttaa ihon miellyttävyyden välittömästi
Jauhenaamio, joka muuntuu täyteläisen silkkiseksi, ihoa hemmottelevaksi 
naamioksi

VÄLITTÖMÄT TULOKSET YHDEN HOIDON JÄLKEEN*
Uudelleenkosteutettu, virkistynyt ja 

miellyttävämmän tuntuinen iho
Kirkkaampi iho Juonteet silottuvat

HYDRA ORIGINEL 60 min
Ihon kosteudella täyttävä, orgaanista levää sisältävä kasvohoito

SYVÄKOSTEUTTAA

100%
*Tyytyväisyystesti 22 vapaaehtoiselle, jotka vastaanottivat HYDRA ORIGINEL 
-kasvohoidon.  

[PROFESSIONAL PRODUCT SHEET]

Ammattituote 50 ml spray-pullo
SVP044 

• Ohut läpinäkyvä vesi
• 2-in-1: kuorii ja kosteuttaa
• Virkistää

Proteaasi-entsyymi: kuorii hellävaraisesti ja poistaa kuolleita soluja
Orgaaninen Undaria-levä: uudelleenrakentaa ihon vesivarastoja 
kosteusköyhyyden ehkäisemiseksi

BRUME HYDRA-EXFOLIANTE
kuorintasuihke

KÄYTTÖ
Suojaa asiakkaan silmät vanuilla ja suihkauta BRUME HYDRA-EXFOLIANTEa kasvoille ja kaulalle 
(4 suihkausta riittää). Imeytä kevyin sivelyin ja taputteluin. Älä huuhtele.Käytännöllinen ja ergonominen 

mikrosuihke levittyy tasaisesti
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[PROFESSIONAL PRODUCT SHEET]

CRÈME DE MODELAGE HYDRA-FONDANTE
kosteuttava hierontavoide

• Luo täydellisen liu’un hierontaan 
• Sopii kaikille ihotyypeille
• Kosteuttaa ja energisoi ihoa

Undaria-ruskolevä: uudelleenrakentaa ihon vesivarastoja 
kosteusköyhyyden ehkäisemiseksi

Tyrniuute: sisältää runsaasti Omega-7-rasvahappoja, jotka 
aktivoivat solujen aineenvaihduntaa ja lisäävät solujen 
elinvoimaisuutta

Ammattituote 250 ml tuubi
SVP300 

[PROFESSIONAL PRODUCT SHEET]

Ammattituote 30 ml pipettipullo
SVP045

• Öljyinen, ihon miellyttävyyden palauttava seerumi
• Uudistaa ja virkistää ihoa
• Orgaanisen Undaria-leväöljyn jodioitu tuoksu

Orgaaninen Undaria-leväöljy: uudelleenrakentaa hydrolipidikalvoa
Orgaaninen suolayrttiöljy: kosteuttaa ja uudistaa
Auringonkukkaöljy: pehmentää ja rauhoittaa
Aprikoosinsiemenöljy: ravitsee ja pehmentää

SÉRUM RELIPIDANT HYDRATANT
orgaanista Undaria-leväöljyä sisältävä seerumi

KÄYTTÖ
Levitä 5 tippaa seerumia kasvoille ja kaulalle. Imeytä kevyesti hieroen ja taputellen.



13.01.2020

3

[PROFESSIONAL PRODUCT SHEET]

• Jauhenaamio, joka veteen sekoitettuna muodostaa erittäin 
täyteläisen ja miellyttävän koostumuksen, jossa on Nori-levärakeita

• Kosteuttaa ja rauhoittaa

Orgaaninen Undaria-leväöljy: uudelleenrakentaa hydrolipidikalvoa
Orgaaninen Nori-levä: uudelleenkosteuttaa
Orgaaninen suolayrttiöljy: edistää veden kulkua ja varastoitumista 
epidermiksessä

MASQUE CRÉMEUX HYDRATANT
orgaanista Nori-levää sisältävä kasvonaamio

KÄYTTÖ
Sekoita 1/4 mitallista jauhetta mitalliseen vettä. Levitä paksu kerros naamiota kasvoille ja kaulalle. 
Anna vaikuttaa 10-15 minuuttia ja hiero ihoa minuutin ajan ennen naamion poistoa.

Ammattituote 240 g purkki
SVP046

HYDRA ORIGINEL -KASVOHOITOON

TREATMENT PROCEDURE

VAIHE JA AMMATTITUOTTEET KÄYTTÖ

SUOSITTELE SELÄN RENTOUTUSTA HOIDON TEHOKKUUDEN LISÄÄMISEKSI 15 min
MERELLINEN ALKURENTOUTUS 1 min
Brume Marine

Suihkuta 2-3 pumppausta Brume Marinea asiakkaan kasvojen yläpuolella.

PINTAPUHDISTUS JA KUORINTA 10 min
Eau Micellaire
Perfect Visage
Rosée Visage
Brume Hydra-Exfoliante

Poista silmämeikki Eau Micellairella jatka poistamalla meikki kasvoilta, 
kaulalta ja dekolteelta Perfect Visagella. Viimeistele Rosée Visagella. Suojaa 
silmät kostutetuilla vanuilla. Suihkuta Brume Hydra-Exfoliante kasvojen
yläpuolella, 4 suihkausta riittää kasvoille ja kaulalle. Imeytä tuote kevyesti 
hieroen ja taputellen. Älä huuhtele.

SYVÄPUHDISTUS JA KUONA-AINEIDEN 
POISTO 15 min
Masque Chauffant Nettoyant
Doux Visage
Rosée Visage

Levitä medium-kerros Masque Chauffant Nettoyantia kasvoille ja kaulalle 
naamiosiveltimellä. Anna vaikuttaa 3 minuuttia. Hiero kasvot ja kaula 
kahdella siveltimellä kahden minuutin ajan uudelleenaktivoidaksesi lämmön. 
Poista lämpimällä kompressilla. Tee tarvittaessa mekaaninen ihonpuhdistus. 
Puhdista iho Doux Visagella poistaaksesi tuotteen täydellisesti. 
Poista sienin ja viimeistele Rosée Visagella.

HYDRA ORIGINEL
Ihon kosteudella täyttävä, orgaanista levää sisältävä kasvohoito 60 min
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FACIAL PROCEDURE

HOIDON VAIHE JA TARVITTAVAT TUOTTEET KÄYTTÖ

KASVOHIERONTA 15 min
Créme de Modelage Hydra-Fondant Taputtele ylimääräinen tuote kasvopaperiin

SEERUMI JA NAAMIO 18 min
Sérum Relipidant Hydratant
Masque Crémeux Hydratant
Rosée Visage

Levitä 5 tippaa Sérum Relipidant Hydratantia kasvoille ja kaulalle. 
Levitä medium-kerros Masque Crémeux Hydratantia kasvoille ja kaulalle 
siveltimellä (sekoita ¼ mitallista jauhetta mitalliseen vettä). Anna vaikuttaa 
10-15 minuuttia.
Hiero kädet ja käsivarret naamion vaikutusaikana OLÉOCRÈME Mains:lla.
Imeytä kasvonaamiota kevyesti hieroen minuutin ajan. Poista lämpimällä 
kompressilla. Viimeistele Rosée Visagella.

VOITEIDEN LEVITYS 1 min
Contour Jeunesse
Hydra Originel

Levitä Contour Jeunesse huulille ja silmänympärysiholle ja Hydra Originel
kasvoille ja kaulalle.

Täydellinen koulutusvideo: www.phytomer-econnect.com

HYDRA ORIGINEL
Ihon kosteudella täyttävä, orgaanista levää sisältävä kasvohoito

KOSTEUTTAVAT TUOTTEET

KEVYT KOSTEUTUS INTENSIIVINEN 
KOSTEUTUS

TEHOSTETTU KOSTEUTUS RAVITSEMINEN

HYDRACONTINUE HYDRA ORIGINEL HYDRALGUE NUTRITIONNELLE ROSÉE SOIN

YÖHOITO
HYDRALGUE NUIT
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HYDRACONTINUE Flash Hydratant 12 H 
kosteuttava geeli

• Täyttää ihon aamusta iltaan kestävällä kosteudella
• Ihon janon sammuttava koostumus on kuin kosteuttava kylpy iholle

SVV314 30 ml

Undaria-ruskoleväuute: uudelleenrakentaa ihon 
vesivarastoja liiallisen kosteuden haihtumisen 
ehkäisemiseksi

Hydra-8-yhdiste: muodostaa suojaavan kalvon ihon pinnalle 
ja parantaa epidermiksen vedensitomiskykyä

HYDRACONTINUE Émulsion Énergisante Éclat                                         
heleyttävä ja energisoiva emulsio

• Kevyt, ihoa virkistävä emulsio
• Kosteuttaa ihoa välittömästi ja pitkäkestoisesti

SVV318 50 ml

Undaria-ruskoleväuute: uudelleenrakentaa ihon 
vesivarastoja liiallisen kosteuden haihtumisen 
ehkäisemiseksi

Tyrniuute: sisältää runsaasti Omega-7-rasvahappoja, jotka 
aktivoivat solujen aineenvaihduntaa ja lisäävät solujen 
elinvoimaisuutta
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Undaria kuuluu Laminaria-leviin, joita esiintyy erityisesti Bretagnen alueella.
PHYTOMER on kehittänyt levien köysikasvatusohjelman, jolloin Undaria-levän
saatavuus ja laatu on taattu, samoin kuin levän säilyminen luonnossa.

AKTIIVIAINE: UNDARIA-LEVÄ

PHYTOMERin tutkijat ovat paljastaneet Undaria-
levän poikkeuksellisen kyvyn sitoa kosteutta syvälle
ihoon ja ehkäistä liiallista kosteuden haihtumista.
Undaria-levä uudelleenrakentaa ihon vesivarastoja
veden varastoitumisen ja optimaalisen
kulkeutumisen takaamiseksi. Kosteuttavat tulokset
ovat poikkeukselliset: iho on ihanteellisen kosteutettu
yhden levityskerran jälkeen. Kahden viikon kuluttua
iho on täydellisesti kosteutettu, kuin sen jano olisi
sammutettu.

• Täyteläinen voide
• Intensiivinen ja pitkäkestoinen kosteutus, palauttaa ihon 

miellyttävyyden ja kirkastaa ihoa

HYDRA ORIGINEL
ihon janon sammuttava voide

SVV312 50 ml
SVP312 100 ml

Undaria-levä: uudelleenrakentaa ihon vesivarastoja 
kosteusköyhyyden ehkäisemiseksi

Suolayrttiöljy: parantaa vedenkulkua epidermiksessä
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HYDRA ORIGINEL 
öljytön kosteusfluidi

SVV311 30 ml

• Erittäin kevyt emulsio
• Intensiivinen ja pitkäkestoinen kosteutus, palauttaa ihon 

miellyttävyyden ja kirkastaa ihoa

Undaria-levä: uudelleenrakentaa ihon vesivarastoja 
kosteusköyhyyden ehkäisemiseksi

Suolayrttiöljy: parantaa vedenkulkua epidermiksessä

• Kaksoiskosteutus; pinnallinen ja syvä. Ensimmäisestä 
aamusta lähtien iho on täydellisesti kosteutettu. Yö yöltä iho 
on täytetty kosteudella ja näyttää elinvoimaisemmalle.

HYDRALGUE NUIT
kosteuttava yövoide

SVV042 50 ml

Hydrafusion: sulautuu epidermikseen, täyttää ja kosteuttaa 
tehokkaasti epidermiksen syvistä kerroksista pintaan asti

Polarisoitu Undaria-levä: kaksi teknologista prosessia 
tekevät Undaria-levästä biosaatavan ja varmistavat solujen 
optimaalisen kosteutuksen
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• Kosteutusta tehostava vaikutus, syvempi, nopeampi ja 
intensiivisempi kosteutus

HYDRALGUE Sérum Ultra-Hydratant
kosteuttava hoitoseerumi

SVV259 30 ml
SVP259 100 ml

Polarisoitu Undaria-levä: kaksi teknologista prosessia 
tekevät Undaria-levästä biosaatavan ja varmistavat solujen 
optimaalisen kosteutuksen

Suolayrttiöljy: parantaa vedenkulkua ja varastoitumista 
epidermiksessä

• Sammuttaa ihon janon ja uudelleenkosteuttaa ihoa
• Täyttää ihon kosteuttavilla ainesosilla ja vahvistaa ihon kykyä 

kestää kosteudenhaihtumista aiheuttavaa stressiä

HYDRALGUE Masque Désaltérant
kosteuttava kasvonaamio

Polarisoitu Undaria-levä: kaksi teknologista prosessia 
tekevät Undaria-levästä biosaatavan ja varmistavat 
solujen optimaalisen kosteutuksen

Piikkihernevesi: stimuloi solukoheesioproteiineja ja 
vahvistaa ihon suojamuuria

SVV319 50 ml
SVP319 150 ml
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• Täyteläinen ja pehmeä, kuivintakin ihoa ravitseva ja 
kosteuttava voide

SVV047 50 ml
SVP 047 100 ml

Hydrafusion (punalevä): Vahvistaa vahvoja liitoksia ja 
varmistaa kosteuden säilymisen kaikissa olosuhteissa

Öljykvartetti; Dictyopteris, suolayrtti, tattari ja 
aprikoosinsiemen: tehostavat lipidisuojaa tehostamalla 
lipidisynteesiä ja vahvistamalla NMF:ia

Keramidit: vahvistavat ihon suojatoimintoja täyttämällä 
aukkoja ihon rakenteessa

NUTRITIONNELLE
SOS-voide kuivalle iholle

ROSÉE SOIN                                                           
kirkastava ja uudistava kasvoöljy

• Kevyen tuntuinen ja miellyttävä kuivaöljy
• Uudistaa, ravitsee kosteuttaa ja palauttaa iho

SVV304 30 ml

D-TOX-mikroleväöljy (ruskolevä): vähentää vapaita radikaaleja, toksiineja 
ja saasteita jotka häiritsevät solutoimintaa

Ruusuöljy: rauhoittaa ja suojaa ihoa, auttaa uudistamaan ihoa

Piikkiherneöljy: aktivoi ureakanavasynteesiä epidermiksessä 
solukoheesion lisäämiseksi

Jojobaöljy: vahvistaa hydrolipidikalvoa ja suojaa ihoa liialliselta kosteuden 
haihtumiselta


