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[ MYYNTITUOTTEET ]

[Kaikille ihotyypeille]

CYFOLIA ORGANIC MYYNTITUOTTEET

Crème Exfoliante
Éclat

Crème Nettoyante
Éclat

Crème Éclat Hydra-Réconfortante

TÄHTI-
TUOTE

CYFOLIA ORGANIC: KIRKKAUTTA JA KOSTEUTTA

ECOCERT-
SERTIFIOITU

Lotion Démaquillante
Tonifiante Éclat

Masque
Hydratant Éclat

[ MYYNTITUOTTEET ]

CYFOLIA ORGANIC Crème Éclat Hydra-Réconfortante
kosteuttava ja kirkastaa hoitovoide

• Iholle sulava, täyteläinen voide, 
joka jättää ihon pehmeän 
tuntuiseksi.

• 100% luonnollinen, raikkaan 
kasvinen tuoksu, jossa on hieman 
roseepippurin mausteisuutta.

• ECOCERT-sertifioitu.
• Rauhoittaa ihoa.
• Heleyttää ja kirkastaa ihoa.

KLIINISESTI TODISTETUTU 
KOSTEUTTAVAT, RAUHOITTAVAT JA 
KIRKASTAVAT TULOKSET

50 ml tuubi SVV603
100 ml tuubi SVP603

Vain viikossa: 

Iho on täydellisesti kosteutettu 91%* 

Iho on rauhoitettu 90%*

Kuukaudessa: 

Iho näyttää kauniimmalta 85%*

ORGAANINEN KOSTEUSVOIDE
KAIKILLE IHOTYYPEILLE

* Tyytyväisyystesti 21 naiselle, jotka käyttivät tuotetta kahdesti päivässä 28 päivän ajan. 
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Cyfolia Organic Hydra-Comforting Radiance Cream

Bretagnessa kasvava Cyfolia-levä kerätään käsin poikkeuksellisen puhtaalta ja 
korkealuokkaiselta keräysalueelta.
Myös sateenkaarilevänä tunnettu levä kimaltaa violetista vihreän sävyillä ollessaan 
vedessä. Levällä on erinomainen valonheijastuskyky, ominaisuus joka kirkastaa 
ihoa.
Viikossa*: keskimäärin +27% kirkkaampi iho. 
Kuukaudessa**, 83% vapaaehtoisista kokee ihonsa olevan tasaisempi ja 87% 
kokee ihonsa olevan kirkkaampi.

TÄHTIRAAKA-AINE: ORGAANINEN CYFOLIA-LEVÄ
Lisää ihon kirkkautta

* In vivo-testi 1,5% CYFOLIA-levällä. **In vivo -testi 1% CYFOLIA-levällä - Vapaaehtoiset käyttivät tuotetta 4 viikkoa.

TÄYDENTÄVÄT VAIKUTTAVAT AINEET
Orgaaninen appelsiinivesi: C-vitamiinin ja kirkkauden lähde iholle.
OLIGOMER ®: tuo iholle hivenaineita, lisää solujen elinvoimaisuutta.
Orgaaninen olkikukka (merenrantakukka): rauhoittaa.

[ MYYNTITUOTTEET ]

• Poistaa hellävaraisesti kasvo- ja silmämeikin
• Viimeistelee puhdistuksen ja lisää ihon kirkkautta ja raikkautta
• Kristallinkirkas neste, jossa on 100 % luonnollisen raikas, kasvinen tuoksu

CYFOLIA ORGANIC Lotion Démaquillante Tonifiante Éclat
puhdistus- ja kasvovesi

250 ml pullo SVV604
1 l pumppupullo SVP604

Orgaaninen Cyfolia-levä: valoa heijastava vaikuttava aine, kirkastaa ja 
tasoittaa ihoa.

Orgaaninen appelsiinivesi: C-vitamiinin ja kirkkauden lähde.

OLIGOMER®: tuo iholle hivenaineita ja lisää solujen elinvoimaisuutta.

[ECOCERT-sertifioitu] 
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[ MYYNTITUOTTEET ]

CYFOLIA ORGANIC Crème Nettoyante Éclat
kirkastava puhdistusvoide

150 ml tuubi SVV601
250 ml tuubi SVP601

[ECOCERT-sertifioitu] 

• Puhdistaa ihon ja poistaa meikin luonnollisesti.
• Rauhoittaa ja kirkastaa ihoa, tekee ihosta pehmeämmän ja raikkaamman.
• Samettisen pehmeä voide, jossa on mausteisen raikas tuoksu.

Orgaaninen Cyfolia-levä: valoa heijastava vaikuttava aine, kirkastaa ja 
tasoittaa ihoa.

Orgaaninen appelsiinivesi: C-vitamiinin ja kirkkauden lähde.

OLIGOMER®: tuo iholle hivenaineita ja lisää solujen elinvoimaisuutta.

Orgaaniset kasviöljyt: poistavat meikin.

[ MYYNTITUOTTEET ]

CYFOLIA ORGANIC Crème Exfoliante Éclat
kirkastava kasvokuorinta

50 ml tuubi SVV602 
150 ml tuubi SVP602

• Kuorii ihon hellävaraisesti.
• Tekee ihosta silminnähden sileämmän, pehmeämmän ja kirkkaamman.
• Voidemainen koostumus, jossa on mausteisen raikas tuoksu. 

Orgaaninen Cyfolia-levä: valoa heijastava vaikuttava aine, kirkastaa ja 
tasoittaa ihoa.

Orgaaninen appelsiinivesi: C-vitamiinin ja kirkkauden lähde.

OLIGOMER®: tuo iholle hivenaineita ja lisää solujen elinvoimaisuutta.

Orgaaninen argan-siemenjauhe: kuorii.

Orgaaninen granaattiomenan-siemenjauhe: kuorii.

[ECOCERT sertifioitu]
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[ MYYNTITUOTTEET ]

• Paljastaa silminnähden täytetyn, raikkaan ja kirkkaan ihon.
• Hieman vaaleanpunainen, silkkisen täyteläinen naamio, jossa on 100 % 

luonnollinen, raikas ja mausteinen tuoksu

CYFOLIA ORGANIC Masque Hydratant Éclat
kirkastava ja kosteuttava kasvonaamio

Orgaaninen Cyfolia-levä: valoa heijastava vaikuttava aine, kirkastaa ja 
tasoittaa ihoa.

Punasavet: poistavat kuona-aineita ja tasoittavat ihoa.

OLIGOMER®: tuo iholle hivenaineita ja lisää solujen elinvoimaisuutta.

[ECOCERT-sertifioitu] 

50 ml tuubi SVV605
150 ml tuubi SVP605


