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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT VAIKUTUKSET JA AINESOSAT

YHTEISET OMINAISUUDET

X Uudistaa: AHA-hapot (= hedelmähapot*) 
*Passionhedelmä, viinirypäle, ananas (ALPHA-PEEL) sekä sitruuna, 
appelsiini, sokeriruoko, vaahtera, mustikka (ALPHA-FLUID)

X Elvyttää: rusomimosa

ALPHA-FLUID

X Kosteuttaa: makean mantelin peptidit
X Ravitsee – suojaa: viljan siemenöljy
X Suojaa vapailta happiradikaaleilta: riisiöljy, 

E-vitamiini

ALPHA-PEEL

X Tasoittaa: pyökinsilmupeptidit
X Kosteuttaa: hyaluronihappo, urea, aloe vera
X Rauhoittaa: B5-vitamiini

Muista
• Uudistava, AHA-happoja (hedelmähappoja) sisältävä

hoito-ohjelma
• Erinomainen arville (aknen jälkeen), vuodenaikojen

vaihtuessa, epäpuhtauksiin…
• Suositellaan uudistavana hoitona yli 35-vuotiaille
• Silminnähden uudistunut iho
• Kosteuttaa ja elvyttää

• Tehokas hedelmähappoja sisältävä hoitokaksikko, joka
parantaa ihon rakennetta pitkäkestoisesti. Tarkoin valitut ja
mitatut AHA-hapot parhaiden hoitotulosten saavuttamiseksi

• Yöllä geelimäinen ALPHA-PEEL kuorii hellävaraisesti ihon
pinnalta kuolleet ihosolut. Aamulla iho on uudistunut,
kirkas ja heleä

• Päivällä ALPHA-FLUID kosteuttaa, uudistaa ja elvyttää ihoa
tehden siitä pehmeämmän ja kauniimman

• Erinomainen samealle, epätasaiselle iholle sekä
laajentuneille ihohuokosille ja rypyille.

• Luonnolliset raaka-aineet: ALPHA-PEEL 93 %, ALPHA-FLUID 89 %
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa
• Testattua tehokkuutta
Käyttötestit – itsearvio. Levitys 1–2 kertaa päivässä neljän viikon ajan. 
ALPHA-FLUID (30 vapaaehtoista aikuista) – iho on kosteutettu: 90 % - 
Ihon rakenne on parempi: 73 %  
ALPHA-PEEL (18 vapaaehtoista aikuista) – Ihon rakenne on 
tasaisempi: 72 % - Iho on heleä: 78 %

ALPHA-PEEL 
UUDISTAVA, KUORIVA GEELI YÖKSI 

ALPHA-FLUID
UUDISTAVA, KOSTEUTTAVA EMULSIO 

Hedelmähappojen uudistavaa tehoa  
R. 30 ml R. 50 ml P. 60 ml S. 2 x 1 ml

Geeli pH n. 3,5 - Öljy vedessä emulsio pH n. 5,7 

HOITOLASSA
Hieronta
• Sekoita hasselpähkinän verran ALPHA-FLUIDia NUTRI+

-boosteriin tai MESONIUM 1 tehotiivisteeseen (¼ ampullia)
Levitä kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle ja tee hieronta.

Hoitovoiteena
• Levitä ALPHA-FLUID kasvojen ja kaulan iholle
• Levitä päälle SPF 25 tai SPF 50 ALPHA-VITAL hoitokuurin

aikana.

KOTONA
Kuukauden mittaisena hoitokuurina useita kertoja vuodessa 
• Aamulla: Levitä ALPHA-FLUID kasvojen ja kaulan iholle

puhdistuksen ja YON-KA LOTION -kasvoveden jälkeen.
Levitä päälle suojakertoimellinen voide,  SPF 25 tai SPF 50.

• Illalla: Levitä ALPHA-PEEL (5 pumppausta) kasvojen ja
kaulan iholle puhdistuksen ja YON-KA LOTION -kasvo-
veden jälkeen. Vältä tuotteen joutumista huulille ja
silmäluomille.
! -  Ensimmäisillä käyttökerroilla voi esiintyä ihon nipis-

telyä. Mikäli tämä jatkuu vielä 3–4 päivän käytön
jälkeen, ota yhteys kosmetologiisi. 

- Mikäli iho tuntuu kuivalta tai kiristävältä 15 min.
levityksen jälkeen, levitä päälle ALPHA-FLUID.

• Täydennä kuukauden mittaisella ALPHA-VITAL-hoitola-
hoitosarjalla (1 krt/vk). Hoitopäivänä käytä illalla
ALPHA-FLUIDia kuorivan ALPHA-PEELin sijaan.

Yon-Ka-vinkki
• ALPHA-FLUID voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina

aamuin ja / tai illoin uudistavana ja kosteuttavana
tuotteena.

• Käyttö ainoastaan ohjeiden mukaisesti. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Mikäli ihoärsytystä esiintyy, lopeta
tuotteen käyttö. Ihoärsytyksen jatkuessa ota yhteyttä lääkäriin. Tuote on tarkoitettu kuuriluontoiseen käyttöön. Älä
käytä ALPHA-PEELia auringolle altistumisen aikaan tai samaan aikaan lääkärin määräämän tretinoiini-hoidon kanssa.

« 
SP

EC
IF

IC
S 

» 
- U

ud
is

ta
a 

Sivu PV-��


